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تاأكيد رو�سي للقاء 
ترامب بوتني

مو�سك���و -رويرتز: �أعل���ن م�ست�سار �لكرملني 
ي���وري �أو�ساكوف �أم����س �خلمي�س �أن لق���اء جديد� 
�سيعق���د بني �لرئي�سني �لرو�سي فالدميري بوتني 
و�الأمريكي دونالد تر�مب �ليوم �جلمعة يف فيتنام.

وياأت���ي �للق���اء عل���ى هام����س قم���ة منت���دى 
�لتع���اون �القت�س���ادي الآ�سيا و�ملحي���ط �لهادئ 
)�أبي���ك(، بح�س���ب ما نقل���ت عن���ه وكاالت �الأنباء 

�لرو�سية.

البحرين ا�ستثمرت يف مواطنيها عرب التعليم والتدريب
م الفائزين بجائزة ريادة الأعمال للعام 2017... �سمو نائب جاللة امللك:  كرَّ

�ملنام���ة - بن���ا: �أك���د نائ���ب جالل���ة �مللك ويل 
�لعهد �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد 
�آل خليف���ة �أن �لق���در�ت �لب�رصية هي �ل���روة �الأثمن 
لالأوط���ان مهما كان���ت �ملتغري�ت، فه���ي باإبد�عها 
و�بتكاره���ا وجتدده���ا قادرة على تطوي���ع �لظروف 

لت�سنع بها و�قعها وفر�سها.

وق���ال �سم���وه “�إن مملك���ة �لبحري���ن و��سل���ت 
�ال�ستثم���ار يف مو�طنيه���ا ع���ر �لتعلي���م و�لتدريب 
ومب���ادر�ت ت�سجي���ع �الأعمال، وخل���ق وتوفري فر�س 
�لعمل مب���ا ي�سهم يف �الرتق���اء �حلقيقي مب�ستو�هم 
�ملعي�سي.  جاء ذلك خالل حفل توزيع جو�ئز �لن�سخة 
�لثالث���ة م���ن جائزة �لبحري���ن لري���ادة �الأعمال �لذي 

نظمت���ه “متكني”، حت���ت رعاية نائ���ب جاللة �مللك 
ويل �لعه���د �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأم���ري �سلمان 
بن حمد �آل خليفة؛ لالحتفاء باإجناز�ت وجهود 7 من 
رو�د �الأعم���ال �ملتميزين. وح����رص �الحتفال عدٌد من 

�أ�سحاب �ل�سم���و و�ملعايل و�ل�سعادة وكبار 
�مل�سوؤولني و�ملدعوين.

�سمو حمافظ اجلنوبية:

لن ن�سمح بالفو�سى التنظيمية من بع�ض املخيمني

�ملنام���ة - بن���ا: �أكد �سمو حماف���ظ �جلنوبية 
�ل�سي���خ خليفة ب���ن علي �آل خليف���ة حر�س �سموه 
على متابعة جاهزية �ال�ستعد�د�ت �لتي قامت بها 
�ملحافظ���ة �جلنوبية بالتعاون م���ع مديرية �رصطة 
�ملحافظ���ة �جلنوبي���ة وبلدية �ملنطق���ة �جلنوبية 
و�جلهات ذ�ت �لعالقة؛ لتقدمي وت�سهيل �أف�سل 
�خلدمات خالل مو�س���م �لر لتحقيق عنا�رص �الأمن 

و�ل�سالمة �لعامة للمخيمني ومرتادي �لر.
و�أ�س���ار �سموه �إلى ����رصورة �لتز�م �ملخيمني 
بال����روط وال�ضواب���ط التي و�ضعته���ا املحافظة 

�جلنوبي���ة، و�لت���ي و�سع���ت بالدرج���ة �الأولى من 
�أجل �سالمة �أرو�حهم وممتلكاتهم خ�سو�سا �تباع 
�لط���رق �ل�سليم���ة و�ل�سحيحة لعملي���ة �لت�سجيل 
و�لتقي���د باإجر�ء�ته���ا، منوهاً �سموه �إل���ى �أنه لن 
يتم �ل�سماح حل�سول ت�رصفات توؤدي �إلى �الإرباك 
و�لفو�سى �لتنظيمي���ة قد تنتج من جانب بع�س 
�ملخيم���ني نتيجة عدم �اللتز�م بعملية �لت�سجيل، 
حيث �سيت���م بالتن�سيق مع �جلهات �ملعنية �إز�لة 

�خلي���ام �ملخالفة خ�سو�س���ا �لو�قعة يف 
4�ملناطق �ملمنوعة.

 

ح���ذرت �لهيئة �لوطنية لتنظيم �ملهن و�خلدمات �ل�سحية يف 
تعميمه���ا �ل�سادر يوم �أم�س جمي���ع �ملوؤ�س�سات �ل�سحية �خلا�سة 
�لتي كانت تقدم خدمة فح����س �لعمالة �لو�فدة ومل حت�سل على 

ت�رصيح جديد بالتوقف عن تقدمي �خلدمة فور�ً.
وت�سم���ن �لتعمي���م رق���م 11 ل�سن���ة 2017م و�ل�س���ادر م���ن 
�لرئي����س �لتنفيذي للهيئ���ة �لوطنية لتنظي���م �ملهن و�خلدمات 
�ل�سحي���ة مرمي �جلالهم���ة، و�لذي ح�سل���ت “�لبالد” عل���ى ن�سخة 
منه، باأنه ي�سمح فق���ط للموؤ�س�سات �ل�سحية �لتي مت ��ستيفاوؤها 
�ال�سرت�طات و�عتمادها من جانب �لهيئة �لوطنية لتنظيم �ملهن 

و�خلدمات �ل�سحية.
و�أرفق���ت �جلالهم�����ة قائم������ة ت�س��������م 14 موؤ�س�س����ة �سحية 

م�رصحا لها باإجر�ء فح�س �لعمالة �لو�فدة يف مملكة �لبحرين 
للعام 2017.

الوافدين فح�ص  من  لل�شروط  امل�شتوفية  غري  امل�شت�شفيات  “نهرا” حتذر 

• متطوعون من “�خلوذ �لبي�س” يحاولون �إخماد �لنري�ن بعد غارة على حر�ستا بالغوطة �ل�رصقية لدم�سق 	
يف 8 نوفمر 2017 )�أ ف ب(

دينار األف   144.2 بـ  حمد  مدينة  يف  �سكنية  وحدة   26 “فنادق اخلليج” تربح 8.6 مليون دينار يف 9 اأ�سهر
فت���ح جمل����س �ملناق�سات و�ملز�ي���د�ت يوم 
�أم����س يف جل�ست���ه �الأ�سبوعي���ة 13 مناق�س���ة عامة 
وحم���دودة، تابع���ة �إلى 9 جه���ات حكومية. ووفًقا 
الأحدث بيان���ات �ملجل�س، فاإن �أب���رز �ملناق�سات 
تع���ود ل���وز�رة �الإ�س���كان للقي���ام باأعم���ال �لبنية 
�لتحتي���ة ل���� 26 وح���دة �سكني���ة من ن���وع D9 يف 
مدين���ة حمد، تقدم �إليها 6 عط���اء�ت، �أقلها بنحو 
144.24 �ألف دينار. ونظ���ر �ملجل�س يف مناق�سة 

لهيئة �لبحرين للثقافة و�الآثار لتنفيذ مركز زو�ر 
طريق �للوؤلوؤ، تقدم �إليها 3 عطاء�ت، �أقلها بنحو 
3.3 ملي���ون دينار، حي���ث �إن �مل�رصوع �سيمول من 
�لبن���ك �الإ�سالم���ي للتنمية، وي�سته���دف �ل�رصكات 

�ملحلية فقط.
وكان �ملجل�س نظر يف مناق�سة لهيئة �لبحرين 
للثقافة و�الآثار لتنفي���ذ �الأعمال �الإن�سائية �خلا�سة 
بال�ساح���ات �لعامة مل�رصوع طري���ق �للوؤلوؤ، تقدم لها 

7 عطاء�ت مت تعليق �ثنني منها، و�أ�سغر 
عطاء بقيمة تقدر بنحو 1.78 مليون دينار.

�ملنام����ة - فنادق �خللي����ج: �أعلن رئي�س 
جمل�����س �الإد�رة يف جمموع����ة فن����ادق �خلليج 
ف����اروق يو�س����ف �ملوؤي����د �أنه يف خت����ام �لربع 
�لثالث من �لعام 2017، “حققت �ملجموعة 
�سايف ربح بل����غ 8.679 مليون دينار مقارنة 
ب� 7.381 مليون دينار يف �لفرتة نف�سها من 
�لعام 2016، بزي����ادة قدرها 1.298 مليون 
%. وحقق����ت �ملجموع����ة   17.59 �أو  دين����ار 
�أرباح����ا �سافية بلغ����ت 2.809 مليون دينار 
يف �لرب����ع �لثال����ث 2017 مقارن����ة ب� 2.894 

ملي����ون دين����ار يف �لفرتة نف�سها م����ن �لعام 
2016، بانخفا�س طفيف بلغ 85 �ألف دينار 

10يف �لعام 2016 �أو 2.91 % . 10

• �لنائب �لعام �ل�سعودي �سعود �ملعجب	

الإفراج عن 7 والختال�سات و�سلت 100 مليار دولر

ال�سعودية: ا�ستدعاء 208 اأ�شخا�ص يف حتقيقات الف�شاد
�لريا����س – وكاالت:  �أعل���ن �لنائ���ب �لع���ام �ل�سع���ودي، �أم����س 
�خلمي����س، �أن ما يع���ادل 100 مليار دوالر �أمريك���ي مت تبديدها يف 
عملي���ات ف�ساد و�ختال�س على م���دى عقود، موؤك���د� ��ستدعاء 208 
�أ�سخا�س يف �ملجمل ال�ستجو�بهم فيم���ا يتعلق بتحقيقات �لف�ساد، 

�أطلق �رص�ح 7 منهم.
وقال �لنائب �لعام ع�سو �للجنة �لعليا ملكافحة �لف�ساد، �ل�سيخ 
�سع���ود �ملعجب، يف بيان ن�رصت���ه وكالة �الأنب���اء �ل�سعودية “و��س”، 
�إن “�لتحقيق���ات عن �الأف���ر�د �لذين مت ��ستدعاوؤه���م مت�سي قدماً 

بخطو�ٍت �رصيعة، و�سنقوم بتوفري �أي م�ستجد�ت”.
و�أك���د �أنه نظر�ً ل�سخامة هذه �لته���م، فاإنه مبوجب �الأمر �مللكي 
لت�سكي���ل هيئ���ة مكافح���ة �لف�ساد قبل �أي���ام، فاإن هن���اك تفوي�س 

قانوين و��س���ح لالنتقال �إلى �ملرحلة �لتالية من �لتحقيقات 
14مع �مل�ستبه بهم.

14
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• �سمو نائب جاللة �مللك يكرم �لفائزين بجائزة �لبحرين لريادة �الأعمال للعام 2017  	
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ت�ستقطــب  للخدمــــات” الرو�سيـــة  “اإنرتا 
للبحرين دولر  مليون   30

خلف: تو�سعة املرحلة الثانية من �سارع زيد 
بن عمرية

الأحمــر يحقـــق فـــــوزاً معنويـــــًا مهمـــــًا 
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االأم����ر ���ش��ل��م��ان ي��ع��رب ع��ن ف��خ��ره ب���اإجن���ازات رواد االأع���م���ال ع��ر خم��ت��ل��ف االأج��ي��ال
االأع��م��ال  وم���ب���ادرات  وال��ت��دري��ب  التعليم  ع��ر  م��واط��ن��ي��ه��ا  يف  ا���ش��ت��ث��م��رت  ال��ب��ح��ري��ن 

موا�سلة تطوير الإ�سرتاتيجيات لإعادة ر�سم “اخلا�ص” وتعزيز ال�رشاكة احليوية
كرَّم الفائزين بجائزة البحرين لريادة االأعمال للعام 2017... �شمو نائب جاللة امللك: 

املنام����ة - بن����ا: اأك����د نائ����ب جالل����ة امللك ويل 
العهد �شاحب ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن حمد 
اآل خليف����ة اأن الق����درات الب�رشية هي ال����روة االأثمن 
لالأوط����ان مهما كانت املتغ����رات، فه����ي باإبداعها 
وابتكاره����ا وجتددها ق����ادرة على تطوي����ع الظروف 

لت�شنع بها واقعها وفر�شها.
وق����ال �شم����وه “اإن مملك����ة البحري����ن وا�شل����ت 
اال�شتثم����ار يف مواطنيه����ا ع����ر التعلي����م والتدريب 
ومب����ادرات ت�شجي����ع االأعمال، وخل����ق وتوفر فر�س 
العمل مب����ا ي�شهم يف االرتق����اء احلقيقي مل�شتواهم 
املعي�ش����ي، وذل����ك تلبي����ًة ملا يوؤك����ده دوًم����ا عاهل 
الب����الد �شاحب اجلاللة املل����ك الوالد حمد بن عي�شى 
اآل خليف����ة م����ن جع����ل املواط����ن البحرين����ي يف قلب 
عملية التنمية”، م�ش����ًرا �شموه للمبادرات املرتكزة 
عل����ى مب����ادئ روية البحري����ن االقت�شادي����ة -2030 
اال�شتدام����ة والتناف�شي����ة والعدال����ة، اإذ مت طرحه����ا 
بغر�س ت�رشيع النمو يف القطاعات االإ�شرتاتيجية من 
خالل تهيئ����ة بيئة جاذبة لال�شتثم����ارات، عالوة على 
توظيف التكنولوجيا احلديث����ة يف االإنتاج واالإدارية، 
وخلق فر�س عمل جديدة ت�شهم يف رفع دخل الفرد، 

مبا يجعل البحرين مركًزا لريادة االأعمال.
واأ�ش����ار �شم����وه اإلى اأهمي����ة الدور ال����ذي تلعبه 
ال�����رشكات النا�شئ����ة ومن�ش����اآت االأعم����ال ال�شغ����رة 
واملتو�شطة، حيث يعد القطاع اخلا�س اأحد الركائز 
االأ�شا�شي����ة الداعمة للنمو االقت�ش����ادي ودفع عجلة 

التنمية مبملكة البحرين.
كم����ا اأ�شار �شم����وه اإل����ى اأن ما تتطلب����ه املرحلة 
الراهنة؛ للتغلب على التحديات التي تواجه اأ�شواق 
املنطق����ة كافة هو موا�شلة تطوي����ر االإ�شرتاتيجيات 
الإعادة ر�شم القطاع اخلا�س، وتعزيز ال�رشاكة احليوية 
ب����ني القطاعني الع����ام واخلا�����س؛ من اأج����ل تنفيذ 
املب����ادرات املو�شوع����ة ب�شيغ����ة تعزز م����ن مفهوم 
قيم����ة العم����ل امل�ش����رك، وحتفز ن�ش����اط املحركات 
الرئي�شة لالقت�شاد املحلي من خالل منو القطاعات 

غر النفطية، واالنفتاح على اال�شتثمارات.
واأع����رب �شموه عن فخره باإجنازات رواد االأعمال 
البحرينيني عر خمتلف االأجيال الذين ا�شتطاعوا اأن 
يقدموا مناذج اإيجابية وي�رشبوا خر االأمثلة يف تطويع 
الظروف، و�شنع فر�����س جديدة وواعدة، فعزميتهم 
مثٌل اأعلى ُيحتذى بها ومدعاة فخر للجميع، واأ�شاف 
�شم����وه اأن ت�شجيع ه����ذه النماذج الرائ����دة ي�شتدعي 
تق����دمي �ُشب����ل الدعم كاف����ة، وتنمية ح�����س املبادرة 
عالوة على اإتاح����ة الفر�شة اأمامهم لقيادة م�رشوعات 
تنموي����ة يف خمتل����ف القطاع����ات احليوي����ة لينتقلوا 
اإل����ى م�شت����وى اأعلى م����ن االإجناز والتط����ور مبا يلبي 
طموحاته����م وي�شهم يف مناء الوط����ن. جاء ذلك خالل 
حفل توزيع جوائز الن�شخة الثالثة من جائزة البحرين 
لريادة االأعم����ال الذي نظمته “متكني”، حتت رعاية 
نائب جاللة امللك ويل العهد �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة؛ لالحتفاء باإجنازات 

وجهود �شبعة من رواد االأعمال املتميزين.
وح�����رش االحتف����ال ع����دٌد م����ن اأ�شح����اب ال�شم����و 

واملعايل وال�شعادة وكبار امل�شوؤولني واملدعوين.
وقد تف�شل �شاحب ال�شمو امللكي نائب جاللة 
املل����ك ويل العهد بتكرمي الفائزين بجائزة البحرين 

لريادة االأعمال للعام 2017 خالل احلفل، وهم:
عائ�ش����ة حمم����د عبدامللك، �رشك����ة جواهر عاي�شة 
- فئ����ة املوؤ�ش�ش����ات املتناهي����ة ال�شغ����ر، في�ش����ل 
خليف����ة، �ش����والر وان - فئ����ة املوؤ�ش�ش����ات النا�شئة، 

حممد عبدالعال، اأوول فود للمواد الغذائية - فئة 
املوؤ�ش�شات ال�شغ���رة واملتو�شطة، بدر مراد، بدر 
مودل���ز - فئة املوؤ�ش�ش���ات الوطني���ة ذات الطابع 
ال���دويل، ال�شيخ را�شد بن خليف���ة اآل خليفة، مزارع 
اجلزيرة، فئة املوؤ�ش�شات ذات االأعمال امل�شتدامة، 
الدكتورة رنا العمادي، مركز الدكتورة رنا ال�شحي 
التجميل���ي، فئة رائدة االأعم���ال املتميزة، املغفور 

له احل���اج يو�شف بن اأحمد كان���و، موؤ�ش�س جمموعة 
يو�شف بن اأحمد كانو، فئة اإجنازات العمر.

اإدارة  جمل����س  رئي����س  تق���دم  جانب���ه،  وم���ن 
“متكني” ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة بجزيل 
ال�شك���ر والتقدي���ر ل�شاحب ال�شم���و امللكي االأمر 
�شلم���ان ب���ن حم���د اآل خليفة على رعايت���ه الكرمية 
واملتوا�شل���ة جلائ���زة البحري���ن لري���ادة االأعم���ال. 

كم���ا اأو�شح اأن “متك���ني” حر�شت من���ذ انطالقها 
على جع���ل القطاع اخلا�س حم���رًكا لتحقيق الروؤية 
االقت�شادي���ة الوطنية، وذل���ك عر تقدمي جمموعة 
متكاملة من اخلدم���ات لقطاعي االأفراد وال�رشكات، 
وذل���ك م���ن منطل���ق اإميانه���ا باأهمية تهيئ���ة بيئة 
حا�شن���ة موف���رة ل���الأدوات الالزمة لنم���و امل�شاريع 

املحلية وازدهارها.

 واأك���د ا�شتم���رار “متك���ني” بتق���دمي برام���ج 
الدعم املالية واال�شت�شارية للموؤ�ش�شات وال�رشكات 
النا�شئ���ة، حي���ث ت�شاعده���ا عل���ى ����رشاء املع���دات 
واالآالت، والت�شويق وت�شمي���م العالمات التجارية، 
عالوة على منحه���م فر�شة امل�شاركة يف املعار�س، 
وحت�ش���ن م�شتوى اجل���ودة، لتكون عل���ى م�شتوى 

امل�شاريع العاملية.

• �شمو نائب جاللة امللك يكرم الفائزين بجائزة البحرين لريادة االأعمال للعام 2017  	
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نحر�ص على اأمن و�سالمة املخيمني و�سنزيل املخالفات

نقلة نوعية مبجال تقدمي اخلدمات ال�سحية يف البحرين

تد�سني مركز ترفيهي ملرتادي الرب... �سمو حمافظ اجلنوبية:

ا عمل املوؤ�س�سات الطبية مع اجلالهمة... �سمو حمافظ اجلنوبية: م�ستعر�سً

املنام���ة - بنا: اأكد �سم���و حمافظ اجلنوبية 
ال�سي���خ خليفة بن عل���ي اآل خليفة حر�ص �سموه 
على متابعة جاهزية اال�ستع���دادات التي قامت 
به���ا املحافظ���ة اجلنوبية بالتعاون م���ع مديرية 
�رشط���ة املحافظ���ة اجلنوبي���ة وبلدي���ة املنطقة 
لتق���دمي  العالق���ة؛  ذات  واجله���ات  اجلنوبي���ة 
وت�سهي���ل اأف�س���ل اخلدم���ات خ���الل مو�سم الرب 
لتحقيق عنا�رش االأمن وال�سالمة العامة للمخيمني 

ومرتادي الرب.
واأ�س���ار �سم���وه يف مقابل ذلك اإل���ى �رشورة 
الت���زام املخيم���ن بال����روط وال�ضواب���ط التي 
و�سعته���ا املحافظة اجلنوبي���ة، والتي و�سعت 
بالدرج���ة االأول���ى م���ن اأج���ل �سالم���ة اأرواحه���م 
وممتلكاته���م خ�سو�س���ا اتباع الط���رق ال�سليمة 
والتقي���د  الت�سجي���ل  لعملي���ة  وال�سحيح���ة 
باإجراءاتها، منوهاً �سموه اإلى اأنه لن يتم ال�سماح 
حل�سول ت�رشفات توؤدي اإلى االإرباك والفو�سى 
التنظيمية ق���د تنتج من جانب بع�ص املخيمني 
نتيج���ة عدم االلت���زام بعملي���ة بالت�ضجيل، حيث 
�سيت���م بالتن�سي���ق مع اجله���ات املعني���ة اإزالة 
اخلي���ام املخالف���ة منه���ا خ�ضو�ض���ا الواقعة يف 
املناط���ق املمنوع���ة، ج���اء ذل���ك خ���الل الزيارة 
التفقدي���ة التي قام بها �ضم���وه للأر�ض املقرر 
اإقامة فيها املخيم الرتفيهي للمحافظة وكذلك 

مركز خدمات املخيمني ومتابعة �سوؤون الرب.
واأ�ساد �سمو حمافظ اجلنوبية بجهود مديرية 
�رشط���ة املحافظ���ة اجلنوبي���ة وبلدي���ة املنطقة 
اجلنوبي���ة يف التع���اون والتن�سي���ق امل�سرتك مع 
املحافظ���ة يف و�س���ع اخلط���ة االأمني���ة والبلدية 
متابع���ة  �سم���وه يف  حر����ص  موؤك���داً  للمو�س���م، 
تنفيذها طوال املو�س���م بال�سكل املعد؛ حلفظ 
االأمن وال�سالمة العامة واملظهر اجلمايل ملنطقة 
الرب، كم���ا اأ�سار �سمو ال�سيخ خليفة بن علي اإلى 
االهتمام ال���ذي يوليه �ضموه يف ا�ضتغلل مو�ضم 
ال���رب اال�ستغالل االأمثل من خ���الل تد�سني مركز 
ترفيه���ي للمخيمن يق���دم االأن�ضط���ة والربامج 
الرتفيهي���ة الهادفة ذات االأبع���اد اجلامعة بني 
الرتفيه واالأن�سطة املعززة للمورثات البحرينية 
العربي���ة االأ�سيلة اإلى جانب الربام���ج الثقافية 
التوعوي���ة غ���ر املبا����رشة يف جماالت ع���دة التي 
م���ن �ساأنها امل�ساهمة يف اإي�س���ال االأهداف التي 
ت�سع���ى اإلى حتقيقه���ا املحافظ���ة اجلنوبية من 

توعي���ة وترفي���ه وثقاف���ة عام���ة يرتك���ز عليها 
وع���ي اجلمهور يف احلفاظ عل���ى �سالمة اأرواحهم 
وممتلكاتهم واخلروج مبو�سم هادف امل�سامني 

من جميع النواحي.
واأكد �ضم���وه اأن اال�ضتجمام والرتفيه جانب 
مهم و�رشوري تق���دره املحافظ���ة، وت�سعى اإلى 

اإي�سال���ه بال�س���ورة املفي���دة ذات اأبع���اد وقيم 
جوهرية ت�ستفيد منها االأ�رش والعائالت والفئات 

ال�سبابية من خمتلف اجلوانب.

املنامة - بنا: اأ�س���اد حمافظ اجلنوبية �سمو 
ال�سيخ خليفة بن علي اآل خليفة مبا تبذله الهيئة 
الوطنية لتنظيم امله���ن واخلدمات ال�سحية من 
جهود جمتمعية تهدف اإل���ى مراقبة تطبيق نظم 
املهن واخلدمات ال�سحية وتطويرها بقطاعيها 
احلكوم���ي واخلا����ص مبملك���ة البحري���ن، م�سراً 
اإل���ى اأن قطاع ال�سحة يف مملك���ة البحرين يعترب 
م���ن اأك���ر القطاع���ات التنموية تط���وراً وتقدماً 
مل���ا يقدم���ه م���ن خدم���ات �سحي���ة للمواطن���ني 
واملقيمني، مقدراً �سم���وه اجلهود الكبرة التي 
يقوم بها رئي�ض املجل�ض االأعلى لل�ضحة الفريق 
طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، والتي 
�ساهم���ت يف اإح���داث نقلي���ة نوعي���ة يف م�ستوى 
اخلدم���ات الطبية م���ن جميع النواح���ي، جاء ذلك 
خ���الل اللقاء ال���ذي جمع �سمو حماف���ظ اجلنوبية 
مع الرئي�ص التنفي���ذي للهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�سحية مرمي اجلالهمة.
خ���الل  اجلنوبي���ة  حماف���ظ  �سم���و  وبح���ث 
االجتم���اع م�ستوى اخلدم���ات ال�سحي���ة املقدمة 
واخلا�س���ة  العام���ة  ال�سحي���ة  املوؤ�س�س���ات  يف 

كاف���ة يف عموم املحافظة اجلنوبي���ة، وما ت�ضمله 
ه���ذه اخلدمات من اإج���راءات التنظي���م والرقابة 
وترخي�ص املن�ساآت ال�سحية، حيث اأكد �سموه ما 
ت�سهده املحافظة من ازدهار ومنو كبر يف جمال 
امل�ساري���ع ال�سحية كم�رشوع مرك���ز ال�سيخ حممد 
بن خليفة اآل خليفة التخ�س�سي اجلديد للقلب، 
ومرك���ز غ�سيل الكل���ى باحلنينية، وم���ا �ستحققه 

هذه املوؤ�س�سات ال�سحي���ة من تطور يهدف اإلى 
تق���دمي الرعاي���ة ال�سحي���ة مبوا�سف���ات اجلودة 
والتمّيز، وهو م���ا ت�سعى املحافظة اجلنوبية اإلى 

�سمان ا�ستمراريته الأهايل املحافظة اجلنوبية.
من جانبها، اأ�س���ادت اجلالهمة بحر�ص �سمو 
حماف���ظ اجلنوبي���ة عل���ى متابع���ة االحتياج���ات 
ال�ضحي���ة لعم���وم املحافظ���ة اجلنوبي���ة، موؤكدًة 

حر�ص الهيئ���ة على موا�سل���ة جهودها؛ من اأجل 
�سمان الرعاية واخلدمات ال�سحية املقدمة، كما 
قدم���ت ل�سموه اخلط���ة االإ�سرتاتيجي���ة والتقرير 
امله���ن  لتنظي���م  الوطني���ة  للهيئ���ة  ال�سن���وي 
واخلدم���ات ال�سحية واملت�سم���ن اأهم االإجنازات 
واالأه���داف التي ت�سع���ى اإلى حتقيقه���ا الهيئة؛ 

لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات الطبية.

املنام���ة - بنا: تلقى رئي����ص الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي االأم���ر خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليفة برقي���ة تعزية وموا�ساة 
م���ن اأخي���ه �سم���و ال�سي���خ ن���واف االأحم���د 
اجلابر ال�سب���اح ويل العهد بدولة الكويت 
ال�سقيق���ة، اأعرب �سموه فيه���ا عن اإدانته 
ال�سديدة حل���ادث التفجر االإرهابي الذي 
ا�سته���دف حافل���ة لنق���ل رج���ال ال�رشط���ة 
�سمال �رشقي مملك���ة البحرين والذي اأدى 
اإل���ى ا�ست�سهاد رجل اأمن وا�سابة عدد من 
رج���ال ال�رشطة. وعرب �سم���و ويل عهد دولة 
الكوي���ت يف برقيته عن ا�ستن���كاره لهذه 
االأعم���ال االإرهابي���ة الت���ي يرف�سها ديننا 
احلنيف وتتنافى م���ع كل املبادئ والقيم 
االإن�سانية، داعياً املولى عز وجل اأن يتغمد 
ال�سهيد بوا�سع رحمته ومغفرته ور�سوانه 
وي�سكن���ه ف�سي���ح جنات���ه واأن مي���ن عل���ى 
امل�ساب���ني بال�سف���اء العاج���ل وان يحفظ 

�سعب مملكة البحرين من كل مكروه.

املنام���ة - بنا: تلقى رئي����ص الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي االأم���ر خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة ر�سالة �سك���ر وامتنان 
من اأحمد الرويعي مبنا�سبة تعيينه رئي�ساً 
ل���دى  البحريني���ة  الدبلوما�سي���ة  للبعث���ة 
اململكة االأردني���ة الها�سمية بلقب �سفر 

مفو�ص فوق العادة.
ورفع الرويعي يف ر�سالته بالغ ال�سكر 
وخال����ص االمتنان اإلى �سم���وه على الثقة 
الكب���رة التي ت�رشف به���ا بتعيينه يف هذا 
املن�سب، معاه���داً �سموه عل���ى مزيد من 
البذل والعمل لرفعة وطننا العزيز، داعيا 
املول���ى عز وج���ل اأن يدمي عل���ى مملكتنا 
مزيدا م���ن االأمن واخل���ر واالزدهار وعلى 

�سموه موفور ال�سحة والعافية.

املنام���ة - بن���ا: ق���ال رئي����ص هيئ���ة 
الت�رشي���ع واالفت���اء القان���وين امل�ست�س���ار 
نواف حمزة اإن التوا�سل وتبادل التجارب 
القانوني���ة واالإدارية اأمر مه���م وله فوائد 
العالق���ات  دف���ع  يف  وي�ساه���م  متع���ددة 
الثنائية بني اال�سقاء اإلى خطوات متقدمة. 
ج���اء ذل���ك خ���الل لقائه وف���دا م���ن وزارة 
الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني االحتادي 
بدولة االإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة 
برئا�س���ة وكيل ال���وزارة امل�ساعد ل�سوؤون 
املجل�ص الوطني االحتادي �سعيد الغفلي، 
مبنا�سبة زيارتهم ململكة البحرين لالطالع 
على اأف�س���ل املمار�سات يف كل من وزارة 
�سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب، ومعهد 
وهيئ���ة  ال�سيا�سي���ة،  للتنمي���ة  البحري���ن 

الت�رشيع واالإفتاء القانوين.
واأك���د رئي�ص هيئة الت�رشي���ع واالفتاء 
القانوين اأن العالقات البحرينية االإماراتية 
تعترب منوذجاً متطوراً ومتقدماً للعالقات 
الثنائي���ة بني الدول، يف ظ���ل التوجيهات 

احلكيمة لقيادتي البلدين ال�سقيقني.

الرف���اع - قوة الدف���اع:  حتت رعاية 
قائد احلر����ص امللكي �سمو العميد الركن 
ال�سي���خ نا�رش ب���ن حم���د اآل خليف���ة، جرى 
اأم�ص حفل ا�ستقبال جمموعة قوة الواجب 
اخلا����ص التابع���ة لق���وة دف���اع البحري���ن 
امل�سارك���ة يف عملي���ة “اإع���ادة االأم���ل” يف 
جمهوري���ة اليم���ن ال�سقيق���ة �سمن قوات 
التحالف العربي بقي���ادة اململكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة.
واأن���اب �سم���وه، نائب قائ���د احلر�ص 
امللكي العميد الركن حمد خليفة النعيمي 
ال�ستقب���ال جمموعة ق���وة الواجب اخلا�ص 
بح�سور جنل �ساح���ب ال�سمو امللكي ويل 
العه���د نائب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي�ض جمل�ض ال���وزراء �ضمو امللزم اأول 
ال�سيخ حممد بن �سلمان بن حمد اآل خليفة 

وذلك يف قاعدة عي�سى اجلوية.

�سمو رئي�ص الوزراء يتلقى 
تعازي ويل عهد الكويت

�سمو رئي�ص الوزراء 
يتلقى  �سكر الرويعي 

وفد اإماراتي يزور 
“الت�رشيع واالإفتاء”

احلر�ص امللكي يحتفل 
بقوة واجب م�ساركة 

يف “اإعادة االأمل”

اإ�ض���ادة بحر����ض �ضم���وه عل���ى متابع���ة االحتياج���ات ال�ضحي���ة لعم���وم املحافظة 

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي ملتقًيا مرمي اجلالهمة	
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30 سبتمبر 2017 )مراجعة(البيانات المالية

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية قائمة الدخل الموحدة المرحلية

تسعـة أشهــر منتهيــة فــي 30 سبتمبــر ثــالثــة أشهــر منتهيــة فــي 30 سبتمبــر   

2016  2017  2016  2017  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

27,475  33,705  10,254  11,551 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

1,929  7,411  1,252  258 صافي الدخل من األنشطة االستثمارية 

3,470  5,057  1,675  1,629  دخل من صكوك 

حصة المجموعة من دخل في مشاريع مشتركة

2,685  396  601  )42(    وشركات زميلة 

2,661  5,116  619  805 دخل من أنشطة غير مصرفية 

38,220  51,685  14,401  14,201 الدخل التشغيلي 

)2,025(  )4,609(  )656(  )1,075( تكاليف مباشرة من أنشطة غير مصرفية 

36,195  47,076  13,745  13,126 الدخل التشغيلي بعد حسم التكاليف المباشرة 

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار،

)3,278(  )8,258(  )1,293(  )2,958(    محسوم منه حصة المضارب للمجموعة 

208  4,398  208  1,629 حصة المضارب للمجموعة 

)3,070(  )3,860(  )1,085(  )1,329( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 ربح مدفوع لمرابحات مستحقة لبنوك ولغير البنوك 

)8,311(  )9,045(  )3,137(  )2,417(    واقتراض ثانوي 

24,814  34,171  9,523  9,380 صافي الدخل التشغيلي 

10,530  10,391  3,696  3,404 تكاليف الموظفين 

841  757  261  249 استهالك 

354  2,225  690  1,000 مخصصات - صافي 

6,229  7,220  2,184  2,473 مصروفات أخرى 

1,045  803  409  162 تكاليف تشغيلية من أنشطة غير مصرفية 

18,999  21,396  7,240  7,288 مجموع المصروفات التشغيلية 

5,815  12,775  2,283  2,092 صافي دخل الفترة من العمليات 

موجودات معدة لغرض البيع

صافي الناتج للفترة من موجودا ت

)13,924(  2,600  )13,574(  2,600   معدة لفرض البيع 

)8,109(  15,375  )11,291(  4,692 صافي دخل )خسارة( الفترة 

العائد إلى:

)8,144(  15,459  )11,290(  4,714 مساهمي الشركة األم 

35  )84(  )1(  )22( حقوق غير مسيطرة 

)8,109(  15,375  )11,291(  4,692  

تسعــــة أشهــــر منتهيـــــة فـــــي 30 سبتمبـــــر  

2016  2017  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

5,815  12,775 صافي دخل الفترة من العمليات 

صافي الناتج للفترة من موجودا ت

)13,924(  2,600    معدة لفرض البيع 

)8,109(  15,375 صافي دخل )خسارة( الفترة 

تعديالت للبنود التالية:

13,756  )375( مخصصات - صافي 

3,273  767 استهالك 

 حصة المجموعة من دخل في مشاريع مشتركة

)2,685(  )396(    وشركات زميلة 

)150(  - صافي مكسب من بيع استثمارات عقارية 

)167(  )6,784( صافي مكسب من بيع استثمارات 

)443(  )314( مكسب تحويل العمالت األجنبية 

977  309 صافي خسارة غير محققة من استثمارات عقارية 

348  25 صافي خسارة غير محققة من استثمارات 

)64(  )63( دخل من توزيعات أرباح أسهم 

)79(  )61( دخل من إيجارات 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

6,657  8,483    والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

695  )1,870(    احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)11,310(  )2(    مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

)53,645(  )59,912(    عقود تمويل مع العمالء 

4,627  8,777    ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

50,117  )14,370(    حسابات جارية للعمالء 

)46,803(  )39,348(    مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

119,325  6,728    مرابحات مستحقة مع غير البنوك 

)7,325(  )8,817(    مطلوبات أخرى 

-  3,008    اقتراض ثانوي 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(

62,338  )97,323(    من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

21,339  )3,759( )شراء( تخلص من استثمارات - صافي 

)68,889(  9,866 تخلص من )شراء( استثمارات في صكوك - صافي 

428  )87( )شراء( تخلص من استثمارات عقارية - صافي 

 توزيعات من استثمارات في مشاريع مشتركة

-  2,962     وشركات زميلة 

-  63 مكسب من توزيعات األرباح 

79  61 دخل من إيجارات 

)2,475(  )812( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(

)49,518(  8,294    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

)522(  39,991 صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( 

)522(  39,991    األنشطة التمويلية 

12,298  )49,038( صافي )النقصان( الزيادة في النقد وما في حكمه 

102,698  103,687 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

114,996  54,649 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 

مـــــــــــــــــدققـــــــــــــــــة مــــــــــراجـعــــــــــة   
31 ديسمبـــــــــر 2016 30 سبتمبـــــــر 2017   
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

56,399  54,951 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

88,420  42,701 مرابحات مستحقة من البنوك 

630,391  704,569 عقود تمويل مع العمالء 

145,665  7,871 استثمارات 

163,772  153,598 استثمارات في صكوك 

129,302  13,310 استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

301,563  - استثمارات عقارية 

63,458  273,308 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 

8,682  8,727 ممتلكات ومعدات 

1,587,652  1,259,035  

20,272  21,713 موجودات معدة لغرض البيع 

1,607,924  1,280,748 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

147,630  133,260 حسابات جارية للعمالء 

277,317  119,515 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

237,864  244,592 مرابحات مستحقة لغير البنوك 

41,919  31,523 مطلوبات أخرى 

91,242  94,250 اقتراض ثانوي 

795,972  623,140  

2,117  2,681 مطلوبات معدة لغرض البيع 

798,089  625,821  

441,244  481,235 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

حقوق المالك

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم

177,140  132,519 رأس المال 

71,403  - عالوة إصدار أسهم 

)21,923(  - أسهم الخزينة 

17,757  17,757 احتياطي قانوني 

28,237  - احتياطي عام 

)3,574(  )3,395( احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

30,923  - احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

)91(  )48( احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

60,403  19,046 أرباح مبقاة 

360,275  165,879  

8,316  7,813 حقوق غير مسيطرة 

368,591  173,692  

 مجموع المطلوبات وحاملي حسابات االستثمار

1,607,924  1,280,748    وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية

134,970  135,090    حقوق حاملي حسابات االستثمار 

154,797  127,824    ارتباطات والتزامات محتملة 

العائد إلى مساهمي الشركة األم      

احتياطي احتياطي        

إعادة تقييم القيمة العادلة        

حقوق احتياطي تحويل    االستثمارات  المدرجة ضمن  عالوة       

مجموع الحقوق غير مسيطرة  المجموع  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية   العقاريـة  الحقـــوق  احتياطي عام  احتياطي قانوني  أسهم الخزينة  إصدار أسهم  رأس المال   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

368,591  8,316  360,275  60,403  )91(  30,923  )3,574(  28,237  17,757  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 1 يناير 2017  

15,375  )84(  15,459  15,459  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للفترة 

145  -  145  -  43  -  102  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

15,520  )84(  15,604  15,459  43  -  102  -  -  -  -  - مجموع الدخل اآلخر الشامل للفترة 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  21,923  )9,879(  )12,044( إلغاء أسهم الخزينة 

)210,000(  -  )210,000(  )56,839(  -  )30,900(  77  )28,237(  -  -  )61,524(  )32,577( توزيعات 

-  -  -  23  -  )23(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

)419(  )419(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

173,692  7,813  165,879  19,046  )48(  -  )3,395(  -  17,757  -  -  132,519 الرصيد في 30 سبتمبر 2017 

369,411  8,264  361,147  58,791  232  31,501  )1,876(  28,237  17,642  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 1 يناير 2016 

)8,109(  35  )8,144(  )8,144(  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الخسارة للفترة 

)1,016(  -  )1,016(  -  )255(  -  )761(  -  -  -  -  - الخسارة األخرى الشاملة للفتر ة 

)9,125(  35  )9,160(  )8,144(  )255(  -  )761(  -  -  -  -  - مجموع الخسارة األخرى الشاملة للفتر ة 

-  -  -  265  -  )265(  -  -  -  -  -  - محول من احتياطي إعادة تقييم االستثمارات العقارية 

8  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

360,294  8,307  351,987  50,912  )23(  31,236  )2,637(  28,237   17,642  )21,923(  71,403  177,140 الرصيد في 30 سبتمبر 2016 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية لتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2017ا لمراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المكثفة الموحدة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 7 نوفمبر 2017

بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب. مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

خدمات التجزئة المصرفية  ·  تمويل الشركات  ·  األولوية المصرفية  · إدارة الثروات  ·   االستثمار

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبد المحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة
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بنك سيتي اإلسالمي االستثماري
ألف دوالر أمريكيبيان المركز المالي الموجز كما في 30 سبتمبر 2017 

30 سبتمبر 2017
)تمت مراجعته(

31 ديسمبر 2016
)تم تدقيقه(

الموجودات

 424  407 أرصدة لدى البنوك

 12,815  12,514 ذمم مدينة للمرابحة

 45  120 الموجودات األخرى

 13,284  13,041 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

30 ديسمبر 302016 سبتمبر 2017

 482  236 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى

 482  236 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

 10,000  10,000 رأسمال األسهم

 3,195  3,195 االحتياطي القانوني

 )393( )390(اإليرادات المستبقاة

 12,802  12,805 إجمالي حقوق المساهمين

 13,284  13,041 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

                  للتسعة شهور املنتهية يفالبيان الموجز للتدفقات النقدية للتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2017 

30 سبتمبر 2017
)تمت مراجعته(

30 سبتمبر 2016
)تمت مراجعته(

أنشطة العمليات

 186  645 قبض اإليرادات االستشارية

 63  112 قبض اإليرادات من عقود المرابحة

 103  119 قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة

 )599( )973(المدفوعات للموظفين والموردين

 )85( )221(رسوم اإلدارة المدفوعة

 )332( )318(التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

أنشطة التمويل

 )541( -   أرباح موزعة

 )541( -   التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )873( )318(صافي النقص في النقد ومعادالت النقد

 14,011  13,239 النقد ومعادالت النقد كما في 1 يناير

 13,138  12,921 النقد ومعادالت النقد كما في 30 سبتمبر

يشمل النقد ومعادالت النقد:

 326  407 أرصدة لدى البنوك

 12,812  12,514 ذمم مدينة للمرابحة

 13,138  12,921 النقد ومعادالت النقد كما في 30 سبتمبر

التسعة شهور المنتهية في                الثالثة شهور المنتهية في    ألف دوالر أمريكيبيان الدخل الموجز للتسعة شهورالمنتهية في 30 سبتمبر 2017

30 سبتمبر 2017
)تمت مراجعته(

30 سبتمبر 2016 
)تمت مراجعته(

30 سبتمبر 2017
)تمت مراجعته(

30 سبتمبر 2016 
)تمت مراجعته(

 24  41  65  112 اإليرادات من عقود المرابحة

 29  36  103  119 اإليرادات من حسابات االستثمار المقيدة

 29  184  433  522 اإليرادات من الخدمات االستشارية

 82  261  601  753 إجمالي اإليرادات

 77  75  287  252 تكاليف الموظفين

 111  )15( 412  498 مصروفات أخرى

 188  60  699  750 إجمالي المصروفات 

 )106( 201  )98( 3 الربح / الخسارة للفترة

البيان الموجز للتغيرات في حقوق المساهمين للتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2017                                                                                   ألف دوالر أمريكي

المجموعاالحتياطي القانونياإليرادات المستبقاةرأسمال األسهم2017 )تمت مراجعته(

 12,802  3,195  )393( 10,000 كما في 1 يناير 2017

 3  -    3  -   الربح للفترة

 12,805  3,195  )390( 10,000 كما في 30 سبتمبر 2017 

المجموعاالحتياطي القانونياإليرادات المستبقاةرأسمال األسهم2016 )تمت مراجعته(

 13,736  3,195  541  10,000 كما في 1 يناير 2016

 )98( -    )98( -   الخسارة للفترة

 )541( -    )541( -   األرباح الموزعة

 13,097  3,195  )98( 10,000 كما في 30 سبتمبر 2016 

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في 9 نوفمبر 2017

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية الموجزة التي تم مراجعتها من قبل شركة كيه بي إم 
جي التي أعربت عن رأيها في المراجعة من دون تحفظ  في  9 نوفمبر 2017 

  عثمان أحمد
الرئيس التنفيذي

محمد جعفر نيني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

تخريج عدد من الدورات الع�صكرية املتخ�ص�صة

الرف���اع - قوة دف���اع البحري���ن: قام 
القائ���د العام لقوة دفاع البحرين امل�شري 
الركن ال�شيخ خليفة ب���ن اأحمد اآل خليفة 
�شباح اأم�س بزيارة ميدانية تفقدية لعدد 
م���ن وح���دات قوة دف���اع البحري���ن، حيث 
كان يف ا�شتقبال���ه ق���ادة الوحدات وعدد 
م���ن كب���ار �ل�سب���اط، و��ستمع �إل���ى �إيجاز 
ع���ن مراحل التطوير الت���ي ت�شهدها تلك 
الوح���دات، واطلع على مراحل �شري العمل 

فيها.
واأ�ش���اد القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 

التطوي���ر والتحدي���ث  البحري���ن بخط���ط 
الت���ي يت���م تنفيذه���ا ملواكب���ة املهمات 
واملتطلب���ات الع�شكري���ة امل�شندة اإليها، 
معرب���اً ع���ن تقدي���ره مل�شت���وى التاأه���ب 
القتايل والإداري والفني الرفيع والعايل 

يف الوحدات.
واأثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين 
عل���ى اجلهود الطيب���ة التي يق���وم رجال 
الوح���دات ويقظتهم الدائم���ة وحر�شهم 
الكامل يف تاأدية الواجبات املوكلة اإليهم 
عل���ى اأكمل وجه مما يوؤك���د جاهزية رجال 

ق���وة دف���اع البحري���ن وتفانيه���م الدائم 
للب���ذل و�لت�سحي���ة و�ل���ذود ع���ن ث���رى 
الوطن. واأعرب عن عميق تقديره للجهود 
الطيبة واجلليلة التي يبذلها دائماً رجال 
ق���وة دفاع البحري���ن، وظهوره���م الدائم 
باملظه���ر امل����رف يف حم���ل امل�شوؤولي���ة 
الوطني���ة يف �شت���ى املواق���ف والظروف، 
وبذل كل م���ا يف و�شعهم من جهد وعطاء 
خلدمة هذا الوطن العزيز يف ظل القيادة 
احلكيم���ة لعاه���ل البالد �شاح���ب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.

• القائد العام يف زيارة لعدد من وحدات قوة دفاع البحرين	

الرف���اع - قوة دف���اع البحرين: اأقيم 
بقوة دف���اع البحرين �شب���اح اأم�س، حفل 
تخري���ج ع���دد م���ن ال���دورات الع�شكرية 
�ملتخ�س�سة بح�سور م�ساعد رئي�س هيئة 
الأركان للعملي���ات الل���واء الرك���ن غامن 

�لف�سالة.
املنا�شب���ة  به���ذه  كلم���ة  واألقي���ت 

ُق���دم خاللها اإيج���اٌز عن ال���دورة ومراحل 
التدريب الت���ي ا�شتملت عليها من مواد 

نظرية وتطبيقات عملية.
بعده���ا وزع م�شاع���د رئي����س هيئ���ة 
عل���ى  ال�شه���ادات  للعملي���ات  الأركان 
اخلريج���ن واجلوائ���ز التقديري���ة عل���ى 

املتفوقن.

القائد العام ي�صيد بخطط التحديث ملواكبة املتطلبات الع�صكرية
مطلعا على �شري العمل يف وحدات “الدفاع” 

وزير الداخلية يبحث تبادل اخلربات مع “الإنرتبول”  

بحث التعاون الع�صكري بني البحرين واأمريكا

اجلالهمة ي�صارك يف اجتماع التحالف الدويل

املنام���ة - وزارة الداخلية: ا�شتقبل 
وزي���ر الداخلي���ة الفري���ق الرك���ن ال�شيخ 
را�ش���د بن عبداهلل اآل خليف���ة �شباح اأم�س 
الأم���ن الع���ام للمنظمة الدولي���ة لل�رطة 
اجلنائي���ة “الإنرتب���ول” جورج���ن �شتوك 
و�لوفد �ملر�فق له، بح�سور رئي�س �لأمن 

العام اللواء طارق احل�شن.
ورح���ب الوزي���ر، يف م�شته���ل اللقاء، 
“الإنرتب���ول”  اأن  اإل���ى  منوه���ا  ب�شت���وك 
موؤ�ش�ش���ة عريق���ة، تعم���ل منذ نح���و 100 

عام، مم���ا يوؤك���د اأهمية تب���ادل اخلربات 
واملعلوم���ات معه���ا والنفت���اح على كل 
والتدريب  التع���اون  التج���ارب وتطوي���ر 
ال�رط���ي، به���دف اإ�شن���اد اجله���د الأمني 
امل�ش���رتك يف مكافحة اجلرائ���م، مبا فيها 
اجلرائ���م امل�شتحدثة. ومت يف اللقاء، بحث 
اآلي���ات التعاون الثنائ���ي وال�شتفادة من 
اخلربات والأ�شالي���ب املثلى التي اأثبتت 
جناحه���ا وتطبيقاته���ا عل���ى الأر����س يف 

�لت�سدي للجرمية �ملنظمة و�لإرهاب.

كم���ا مت بح���ث اخلط���ط امل�شتقبلية 
الهادف���ة اإل���ى تطوير التدري���ب ال�رطي 
لل�رط���ة  امللكي���ة  الأكادميي���ة  ب���ن 
والإنرتب���ول، �شمن خط���ط وبرامج وزارة 
الداخلي���ة لالطالع على اخل���ربات الدولية 
وزي���ادة كف���اءة وخ���ربات منت�شبيها مبا 
يتنا�شب مع تطور مفه���وم اجلرمية على 

امل�شتوى الدويل.
ح����ر �للق���اء م�ساع���د رئي����س �لأمن 

العام ل�شوؤون العمليات والتدريب.

الرف���اع - القي���ادة العام���ة لق���وة 
الدف���اع: اجتم���ع وزي���ر �ش���وؤون الدفاع  
الفري���ق الرك���ن يو�ش���ف  اجلالهمة مع 
وزي���ر الدفاع الأمريكي جيم�س ماتي�س، 
وزراء  اجتم���اع  هام����س  عل���ى  وذل���ك 
الدف���اع ب���دول التحال���ف ال���دويل �شد 
ما ي�شم���ى بتنظي���م داع����س الإرهابي، 
وال���ذي عق���د اأم����س مبقر حل���ف �شمال 
الأطل�شي )الناتو( بالعا�شمة البلجيكية 

بروك�شل. 
وخ���الل الجتم���اع �شك���ر اجلالهمة 
وزي���ر الدف���اع الأمريك���ي عل���ى دع���وة 
مملكة البحري���ن للم�شارك���ة يف اجتماع 
وزراء الدف���اع ب���دول التحال���ف الدويل 
�شد ما ي�شمى بتنظيم داع�س الإرهابي.
وجرى خ���الل الجتم���اع ا�شتعرا�س 

العالق���ات القائم���ة الت���ي ترب���ط بن 
والولي���ات املتحدة  البحري���ن  مملك���ة 
الأمريكي���ة، وم���ا ت�شهده ه���ذه العالقة 
من تق���دم يف عدد من املجالت، خا�شة 

م���ا يتعلق منه���ا بالتن�شي���ق الع�شكري 
والتعاون الدفاعي القائم بن البلدين 
�ل�سديقني و�ل�سب���ل �لكفيلة بدعمه و 

تقويته.

دف����اع  ق����ودة   - الرف����اع 
البحري����ن: �ش����ارك وزي����ر �شوؤون 
الدف����اع الفري����ق الرك����ن يو�شف 
اجلالهم����ة يف اجتماع وزراء الدفاع 
�ش����د  ال����دويل  التحال����ف  ب����دول 
“داع�����س”  بتنظي����م  م����ا ي�شم����ى 
الإرهابي، والذي عقد اأم�س مبقر 

حلف �شمال الأطل�شي )الناتو(.
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-
٥,٢٤٣

(٢٦١)
٥,٧٥٩

٢٨٤
٩٤٨

١٩٦
-
-

٢,٤٣٤

١٤,٦٠٣

٣,٩١١
٩٨٧

١٢٦
٢,٨٤٥

٧,٨٦٩

٦,٧٣٤
(٩٦٣)

(٨,٨١٥)
(١,٥١٤)

(٢٦,٥٧٢)
(١,٢١٦)
(٢,١٠٠)

(٣٤,٤٤٦)

(٣٦,٠٤٣)
١,٥٩٧

(٣٤,٤٤٦)

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

إيداعات لدى مؤسسات مالية
استثمارات في صكوك

ذمم تمويالت مدينة
مبالغ مستحقة من مستثمري ا�جارة

استثمارات في أوراق مالية
موجودات مشتراة لغرض التأجير

استثمارات عقارية
استثمار في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية

 موجودات أخرى

مجموع الموجودات

المطلوبات 
إيداعات من مؤسسات مالية

مطلوبات التمويالت
مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض التأجير      

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
رأس المال

احتياطي قانوني
أرباح مستبقاة/(خسائر متراكمة)

احتياطي القيمة العادلة للعقارات
احتياطي عام

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك

حصص غير مسيطرة

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

٣٠ سبتمبر
٢٠١٧

(مراجعة)

٣١ ديسمبر
٢٠١٦

(مدققة)

٣٠ سبتمبر
٢٠١٧

(مراجعة)

٣٠ سبتمبر
٢٠١٦

(مراجعة)

٣٠ سبتمبر
٢٠١٧

(مراجعة)

بآالف الدوالرات ا�مريكية

بآالف الدوالرات ا�مريكية بآالف الدوالرات ا�مريكية

للثالث أشهر المنتهية في للتسعة أشهر المنتهية في

بآالف الدوالرات ا�مريكية

بآالف الدوالرات ا�مريكية

٣٠ سبتمبر
٢٠١٦

(مراجعة)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (مراجعة)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)

رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

أرباح مستبقاة/
(خسائر متراكمة)

أرباح مستبقاة/
(خسائر متراكمة)

احتياطي القيمة 
العادلة الستثمارات

احتياطي القيمة 
العادلة للعقارات

احتياطي 
عام

حصص غير المجموع
مسيطرة

مجموع حقوق 
الملكية

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك

رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

احتياطي القيمة 
العادلة الستثمارات

احتياطي القيمة 
العادلة للعقارات

احتياطي 
عام

حصص غير المجموع
مسيطرة

مجموع حقوق 
الملكية

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك

أنشطة التشغيل
ربح/(خسارة) الفترة

تعديالت لـ:
استهالك وإطفاء

تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية، صافي
حصة المجموعة في أرباح الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية

ربح من بيع شركة زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية
ربح من بيع استثمارات في صكوك

ربح من بيع استثمارات عقارية
مخصصات االنخفاض في القيمة
عكس المخصص القانوني الزائد

إيرادات أخرى
صافي إطفاء الخصم

الربح التشغيلي قبل تغيرات الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ذمم تمويالت مدينة

مبالغ مستحقة من مستثمري إجارة
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى

صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
شراء استثمارات في أوراق مالية

المستلم من بيع استثمارات في أوراق مالية
شراء استثمارات عقارية 

المستلم من بيع استثمارات عقارية
المستلم من بيع شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية

مدفوعات لشراء معدات
موجودات محتفظ بها لغرض التأجير

صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
إيداعات من مؤسسات مالية

مطلوبات التمويالت
حصص غير مسيطرة متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض التأجير 

صافي النقد المستخدم في  أنشطة التمويل

صافي (النقص)/ الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في ١ يناير

النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر

يشتمل النقد وما في حكمه على:
نقد وأرصدة لدى البنوك

إيداعات لدى مؤسسات مالية (بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ٩٠ يومًا أو أقل)

ا´يرادات
إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية                       

إيراد الصكوك
إيراد االستثمار في أوراق مالية

إيراد موجودات محتفظ بها لغرض التأجير، صافي     
ربح من بيع موجودات محتفظ بها لغرض التأجير

إيراد التمويل
حصة المجموعة في ارباح الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة 

حقوق الملكية 
ربح من بيع شركة زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية

ربح بيع استثمارات عقارية 
إيرادات أخرى

مجموع ا´يرادات

المصروفات
تكاليف الموظفين

مصروفات التمويل على ا�يداعات  ومطلوبات التمويالت
استهالك وإطفاء

مصروفات تشغيلية أخرى

مجموع المصروفات التشغيلية 

ربح/(خسارة) الفترة قبل تغيرات القيمة العادلة 
ومخصصات انخفاض القيمة

صافي تغيرات القيمة العادلة السثمارات في أوراق مالية
مخصصات انخفاض القيمة: (محتسبة)/معكوسة:

- تمويالت مدينة
- استثمار في صكوك

- استثمارات في أوراق مالية
- استثمارات عقارية

- استثمار في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية

ربح/(خسارة) الفترة

العائد إلى:
مساهمي البنك

حصص غير مسيطرة

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧

 ربح الفترة

تغيرات القيمة العادلة، صافي

مجموع ا´يرادات والمصروفات المحتسبة للفترة

تسوية الخسائر

الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

٣٠٠،٠٠٠

-

-

-

(٦٧،٠٠٠)

٢٣٣،٠٠٠

٦٧٦

-

-

-

-

٦٧٦

-

-

-

-

-

-

٤،٦١٨

-

-

-

-

٤،٦١٨
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-

-

-

-

٣٠٠،٠٠٠

٦٧٦

-

-

-

-

٦٧٦

٤،٦١٨

-

-

-
-

٤،٦١٨

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦

(خسارة)/ربح الفترة

تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

مجموع ا�يرادات والمصروفات المحتسبة للفترة

توزيع للحصص غير مسيطرة 

الرصيد في ٣٠  سبتمبر  ٢٠١٦

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧             

بيان الدخل الموحد المختصر     
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧       

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧       

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ 

البيانات المالية الموحدة المختصرة   
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ 

للفترة  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  البيانات  من  أعاله  المالية  البيانات  استخراج  تم 
المنتهية في  ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ والتي تم مراجعتها من قبل كي بي ام جي.  وقد تم اعتماد البيانات 

المالية من قبل أعضاء مجلس ا�دارة. 

٣٠ سبتمبر
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(مراجعة)
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تو�شعة املرحلة الثانية من �شارع زيد بن عمرية

وزير �شوؤون املجل�شني ي�شتقبل ال�شفري الباك�شتاين

نتوا�سل مع الأهايل بناء على توجيهات �سمو رئي�س الوزراء... خلف:

م�سيًدا بجهود قيادة البلدين يف تعزيز العالقات التاريخية

املنام���ة - وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: اأكد وزير الأ�سغ���ال و�سوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ع�سام خل���ف اأنه 
�سيت���م العم���ل عل���ى املرحل���ة الثانية م���ن تو�سعة 
�سارع زي���د بن عمرية يف الفرتة القادمة. واأ�سار الى 
اأن �س���ارع زيد بن عمرية، ال�س���ارع الذي يربط �سوق 
واق���ف باملنطقة الغربية، مت تق�سيمه الى 6 مراحل 

تطويرية واأجنزت الوزارة منه 3 مراحل. 
واأو�س���ح خلف اأثناء الزيارة التي قام بها ع�سو 
املجل����س البل���دي يف املنطق���ة ال�سمالي���ة ح�س���ن 
اخلياط م���ع عدد م���ن ممثل���ي م�ؤ�س�س���ات املجتمع 
امل���دين ووجه���اء ق���رى املنطق���ة الغربية اإل���ى اأنه 
وبناء على توجيهات رئي����س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة فاإن 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  وزارة 
العم���راين تقوم بالتوا�سل مع الأهايل والإطالع على 

متطلباتهم والعمل على حتقيقها وترجمتها .
وق���ال “اإن املرحل���ة الأولى والثالث���ة والرابعة 
ق���د مت الإنتهاء منها، فيما �ستب���داأ الوزارة بتطوير 
املرحل���ة الثاني���ة يف اجل���زء املح�سور ب���ن الإ�سارة 

ال�سوئية عند �سوق واقف حتى منطقة دم�ستان”.
وك�س���ف خلف عن اأن ال���وزارة تعمل حاليا على 
ا�ستخراج واجهات بحرية تخدم الأهايل واملواطنن 
يف املخطط���ات اجلديدة. كما بن اأن الوزارة تعتزم 
ط���رح مناق�سة ر�سف ط���رق جممع 1038، حيث مت 

النتهاء موؤخراً من م�رصوع ال�رصف ال�سحي فيها. 
واأو�سح يف اللقاء ملمثلي الأهايل الذين قدموا 
لل�زير خلف مطال���ب الأهايل واحتياجاتهم اخلدمية 
يف ق���رى املنطق���ة الغربي���ة اأن هناك اآلي���ة معتمدة 
ب�س���اأن ت�سني���ف ال�س���وارع التجاري���ة، واأن طلب���ات 

البع����س بتحوي���ل ال�س���وارع ال���ى جتاري���ة يجب اأن 
تخ�سع ال���ى معايري ومقومات اأ�سا�سية يراعى فيها 

امل�سلحة العامة. 
وقال: “هن���اك من يريد حتوي���ل ال�سارع الذي 
يق���ع عقاره عليه ال���ى �سارع جت���اري، فيما يرف�س 
البع�س الآخر حتويله الى جتاري ملا يرتتب عليه من 
ازدحام���ات مرورية وتغيري للو�سع ال�سكني الهادئ 
ال���ذي بنى منزل���ه عليه ول بد م���ن مراعاة امل�سلحة 
العامة ب�ساأن حتويل ال�سوارع الى جتارية منها عر�س 
ال�س���ارع والإن���ارة والأر�سفة وغريها م���ن املعايري 

الفني���ة ف�سال عن طبيعة ت�سني���ف املنطقة”. واأكد 
الوزي���ر خلف اأنه اإذا كانت هن���اك حاجة لدى الأهايل 
لبع����ض اخلدم���ات فمن املمك���ن درا�س���ة املنطقة 
تخطيطيا لتق���دمي اخلدمات املطل�بة”.  من جهته، 
قال ممث���ل الدائ���رة الثاني���ة ع�رص يف جمل����س بلدي 
املنطق���ة ال�سمالية ح�سني اخلي���اط: “تقدمنا بعدد 
م���ن الطلب���ات املتعلقة بالدائ���رة الثانية ع�رص وهي 
طلب���ات قرى كرزكان واملالكية و�سدد و�سهركان، 
منها ما يتعلق بال�رصف ال�سحي ومنها ما هو متعلق 
باحلدائ���ق واملما�سي ومنها م���ا هو متعلق بالطرق، 
ووجه الوزير املعني���ن ب�سورة مبا�رصة لعمل الالزم 
ووع���د بالنظ���ر والعمل عل���ى بع�س الطلب���ات التي 

بحاجة لإيجاد ميزانيات خا�سة لها”.
وتق���دم اخلي���اط بال�سك���ر اإلى �ساح���ب ال�سم� 
امللكي رئي�س الوزراء على توجيهاته من اأجل العمل 
عل���ى تنفيذ خدم���ات املواطنن وانته���اج �سيا�سة 
الأب���واب املفتوح���ة، كم���ا توج���ه بال�سك���ر اجلزي���ل 
الى الوزير خل���ف وامل�سووؤلن يف ال���وزارة وااأهايل 
ق���رى املنطقة الغربية يف الدائ���رة الثانية ع�رص على 

توا�سلهم مع الع�سو البلدي.

اأ�ساد وزي���ر �سوؤون جمل�سي ال�سورى 
والن���واب غ���امن البوعين���ن بامل�ستوى 
املتقدم للعالق���ات القائمة بن مملكة 
البحرين وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية 
ال�سديقة وجهود القيادة يف البلدين يف 

تعزيز تلك العالقات.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال وزير �سوؤون 
مبكتب���ه  والن���واب  ال�س���ورى  جمل�س���ي 
اأم����س الأول �سفري جمهوري���ة باك�ستان 

مملك���ة  ل���دى  ال�سديق���ة  الإ�سالمي���ة 
البحري���ن جافي���د مالي���ك، حي���ث متنى 
الوزي���ر لل�سف���ري التوفي���ق وال�سداد يف 

تاأدية مهام عمله.
من جانبه، اأكد ال�سف���ري الباك�ستاين 
لدى اململكة حر����س بالده على حتقيق 
اأق�سى درجات التعاون البناء مع مملكة 
البحرين وتطوير هذا التعاون مبا يحقق 
م�سلحة البلدين وال�سعبن ال�سديقن.

•  وزير الأ�سغال م�ستقبال اأهايل املنطقة الغربية	

• وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب م�ستقبال �سفري جمهورية باك�ستان الإ�سالمية	

– وزارة  املنامة 
و�سئ���ون  ال�سغ���ال 
والتخطيط  البلديات 
اأعلن���ت  العم���راين: 
امل�ساع���د  الوكي���ل 
ال�سح���ي  لل����رصف 
الأ�سغ���ال  ب���وزارة 
البلدي���ات  و�س���وؤون 

اأن  م���راد  اأ�سم���اء  العم���راين  والتخطي���ط 
ال���وازرة انته���ت م���ن اأعم���ال م����رصوع 
احلزمة “A3” لت�رصي���ف مياه الأمطار، 
و�ستخ���دم 10 جممع���ات يف حمافظتي 

املحرق والعا�سمة.
وياأتي امل�رصوع �سعي���اً من الوزارة 
لتطوير خدم���ات البنية التحتية واإجراء 
مي���اه  جتم���ع  مواق���ع  يف  التح�سين���ات 
الأمط���ار ا�ستع���داداً ملو�س���م الأمط���ار 
اجل���اري ال���ذي �ست�سه���ده اململكة يف 

الأ�سهر املقبلة.
واأو�سحت اأن امل�رصوع ا�ستمل على 
متدي���د 2.25 كم م���ن اأنابيب ت�رصيف 
املياه، وبن���اء 21 غرفة تفتي�س و189 
فتحة ت�رصي���ف، و31 خزان جتميع مياه 
الأمطار خلدمة �سكان حمافظة املحرق 

والعا�سمة.
ويغطي امل�رصوع كالً من املجمعات 
202، 210، 212، 216 يف املح���رق و 
و233 يف الدي���ر،  الب�سيت���ن  226 يف 
ع���راد،  يف  و244  �سماهي���ج  يف  و236 

و341 يف اجلفري، و359 يف الزجن. 
يذك���ر اأن مناق�س���ة امل����رصوع ق���د 
اأر�سي���ت من قبل جمل����س املناق�سات 
ع���راد  مق���اولت  عل���ى   واملزاي���دات 
لالإن�س���اءات بتكلف���ة تبل���غ 479 األف���ا 

و.489 ديناراً.

“الأ�سغال”: اإمتام 
م�رصوع ت�رصيف مياه 

”3A“ الأمطار احلزمة

• اأ�سماء مراد	
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•التعليم قدمت اجلامعة امللكية للبنات حما�رضة تعريفية 	
عن براجمها الأكادميية لطالبات ال�صف 11 و12 

مبدر�صة احلكمة

مدر�ضة الدير البتدائية الإعدادية ت�ضم 1088طالبة
ارتفاع تقييمها بتقارير اجلودة من “مر�ٍض” اإلى “جيد”

ارتف���ع تقيي���م مدر�ص���ة الدي���ر البتدائية 
الإعدادي���ة للبن���ات الواقعة مبحافظ���ة املحرق 
بح�صوله���ا عل���ى درج���ة “جيد” بتقاري���ر هيئة 
ج���ودة التعلي���م والتدري���ب بال���دورة الثالث���ة 
” يف الدورتني  بع���د اأن كان تقييمه���ا “مر����ضٍ

ال�صابقتني. ومن اأبرز مربرات حكم الهيئة: 
اإ�صرتاتيجي���ات  املعلم���ات  توظي���ف   -
واأ�صالي���ب تعليم���ة ظهرت ب�ص���ورة فاعلية يف 
الدرو����ض اجليدة واملمتازة الت���ي �صكلت ثلث 

الدرو�ض وب�صورة منا�صبة يف بقية الدرو�ض.
- اعتماد برامج الدع���م وامل�صاندة اجليدة 
املتفوق���ات واملوهوبات  للطالب���ات  املقدمة 
وطالب���ات �صعوبات التعل���م  والطالبات ذوات 

الإعاقة واأثرها البارز يف تقدمهن.
- فاعلية برامج الدعم وامل�صاندة املقدمة 
للطالبات بفئاتهن املختلفة لتلبية الحتياجات 
للطالبات املتفوقات واملوهوبات  الأكادميية 
وطالب���ات �صعوبات التعل���م والطالبات ذوات 

الإعاقة.
التحاقه���ن  عن���د  الطالب���ات  تهيئ���ة   -

باملدر�ص���ة واإعداده���ن للمرحل���ة التالي���ة م���ن 
التعليم. 

وبنينَّ التقرير اأن املدر�صة تدعم الطالبات 
ذوات الإعاقة ب�ص���ورة متميزة من خالل تهيئة 
املدر�صي���ة وتذليله���ا كتوفري جه���از )برايل( 
للطالب���ة الكفيف���ة، وتدري���ب الطالب���ات على 
اأ�صا�صيات لغة )برايل(؛ لتقدمي الدعم، واإعداد 
لوح���ات اإر�صادي���ة خا�ص���ة مبرافق���ة املدر�صة 

مل�صاعدتها.
بتطوي���ر  الهيئ���ة  تقري���ر  واأو�ص���ى 
املتعل���ق  والتعل���م  التعلي���م  اإ�صرتاتيجي���ات 

امل���واد  مه���ارات  الطالب���ات  باإك�ص���اب 
الأ�صا�صي���ة يف املرحل���ة الإعدادية، و�صد 
يف  املتمث���ل  الب�رضي���ة  امل���وارد  نق����ض 
املعلم���ات الأولي���ات للم���واد اللغتني 

العربية والجنليزية والريا�صيات.
وتاأ�ص�ص���ت املدر�ص���ة يف الع���ام 
1972. وت�ص���م الطلبة م���ن ال�صف 
الأول ابتدائ���ي حت���ى ال�صف الثالث 

الإع���دادي. وت�صتوع���ب قراب���ة  1088 
طالب���ة، و15 اإداري���ة، و7 فني���ات، و87 

معلمة.

هل �ضتخرِّج جامعة البحرين طالبها وتكون الثالثة ثابتة؟
“روب” دفعات �صابقة جاهز منذ اأ�صهر... ويف “الكبت”

اأعلن���ت جامع���ة البحري���ن ع���ن فت���ح ب���اب 
الت�صجي���ل حلف���ل تخري���ج الف���وج 23 لطلبتها 
اخلريجني بالف�ص���ل ال�صيفي 2016/ 2017. 
و�صيقام احلفل نهاية الف�صل الدرا�صي احلايل.
وذكرت اجلامع���ة اأن الت�صجيل مفتوح بدءا 
من يوم الأربعاء املا�صي 8 نوفمرب ولغاية يوم 

ال�صبت 25 نوفمرب.
وبين���ت اجلامع���ة اأن الت�صجيل ي�صمل حملة 
امل�ص���ارك  والدبل���وم  الدبل���وم  ال�صه���ادات: 
والبكالوريو����ض والدبلوم الع���ايل واملاج�صتري 

والدكتواره.
وانتقد طلبة على اأب���واب التخرج بالف�صل 

الدرا�صي احلايل عدم �صمولهم بحفل التخرج.
وق���ال طلبة خريج���ون من دفع���ات �صابقة 
اإنهم مل يحظوا بفر�صة الحتفاء بحفل تخرجهم 

حتى الآن. 
وت�صاءلوا عم���ا اإذا �صي�صمل احلفل خريجي 

دفع���ة الع���ام 2014/ 2015 و2015/ 2016 
و2016/ 2017.

ولفت���وا اإل���ى اأن اجلامع���ة اأعلن���ت باأ�صهر 
�صابق���ة ع���ن تنظي���م حف���ل التخ���رج للدفعات 
ال�صابقة، وج���رى تف�صيل لبا�ض التخرج، ولكن 
مل يجر تنظيم احلفل، ومازال “الروب” مركونا 

بدولب املالب�ض، وينتظر موعد الإفراج عنه.
وذك���ر طلب���ة اأن اجلامع���ة تق����رض تف�صيل 
“الروب” على حم���ل واحد فقط له عدة فروع، 
وهو بيت الأزياء، وذلك مقابل مبلغ 20 دينارا.
وكان اآخ���ر حفل �صهدت���ه اجلامعة قد جرى 
يف يونيو 2015. و�صمل تخريج اأكرث من 3400 
طال���ب على م���دار 3 اأيام متتالي���ة، وهو الفوج 

الأكرب بتاريخ اجلامعة.

مروة خمي�س

اأكرب جتمع 

ماليني اإماراتية

لي�س لعبة !

اأف�ضل بحث

“روز” مدير عام جديد لـ “برت�س كون�ضيل”

انطالق برنامج حتدي التداول ال�ضتثماري

بحث مع ال�صويخ اإجراء اأبحاث م�صرتكة ونقل اخلربات

مب�صاركة طلبة 10 مدار�ض

ا�صتقبل الأم���ني العام ملجل����ض التعليم العايل 
عبدالغن���ي ال�صويخ، ريت�ص���ارد روز؛ مبنا�صبة تعيينه 
مدي���راً عام���اً للمجل����ض الثق���ايف الربيط���اين )برت�ض 

كون�صيل(.
�صهد اللقاء ا�صتعرا�ض الربامج وامل�صاريع التي 
مت تنفيذها يف مراحل �صابق���ة بالتعاون بني جمل�ض 
التعليم الع���ايل واململكة املتحدة، كم�رضوع العتماد 
الأكادمي���ي، وم�رضوع متهني اأع�ص���اء هيئة التدري�ض 
مبوؤ�ص�صات التعليم العايل، ومت ت�صليط ال�صوء على 
املخرجات الإيجابية ملث���ل هذه امل�صاريع مبا ي�صهم 
يف الرتق���اء بقطاع التعليم العايل يف مملكة البحرين 

وموؤ�ص�صاته اجلامعية.
بعدها، ا�صتعر�ض روز الربامج احلالية للمجل�ض 
الثقايف الربيط���اين، والتي ينفذها للع���ام الدرا�صي 
2017 / 2018،والت���ي تخ���دم التعلي���م والتعلي���م 

العايل وتعزز العالقات الوطيدة بني البلدين.
كم���ا مت بح���ث اأوج���ه التع���اون امل�صتقبلية بني 
املجل�صني، ول�صيما امل�صاريع التي ت�صهم يف حتقيق 
اأهداف اإ�صرتاتيجيتي التعليم العايل والبحث العلمي 
اإلى جانب مناق�صة �صبل اإيجاد الروابط بني الباحثني 
يف البلدي���ن مب���ا ي�صه���م يف اإج���راء اأبح���اث م�صرتكة 

ونق���ل اخلربات، وتعزي���ز التكامل ب���ني املوؤ�ص�صات 
الأكادميية مع موؤ�ص�صات البحث العلمي العاملية.

ح����رض اللق���اء رئي�ض ق�ص���م امل�صاري���ع والربامج 
باملجل�ض الثق���ايف الربيطاين نور ال�صب���اح، ومديرة 
البحث العلمي بالأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل 

فرزانة املراغي.

انطل���ق برنامج حت���دي الت���داول ال�صتثماري 
مب�صاركة طلبة 10 مدار�ض حكومية للعام الدرا�صي 
2017 / 2018، مبق���ر بور�ص���ة البحرين وبح�صور 
من�صق���ي الربنام���ج م���ن وزارة الرتبي���ة والتعليم، 

وم�رضيف متابعة الربنامج باملدار�ض امل�صاركة.
ياأت���ي ذلك يف اإطار التعاون بني وزارة الرتبية 
والتعليم ووزارة املالية ممثلة يف بور�صة البحرين، 

حي���ث تق���وم الف���رق امل�صارك���ة ب���اإدارة حمفظ���ة 
افرتا�صي���ة من قطاع���ات عدة، منه���ا القت�صادية 

والتجارية.
الطلب���ة  اإك�ص���اب  اإل���ى  الربنام���ج  يه���دف 
امل�صارك���ني اخلربة العملي���ة يف جم���ال ال�صتثمار 
من خ���الل التعرف على الأنظمة والقوانني املطبقة 
يف تلك الأ�صواق، وحتليل واختي���ار الأ�صهم واإدارة 

الأدوات ال�صتثماري���ة املدرج���ة يف  حمفظ���ة م���ن 
كل م���ن بور�ص���ة نيوي���ورك وبور�ص���ة البحري���ن، 
حي���ث يتكون الربنامج من ثالث ف���رتات للتداول، 
تق���وم بعده���ا الف���رق امل�صارك���ة بتق���دمي عر�ض 
تو�صيح���ي اأمام جلن���ة تقيي���م ال�صتثم���ار تو�صح 
في���ه اإ�صرتاتيجية الفريق، وكيفي���ة اإدارة حمفظته 

ال�صتثمارية واأهدافه املرحلية.

العرب����ي:  اخللي����ج  جامع����ة   – املنام����ة 
�صارك����ت رئي�صة مركز حتلي����ل جينات الأجنة 
قبل احلمل وا�صت�صارية اجلينات والوراثة يف 
مركز الأم����رية اجلوهرة التابع جلامعة اخلليج 
العرب����ي م����رمي ف����دا، يف املوؤمت����ر ال�صن����وي 
 ،ASRM للجمعي����ة الأمريكية لطب الجناب
وال����ذي عق����د يف مدين����ة �ص����ان اأنتوني����و يف 
ولية تك�صا�ض الأمريكي����ة. ويعد موؤمتر طب 

الإجناب اأكرب جتمع عاملي يف هذا املجال، اإذ 
جمع هذا العامل نحو 9 اآلف م�صارك متخ�ص�ض 

يف هذا املجال قدموا من 91 دولة.

اأعل���ن وكي���ل وزارة الرتبي���ة والتعلي���م 
للم���وارد واخلدمات من�صق جائ���زة خليفة بن 
زايد اآل نهي���ان الرتبوية يف مملك���ة البحرين 
حمم���د مبارك اأن ب���اب امل�صارك���ة يف اجلائزة 
م���ازال م�صتم���راً، وذل���ك لغاي���ة نهاي���ة �صهر 

دي�صمرب م���ن العام اجلاري، داعي���اً للت�صجيل 
www.kh - )  موقع اجلائ���زة الإلكرتوين 
املكاف���اآت  جمم���وع  اأن  ُيذك���ر   .)ward.ae
دورته���ا  يف  للجائ���زة  املر�ص���ودة  املالي���ة 

اجلديدة يبلغ 4.5 ماليني درهم.

مدينة عي�ص���ى – بوليتكن���ك البحرين: 
ا�صت�صاف���ت قاعة البحري���ن بكلية البحرين 
ور�ص���ة  البحري���ن(  )بوليتكن���ك  التقني���ة 
عم���ل “الواق���ع الفرتا�صي لي����ض لعبة بعد 
الآن!”، وذل���ك �صمن م�صارك���ة البوليتكنك 
يف فعالي���ات الن�صخ���ة الثالثة م���ن “اأ�صبوع 

املنامة لريادة الأعمال 2017” الذي نظمته 
حمافظ���ة العا�صم���ة. وتوق���ع املدي���ر العام 
للتنمي���ة الدولي���ة ب�رضك���ة NGN خلدمات 
املعلوم���ات والت�صالت ر�ص���الن زيدينوف 
املع���زز  الواق���ع  �ص���وق  حج���م  ي�ص���ل  اأن 

والفرتا�صي اإلى 215 مليار دولر.

اجلامع���ة اخلليجية – �صن���د: حقق رئي�ض 
ق�صم العلوم الإدارية باجلامعة اخلليجية بليغ 
ب�رض ث���اين اأف�ص���ل بحث يف موؤمت���ر الجتاهات 
احلديثة للتدريب والتعليم با�صتخدام اجلودة 
ال�صاملة حتقي���ق املعايري الدولية الذي اأقيم 

يف مدينة �رضم ال�صيخ بجمهورية م�رض.

• “م�صج” من حمل اخلياطة باأن “روب” التخرج جاهز 	
منذ مايو 2017

ليلى مال اهلل

• ا�صتقبل اأمني جمل�ض التعليم العايل املدير اجلديد للمجل�ض الثقايف الربيطاين	

• جرى تنظيم الربنامج يف مقر بور�صة البحرين	
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بالفح�ص الطبي للوافدين ال�صماح لـ 14 موؤ�ص�صة “خا�صة” 

“نهرا” حتذر امل�ست�سفيات غري امل�ستوفية ال�رشوط من فح�ص العمالة 

على احلكومات دعم احلراك الثقايف والفني يف املنطقة

القيمة التي �سيدفعها املواطن زهيدة ولن ي�سعر بها

تنفيًذا لقرار جمل�س الوزراء... اجلالهمة:

ح�رضت افتتاح متحف اللوفر اأبوظبي... مي بنت حممد: 

يف ندوة “جود” حول القيمة امل�شافة... امل�شت�شار الطيب:

املنام���ة - الهيئ���ة الوطني���ة لتنظي���م امله���ن 
واخلدم���ات ال�شحية: تنفي���ذاً لقرار جمل����س الوزراء 
ب�شاأن املوافقة عل���ى تنظيم خدمات الفح�س الطبي 
للعمالة الوافدة، فقد قامت الهيئة الوطنية لتنظيم 
املهن واخلدمات ال�شحية ومن خالل املجل�س الأعلى 
لل�شح���ة باإ�ش���دار ال�شرتاطات الفني���ة والهند�شية 
الواجب توافرها يف املوؤ�ش�ش���ات ال�شحية الراغبة يف 
احل�شول على ت�رضيح خلدمات العمالة الوافدة، حيث 
�ش���در امللح���ق 21 يف الق���رار رق���م 15 ل�شنة 2017 
ب�ش���اأن ال�شرتاط���ات الفني���ة والهند�شي���ة الواج���ب 

توافرها يف املوؤ�ش�شات ال�شحية.
و�رضح���ت الرئي����س التنفي���ذي للهيئ���ة م���رمي 
اجلالهم���ة ب���اأن لئح���ة ال�شرتاط���ات الت���ي طبقتها 
الهيئ���ة ت�شم���ل معاي���ر فني���ة واج���ب توافرها من 
م���وارد ب�رضية وم���ن جتهيزات لزم���ة للنظام ال�شحي 
الإلكرتوين، و�شمان جودة جهاز الأ�شعة باملوؤ�ش�شة، 

ووجود خدمات فح�س الدم.
ه���ذه  م���ن  اله���دف  اأن  اجلالهم���ة  واأو�شح���ت 
ال�شرتاط���ات ه���و �شم���ان اأن تك���ون املوؤ�ش�ش���ات 
ال�شحي���ة اخلا�شة التي �شت�شتقب���ل العمالة الوافدة 

للقي���ام بالفح����س الطبي لديها نظ���ام متكامل بدًءا 
بنظام ت�شجيل العامل اإلى اإنهاء الفحو�شات، وتنفيذ 
الفحو�ش���ات املخربية والإ�شعاعي���ة، واإنهاء الفح�س 
الطب���ي، على اأن يكون ه���ذا النظ���ام مربوطا بوزارة 

ال�شحة.
ويف ه���ذا الإط���ار، قام���ت الهيئة بعم���ل تقييم 
�شامل جلميع املوؤ�ش�ش���ات التي تقدم اخلدمة بحيث 

تطاب���ق ال�شرتاط���ات الت���ي �ش���درت، ومت حتدي���د 
14 موؤ�ش�ش���ة �شحية خا�شة الت���ي �شمح لها بتقدمي 
اخلدم���ات، و�شتك���ون مق�شم���ة على فئت���ن، الفئة 
الأول���ى هي املعني���ة بتقدمي اخلدم���ات العتيادية، 
وتبلغ كلفة اخلدمة بها 20 دينارا فقط، وهي الكلفة 

املحددة لأداء الفح�س الطبي والفحو�شات الطبية.
وميك���ن للموؤ�ش�ش���ات التي تقدم ه���ذه اخلدمة 
اأن ت�شتقب���ل ع���دداً معين���اً من العم���ال بح�شب نظام 
املواعي���د التلقائي من���ذ و�شول العام���ل اإلى مطار 
مملكة البحرين، فيما �شت�شمل الفئة الثانية خدمات 
متمي���زة، و�شتك���ون خدم���ة اختيارية ت�شم���ل توفر 
باق���ات وامتي���ازات اأخرى ت�شم���ل الفح����س الطبي، 
وخدم���ات اأخ���رى مثل خدم���ات التو�شي���ل اأو غرها، 
و�شتك���ون اأ�شعاره���ا ح�شب اخلدمات الت���ي تقدمها 

املوؤ�ش�شة.
ي�ش����ار اإل����ى اأن اأ�شم����اء املوؤ�ش�ش����ات ال�شحي����ة 
اخلدم����ة  بتق����دمي  له����ا  �شي�شم����ح  الت����ي  اخلا�ش����ة 
وعناوينه����ا �شتك����ون من�ش����ورة عل����ى موق����ع الهيئة 
الإلك����رتوين، وعلى موقع هيئ����ة تنظيم �شوق العمل 

وموقع وزارة ال�شحة.

حذرت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 
واخلدمات ال�شحي����ة يف تعميمها ال�شادر 
ي����وم اأم�����س جمي����ع املوؤ�ش�ش����ات ال�شحية 
اخلا�ش����ة التي كانت تق����دم خدمة فح�س 
العمالة الواف����دة ومل حت�شل على ت�رضيح 

جديد بالتوقف عن تقدمي اخلدمة فوراً.
وت�شم����ن التعمي����م رق����م 11 ل�شن����ة 
2017م وال�شادر من الرئي�س التنفيذي 
للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 
ال�شحية مرمي اجلالهم����ة، والذي ح�شلت 
“البالد” على ن�شخة منه، باأنه ي�شمح فقط 

للموؤ�ش�شات ال�شحية التي مت ا�شتيفاوؤها 
ال�شرتاطات واعتمادها من جانب الهيئة 
واخلدم����ات  امله����ن  لتنظي����م  الوطني����ة 

ال�شحية.
واأرفق����ت اجلالهمة قائم����ة ت�شم 14 
موؤ�ش�شة �شحية م�����رضح لها باإجراء فح�س 
العمال����ة الوافدة يف مملكة البحرين للعام 
2017، منوهة اأن يعمل بها بدءاً من تاريخ 
12 نوفم����رب 2017، م�شتن����دة بتعميمها 
على ق����رار رقم 15 ل�شن����ة 2017، وطبقاً 
مللح����ق رق����م 21 يف �ش����اأن املوؤ�ش�ش����ات 
ال�شحي����ة اخلا�شة وامل�����رضح لها بتقدمي 

خدمة الفح�س الطبي للوافدين.

اأبوظب���ي - بنا: ح�رضت رئي�ش���ة هيئة البحرين 
للثقاف���ة والآثار ال�شيخة مي بن���ت حممد اآل خليفة 
اأم����س الأول افتتاح متح���ف اللوفر اأبوظبي بح�شور 

عدد من ال�شخ�شيات املهمة.
و�رضحت ال�شيخة م���ي بهذه املنا�شبة: “اإنه من 
دواع���ي �رضورن���ا امل�شارك���ة يف افتتاح ه���ذا ال�رضح 
الثق���ايف واملعماري املمي���ز يف اأبوظبي، حيث يبدو 
جلي���اً مفه���وم ال�شتثم���ار يف امل�شاري���ع الثقافية 

وتعزيزها يف دولة الإمارات العربية املتحدة”.
واأ�شافت: “من املهم على احلكومات اأن ت�شع 
يف براجمها واأولوياتها دعم احلراك الثقايف والفني 
يف املنطق���ة؛ بهدف خلق �شياحة ثقافية م�شتدامة، 
وتاأ�شي����س بنية حتتية ثقافي���ة مالئمة، حيث تاأتي 
ه���ذه امل�شاريع بالنفع والفائدة على املدى البعيد 
للمنطقة التي حتر�س على تنويع م�شادر دخلها”.

و�شيفتح متحف اللوفر اأبوظبي اأبوابه للجمهور 

يوم 11 نوفمرب اجلاري، حيث �شيعزز الدور الثقايف 
لأبوظبي عل���ى م�شتوى الع���امل، و�شي�شم اأكرث من 
600 عم���ل فني، ن�شفها �شياأت���ي من 13 موؤ�ش�شة 
ثقافي���ة فرن�شية من بينها اللوف���ر باري�س. اإ�شافة 

اإلى اأعماٍل فنية كثرة مملوكة حلكومة اأبوظبي. 
وق���د �شم���م وبن���ى املتحف ج���ان نوفي���ل، اإذ 
كل���ف امل����رضوع نحو مليار ي���ورو، ما ب���ن ا�شتعارة 
ا�ش���م مارك���ة اللوف���ر مل���دة 30 �شن���ة، والأعم���ال 
الفني���ة، وامل�شاع���دة التقني���ة وبرجم���ة املعار�س 
وال�شالون���ات. كم���ا �شيتم افتتاح �ش���الت عر�س 
املتحف للجمهور بالتوازي م���ع تنظيم �شل�شلة من 
عرو����س مو�شيقية من خمتل���ف الثقافات، وور�س 

عمل وعرو�س فنية وراق�شة.
و�شج���ل افتتاح متح���ف “اللوف���ر” يف اأبوظبي 
ح�ش���ور اأعم���ال فني���ة �شه���رة ع���دة، م���ن بينه���ا 
لوح���ة لين���اردو دافين�ش���ي “حداد جمي���ل”، ولوحة 
“بونابارت عابرا جب���ال الآلب” الذي �شيغادر ق�رض 
فر�شاي يف باري����س اإلى اأبوظبي، والر�شم الذاتي ل� 
“فان غوغ” الذي �شي�شتعار من متحف “اأور�شاي” 

لُيعر�س يف “اللوفر- اأبوظبي”.

قال املحا����رض يف القت�شاد والت�رضي���ع ال�رضيبي 
بكلية احلقوق يف جامعة البحرين امل�شت�شار عبداجلبار 
الطي���ب اإن “ن�شب���ة ال�رضيب���ة على القيم���ة امل�شافة 
التي �شيت���م دفعها هي قيمة زهي���دة لن ي�شعر بها 
املواطن يف الواقع، بخالف ال�رضائب الأخرى املبا�رضة 
عل���ى الدخل التي ي�شع���ر بها املواط���ن؛ لأنها مت�س 

ح�شابه البنكي ب�شورة مبا�رضة”.
ن���دوة نظمه���ا امللتق���ى  الطي���ب يف  واأو�ش���ح 
الد�شت���وري  الوطن���ي  التجم���ع  بجمعي���ة  القان���وين 
“ج���ود” اأن “اإجم���ايل الإيرادات ال�رضيبي���ة والر�شوم 
مبملك���ة البحرين ت�شاوي 203 مالي���ن دينار، اأي ما 
يع���ادل 6.5 % من الإيرادات، وذل���ك وفقا للتقرير 
القت�ش���ادي للع���ام 2014م”، م�شرا اإل���ى اأن فكرة 
ال�رضيبة على القيمة امل�شافة قدمية منذ خم�شينات 
الق���رن املا�شي، فق���د بداأت يف اأملاني���ا، ثم انتقلت 
اإلى فرن�شا، ومن ثم اإلى الوليات املتحدة الأمركية. 
وج���اءت اإف���ادات الطيب يف ن���دوة نظمه���ا امللتقى 
القان���وين بجمعي���ة )ج���ود( بعن���وان )ال�رضيب���ة على 

القيمة امل�شافة .. املفهوم والآثار(.

يف م�شته���ل حديثه، ع���رف امل�شت�ش���ار ال�رضيبة 
النتقائي���ة، وا�شف���ا اإياه���ا بال�رضيب���ة النوعية وغر 
املبا�رضة التي تفر�س على نوع معن من ال�شلع مثل 
التب���غ وم�شتقات���ه، وامل�رضوبات الغازي���ة وم�رضوبات 
الطاق���ة، والهدف الرئي�س املعلن م���ن هذه ال�رضيبة 
النتقائية هو احلفاظ على �شحة املجتمع. وبالن�شبة 

لالإط���ار اخلليجي اأو�ش���ح باأنها �ش���درت بقرار العام 
2016 م���ن املجل����س الأعلى لدول جمل����س التعاون 
اخلليجي فر�س �رضيبة عل���ى القيمة امل�شافة بن�شبة 
5 % على اأن يتم تطبيق هذه ال�رضيبة مع بداية العام 
2018، م�شيفا باأن فر�س هذه ال�رضيبة جاء ا�شتجابة 

للطلب املتكرر من �شندوق النقد الدويل.

• �شورة �شوئية من التعميم ال�شادر من مكتب 	
الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخلدمات ال�شحية

• امل�شاركون يف الندوة	

طرح 6 اأوراق بحثية يف “تكنو ال اإعاقة”

“عي�سى الثقايف” و“اليوني�سف” ي�ستعر�سان اتفاقية حقوق الطفل

املنام����ة -  بن����ا: اأعلن املتح����دث با�شم 
موؤمت����ر “تكن����و ل اإعاقة” م�شع����ب �شالح اأن 
اللجنة العلمية اأقرت 6 اأوراق بحثية يف جانب 
التمك����ن احل�شي واحلركي للم�شاركة يف هذا 
املحفل العاملي ال����ذي حتت�شنه البحرين يف 
الفرتة 5-3 دي�شمرب املقبل مبنا�شبة اليوم 
العامل����ي للمعوق حتت رعاي����ة النائب الأول 
لرئي�س املجل�����س الأعلى لل�شباب والريا�شة، 
الرئي�س الفخري لالحت����اد البحريني لريا�شة 
ذوي الإعاق����ة �شمو ال�شيخ خال����د بن حمد اآل 

خليفة.
وياأت����ي املوؤمت����ر �شمن مب����ادرات �شمو 
ال�شي����خ خالد بن حم����د الإن�شاني����ة والعلمية؛ 
بهدف توف����ر الرعاية والدع����م لفئة التميز 
)فئ����ة ذوي الإعاق����ة( وكب����ار ال�ش����ن وبع�س 
احل����الت املر�شي����ة؛ وذل����ك به����دف اإط����الق 
اندماجه����م  عل����ى  وت�شجيعه����م  طاقاته����م 

باملجتمع وموا�شلة عطائهم واإبداعاتهم كل 
يف جماله، ومتكينهم من امل�شاركة احلقيقية 

يف تنمية الأوطان بال حمطات توقف.
ويبل����غ الع����دد الكل����ي ل����الأوراق البحثية 
امل�شاركة يف املوؤمتر 21 ورقة، مت تق�شيمها 
اإل����ى حموري����ن، الأول ه����و حم����ور التمك����ن 
العلم����ي م����ن خ����الل 14 ورق����ة )مت تن����اول 
التقري����ر  يف  مقدميه����ا  واأ�شم����اء  عناوينه����ا 
املن�ش����ور م�شبقاً(، وحم����ور التمكن احل�شي 
واحلركي من خالل 6 اأوراق، وورقة واحدة يف 
جم����ال الإعالم.  اأما من حيث الفئات املوجهة 
اإليها الأعمال البحثية، فهي تنق�شم كالتايل: 
3 اأوراق تتن����اول طي����ف التوح����د، ورقتان يف 
مو�ش����وع �شعوب����ات التعلي����م، ورق����ة واحدة 
لكل م����ن مو�ضوعات الإعاقة احلركية، وفرط 
احلرك����ة، وال�شم، وال�شل����ل الدماغي، اإ�شافة 

اإلى 12 ورقة يف الإعاقة ب�شكل عام. 

اجلف���ر - مرك���ز عي�شى الثق���ايف: نظم 
مرك���ز عي�شى الثق���ايف، بالتعاون م���ع منظمة 
الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�شف( حما�رضة 
بعن���وان “اتفاقي���ة حق���وق الطف���ل: وثيق���ة 
اأ�شا�شي���ة من اأج���ل اإحداث تغي���رات اإيجابية 
يف حياة الأطفال”، قدمها كبر امل�شت�شارين 
للمكت���ب الإقليم���ي ل���� )اليوني�ش���ف( غ�شان 
الرتبوي���ن  م���ن  ع���دد  بح�ش���ور  خلي���ل، 
وحماي���ة  رعاي���ة  جم���الت  يف  واملخت�ش���ن 

الطفولة.
وا�شتعر����س خلي���ل منطلق���ات اتفاقية 
حق���وق الطفل واأهميتها كاأداة فاعلة؛ لو�شع 
ال�شيا�ش���ات والربام���ج الجتماعي���ة الهادفة 
لتح�ش���ن و�شع الأطف���ال وتهيئ���ة الظروف 
املالئم���ة له���م يف املجتم���ع، منوه���اً اإلى دور 
مملكة البحري���ن يف اعتمادها على التفاقية، 
والت���ي رك���زت يف �شياغاته���ا عل���ى م�شاعي 
اإن�شاء جمتمع يدعم التنمية الكاملة لالأطفال، 
خ�شو�ش���ا يف جمالت مثل الرتبي���ة والتعليم 

والرعاية اجليدة وحماية الطفل.
واأو�شح اأن اتفاقية حقوق الطفل تعترب 
ال�ش���ك القان���وين ال���دويل الأول ال���ذي يلزم 
الدول الأطراف من ناحية قانونية للعمل على 
ال�شل�شلة الكاملة حلقوق الإن�شان، م�شرا اإلى 
انها حققت قبول عامليا، حيث مت الت�شديق 

عليها من جانب 195 دولة حتى الآن.
واأ�ش���اف اأن مهم���ة “اليوني�شف” ترتكز 
عل���ى حماي���ة حق���وق الأطف���ال مل�شاعدتهم 
يف تلبي���ة احتياجاته���م الأ�شا�شي���ة، وتو�شيع 
الفر�س املتاحة لهم لبلوغ احلد الأق�شى من 

طاقاته���م وقدراتهم، حي���ث تعتمد املنظمة 
بتنفيذه���ا له���ذه املهمة بن�شو����س ومبادئ 
اتفاقي���ة حق���وق الطف���ل، والت���ي تتلخ����س 
يف: ع���دم التميي���ز؛ ت�شافر اجله���ود من اأجل 
امل�شلحة الف�شلى للطفل، واحلق يف احلياة، 
واحلق يف البقاء، واحلق يف النماء، وحق احرتام 
راأى الطف���ل.  واأك���د خلي���ل اأن كل ح���ق م���ن 
احلقوق التي تن�س عليها التفاقية تتما�شى 
بطبيعته���ا م���ع اح���رتام الكرام���ة الإن�شاني���ة 
للطفل وتطوي���ره وتنميته، وذل���ك من خالل 
و�ش���ع املعاير اخلا�ش���ة بالرعاي���ة ال�شحية 
والتعلي���م واخلدم���ات الجتماعي���ة واملدنية 

والقانونية املتعلقة بالطفل.
وتول���ى خلي���ل من�شب املمث���ل اخلا�س 
ملنظم���ة “اليوني�ش���ف” يف ليبي���ا، كم���ا عمل 
الأم���م  ملنظم���ات  دويل  كم�شت�ش���ار  �شابق���ا 
املتح���دة ومنظم���ات دولية واإقليمي���ة اأخرى 
والتدري���ب  القان���وين  الإ�ش���الح  جم���ال  يف 
املتخ�ش�س، التنوع الثقايف وحوار الثقافات 
والتنمية امل�شتدامة وحقوق الإن�شان وحقوق 
الطفل واملراأة، وذلك بالإ�شافة اإلى منا�شب 

اأخرى على امل�شتوى الإقليمي والعاملي.  
وتاأت���ي هذه املحا����رضة يف اإط���ار مذكرة 
التفاه���م الت���ي اأبرمها مركز عي�ش���ى الثقايف 
م���ع وكالت الأمم املتح���دة مبملكة البحرين، 
م���ن  ع���دد  تفعي���ل  مبوجبه���ا  يت���م  والت���ي 
املب���ادرات الثقافي���ة والتنويرية امل�شرتكة؛ 
لتحقيق التوعية باأهداف التنمية امل�شتدامة 
الت���ي اأطلقتها الأمم املتح���دة بالتما�شي مع 

روؤية البحرين 2030. 

• مرمي اجلالهمة	

مروة خمي�ص

• ال�شيخة مي بنت حممد	



بريطانيا �ستقدم لـ “اأرامكو” 
�سمانات ائتمانية مبلياري دوالر

لنـــدن -رويرتز: قالت احلكومـــة الربيطانية 
اأم�س اخلمي�ـــس اإنها �ستقدم الأرامكـــو ال�سعودية 
�سمانـــات ائتمان تبلغ قيمتها ملياري دوالر؛ كي 
تتمكن �رشكة الطاقة ال�سعودية العمالقة من �رشاء 

�سلع وخدمات من بريطانيا ب�سهولة اأكرب. 
وقال متحـــدث با�سم احلكومة يف بيان “ياأتي 
ذلـــك بنـــاء على دعم �سابـــق ل�ســـادرات اململكة 
اإطـــار م�ساريـــع م�سرتكـــة الأرامكـــو  املتحـــدة يف 

ال�سعودية”.

الذهب ي�سعد مع تراجع الدوالر 
لنـــدن -رويرتز: ارتفعت اأ�سعار الذهب اأم�س اخلمي�س بعدما بلغت اأعلى م�ستوى يف نحو 3 اأ�سابيع 
يف اجلل�سة ال�سابقة مع تراجع الدوالر، بينما �سجل البالديوم م�ستوى جديدا هو االأعلى منذ فرباير 2001. 
وبحلول ال�ساعة 08:44 بتوقيت جرينت�س، �سعدت اأ�سعار الذهب الفورية 0.2 % اإلى 1283.91 دوالر 
لالأوقيـــة )االأون�ســـة(. و�سعد الذهب يـــوم االأربعاء 0.4 % والم�ـــس اأعلى م�ستوى منـــذ 20 اأكتوبر عند 

1287.13 دوالر لالأوقية.
و�سعـــد الذهب يف العقود االأمريكية االآجلـــة ت�سليم دي�سمرب 0.1 % اإلى 1284.90 دوالر لالأوقية. 
ونـــزل الـــدوالر 0.1 % مقابل �سلة عمالت يف ظل ال�سبابية التي تكتنف م�سري خطط الرئي�س االأمريكي 
دونالـــد ترامب لالإ�ســـالح ال�رشيبي. ومن بني املعـــادن النفي�سة االأخرى، ارتفع البالديـــوم 0.6 % اإلى 
1019.25 دوالر لالأوقيـــة. وكان املعـــدن الم�ـــس اأعلـــى م�ستوياتـــه منذ 2001 عنـــد 1023.10 دوالر 
لالأوقيـــة. وتقرتب عالوة البالديـــوم على البالتني من اأعلى م�ستوياتها منـــذ العام 2001. ويف �سبتمرب 

اأ�سبح البالديوم اأعلى قيمة من البالتني الأول مرة منذ 16 عاما.
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“فنادق �خلليج” تربح 8.6 مليون دينار يف 9 �أ�شهر
اإجمايل االإيرادات الت�سغيلية بلغ 27.546 مليون دينار 

اأعلــــن رئي�س جمل�ــــس االإدارة يف جمموعة فنادق 
اخلليــــج فاروق يو�ســــف املوؤيد اأنه فــــى ختام الربع 
الثالــــث مــــن العــــام 2017، فقد حققــــت املجموعة 
�ســــايف ربــــح بلــــغ 8.679 مليــــون دينــــار مقارنة بـ 
7.381 مليــــون دينــــار يف الفرتة نف�سهــــا من العام 
اأو  1.298 مليــــون دينــــار  2016، بزيــــادة قدرهــــا 
17.59 %. )وحققت املجموعة اأرباحا �سافية بلغت 
2.809 مليون دينار يف الربع الثالث 2017 مقارنة 
بـــــ 2.894 مليون دينــــار يف الفرتة نف�سها من العام 
2016، بانخفا�ــــس طفيــــف بلــــغ 85 األــــف دينار يف 
العــــام 2016 اأو 2.91 % ومع ذلك، فاإن الربح الذي 
مت ن�ــــرشه يف الربع الثالث حتى تاريخه يت�سمن اأرباح 
�سفقــــة اال�ستحــــواذ على �رشكــــة البحريــــن لل�سياحة 

بقيمة 6.126 مليون دينار.
وحققت املجموعــــة اإجمايل اإيــــرادات ت�سغيلية 
بلغــــت 27.546 مليــــون دينــــار يف 2017  مقارنة بـ 
26.055 مليــــون دينــــار يف الفرتة نف�سها من العام 
2016، بزيــــادة قدرهــــا 1.491 مليون دينــــار اأو ما 
ن�سبتــــه 5.72 %. وخالل الربــــع الثالث، فقد حققت 

املجموعــــة اإجمايل اإيــــرادات ت�سغيلية بلغت 9.160 
مليــــون دينــــار مقارنة بـــــ 9.672 مليــــون دينار يف 
الفرتة نف�سها من العام 2016، اأي بانخفا�س قدره 

512 األف دينار اأو 5.3 %.
و�سلــــط املوؤيــــد ال�ســــوء على التحديــــات التي 
تواجــــه قطــــاع ال�سيافــــة الــــذي �سهــــد انخفا�سا يف 
معدالت االإ�سغال ومعدالت اأ�سعار الغرف على مدى 
ال�سنــــوات االأربع املا�سيــــة مما اأدى اإلــــى انخفا�س 
االإيرادات بن�سبــــة 21.3 % منذ العام 2014 لفندق 
اخلليــــج. ومــــن املتوقــــع اأن يوؤدي هــــذا االنخفا�س، 
اإلى جانب الزيــــادات يف الر�ســــوم وتكاليف العمالة 
وامل�ساريــــف العامــــة واملرافــــق وغريهــــا، اإلى �سل 
حركــــة تقدم �سناعة ال�سياحــــة وال�سيافة باململكة، 
ويعتقــــد اأن العديــــد مــــن الفنــــادق �ست�سطــــر اأن 
تتوقف عــــن العمل اإذا مل تتخــــذ احلكومة االإجراءات 
الالزمة لدعــــم ال�سناعة وحتفيز االأعمــــال التجارية، 
يف حــــني ت�ستمر جمموعة فنــــادق اخلليج يف موا�سلة 
التو�ســــع يف البحرين من خــــالل م�ساريع مثل تطوير 
من�ســــاأة متعــــددة املطاعــــم يف منطقة جممــــع 338، 

واإن�ســــاء مبنــــى “اأجنحة اخلليج الفاخــــرة - اجلفري”، 
ونظــــرا لظروف ال�سوق البحرينيــــة ال�سعبة؛ لذا فاإن 
املجموعــــة �سرتكز علــــى التو�سع اخلارجــــي من اأجل 
تنويع حمفظة اأعمالها، م�سريا اإلى االإمارات العربية 
املتحــــدة واململكة العربيــــة ال�سعوديــــة؛ بو�سفها 
االأ�ســــواق امل�ستهدفــــة الرئي�ســــة لكل مــــن قطاعي 

الفنادق واملطاعم.
من جانبه، قــــال الرئي�س التنفيــــذي للمجموعة 
اإن ظــــروف التــــداول يف قطاعــــي  جارفيلــــد جونــــز 
الفنــــادق واملطاعــــم كانت �سعبة للغايــــة. واأ�ساف 
“منونــــا احلــــايل نتــــج عــــن ا�ستحواذنــــا علــــى �رشكة 
البحريــــن لل�سياحــــة يف العــــام 2016، ولكن االجتاه 

ال�سائد حاليــــا يف قطاع ال�سياحة �سلبي ونتائجه غري 
مر�سيــــة”، م�سيفا اأن “فريقنا يعمل جاهدا للحفاظ 
علــــى االأعمــــال وحتقيــــق اأف�ســــل النتائــــج املمكنة 
يف هــــذه االأوقات الع�سيبــــة”. واأ�سار اأي�ســــا اإلى اأن 
جتديد غرف فندق “كــــراون بالزا” التابع للمجموعة 
ي�ســــري ب�سكل جيد، ومن املتوقع االنتهاء من جتديد 
جميع الغرف به بحلول الربع االأول من العام 2018، 
كمــــا اأن مبنــــى “اأجنحــــة اخلليج الفاخــــرة – اجلفري” 
قد �ســــارف على االنتهــــاء، و�سيوفــــر لعمالئنا 109 
وحدات فندقية هى االآن يف مرحلة التجهيز، و�سيتم 
افتتاح املبنــــى جتاريا يف الن�سف الثــــاين من العام 
2018. كما تقــــوم املجموعة حاليــــا بو�سع اخلطط 
لعمــــل جتديدات كاملــــة ملركز اخلليــــج للموؤمترات 
يف 2018، اإ�سافة اإلــــى و�سع برنامج �سامل لتطوير 
وحتديــــث كل مــــن مطعــــم الواحة وقاعــــة �سريلوك 
هوملز فى فندق اخلليج”. كما اأعرب جارفيلد جونز 
عن �سكــــره لزبائــــن املجموعة الكــــرام على دعمهم 
املتوا�ســــل، م�سريا اإلى اأن جناح اأي �رشكة مبنى على 

دعم �رشكائها وعمالئها املخل�سني.

“طري�ن �خلليج” تكرم �أف�شل وكاالت �ل�شفر
“�لوطنية للنفط” تطلع وفد �ل�رشكات �لكندية على م�شاريعها 

من خالل زيارات ميدانية

اأطلعـــت  والغـــاز:  للنفـــط  الوطنيـــة   - املنامـــة 
الهيئـــة الوطنيـــة للنفط والغـــاز اأم�س وفـــد ال�رشكات 
النفطيـــة الكنديـــة الـــذي يـــزور البحرين هـــذه االأيام 
على م�ساريعهـــا النفطية يف زيارات ميدانية لل�رشكات 
النفطيـــة املن�سوية حتت مظلتهـــا، ومنها �رشكة نفط 
البحرين )بابكو(، و�رشكة تطوير للبرتول، وذلك �سمن 
فعاليات امللتقى البحريني الكندي الذي ت�ست�سيفه 
البحريـــن حتـــت رعاية وزيـــر النفط ال�سيـــخ حممد بن 
خليفـــة اآل خليفـــة على مدى يومـــني متتالني، والذي 
�سهد ح�ســـورا وا�سعا مـــن ممثلي ال�ـــرشكات النفطية 
التابعـــة للهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز وممثلـــي 

ال�رشكات النفطية الكندية رفيعة امل�ستوى. 
امليدانيـــة  والزيـــارات  امللتقـــى  هـــذا  ونظـــم 
امل�ساحبـــة كل مـــن الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغاز 
وال�سفـــارة الكنديـــة باململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة 
بالتعاون والتن�سيق مع �رشكـــة نفط البحرين )بابكو(، 
و�رشكـــة تطوير للبـــرتول التابعتني للهيئـــة الوطنية 
للنفـــط والغـــاز؛ لتبـــادل املعلومـــات واخلـــربات مبا 
ُي�سهـــم ب�سكل فعـــال يف تقويـــة اأوا�ـــرش التعاون بني 
البلديـــن ال�سديقني يف جمال تقنية االإنتاج وال�سيانة 

للمن�ســـاآت النفطيـــة، وتنمية وتطويـــر اآليات التعاون 
الفني واالقت�سادي مع كندا.

ب امل�سوؤولني ب�رشكـــة نفط البحرين )بابكو(  ورحَّ
و�رشكة تطوير للبرتول بزيارة الوفد الكندي، م�سيدين 
عاليـــاً بعمـــق العالقـــات التاريخيـــة والتجاريـــة بـــني 
البحرين وكندا، متمنـــني للوفد الكندي طيب االإقامة 
يف ربوع بلدهم البحرين. كما اأكد الطرفان اأهمية هذه 
اللقـــاءات النوعية رفيعة امل�ستـــوى يف فتح القنوات 
التـــي ت�ساهـــم يف ازدهـــار االقت�ســـاد  اال�ستثماريـــة 
الوطني، واالرتقـــاء مب�ستوى العالقـــات الثنائية بني 

البلدين ال�سديقني.

وخالل الزيارة امليدانية لل�رشكتني، مت ا�ستعرا�س 
تاريـــخ النفط يف اململكـــة يف جولة لبع�ـــس املن�ساآت 
النفطية يف “بابكو”، و�رشكـــة تطوير للبرتول الواقعة 
يف حقـــل البحرين. كمـــا مت ا�ستعرا�ـــس الفر�س التي 
ميكن ا�ستثمارها مع ال�رشكات الكندية يف هذا املجال. 
مـــن جهتـــه، عرب الوفـــد الكندي عـــن بالـــغ �سعادتهم 
بهذه الزيارة، معربني عن خال�س �سكرهم وتقديرهم 
على ح�سن ال�سيافة واال�ستقبـــال وللدور البارز الذي 
ت�سطلـــع به الهيئة الوطنية للنفـــط والغاز وال�رشكات 
النفطيـــة التابعة لها يف ا�ستقطـــاب الوفود التجارية 
من ال�رشكات النفطية يف البلدان ال�سقيقة وال�سديقة.

• اإحدى الزيارات امليدانية للم�ساريع النفطية	

املنامــــة - طــــريان اخلليــــج: �ساركــــت 
طــــريان اخلليــــج موؤخــــراً يف معر�ــــس ال�سفر 
العاملــــي اأكــــرب معر�ــــس لل�سفــــر يف العامل، 
وذلــــك مب�ساركــــة هيئــــة البحريــــن لل�سياحة 
واملعار�س، وعدد من ممثلي وكاالت ال�سفر 
وال�سياحــــة يف البحرين. وقــــد كرمت طريان 
اخلليج خــــالل املعر�ــــس وكالــــة �سكايلورد 
لل�سياحة وال�سفر عــــن فئة اأف�سل املبيعات 
منــــواً؛ لتحقيقهــــا اأعلى املبيعــــات يف جمال 
ال�سفــــر ال�سياحــــي، مع معــــدل مبيعات اأعلى 

بن�سبة 53 % عن مبيعات العام 2016.
الوكالــــة  ملمثلــــي  اجلائــــزة  وقــــدم 
وزيرال�سناعــــة والتجــــارة وال�سياحة ورئي�س 
جمل�ــــس اإدارة طريان اخلليج زايــــد الزياين، 

املبيعــــات  اأول  مديــــر  مــــن  كل  وبح�ســــور 
بطــــريان اخلليــــج اأحمــــد املــــرتوك، ومديــــر 
حمطة طريان اخلليج يف لندن را�سد القعود. 
وجتمــــع طــــريان اخلليــــج ومعر�ــــس ال�سفــــر 
العاملــــي عالقــــة طويلــــة، حيــــث اإن الناقلة 
الوطنيــــة حتر�ــــس علــــى امل�ساركــــة يف هذا 
املعر�س العاملــــي الذي يجمع خــــرباء مهنة 
و�سناعة ال�سفــــر الرئي�سيني من �ستى اأنحاء 
العامل، وميّثل فر�سة فريدة ملمثلي �سناعة 
ال�سفر لالجتماع ببع�سهم والت�ساور يف �ستى 
اأمــــور املهنــــة. وتاأتــــي م�ساركــــة الناقلة يف 
معر�س �سعيها امل�ستمــــر للرتويج للبحرين 
كوجهة �سياحية ووجهة لالأعمال يف املحافل 

الدولية.

• •فاروق املوؤيد	 جارفيلد جونز	

عــطــاء  58 بـــاإجـــمـــايل  مــنــاقــ�ــســة   13 فــتــح 

“�ملناق�شات”: 26 وحدة �شكنية يف مدينة حمد بـ 144.2 �ألف دينار
تنفيذ مركز زوار “طريق اللوؤلوؤ” بـ 3.3 مليون دينار 

فتح جمل�س املناق�سات واملزايدات يوم اأم�س يف 
جل�سته االأ�سبوعية 13 مناق�سة عامة وحمدودة، تابعة 

اإلى 9 جهات حكومية.
ووفًقـــا الأحدث بيانات ن�رشت على موقع املجل�س، 
فاإن اأبـــرز املناق�سات تعود لـــوزارة االإ�سكان للقيام 
باأعمـــال البنية التحتيـــة لـ 26 وحـــدة �سكنية من نوع 
D9 يف موقـــع 194 مبجمـــع 1210 يف مدينـــة حمـــد، 
تقدم اإليها 6 عطاءات اأقلها بنحو 144.24 األف دينار 

واأكربها بقرابة 220.1 األف دينار.
ونظـــر املجل�ـــس يف مناق�ســـة لهيئـــة البحريـــن 
للثقافة واالآثار لتنفيذ مركز زوار طريق اللوؤلوؤ تقدم 
اإليهـــا 3 عطـــاءات اأقلها بنحـــو 3.25 مليون دينار، يف 

حني اأكربها بقرابة 4.14 مليون دينار.
ي�سار اإلى اأن امل�رشوع �سيمول من البنك االإ�سالمي 
للتنميـــة، وي�ستهـــدف ال�رشكات املحليـــة فقط، وذلك 
بح�س���ب ����روط التموي���ل، بح�سب م���ا ج���اء باجلريدة 

الر�سمية موؤخًرا.
وكان املجل�ـــس نظر يف مناق�ســـة لهيئة البحرين 
للثقافـــة واالآثار لتنفيـــذ االأعمـــال االإن�سائية اخلا�سة 
بال�ساحـــات العامة مل�رشوع طريـــق اللوؤلوؤ، تقدم لها 7 
عطـــاءات مت تعليق اثنني منهـــا، واأ�سغر عطاء بقيمة 
تقـــدر بنحو 1.78 مليون دينار، يف حني اأكربها بقيمة 

تتجـــاوز 3.41 ماليني دينار، يف جل�سته املنعقدة يوم 
اخلمي�س 23 مار�س املا�سي.

وبلغ جممـــوع اأقل العطـــاءات املقدمة نحو 5.19 
مليـــون دينار، وهـــي تت�سمن 52 عطـــاء، يف حني بلغ 
اإجمـــايل العطـــاءات املقدمة 58 عطـــاء، لكن ل�سعوبة 
احل�ســـول على تفا�سيـــل 6 عطـــاءات، مت ا�ستثناوؤها 
من املجموع. والعطاءات الــــ 6 التي مل يتم احت�سابها 
لوزارة �سوؤون ال�سبـــاب والريا�سة، والتي تقدمت لها 
العديـــد من العرو�ـــس )التي على ما يبـــدو لها عالقة 
بتفا�سيـــل فنية مل تتوفر عنهـــا معلومات على موقع 

املجل�س(.
وفتـــح املجل�ـــس اي�سا 4 مناق�ســـات ل�رشكة نفط 
البحرين “بابكـــو”، اأولها ل�رشاء �سفائح فوالذية تقدم 
اإليهـــا 4 عطـــاءات اأقلها بنحـــو 140.51 األـــف دينار، 
والثانيـــة لتوريـــد قطع غيـــار �سفن ال�سغـــط، تقدم 
اإليهـــا 7 عطـــاءات، علق اثنان منهـــا، واأقل عطاء بنحو 
32 األـــف دينار، فيما تعلقت الثالثـــة ب�رشاء �سمامات 
حتكم وقطـــع الغيار “ماركة ف�رش”، تقـــدم اإليها عطاء 
وحيـــد بنحو 97.63 األف دينار، واالأخرية لتوفري خدمة 
ال�سحن من الباب اإلـــى الباب حلزمة اأنابيب مربد بخار 
الهـــواء، تقـــدم اإليهـــا 4 عطـــاءات علق اأحدهـــا، واأقل 
عطاء بنحو 725.25 األف دينار، واأكربها بقرابة 1.12 

مليون دينار.
كمـــا فتـــح املجل�ـــس مناق�ستني ل�رشكـــة طريان 

اخلليـــج، اأولهما ل�رشاء حمـــدد موقع الطـــوارئ الثابت 
 ”A321و  A320“ طائـــرات  الأ�سطـــول  واملحمـــول 
اجلديدة، تقدم اإليها عطـــاء وحيد بنحو 343.84 األف 
دوالر مـــا يعـــادل 130 األـــف دينار، والثانيـــة لتجديد 
اتفاقيـــة رخ�س الربامج، تقدم اإليها 4 عطاءات اأقلها 
بنحـــو 658.49 األف دينار، واأكربهـــا بقرابة 979.29 

األف دينار.
وكذلـــك نظر املجل�ـــس يف مناق�ســـة ل�رشكة مطار 
البحرين للعطاءات املالية لتقدمي خدمات ا�ست�سارية 
قانونية ملطار البحرين الدويل تقدم اإليها 6 عطاءات، 
اأقلهـــا بقيمـــة 3.5 األف دينـــار، واأكربها بــــ 126 األف 
دينـــار، ومناق�سة لهيئـــة الكهرباء واملـــاء للعطاءات 

الفنية لتقدمي اخلدمـــات اال�ست�سارية مل�رشوع تطوير 
�سبـــكات نقل امليـــاه املرتبطة باملرحلـــة الثانية من 
حمطـــة الدور، تقدم اإليها عطـــاءان، ومل يتم االإف�ساح 
عن قيمة اأي منهمـــا، ومناق�سة ل�رشكة تطوير للبرتول 
لتوفـــري خدمـــات تنظيفـــات عامـــة يف مبـــاين ال�رشكة 
ومرافقهـــا، تقـــدم اإليها 11 عطاء، اأقلهـــا بنحو 6.16 
األف دينار �سهرًيا، يف حني اأكربها بقرابة 349.85 األف 
دينـــار، ومناق�سة لوزارة االأ�سغـــال و�سوؤون البلديات 
والتخطيـــط العمـــراين لتقـــدمي اخلدمـــات وال�سيانة 
والت�سليح الأنظمة التربيد املركزية ووحدات التربيد 
والتكييـــف ملواقـــع متعددة يف مركـــز توبلي ملعاجلة 
مياه ال�رشف ال�سحـــي املحلية، تقدم اإليها 3 عطاءات 

مل يتم االإف�ساح عن قيمة اأي منها، وعلق اأحدها.
واأي�ًســـا فتـــح املجل�ـــس مناق�سة لـــوزارة �سوؤون 
ال�سبـــاب والريا�ســـة؛ لتوقيـــع عقـــد زمنـــي لتوفـــري 
خدمات هند�سيـــة وا�ست�سارات للوزارة، تقدم اإليها 6 
عطـــاءات، تقدمت 4 �رشكات بعرو�ـــس ترتاوح ما بني 
410 دنانري و944.267 دينار، فيما تقدمت �رشكتان 
اأخريـــان بعر�سني يرتاوحـــان بني 2.5 مليـــون دينار 
تقريًبـــا وقرابة 3.48 مليون دينـــار )وعلى ما يبدو اأن 
هـــذه املبالغ لها عالقة بتفا�سيـــل فنية غري متوافرة 
على جمل�ـــس املناق�سات(، ومناق�ســـة للهيئة العامة 
للتاأمـــني االجتماعي ل�سيانة ودعم خـــوادم االأوراكل، 

تقدم اإليها عطاءان اأقلهما بنحو 39.2 األف دينار.

• اأبرز املناق�سات املطروحة	

�أمل �حلامد
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تد�سني اأعمال “اإنرتاتول” الرو�سية يف البحرين
ت�صتقطب �صنوًيا 30 مليون دوالر لل�صوق �ملحلية... ون�صبة �لبحرنة �صت�صل �إلى 98 % 

         اأم���ل احلام���د م���ن �ساحي���ة ال�سي���ف

�فتتحت جمموعة “�إنرت�ت���ول” �ل�رشكة �لرو�صية 
و�لتكنولوجي���ا  �لهند�ص���ة  جم���ال  يف  �ملتخ�ص�ص���ة 
و�ل�صناعة �أم�س مكتبه���ا �ل�صاد�س “�إنرت� للخدمات” 
يف �لبحرين، برعاية حماف���ظ �لعا�صمة �ل�صيخ ه�صام 
ب���ن عبد�لرحمن �آل خليفة. و�صتقدم �ل�رشكة خدماتها 
يف منطق���ة �خللي���ج �لعرب���ي �نطالًق���ا م���ن �لبحرين، 
وتتخ�ص�س يف �خلدمات �حلرجة وخدمات �لطو�رئ يف 
قطاع���ات �لنفط و�لغاز و�لبرتوكيماويات و�ل�صناعة 
و�لطاقة. ومن �ملتوقع �أن تخلق �ل�رشكة ما ال يقل عن 
100 وظيفة يف �لبحرين، على �أن تكون ن�صبة �لبحرنة 

فيها 98 % من �إجمايل عدد �لوظائف.
وتعت���ر �رشك���ة “�إن���رت� للخدم���ات” �أول �رشك���ة 
خدمات رو�صية تفتتح مكتًبا لها يف �ململكة، �إذ تاأتي 
هذه �خلطوة �صمن �لت���ز�م �ل�رشكة بال�صوق؛ لتقدمي 
�لدع���م �لتقن���ي و�لهند�ص���ي ل�رشكائه���ا يف منطق���ه 

�خلليج و�إفريقيا.
وح�رش حف���ل �لتد�صني �صفري �الحت���اد �لرو�صي 
لدى �لبحري���ن فاجيف غار�ييف، وكب���ار �مل�صوؤولني 
�الإد�ري���ني من �نرت�ت���ول مبن فيه���م رئي�س جمل�س 
�الإد�رة �صريغ���ي ترينتيي���ف، و�لرئي����س �لتنفي���ذي 
لل�رشك���ة �لك�صن���در �صيل���وف، ومدي���ر ف���رع جمل����س 
�لتع���اون �خلليج���ي �يفغيني �صاك���ريوف، وبح�صور 
�ملدي���ر �لع���ام ل�رشك���ة د�ينم���ك �صرت�كت����رش جا�ص���م 
�لغتم، ومدير تطوير �أعمال قط���اع �ل�صناعة و�لنقل 
و�خلدمات �للوج�صتية يف جمل�س �لتنمية �القت�صادية 

بالبحرين علي �ملديفع.
وق���ال حماف���ظ �لعا�صم���ة �ل�صي���خ ه�ص���ام ب���ن 
عبد�لرحم���ن �آل خليفة �إن تد�صني �إنرت�تول �لرو�صية 
مكت���ب عملياتها ملنطقة �خلليج م���ن �لبحرين يرز 
�ملكانة �القت�صادية �لتي حتتلها �ململكة؛ بو�صفها 

حم���وًر� لالأعمال �لتجاري���ة يف �ملنطقة، وذلك بف�صل 
�الإ�صرت�تيجي���ات �ملمي���زة �لت���ي و�صعته���ا �لقيادة 
�حلكيم���ة �لت���ي �أ�صهم���ت يف جع���ل �لبحري���ن موقًعا 
جاذًب���ا لال�صتثم���ار�ت �خلارجية، م�صرًي� �إل���ى �أن هذ� 
�حلدث يعك�س م���دى �لتقدم �لذي ت�صهده �لعالقات 

�لبحرينية �لرو�صية موؤخًر�.
ون���وه �إلى �أن تد�صني �ل�رشكة ياأتي ثمرة ملذكرة 
�لتع���اون �لتي وقعته���ا حمافظة �لعا�صم���ة ومدينة 
�صانت بطر�صبورغ �لرو�صي���ة خالل �لعام 2014، وما 
تبعها من زيار�ت متبادلة خالل �لعامني �ملا�صيني، 
حي���ث �إن م���ن �الأه���د�ف �لرئي�ص���ة للمذك���رة ج���ذب 
�ال�صتثم���ار�ت �ملتبادلة، وتعزي���ز م�صاركة �لكيانات 

�القت�صادية.
وتوق���ع �ل�صي���خ ه�صام ب���ن عبد�لرحم���ن �ملزيد 
م���ن �لتعاون بني �لبحرين ورو�صي���ا بافتتاح �رشكات 
�أك���ر يف �لبلدين، موؤكًد� �أن �لتعاون و�لتن�صيق قائم 

ب���ني �ملحافظة ومدين���ة �صان���ت بطر�صب���ورغ، )...( 
و�ملحافظة تلتقي ب�رشكات �أخرى وتوجههم للجهات 
�ملعني���ة، ومن �ملوؤم���ل �أن تد�صن ����رشكات �أخرى يف 

جماالت عديدة، ومنها �لطبي و�لتعليم و�لتقنية.
وعل���ى �صعيد �آخر، ذكر �ملحاف���ظ �أن �ملحافظة 
تعمل عل���ى �إعادة تطوير كورني����س �لفاحت، و�صيتم 
�إع���د�د در��صة به���ذ� �خل�صو����س، وت�صميم تخطيط 
للم����رشوع،” لكننا يف �نتظار �ملو�فق���ة �لنهائية على 
�مل����رشوع م���ن وز�رة �ص���وؤون �لبلدي���ات و�لتخطي���ط 

�لعمر�ين”.
بدع���م  �القت�صادي���ة  �لتنمي���ة  جمل����س  وق���ام 
“�إنرت�تول” خ���الل فرتة تاأ�صي����س وت�صجيل �ل�رشكة، 
حي���ث ق���ال �لرئي����س �لتنفي���ذي ملجل����س �لتنمي���ة 
�لبحري���ن  “تق���دم  �لرميح���ي  خال���د  �القت�صادي���ة 
للم�صتثمري���ن موقًع���ا �إ�صرت�تيجًي���ا ممي���ًز�، وبيئ���ة 
ت�صغيل منخف�ص���ة �لتكلفة، وبيئة تنظيمية متطورة 

يف منت�صف �أ�صو�ق دول جمل�س �لتعاون �خلليجي مما 
ي�صاعد �ل�رشكات على �لتو�صع يف �ملنطقة”.

و�أ�ص���اف �لرميح���ي “�أن ��صتثم���ار�ت �ل����رشكات 
�لدولي���ة مث���ل �رشك���ة �إنرت�ت���ول ذ�ت �أهمي���ة كرى 
للبحري���ن، فهي تعمل كمحف���ز للنم���و �القت�صادي، 
وت�صاه���م يف خلق فر�س عم���ل متخ�ص�صة يف �ل�صوق 
�ملحلي���ة. كم���ا �أنها تثبت جن���اح جه���ود �ملجل�س يف 
ج���ذب �ال�صتثمار�ت �إلى �لبحري���ن، وت�صهد على قوة 

�قت�صاد �لبحرين �ملتنوع”.
ويع���زز تو�ج���د �رشكة �إنرت�ت���ول حملًي���ا �ل�رش�كة 
و�لتعاون مع �رشكة “د�ينمك �صرت�كجر”، وحول ذلك، 
قال �ملدي���ر �لعام ل�رشكة د�ينم���ك �صرت�كجر، جا�صم 
�لغت���م: “�إن تاأ�صي�س مرك���ز �إ�صرت�تيجي تكنولوجي 
وهند�ص���ي يف �لبحري���ن ه���و جزء م���ن �أه���د�ف �رشكة 
�إنرت�ت���ول �ملتمثل يف زيادة ح�صور �ل�رشكة يف منطقة 
�خللي���ج. وته���دف خط���ة �ل�رشك���ة �إلى تغطي���ة كامل 

منطقة دول جمل�س �لتع���اون �خلليجي بخدماتها من 
خالل مكتب �لعمليات يف �لبحرين”.

وذك���ر �لغت���م �أن �ل�رشكة يقع مقره���ا يف �صاحية 
�ملقب���ل  �ل�صه���ر  يف  �أعماله���ا  و�صتب���د�أ  �ل�صي���ف، 
باال�صتثمار يف �ل�صوق �ملحلية، متوقًعا �أن ت�صتقطب 
م���ا ال يقل ع���ن 30 مليون دوالر �صنوًي���ا �إلى �ل�صوق 

�ملحلية.
و�أ�ص���ار �لغت���م �إل���ى �أن “د�ينم���ك �صرت�كج���ر” 
تاأ�ص�ص���ت منذ 10 �صن���و�ت يف �لبحرين، ومتكنت من 
فت���ح �أكر م���ن 40 �رشك���ة، با�صتثم���ار�ت �إلى د�خل 
�لبحري���ن تفوق �ل���� 20 ملي���ون دوالر يف �لعديد من 
�ملج���االت، مبيًن���ا �أن �رشك���ة “�إنرت�ت���ول” م���ن �أجدد 
�ل����رشكات �لت���ي �صجلته���ا “د�ينم���ك �صرت�كجر” يف 
�لبحرين، متوقًعا ت�صجيل 5 �رشكات جديد حتى نهاية 

�لعام �جلاري.
وتخ���دم �ل�رشك���ة قاع���دة كب���رية م���ن �لعم���الء 
�لرئي�صي���ني لت�صم���ل �رشكات غازب���روم، وروزنيفت، 
ول���وك �ويل، وتر�ن�صفوك، و�صل، و�ك�صون موبيل، و

BP، وNCOC، وKIOS، وغريها �لكثري.

• جانب من �الإعالن عن فتح �أعمال �ل�رشكة يف �لبحرين �أم�س	 • ق�س �ل�رشيط	

 اأرباح “اخلليجي التجاري” ترتاجع 
يف الربع الثالث بن�سبة 31.25 %  150 األف دينار جوائز للفائزين ب� “البحرين لريادة الأعمال” 

�ختتام �لن�صخة �لثالثة 

�ملنام���ة -متك���ني: �ختتم���ت جائ���زة 
�لبحرين لريادة �الأعمال يف ن�صختها �لثالثة 
فعالياتها �أم�س بتنظيم من متكني، حيث 
�صبع���ة  وجه���ود  باإجن���از�ت  �الحتف���اء  مت 
م���ن رو�د �الأعم���ال �ملتميزي���ن وذلك عر 
تكرميه���م بجو�ئز نقدي���ة و�صل جمموعها 

�إلى 150�ألف دينار.
�لرئي����س �لتنفي���ذي لتمكني  وق���ال 
�إبر�هيم جناحي “�أتق���دم بخال�س �لتهنية 
جلمي���ع �لفائزين بجائ���زة �لبحرين لريادة 
�الأعم���ال يف ن�صخته���ا �لثالث���ة، و�لتي تعد 
ثمرة �رش�ك���ة �إ�صرت�تيجية مهم���ة �أ�صهمت 
بتعاونه���ا يف �إجن���از �الأه���د�ف �ملن�ص���ودة 
لدع���م �الإب���د�ع و�البت���كار و�لري���ادة. كما 
�أن���ه ال يوج���د خا�رشي���ن  �أوؤك���د  �أن  �أرغ���ب 
�ليوم، بل ُيعد جمي���ع �مل�صاركني ر�بحني 
كونهم متكنو� من �لو�صول لهذه �ملرحلة 

و�الرتقاء مب�صاريعهم مل�صتوى عاملي”.
و�أ�صاف “ي�صعى هذ� �حلدث لالحتفاء 
ب���رو�د �الأعم���ال �لذي���ن �صق���و� طريقهم 
للنج���اح، وقدم���و� �أمثل���ة م�رشف���ة عل���ى ما 
حتف���ل ب���ه �ململكة م���ن مو�ه���ب وعقول 
ت�صع���ى لالبت���كار، وخل���ق �لفر����س للغري 
و�الإ�صه���ام يف ت�صكيل م�صه���د �قت�صادي 

م�رشق للمملكة �لبحرين”.
وت�صعى جائزة �لبحرين لريادة �الأعمال 

�إلى خلق بيئة حا�صنة تطور وت�صجع ريادة 
�الأعم���ال يف �ململك���ة م���ن خ���الل �الرتقاء 
مب�صت���وى �لفائزي���ن وتطوي���ر مهار�تهم 
عر منحه���م جل�صات تدريب متو��صلة من 
جانب �أبرز رو�د �الأعمال �لناجحني. ومتنح 
�جلائ���زة للفائزين م���و�رد وو�صائل �لدعم 
�لت���ي ت�صاعده���م على �إجن���اح م�صاريعهم 
وتنميتها من خالل لق���اء �خلر�ء و�الطالع 

على �أفكارهم �مللهمة.
ور�ص���دت �للجن���ة �ملنظم���ة جلائ���زة 
�لبحري���ن لري���ادة �الأعم���ال جو�ئ���ز نقدية 
ت���رت�وح ب���ني 10 �آالف دين���ار و40 �أل���ف 
دين���ار للفائزي���ن، �إ�صاف���ة �إل���ى تق���دمي 
فر�صة �حل�ص���ول على �خلدمات �مل�صاندة 
�لت���ي ت�صاعد �لرو�د على تنمي���ة �أعمالهم 

وتطويره���ا. وُمِنَح���ت �ملوؤ�ص�ص���ة �لفائزة 
بفئة �ملوؤ�ص�ص���ات متناهي���ة �ل�صغر مبلغ 
�إل���ى  �إ�صاف���ة  دين���ار،  �آالف   10 وق���دره 
�ال�صرت�ك يف برنامج منظمة �الأمم �ملتحدة 
للتنمي���ة �ل�صناعية )�ليوني���دو( لتدريب 
ح�صل���ت  بينم���ا  �الأعم���ال.  رو�د  وتنمي���ة 
موؤ�ص�صة �لفائزة بفئة �ملوؤ�ص�صات �لنا�صئة 
على مبلغ 20 �ألف دينار �إلى جانب م�صاحة 
يف م����رشوع �حلا�صن���ات �لزر�عي���ة حيثم���ا 
ل���زم. ومت تق���دمي مبل���غ 30 �أل���ف دين���ار 
لفئة �ملوؤ�ص�ص���ات �ل�صغرية و�ملتو�صطة، 
برنام���ج  دع���م  عل���ى  للح�ص���ول  �إ�صاف���ة 
�ليوني���دو. وتلق���ت �ملوؤ�ص�ص���ة �لوطني���ة 
ذ�ت �لطاب���ع �لدويل جائ���زة نقدية قدرها 
40 �أل���ف دينار، بينما ح�صل �لفائز يف فئة 

�ملوؤ�ص�صات ذ�ت �الأعمال �مل�صتد�مة على 
مبل���غ 30 �ألف دينار، كم���ا مت ر�صد جائزة 
مقد�ره���ا 20 �أل���ف دين���ار للفائ���زة بفئة 

ر�ئدة �الأعمال �ملتميزة.
�خلا�ص���ة  �لتحكي���م  جلن���ة  و�صم���ت 
باجلائزة عدد�ً م���ن �ل�صخ�صيات �ملرموقة 
بحريني���ني  �أعم���ال  رو�د  منه���م  �لب���ارزة 
و�أ�صه���ر رو�د �الأعم���ال وق���ادة �الأعمال يف 
�ملنطقة و�لعامل. وحر�ص���ت �للجنة كذلك 
على توظيف �أعلى �ملعايري و�ملمار�صات؛ 
ل�صمان �ملناف�صة �لعادلة وتكافوؤ �لفر�س 
بني �مل�صارك���ني يف جميع مر�حل �جلائزة، 
للمتاأهل���ني  ميد�ني���ة  بج���والت  وقام���ت 
�رشك���ة   19 عدده���م  �لبال���غ  �لنهائي���ني 

بحرينية من �أ�صل 140 م�صارًكا. 
وحتظ���ى �جلائ���زة بدع���م ع���دد م���ن 
وز�رة  وه���م  �الإ�صرت�تيجي���ني،  �ل����رشكاء 
�ل�صناع���ة و�لتج���ارة و�ل�صياح���ة، جمل����س 
�لبحري���ن  وبن���ك  �القت�صادي���ة،  �لتنمي���ة 
للتنمية، وغرف���ة �صناعة وجتارة �لبحرين، 
�ال�صت�صاري���ني  �ل����رشكاء  جان���ب  �إل���ى 
�ملرك���ز �لعربي �ل���دويل لري���ادة �العمال 
و�ال�صتثمار – مكتب منظمة �الأمم �ملتحدة 
للتنمي���ة �ل�صناعية )يوني���دو( لال�صتثمار 
و�لتكنولوجي���ا يف �لبحرين، و�رشكة �إرن�صت 

�أند يونغ )EY( �لبحرين.

• جانب من �حل�صور بالفعالية	

 )KHCB( أظهرت �لنتائج �ملالية �مل�رشف �خلليجي �لتجاري�
�مل���درج ببور�صتي �لبحرين، تر�جع �أرباح �لبنك �لعائدة على حملة 
�الأ�صه���م بن�صب���ة 31.25 %، يف �لرب���ع �لثالث من �لع���ام �جلاري، 

مقابل �لفرتة �ملقارنة من �لعام 2016، وفًقا لبيان �لبنك.
و�أو�ص���ح �لبنك يف بيان���ه للبور�صة، �أم�س �خلمي����س، �أن �أرباح 
�لفرتة �لعائدة على حملة �الأ�صهم بلغت 1.1 مليون دينار، مقارنًة 
باأرباح���ه يف �لفرتة ذ�تها م���ن �لعام �ملا�صي �لبالغ���ة 1.6 مليون 
دينار. و�أ�صار �لبيان �إلى حتقيق �لبنك �أرباحاً خالل �الأ�صهر �لت�صعة 
�الأول���ى من �لعام �جلاري بقيمة 4.13 ملي���ون دينار، مقابل �أرباح 
قدره���ا 4.58 ملي���ون دين���ار للف���رتة �ملقارنة من �لع���ام 2016، 

برت�جع 9.8 %.
وبلغت �أرباح �لبنك خالل �لن�صف �الأول من �لعام �جلاري 2.97 
ملي���ون دين���ار، مقابل 4.17 ملي���ون دينار يف �لف���رتة نف�صها من 
�لعام �ملا�صي لترت�جع بن�صبة 28.8 %، بح�صب �لبيانات �ملالية.

املحرر القت�سادي

دب���ي - مبا����رش: �رتفع �صهم جمموع���ة جي �إف 
�إت����س �ملالية )GFH( خ���الل جل�صة �أم�س �خلمي�س 
و�صط تز�ي���د �لتوقع���ات بنجاح �إدر�جه���ا بال�صوق 
�ل�صعودية. وبحلول �ل�صاعة 12:40 ظهر�ً بتوقيت 
�الإم���ار�ت، �رتف���ع �ل�صه���م بن�صب���ة 1.43 % ليبلغ 
1.42 درهم ب�صيولة 63.05 مليون درهم بكميات 
بلغ���ت 44.74 مليون �صهم من خ���الل تنفيذ 584 

�صفقة.
وتوقع حملل���ون �أن تنج���ح �ملجموعة يف فكرة 
�لتوقع���ات  وتل���ك  �ل�صعودي���ة.  بال�ص���وق  �الإدر�ج 
�ملتفائل���ة ج���اءت بع���د �أن ك�ص���ف رئي����س جمل�س 
�إد�رة جمموع���ة ج���ي �إف �إت����س ه�ص���ام �لري����س يف 
ت�رشيح���ات �صحفية نهاي���ة �الأ�صب���وع �ملا�صي عن 

�صعي جمموعته �الإدر�ج بال�ص���وق �ل�صعودية مطلع 
2018، دون �أن يخو����س يف مزيد م���ن �لتفا�صيل 

حول كيفية �إمتام تلك �خلطوة.
و�ل�ص���وق �ل�صعودي���ة �لت���ي تق���رتب قيمتها 
�ل�صوقي���ة �حلالي���ة م���ن 500 ملي���ار دوالر، ه���ي 
�الأ�صخ���م يف �خلليج، م���ع متتعها ب�صيول���ة و�أحجام 

تد�ول مرتفعة عن باقي �أ�صو�ق �ملنطقة.
وق���ال �ملدي���ر �لع���ام ل���دى مرك���ز �ل����رشكات 
�ل�صن���د�ت و�الأ�صهم جم���ال عج���اج �إن عملية �إدر�ج 
�أ�صه���م ج���ي �إف �إت����س بال�ص���وق �ل�صعودية تعتر 

موؤ�رش�ً �إيجابياً لل�صهم.
ولف���ت عجاج �إل���ى �أن م���ن �ملهم و�ص���ع هذ� 
�الإدر�ج يف �إط���ار زمن���ي كي ال يبق���ى �مل�صتثمرون 

باالأ�صهم يف حرية وقلق كم���ا حدث مع �رشكة �إ�رش�ق 
�لعقاري���ة، و�لت���ي مل ت���درج �أ�صهمه���ا بال�صعودية 
يف نهاي���ة �ملط���اف، وفق���دت �ل�رشك���ة م���ن حينها 
�مل�صد�قي���ة، و�نعك�س ذلك على �أ�صهمها �ملدرجة 
ب�صوق �أبوظب���ي. وقال رئي�س جمل����س �إد�رة �إ�رش�ق 
�لعقاري���ة جا�صم �ل�صديقي �إن �إدر�ج �أ�صهم �رشكته 

يف �ل�صوق �ل�صعودية لي�س �صمن �أولوياتها حالياً.
وقب���ل 3 �صنو�ت ح�صلت �إ����رش�ق على مو�فقة 
هيئة �ل�صل���ع و�الأور�ق �ملالية باالإمار�ت لطرح 30 
% م���ن �أ�صه���م ر�أ�س ماله���ا يف �ل�صعودية، وعينت 
�لبنك �ل�صعودي �لفرن�ص���ي م�صت�صار�ً مالياً لعملية 
�لط���رح، لك���ن حت���ى �الآن مل ُيعلن ع���ن �أي خطو�ت 

فعلية يف هذ� �ل�صاأن.

و�أُدرج���ت �إ����رش�ق، �لبالغ ر�أ�س ماله���ا �أكر من 
2.3 مليار درهم، يف بور�صة �أبوظبي �لعام 2011، 

وتتد�ول �أ�صهمها �الآن يف حدود 91 فل�صاً.
وقال جمال عجاج �إن �د�رة جي �إف �إت�س لديها 
خرة باالإدر�ج �ملزدوج، و�ل���ذي ر�أيناه يف �لبحرين 

ودبي و�لكويت. 
ومتن���ى عج���اج ع���دم وق���وع �إد�رة �ملجموع���ة 
�لبحريني���ة يف �أخط���اء �إد�رة �رشكة �إ����رش�ق �لعقارية 
نف�صه���ا. وبني عج���اج �أن �الإدر�ج �ملزدوج بال�صوق 
�ل�صعودي���ة �ل���ذي يتمي���ز بال�صيول���ة �لعالي���ة من 

�ملمكن �أن يح�صن من �أد�ء �صهم جي �إف �إت�س.
و�أ�ص���ار �إل���ى �أن �ل�صلبية �لتي م���ن �ملمكن �أن 
تو�ج���ه �ملجموع���ة �لبحريني���ة بال�ص���وق �ل�صعودية 

�صهولة تد�ول �أ�صهمها من قبل �الأجانب.
�إل���ى ذلك، ر�أى �ملحلل �مل���ايل مناف �مللوحي 
�أن تل���ك �خلطوة متث���ل تهيئة �الأج���و�ء لالن�صحاب 
م���ن �ل�صوق �لكويتي���ة، و�لذي ت���رددت �الأنباء عنه 
كثري�ً �لفرتة �ملا�صية. وبني نو�ف �ل�صايع �ملحلل 
باأ�ص���و�ق �ملال، �أن من �أب���رز م�صكالت جي �إف �إت�س 
حينما طلبت �لهيئة �إ�صد�ر ميز�نية لها بالبور�صة 
�لكويتي���ة خمتلف���ة ع���ن �لبحري���ن، فل���م ت�صتجب 

�ل�رشكة.
وقال �ل�صايع �إن م�صكل���ة جي �إف �إت�س مدرجة 
بع���دة �أ�ص���و�ق وقو�نينها تختل���ف و�ل�رشكة يف حال 
�أك���ر  �إدر�جه���ا يف �ل�ص���وق �ل�صعودي���ة �صتع���اين 
لت�صددها بالقو�نني �أكر من بقية �أ�صو�ق �خلليج.

يرتفع.. وتنبوؤات بنجاح الإدراج ب� “ال�سعودية” �سهم “جي اإف اإت�ش” 
بن�صبة 1.43 % ليبلغ 1.42 درهم 

ب���ال���ب���ح���ري���ن  وظ����ي����ف����ة   100 ع������ن  ي����ق����ل  ال  م������ا  ت�����وف�����ر 



احمد  يوسف  خالد  لشركة  املالك  قرار  على  بناء 
 ،1-110507 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  عبدامللك 
مصفيا  نفسه  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية 

للشركة.

انتهت  قد  املديرين  سلطة  أن  املصفي  يعلن  بهذا   
التجارية  الشركات  قانون  من   325 املادة  لنص  وفقا 
البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 
يدعو  الشركات  قانون  من   335 املادة  بنص  وعمال 
املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم 
من  يوم   15 خالل  الالزمة  باملستندات  مدعومة  إليه 

تاريخ نشر اإلعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي :  

33760737

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة جيوسبيشال انفورميشن

تكنولوجي )جيوتك( ش.ش.و
ملالكها خالد يوسف احمد عبدامللك

سجل جتاري رقم 1-110507

قيد رقم

12-57177

شقة / محل 

1672

بناية

-

طريق

839

مجمع

708

التاريخ: 8/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2017-175627( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى اإلدارة 

خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمد جواد قدرت اله فتح اله اتشي

االسم التجاري احلالي: محمد جواد قدرت اله فتح اله للمقاوالت

االسم التجاري اجلديد: محمد جواد قدرت اله فتح اله لأللعاب

النشاط: 1- األنشطة املتعلقة بخدمة وصيانة جتميل املواقع

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه / عادل احمد حاجي غلوم شاه  بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي :الى السيدة / سهيلة غلوم حسني علي

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

  التاريخ :2017/11/06
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

CR2017 - 174267  إعالن رقم
تنازل عن احملل التجاري

نوع النشاط االسم التجاريرقم القيد

1-115440

باي باي لندن 
للفواكه 

واخلضروات 
الطازجة

جتارة/بيع األغذية
واملشروبات

العنوان

محل 445
طريق 55
احملرق 210

املؤسسة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  إلى  تقدم 
الفردية املسماه فارزين لإلنشاء ملالكتها هدى مكي علي فرحان واملسجلة 
مبوجب القيد رقم 58516 بطلب حتويلها من مؤسسة فردية الى شركة ذات 
100 )مائة( دينار بحريني وذلك بإدخال  مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 

جعفر حسن علي محمد علي العريبي كشريك معها في السجل.

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

التاريخ: 2017-11-08
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل

اعالن بشأن حتويل مؤسسة  فردية
الى شركة ذات مسؤولية محدودة

 بناء على قرار املالك لشركة خالد محمد الرشيد العقارية ش.ش.و ملالكها خالد 
بن محمد بن عثمان الرشيد  املسجلة على قيد رقم 107174، بتصفية الشركة 

اختياريا وتعيني السيد / نفسه مصفيا للشركة.   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال 

بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي 
مطالباتهم اليه مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن 

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: الهاتف : 33209039 )973+(

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة خالد محمد الرشيد العقارية ش.ش.و

ملالكها خالد بن محمد بن عثمان الرشيد
سجل جتاري رقم 1-107174

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
اليها السيد محمد نعمه محمد محمود املالك ملركز النعمة للمواد 

الغذائية )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 3859 طالبا حتويل 
الفرع )4( للمؤسسة الفردية الى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 

وقدره 5،000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1- محمد نعمة محمد محمود

Panicos Paraskeva -2

القيد: 3859
التاريخ: 8-11-2017

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )1111( لسنة 2017

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

 بناء على قرار الشركاء في شركة مغسلة شمول ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 
109148، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد /ياسر عبداهلل جعفر عبداهلل حسني 

مصفيا للشركة.   
 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: رقم االتصال : 35504141 )973+(

yaserabdulla2016@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة مغسلة شمول ذ.م.م
سجل جتاري رقم 109148

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
ما  به  مرفقاً  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سلوى علي محمد العصفور
االسم التجاري احلالي: مفروشات التوفيق

االسم التجاري اجلديد: مفروشات فرن ايفكت
النشاط: 1- جتارة/بيع االثاث املنزلي  2- تنجيد االثاث وتفصيل الستائر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

)CR2017-172529( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

28388-2

لديه  من  كل  فعلى  مشتركة،  معاملة  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدمت 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: جنالء السيد علوي سلمان شبر
االسم التجاري احلالي: امبكس للقومسيون

االسم التجاري اجلديد: موبايل كير سنتر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

)CR2017-171718( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

3-39363
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

اجلي�س اليمني يحرر عدة مناطق جديدة �رشق �شنعاء
�شنعاء ـ العربية نت: اأعلنت قوات اجلي�س اليمني، اأم�س اخلمي�س، عن حترير عدة مناطق 
جديدة �رشق العا�شمة �شنعاء، عقب معارك عنيفة دارت خالل ال�شاعات االأخرية مع ميلي�شيات 
احلوثـــي واملخلـــوع �شالح االنقالبيـــة. وقال الناطق الر�شمـــي للمنطقة الع�شكريـــة ال�شابعة 
العقيد عبداهلل ال�شندقي، اإن اجلي�س الوطني، متّكن من ال�شيطرة على جبال العار�شة واجلبل 

االأ�شود والتبة اخل�رشاء وجبل الركاب والفقية وجربة ملح.
واأو�شح يف بيان، اأنه جنم عن هذه املعارك الدائرة يف جبهة نهم �رشق �شنعاء، مقتل اأكرث 

من 17 من ملي�شيات االنقالب وجرح الع�رشات منهم.
ولفـــت اإلى اإ�شناد طريان التحالـــف العربي بقيادة ال�شعودية، لتقـــدم اجلي�س الوطني، 

حيث مت ق�شف وتدمري خم�شة اأطقم وثالث مدرعات وعدد من العيارات.
واأكـــد ال�شندقي، اأن املعركة ما تـــزال م�شتمرة و�شط انهيار كبري يف �شفوف امللي�شيات 

وفرار مقاتليها باجتاه نقيل ابن غيالن.

السنة العاشرة - العدد 3314 
الجمعة

10 نوفمبر 2017 
21 صفر 1439

international@albiladpress.com
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الرياض ـ واس: 

دعت اململكة العربية ال�شعودية، 
اأم�ـــس اخلمي�س، رعاياهـــا اإلى مغادرة 

لبنان فوراً.
و�ـــرشح م�شـــدر م�شـــوؤول بـــوزارة 
اخلارجيـــة ال�شعودية اأنـــه بالنظر اإلى 
االأو�شـــاع يف اجلمهورية اللبنانية فاإن 
اململكة تطلب مـــن رعاياها الزائرين 
واملقيمـــن يف لبنـــان مغادرتهـــا يف 

اأقرب فر�شة ممكنة.
ويف بيـــان، نقلتـــه وكالـــة االأنبـــاء 
ال�شعوديـــة )وا�س(، ن�شحت اخلارجية 
“املواطنـــن بعدم ال�شفـــر اإلى لبنان 

من اأي وجهة دولية”.
من جانبه، قـــال الوزير ال�شعودي 
ل�شوؤون اخلليج العربي ثامر ال�شبهان 
اإن “كل االإجراءات املتخذة تباعاً، ويف 
ت�شاعـــد م�شتمر ومت�شـــدد حتى تعود 
االأمور لن�شابهـــا الطبيعي”، يف اإ�شارة 
اإلـــى طلـــب ال�شعودية مـــن مواطنيها 

مغادرة لبنان فوراً.

الهاي ـ وكاالت:

ذكرت ال�رشطة الهولندية، اأن نا�شطا 
�شيا�شيا اأ�ش�س جماعة قومية عربية ت�شعى 
اإلى اإقامة دولة م�شتقلة داخل اإيران، قتل 
النا�شــــط  بالر�شا�ــــس يف هولنــــدا. وكان 
االإيراين اأحمد مال ني�شي )52 عاما(، اأ�ش�س 
حركــــة الن�شــــال العربي لتحريــــر االأهواز، 
والتــــي ت�شعــــى اإلى اإقامة دولــــة منف�شلة 
يف مقاطعــــة خوز�شتان اجلنوبيــــة الغربية 

الغنية بالنفط يف البالد.
وذكر بيــــان لل�رشطــــة الهولندية، عن 
اعتقــــال م�شتبه بــــه يف مكان اإطــــالق النار 
ليلــــة االأربعــــاء يف الهــــاي اأثنــــاء حماولته 
“يجــــري  اأنــــه  البيــــان،  الفــــرار. وا�شــــاف 
التحقيــــق مــــع امل�شتبه به ملعرفــــة دوره 
يف احلــــادث”. وكانــــت خدمــــات الطوارئ 
احلــــادث ونقلــــت  مــــكان  اإلــــى  توجهــــت 
ال�شحية اإلى امل�شت�شفى، “لكنه تويف بعد 

ذلك بقليل”.

أنقرة ـ دب أ: 

 111 الرتكية  ال�رشطـــة  اعتقلـــت 
�شخ�شـــا ت�شتبـــه بـــاأن لهـــم �شـــالت 
بتنظيم داع�س يف اأنقـــرة، واإن لديها 
اأوامر باعتقال 245 م�شتبها به اإجماال 

يف العا�شمة واالإقليم التابعة له.
اإعـــالم تركية  وذكـــرت و�شائـــل 
حمليـــة اأن 1500 مـــن قـــوة ال�رشطـــة 
ي�شاركـــون يف العمليـــة التـــي جتري 
يف اإقليـــم اأنقرة، واأنهـــا داهمت 250 

موقعا.
�شـــي.اإن.اإن  قنـــاة  وذكـــرت 
تـــرك اخلا�شـــة اإن ال�رشطـــة يف مدينة 
بور�شة �شمال غربـــي البالد اعتقلت 
27 م�شتبهـــا بـــه مـــن بينهـــم بع�س 
ال�شورين ل�شالتهم بتنظيم داع�س.

واأ�شافـــت اأن ال�رشطـــة �شـــادرت 
وثائق ومواد مرتبطة بالتنظيم خالل 
مداهمـــات ملنـــازل بع�ـــس امل�شتبـــه 

بهم.

موسكو ـ رويترز: 

اأعلـــن م�شت�شـــار الكرملن يوري 
اأو�شاكـــوف اأم�ـــس اخلمي�ـــس اأن لقـــاء 
الرئي�شـــن  بـــن  �شيعقـــد  جديـــدا 
الرو�شي فالدميـــري بوتن واالأمريكي 
يف  اجلمعـــة  اليـــوم  ترامـــب  دونالـــد 

فيتنام.
وياأتـــي اللقـــاء علـــى هام�س قمة 
منتـــدى التعـــاون االقت�شـــادي الآ�شيا 
واملحيط الهادئ )اأبيـــك(، بح�شب ما 

نقلت عنه وكاالت االأنباء الرو�شية.
االجتمـــاع  اأن  اأو�شاكـــوف  و�ـــرشح 
نوفمـــر”،  مـــن  “العا�ـــرش  يف  �شيتـــم 
مو�شحا اأنـــه “يجري التباحث يف موعد 
اللقـــاء”، بح�شب ما نقلـــت عنه وكالة 

تا�س الر�شمية.
وكان الكرملـــن اأعلن االربعاء اأنه 
“من املرجح جـــدا” ح�شول ثاين لقاء 
بـــن الرئي�شن منـــذ تن�شيب ترامب 

يف يناير.

ال�شعودية تطلب من 
رعاياها مغادرة لبنان

اغتيال معار�س اإيراين 
يف هولندا

تركيا تعتقل الع�رشات 
بتهمة “داع�س”

تاأكيد رو�شي للقاء 
ترامب بوتن

اأكرث من 200 موقوف يف اإطار مكافحة الف�ساد
االإفراج عن 7 واالختال�شات و�شلت 100 مليار دوالر... ال�شعودية:

1 - عـــدد االأ�شخا�س الذيـــن جرى توقيفهم 
208، فيمـــا مت اإطـــالق �رشاح �شبعـــة منهم، لعدم 

وجود اأدلة كافية.
2 - ت�شل القيمـــة املالية لهذه املمار�شات 
التـــي دامت عقوداً عديـــدة مبالغ كبـــرية جداً من 
االأمـــوال العامـــة املختل�شة وامل�ُشـــاء ا�شتخدامها، 
وقد تكون القيمة املحتملة لهذه املبالغ، تتجاوز 
375 مليـــار ريال وفقاً ملا تبـــن من التحقيقات 

االأولية.
3 - ي�شتمـــر جمـــع املزيد من االأدلـــة الإثبات 
الوقائـــع يف هذه الق�شايـــا، وكما اأُعلـــن، الثالثاء، 
فقد قبل حمافظ موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي 
طلبي بتجميد االأر�شـــدة ال�شخ�شية لهوؤالء يف هذا 
التحقيق. ويوؤكد هذا االإجراء النتائج التي تو�شل 
اإليها حتقيقنا االأويل الذي جرى على مدى ال�شنوات 

الثـــالث املا�شيـــة عـــن حجـــم هـــذه املمار�شـــات 
الفا�شـــدة والكبرية. واأكد اأنه نظـــراً ل�شخامة هذه 

التهم، فاإنه مبوجب االأمـــر امللكي لت�شكيل هيئة 
مكافحـــة الف�شاد قبـــل اأيام، فاإن هنـــاك تفوي�س 

قانـــوين وا�شح لالنتقال اإلى املرحلـــة التالية من 
التحقيقـــات مـــع امل�شتبه بهم، وهنـــاك قدر كبري 
من التكهنـــات حول العامل ب�شـــاأن هويات االأفراد 
املعنيـــن وتفا�شيل التهم املوجهة اإليهم، لكنه 
لن يتم الك�شف عن اأية تفا�شيل �شخ�شية يف هذا 
الوقـــت لن�شمن متتـــع هوؤالء باحلقـــوق القانونية 
الكاملـــة التـــي مينحها لهـــم النظـــام يف اململكة، 
ونطلـــب احـــرتام خ�شو�شيتهم خـــالل خ�شوعهم 

لالإجراءات الق�شائية.
وب���ن اأن الن�شاط التجاري العادي يف اململكة 
لن يتاأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق احل�شابات 
امل�رشفية ال�شخ�شية فقـــط، اأما ال�رشكات والبنوك 
فلديهم احلرية يف موا�شلة املعامالت والتحويالت 
كاملعتـــاد، وهو اأمر اأ�شارت اإليه اجلهات الر�شمية 

يف اململكة وجددت التاأكيد عليه.

• خادم احلرمن امللك �شلمان بن عبدالعزيز مع ويل عهده االأمري حممد بن �شلمان	

الرياض – وكاالت:
باأ�سماء جديدة يف  بعد يوم  بالف�ساد مفتوحة لتمتلئ يوماً  بالتورط  املتهمني  ال تزال �سفحة 

اإطار حملة ال�سعودية ملكافحة الف�ساد. واأعلن النائب العام ال�سعودي، اأم�س اخلمي�س، اأن ما يعادل 

اأمريكي مت تبديدها يف عمليات ف�ساد واختال�س على مدى عقود، موؤكدا ا�ستدعاء  100 مليار دوالر 

الف�ساد، اأطلق �سراح 7 منهم. بتحقيقات  يتعلق  فيما  ال�ستجوابهم  املجمل  يف  اأ�سخا�س   208
ال�سيخ �سعود املعجب، يف بيان ن�سرته  الف�ساد،  العليا ملكافحة  اللجنة  العام ع�سو  النائب  وقال 

وكالة االأنباء ال�سعودية “وا�س”، اإن “التحقيقات عن االأفراد الذين مت ا�ستدعاوؤهم مت�سي قدماً 

بخطواٍت �سريعة، و�سنقوم بتوفري اأي م�ستجدات”. ومن ذلك:

ً اأمر ملكي �شعودي برتقية وتعين 56 قا�شيا
الرياض ـ واس:

 اأ�شـــدر العاهل ال�شعـــودي امللك �شلمان 
بن عبد العزيـــز اآل �شعود، ام�س اخلمي�س، اأمرا 

ملكيا يخ�س الق�شاء ال�شعودي.
ووفقاً لوكالة االأنبـــاء ال�شعودية “وا�س”، 
فقـــد اأمر امللـــك �شلمان برتقيـــة وتعين 56 
قا�شيـــاً بـــوزارة العـــدل يف خمتلـــف درجـــات 
ال�شلـــك الق�شائـــي، موؤكدة اأن االأمـــر امللكي، 

�شمـــل ترقيـــة 26 قا�شياً يف خمتلـــف درجات 
ال�شلك الق�شائي، وتعين 30 قا�شياً.

واأو�شـــح وزيـــر العـــدل رئي�ـــس املجل�س 
االأعلـــى للق�شـــاء ال�شيـــخ الدكتـــور وليـــد بن 
حممـــد ال�شمعاين، اأن االأمر امللكي وما ت�شمنه 
مـــن ترقيـــات وتعين ياأتـــي امتـــداداً للدعم 
املتوا�شـــل مـــن العاهـــل ال�شعـــودي وحر�شه 

واهتمامه مبرفق الق�شاء.

عواصم ـ وكاالت:

 حـــذرت االأمـــم املتحـــدة مـــن اأن 400 األـــف 
�شخ�س يف الغوطة ال�رشقية بريف دم�شق يواجهون 

“كارثة” ب�شبب ا�شتمرار احل�شار على املنطقة.
وقـــال يان اإيغالنـــد م�شت�شار االأمـــم املتحدة 
لل�شـــوؤون االإن�شانية، اأم�ـــس اخلمي�س، اإن 400 األف 
حما�ـــرشون يف ع�رشات البلـــدات يف الغوطة ال�رشقية 
قـــرب دم�شق، م�شريا اإلى اأنهـــم “يواجهون كارثة 

كاملة”.

واأ�شاف اإيغالنـــد اأن 7 مر�شى توفوا بالفعل 
لعـــدم اإجالئهم من الغوطـــة ال�رشقية، م�شددا على 
�رشورة اإجالء 400 فورا منهم 29 على �شفا املوت.

وت�شكل الغوطة ال�رشقية واحدة من 4 مناطق 
�شوريـــة مت التو�شل فيها اإلى اتفاق خف�س توتر 
يف مايو املا�شي يف اإطار حمادثات اأ�شتانا، برعاية 
كل مـــن رو�شيا واإيران، حليفتـــي دم�شق، وتركيا 

الداعمة للمعار�شة.
وحتا�رش قوات النظام منذ 4 �شنوات الغوطة 
ال�رشقية، حيـــث يعي�س نحـــو 400 األف �شخ�س يف 

ظـــل ظروف اإن�شانية �شعبة للغاية، و�شاهم اتفاق 
خف�ـــس التوتر الـــذي بداأ �رشيانه عمليـــا يف يوليو، 
يف تراجع املعارك والغـــارات العنيفة التي كانت 
ت�شتهدف تلك املنطقـــة با�شتمرار موقعة خ�شائر 

ب�رشية كرى.
ويعـــاين اأكـــرث مـــن 1100 طفـــل يف الغوطة 
ال�رشقية من �شوء تغذية حاد، بح�شب منظمة االأمم 

املتحدة للطفولة )يوني�شف(.
يف غ�شون ذلك، اأعلـــن اجلي�س ال�شوري اأم�س 
اخلمي�س يف بيـــان بثه االإعالم الر�شمـــي ال�شيطرة 

على كامل مدينة البوكمال قرب احلدود العراقية، 
والتي كانت تعد اآخر مدينة ي�شيطر عليها تنظيم 

داع�س يف �شوريا.
وجـــاء يف البيـــان اأن “وحـــدات مـــن قواتنـــا 
امل�شلحة بالتعاون مـــع القوات الرديفة واحلليفة 
حتـــرر مدينـــة البوكمال يف ريـــف دير الـــزور، اآخر 
معاقـــل تنظيـــم داع�ـــس االإرهابـــي يف املنطقـــة 
ال�رشقيـــة” وذلك “بعدما خا�شـــت معارك عنيفة” 

�شد املتطرفن.

األمم المتحدة تحذر من “كارثة” في غوطة دمشق الشرقية

ال�شي�شي: اأمن اخلليج خط اأحمر 
وعلى اإيران وقف التدخالت

القاهـــرةـ  وكاالت: قـــال الرئي�س امل�رشي عبد الفتـــاح ال�شي�شي، اإن اأمن اخلليج 
بالن�شبـــة لبالده هو خط اأحمر، داعيا اإيران اإلى وقف التدخل يف �شوؤون الدول االأخرى. 
وقال ال�شي�شـــي الإعالمين على هام�س منتدى �شباب العامل، الذي ت�شت�شيفه مدينة 
�ـــرشم ال�شيخ امل�رشية على البحر االأحمر ”اأمـــن اخلليج هو خط اأحمر بالن�شبة لنا ويجب 
علـــى االآخريـــن اأال يتدخلوا فـــى �شوؤوننـــا وال ي�شلوا باالأمـــور اإلى �شكل مـــن اأ�شكال 
ال�شـــدام”. واأ�شاف الرئي�س امل�رشي اأن “االأزمات االإقليمية ميكن حلها باحلوار، لكن 
اإيران يجـــب اأن تكف عن التدخل يف �شوؤون الدول االأخرى”. وتدعم اإيران ميلي�شيات 
طائفيـــة يف املنطقـــة، بينهـــا ميلي�شيات احلوثـــي يف اليمن التي اأطلقـــت قبل اأيام 
�شاروخـــا نحو العا�شمة ال�شعوديـــة اعرت�شته املنظومة الدفاعيـــة. و�شدد ال�شي�شي 
على رف�شه اندالع حرب باملنطقة، قائال اإن املنطقة متوج بامل�شكالت واال�شطرابات 

وال يجب اإ�شافة مزيد من التوتر.

ال�سعودية ملجل�س الأمن: 
�سنتخذ اإجراءات �سد اإرهاب احلوثيني

اأبوظبـــي ـ �شـــكاي نيـــوز العربية: قالـــت اململكة 
العربية ال�شعودية يف ر�شالة اإلى جمل�س االأمن الدويل، 
اأم�س اخلمي�س، اإنهـــا �شتتخذ اإجراءات للرد على اأعمال 

العنف التي قامت بها ميلي�شيا احلوثي االإرهابية.
وذكـــرت �شحفـــة وزارة اخلارحية علـــى تويرت اأن 
بعثـــة ال�شعوديـــة يف االأمـــم املتحدة اأكـــدت يف ر�شالة 
اإلـــى املجل�س اأن اململكة “�شوف تتخـــذ اإجراءات للرد 
على اأعمـــال العنف التي قامت بهـــا ميلي�شيا احلوثي 
االإرهابية، لتحفظ اململكـــة االأمن واالأمان يف اأرا�شيها 

وفقا مليثاق االأمم املتحدة والقوانن الدولية”.
واأو�شحـــت اململكـــة للمجل�ـــس اأن مـــا قامـــت بـــه 
ميلي�شيـــا احلوثي املدعومة مـــن اإيران هو اإرهاب �شد 
اأرا�شيها. واأ�شـــارت الر�شالة اإلـــى اأن اإيران “م�شتمرة 
يف تهريـــب االأ�شلحة اإلى احلوثـــي والتدخل املبا�رش من 
حـــزب اهلل لتحويل وت�شغيل االأ�شلحـــة يظهر �شلوكها 
العدائـــي”. واأكدت علـــى الدور الذي تلعبـــه اإيران يف 
�شناعـــة ال�شواريخ التـــي مت اإطالقها يومي 4 نوفمر 

و22 يوليو وذلك بعد فح�س احلطام.
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انعقـــد املنتدى النيابـــي البلدي ــ يف 
ن�ضختـــه الثانية ـــــ يوم االثنـــن املا�ضي 
مب�ضاركـــة تبـــدو مقنعـــة، وراأيـــت اأنه من 
الواجب احلديث عنه؛ اإذ اأراه مهماً للغاية، 
وفكرته جديرة باالهتمام، ويا حبذا �ضمان 

ا�ضتمراره يف ال�ضنوات املقبلة.
رغـــم االنتقـــادات التـــي وجهت حول 
جدوى انعقـــاد املنتـــدى، اإال اأننا يجب اأال 
نغفل مدى الفائدة من هذا النوع املماثل 
من املنتديات، وباالإمـــكان حتقيق �ضيء 
ما اإذا حاولنا تفادي االأخطاء ال�ضابقة ــ اإن 

وجدت ــ، والعمل ب�ضكل جدي على تنفيذ 
تو�ضيات املنتدى.

اإنَّ الراأي الـــذي كان يتحدث عن عدم 
جدوى اإقامة املنتدى الثاين هذا العام يف 
وقـــت متاأخر، حيث ا�ضُتنفـــد ما تبقى من 
الدور االأخري من الف�ضل الت�رشيعي احلايل، 
ال ميكن تفنيده؛ فلم يكن الوقت بالفعل 
كافيـــاً لتحقيق التكامل املن�ضود من هذا 
املنتدى؛ باإفـــادة العمل البلدي من خالل 

�ضن ت�رشيعات حتقق النتائج املرجوة. 
مقاطعـــة املنتـــدى كانـــت ت�ضهم يف 

التقليـــل من تاأثريه، واالأف�ضل، ما ميكننا 
ا�ضتثمـــاره ممـــا تبقـــى مـــن وقت ـــــ على 
ـ والعمـــل على بنـــاء اأ�ضا�س  اأقـــل تقديـــرـ 
قوي من خالل منتديـــن متتالين؛ حتى 
ترتكـــز عليه املنتديـــات املقبلة، ناهيك 
عن اأن بع�س النواب والبلدين احلالين 
قـــد يكونـــون �ضمـــن الت�ضكيلـــة املقبلة 
للنيابي واملجال�س البلدية، وبالتايل فاإن 
للمبادرة  والدعم املتوا�ضل  اال�ضتمرارية 
بامل�ضاركـــة الفاعلة، قد يحقـــق جناحاتنا 

املاأمولة من هذا التكامل.

عبدعلي الغسرة

نجاة المضحكي

ال ي�ضتدعي احلديث عـــن ال�ضجاعة 
واالأبطـــال مقدمـــات وال مطـــوالت، بـــل 
وهنـــا  مبا�ـــرشة،  احلديـــث  يف  الدخـــول 
نتحـــدث عن القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن امل�ضري الركـــن ال�ضيخ خليفة 
بـــن اأحمـــد الـــذي مت تد�ضـــن كتابـــه 
“�ضرية وم�ضرية”، ليحكي ن�ضاأة وق�ضة 
البطـــل ومراحل حياته التي وجدنا فيها 
الب�ضاطة والتوا�ضـــع واحلزم وال�ضجاعة 

واجلراأة.
امل�ضـــري ال تعرف املجاملـــة طريقاً 
اإليـــه، اإذا كانـــت الق�ضيـــة تتعلق باأمن 
و�ضالمة وطنه، وها هو موقف ن�ضت�ضهد 
بـــه يف جراأتـــه يف احلـــق، ففـــي لقائـــه 
ال�ضحايف يف مايو 2011، حيث روى فيه 
موقفه مـــع وزير خارجية اإيران، اإذ قال: 
“كنـــا يف ماأدبة ع�ضـــاء ر�ضميـــة وجاءت 
جل�ضتـــي بجوار وزيـــر اخلارجية االإيراين 
ال�ضابـــق “منو�ضهـــر متكـــي”، وقال يل 
اأنـــا اأعرف اأنك �ضد م�ـــرشوع امل�ضت�ضفى 
االإيـــراين، فذكـــرت لـــه اأ�ضمـــاء مناطق 
ومـــدن اإيرانية على �ضاحل اخلليج عرف 
بع�ضهـــا ومل يعـــرف االأخـــرى، وقلت له 
هذه املناطق داخل اإيران، وال يوجد بها 
م�ضت�ضفى واحد، وهي مناطق �ضا�ضعة، 
ملـــاذا تريـــد بنـــاء م�ضت�ضفاكـــم هنـــا؟ 
ابنوه يف اإيـــران و�ضنتربع لكـــم بالدواء 
واالأطبـــاء”، هـــذا هـــو امل�ضـــري الذي ال 

يجامل وال يجاري.
والبد اأي�ضاَ اأن نعيد مقولة امل�ضري 
اخلالـــدة “اإن عـــدمت عدنـــا” التـــي لـــن 
اأبـــداً، ففي  ين�ضاهـــا �ضعـــب البحريـــن 
اللقـــاء ال�ضحـــايف نف�ضه قـــال “اإن قوة 
الدفاع �ضوف تعود اإلى ثكناتها، لكنها 
�ضـــوف تظـــل م�ضتعـــدة يف حالـــة وقوع 
اأيـــة خماطر”، وقـــال “اأقـــول للذين مل 
ي�ضتوعبـــوا الدر�ـــس: اإن عـــدمت عدنـــا، 
و�ضتكـــون عودتنا اأقـــوى”، وكان لهذه 
الكلمـــات �ضدى موؤثرا وقويا يف نفو�س 
املواطنن الذين كانوا ينتظرون �ضماع 
مثل هذا الوعيد احلازم، كلمات منتقاة 
تنـــم عـــن عقـــل حكيـــم ونظـــرة ثاقبة، 
وب�ضـــرية م�ضتلهمـــة من تاريـــخ االأمة، 
وهو حـــزم القائد ال�ضجـــاع الذي يتولى 

“م�ضنع الرجال”.
نعم رجال رفعوا رايات العز ترفرف 
فوق اأوطانهم، وخليفـــة بن اأحمد واحد 
من هوؤالء الرجال، وكما قال يف لقائه مع 
�ضحيفـــة الراي الكويتية يف 2012 “اإنه 
�رشف مـــن رب العاملن اأن نقاتل هوؤالء 
االأ�ـــرشار يف البحريـــن، واإذا كان هـــذا قد 
حـــدث يف البحرين ملقاتلة هوؤالء االأ�رشار 
فهذا �رشف وت�رشيف لنا ولي�س تكليفا”، 
هذه هي راية العز واملواطنة احلقيقية 
ويتناقلهـــا  يتعلمهـــا  اأن  يجـــب  التـــي 
االأجيـــال عـــن حـــب الوطن، اإنهـــا �ضرية 
وم�ضـــرية رجل فذ ا�ضتطـــاع بف�ضل اهلل 

اأن يكون قائدا فذا لالأمة.

القائد الفذ المشير 
خليفة بن أحمد

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

العراقـــي  والربملـــاين  الباحـــث  قـــال 
ال�ضابـــق، عمـــر عبدال�ضتـــار، اإن ال�ضعوديـــة 
�ضتقراأ الفاحتة على روح نظام والية الفقيه 
لت�ضييعـــه اإلى مثواه االأخري، واأكـــد اأن اإيران 
بعـــد 38 عاما انك�ضفت على حقيقتها، واأنها 
تتاجر بفل�ضطـــن والدين وحماربة االإرهاب، 
وتابـــع “مـــا تقـــوم بـــه ال�ضعوديـــة االآن هو 
احلفاظ على اأمنها واأمن اخلليج واملنطقة”. 
من جانب اآخـــر قال وزير اخلارجية ال�ضعودي 
عادل اجلبـــري اإن الريا�س حتتفظ بحق الرد، 
بال�ضكل والوقـــت املنا�ضبن، على ت�رشفات 

النظام االإيراين.

كلمـــا »تعنـــر« النظـــام االإيـــراين كلما 
تفاقمـــت هزائمه وغا�ـــس يف الوحل اأكرث من 
ذي قبـــل حتى بدون مواجهـــة ع�ضكرية، فما 
بالنا لو رفعت ال�ضعودية اأعزها اهلل قب�ضتها 
وهوت بها على روؤو�س ماليل طهران، العرب 
يحبـــون ال�ضلـــم ولكنهم ال يخ�ضـــون احلرب، 
وطاملـــا اإيـــران اأطلقت حرب العـــدوان �ضد 
اململكـــة العربيـــة ال�ضعوديـــة فهـــذا يعني 
اأنهـــا ال حت�ضن قـــراءة التاريـــخ، فالن�رش البد 
اأن يكـــون مـــن ن�ضيب االإن�ضـــان املدافع عن 
احلـــق والعـــدل، كما اأنه مـــن الغبـــاء مقارنة 
الهائلـــة  ال�ضعوديـــة  الع�ضكريـــة  القـــدرات 

وال�ضخمـــة والت�ضليح والتنظيـــم والتدريب 
واالإعـــداد وكل ما و�ضـــل اإليه العلم احلديث 
واملعرفة وال�ضناعات يف املجال الع�ضكري، 
وبن قـــدرات اإيران الع�ضكريـــة »ال�ضكراب 
اأ�ضلحـــة  متتلـــك  فال�ضعوديـــة  واخلـــردة«، 
متطورة جـــدا، وباالأخ�س يف �ضالح اجلو الذي 
يعـــد يف هذا الع�رش من اأهـــم عنا�رش احلروب، 
فلديهـــا اأحـــدث الطائـــرات املقاتلـــة مثـــل 
»اأف 15 اإيغـــل، تايفـــون، تورنـــادو«، عالوة 
علـــى املروحيـــات الهجومية املتطـــورة جدا 
كاالأبات�ضي وبـــالك هوك، واأنظمـــة �ضواريخ 
باإمكانها اأن حتـــدث تغيريا �ضخما يف طبيعة 

احلرب وغريها، عك�ـــس الر�ضانة الع�ضكرية 
االإيرانية القدميـــة واملتهالكة ومعظمها من 

م�ضانع رو�ضية اأكل عليها الدهر و�رشب.
ولـــو حدثت مواجهـــة ع�ضكريـــة ال �ضمح 
اهلل �ضيحـــدث يف اإيـــران تدمري وخراب �ضخم 
يفـــوق كل و�ضـــف اأو خيـــال، و�ضت�ضل اليد 
ال�ضعوديـــة القوية اإلى عمـــق اأرا�ضي العدو 
االإيـــراين مبا يف ذلك املناطـــق البعيدة جدا. 
نظام واليـــة الفقيه اأ�ضبح خطـــرا جديا على 
ال�ضلـــم يف املنطقة العربيـــة والعامل، وجاءت 
اللحظة التـــي �ضرياقب فيهـــا موته البطيء 

وهو يل�ضق �ضدره على االأر�س.

بقبضة السعودية القوية... النظام 
اإليراني يراقب موته البطيء

اتهـــم وزير خارجية النظام االإيـــراين اململكة العربية 
ال�ضعوديـــة باأنهـــا “متورطة يف حـــروب عدوانية” وغريه 
مـــن الت�رشيحات التي يرف�ضها العقل االإن�ضاين واملنطق 
الدبلوما�ضـــي وال�ضيا�ضي. األي�س النظـــام االإيراين �ضبب 
م�ضاكلنـــا العربيـــة؟ األي�ضـــت ال�ضواريـــخ التـــي يطلقها 
احلوثيون علـــى االأرا�ضي ال�ضعودية مـــن �ضناعة اإيران؟ 
األي�ـــس النظام االإيراين من اأ�ض�ـــس امُلنظمات واجلمعيات 
الطائفيـــة يف اأقطـــار اخلليـــج العربي واالأقطـــار العربية 
واأمدهـــا باملـــال والعتـــاد وحثها علـــى مناه�ضـــة اأنظمة 
احُلكم العربية؟ نعم هو الذي اأ�ض�س حزب اهلل و�ضاهم يف 
تاأ�ضي�ـــس حما�س وطالبان وداع�ـــس والقاعدة واحلوثين 

واالإخوان، حيث تزعزع هـــذه التنظيمات االإيرانية الهوى 
والهـــدف اأمـــن وا�ضتقرار االأقطـــار العربيـــة، ناهيك عن 

اخلاليا التج�ض�ضية املرتبطة بهذا النظام.
ومع كل هـــذه املمار�ضات ُيريد النظـــام االإيراين من 
ال�ضعوديـــة والبحرين واأقطارنا العربيـــة اأن تقف موقف 
املتفـــرج على ممار�ضات اأتباعـــه يف اأقطارنا، كيف ذلك؟ 
من يتحمل عواقب  االعتداء واال�ضتفزازات املتكررة على 
االأرا�ضي ال�ضعودية؟ كثرية هي االعتداءات التي قام بها 
النظام االإيراين جتاه ال�ضعوديـــة يف حماولة النتهاكالأمن 
ال�ضعوديـــة القومـــي واخلليـــج العربـــي واالأمـــن وال�ِضلم 
الـــدويل، واحلوثيون ذراع اإيـــران لزعزعة اأمن ال�ضعودية، 

بـــل غزو ال�ضعودية واحتالل احلرمن ال�رشيفن وتفري�س 
منطقة اخلليج العربي.

اإن وجـــود النظام االإيـــراين جغرافًيا بجانـــب االأقطار 
العربيـــة خطر ي�ـــرشُ اأمننـــا وُيهـــدد وجودنـــا ويوؤثر على 
هويتنـــا العربيـــة و�ضالمـــة اأقطـــار اخلليـــج، فت�رشفاتـــه 
املبا�ـــرشة وغـــري املبا�رشة امُلتكـــررة عدائيـــة وخارجة عن 
ال�ضلـــوك االإن�ضـــاين ومبـــادئ ُح�ضـــن اجلـــوار والعالقات 
الدولية. لقد دمر النظام االإيراين العراق و�ضوريا ولبنان 
واليمن بتدخالته العدائيـــة التي �ضاهمت يف خلق اأزمات 
�ضيا�ضيـــة واقت�ضاديـــة واإن�ضانية واأمنيـــة، وهذا التدخل 
االإيـــراين امُل�ضتمر يف �ضوؤون اأقطارنـــا اخلليجية والعربية 

هدفـــه التمدد والتو�ضع وهو التحدي االأهم الذي تواجهه 
اأقطارنا العربية يف الهوية والوجود. 

اإن موقـــف القيـــادة البحرينية وحكومتهـــا الر�ضيدة 
اأن  يوؤكـــد  االإرهـــاب  ترف�ـــس  التـــي  العـــامل  دول  وكل 
االنتهـــاكات االإيرانيـــة تهـــدد اأمـــن و�ضالمـــة ال�ضعودية 
والبحريـــن واالأقطـــار العربيـــة، واأنـــه البد من بـــر اأذرع 
اإيـــران يف منطقتنا العربية لكي نحقق �ضالمتنا جميًعا من 
العـــدوان االإيراين امُل�ضتمر. و�ضالمـــة البحرين من �ضالمة 
ال�ضعوديـــة. حفـــظ اهلل ال�ضعودية والبحريـــن وقياداتها 

و�ضعبها. اآمن يا رب العاملن.

سالمة السعودية من سالمة البحرين

فاتن 
حمزة
fatin.hamza@
gmail.com

اأطلقـــت امللي�ضيـــات  اأيـــام  قبـــل 
احلوثيـــة �ضاروخـــاً بالي�ضتيـــاً اأُ�ضقـــط 
قرب العا�ضمـــة الريا�س، ها هي اإيران 
تتورط من جديد ب�ضكل فا�ضح يف دعم 
االإرهاب يف املنطقة وتهديد اأمن البالد 
العربيـــة. واهمون اأولئك الذين يظنون 
اأن احلـــرب يف اليمن مـــع احلوثين، اأو 
يف لبنـــان مـــع حـــزب اهلل، اأو يف العراق 
و�ضوريا مع امللي�ضيات، فكلهم لي�ضوا 
اإيـــران.  عـــن  احلـــرب  وكالء يف   �ضـــوى 
جمهوريـــة املـــاليل مـــن يعرفهـــا يعلم 
اأن املـــاليل فيهـــا يعملـــون علـــى نـــار 
هادئـــة، ونف�ضهـــم طويـــل، وخططهم 
كاخلطـــة  ال�ضنـــن،  لع�ـــرشات  ممتـــدة 
اخلم�ضينية، ي�ضغلـــون االآخرين بحروب 
اأ�ضلحتهـــم،  ويجربـــون  ا�ضتنـــزاف، 
وي�ضتفيـــدون من جتارب احلروب التي 
 يلقـــون فيهـــا اأتباعهم الهمـــج الرعاع.
للأخطب���وط ثماني���ة �أرج���ل، فب���دالً من 
اأن ن�ضغـــل اأنف�ضنا بها يجـــب اأن ن�رشب 
الراأ�س مبا�رشة، ومعهـــا �ضتنتهي قيمة 
هذه االأرجـــل، وكذلك اإيران، يجب رمي 
العدو الذي يكر�س وقته ل�رشبنا ومازال 
يقاتلنا وي�ضعى ملحا�رشتنا بكل ال�ضبل، 
يجب �رشب احلوثي وتدمريه يف معقله. 
هاهـــي ال�ضحـــف االإيرانيـــة متجـــد 
ا�ضتهـــدف  الـــذي  ال�ضـــاروخ  عمليـــة 
الريا�ـــس، ودعوتهـــم ل�ـــرشب االإمارات 
يف املـــرة القادمـــة. ال يجـــب ال�ضمـــت 
عـــن العمليـــة ولـــكل فعـــل ردة فعـــل 
معاك�ضـــة، يجـــب ردع جمهورية املاليل 
قبل اأن يتكرر مثل هذا العمل العدائي 
والع�ضوائـــي الـــذي قامت بـــه اجلماعة 

احلوثية االإيرانية.

صواريخ إيران
 تنطلق من اليمن

رؤية مغايرة

لمحات

Ali.alsayegh15
@gmail.com علي الصايغ

المنتدى 
النيابي البلدي



وكالت

حفل دور الـ 16 من مسابقة كأس جاللة امللك لكرة القدم “أغىل الكؤوس” بندية 

وإثارة كبريتني يف إطار التنافس للوصول إىل الدور ربع النهايئ.

وأســفرت نتائج الدور عن تأهل أندية: الحالة، االتحــاد، املنامة، النجمة، املحرق، 

الحد، الرفاع واملالكية.

ولعل توجه اتحاد الكرة يف هذا املوســم بلعــب املباريات بنظام الذهاب واإلياب 

بدءا من دور الـ 16 ساهم يف زيادة اإلثارة، إذ حسمت معظم اللقاءات يف مرحلة 

اإليــاب. وكان االتحاد قد اســتحدث نظاما جديدا للمســابقة يف املوســم الجاري 

2017 - 2018، يقــي بلعب املباريات بدءا مــن دور الـ 16 وحتى نصف النهايئ 

بنظام الذهاب واإلياب، ودون الحاجة للجوء إىل األشواط اإلضافية يف حال استمرار 

التعادل يف اإلياب، بل اللجوء للركالت الرتجيحية مبارشة؛ للحسم.

“البالد سبورت” يستعرض يف 4 حلقات الفرق املتأهلة إىل ربع نهايئ أغىل الكؤوس، 

والحلقة الثانية مع فريقي املنامة والنجمة.

“المتطور” والنجمة  اللقب  حامل  بين  قوية  مواجهة 
ق��راءة ف��ي المتأهلي��ن لربع نهائ��ي أغلى الك��ؤوس )2(

أحمد مهدي

تســتضيف حلبة البحرين الدولية 
يف  الســيارات  رياضــة  “موطــن 
الــرق األوســط” عــىل هامش 
استضافتها سباق بابكو للتحمل 6 
ساعات الجولة التاسعة والختامية 
مــن بطولــة العــامل للتحمل عىل 
مضامر الصخري يف 17 و18 نوفمرب 

املقبل تحدي األم أر أف الدولية.
وينتظر عشــاق رياضة السيارات 
إثــارة  مــن  متواصلــني  يومــني 
ملتابعــة  الصخــري  يف  الســباقات 
السباقات املســاندة لسباق بابكو 
للتحمل 6 ساعات، حيث سينطلق 
الجولــة األوىل مــن كأس تحــدي 
البورش جي يت 3 الرق األوسط، 
إىل   ،MRF الدوليــة  والبطولــة 
جانب انطالق سلســلة الفورموال 
V8 وذلــك للمــرة األوىل يف حلبة 

البحرين الدولية.
تحــّدي “أم آر اف” هــي بطولة 
أُحادية املقعد نشأت يف الهند، إذ 
تشــهد منافساتها بعًضا من أرسع 
املواهب الشــابة من جميع أنحاء 
العامل، وُتقام سباقاتها عرب األقطار 
بعًضا  البطولة  وتتضمن  اآلسيوية. 

من أهم األســامء التي شاركت يف 
السلســلة يف املــايض، ومن بينهم 
ميك شــوماخر، ابن بطل العامل يف 
الفورموال واحد سبع مّرات مايكل 

شوماخر.
فيام شهد التحدي مشاركة آخرين 
أمثال هاريسون نيوي )ابن عمالق 
التصميم يف الفورموال واحد أدريان 
نيوي(، ومانويــل مالدونادو )ابن 
عم سائق الفورموال واحد السابق 
باســتور مالدونادو(.هــذا ولطاملا 

ي “ام آر اف” حلبة  اعتــرب تحــدِّ
البحرين الدوليــة )موطن رياضة 
السيارات يف الرق األوسط( أحد 

أهم وجهاته.
األوىل  الجولــة  ويشــارك ضمــن 
يف البحريــن املاليزي نــازم عزام، 
األســرتايل هــاري جونــز، األملاين 
ريتشــارد واقرن، األمــرييك روبريت 
هيننــق  الســويدي  ميقنيــس، 
جوليــان  الفرنــي  انقفيســت، 
فاالشــريو، من ســنغافورة دانيال 

بريدانــا  اإلندونيــي  فروســت، 
ميننق، من أســرتاليا كورت هيل، 
دليــان يونــغ، من بولنــدا الكس 
بريسيل  اإلندونيي  كاركوســيك، 
مارتونــو، الفرني لويس جاكوت 

والفنزوييل مانيل مالدونادو.
يذكر أن املوســم املايض قد شهد 
تنافسا بني سائقي البطولة عىل منت 
إحدى أرسع سيارات السباقات يف 
آســيا، والتي مّتت إعادة تصميمها 
منذ ذلــك الوقــت، إذ باتت اآلن 
مزّودة مبحرّك “ماونتون دوراتيك” 
بســعة 2 لرت وبقــوة ُقصوى تبلغ 

250 حصانا.
ُيشــار إىل أن جولة البحرين هي 
األوىل مــن بــني أربع جــوالٍت يف 
موسم 2017، حيث سُتقام الجولة 
الثانية يف ديب يف ديســمرب امُلقبل، 
فيــام يّتجــه قطــار البطولــة إىل 
أبوظبي من أجل الجولة الثالثة يف 
وقٍت الحٍق من الشهر ذاته، ليصل 
إىل آخر محّطاته يف مدينة تشيناي 
الهندية؛ من أجل الجولة الختامية 

يف فرباير من العام امُلقبل.

على حلبة البحرين الدولية 

بطولة MRF تنطلق في سباق بابكو للتحمل 6 ساعات 
الصخير               حلبة البحرين الدولية

جانب من المنافسات
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تتمتع مملكة البحرين بســمعة طيبة 
وثقــة دوليــة رفيعــة جعلتهــا املكان 
املفضل الحتضان العديد من االتحادات 
واللجان الرياضيــة الخليجية والعربية 
والقاريــة والدولية يف ظــل ما تحظى 
به تلك الهيئات مــن دعم ورعاية من 
جانــب الدولــة وقطاعاتهــا الرياضية 
كافة لتقــوم بدورها عــىل أكمل وجه 
يف االرتقاء مبختلــف الرياضات انطالقاً 
من اململكة التي تويل الرياضة اهتامماً 
كبرياً؛ بوصفها وسيلة للتقارب والتآلف 

وتعزيز العالقات بني الشعوب.
وتستضيف مملكة البحرين 11 منظمة 
رياضيــة تعنى بإدارة شــؤون مختلف 
الرياضــات يف العامل مــن بينها 5 لجان 
خليجيــة، وهي اللجنة التنظيمية لكرة 
القدم برئاســة أحمد النعيمي، اللجنة 
التنظيميــة لرياضــة الجولف برئاســة 
عيل صقر النعيمــي، اللجنة التنظيمية 
الشــيخ  برئاســة  املبــارزة  لرياضــة 
إبراهيم بن ســلامن آل خليفة، اللجنة 
التنظيمية لرياضة ذوي اإلعاقة برئاسة 
الشــيخ محمــد بن دعيــج آل خليفة، 

اللجنــة التنظيميــة للبولينج برئاســة 
أحمــد النعيمي، وهــي تنضوي تحت 
مظلــة األمانة العامــة ملجلس التعاون 
عــىل  بــاإلرشاف  وتقــوم  الخليجــي، 
املســابقات الرياضيــة يف دول مجلس 

التعاون الخليجي.
ومــن بني تلــك املنظــامت اتحــادان 
عربيان، وهام االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة برئاســة الشيخ عيل بن محمد 
آل خليفــة، واالتحــاد العــريب للراع 
برئاســة الشــيخ خليفة بن عبدالله آل 
خليفــة، وهام ينضويــان تحت مظلة 
جامعــة الدول العربيــة ويرفان عىل 

املســابقات الرياضية يف منطقة الوطن 
العريب.

وعــن منطقــة غــرب آســيا، تحتضن 
البحرين اتحاد غرب آسيا أللعاب القوى 
برئاســة سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، واتحادان قاريان، وهام االتحاد 
اآلسيوي لكامل األجسام برئاسة الشيخ 
عبدالله بن راشــد آل خليفة، واالتحاد 
اآلسيوي للرماية برئاسة الشيخ عيل بن 
عبدالله آل خليفة، ويقع الثالثة تحت 

املرتبطة  القاريــة  االتحــادات  مظلــة 
بكل لعبة، وأخــرياً املجموعة اإلقليمية 
الســابعة لالتحــاد الدويل للفروســية 
برئاســة الشــيخ خالد بن عبدالله آل 
خليفــة املنبثقــة من االتحــاد الدويل 

للفروسية.
وتقــوم جميع تلك املنظــامت بدورها 
عىل أكمل وجه يف دعم ورعاية وتنظيم 
مختلف األحداث الرياضية، واستضافة 
اجتامعات اللجــان ومجالس اإلدارات، 

وتوفري مختلف الظــروف املثالية أمام 
تلــك الهيئــات لتعمل يف منــاخ مالئم 
يسمح برســم الخطط واإلسرتاتيجيات 
والربامج الرامية؛ للنهوض بتلك األلعاب 
الرياضية، بتنســيق وتعــاون مثمر مع 
االتحادات الوطنيــة كافة ذات العالقة 
التــي تعمــل جنباً إىل جنــب مع تلك 
الهيئــات مبا يكفل ســري عملها بصورة 

سلسلة وميرسة.
وأخذت مملكة البحريــن عىل عاتقها 

بتوجيــه من القيادة الرشــيدة وبدعم 
من ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعىل 
للشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنــة 
األوملبية البحرينية ســمو الشيخ نارص 
بــن حمــد آل خليفة بتقديم أشــكال 
الدعــم كافة لتلك املنظــامت مبا يعزز 
موقع البحرين ومكانتها الرائدة كوجهة 
جذابة ألكرب الهيئات الرياضية يف العامل؛ 
إلبــراز صورتهــا الحقيقيــة وجهودها 
امللموسة يف االهتامم بالحركة الرياضية.
وبفضل االهتــامم الذي تقدمه مملكة 
البحرين لتلك املنظــامت، فإنها باتت 
الوجهــة املفضلــة الحتضــان مختلف 
االتحــادات واللجان الرياضية مبختلف 
األلعــاب، وذلك ملا تتميز به من كوادر 
إدارية محرتفة، وبيئــة مثالية حاضنة، 
ودعــم لوجســتي، وإمكانــات أخرى 
غــري محدودة، وهو ما أكســبها مكانة 
مرموقة عىل هذا الصعيد لتظل الوجهة 
الرياضية  املنظــامت  األمثل ملختلــف 

اإلقليمية والقارية والدولية.

مملكة البحرين.. وجهة بارزة الستضافة الهيئات الرياضية 
تحتضن 11 منظمة “إقليمية وقارية ودولية”

من اجتماع عمومية االتحاد العربي للكرة الطائرة

حسن علي تقرير  
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شعار غرب آسيا

استضاف نادي البحرين للتنس مساء 
أمــس األول األربعــاء مجلــس إدارة 
اإلتحاد البحريني للتنس برئاسة نائب 
رئيس االتحاد الشــيخ عبدالعزيز بن 
مبــارك آل خليفة، وكان يف اســتقبال 
الوفــد رئيس نــادي البحرين للتنس 

خميس املقلة.
وقد عقد الجانبان جلسة عمل، بدأها 
رئيس نــادي البحرين للتنس بتقديم 
أجمل التهاين للهيئة اإلدارية الجديدة 
لالتحــاد يف الــدورة االنتخابية 2017 
– 2020 برئاســة ســمو الشيخ أحمد 
بــن محمد بــن ســلامن آل خليفة، 
متمنيا لهــم دورة ناجحة، وبعد ذلك 
تابع الحضــور باهتامم كبــري الفيلم 
التســجييل الذي يؤرخ ملسرية النادي 
بعنــوان “نــادي البحريــن للتنــس 
أربعون عاما من اإلنجازات واملســرية 

مستمرة”. 
كام تم عرض فيلــم آخر عن مروع 
املنصــة الجامهريية بالنــادي، والتي 
تتســع إىل 500 متفــرج، ومن املقرر 
بــدء العمــل فيها قريبــا، وبعد ذلك 
عقدت جلســة حوار تم خاللها طرح 
العديــد من املوضوعات للمناقشــة، 
كام تم االتفاق عىل مجاالت التعاون 

املشــرتك يف ســبيل النهوض برياضة 
التنــس، حيــث تــم وضــع خارطة 
طريق تشــمل كل عنارص اللعبة من 
مالعــب ومدربــني وإدارة وأجهــزة 
فنيــة وتدريبيــة عىل مســتوى عال، 
كام تم تشــكيل لجنة عمل مشــرتكة 
تضــم أعضاء مــن االتحــاد والنادي 
لبلــورة األفــكار التي تــم تداولها يف 
االجتامع ووضع آليــات تنفيذها، ثم 
تقــوم اللجان بعد ذلك برفع تقريرها 
الجتــامع آخــر يجمــع ادارة اإلتحاد 

والنادي.

وأثناء االجتامع تــم تحديد عدد من 
األهــداف التي يســعي الطرفان إىل 
الوصول إليهــا، ويف مقدمتها التعاقد 
مــع خبري تنــس دويل ليكون رئيســا 
للمدربني، وأن يكون من ضمن مهامه 
البحرينية  املواهب  اكتشاف  الرئيسة 
الواعدة وإعداد برامج تدريب حديثة 
ومتطورة يرف عىل تنفيذها ســواء 
باالتحاد أو يف النادي. وأن يقوم نادي 
البحريــن للتنس بتخصيــص برنامج 
تدريبــي يهتم باملواهــب البحرينية 
ملنتخبات  نــواة  ليكونــوا  الصغــرية؛ 

البحرين للتنس. كام تم االتفاق عىل 
إعداد قامئة تصنيف تشمل كل العبي 
التنــس يف البحريــن، وأيضــا رضورة 
حصول كل مدريب التنس عىل ترصيح 
مــن االتحــاد البحرينــي للتنس قبل 
مزاولة التدريــب، إضافة إىل التعاون 
مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم يف نر 
رياضــة التنس يف املــدراس، ورحب 
مجلس إدارة نــادي البحرين للتنس 
بخطــوة االتحــاد البحرينــي للتنس 
الســتضافة بطولة الســيدات الدولية 
Fed Cup  لتســجل البحرين اسمها 
كأول دولية خليجية تســتضيف هذه 
البطولة، وهــي أيضا خطوة مهمة يف 
السياســة التي وضعها كل من النادي 
واالتحاد ضمن أولوياتهام يف االهتامم 

بالعنرص النسايئ.
كــام تم التطــرق اىل فكــرة التنظيم 
املشــرتك للبطوالت الدولية يف التنس 
مثل بطولة البحرين الدولية لناشــئي 
الدولية  البحريــن  التنــس وبطولــة 
“فيوتــر”؛ وذلــك بهــدف إتاحــة 
البحرينيني  الالعبــني  أمــام  الفرصــة 
للمشــاركة يف عدد أكرب من البطوالت 
الدوليــة وتأهيليهــم؛ لتحقيق نتائج 

أفضل يف مثل هذه البطوالت.

يشارك فريق البحرين للتحمل 13 يف تحدي لوس كابوس 70,3 للرجل الحديدي وتحدي ماليزيا للرجل الحديدي يف 

عطلة نهاية هذا االسبوع.  يف سباق لوس كابوس، سيسعى تريينزو بوزون للظفر بلقب السباق الذي يقام يف املكسيك، 

يف الوقت الذي سيشارك فيه زميله يف الفريق فريدريك كرونبريغ يف تحدي ماليزيا لالستعداد للمشاركة يف بطولة 

الرق األوسط للتحمل يف البحرين التي ستقام يف نهاية الشهر الجاري. وقال بوزون يف هذا السياق: “أشعر بحالة 

جيدة بعد بطولة العالة يف كونا. تحضريايت كانت جيدة للغاية، وأشعر أنا يف قمة مستواي للظفر بنتيجة جيدة يف سباق 

املكسيك”. وأضاف: “أحب املشاركة يف سباق املكسيك وذلك ألنه يتحدى القدرات بسبب ما يقدمه من صعوبات مثل 

الطقس باإلضافة للمجموعة الكبرية من املنافسني الذين يتميزون مبستوى عايل”. وأما يف ماليزيا، فسيحاول فريدريك 

كرونبريغ تحقيق إنجاز جديد يف هذا السباق الذي فاز به العام املايض، باإلضافة إىل تحقيق فضيتني يف األعوام السابقة.  

وأكد كرونبريغ أن أحد األهداف الرئيسة التي وضعها هذا العام هو الحفاظ عىل لقبه يف ماليزيا.

بين االتحاد البح�ريني ون�ادي البحري��ن

االتفاق على خارطة طريق للنهوض برياضة التنس  

“البحرين للتحمل” يشارك في سباقي المكسيك وماليزيا

البالد سبورت

من االجتماع المشترك
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 26 خريجًا يجتازون دورة
 “الدارت فيش” 

ضاحية السيف - اللجنة األوملبية البحرينية: بحضور املدير التنفيذي 
للشؤون الرياضية باللجنة األوملبية البحرينية عبدالجليل أسد اختتمت 
يوم األربعاء املايض فعاليات دورة التحليل الحريك “الدارت فيش” التي 

نظمتها األكادميية األوملبية البحرينية عىل مدار خمسة أيام مبشاركة 
26 مدربا ومدربة من داخل البحرين، ومن بعض دول مجلس التعاون، 

وحارض فيها املحارض الدويل املعتمد محمود أحمد فخرو، ومساعده 
حامد عيل ريض، حيث قام كل من أسد وفخرو بتقديم شهادات 

املشاركة للمدربني واملدربات الذين شاركوا يف الدورة.
وعرب عبدالجليل أسد عن سعادته باإلقبال الكبري عىل هذه الدورة 

التخصصية، مؤكدا أن هذا الكم الكبري من املشاركني الذي يعكس إميان 
املدربني بأهمية االستعانة بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة لتطوير عملهم 

والوصول إىل أفضل وأدق النتائج التحليلية، مشريا إىل ما حققه نظام 
التحليل اإللكرتوين “الدارت فيش” من إضافة إيجابية ألداء املدربني، 
معربا عن شكره وتقديره إىل املحارض الوطني محمود فخرو ملا قدمه 
ويقدمه من جهود يف هذا التخصص؛ كونه أول من أدخل هذا النظام 
يف مملكة البحرين، وأول من تم اعتامده كمحارض من جانب الركة 
املختصة. ومن جانبه، عرب املحارض العاملي محمود فخرو عن جزيل 

شكره وامتنانه إىل اللجنة األوملبية البحرينية ممثلة يف األكادميية 
األوملبية التي أتاحت له الفرصة لنر هذه التقنية يف الوسط الريايض 

البحريني، معربا عن فخره واعتزازه بالكم الكبري من املدربني واملدربات 
الذين تخرجوا من دورات الدارت فيش، وبتفعيل هذه التقنية الحديثة 

عىل أرض الواقع.

“الجوجتسو” يحقق “فضية 
العالم” للشرطة 

غدا انطالق فعالية ليلية للسيارات والدراجات بالحلبة

حقق العب فريق 
وزارة الداخلية 
للفنون القتالية 

“الجوجتسو” رشطي 
أول أسد رحامن، 

امليدالية الفضية يف 
وزن تحت 69 كجم، 

يف دورة األلعاب 
الدولية الثانية 

للرطة يف أبوظبي 
والتي أقيمت يف الفرتة من 5 وحتى 9 نوفمرب الجاري، بعدما 

متكن من الفوز يف 3 مباريات، وتأهل من خاللها للمباراة 
النهائية، وقدم فيها أداء متميزا.

وبهذه املناسبة، رفع رئيس االتحاد الريايض لألمن العام العقيد 
خالد الخياط التهاين والتربيكات، إىل وزير الداخلية، عىل 

تحقيق اإلنجاز العاملي املرف الذي مل يكن ليتحقق لوال دعم 
ومساندة معاليه للبعثة املشاركة يف البطولة بشكل خاص 

والرياضة يف وزارة الداخلية عموما.
ولفت اىل حرص وزير الداخلية عىل النهوض بالرياضة 

البحرينية من خالل رفع كفاءة الرياضيني بالوزارة، وتشجيعهم 
للمشاركة يف مختلف البطوالت الرياضية املحلية والعاملية، 
معرباً أيضا عن شكره وتقديره لرئيس االمن العام ملتابعته 

املستمرة للفرق وتوفري كافة االحتياجات.
وأشاد رئيس االتحاد الريايض لألمن العام، بأداء أعضاء الفرق 
وإرصارهم عىل تحقيق انجاز يضاف إىل اإلنجازات املتحققة 
يف وقت سابق، منوها إىل أنه سيستمر بهذا النهج يف اإلعداد 

املتواصل لكل البطوالت التي يشارك فيها فرق وزارة الداخلية 
لرفع علم مملكة البحرين عاليا يف مختلف املحافل العاملية.

الصخري - حلبة البحرين الدولية: 
تنطلق غداً السبت فعالية جديدة من 

فعاليات “الحلبة لك” الليلية للسيارات 
والدراجات النارية التي يعشقها محبو 

رياضة السيارات يف حلبة البحرين 
الدولية “موطن رياضة السيارات يف 

الرق األوسط”.
استمتع بقيادة سيارتك أو دراجتك 

النارية عىل املضامر، إذ سيكون بإمكان 
عشاق رياضة السيارات قيادة سياراتهم 

ودراجتهم النارية الخاصة عىل مسار 

الحلبة، وستكون هذه التجربة ال تنىس 
مع إعطائهم جوا من اإلثارة التي ال 

ميكن وصفها عىل مضامر حلبة سباقات 
الحلبة الداخلية.

وبإمكان املشاركني قيادة سياراتهم 
ودراجاتهم النارية عىل مضامر حلبة 

الفورموال وان العاملية التمتع بهذه 
التجربة من 9 صباحا وحتى 4 مساء، 

وذلك بدفع مبلغ وقدره ليوم كامل هو 
85 دينار بحريني ونصف يوم بـ 60 

دينارا، والجولة الواحدة بـ25 دينارا فقط 

للحجز بيوم الفعالية نفسه، أما عند 
الحجز املبكر فسيكون بـ 75 دينارا لليوم 

الكامل و 50 دينارا لنصف يوم و20 
دينارا للجولة الواحدة.

جهز سيارتك ودراجتك النارية وشارك يف 
فعاليات املوسم “الحلبة لك” ليوم كامل 
من اإلثارة املتواصلة عىل مضامر الحلبة 

العاملية، سارعوا لحجز تجاربكم حيث 
تم حجز فعاليات الحلبة لك للسيارات 

بالكامل وذلك لتاريخ 8 ديسمرب ومتبقي 
عدد محدود من املشاركات للدراجات 

النارية.
وخالل مساء الجمعة ستتاح فرصة 

تجربة سيارة الكليو كب والتي تعترب 
من أشهر السيارات الرياضية ذات 

قوة 220 حصانا، وسيتمكن املشاركني 
ضمن هذه الفعالية من تجربة الجلوس 
مبقعد الراكب بسيارة رينو كليو للقيام 

بلفتني عىل مسار الحلبة مع وجود أحد 
املدربني املؤهلني، وذلك بـ 25 دينارا 

فقط وملدة 40 دقيقة. 
وبإمكان محبي الرسعة أيضا تجربة 

ركوب سيارة الراديكال اس ار 3 والتي 
تنطلق من 0 حتى 100 كم يف 3.4 ثانية 

فقط! وذلك بثالث لفات عىل املضامر 

العاملي بـ35 دينارا ملدة 40 دقيقة، 
محبي الرسعة سيستمتعون حقا بهذه 

التجربة الفريدة من نوعها.

جانب من التتويج

أحمد أبوالليل 

أسد وفخرو يتوسطان خريجي الدورة 

تيرينزو بوزون

أنطاليا              اتحاد اليد

تستضيف مدينة أنطاليا الرتكية اليوم 

“الجمعة” اجتامع الجمعية العمومية 

الحادي والعرين لالتحاد اآلسيوي 

لكرة اليد النتخاب مجلس إدارة االتحاد، 

وتشكيل رؤساء وأعضاء لجان االتحاد 

للدورة االنتخابية القادمة.

وأكد املدير التنفيذي باالتحاد اآلسيوي 

أحمد أبوالليل أن اجتامع اليوم سيتناول 

العديد من النقاط يف جدول األعامل يبدأ 

بالتصديق عىل محرض اجتامع الجمعية 

العمومية السابق بعد التأكد من استكامل 

النصاب القانوين لالتحادات، ومن ثم عرض 

التقريرين اإلداري واملايل قبل أن تتم 

عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة االتحاد 

للدورة القادمة. وقال أبوالليل إن االتحاد 

اآلسيوي سيعلن عىل هامش اجتامع 

الجمعية العمومية عن أفضل اتحاد 

آسيوي، وسيتم تقديم جائزة تقديرية 

لالتحاد الفائز باملركز األول، وقال إن هذه 

الجائزة ستمنح لالتحاد املتميز يف تواجده 

الدائم يف البطوالت اآلسيوية، وما يقدمه 

من عمل إداري منظم، إضافة إىل األهداف 

التي يضعها من أجل تطوير مستوى 

لعبة كرة اليد وما يطرحه من مبادرات 

إيجابية تصب يف مصلحة اللعبة، إضافة 

إىل معايري أخرى يتم من خاللها تقييم أداء 

كافة االتحادات اآلسيوية إلختيار األفضل 

منها، موضحاً أن عملية التقييم تقوم 

بها لجنة مختصة، وتعمل بحيادية تامة 

تستند يف اختياراتها إىل الحقائق واألرقام. 

ومل يكشف املدير التنفيذي باالتحاد 

اآلسيوي عن مسمى االتحاد الفائز باملركز 

األول، وقال إن اإلعالن عنه سيكون خالل 

اجتامع الجمعية العمومية، لكنه أشار إىل 

وجود أكرث من اتحاد منافس يف مقدمتهم 

اتحادات كوريا الجنوبية والبحرين وقطر.

من جانب آخر، يدخل رئيس االتحاد 

البحريني لكرة اليد عيل عيىس إسحاقي 

يف دائرة الرتشح ملنصب نائب رئيس 

االتحاد اآلسيوي للدورة االنتخابية الفادمة، 

ويسعى اىل كسب ثقة أعضاء الجمعية 

العمومية اآلسيوية بانتخابه للمنصب 

الجديد وللمرة األوىل بعدما كان عضواً يف 

مجلس إدارة االتحاد اآلسيوي خالل الدورة 

االنتخابية السابقة.

ال��ي��وم  ال��ي��د  ل��ك��رة  ات��ح��اد  “اآلس���ي���وي” يعلن ع��ن أف��ض��ل 

فريق املنامة بقيادة املدرب 
الوطني محمد الشمالن 

استطاع أن يخطو خطوة 
مهمة يف مسابقة الكأس بعد 
نجاحه وعبوره لدور الـ 16، 
وذلك يف إطار مسريته نحو 

الحفاظ عىل اللقب التاريخي 
الذي أحرزه املوسم املايض 

للمرة األوىل يف تاريخه.
املنامة وعىل الرغم من 

بدايته املتعرثة يف املوسم، 
أثبت نفسه بجدارة يف بداية 

مشواره بأغىل الكؤوس، 
ومتكن من اجتياز األهيل 

عن جدارة واستحقاق، رغم 
التعادل يف لقاء الذهاب.
وقدم املنامة مستويات 

جيدة يف مسابقة الكأس عىل 
خالف أدائه يف الدوري، إال 

أنه يف املجمل تعامل مع 
الظروف بواقعية وبدأ شيئا 
فشيئا يستعيد مستواه عرب 

التجانس يف املجموعة.
ولكن األهم وموضع النقاش 

هو وضعية الفريق فيام 
يتعلق مبسابقة “أغىل 

الكؤوس”، فالفريق املنامي 
يرغب بقوة يف الحفاظ عىل 

اللقب، خصوصا مع توافر 

اإلمكانات التي تساعده عىل 

تحقيق ذلك.

املنامة ميلك العديد من 

اإلمكانات والالعبني الجيدين 

سواء عىل مستوى الخربة 

أو الشباب كالحارس أرشف 

وحيد، باإلضافة إىل وجود 

محمد عادل، عيل حرم، عيل 

حبيب، هشام منصور، سعد 

العامر، كام يتواجد املدافع 

الخبري الدويل السابق سيد 

محمد عدنان الذي يشكل 

إضافة جيدة هذا املوسم 

للفريق.

بال شك، املنامة سيكون 

طرفا قويا يف املنافسة عىل 

الوصول إىل أبعد حد يف 

هذه املسابقة، مع طموحات 

مروعة للفريق املتوج 

املوسم املايض بأغىل كأس له 

يف تاريخه.

ما يقدمه فريق النجمة هذا 
املوسم من مستويات مميزة 

سواء عىل مستوى مسابقة 
الدوري أو مسابقة الكأس يعطي 

انطباعا بالتطور الكبري للفريق.
وكام ذكر، فإن النجمة عىل 

خالف املوسم املايض الذي بقي 
فيه يف الدرجة األوىل يف األمتار 

األخرية.
تطور كبري حصل للفريق تحت 

قيادة املدرب الوطني عيل 
عاشور، والذي وضع بصمته 

بنجاح عىل الشكل الفني للفريق.
فكرة الفريق تغريت وسارت نحو 
أداء واضح ينتهج النهج الهجومي 

وعدم االنتظار، بل املبادرة دامئا 
إىل تهديد مرمى املنافس، األمر 
الذي رجح كفة النجمة يف كثري 

من لقاءات املوسم.
يعول عاشور عىل وجود مجموعة 
محلية مميزة تعاقدت معها إدارة 

النادي هذا املوسم عالوة عىل 
الالعبني السابقني، كعيل مدن، 

سيد مهدي باقر، إبراهيم أحمد 
حبيب، عيل خليل والحارس 

سيدشرب علوي.
عنارص النجمة قادرة عىل مواصلة 

تطور أداء الفريق والسري نحو 

حق مروع وطموح بال حدود يف 

الوصول للحد األبعد يف مسابقة 

أغىل الكروس.

يف املجمل، ميكن القول إن 

الحظوظ متساوية بني الطرفني 

يف مواجهتهام بدور الـ 8، لكن 

كلمة الحسم ستكون ملن يعطي 

عىل نحو أفضل داخل املستطيل 

األخرض، ومن سيصل إىل نصف 

النهايئ سيكون مبثابة نقطة 

التحول إىل الفريق يف املوسم، 

خصوصا مع الدخول يف دائرة 

املنافسة عىل الوصول إىل املنصة 

امللكية يف املباراة الختامية.

يشار إىل أن فريق املنامة تأهل 

لدور الـ 8 عىل حساب فريق 

األهيل، إذ تعادال ذهابا )1 - 1( 

وفاز املنامة إيابا )4 1- (، أما 

فريق النجمة فتعادل سلبيا يف 

املواجهتني مع الشباب، قبل 

أن يحسم التأهل عرب الركالت 

الرتجيحية.

ال�����ن�����ج�����م�����ة ال����م����ت����وه����ج����ةال���م���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال��ل��ق��ب

من لقاء النجمة والشباب من لقاء المنامة واألهلي

جانب من الفعاليات
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يش��ارك ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة يف بطول��ة ديب الدولية 
للرتايثلون، والتي س��تقام ي��وم الجمعة 

املوافق 10 نوفمرب الجاري. 
وتأىت مشاركة سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة يف البطولة الدولية اس��تمرارا 
ملشاركات س��موه الخارجية خصوصا يف 
البط��والت التي تق��ام يف دولة االمارات 
العربية املتح��دة، وتحديدا يف ديب التي 
تنظم النس��خة الجديدة من بطولة ديب 
الدولي��ة للرتايثلون، والتي ت��أيت امتداداً 
الهت��امم ديب برياض��ة الرتايثل��ون التي 
تحظ��ى بش��عبية كبرية، حي��ث حققت 
بطول��ة ديب الدولي��ة للرتايثلون يف العام 
امل��ايض نجاحاً كب��رياً متثل يف مش��اركة 
واس��عة من مختل��ف الجنس��يات، من 

بينهم عدد من الرياضيني املحرتفني. 
وكانت اللجن��ة املنظمة للبطولة ديب قد 
حددت مس��افات الس��باق ع��ىل النحو 
التايل: السباحة ملسافة 1.5 كم، والدراجة 
ملس��افة 80 كم، والجري ملسافة 10 كم 
عىل أن يتم تسليم امليداليات للمشاركني 
الذين متكنوا من إنهاء السباق عند خط 
النهاية فيام سيقام الحفل الختامي بعد 

نهاية السباق. 

استعداًدا لتحدي البحرين 

وكان س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 

خليفة قد تدرب بصورة مكثفة يف الفرتة 
املاضية قبل التوجه إىل ديب للمشاركة يف 
الرتايثلون الدويل امله��م؛ لرفع جاهزيته 
البدني��ة والفنية للمش��اركة يف البطولة 
التي م��ن املؤمل أن يش��ارك فيها نخبة 
م��ن العبي العامل، وس��تكون مكانا مثريا 
للتنافس بينهم لتحقيق النتائج اإليجابية 

يف البطولة. 
وأكد س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
ديب  بطول��ة  يف  مش��اركته  أن  خليف��ة 
للرتايثل��ون تأيت ضم��ن الربنامج الخاص 
للمش��اركة يف تحدي البحري��ن، والذي 
يأمل س��موه من خالله يوفق يف تحقيق 
نتيجة إيجابية تش��كل له دافعا قويا يف 
املش��اركات القادمة، معتربا أن تواجده 
يف الس��باق س��تكون ل��ه آث��ار إيجابية 
من خالل اكتس��اب املزيد من الخربات 
واملهارات والتنافس مع خرية من العبي 
العامل، والتي تعينه يف مشاركاته القادمة 
خصوصا يف ظل مش��اركة عدد كبري من 

الالعبني املحرتفني يف البطولة.
وأضاف سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة أن س��باق ديب للرتايثل��ون يعد 
من الس��باقات التي متتل��ك مكانة كبرية 
ب��ني جمي��ع الس��باقات، كون��ه األقوى 
م��ن النواحي كاف��ة، حي��ث يؤكد فيه 
املش��اركون قوة املنافس��ة عىل تحقيق 
املراك��ز املتقدمة يف الس��باق يف ظل ما 
يتمت��ع به املتس��ابقون من ق��وة بدنية 
عالية تؤهلهم للمنافس��ة ع��ىل اللقب، 
مش��ريا إىل أهمية مش��اركته يف السباق 
الدويل، والتي ستسهم يف تأكيد التواجد 

البحرين��ي يف املحف��ل الري��ايض الكبري، 
وتعزيز اإلنج��ازات التي حققتها رياضة 
الرتايثلون البحرينية يف السنوات املاضية.
وأكد س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة أن الس��باق لن يكون س��هال عىل 
الجميع يف ظ��ل تواجد هذا الكم الهائل 
من املش��اركني الذين يتمتعون بخربات 
كبرية وقوة بدنية وفنية عالية، ووضعوا 
نصب أعينهم تحقي��ق املراكز املتقدمة، 
مشريا س��موه إىل أنه سيسعى بكل قوة 
إىل تحقي��ق إنج��از جديد بع��د اإلنجاز 
األخ��ري التي حقق��ه؛ لتأكيد مكانته عىل 

املستوى العاملي.
وأضاف س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة أن التدريبات التي س��بقت 
البطول��ة س��ارت وف��ق الخط��ة الفنية 
املوضوع��ة، وه��ي يف تصاعد مس��تمر 
يف  التدريبي��ة  الحص��ص  إج��راء  بع��د 
البحرين التي تحايك مس��افات الس��باق 
يف ديب وطبيع��ة مس��اراته يف الس��باحة 
والدراج��ات والج��ري، مؤك��دا س��موه 
وصول��ه إىل الجاهزية التامة من الناحية 
الفنية والبدنية، وهو عىل اس��تعداد تام 
للمشاركة يف السباق والتطلع إىل تحقيق 

مركز متقدم.

تدريب السباحة 

وقد تدرب س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة ملس��افة قص��رية يف البحر مع 
أفراد الفريق، وأكد س��موه ب��أن البحر 
كان نظيفا ويش��جع عىل السباحة؛ نظراً 

لك��ون املنطقة محمية، وأش��ار س��موه 
بأن منطقة البطولة مس��طحة ومشجعة 

استعداداً لسباق البحرين 

دعًما لـ “تحدي دبي للياقة”

وأشار س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن مشاركته يف سباق ديب الدويل 
للرتايثلون تأيت دعام ومس��اندة للمبادرة 
التي أطلقها ويل عهد ديب رئيس مجلس 
ديب الريايض س��مو الش��يخ حمدان بن 
محمد بن راش��د آل مكتوم تحت شعار 
“تح��دي ديب للياق��ة”؛ بهدف جعل ديب 
إح��دى أك��ر املدن نش��اطاً ومامرس��ًة 
للرياض��ة عىل مس��توى العامل، مش��ريا 
س��موه إىل أن هذه املبادرة ستجعل ديب 
مقصدا للرياضيني كافة وتس��لط الضوء 
عىل اإلنجازات التي حققتها يف مجاالت 

عدة من بينها الحركة الرياضية. 

وأضاف سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة أن مبادرة “تح��دي ديب للياقة” 
م��ن املبادرات الرائدة يف املنطقة، والتي 
جاءت لتؤكد أهمية رفع مس��توى وعي 
املجتم��ع، ومبكونات��ه كاف��ة، بالرياضة 
وتحفي��ز الجميع عىل جعله��ا جزءاً من 
األنش��طة اليومية ومنط حياة، مبا لذلك 
الهدف من أث��ر عىل االرتقاء مبس��توى 
الصح��ة العام��ة، وضامن نوعي��ة حياة 
جيدة ألفراد أصحاء يتمتعون مبستويات 

عالية من اللياقة.
ُيذكر أن مبادرة “تحدي ديب للياقة” تهدف 
إىل تعزيز النشاط البدين والتشجيع عىل 
االلتزام مبامرس��ة النش��اطات الرياضية 
ملّدة 30 دقيقة يومياً عىل مدار 30 يوماً 
حتى الثام��ن عرش من نوفم��رب 2017، 
ويضم التحّدي جميع أش��كال األنشطة 
البدنية والرياضية، وميكن لجميع األفراد 

من مختلف األعامر ومس��تويات اللياقة 
البدنية االنضامم للمبادرة واملش��اركة يف 
مختلف الفعاليات التي تقام ضمن هذا 

التحدي. 

خطط تنظيمية وترتيبات

أنهت اللجنة املنظمة لبطولة ديب الدولية 
الريايض  للرتايثلون استعداداتها للحدث 
الكبري بعد سلسلة من االجتامعات التي 
ش��ارك فيها ع��دد من ممث��ي الوزارات 
العالق��ة  ذات  وال��رشكات  والهيئ��ات 
بالبطولة، إضافة إىل إنهاء اللجان العاملة 
كاف��ة اإلج��راءات التنظيمي��ة واإلدارية 
املتبعة، والتي تساهم يف إخراج السباق 

بصورة متميزة. 
وكانت اللجن��ة املنظمة قد اس��تعراض 
الخط��ط املتعلقة بالرتايثل��ون، واالطالع 
عىل مس��ارات الس��باقات، وسبل توفري 
الس��المة واألمان للمتس��ابقني، سواء يف 
البحر أو يف مس��ارات الجري والدراجات 
الهوائي��ة، ودور كل مؤسس��ة يف تأم��ني 
الح��دث وتوف��ري املتطلب��ات الخاص��ة 

بالتنظيم. 

مشاركة بحرينية 

يش��ارك الفريق البحريني بقيادة س��مو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة، 
وعضوية كل م��ن عي جناحي، ومحمد 
الغي��ص، وأحم��د البوس��ميط، وحم��د 
املرييس، وع��دد من الالعب��ني األجانب 

أعضاء الفريق.

حق��ق منتخبن��ا الوطني لك��رة القدم 
فوزاً مهاًم يف اللقاء الودي الدويل الذي 
جمعه مس��اء يوم أمس مبنتخب هونغ 
كونغ عىل اس��تاد مونغ ك��وك بهدفني 
دون رد س��جلهام الالع��ب ع��ي مدن 
وس��امي الحسيني يف الشوط الثاين من 

عمر املباراة.
وتأيت أهمي��ة هذا الفوز كونه يس��بق 
املواجهة األهم والتي س��تجمع األحمر 
بس��نغافورة يوم الثالث��اء القادم ضمن 
الجولة الخامس��ة للتصفي��ات املؤهلة 
لكأس آس��يا 2019 والت��ي يحتاج فيها 
املنتخب للفوز م��ن أجل االقرتاب من 
التأه��ل إىل النهائيات التي س��تقام يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وبالع��ودة إىل مواجه��ة هون��غ كونغ 
الودية فأن األحمر دخل اللقاء بتشكيلة 
مكونة من سيد ش��رب علوي يف حراسة 
املرم��ى ويف خط الدف��اع كل من وليد 
الحي��ام وأبوبكر آدم وأحم��د عبدالله 
وس��يد رضا عي��ى، ويف خط الوس��ط 
عبدالوهاب عي وكميل األسود وجامل 
راش��د وعبدالل��ه عب��دو وس��يد ضياء 

سعيد، ويف الهجوم مهدي عبدالجبار.
بداية املباراة ش��هدت اندفاعاً هجومياً 
كب��رياً من قب��ل أصح��اب األرض فبعد 
مرور 6 دقائق تصدى الحارس سيد شرب 
علوي لتس��ديدة قوي��ة تبعتها بدقيقة 

كرة عرضية تدخل فيها املدافع أبوبكر 
وحولها لركنية.

ورغم اندفاع هونغ كونغ إال أن منتخبنا 
تحص��ل عىل فرص��ة يف الدقيقة 8 بعد 
تسديدة من سيد ضياء سعيد ردت من 
يد الحارس لتصل يف مكان مناسب أمام 
مه��دي عبدالجبار ال��ذي كان مواجهاً 
للمرمى دون مضايقة فسددها بيساره 

سهلة خارج امللعب.
وع��اد منتخ��ب هونغ كون��غ للضغط 
بصورة كب��رية عىل منتخبنا واس��تحوذ 
عىل األفضلية يف االنتش��ار والتحركات 
يف  خصوص��اً  الهجوم��ي  والتنظي��م 
االنط��الق ع��رب األط��راف، في��ام تأثر 
منتخبنا مبشكلة التمرير وعدم جدوى 

الكرات الطويلة.
 وواصل الحارس سيد شرب تألقه وحول 
رأسية من مدافع هونغ كونغ إىل ركنية، 
وظل منتخب هونغ كونغ مسيطراً عىل 
مجري��ات اللع��ب حتى م��رور نصف 
ساعة ليرتاجع عطاءه بعدها، وليتحرر 
العبوا األحمر نس��بياً فجاءت تسديدة 
من عبدالله عبدو حاول خداع الحارس 
فيها ولكنها ابتعدت عن املرمى، تبعتها 
عرضي��ة قوي��ة م��ن ضياء س��عيد كاد 
املدافع أن يضعها يف شباكه لوال تدخل 

القائم الذي رد الكرة.
وقب��ل نهاية الش��وط أض��اع منتخب 

هونغ كون��غ فرصتني لينتهي الش��وط 
األول سلبياً من دون أهداف.

ومع انطالق الش��وط الثاين زج سكوب 
بالالعبان عي م��دن وإبراهيم حبيب 
ب��دالً من مه��دي عبدالجب��ار وجامل 
راش��د، وتغ��ري أداء منتخبن��ا بش��كل 
ملح��وظ ليس��تحوذ ع��ىل األفضلي��ة 
ويشاكس منتخب هونغ كونغ هجومياً 
 60 الدقيق��ة  يف  املشاكس��ة  وب��دأت 
بتسديدة قوية من كميل األسود حولها 

الحارس لركنية.
ث��م انطلق ع��ي مدن مبجه��ود فردي 
وسدد كرة تحولت لركنية ومن الركنية 
ارتق��ى أبوبكر آدم وكاد أن يضع الكرة 
يف الش��باك ولكن كرته جاورت القائم 

لخارج امللعب.
وش��هدت الدقيق��ة 79 اله��دف األول 
لألحمر بعد أن تلقى عي مدن كرة عىل 
مش��ارف املنطقة الحظ تقدم الحارس 
ووضع الكرة بيس��اره المس��ها الحارس 
ولكنها واصلت طريقها للشباك، وحاول 
منتخب هونغ كون��غ تعديل النتيجة، 
ولكن سامي الحسيني الذي حل بدياًل 
لعبدالله عبدو يف الدقيقة 78 هو اآلخر 
تلقى كرة عىل مشارف املنطقة ولعبها 
ذكية من فوق الحارس لتعانق الشباك 
معلناً الهدف الث��اين الذي انتهت عليه 

املباراة.

حبيب إلى المستشفى

العب منتخبنا الوطني إبراهيم حبيب 
الذي دخل بدياًل يف الشوط الثاين تعرض 
إلصاب��ة فوق العني )عىل الحاجب( أثر 
اشرتالك هوايئ مع أحد العبي سنغافورة 
م��ام اضط��ر إىل اس��تبداله مب��ارشة، 
ونقله بس��يارة اإلسعاف إىل املستشفى 
الس��تكامل الع��الج، وكان بحالة جيدة 
وتلقى املواساة بعد اإلصابة من زمالئه 
الالعبني ورافقه إىل املستشفى أخصايئ 

العالج وإداري املنتخب.

ترتيبات سنغافورة

مل يتواجد يف لقاء األمس مدير املنتخب 
ع��ارف عبدال��رزاق وم��درب اللياق��ة 
البدنية جريي حيث غادرا هونغ كونغ 
إىل س��نغافورة لرتتيب كافة األمور قبل 
وصول الوفد، ورافقهام مرشف التغذية 
سعد املري، ومن املنتظر أن يغادر وفد 
األحمر الساعة 9 صباحاً اليوم الجمعة 
البحرين(  بتوقي��ت  )االربع��اة فج��راً 
إىل س��نغافورة يف رحلة ستس��تغرق 4 

ساعات.

2500 متفرج

أج��واء جميلة ش��هدتها الودي��ة التي 
هون��غ  مبنتخ��ب  األحم��ر  جمع��ت 

كون��غ يوم ام��س حيث ح��ر اللقاء 
2500 مش��جع ملنتخ��ب هون��غ كونغ 
كام حظي��ت املباراة بحض��ور إعالمي 
مميز س��واًء من قبل ع��دد املصورين 
الفوتوغرافيني أو حتى مصوري الفيديو 
باإلضاف��ة إىل ترتيبات مميزة ش��ابهت 

املباريات الرسمية.

على الدكة

تواجد نائب رئيس االتحاد للش��ؤون 

الفنية رئيس لجنة املنتخبات الشيخ 
خال��د ب��ن س��لامن آل خليفة عىل 
دك��ة الب��دالء يف مباراة ي��وم أمس، 
وذل��ك ملن��ح الالعب��ني املزي��د من 
املعنويات، ك��ام تحدث لالعبني بعد 
املباراة وشكرهم عىل األداء الرجويل 
وطالبهم مبواصل��ة العطاء من أجل 
تحقي��ق الف��وز يف املب��اراة القادمة 
مع س��نغافورة والتأهل لكأس آس��يا 
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ناصر بن حمد: استعداد فني وبدني للمشاركة في بطولة دبي الدولية للترايثلون 

كونغ هونغ  على  هــامــًا  معنويًا  فـــوزًا  يحقق  األحــمــر 

دعًم��ا لمبادرة حم��دان بن محمد “تح��دي دبي للياقة”

البطولة استعداد حقيقي لسباق الشرق األوسط للرجل الحديدي بالبحرين

ق��ب��ي��ل م���واج���ه���ة س���ن���غ���اف���ورة ف���ي ت��ص��ف��ي��ات آس��ي��ا

من تدريبات السباحة لسمو الشيخ ناصر بن حمد

من اللقاء

المكتب اإلعالمي تغطية  

اتحاد الكرة             المركز اإلعالمي

الشيخ خالد بن سلمان مع مدرب المنتخب سكوبمنتخبنا الوطني لكرة القدم

إبراهيم حبيب



أكد مدير املكتب اإلعالمي لس��مو الشيخ 
خالد ب��ن حمد بن عيىس آل خليفة نائب 
رئي��س اللجن��ة التنفيذية ألس��بوع بريف 
الدويل عمر بوكامل أن رعاية ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب 
رئي��س املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية ألس��بوع 
بري��ف الدويل وبطولة العامل لفنون القتال 
املختلط��ة للهواة س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليفة، س��تعطي البطولة رونقا 
مميزا يف ظل اهتامم ودعم سموه للرياضة 
البحريني��ة عموما، ولرياض��ة فنون القتال 
املختلط��ة، إضافة إىل إعط��اء العاملني يف 
البطولة حافزا كب��ريا للعمل بجد خصوصاً 
أنها ستقام يف منطقة الرشق األوسط للمرة 

األوىل.
وستس��تضيف مملكة البحري��ن فعاليات 
أسبوع بريف الدويل وبطولة العامل لفنون 
القت��ال املختلط��ة للهواة التي س��تقام يف 
الفرتة م��ن 12 حتى 19 نوفم��ر الجاري، 
بتنظي��م من جانب االتح��اد الدويل للعبة 
IMMAF بالرشاكة مع االتحاد البحريني 
لفن��ون القت��ال املختلط��ة وبالتعاون مع 
املكتب اإلعالمي لس��مو الش��يخ خالد بن 

.khk mma حمد آل خليفة ومنظمة
وأوضح عمر بوك��امل أن املتابعة والدعم 
واالهت��امم الكب��ري الذي تحظ��ى به هذه 
الرياضة عموم��ا والبطولة بش��كل خاص 
م��ن النائب األول لرئي��س املجلس األعىل 
للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد 
البحرين��ي لفنون القتال املختلطة س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة يعزز من 
املكاس��ب العديدة التي ستجنيها اململكة 
م��ن ه��ذه االس��تضافة، وتطوي��ر اللعبة 
ونرشها عىل نطاق واس��ع، مبيناً أن سموه 
حريص عىل مواصلة العطاء يف نرش ثقافة 
لعبة فن��ون القتال املختلط��ة يف البحرين 

والرشق األوسط.
وأش��ار عمر بوكامل أن اس��تضافة مملكة 
البحرين ألس��بوع بريف ال��دويل وبطولة 
الع��امل لفن��ون القت��ال املختلط��ة للهواة 
س��يحول أنظار الع��امل إىل اململكة يف ظل 

الشعبية الكبرية التي تحظى بها اللعبة.
الجمي��ع جاه��ز الس��تقبال  وأوض��ح أن 
ه��ذا الحدث العاملي، وسيس��عى الجميع 
لتس��جيل نج��اح جدي��د باس��م مملك��ة 

البحرين باستضافة مبهرة.

االستعداد التام

وبشأن استعداد اللجنة املنظمة للبطولة، 
أك��د بوك��امل أن اللج��ان كاف��ة جاهزة 
الحتض��ان ه��ذه البطولة يف ظ��ل العمل 
الجب��ار ال��ذي قامت به اللج��ان كافة يف 
الف��رتة املاضي��ة وس��ط متابع��ة والدعم 
الالمح��دود من س��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليف��ة، إضافة إىل الدور الكبري 
الذي تق��وم به اللجنة األوملبية البحرينية 
برئاسة س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة، متقدما بالش��كر والتقدير أيضا 
لألم��ني الع��ام للمجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئيس االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن ب��ن إبراهيم آل 
خليفة عىل دعمه الدائم، ولوزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة برئاسة هشام الجودر، 
ولألم��ني العام املس��اعد للمجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة أم��ني ع��ام اللجنة 

األوملبية البحرينية عبدالرحمن عسكر.
وق��ال بوكامل إن تكات��ف وتعاون جميع 
الوزارات جعل اللجنة املنظمة العليا تعمل 
بكل سهولة، وتسري عىل خطتها املوضوعة 
ب��كل احرتافية، وأض��اف أن الجميع وضع 
عىل عاتقه مس��ؤولية كبرية والجميع يسري 
ع��ىل خط واح��د، وهو يه��دف إىل نجاح 
البطولة، كام أشار بوكامل إىل دور االتحاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة البارز يف 
تنظيم هذا املحفل برئاس��ة خالد الخياط 
وجميع منتس��بيه، مؤكدا بأن مجهودهم 

يستحق الشكر والثناء.
واختت��م بوكامل ش��كره لجمي��ع اللجان 
املنضوية كافة تحت مظلة اللجنة املنظمة 
العلي��ا بجمي��ع أعضائه��ا، مؤك��دا بأنهم 
حريص��ون ع��ىل العم��ل كأرسة واحدة يف 
س��بيل إنجاح هذا التجمع العاملي وإبراز 
مملك��ة البحري��ن كدول��ة حاضن��ة ألكر 
البطوالت الدولية، منوها عىل ثقته الكبرية 
بالقدرات التي ميتلكها الش��باب البحريني 

من املتطوعني والعاملني يف اللجان كافة.

التغطية اإلعالمية

التنفيذية  وأثنى نائ��ب رئي��س اللجن��ة 
بالجهود الكبرية التي تبذلها وزارة شؤون 
اإلعالم برئاس��ة ع��ي الرميح��ي، وتوفري 
اإلمكان��ات املتاحة كاف��ة لنجاح التغطية 
اإلعالمية، مش��يداً يف الوقت ذاته بجهود 
رئيس��ة القناة الرياضي��ة مريم بوكامل و 

العاملني كافة يف القناة.
كام أشاد بوكامل باإلبراز اإلعالمي املتميز 
للبطولة من املالحق الرياضية يف الصحف 
لهم كل  املحلي��ة واإلنجليزي��ة، مقدم��اً 
الشكر والتقدير عىل جهودهم وحرصهم 
عىل املساهمة يف النجاح السيام أن اإلعالم 
رشيك أساس يف البطوالت كافة التي تقام 

عىل أرض اململكة.
وأكد بوكامل أن قن��اة أبوظبي الرياضية 
س��تكون رشيكة يف أنجاح ه��ذا الحدث 
الناحي��ة اإلعالمي��ة؛ كونها  العاميل م��ن 
س��تنقل جمي��ع منافس��ات البطولة عىل 
اله��واء مب��ارشة، وكام س��تكون يف قلب 
الحدث لنقل الصورة أول بأول من خالل 
تواج��د املراس��لني والتغطي��ات الخاصة، 
معرا عن شكره وتقديره لإلعالمي الكبري 
رئيس قنوات أبوظب��ي الرياضية يعقوب 

السعدي عىل دعمه الكبري للبطولة.

كاريث براون معجب 
بالتغطية اإلعالمية

زار رئي��س االتحاد ال��دويل لفنون القتال 
املختلط��ة كاري��ث ب��راون مبن��ى إذاعة 
البحري��ن واطلع ع��ىل اإلمكان��ات التي 
تضمه��ا والرامج، وأجرى اإلعالمي عمران 
العرادي لقاء مع براون عن انطباعاته عن 
مملكة البحرين، وعن آخر االستعدادات 
والتحضريات للنس��خة الرابعة من بطولة 
العامل لفنون القتال املختلطة للهواة، وعر 
كاريث براون عن إعجابه مبا ش��اهده يف 
إذاعة البحري��ن واإلمكانات التي تضمها، 
واإلمكانات البرشية ذات الكفاءة العالية 
إىل جانب الق��درات الفنية واملهنية التي 

تتميز باإلبداع.
وأكد براون أن مستوى اإلعداد والتحضري 
للبطولة الذي ش��اهده ع��ىل أرض الواقع 
يوض��ح ثقت��ه املطلق��ة برئي��س وأعضاء 
اللجن��ة املنظم��ة وجمي��ع العاملني فيها 
بالنج��اح الكب��ري يف عملي��ة االس��تضافة 
خصوصا م��ع االهتامم املتزاي��د من كبار 
املس��ؤولني، وأنها س��تحظى بتنظيم عىل 

أعىل مستوى.

اللحظات األخيرة لبيع التذاكر.. 
وإقبال كبير عليها

شهدت األيام األخرية زيادة كبرية للغاية يف 
عملية بيع التذاكر الخاصة بالجامهري التي 
ستحرض منافس��ات البطولة، وبالتايل فإن 
هذا الوضع ينبئ بأن املنافس��ات ستكون 
ناجحة جامهريياً، وأن عملية الرتويج قبل 
البطولة كانت ناجحة، إذ تم توزيع ولصق 
العديد من اإلعالنات يف اململكة، وتتضمن 
هذه اإلعالنات املنترشة يف شوارع البحرين 
مكان بيع التذاكر، وهو يف مجمع السيف 
ق��رب البوابة )10( يف الركن الرتويجي، مع 
موق��ع بي��ع التذاكر عىل ش��بكة اإلنرتنت 
وهو www.tathaker.net  لحث الراغبني 
بحضور املنافس��ات ع��ىل اقتن��اء وحجز 
التذاك��ر إلكرتونياً؛ لتس��هيل املهام لجميع 
الجامهري الراغبة يف الحضور، ومن املتوقع 
أن ي��زداد اإلقب��ال يف األيام األخ��رية قبل 

الحدث العاملي.
التذاك��ر،  رشاء  ع��ىل  اإلقب��ال  وزي��ادة 
يعني نج��اح حملة الرتويج التي س��بقت 
البطول��ة، والتي متثل��ت يف القيام بالعديد 
من األم��ور، ومن بينها زي��ارات للمدارس 
الحكومي��ة والخاصة وبع��ض الجامعات، 
ونرش اإلعالنات يف جميع شوارع البحرين 
الرئيسة، إضافة لإلعالنات يف وسائل اإلعالم 
املختلف��ة مثل قن��اة البحري��ن الرياضية 
والصحف املحلية واإلذاعة ووسائل اإلعالم 
األخرى، إضافة لبث إعالنات يف الشاشات 
بالش��وارع والشاشات املوجودة عىل جرس 

امللك فهد.

حسين عياد: رؤية سمو 
الشيخ خالد صنعت الفارق

يس��تعد الع��ب منتخبنا الوطن��ي لفنون 

القت��ال املختلط��ة حس��ني عي��اد لخوض 
منافس��ات البطول��ة ع��ىل أرض مملك��ة 
البحرين مبعنويات عالية وبرتكيز عاٍل بعد 
العودة من املعسكر الذي خاضه املنتخب 

يف الشيشان.
وقال عياد إن املعسكر رفع الحالة البدنية 
وط��ور الحال��ة الفنية وعم��ل عىل تجهيز 
الفريق م��ن الناحي��ة الذهني��ة، وبقيت 
الحالة األخرية التي مير بها كل العب، وهي 
عملية الوصول إىل الوزن املطلوب لخوض 

البطولة.
واعت��ر عياد أن إقام��ة البطولة عىل أرض 
مملك��ة البحرين هي خط��وة كافية لرفع 
معنويات الالعبني ونقطة رائعة تحس��ب 
لس��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة، 
مضيف��ا أن بفض��ل اهتامم ورؤية س��موه 
فتحت آفاقا رفيعة وفرص��ا وفرية لالرتقاء 
مبس��توى املنتخ��ب والالعب��ني وصنع��ت 
الفارق، وإقامة البطولة عىل أرض البحرين 
تعن��ي أن علين��ا بذل املزيد م��ن الجهود 
ومثابرة أكر، ونرتقب املنافس��ات عىل أحر 
من الجم��ر، وننتظر الجامهري ملس��اندتنا 
لتحقيق إنجازات جديدة لصالح مملكتنا.

وأوض��ح عي��اد أن م��ن أفضل مكاس��ب 
معسكر الشيشان التدرب مع مقاتلني هم 
األفضل يف بلدهم، ثم تواصلت الجهود يف 
البحرين؛ بغية املحافظة عىل ما وصل إليه 
كل العب من مستوى، ومعسكر البحرين 
زاد من تركيز املنتخب وجهوزيته، وتوفرت 
كل احتياج��ات الالعبني قب��ل الدخول يف 

املنافسات.
ويستند عياد إىل خرات عالية اكتسبها من 
مواجهة العبني دولي��ني وزادت مداركه يف 
كيفية مواجهة أي خص��م له بعد التعرف 
عليه بش��كل رسيع، نافياً أن تكون بطولة 
العامل مفاجئة ل��ه عند مواجهة أي العب، 

مش��يداً بدور املدربني يف املنتخب ورسعة 
تجاوبه��م مع الالعبني، وقال إن الوقت قد 
حان لتطبيق م��ا تعلمه من أعضاء الجهاز 

الفني داخل قفص النزاالت.

رئيس لجنة التسويق: منصة 
جديدة في األفنيوز

أك��د رئيس لجن��ة التس��ويق والرتويج يف 
البطول��ة أن عمل اللجنة يس��ري عىل نحو 
مستمر، مشريا إىل الدور الكبري الذي تلعبه 
اللجن��ة يف عمليت��ي التس��ويق والرتويج 
للحدث العاملي الكبري الذي ستس��تضيفه 

مملكة البحرين للمرة األوىل يف تاريخها.
ون��وه إىل أهمي��ة إيجاد الس��بل املتنوعة 
الكفيلة برتوي��ج البطولة بش��كل يعكس 
مكانة البحري��ن رياضيا، والتي تحتل فيها 
مرتب��ة رائدة ع��ىل مس��توى التنظيم؛ ملا 
حققته من نجاحات مختلفة يف احتضانها 

أحداثا رياضية مختلفة.
وأش��ار أن اللجن��ة وضعت خطة ش��املة 
لتس��ويق البطول��ة وترويجها ع��ىل النحو 
األمثل، مضيفا بأن منص��ة خاصة للرتويج 
جديدة انطلقت مس��اء أم��س يف مجمع 
األفني��وز بالتع��اون م��ع لجن��ة العالقات 
العام��ة، والتي ترتجم التطلع��ات إلخراج 
هذا الحدث عىل هذا املس��توى وبالشكل 
ال��ذي يعك��س الجه��ود الكب��رية ململكة 
البحري��ن يف تحقي��ق أفض��ل املواصفات 

لالستضافة التاريخية.

اليوم وصول الوفد البريطاني

بدأ ي��وم أمس توافد الوف��ود واملنتخبات 
املش��اركة يف النس��خة الرابعة من بطولة 
الع��امل لفن��ون القت��ال املختلط��ة للهواة 
بوصول وفد املنتخب األس��رتايل الذي كان 
يف اس��تقباله كب��ار املس��ؤولني يف اللجنة 
التنفيذية ولجن��ة العالقات العامة؛ بهدف 
الرتحيب بهم وتس��هيل إجراءات دخولهم، 
وفور انتهاء هذه اإلج��راءات متت عملية 
وصوله��م ملقر س��كنهم بفن��دق جولدن 

توليب.
وستتواصل عملية وصول الدول واملنتخبات 
املش��اركة للمملكة خالل اليومني املقبلني 
إىل جان��ب كبار املس��ؤولني يف االتحادات 
الدولية والعاملي��ة واالتحادات األهلية، إذ 
من املنتظر وصول جميع املنتخبات بداية 
م��ن املنتخب الس��ويدي، ويتبعه املجري، 
ثم البلغاري، وبيال روسيا، وجنوب إفريقيا، 
واليابان، ونيوزيلن��دا، وقرص، وغريها من 
املنتخبات املش��اركة قبل انطالق البطولة 
ي��وم األحد املقب��ل، بينام الي��وم الجمعة 
س��يكون وص��ول الوفد الريط��اين، وبقية 

أفراد الوفد األسرتايل.

رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد ستعطي البطولة رونًقا آخر ومميًزا
أشاد بالتغطية اإلعالمية وجهود القناة الرياضية والصحف.. عمر بوكمال:

متابع��ة ودع��م خال��د ب��ن حم��د تدفعن��ا لب��ذل المزي��د إلب��راز البطولة

تجهيز الصالة بالملصقات واإلعالنات

جانب من اإلقبال على شراء التذاكر في الركن الترويجي في مجمع السيفجانب من التحضيرات األخيرة بحضور بوكمال وأعضاء االتحاد الدولي

اللجنة اإلعالمية              أسبوع بريف الدولي للقتال

 عمر بوكمالمحمد ماشاء اهلليعقوب السعدي

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حسين عياد مع سمو الشيخ خالد بن حمدسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

الجمعة 10 نوفمبر 2017 
21 صفر 1439

العدد 3314 19 sports@albiladpress.comرياضة

قنوات أبوظبي الرياضية ستكون ناقلة للحدث على الهواء مباشرة

حليفن��ا س��يكون  والنج��اح  لالنط��الق  جاه��زة  اللج��ان  كاف��ة 
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ملح��ق  مباري��ات  تش��هد  )وكاالت(: 
تصفيات كأس العامل لكرة القدم، رحالت 
مرهقة بني القارات، واستقبال عدايئ من 
جامه��ر ورصاعات بني ثقاف��ات كروية 

عىل طريف نقيض.
وال يوجد يف كرة القدم ما يشبه مباريات 
امللح��ق الت��ي تش��هد مواجه��ات ب��ني 
منتخب��ات من قارات مختلفة، وتش��هد 
تل��ك املباريات مواجه��ات بني فرق من 
كل حدب وصوب من خالل لقايئ ذهاب 

وإياب عىل أمل الوصول للنهائيات.
فقد س��بق وأن التقت املجر مع بوليفيا، 
ولعبت ترينيداد وتوباجو، ضد البحرين.

وخالل اليومني املقبلني، س��تحل أسرتاليا 
ضيفة عىل هندوراس أوالً، كام ستس��افر 
برو، الغائبة عن النهائيات منذ 36 عاًما، 

إىل نيوزيلندا.
ومتلك أس��رتاليا باًعا طوي��اًل يف مباريات 
امللحق، بعدما ش��اركت به 5 مرات من 

قبل، وهو رقم قيايس.
لكنها تفوقت مرة واحدة يف امللحق أمام 
أوروج��واي يف 2005؛ لتثأر من خس��ارة 
مؤمل��ة أم��ام نف��س املنافس قبله��ا ب�4 
س��نوات بعد مزاعم حول معاناة فريقها 

من التخويف يف مونتيفيديو.
وقال��ت أس��رتاليا إن العبيه��ا تعرض��وا 
الحت��كاكات وإهانات م��ن قبل جامهر 
أوروجواي يف الطريق لحافلة الفريق بعد 

تفتيش جمريك غر تقليدي يف املطار.

وتم تصعيد األمر للمس��توى الحكومي، 
وقال جون هاوارد رئيس وزراء أس��رتاليا 
آنذاك إن هذا “سلوك مزر وال يغتفر” ما 

استدعى اعتذار سفر أوروجواي.
وقبل ذلك ب�4 س��نوات خرست أسرتاليا 

مواجهة أخرى غر تقليدية ضد إيران.
وانزعجت جامهر إيران من تقارير حول 
اس��تقدام فري��ق أس��رتاليا ألطعمة معه 
لطهران؛ لذا ألقى مش��جعون مبخبوزات 
نحو امللع��ب يف مباراة الذهاب يف إيران 

وسط حضور نحو 120 ألف مشجع.
ورغم ذل��ك تعادلت أس��رتاليا )1-1( يف 
إيران، ثم تقدمت )2-0( إيابا عىل أرضها، 
وبدا أنها ستشق طريقها نحو كأس العامل 

1998، لكن حدث تحول درامي آخر.
فقد نزل أحد مش��جعي أسرتاليا، وألحق 

رضرًا بشباك مرمى إيران، وتوقف اللعب 
لع��دة دقائق حتى إصالح األمر ما أخمد 
حامس أسرتاليا لتس��تغل إيران الفرصة، 

وتتعادل )2-2( منتزعة بطاقة التأهل.
وأقي��م أول ملح��ق بني منتخب��ات من 
ق��ارات مختلف��ة ع��ام 1958؛ حيث بدا 
أن الكيان الصهيوين س��تتأهل للنهائيات 
دون مواجهة أي منافس بعد انس��حاب 
تركيا، وأندونيسيا، والسودان من اللعب 

ضدها.
لك��ن الفيف��ا ق��رر أن يخ��وض الكيان 
الصهي��وين، مباراة ع��ىل األقل وتحددت 
ض��د فري��ق أورويب، وه��و ويل��ز الذي 
تف��وق )4-0( يف مجموع املباراتني ليبلغ 

النهائيات.
ويرك��ز الفيفا حالًيا عىل تلك النوعية من 

املباريات املثرة والحساس��ة لتجنب أي 
مامرس��ات مقلقة مثل عزف املوس��يقى 
الصاخبة أمام مقر إقام��ة الفريق الزائر 
إليقاظ الالعبني طوال الليل قبل املباراة.

ورغم تس��ليط وس��ائل إعالم أس��رتالية 
الضوء عىل انتش��ار العصابات اإلجرامية 
يف س��ان بيدرو س��وال، وارتفاع معدالت 
القتل، ق��ال العبو أس��رتاليا إنهم وجدوا 

استقباال جيًدا يف هندوراس.
لك��ن األمور س��تكون أق��ل احتفالية يف 

امللعب.
وق��ال أنط��وين لوزانو قائ��د هندوراس: 
“يج��ب أن تخرج كل م��ا يف جعبتك يف 
تل��ك املباريات، بل ويجب أن تجهز عىل 

املنافس إن استطعت”.

)وكاالت(: تحل ايطاليا اليوم الجمعة ضيفة 
عىل السويد يف الذهاب يف ستوكهومل قبل 
أن تستضيفها االثنني يف االياب عىل ملعب 

سان سرو يف ميالنو.
ويأمل الحارس العم��الق جانلويجيبوفون 
)173 مباراة دولية( الذي يذود عن املرمى 
االيطايل منذ العام 1997، بخوض املونديال 
الخامس توالي��اً بعد أن جلس عىل مقاعد 

االحتياط يف نسخة 1998 الفرنسية.
لكن س��وء الطال��ع وضع “االت��زوري” يف 
التصفي��ات مع اس��بانيا فح��ل خلفها يف 
املجموعة الس��ابعة، وحكم عليه مبواجهة 
خص��م م��ن العي��ار الثقيل هو الس��ويد 
يف ملح��ق “معقد”. وعدم بل��وغ ايطاليا 
النهائيات سيضيف اس��ام رنانا اىل القامئة 
املرموق��ة للغائب��ني الكب��ار مث��ل هولندا 
وبلغاريا واملجر وتشيكيا والنمسا ورومانيا.
وأكد املدرب جانبرو فينتورا بشكل قاطع 
أن ايطالي��ا -الت��ي مل تغب شمس��ها عن 
النهائي��ات اال مرتني عامي 1930 حيث مل 
ترغب باملشاركة و1958 حيث مل تتأهل- 

ستكون موجودة يف روسيا 2018.
وق��ال “انها لحظ��ة مهمة جداً بالنس��بة 
ملس��ريت ولالعب��ني. بذهابن��ا إىل روس��يا، 
ميكنه��م ان يفتح��وا )الالعب��ون( مرحلة، 

وبعدمه سيغلقوها”.

واض��اف “لكن ال ميكنني تخيل فكرة عدم 
التأهل. س��نذهب اىل روس��يا بكل تأكيد. 
اوج��دت مجموع��ة مصممة ومتحمس��ة 
بش��كل اس��تثنايئ، وانا ه��ادىء الن لدي 
العب��ني مس��تعدين متام��ا والن ايطالي��ا 

واجهت دامئا مواقف من هذا القبيل”.
وخت��م “يكفي ان ن��رى ان ال��� 65 ألف 
بطاق��ة دخول اىل ملعب س��ان س��رو قد 

بيعت كلها منذ فرتة طويلة”.
لكن النتائج األخرة ل�”االتزوري” ليس��ت 
مش��جعة حيث ف��از يف الج��والت الثالث 
االخ��رة م��ن التصفي��ات ع��ىل ارسائيل 
والباني��ا بنتيجة واحدة )1 -صفر( وتعادل 
مع مقدونيا )1-1(. وحس��م فينتورا تردد 
جورجي لويز فريل��و “جورجينيو”، العب 
وس��ط نابويل، الذي كان حائرا بني الدفاع 

عن ال��وان بلده االص��ي الرازيل او بلده 
الث��اين ايطاليا، وضمه اىل التش��كيلة التي 
ستواجه السويد عىل حساب مهاجم نيس 

الفرنيس املثر للجدل ماريو بالوتيي.
الس��ويد حلت ثاني��ة يف املجموعة االوىل 
خلف فرنس��ا وحجزت بطاقة امللحق عىل 
حس��اب هولندا العريقة، وه��ي صاحبة 
افض��ل هجوم بني املنتخبات الثامنية التي 
ستخوض هذا امللحق )26 هدفاً مقابل 21 

إليطاليا(.
وق��د تكون هذا الرحل��ة بداية خطر عىل 
الرقم القيايس األورويب يف عدد املشاركات 
)18 مش��اركة( ال��ذي تتش��اركه حالياً مع 
أملاني��ا، علاًم بأن األخ��رة حجزت بطاقتها 
بع��د ان حقق��ت 10 انتص��ارات متتالية 
وتص��درت املجموع��ة الثالثة وستش��ارك 

للمرة التاسعة عرشة.
اىل  بالتأه��ل  بدوره��ا  الس��ويد  وتأم��ل 
النهائيات للم��رة الثانية عرشة بعد غياب 
عن النس��ختني االخرت��ني، ويضم منتخبها 
مزيجا من الش��باب واصحاب الخرة يأيت 
يف مقدمتهم القائد اندرياس غرانكفيست 
)59 مب��اراة دولية( ومارك��وس برغ )50 
مب��اراة( وجيم��ي دورم��از )38( والب��ني 
ايكدال )28( واوسكار فيندت )27( واميل 

فورسرغ )24(.

أستراليا تحل ضيفة على هندوراس

ايطاليا تنتظر مهمة معقدة في ستوكهولم

اإلثارة تصل الذروة 

إيطاليا تسعى لتجنب “الكارثة” 

تغييرات واسعة 
)وكاالت(: خاض املنتخب الرازيي مرانه الثالث استعداداً ملباراته 

الوّدية أمام اليابان اليوم الجمعة يف فرنسا، حيث أجرى املدير 
الفني للفريق، أدينور ليوناردو باتيش )تيتي(، تغيرات واسعة يف 

التشكيلة األساسية بالدفع بخمسة العبني مل يعتادوا عىل املشاركة 
املضطردة مع الفريق. 

ودفعتيتي بتشكيلته الرئيسية يف التدريب الذي جرى عىل ملعب 
األمراء، معقل نادي باريس سان جرمان الفرنيس، والتي تكونت 

من اليسون رمسيس ودانييلووتياغو سيلفا وجيمرسون دي 
خيسوس ومارسيلو وكاسمرو وفرناندينيو وجيوليانو وويليان 

ونيامر وغابرييل جيسوس.
وبذلك يدخل فرناندينيو إىل التشكيلة األساسية عىل حساب 

ريناتوأغوستو، فيام يدخل جيوليانو بدالً من باولينيو وحل دانيلو  
بدالً من داين ألفيش يف الخط الدفاعي، باإلضافة إىل تياغو سيلفا و 

جيمرسون اللذين جاءا مكان قلبي الدفاع مراندا وماركينيوس.
وال تعتر هذه التغيرات يف التشكيلة األساسية للرازيل مبثابة 

مفاجأة، فقد أعلن تيتي الشهر املايض أنه مبجرد انتهاء تصفيات 
أمركا الجنوبية املؤهلة للمونديال فإنه سيستغل املباريات الوّدية 

السابقة عىل كأس العامل يف العام املقبل يف روسيا لتجربة بعض 
الالعبني.

زيارة نجم 
)وكاالت(: زار الالعب الفرنيس السابق تيري هرني، تدريبات 

املنتخب املكسييك األول لكرة القدم الذي يستعد ملواجهة بلجيكا 
ودًيا اليوم الجمعة. كان هرني، 40 عاًما، أحد مساعدي املدرب 
اإلسباين روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، املدعو الوحيد لحضور 
تدريبات املنتخب املكسييك، بقيادة املدرب الكولومبي خوان 

كارلوس أوسوريو، حيث كان املران خلف األبواب املغلقة.
وقال املنتخب املكسييك عر حساباته الرسمية عىل موقع التواصل 
االجتامعي، واضًعا صورة تجمع بني هرني وأوسوريو: “زيارة نجم.. 
هرني مرحبا بك”. وتستغل املكسيك، التي تأهلت ملونديال روسيا 

2018، فرتة املباريات الدولية املقررة من قبل الفيفا، ملواجهة 
املنتخب البلجييك ودًيا عىل ملعبه اليوم، قبل أن تحل ضيفة أيًضا 

عىل بولندا يوم اإلثنني املقبل.

)وكاالت(: يتطلع منتخبا تونس 
واملغرب، للحاق مبرص والسعودية يف 
نهائيات كأس العامل 2018، وتحقيق 

مشاركة قياسية عربية يف البطولة، 
وذلك عندما يخوضان الجولة السادسة 

)األخرة( من التصفيات األفريقية 
املؤهلة للمونديال.

وبات املنتخبان عىل أعتاب التأهل 
لكأس العامل، حيث يحتاجان لحصد 

نقطة التعادل فقط يف مباراتيهام 
أمام منتخبي ليبيا وكوت ديفوار عىل 

الرتتيب بعد غد السبت، للمشاركة 
يف الُعرس العاملي. ومنذ انطالق 

كأس العامل للمرة األوىل عام 1930 
بأوروجواي، مل تضم أي نسخة للبطولة 
أكرث من 3 منتخبات عربية، وكان ذلك 
عامي 1986 باملكسيك و1998 بفرنسا.

وميتلك املنتخب التونيس الحظوظ 
األوفر للتأهل عن املجموعة األوىل، 
حيث يرتبع عىل صدارتها برصيد 13 

نقطة. ورغم أن التعادل يبدو كافيا 
ملنتخب تونس، إال أن محبيه يرغبون 
يف مواصلة الفريق النتصاراته تحت 

قيادة مديره الفني نبيل معلول.
ورغم اقرتاب املنتخب التونيس من 

تحقيق حلمه، فإن املساكني حذر من 
التهاون أمام املنتخب الليبي، حيث 
شدد عىل أن املباراة مبثابة “حياة أو 

موت”.
وقال املساكني “لسنا متخوفني من 

ليبيا، لكن االحتياط مطلوب، ألن 
املنافس منتخب لديه تقاليده يف كرة 

القدم، ودامئا تكون املباريات بيننا 
صعبة”.

يف املقابل، يخوض املنتخب الليبي 
اللقاء بجدية بالغة رغم وداعه 

للتصفيات مبكرا، حيث يضم الفريق 
عددا من الالعبني املحرتفني بالدول 
العربية، وكذلك يف الدوري الليبي.

ويف املجموعة الثالثة، يدخل املنتخب 

املغريب مواجهة من العيار الثقيل أمام 
مضيفه منتخب كوت ديفوار، حيث 
يسعى أسوط األطلس إىل العودة إىل 

كأس العامل بعد غياب 20 عاما.
ويتصدر منتخب املغرب ترتيب 

املجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة 
أمام أقرب مالحقيه كوت ديفوار، 

الذي ال بديل أمامه سوى الفوز من 
أجل التأهل للنهائيات.

وشدد ساملون كالو نجم منتخب 
كوت ديفوار عىل أنه يتطلع ملواجهة 

مدربه السابق هرفرينارد، مشرا إىل 
أن الفرنيس يعد كتابا مفتوحا بالنسبة 

لألفيال.
ويعول املنتخب املغريب كثرا عىل 
صالبة خط دفاعه، حيث يعد هو 

الفريق الوحيد الذي مل تسكن مرماه 
أي أهداف من بني املنتخبات العرشين 

املشاركة بالدور األخر للتصفيات، 
ويدرك العبوه أن الحفاظ عىل نظافة 

الشباك ملدة 90 دقيقة أخرى، ستكون 
كافية للتأهل لكأس العامل.

ويف املجموعة الخامسة، يخوض 
املنتخب املرصي مباراة رشفية أمام 

مضيفه منتخب غانا يوم األحد، وذلك 
بعد ضامن التأهل لكأس العامل، حيث 
يلعب دون نجمه محمد صالح العب 

ليفربول االنجليزي.
ويتصدر املنتخب املرصي )الفراعنة( 

املجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 
4 نقاط أمام أقرب مالحقيه منتخب 

أوغندا.
ويف املجموعة الثانية، يلعب املنتخب 
الجزائري مباراة للشهرة اليوم الجمعة 

أمام ضيفه منتخب نيجريا، الذي 
صعد رسميا للمونديال منذ الجولة 

املاضية.
ويقبع منتخب الجزائر يف مؤخرة 
الرتتيب برصيد نقطة واحدة، من 

تعادل وحيد و4 هزائم، يف مفاجأة مل 
يكن يتوقعها أكرث جامهره تشاؤما 
قبل انطالق التصفيات، بينام يحلق 

منتخب نيجريا يف الصدارة برصيد 
13 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة، أمام 
أقرب مالحقيه منتخب زامبيا، الذي 
يستضيف الكامرون صاحبة املركز 

الثالث بست نقاط، بعد غد.
ويشهد اللقاء الظهور األول لرابح 

ماجر، الذي عاد لتدريب املنتخب 
الجزائري خلفا لإلسباين لوكاسألكاراز، 

الذي متت اإلطاحة به بسبب سوء 
النتائج، ليصبح نجم الكرة الجزائر 
السابق، املدرب الرابع الذي يتوىل 
تدريب املحاربني خالل عام تقريبا.

ورمبا يحسم املنتخب السنغايل تأهله 
للنهائيات للمرة الثانية يف تاريخه 

واألوىل منذ 16 عاما، حال فوزه عىل 
مضيفه منتخب جنوب أفريقيا اليوم 
الجمعة، يف املباراة املعادة بينهام من 
الجولة الثانية، بينام سيكون )األوالد( 

مطالبون بالفوز، إذا أرادوا الحفاظ 
عىل آمال التأهل للمرة الرابعة.

نقطة الحسم 

منتخب المغرب

السويد- ايطاليا

هندوراس- أستراليا

كوريا ج- كولومبيا

الجزائر نيجيريا

بولندا- اوروغواي
بلجيكا- المكسيك
اليابان- البرازيل

جنوب افريقيا- السنغال

انجلترا- المانيا

البرتغال- السعودية
فرنسا- ويلز
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احل���ادي  الق���رن  رج���ل  مي�ض���ي   
والع�رشي���ن م���ا ال يق���ل ع���ن 10 �ضاعات 
ال���ى 12 يومياً م���ن اجللو����س. اذ يكفي 
احت�ض���اب الوقت ال���ذي يخ�ض�ضه م�ضّمراً 
امام �ضا�ضة احلا�ضوب يف املكتب و�ضا�ضة 
التلف���از يف املن���زل، ف�ضالً ع���ن اجللو�س 
خل���ف املق���ود �ضاع���ات، ب�ضب���ب زحم���ة 
ال�ض���ر اخلانقة يومي���اً، ناهيك باجللو�س 
يف الطائرة لل�ضفر �ضاعات طويلة ب�ضبب 
�رشورات العمل. حينها لي�س عجباً ان جند 
ان الوق���ت املخ�ض����س للجلو����س يومياً 

يبلغ معدالت خيالية. 
ه���ذا يعن���ي اأن امل���رء مي�ض���ي نحو 
ن�ض���ف حياته يف ه���ذه الو�ضعية اخلطرة. 
ولالأ�ض���ف، اأكرث الرج���ال يجهلون خطورة 
اجللو����س ال���ذي ب���ات يع���ّد “التدخ���ن 

اجلديد”. 

الوضعية السيئة للجلوس
االطب���اء  يح���ذر  الواق���ع،  ه���ذا  اإزاء 
م���ن االخطار الت���ي ترتافق م���ع اجللو�س 
ف���رتات طويل���ة، اإذ بين���ت الدرا�ضات ان 
هن���اك عالق���ة وثيقة بينه وب���ن �ضل�ضلة 
ال متناهية م���ن االمرا����س املزمنة، منها 
ال�ضمن���ة ومتالزم���ة التمثي���ل الغذائ���ي، 
وارتف���اع يف �ضغ���ط ال���دم ويف ن�ضبت���ي 
ال�ضك���ري والكولي�ضت���رول، ف�ض���اًل عن 
ارتفاع ن�ضبة الدهون املكد�ضة يف اجل�ضم 
وخ�ضو�ضاً عند حميط اخل�رش. كما يقرتن 
اجللو����س طوي���اًل بارتف���اع خط���ر الوفاة 
م���ن اأمرا����س القل���ب واالأوعي���ة الدموية 

وال�رشطان. 
ما يفاقم هذه االخطار هو الو�ضعية 
ال�ضيئ���ة للجلو�س، وه���ي لال�ضف �ضائعة 
جداً يف املكاتب. اإذ ان املدير واملوظفن 
عل���ى ح���د �ض���واء، يجل�ض���ون اأك���رث من 3 
�ضاعات متوا�ضلة امام �ضا�ضة احلا�ضوب، 
وهذا غالباً ما يت�ضبب بانحناء يف الكتفن 
والعمود الفقري. اأما م���ّد العنق والراأ�س 
ال���ى االم���ام اي نح���و �ضا�ض���ة الكمبيوتر 

فيوؤّدي حتماً اإلى اآالم يف الظهر والعنق.
كذل���ك ان اجللو�س مطّوالً يوؤدي الى 
التجل���ط الوريدي العمي���ق، واحتبا�س يف 

الدورة الدموية.
درا�ض���ة  اأجري���ت  االط���ار،  ه���ذا  يف 
اأمركي���ة حديثة قارن���ت بن جمموعتن 

م���ن اال�ضخا�س ينتمون الى فئات عمرية 
خمتلفة. االولى، اأم�ضت اأقل من �ضاعتن 
يومي���اً اأمام التلف���از او اي �ضا�ضة اخرى، 
فيم���ا ام�ض���ت الثانية نح���و 4 �ضاعات اأو 
اكرث جلو�ضاً امام ال�ضا�ضة. فتّم يف نهاية 

الدرا�ضة التو�ضل الى النتائج االآتية:
الفئ���ة الثاني���ة، ارتف���ع لديها خطر 
التعر�س للموت املبكر الأي �ضبب �ضحي 

كان، بن�ضبة 50 %.
كم���ا ارتف���ع ل���دى الفئ���ة نف�ضه���ا 
وبن�ضب���ة 125 يف املئة، احتمال التعر�س 
المرا����س القل���ب ومن �ضمنه���ا النوبات 
القلبية. يذكر انه خ���الل الدرا�ضة، ُعزلت 
العوام���ل االخرى التي ق���د تت�ضبب برفع 
االخطار املذك���ورة اع���اله، واأهمها عامال 

ارتفاع �ضغط الدم والتدخن.
لالأ�ض���ف ان االكتف���اء بالتوج���ه الى 
الن���ادي مرتن ال���ى ث���الث يف اال�ضبوع، 
ملمار�ض���ة بع����س التماري���ن الريا�ضة ال 

يح���ل املع�ضل���ة اب���داً، وال 
تبعاته���ا  يجنبك���م 

احل���ل  اخلط���رة،الأن 
يب���داأ بالتحرك اأكرث 

اجللو�س  وجتن���ب 
طوي���اًل ولف���رتات 

الواقع  متوا�ضل���ة. 
 9 يعم���ل  َم���ن  ان 

�ضاع���ات عل���ى االقل 
يف املكت���ب، ل���ن يجد 

للتن���زه خارجاً،  الوقت 
لك���ن باالم���كان ابتكار 

وترة  لقط���ع  الفر����س 
اجللو�س. اأما ال�ضبيل الى 

ذلك فيكمن يف االآتي:
عند التح���دث عرب الهات���ف، حاولوا 

ا�ضتغالل الفر�ضة للوقوف وامل�ضي.
عند طل���ب فنجان القهوة او ال�ضاي، 
حاولوا ان تنه�ضوا عن الكر�ضي والتوجه 
الى املطبخ، لتح�ضره باأنف�ضكم او على 
االقل جللبه الى املكت���ب. عند الو�ضول 
الى املكتب، ا�ضتخدموا ال�ضالمل بدالً من 

امل�ضعد.
اإذا كان االمر ممكنا، حاولوا احل�ضول 
عليه���ا  ت�ضع���ون  عالي���ة  طاول���ة  عل���ى 

احلا�ضوب، للعمل بع�س الوقت وقوفاً.
اإذا اأردمت التحدث الى اي موظف او 
زمي���ل يف املكتب، ال ت�ضتخدموا الهاتف، 

بل اذهبوا اليه.
ال�ضغرة  االجتماع���ات  هناك بع�س 
الت���ي ميكن ان تعقد بعيداً من ال�ضاالت 
التقليدي���ة، جربوا امل�ض���ي خالل مناق�ضة 
بع�س امل�ضائل. قد جتدون احللول 

املن�ضودة ب�ضكل ا�رشع.
كان���ت  اإذا 
ت�ضم���ح،  امل�ضاح���ة 
و�ض���ع  ميكنك���م 
امل�ض���ي  جه���از 
يف  )تريدمي���ل( 

املكتب.
اإذا كانت البيئة 
بالتن���زه  ت�ضم���ح  ال 
خارج���ا، فحاول���وا ركن 
ال�ضيارة يف مكان بعيد 
ن�ضبياً عن املكان الذي 
تق�ضدونه، لكي يت�ضنى 

لكم امل�ضي قليالً.
باخت�ض���ار، لتجنب اجللو����س مطوالً 
الذي ب���ات اآفة الع�رش، عل���ى كل رجل ان 
يطلق ثورة فردي���ة لإ�سقاط هذه العادة 
من اج���ل احل�ضول على منط حياة �ضحي. 
يف هذا االطار، يقدم خرباء تقومي العظم 
جمموعة من التمارين اخلا�ضة مبا ي�ضمى 

“فن اجللو�س بن�ساط”.

1 - تمرين القدمين
يت�ضب���ب اجللو�س مط���والً مب�ضكالت 
يف الكاحل���ن وع�ض���الت ال�ضاقن. لهذا 
ين�ضح االطباء بتمرين ب�ضيط يرتكز على 
ا�ضتخدام كرة تن�س اأو زجاجة ماء متجمد. 
ُيخلع احل���ذاء وتو�ضع الق���دم على الكرة 
اأو الزجاج���ة ثم ال�ضغط قلي���اًل مع تدوير 
الق���دم عدة م���رات، ثم ا�ضتخ���دام الكرة 
اأو الزجاج���ة لل�ضغط على ع�ض���ل ال�ضاق 
من االأ�ضفل باجت���اه االأعلى، ما ي�ضاعد يف 

تعزيز الدورة الدموية يف هذه املنطقة.

2 - القرفصاء
ي�ضن���د الظهر الى اجل���دار، ثم تتخذ 
و�ضعي���ة القرف�ض���اء ب�ض���كل تدريج���ي. 
يت���م تكرار التمرين 3 م���رات، علماً انه ال 
يع���زز اللياق���ة البدنية اإمن���ا مينع �ضمور 

الع�ضالت.

3 - تصحيح وضعية الجسم
بع���د اجللو����س فرتة طويل���ة ينحني 
اجل�ضم الى االم���ام. لت�ضحيح ذلك، يجب 
اجللو�س عل���ى حافة املقعد م���ن االمام، 
ث���م تب�ضط الذراعن ب�ضكل افقي. بعدها 
ُتّرك الذارعان اإلى اخلارج ب�ضكل دائري 
م���ع تري���ك الكتف���ن باجت���اه اخلل���ف. 
يف الوق���ت نف�ض���ه، ُيفت���ح ال���وركان اإلى 
اأق�ض���ى ح���د مدة 10 ث���وان، ث���م الرجوع 
ال���ى الو�ضعية الطبيعي���ة. يكرر التمرين 

مرتن الى ثالث.

4 - توسيع الظهر
ي�ضّحح ه���ذا التمرين ق���وام الظهر. 
يج���ب الوق���وف وو�ض���ع راحة الي���د عند 
اأ�ضف���ل الظه���ر، ث���م ال�ضغ���ط برفق من 
اخلل���ف ال���ى اق�ض���ى ح���د ممك���ن، يكرر 

التمرين ثالث مرات.

اأن  الدرا�ض���ات،  اإح���دى  اأظه���رت   
 Tibetan ممار�ض���ة اليوغ���ا م���ن ن���وع
Yoga مرت���ن يف االأ�ضبوع، قد ت�ضاعد 
يف ت�ض���ن الق���درة عل���ى الن���وم لدى 
مري�ض���ة �رشط���ان الثدي، الت���ي تخ�ضع 

للعالج الكيماوي. 
فف���ي الدرا�ض���ة، تب���ّن اأن جمموع���ة 
الن�ضاء اللواتي مار�ضن هذا النوع من اليوغا، 
اأكدن ت�ّضن نوعية النوم لديهن والنوم ملدة 7 
�ضاع���ات متتالية، مقارنة باأخريات مار�ضن متارين املط 
العادي���ة.  وحتى بعد االنتهاء من ممار�ضة متارين اليوغا هذه، حافظت املري�ضات على 
ه���ذه القدرة على النوم ل�ضاعات طويلة متتالية، وا�ضتطعن مكافحة ا�ضطرابات النوم، 

وذلك ملدة ت�ضل اإلى 6 اأ�ضهر بعد وقف التمارين. 
علم���اً اأن ا�ضطراب���ات النوم قد تكون من امل�ضاكل الت���ي تواجهها مري�ضة �رشطان 

الثدي التي تخ�ضع للعالج الكيماوي. 

اليوغا عالج لمريضة سرطان الثدي

 تصلب الشرايين 

 الليفة مرتع البكتيريا
تعترب الليفة م���ن االأدوات ال�رشورية 

خالل اال�ضتحمام، لك���ن يجب تنظيفها 
وا�ضتبدالها با�ضتمرار. فالليفة ميكن 
اأن تتف���ظ بالكث���ر م���ن البكتريا، 
كم���ا اأّن ا�ضتعمالها لفرتة طويلة من 
دون تنظيف ميكن اأن ي�ضبب العديد 

من امل�ضاكل اجللدية.
وفيم���ا يل���ي بع����س النق���اط التي 

يجب و�ضعها يف االعتبار اإذا كنت ت�ضتخدم 
اأو  طبيعي���ة  الليف���ة  كان���ت  -�ض���واء  الليف���ة: 

ا�ضطناعية، ال ت�ضتخدمها الأكرث من 8 اأ�ضابيع.
-تاأك���د م���ن �ضطف وغ�ض���ل الليفة بع���د كل ا�ضتخدام. تخل����س من املياه 
الزائ���دة و�ضعه���ا يف مكان جاف، ال ترتكه���ا على االأر�ضية الرطب���ة الأنها مكان 
مثايل لتكاثر البكتريا. -من املهم تطهر الليفة كل اأ�ضبوع. ميكنك ا�ضتخدام 

املبي�س املخفف.
– تنقع الليفة ملدة 10 دقائق ثم ت�ضطف باملاء البارد.

ق���د ي�ضاعف عدم تناول طعام 
االإ�ضاب���ة  خماط���ر  م���ن  الفط���ور 
بت�ضّل���ب ال�رشاي���ن الذي ميكن 

اأن يكون قاتاًل.
حديث���ة  درا�ض���ة  يف  وج���اء 
من�ض���ورة يف جمل���ة “معه���د طب 

القل���ب االأمرك���ي” اأن الباحث���ن 
الحظوا وج���ود اأ�رشار اأ�ضابت �رشاين 

اأ�ضخا����س، حت���ى م���ن قب���ل اأن ي�ضّخ�س 
لديهم املر�س، وفق ما ن�رشت وكالة “فرامن�س 

بر����س”. وبح�ضب الباحثن، ميك���ن اأن ي�ضّكل ه���ذا االكت�ضاف اأداة 
مهم���ة يف الت�ض���دي الأمرا����س القل���ب الوعائي���ة امل�ضوؤولة عن اأك���رب عدد من 
الوفي���ات يف الع���امل. وبح�ض���ب منظم���ة ال�ضح���ة العاملية، ق�ض���ى ب�ضبب هذه 
االأمرا�س 17 مليوًنا و700 األف �ضخ�س يف العام 2015. وقال فالنتان فو�ضرت 
مدي���ر م�ضت�ضفى ماونت �ضايناي ورئي�س تري���ر املجلة: “االأ�ضخا�س الذين ال 

يتناولون الفطور يعي�ضون منط حياة غر �ضحي عادة”. 

 ما ال تعرفونه عن فوائد الشمندر

 وج���د باحثون �ضلة بن كل من النحافة والبدانة وبن �ض���ن الياأ�س املبّكر لدى الن�ضاء. وبينت االأبحاث التي 
اأجري���ت للتاأك���د من مدى �ضحة هذه الفر�ضي���ة اأن نحافة الوزن تت�ضبب يف تعجيل �ض���ن الياأ�س لدى ثلث الن�ضاء 
النحيف���ات تقريباً. الوزن املن�ضبط من عوامل تاأخر �ضن الياأ�س، بينما توؤدي النحافة اإلى تبكره بن�ضبة ترتاوح 
ب���ن 10 و30 % ح�ض���ب مدى �ض���دة النحافة وكانت درا�ضات �ضابقة قد وج���دت اأن زيادة الدهون يف اجل�ضم من 

العوامل التي تبّكر انقطاع الطمث اأو �ضن الياأ�س. ويعترب توقيت �ضن الياأ�س مبكراً اإذا حدث قبل بلوغ ال� 45.
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اإعداد: طارق البحار

يعد التهاب اجلي���وب االأنفية من 
الأمرا����س املزعج���ة ج���داً حي���ث ي�ضعر 
نف����س،  م���ع كل  بالع���ذاب  املري����س 
اإ�ضاف���ة اإلى ال�ضداع وفقدان 
حا�ض���ة ال�ض���م، وميك���ن 
عالج االلتهاب باالأدوية 
ولكن يف بع�س احلاالت 
االأم���ر  يتطل���ب  ق���د 

اخل�ضوع للجراحة.
التهاب  ويظه���ر 
االأنفي���ة  اجلي���وب 
�ض���كل  عل���ى 

�ضي���الن االأن���ف املزع���ج، وق���د يح���دث 
باملخ���اط  اجلي���وب  بان�س���داد  العك����س 
وال�ضعور بالعذاب مع كل نف�س، وفقدان 
حا�ضة ال�ضم واآالم يف الوجه، وقد ي�ضاحب 
ه���ذا اأحيان���اً ال�ضداع واحلم���ى. وي�ضاعد 
االإكث���ار من �رشب ال�ضوائ���ل على ت�ضييل 
املخ���اط، لذا ُين�سح ب�رشب 2 اأو 3 لرت من 
املاء يومياً، كما يو�ضى اأي�ضاً با�ضتعمال 
د����س االأنف، واإذا ا�ضتم���ر املر�س لفرتة 
اأطول اأو اإذا اتخذ م�ضاراً �ضديدا، فيمكن 
حينئذ اللجوء اإلى بخ���اخ االأنف املحتوي 

على الكورتيزون.

 كيف تتخلص من التهاب الجيوب األنفية؟

كل مت�ض����ّوق يف�ض����ل جترب����ة املنَتج 
قبل �رشائ����ه، وتطبق الن�ضاء ه����ذه القاعدة 
على اأدوات املكياج كذلك، لكن ا�ضتخدام 
املح����الت  يف  املكي����اج  اختب����ار  اأدوات 
التجاري����ة ل����ه اأ�����رشاره ال�ضحي����ة وف����ق ما 
ك�ضفه علم االأحي����اء الدقيقة، اإذ ميكن اأن 
ي����وؤدي ا�ضتخدام منتج جتميل يف حمل اإلى 

م�ضاكل كربى مثل الهرب�س وال�ضاملونيال.
ماي����ل”  “دايل����ي  �ضحيف����ة  ووف����ق 
الربيطاني����ة ف����اإن ا�ضتخدام اأحم����ر ال�ضفاه 
نف�ض����ه من قبل ع����دد من النا�����س يت�ضبب 
بالتقاط قطرات �سغرية من اللعاب التي 
تمل فرو�س الهرب�س. ويف الوقت نف�ضه، 
ق����د ت����وؤدي املا�ض����كارا اأو كح����ل العيون، 

�ض����واء مت����ت جتربته����ا يف حمل مكي����اج اأو 
مت ت�ضاركه����ا ب����ن االأ�ضدقاء، اإل����ى حالة 
�ضيئة من داء “الع����ن الوردية”. وت�ضمل 
املخاط����ر االأخ����رى الناجت����ة ع����ن املكي����اج 
امل�ض����رتك ال�ضاملوني����ال واالإيكويل، ف�ضالً 
عن التهابات جلدية ب�ضبب البكتريا على 

وجوه االأ�ضخا�س االآخرين.

 اإلنسان يقضي نصف حياته جالسًا.. 
فكيك تتخلص من األضرار؟

 اختصاصيون يحذرون من تجربة المكياج في المحالت
قد ال يب���دو للبع����س اأهمية كبرة 
بال�ضمن���در، اإذ يعترب ل���دى االأملان نوعاً 
من اخل����رشاوات اململة الت���ي ال تتواجد 
يف املطب���خ بكرثة، وبالت���ايل تغيب عن 
قائم���ة اخل����رشاوات الت���ي يت���م طهيها 

وتناولها ح�ضب مطبخ كل بلد.
ولك���ن تو�ضلت اأح���دث الدرا�ضات 
العلمي���ة اإلى اأن �ضلط���ة ال�ضمندر تعمل 
عل���ى تكوين كريات الدم احلمراء، اإذ اأن 
ال�ضمندر غني باملع���ادن والفيتامينات 
وحم�س الفوليك واأي�ضا فيتامن )ب(، 
ال���ذي له دور اأ�ضا�ضي يف تكوين كريات 
الدم احلم���راء. كما اأنه يحتوي على مادة 
البيتانن،وفقاً لوكالة االنباء االملانية.

وتق���ول الباحثة يف جم���ال التغذية 
ه���ي  “البيتان���ن  رمي���ان”،  “كاري���ن 
امل���ادة امللونة يف ال�ضمن���در وت�ضتخدم 

كم���ادة الإ�ضف���اء اللون عل���ى املربى اأو 
ال�ضل�ض���ة اأو احللوي���ات، باالإ�ضافة اإلى 
ذلك لل�ضمن���در فوائد �ضحية. فكم�ضاد 
لالأك�ض���دة يحم���ي اخلاليا م���ن املوؤثرات 
ال�ضارة، ويحتوي على مركبات ع�ضوية 
تقي من االإ�ضاب���ة بال�رشطان وتقلل من 

االإ�ضابة باأمرا�س القلب”.
واأو�ضح���ت الدرا�ض���ات اأن ع�ض���ر 
ال�ضمن���در مفي���د ج���داً، اإذ اإن ن�ضف لرت 
من ع�ضر ال�ضمن���در يخف�س من �ضغط 
ال���دم بع���د ن�ض���ف �ضاع���ة م���ن تناوله، 
وه���ذا التاأث���ر االإيجاب���ي ال ياأت���ي م���ن 
املادة امللون���ة اأو الفيتامين���ات، واإمنا 
من النيرتات التي كان���ت نظرة العلماء 
اإليها �ضلبية، اإذ تنتقل عرب االأ�ضمدة اإلى 
النبات ومن املمكن اأن تتحول النيرتات 
داخل ج�ضم االإن�ضان اإلى مركبات حمفزة 

على االإ�ضاب���ة بال�رشطان. لكن من ناحية 
اأخ���رى، تظهر الدرا�ض���ات احلديثة اآثاراً 
�ضحي���ة اإيجابي���ة للني���رتات، اإذ ميكنها 
تو�ضيع االأوعي���ة الدموية وبذلك خف�س 
ال���دم، ولك���ن كالع���ادة االأم���ر  �ضغ���ط 
يتوقف على الكمية ال�ضحيحة ح�ضب ما 

ترى الباحثة االأملانية.
اإع���داد  يف  ال�ضمن���در  وي�ضتخ���دم 
العدي���د م���ن الوجب���ات واأن���واع احل�ضاء 
املختلفة، خا�ضة ح�ضاء اخل�ضار الرو�ضي 
ال�ضه���ر “بور�ض���ت”، ويتم اإع���داد هذا 
احل�ضاء من خ���الل غلي ال�ضمندر يف املاء 
واإ�ضاف���ة الكرف�س واللف���ت واجلزر، مت 
ترتك اخل�رشاوات على النار ملدة ع�رشين 
دقيقة وبعد ذل���ك تقدم مع فطر طازج 
وق�ضدة ماحلة، لتجمع بذلك بن املذاق 

الطيب وتعود بالفائدة على ال�ضحة.
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جت�س���د نيك���ول �س���ابا يف “والد ت�س���عة” دوري���ن 
ل�س���قيقتني تواأمني، اإحداهم���ا تغادر اإل���ى القاهرة مع 
والده���ا، واالأخرى تبقى يف لبنان، وعندما ُتقتل اإحداهما 
تبداأ �س���قيقتها بالبحث عن القاتل. حول ال�سعور الذي 

يبث���ه وجود ت���واأم للم���رء يف النف����س، ك�س���فت الفنانة 
اللبنانية باأنه اإح�سا�س جميل لكنه غريب يف الوقت ذاته. 
ون�رشت عرب اأحد ح�س���اباتها على مواقع التوا�سل �سورة 

لل�سخ�سيتني وقد جل�ستا اإزاء بع�سهما بع�ساً.
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10 نوفمبر

1775
ق������وات  ت�������س���ك���ي���ل   
م���������س����اة ال���ب���ح���ري���ة 
االأم��رك��ي��ة امل��ع��روف��ة 
ب����ا�����س����م امل����اري����ن����ز.

1891
امل����خ����رتع االأم����رك����ي 
وودز  ت���ي  ج��ران��ف��ي��ل 
ي��ح�����س��ل ع��ل��ى ب����راءة 
اخ�������������رتاع ال����ق����ط����ار 
ظهر  ال��ذي  الكهربائي 
تاريخ  االأول��ى يف  للمرة 
الب�رشية بعد �سنوات من 
البخاري. القطار  ظهور 

1928
هروهيتو  االإم��رباط��ور 
اليابان. عر�س  يتولى 

1952
ال�سكرتر  ا���س��ت��ق��ال��ة 
االأم���م  ملنظمة  ال��ع��ام 
يل. تريغفي  املتحدة 

 1975
م��ن��ظ��م��ة  رئ���ي�������س      
الفل�سطينية  التحرير 
يلقي  ع���رف���ات  ي���ا����رش 
اجلمعية  اأم�����ام  ك��ل��م��ة 
العامة لالأمم املتحدة يف 
مقرها مبدينة نيويورك 
ت��اري��خ  يف  م����رة  الأول 
الفل�سطينية. الق�سية 

ال��ع��ام��ة  االأم����ان����ة       
امل���ت���ح���دة  االأم��������م  يف 
ت���������س����وت ل�������س���ال���ح 
الداعي   3379 ال��ق��رار 
ال�سهيونية  مل�����س��اواة 
رف�س  ومت  بالعن�رشية، 
.1991 ع��ام  ال��ق��رار يف 

مسافات

انطالق فيلم “بادينجتون” 2 في 30 نوفمبر

 بين عبق الماضي وروح المعاصرة

رؤية تحليلية ألنماط تصميم المقاهي التراثية في القرن العشرين

يع���ود بادينجت���ون، ال���دب اللطي���ف 
وال�سخ�سية املف�سلة جلميع اأفراد العائلة 
اإلى ال�سا�س���ة الكبرة مرة اأخرى يف الفيلم 
اجلديد واملرتقب: بادينجتون 2. وينطلق 
عر�س الفيل���م الكوميدي ال���ذي يجمع ما 
ب���ني الر�س���وم املتحرك���ة وال�سخ�س���يات 
�س���االت  يف  الث���اين  جزئ���ه  يف  الواقعي���ة 
ال�س���ينما يف منطق���ة اخللي���ج بتاري���خ 30 
نوفمرب، وذلك مع حلول مو�س���م العطالت 

واالأعياد.
م���ن  امل�س���توحى  الفيل���م  ويوا�س���ل 
الكت���ب الت���ي اأبدعه���ا املوؤل���ف الراح���ل 
مايكل بوند، تقدمي ق�س���ة الدب اللطيف 
بادينجت���ون، وه���و ين����رش البهج���ة خ���الل 
مغامرات���ه الطريفة والتي ال يحظى خاللها 

بق���در كبر م���ن احلظ اإل���ى جان���ب اأفراد 
عائلته من الدببة. و�سيم�سي امل�ساهدون 
اأوقاًت���ا حافل���ة باملتع���ة والت�س���لية اأثناء 
م�س���اهدة اأحداث الفيلم الذي يروي ق�سة 
الدب وهو ي�سعى الإيجاد الهدية املنا�سبة 
لعمته لو�سي مبنا�سبة عيد ميالدها املائة.
وكان باول كينغ قد عمل على تاأليف 
واإخ���راج الفيلم ال�س���ينمائي الذي ي�س���م 
عدًدا م���ن اأب���رز املمثل���ني الربيطانيني، 
ومنهم هي���و جران���ت، وبراندن جلي�س���ن، 
وب���ني وي�س���و، وهي���و بونيفيل، و�س���ايل 
هوكن���ز، وج���ويل وال���رت، وق���د ن���ال فيلم 
بادينجت���ون 2 ا�ستح�س���ان النق���اد ح���ول 
العامل، كما اعتربوا اأنه “واحد من اأف�س���ل 

االأفالم لهذا العام”. 

“عيوش ويه ويه” ماركة تجارية غزت األسواق

اجت���اح فيديو عائ�س���ة العي�س���ى املعروف���ة بعيو�س )9 
�س���نوات( مواق���ع التوا�س���ل االجتماع���ي، وباتت رق�س���تها 
العفوي���ة واملميزة، التي اأدته���ا يف مقطع فيديو على دندنة 
ترحي���ب من �س���قيقها عبداهلل، مثار تقليد م���ن جميع فئات 

املجتمع ومن خمتلف االأعمار.
ويتناول املقطع ال�سهر على يوتيوب ا�ستقبال عبداهلل 
العي�سى ل�سقيقته عائ�س���ة اأثناء عودتها من املدر�سة ظهراً 
وهي جتر حقيبة املدر�س���ة، و�س���ارعت “عيو����س” وبطريقة 
عفوي���ة للرق�س على اأهازوجة �س���قيقها التي كان يرددها : 

“جات اأختي عيو�س ويه ويه”.
ومل تتوقف اأ�س���داء الفيديو حملياً، بل نال ن�س���يبه من 
االنت�س���ار خليجي���اً على مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي، حيث 

ظهرت الفنانة البحرينية �س���يالء �س���بت وهي توؤدي رق�س���ة 
“عيو�س” ال�سهرة.

وم���ن جهته���ا ح���ذرت اإدارة املدر�س���ة الت���ي ترتاده���ا 
“عيو�س” من جميع العاملني والطلبة من ت�سوير الفتة داخل 
اأ�سوار املدر�س���ة حفاًظا على خ�سو�س���ية الطفلة، وتوعدت 
املخالف���ني باالإجراءات النظامية، بح�س���ب “تعميم داخلي”، 
جاء فيه: “نظراً للفيديو املتداول للطالبة عائ�س���ة العي�سى 
بو�س���ائل التوا�سل االجتماعي، ورغبة الكثر من املتطفلني 
ت���داول اأخبارها عن قرب، فاإن اإدارة املدر�س���ة تهيب بجميع 
من�سوباتها وحتذر من ت�سويرها بتاتاً داخل اأ�سوار املدر�سة، 
واأن َمْن يخالف ذلك يعر�س نف�س���ه للم�س���اءلة والتحقيق ملا 

يف ذلك من انتهاك خ�سو�سية الطالبة”.

كيف تستعد دنيا بطمة 
للمشاركة في مهرجان 
البحرين أوال؟

قصص 4 فتيات اجتمعن في مستشفى للطب النفسي

“أماني العمر” ينهي رحلته في البحرين

 �س���اركت الفنانة دنيا بطمة، جمهورها عرب ح�س���ابها ال�سخ�سي 
على موقع “اإن�ستغرام”، ب�سورة لها من اال�ستوديو جتمعها باملوزع 
عارف عامر، اأثناء ت�س���جيل اأغنيات جديدة خا�سة مبهرجان “البحرين 

اأوال”.
 وعلقت “دنيا” على ال�س���ورة قائل���ة: “مع املوزع الكبر عارف 
عامر بالبحرين لت�س���جيالت اأعمال البحرين اأوال ومنها اأتقدم با�س���م 
بل���دي احلبيب املغرب بتحية حب وتقدير واحرتام الأبناء هذا الوطن 
االأ�س���يلني واالأ�س���ليني اأبا عن جد وقائد هذا الوطن العظيم امللك 

حمد اأبو �س���لمان �س���كرا عل���ى اختيارك���م يل الدائم 
واأمتنى اأن اأكون عند ح�س���ن ظنك���م”. وتقيم وزارة 
الرتبية والتعلم �س���نويا، يف �سهر دي�سمرب مهرجان 
البحري���ن اأوال، مبنا�س���بة العيد الوطن���ي املجيد يف 

اململكة. طرحت الفنانة دني���ا بطمة، اأحدث اأعمالها 
الغنائي���ة بعنوان “ارق����س”، عرب قناتها الر�س���مية 
على موقع يوتيوب وه���ي من كلمات واأحلان توفيق 

املغربي، وتوزيع بدر املخلوقي.

انتقدت الفنانة البحرينية �س����يماء �س����بت عرب ح�سابها 
الر�س����مي على موقع تويرت بع�س املنتج����ني الفنيني، كما 
طالب����ت مبحا�س����بتهم. وقال����ت �س����يماء يف ع����دة تغريدات: 
“املنتجون الذين �سدروا لنا عاهات اإعالمية ما يتما�سى مع 
جوهم البد حما�س����بتهم الأنهم دفنوا النماذج اخلليجية التي 

ت�ستحق االحرتام والتواجد االإعالمي”.
واأ�س����افت: “واملنتجون الذين اأخ����ذوا ع�رشات املاليني 
ومل يدفع����وا اأجور الذين اأ�س����هموا باالأعم����ال الفنية -اأحيانا 
ت�سل ل�سنوات مع وجود عقود ر�سمية وال حياة ملن تنادي”.

وج����اء ذلك ردا عل����ى تغري����دة االإعالمية �س����هى الوعل 
الت����ي طالبت مبحا�س����بة بع�����س املنتجني الذي����ن يحاولون 
ت�س����ويه �س����ورة الدراما اخلليجية. �س����ورت الفنانة �س����يماء 

�سبت موؤخرا م�ساهدها يف م�سل�سل 
“�سعوديات” وهو مقتب�س عن 

رواي����ة حتمل نف�س اال�س����م 
العليوي،  �س����ارة  للكاتبة 

بطولت����ه  يف  وت�س����ارك 
�سقيقتها �سيالء �سبت، 

وال�سيناريو ل�سو�سن 
واإخراج  القاب�س����ي 

اإياد خزوز.

ح�س���ني  املخ���رج  انته���ى 
اأح���داث  ت�س���وير  م���ن  احلليب���ي 
الدراما االجتماعية “اأماين العمر” 
للكات���ب حمم���د الكن���دري، ومن 
اإنت���اج املجموعة الفني���ة للمنتج 

با�سم عبداالأمر.
امل�سل�س���ل  بطول���ة  وتلع���ب 
نخب���ة من النجوم، منه���م: هنادي 
الكن���دري، اأم���رة حمم���د، غدي���ر 
زين���ب  عل���ي،  اإله���ام  ال�س���بتي، 
بور�سيد، لطيفة  غازي، �سابرين 
املجرن، في�س���ل بوغازي ونواف 

النجم.
ع���ودة  امل�سل�س���ل  وي�س���هد 
جدي���دة للفنان���ة البحرينية اأمرة 
حمم���د للدرام���ا الكويتي���ة، بع���د 
���د دور  ف���رتة انقطاع، حيث جت�ِسّ

اإحدى بطالت امل�سل�سل االأربع.
الذي  العمر”،  “اأماين  ويعترب 
البحري���ن،  يف  اأحداث���ه  �س���ِوّرت 
الن�س���ائية  للهيمن���ة  ا�س���تمرارا 
يف  اجلماعي���ة  البطول���ة  عل���ى 
الدرام���ا اخلليجية، حيث ي�س���لط 
ال�س���وء على ع���دد من الق�س���ايا 
وامل�سكالت يف املجتمع اخلليجي، 
ال�س���يما الت���ي مت����س الفتي���ات. 
وت���دور اأح���داث امل�سل�س���ل حول 

حي���اة اأرب���ع فتي���ات ل���كل منهن 
ق�س���ة خمتلف���ة، حي���ث تلتق���ي 
بطالت امل�سل�س���ل يف م�ست�س���فى 

االأمرا�س النف�سية.
وي�س���تعر�س العمل االأ�سباب 
الت���ي اأدت اإل���ى و�س���ولهن لهذا 
املكان، من خالل عالقتهن بباحثة 
اجتماعية جتد يف ق�س�سهن مادة 
خ�س���بة لتغذي���ة بحثه���ا، وتب���داأ 
بعمل مقابلة مع كل واحدة منهن، 
وتكت�س���ف من خ���الل كل ق�س���ة 
اأمورا كثرة. وال تكتفي د. �سعاد 
بجم���ع املعلوم���ات فق���ط، لكنها 
تذهب اإلى املحيط الذي عا�س���ت 
فيه كل فتاة، لتكت�س���ف مفاجاآت 
كث���رة يف كوالي�س حياة كل فتاة 

منهن.
امل�سل�س���ل  اأح���داث  وتب���داأ 
قب���ل  فت���اة  كل  حي���اة  بعر����س 
دخولها امل�ست�سفى، وكيف كانت 
تعي�س حياتها الطبيعية. ويت�سح 
للم�س���اهد من خالل اأحداث العمل 
امل�س���وقة اأن تل���ك الفتيات ُهن 
�س���ديقات باالأ�س���ا�س، وهنا يبداأ 
عن����رش الت�س���ويق يف امل�سل�س���ل، 
املقرر عر�س���ه قريبا ع���رب اإحدى 

ال�سا�سات العربية.

    BUZZ      
أحداث

تخال���ف  اأن  دون  م���ن  الي���وم  ه���ذا  م���رر 
التعليمات الطبية املطلوبة

ال�س���جاعة والثق���ة بالنف����س هم���ا عن���وان 
املرحلة املقبلة 

اأمل خفي���ف ينتاب���ك ب���ني احل���ني واالآخر، ال 
تخف 

مت�س���ي اأوقاتاً رائعة من احلب والتوا�س���ل 
اجلميل 

ال تتكا�س���ل وال تتقاع����س ع���ن القي���ام مبا 
يخفف عنك

حتا�س حماوالت ا�ستدراجك اإلى اأن تغ�سب 
وتتوه

ال تدخل نف�سك يف م�ساريع اأكرب من طاقتك 
واحالمك 

ال�سحة ال�سليمة ن�سعى اإلى اإبقائها �سليمة 
ما ا�ستطعنا 

ي�س���هل علي���ك هذا الي���وم اإعادة ت�س���حيح 
امل�سار 

تتخل����س الي���وم م���ن املعرت�س���ني عل���ى 
م�ساريعك 

قم ببع�س التمارين الريا�س���ية ال�س���باحية 
قبل التوجه اإلى العمل

حم���اوالت حثيث���ة للق�س���اء عل���ى طموحك، 
انتبه 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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اأ�سبح من ال�س���ائع حملّياً روؤية االنت�سار الوا�سع 
م نكه���ات املطب���خ  للمطاع���م ال�س���عبية الت���ي تق���دِّ
البحرين���ي التقليدي يف �س���ّتى اأنح���اء اململكة. وقد 
انت����رشت هذه الظاه���رة موؤخراً يف العدي���د من الدول 
املجاورة كذلك من �س���وق املباركي���ة الكويتي حتى 
�س���وق واقف القطري. وتعددت اأ�سباب انت�سار هذه 
الظاهرة الت�س���ميمية، فاأّوله���ا حنني اجليل املعا�رش 
جلمالي���ات جترب���ة الطع���ام الرتاث���ي مب���ا يحمله من 
ب�س���اطة التقدمي واأ�س���الة االأطباق والذكريات التي 
تنع�س���ها يف ذهن الزائر. كما لعب االهتمام الوطني 
بال�س���ياحة وزيادة اأعداد ال�س���ياح دورا مهما يف رواج 
ه���ذه املطاعم كمحطة رئي�س���ية لعي�س التجربة املح

wلية.
ولي�س من امل�س���تغرب اأن تغ���دو هذه املقاهي 
واملطاعم املق�سَد االأول للعائلِة البحرينية والعوائل 
اخلليجي���ة واالأف���راد وال���زّوار بع���د اأن ارتق���ت هذه 
املطاعم بت�س���اميمها واأ�س���اليب تقدميها لالأكالت 
التقليدية يف اأُطر ت�سميمية حديثة وفراغات داخلية 
مميَّزة. ويتنوَّع ت�سميم هذه املقاهي واملطاعم اإلى 
ثالث���ة اأمناط. النَّمط الأول يعك����س الطابع التقليدي 
ُي���رى يف “قه���وة حاج���ي” و “اأحم���د  البح���ت، كم���ا 
عبدالرحي���م” يف املنام���ة، و “بوخل���ف” يف املح���رق، 
وَّ�س” يف البدي���ع و”الدهليز” يف الرفاع.  ومطع���م “امَّ
حيث يعتمد هذا النموذج على ا�ستخدام التق�سيمات 
امل�س���غرة للمكان واالعتماد عل���ى الطابع املعماري 
التقلي���دي للبي���وت البحريني���ة القدمي���ة واالأث���اث 
التقليدي للطاوالت اأو اجلل�سات االأر�سية باالإ�سافة 

اإل���ى الكثر من االك�س�س���وارات واالأدوات التقليدية 
امل�س���تخدمة ب�س���ورة رمزي���ة وجمالي���ة يف امل���كان، 
والتي تهدف لتحريك “الن�س���توجليا” الفردية لزمن 
الغو�س، وعقد ال�س���تينات من القرن املا�س���ي، مبا 
ي�س���مله من مل�س���ات فتوغرافية قدمية و�س���وتيات 
ومباه���ج ب�س���يطة تنوعت ب���ني اخلرب�س���ات اخلطية 
الأمثال وحكم �س���عبية اأو مل�س���قات االأفالم امل�رشية 
القدمية والكتب واالأ�سطوانات ال�سوتية اأو املذياع 

كو�سائل للرتفيه.
بينم���ا يعتمد النم���ط الثاين للمقاهي ال�س���عبية 
على املدر�س���ة الت�س���ميمية التي تعتمد على اإدماج 
وح���دات ومقايي�س العنا����رش املعماري���ة والفراغات 
الداخلية التقليدية مع اخلطوط التق�سيمية اجلريئة 
ومواد البناء احلديثة واالألوان املعا�رشة. وهذا النمط 

الهجني ب���ني الق���دمي واحلديث يالقي رواج���اً اأكرب 
حيث يتنا�س���ب مع املحتوى التقليدي ولكن يف اإطار 

من املعا�رشة.
يعتم���د ه���ذا النم���ط يف ت�س���ميمه عل���ى اإن�س���اء 
الفراغ���ات الداخلي���ة باال�س���تعانة بنم���اذج مط���ورة 
للزخرف���ة االإ�س���المية التقليدي���ة املعق���دة والت���ي 
جت���ردت يف ا�س���كالها وزادت يف احجامه���ا لتح���وي 
اأ�س���كاال هند�س���ية اأب�س���ط توزَّع���ت عل���ى احلوائ���ط 
والفوا�س���ل اجلداري���ة. كذل���ك اعتم���دت االأ�س���قف 
والفوا�س���ل الداخلي���ة عل���ى تقني���ة القط���ع واحلفر 
CNC[Computer Numerica - �الالإلكرتوين ال

ly Controlled Machining(اإل���ى جانب تقنية 
GRC [Glass Fiber Reinforced Co - �لل���

crete]لعمل القوالب اال�س���منتية املعززة بااللياف 
الزجاجي���ة املقاومة للرطوبة واحل���رارة، كما ُيرى يف 
مطعم “ن�س���يف” و “مر�ّس” و “الب�س���طة” و “�س���ي 

�سعبي”.
وُتظهر هذه الت�س���اميم احلديث���ة ترابطاً فريداً 
ب���ني ِنت���اج امل�س���مم املعم���اري والداخل���ي وحت���ى 
م�س���مم اجلرافيك دون االعتم���اد الكلي على احلريف 
البحرين���ي وتقنياته التقليدية. وم���ن االأمثلة البارزة 
لهذا النم���ط ما ُيرى اليوم يف الهوي���ة الب�رشية لهذه 
املح���الت التجاري���ة والت���ي تف���رَّدت يف ا�س���تخدام 
امل�س���طلحات اللغوية التقليدية كعناوين لها مثل 
مطاعم )العري����س، والدهليز، وزعفران(. وقد عزَّزت 
هذه املطاع���م دور الطفرة الفني���ة اجلديدة الأعمال 
ابتكاري���ة وم�س���غوالت تعتم���د عل���ى م���زج الق���دمي 

باجلديد كما نرى يف املل�س���قات اجلدارية واللوحات 
الفنية التي متالأ مطاعم النمط الت�سميمي الثاين. 

لت�س���ميم  احلدي���ث  النم���وذج  كذل���ك  وُي���رى 
املقاهي ال�س���عبية وفيه بدايات الأ�سلوب ت�سميمي 
الداخلي���ة  الفراغ���ات  توزي���ع  يف  ومتف���رِّد  ج���ريء 
وت�س���طيبها ب�س���ورة مغايرة للنموذجني ال�سابقني. 
حي���ث يخلق امل�س���مم جوَّاً مغاي���راً للف���راغ الداخلي 
باالعتم���اد على م�س���طلحات ت�س���ميمية جديدة مثل 
التق�سيمات اجلدارية املعدنية والفوا�سل املخرَّمة، 
واالإن���ارة املخفّي���ة لتحقي���ق ُهوي���ة جدي���دة للمكان 
���ر الزائر ب���روح العم���ران التقلي���دي، ولكنها ال  تذكِّ
تتطرق الى ا�س���تخدام العنا�رش التقليدية،بل تر�سخ 
يف الذاك���رة �س���ورة جديدة، وُهوية جدي���دة، وجتربة 
طع���ام فريدة، هي مزيج من نكه���ات قدمية وروائح 
عبق���ة من الذاكرة. ومن اأمثلة هذا النموذج يت�س���كل 
مطعم “دار�س���ني” يف متحف البحرين الوطني. حيث 
يتج�س���د ه���ذا الّتاب���ل العري���ق بطريقة غ���ر مبا�رشة 
يف الت�س���ميم املعا����رش واالأنيق لقطع املفرو�س���ات 
اخل�س���بية املنحوت���ة بب�س���اطة واملمتزجة م���ع نعومة 
اجللد االأ�س���يل باأل���وان عاجية وترابّية م�س���تمدة من 

األوان الطبيعة ال�سحراوية للمنطقة.
وبالرغم من اختالف الأمناط الت�سميمية الثالثة 
امل�ستعر�س���ة هنا،اإال اأنه���ا ت�س���عى، مبجملها، خللق 
جتربة ممي���زة اأخذت ت�س���تهوي املواط���ن البحريني 
وال�س���ائح عل���ى حدٍّ �س���واء كما ا�س���بحت “مو�س���ًة” 
جتارية مّدرة ال�سحاب االأعمال ال�سغرة اأو املنزلية. 
وه���ذا بحد ذات���ه ُيعترب اإجن���ازاً يف �س���بيل املحافظة 

عل���ى جزء من موروثنا الرتاثي بتقاليده وتفا�س���يله 
الدقيقة والت���ي ميكن توثيقها يف هذه امل�س���احات 
واإعادة تر�سيخها يف اأذهان االأجيال احلالية والقادمة.

بقلم د. نهال املرباطي
اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم العمارة والت�سميم 
الداخلي
كلية الهند�سة بجامعة البحرين
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شيماء سبت 
تطالب بمحاسبة 

بعض المنتجين 



ممر�ض �أملاين “قتل 100 مري�ض”
قال ممثلو ادعاء اأملان اإنهم يعتقدون اأن ممر�صا مدانا بقتل �صخ�صني قد يكون متورطا 

يف اإنهاء حياة اأكرث من 100 مري�ض خالل عدة �صنوات.
وذك���رت ال�رشطة واالدعاء يف مدينة اأولدنب���ورغ اأم�ض اخلمي�ض اأنهم اأكملوا اإجراء اختبارات 
على مر�صى لقوا حتفهم يف الوقت الذي كان فيه نيلز هويجل يعمل ممر�صا يف م�صت�صفيني 

حمليني �صمال غربي اأملانيا.
واأك���دوا اأنه���م اكت�صف���وا 16 حال���ة اأخ���رى ي�صتب���ه يف اأنهم م���ن �صحاي���ا املمر�ض، وفق 

“اأ�صو�ص�صيتد بر�ض”.
ويف اأواخ���ر اأغ�صط����ض املا�صي، قالت ال�رشطة اإنها تو�صلت اإل���ى اأن هويجل رمبا قتل 84 
مري�صا اآخر على االأقل خالل عمله،  واأ�صارت اإلى اأنها تنتظر نتائج حتليل ال�صموم يف 41 حالة 

وفاة.
وذكر االدعاء اأنه يتوقع توجيه مزيد من االتهامات �صد هويجل بحلول اأوائل يناير 2018.
واأدين هويجل باإعط���اء مر�صى جرعة مفرطة من عقاقري القلب وعقاقري اأخرى وذلك من 

اأجل ال�صعور باال�صتمتاع ب�صعور اإنقاذهم بعد تدهور حالتهم.
وكان���ت حمكمة اأملانية اأ�صدرت يف 2015 حكم���ا بال�صجن مدى احلياة على املمر�ض بعد 

اإدانته بقتل مري�صني.

��ضتئ�ضال ورم يزن 3 كيلوغر�مات من مري�ضة

تـكـنــولــوجــيــا جـديــدة تـ�ضـتــم ر�ئـحــة �ملــر�ض!
ميكن اأن تك���ون حا�صة ال�ص���م والتنف�ض مفتاح 
االأرخ����ض واالأك���رث  الطب���ي  الت�صخي����ض  اختب���ارات 
دق���ة، مبا يف ذل���ك الك�صف ع���ن املالري���ا وال�رشطان 
ومر����ض باركن�ص���ون. ويعمل فريق معه���د ا�رشائيلي 
للتكنولوجي���ا على اختبار التنف�ض القادر على ك�صف 
م���ا ي�صل اإل���ى 17 مر�صا.  ويف الوق���ت نف�صه، يقوم 
فريق بح���ث يف الوالي���ات املتحدة باختب���ار االأجهزة 

عرب حتدي���د الب�صمات التنف�صي���ة للمالريا يف مالوي 
باأفريقيا. وت�صتخدم التكنولوجيا املتطورة اأ�صلوب 
مقارنة املركب���ات الكيميائية املوج���ودة يف النف�ض 
ال�صح���ي، م���ع املركب���ات املوج���ودة ل���دى �صخ�ض 

م�صاب مبر�ض معني.
وعل���ى الرغ���م من اأن اأي���ا م���ن االإ�صدارين لي�ض 
جاهزا لال�صتخدام ال�رشيري، اإال اأن العلماء ياأملون باأن 

يكون االختبار التنف�صي جاهزا عما قريب لال�صتخدام 
الب�رشي، بطريقة اآمنة واأرخ�ض بكثري.

وبعد ف���رة طويلة م���ن اكت�ص���اف اأن االأمرا�ض 
تتمي���ز بروائح خا�صة، يقوم العلم���اء االآن با�صتخدام 
تكنولوجي���ا “رائح���ة” االأمرا����ض الت���ي يعج���ز االأنف 
الب����رشي عن ك�صفها. ويتكون نف����ض كل �صخ�ض من 
ع���دد من املركب���ات الكيميائية الفري���دة من نوعها 

بالن�صب���ة لنا، وقد تعتمد على اجلن�ض والعمر والعرق 
وجمموعة من العوامل البيولوجية االأخرى.

ويق���ول مط���ورو “Na-Nose” اإن���ه قادر على 
�ص���م رائحة االأمرا�ض مبا يف ذل���ك اأنواع من ال�رشطان، 
والت�صلب املتعدد وباركن�صون. وحتى االآن، ثبت اأن 
التكنولوجيا احلديثة دقيقة يف الك�صف عن االأمرا�ض 

بن�صبة 86 %.

�لوردية”  “ر�ج 
للبيع برقم فلكي

م���ن املق���رر اأن ت�صه���د جني���ف االأ�صب���وع 
املقب���ل م���زادا لبيع حج���ر كرمي م���ن االأملا�ض 
وردي الل���ون ي�صفه خرباء باأنه االأكرب يف العامل 

وُيتوقع اأن يباع ب�30 مليون دوالر.
وعر�صت دار مزادات “�صوذبيز” اجلوهرة 
التي اأطلق عليها “راج الوردية” التي تزن اأكرث 
م���ن 37 قرياطا بقليل يف املدين���ة ال�صوي�رشية 

االأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة “رويرز”.
وا�صُتخرج احلجر غري امل�صقول عام 2015 
ومل يج���ر الك�صف عن ا�صم مالكه الذي يبيعه يف 
امل���زاد. ويف مزادات �صابقة بيعت اأحجار اأ�صغر 
من الأملا�س الوردي حيث جتاوز �سعر القرياط 

الواحد مليون دوالر.

نيودلهي تتحول
لـ “غرفة غاز”

باإغ���الق  نيودله���ي  يف  ال�صلط���ات  اأم���رت 
املدار����ض حت���ى نهاي���ة االأ�صبوع م���ع تزايد حدة 
تل���وث اله���واء وت�صاع���د االنتق���ادات املتعلقة 
بف�ص���ل احلكومة يف التعامل م���ع االأزمة التي ت�رش 
بال�صح���ة العامة. واجت���اح �صباب دخ���اين كثيف 
دلهي حيث ارتفع موؤ�رش التلوث يف بع�ض املناطق 
اإلى ذروته عند م�صت���وى 500 وهو اأعلى م�صتوى 
عل���ى موؤ�رش ج���ودة الهواء احلكوم���ي الذي يقي�ض 
ع���دد اجلزيئات ال�صامة يف اله���واء. وقال ماني�ض 
�صي�صودي���ا نائب حاكم املدينة لدى اإ�صداره اأمرا 
باإغالق املدار�ض حتى يوم االأحد “جودة الهواء يف 
دلهي تراجع. ال ميكنن���ا اأننغامر ب�صحة االأطفال 

يف هذه املرحلة”، وفق “رويرز”.

كر�ضي حمام للبيع 
بثمن منزل

جرى، االأربع���اء يف لو����ض اأجنلو�ض، عر�ض 
مرحا����ض ذهب���ي مغط���ى بجل���د 24 حقيبة يد 
فاخرة من طراز “لوي����ض فيتون” ومتاح للبيع 
ولك���ن بثم���ن من���زل كام���ل. ووفق م���ا ذكرته 
“رويرز”، فاإن املرحا�ض من �صنع الفنانة اإملا 
غ���ور، الذي يقطن يف لو����ض اأجنلو�ض. واأ�صاف 
امل�صدر ذاته اأن املرحا����ض، الذي و�صف باأنه 
“ي�صتغ���ل بكامل خ�صائ�صه”، هو للبيع ب� 100 
األف دوالر. وج���رى عر�ض املرحا�ض على موقع 
للت�صوق عل���ى االإنرنت “تراد�ص���ي”، اخلا�ض 

ببيع املالب�ض واالإك�ص�صوارات امل�صتعملة.
وافتت���ح “تراد�صي” اأول متج���ر له يف اأحد 

اأحياء مدينة �صانتا مونيكا بلو�ض اأجنلو�ض.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

�أيقظه من �لنوم.. فاأ�ضكته بـ25 ر�ضا�ضة!
اأيق���ظ �ص���اب م�رشي ابن عمه من النوم، فما كان من االأخ���ري اإال اأن اأ�صكت “امُلوِقظ” اإلى االأبد ب�25 
ر�سا�س���ة، اأطلقه���ا عليه. وتلقى اللواء جم���ال �سكر، مدير اأمن اأ�سيوط ب�سعيد م����ر، بالغاً يفيد بقيام 
�ساب بقرية املطيعة مركز اأ�سيوط بقتل ابن عمه، بعد اأن �سوب نحوه 25 طلقة من �صالح اآيل ميتلكه. 
وعلى الفور انتقلت قوات ال�رشطة ملوقع البالغ، وتبني مقتل عبدالرحمن حممد غامن عبداحلافظ، حيث 

اأ�صارت التحريات اإلى اأن مرتكب الواقعة هو ابن عم املجني عليه ويدعى ع�صام.
وك�صف���ت التحقيق���ات اأن املجني عليه كان يق�صى اإجازته من اخلدم���ة الع�صكرية بالقرية، وذهب 
اإل���ى من���زل عمه وحاول اإيقاظ املتهم، وق���ام ب�صحب البطانية من عليه، االأمر ال���ذي ت�صبب يف م�صايقة 
االأخري، فحدثت م�صادة بينهما تطورت مل�صاجرة، قام على اإثرها القاتل باالإم�صاك ب�صالحه االآيل، واأطلق 

جميع الطلقات التي كانت بخزينته وعددها 25 طلقة نحوه فاأرداه قتيالً على الفور.

املنامة - وزارة ال�صحة: جنح فريق طبي بدائرة اجلراحة مبجمع ال�صلمانية الطبي اال�صبوع 
املا�صي من ا�صتئ�صال ورم كبري يزن قرابة ال� 3 كيلوغرامات، من جتويف البطن ملري�سة يف 

العقد اخلام�ض من العمر بال�صلمانية بنجاح تام ومن دون حدوث اأي م�صاعفات تذكر.
ا�صتغرق���ت العملية اجلراحية قرابة ال�صاعتني، حيث مت خاللها ا�صتئ�صال الورم بالكامل 
وال���ذي كان مال�صقا جلدار املع���دة.  واأكد املعاجلون اأن املري�ص���ة تعافت وتخ�صع للمتابعة 
واالإ�رشاف، ليتم اإخراجها من امل�صت�صفى والعودة ملمار�صة اأن�صطتها اليومية، بعد اإمتام املدة 

الالزمة للعالج.
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على  لعبة  بوتر” يف  “هاري 
طريقة “بوكيمون غو”

قال���ت �رشكت���ا نيانتي���ك مط���ورة لعبة بوكيم���ون غو، ووران���ر ب���رذرز اإنراكتف 
اإنرتينمن���ت، االأربعاء، اإنهما �صتنتجان لعبة جديدة تنقل عامل “هاري بوتر” اخليايل 
اإلى الهواتف املحمولة. و�صوف تتيح اللعبة امل�صماة )هاري بوتر: ال�صحرة يتحدون( 
وامل�صتوح���اة م���ن العامل اخلي���ايل للموؤلفة جيه.كي���ه رولينج مل�صتخدم���ي الهواتف 
املحمول���ة، خو�ض مط���اردة ت�صبه الواقع وعم���ل تعاويذ �صحري���ة والعثور على قطع 
اأثري���ة وت�صكيل ف���رق والت�صدي لوحو����ض خيالية و�صخ�صيات م���ن �صل�صلة روايات 
ه���اري بوتر ال�صهرية. وا�صتخ���دام اللعبة ملواقع واقعية يت�صاب���ه مع لعبة بوكيمون 
غو الت���ي اأنتجتها �رشكة نيانتيك واأ�صبحت يف يوليو 2016 اأول تطبيق على م�صتوى 
ال�ص���وق لتقنية الواقع املع���زز وتتيح للم�صتخدمني االإم�ص���اك ب�صخ�صيات تظهر يف 

الواقع املحيط بهم بعد اأن حتولها اللعبة اإلى ر�صوم متحركة.

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492
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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 موج البحر من قدم اإلى 3 اأقدام. 
درجة احلرارة العظمى 32، وال�صغرى 23 

درجة مئوية.

الطق�ض املتوقع لهذا اليوم 
�صيكون معتدالً مع كميات متفاوتة 

من ال�صحب اأحيانا.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 
10 عقد ولكنها �رشقية بوجه عام 

من 10 اإلى 15 عقدة احيانا.

كشميري يبيع الجوز 
بإنتظار الزبائن على 

ضفاف بحيرة دال في 
سريناغار. )ا ف ب(

جينيفر �أني�ضتون تعود للدر�ما �لتلفزيونية

بع���د غي���اب دام نح���و 14 عاما، تع���ود املمثل���ة االأمريكية جينيف���ر اأني�صت���ون للدراما 
التلفزيونية من جديد، من خالل م�صل�صل جديد من اإنتاج �رشكة “اأبل” لالإلكرونيات.

اأعلن���ت “اأبل”، ام����ض اخلمي�ض، عن تقدميه���ا ملو�صمني من امل�صل�ص���ل اجلديد، الذي 
�صتلع���ب بطولت���ه جينيف���ر اأني�صت���ون، اإلى جان���ب املمثلة احلائ���زة على االأو�ص���كار، ري�ض 
ويذر�صب���ون. ويتناول امل�صل�ص���ل اجلديد، يوميات املوظف���ني واملوظفات يف جمموعة من 
الربام���ج النهارية االأمريكية. وكان اآخر ظهور جلينيفر اأني�صتون يف الدراما التلفزيونية، من 
خالل جت�سيدها لدور “رات�صيل”، يف امل�صل�صل ال�صهري والناجح “فريندز”، من اإنتاج 2004.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18
	19
	20
	21
	22
	24

