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مفتوح���ة أم���ام الجميع لتقدي���م المقترحات 

والمب���ادرات التي تس���اهم في إنجاح موسم 

الب���ر. وأش���اد سم���وه بالجه���ود الت���ي يبذله���ا 

الشباب البحريني عبر نش���اطاتهم التجارية 

الت���ي يمارسونه���ا والت���ي أثبتوا م���ن خاللها، 

تميزه���م وقدرتهم عل���ى اإلب���داع واالبتكار، 

وها هي البحرين الي���وم تفخر بوجود نخبة 

من الش���باب القادر على منافس���ة المش���اريع 

الكبرى في المملكة.
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تلق���ى رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة برقي���ة تهنئة من رئيس 
المجل���س التنفيذي لالتح���اد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب محمد بمناس���بة اإلنجاز العلمي الخاص 
بتصني���ف اإلط���ار الوطن���ي البحرين���ي للمؤهالت كأول إط���ار وطني للمؤه���الت في الوطن���ي العربي يتم 
محاذات���ه م���ع اإلطار األس���كتلندي، وكثاني إطار يتم اعتم���اده لدولة خارج االتح���اد األوروبي بعد هونغ 

كونغ.

وق���ال رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد “إن اإلنجاز 
يأت���ي ترجم���ة فعلية لما تقدم���ة الحكومة من جهود 
كبي���رة بتوجيه���ات صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس 
الوزراء من أجل االرتقاء بجودة التعليم ليصل إلى 
العالمي���ة وينافس دوال متقدمة يش���ار إليه���ا بالبنان 
ف���ي التق���دم العلم���ي”، مؤك���دا أن حكوم���ة البحرين 
تعم���ل وف���ق تل���ك التوجيه���ات وحقق���ت العديد من 

اإلنجازات في مختلف المجاالت.
كم���ا أكد أن إسهامات صاحب الس���مو الملكي رئيس 
التعليمي���ة  العملي���ة  ف���ي تطوي���ر  الكبي���رة  ال���وزراء 
الدول���ي  البحري���ن  مملك���ة  مرك���ز  عل���ى  انعكس���ت 

المتق���دم في هذا الجانب، مش���يرا إل���ى أن ذلك يعد 
دافع���ا لتنمية ق���درات وإمكانات الش���باب البحريني 

وتمكينهم في قطاع األعمال والريادة.
وأوض���ح أن اإلنج���از ل���ه نتائ���ج مبه���رة عل���ى المدى 
القري���ب والبعيد، وستكون له فائ���دة كبرى لألجيال 
القادمة، مشيدا بجهود ودعم صاحب السمو الملكي 
رئي���س ال���وزراء الت���ي أسهم���ت ف���ي الوص���ول لهذا 
المس���توى، وهو ما سيدفع إل���ى نيل مملكة البحرين 
العديد من اإلنجازات في مختلف المحافل الدولية، 
سائ���ال هللا ع���ز وج���ل أن يوف���ق سموه لم���ا فيه خير 

مملكة البحرين، وأن يجعله ذخرا وحصنا لشعبها.

استقبال ركاب إحدى السفن السياحية

الحد - ميناء خليفة بن سلمان

أعل���ن مين���اء خليفة ب���ن سلمان عن 
البحري���ة  الرح���الت  موس���م  ب���دء 
السياحية للعام 2018-2019، وذلك 
 AZAMARA إث���ر استقبال���ه سفين���ة
QUEST بالبحري���ن. وتوقع الميناء 
أن يصل عدد الس���ياح إلى 128 ألفا 
و900 سائ���ح للفت���رة بي���ن نوفمب���ر 
2018 وأبريل 2019 عبر 52 سفينة.

تيرمينال���ز  إم  ب���ي  إي  وأعلن���ت 
البحرين، الش���ركة المش���غلة للميناء 
ع���ن بدء موس���م الرح���الت البحرية 

السياحية للعام 2019 - 2018.
الموس���م  يس���تقطب  أن  ويتوق���ع 
مزيدا من الفرص السياحية للمملكة 
م���ع وصول 4 سفن سياحية جديدة 

ألول مرة.

استعدادات الستقبال 52 سفينة سياحية

المنامة - جارمكو

أعلنت شركة الخلي����ج لدرفلة األلمنيوم 
)جارمك����و( عن إعف����اء منتجات شركتها 
المتح����دة  الوالي����ات  التابع����ة “جارمك����و 
الجمركي����ة  الرس����وم  م����ن  األميركي����ة” 
الت����ي فرضتها واشنطن عل����ى صادرات 
األلمني����وم من����ذ شه����ر م����ارس الماض����ي 

بواقع 10 %. 
وقالت الش����ركة في بيان إن����ه تم إعفاء 
م����ن  المس����توردة  الرئيس����ة  المنتج����ات 

البحرين.
يذك����ر أن “جارمكو” األم، ه����ي أحد أكبر 
المصانع التكميلية لأللمنيوم في منطقة 

الشرق األوسط، ومقرها البحرين.
وق����ال المدي����ر الع����ام لجارمك����و، محم����د 
عيس����ى، “م����ا زلن����ا ملتزم����ون بش����دة في 
تقدي����م منتج����ات ألمني����وم ذات ج����ودة 
عالي����ة، )...( ه����ذا االلت����زام ساه����م ف����ي 
كس����ب سمع����ة عالمي����ة كمس����تورد قّي����م 

ومسؤول”.

إعفاء “جارمكو” من 
ضريبة األلمنيوم 

األميركية

المنامة - بناالمنامة – التكافل الدوليةعواصم ـ وكاالت:

حذرت الواليات المتحدة، جميع الموانئ 
وشرك���ات التأمي���ن العالمية م���ن التعامل 
م���ع الس���فن اإليرانية الت���ي وصفتها بأنها 
“مس���ؤولية قانوني���ة عائم���ة” بع���د إع���ادة 
ف���رض عقوب���ات أميركي���ة واسع���ة ض���د 

إيران.
ومنذ اإلثنين تس���عى الوالي���ات المتحدة 

إلى إنه���اء جميع مبيعات النفط اإليرانية 
وصادراته���ا الحيوي���ة ف���ي محاولة للحد 

من تأثير إيران.
وقال بريان ه���وك الممثل الخاص لوزارة 
الس���ياسة  ح���ول  األميركي���ة  الخارجي���ة 
األميركي���ة  العقوب���ات  إن  إي���ران  بش���أن 

امتدت إلى شركات التأمين.

حقق���ت شرك���ة التكاف���ل الدولية إجمالي أرب���اح بلغ 703 آالف 
دين���ار للفترة المنتهية في 30 سبتمب���ر 2018 مقارنة بإجمالي 
أرباح قدره 90 ألف دينار بزيادة نسبتها 682 % مقارنة نفسها 
بالفت���رة 2017، وذلك ناتج عن تحس���ن أداء صندوق التكافل 
العام الذي حقق فائًضا قدره 536 ألف دينار. وحققت محفظة 
المساهمين ربًحا قدره 464 ألف دينار مقارنة بربح قدره 146 

ألف دينار في العام السابق وبزيادة نسبتها 218 %.

أح���د  تنفي���ذ  ف���ي  البحري���ن  شرع���ت 
وه���و  الكب���رى،  الوطني���ة  المش���روعات 
توسعة مصفاة “بابكو”، والتي تهدف إلى 
رف���ع الطاق���ة اإلنتاجية ف���ي المصفاة من 
نح���و 267 ألف برميل إل���ى إلى 360 ألف 
برميل يوميا، في إطار الس���عي المس���تمر 
م���ن جانب المملكة إل���ى زيادة اإليرادات، 

وتعزي���ز الق���درات ف���ي مج���ال صناع���ات 
النفط والغاز.

ويعد المشروع، أحد المشاريع التطويرية 
المهم���ة ف���ي مج���ال النف���ط والغ���از الت���ي 
تجري حاليا، ويش���مل بناء وحدة تكسير 
جدي���د، ويتوق���ع االنته���اء منه ف���ي العام 

.2021

إنجاز توسعة مصفاة “بابكو” 2021أربـــاح “التكافـــل الدوليــــة”واشنطن تحّذر من التعامل مع نفط إيران

المنامة - بنا

في إطار مسابقة االبتكار الحكومي 
)فكرة( التي أطلقها ولي العهد نائب 
القائ����د األعلى النائ����ب األول لرئيس 
الس����مو  صاح����ب  ال����وزراء  مجل����س 
الملك����ي األمي����ر سلمان ب����ن حمد آل 
خليف����ة، عقدت على م����دى اليومين 
الماضيين مرحلة تقييم المقترحات 

المتأهلة والمتضمنة 40 فكرة.
وأسفرت عملية تقييم العروض عن 
اختي����ار 12 فك����رة للمرحل����ة المقبلة 
م����ن المس����ابقة، إذ تع����رض األفك����ار 
المتأهل����ة عل����ى لجن����ة م����ن ال����وزراء 
الختيار المشاريع المتأهلة للمرحلة 

النهائية.

تأهل 12 فكرة في “االبتكار الحكومي” اإلنجاز التعليمي ثمرة توجيهات سمو رئيس الوزراء
“الحر للنقابات”: الحكومة تقدم جهودا كبيرا لالرتقاء بالقطاع ومنافسة الدول المتقدمة

المنامة - بنا

أحمر السلة يتفرعن في القاهرةأخطاء “الريجيم” الكارثيةتنديد باالعتقاالت في إيران4.76 مليونا لمحوالت كهرباءحديقة باربار إلى “المناقصات”

أكد الممثل البلدي للدائرة  «
الثانية بالمحافظة الشمالية 

علي الشويخ جهوزية خرائط 
مشروع حديقة باربار المحاذي 

لساحل القرية، على أن يتم 
قريًبا طرحه في مناقصة 

عامة.

طرحت هيئة الكهرباء والماء  «
في جلسة مجلس المناقصات 

والمزايدات، أمس، مناقصة مشروع 
استبدال المحوالت الكهربائية لألعوام 
)2018 - 2020(، تقدم إليها 4 عطاءات، 
أقلها بنحو 4.76 مليون دينار، وأكبرها 

بقرابة 5.64 مليون دينار.

نددت منظمة “مراسلون بال حدود”  «
المعنية بحرية الصحافة والدفاع 
عن الصحافيين، في بيان، بموجة 

االعتقاالت األخيرة التي طالت 
عدداً من الصحافيين داخل إيران، 
واستدعاء آخرين منهم للتحقيق 

من أجهزة االستخبارات واألمن.

نشرت صحيفة “ديلي ميل”  «
البريطانية في تقرير لها  6 

معتقدات خاطئة عن الحميات 
الغذائية عادة ما تتسبب في 

فشل الحمية وذلك على لسان 
خبيرة التغذية األسترالية إيما 

تايلور.
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خلف يدعو لتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء ويكلف الفرق النزول للميادين

خطط بديلة استعدادا لموسم األمطار

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وجه وزير األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لجنة الطوارئ بالوزارة البدء في التأكد من االستعدادات 
الميدانية والنزول ميدانيا؛ للكشف على نقاط تجمع مياه األمطار وشبكات تصريف مياه األمطار ومحطات ضخ المياه والتواصل 

مع المقاولين الذين تم االتفاق معهم لتوفير المضخات والصهاريج الالزمة ألعمال الطوارئ.

لجن����ة  م����ع  االجتم����اع  ف����ي  وأوض����ح خل����ف 
ط����وارئ األمط����ار أن����ه وبناًء عل����ى توجيهات 
رئيس الوزراء صاحب الس����مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة؛ للتحقق والتأكد 
اتخ����ذت  الت����ي  االستع����دادات  كف����اءة  م����ن 
للتعامل مع موسم األمطار تم مناقشة خطة 
االستعدادات للموس����م واالطالع على خطة 
فري����ق الط����وارئ والعم����ل على وض����ع خطط 
بديلة في حال وجود أية صعوبات ميدانية.
وقال “تم تقس����يم خطة العمل الى قس����مين، 
قسم معني به شؤون األشغال، وهو الحفاظ 
والش����وارع  الصح����ي  الص����رف  عل����ى شبك����ة 
الرئيس����ة ومهم����ة ه����ذا القس����م العم����ل عل����ى 
تنظيف قنوات الصرف والتأكد من سالمتها، 
والعم����ل على الحف����اظ على قن����وات الصرف 

الصحي، إضافة إلى الحفاظ على انس����يابية 
الحرك����ة المروري����ة ف����ي الش����وارع الرئيس����ة 

والعامة أثناء تساقط مياه األمطار”.
بالمناط���ق  البلدي���ات  “تخت���ص  وأض���اف 

الم���دن واألحي���اء والق���رى،  الداخلي���ة ف���ي 
والمن���ازل  المؤسس���ات  تأمي���ن  ومهمته���ا 
وشف���ط تجمع���ات المي���اه والعم���ل بص���ورة 

فورية”.

وزير األشغال وشؤون البلديات يجتمع مع فريق طوارئ األمطار

سمو محافظة الجنوبية مستقبال أمس بمبنى المحافظة عدًدا من أصحاب الشركات والمشاريع التجارية المشاركة في موسم البر

)02(

)02(
)11(

)11(

)03(
سمو رئيس الوزراء

)10(عصام األنصاري )10( )15(

حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة بداية  «
رائعة في البطولة العربية الـ23 لمنتخبات 

السلة وذلك بالفوز على المنتخب السعودي 
الشقيق بنتيجة 68-75، في أولى مباريات 

الفريقين بالبطولة التي تستضيفها القاهرة، 
وجاءت نتائج األوقات األربعة في المباراة كالتالي: -24

15 للسعودية، 10-25 لمنتخبنا، 19-19 و16-15 لمنتخبنا.
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

وجه وزير األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لجنة الطوارئ بالوزارة البدء في التأكد من االستعدادات 
الميدانية والنزول ميدانيا؛ للكشف على نقاط تجمع مياه األمطار وشبكات تصريف مياه األمطار ومحطات ضخ المياه والتواصل 

مع المقاولين الذين تم االتفاق معهم لتوفير المضخات والصهاريج الالزمة ألعمال الطوارئ.

وأوض���ح خل���ف خ���ال االجتماع م���ع لجنة 
ط���وارئ األمط���ار أنه وبناًء عل���ى توجيهات 
الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س 
خليف���ة؛  آل  سلم���ان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر 
للتحق���ق والتأكد م���ن كف���اءة االستعدادات 
الت���ي اتخ���ذت للتعام���ل مع موس���م األمطار 
ت���م مناقش���ة خط���ة االستع���دادات لموس���م 
األمط���ار واالط���اع عل���ى الخط���ة الت���ي تم 
وضعه���ا فريق الطوارئ والعم���ل على وضع 
خطط بديلة في ح���ال وجود أية صعوبات 

ميدانية.
كم���ا ناق���ش م���ع المس���ؤولين أماك���ن تجم���ع 

إل���ى  وتقس���يمها  ورصده���ا  األمط���ار  مي���اه 
واتخ���اذ  أولوياته���ا،  حس���ب  مس���تويات   3
االستع���دادات واإلج���راءات الفوري���ة إلزالة 
أية تجمعات من المياه الناتجة عن تساقط 

األمطار.
وأك���د خل���ف ض���رورة التحق���ق م���ن كف���اءة 
اإلجراءات؛ لسحب وتصريف مياه األمطار 
في الشوارع الرئيسة والحيوية وضمان أال 
تح���د تجمعات المياه من انس���يابية الحركة 
المروري���ة، مش���ددا عل���ى ض���رورة توظي���ف 
كافة اإلمكانات والطاق���ات لتجنب تجمعها 
في الطرق العامة والميادين وبخاصة على 

الش���وارع الرئيس���ة وعند األنفاق والمنشآت 
الحيوية.

وقال “تم تقس���يم خطة العمل الى قسمين، 
وه���و  األشغ���ال،  ش���ؤون  ب���ه  معن���ي  قس���م 
الصح���ي  الص���رف  شبك���ة  عل���ى  الحف���اظ 
والشوارع الرئيسة ومهمة هذا القسم العمل 
عل���ى تنظي���ف قن���وات الص���رف والتأكد من 
سامته���ا، والعمل على الحفاظ على قنوات 
الص���رف الصحي، إضاف���ة إلى الحفاظ على 
انس���يابية الحرك���ة المروري���ة في الش���وارع 
مي���اه  تس���اقط  أثن���اء  والعام���ة  الرئيس���ة 
األمط���ار”، مش���يرا إل���ى أن ه���ذه المجموعة 

عملت بالفعل وخال الفترة الماضية.
وأض���اف “فيما تختص البلدي���ات بالمناطق 
الم���دن واألحي���اء والق���رى،  الداخلي���ة ف���ي 
والمن���ازل  المؤسس���ات  تأمي���ن  ومهمته���ا 

وشف���ط تجمع���ات المي���اه والعم���ل بص���ورة 
فوري���ة، والعمل على شفط ه���ذه المياه في 
ح���ال تجمعه���ا حس���ب األولوي���ات بص���ورة 

عاجلة وفورية”.

كما دع���ا الوزي���ر المواطنين إل���ى عدم فتح 
أغطي���ة الص���رف الصح���ي، وح���ث الجمهور 
والمتضرري���ن م���ن تجمع���ات مي���اه األمطار 
التواصل مع مراكز االتصال عند الضرورة.

ب��ع��ث ع��اه��ل ال��ب��الد ص��اح��ب ال��ج��الل��ة 
خليفة  آل  ع��ي��س��ى  ب���ن  ح��م��د  ال��م��ل��ك 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
خليفة  آل  سلمان  ب��ن  خليفة  األم��ي��ر 
وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
بن حمد  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
ملك  إل���ى  تهنئة  ب��رق��ي��ات  خليفة  آل 
ن��وردوم  الملك  جاللة  كمبوديا  مملكة 
استقالل  ذك��رى  بمناسبة  سيهاموني 
بالده، أعربوا فيها عن أطيب تهانيهم 
وتمنياتهم لجاللته بالمناسبة الوطنية.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى هون 
كمبوديا،  وزراء  مجلس  رئيس  سين 
له  تهانيه  عّبر سموه فيها عن خالص 

بالمناسبة الوطنية.

وزير األشغال وشؤون البلديات يجتمع مع فريق طوارئ األمطار

المنامة- بنا

خل��ف يدع��و لتنفي��ذ توجيه��ات س��مو ال��وزراء ويكل��ف ف��رق العم��ل بالن��زول للميادي��ن

خطط بديلة لمواجهة الطوارئ في موسم األمطار

البحرين تهنئ كمبوديا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ش���ارك وزير األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في 
االجتماع ال� 21 للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول التعاون في الكويت.

وقال “إن االجتماع يصب في دعم مسيرة 
العمل البلدي الخليج���ي وتحقيق األهداف 
والتطلعات المش���تركة”، مضيف���ا “تم خال 
االجتم���اع الموافق���ة على الج���دول الزمني 
لمشروع اإلستراتيجية الموحدة للتخطيط 
العمراني بدول المجلس، والتي تهدف إلى 

تعزيز التكامل التنموي والعمراني”.
الت���ي  الع���ام لإلستراتيجي���ة  وأق���ر اإلط���ار 

الخليج���ي  البل���دي  العم���ل  مام���ح  تح���دد 
المستقبلي للسنوات الخمس المقبلة، ورفع 

للمجلس األعلى لاعتماد.
كما ت���م االطاع على مخرجات سير العمل 
في مش���روع كود البن���اء الخليجي الموحد 
ال���ذي يت���م بالتنس���يق بي���ن األمان���ة العام���ة 
وال���دول األعض���اء واالتف���اق عل���ى تحديد 

اإلطار الزمني وآليات التمويل.

برنامج زمني لإلستراتيجية العمرانية
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اس���تقبل محافظ���ة الجنوبي���ة س���مو الش���يخ خليف���ة ب���ن عل���ي آل خليفة، أم���س بمبنى 
المحافظة، عدًدا من أصحاب الشركات والمشاريع التجارية المشاركة في موسم البر.

م���ن  بالمش���اركين  المحاف���ظ  سم���و  ورح���ب 
أصحاب الشركات والمشاريع التجارية، منوها 
ب���أن هذا اللقاء يأتي للوق���وف على احتياجات 
المش���اركين في موس���م البر لهذا الع���ام، مؤكدا 
أن أب���واب المحافظ���ة مفتوح���ة أم���ام الجمي���ع 
لتقدي���م المقترح���ات والمبادرات التي تس���اهم 
في إنجاح موسم البر وأن المحافظة خصصت 
فريقا من منتسبيها للتعاون والتنسيق وتقديم 
مختلف التسهيات للمشاركين في موسم البر.

وأش���اد سم���وه بالجهود الت���ي يبذلها الش���باب 
البحرين���ي م���ن خ���ال نش���اطاتهم التجاري���ة 
الت���ي يمارسونه���ا والت���ي أثبت���وا م���ن خالها، 
تميزهم وقدرتهم على اإلبداع واالبتكار، وها 
ه���ي البحري���ن الي���وم تفخر بوج���ود نخبة من 

الش���باب القادر على منافسة المشاريع الكبرى 
في المملك���ة، معربا سموه عن شكره وتقديره 
لمش���اركاتهم المس���تمرة في جميع المناسبات 
المحافظ���ة  تنظمه���ا  الت���ي  واالحتف���االت 

الجنوبية.

عوالي - المحافظة الجنوبية

سمو محافظ العاصمة مستقبال عددا من أصحاب الشركات 
والمشاريع التجارية المشاركة في موسم البر

س��م��و م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة ي��ش��ي��د ب��م��ش��ارك��ة أص��ح��اب ال��م��ش��اري��ع ب��م��وس��م البر

الفئة الشبابية أثبتت قدرتها على اإلبداع واالبتكار

البحرين تفخر 
بوجود شباب قادر 

على منافسة 
المشاريع الكبرى

“وطنية الكوارث”: استعدادات لمنع “حوادث األمطار”
اللجنة تقف على جاهزية الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء

تنفي���ذا لتوجيه���ات رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليف���ة بالتحقق 
والتأك���د من كفاءة االس���تعدادات الت���ي اتخذت للتعامل مع موس���م األمطار، وبمتابع���ة دقيقة من وزير 
الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أكد رئيس األمن 
العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث اللواء طارق بن حسن الحسن، أن اللجنة تتابع التطورات 
المناخي���ة والتغي���رات في حالة الطقس وتعمل بش���كل متواصل للوقوف على اس���تعداد الجهات المعنية 

لمواجهة أي أحداث طارئة والتخطيط بشكل استباقي لمنع وقوعها ورفع الجاهزية لمواجهتها.

ون���وه في هذا الش���أن إل���ى جهود 
ال���وزارات والجه���ات المعني���ة في 
وضع الخطط االستباقية وتوفير 
الخدم���ات الازم���ة للتعام���ل م���ع 
موسم األمطار والعمل على وضع 
خط���ط بديلة لاعتماد عليها حال 
ح���دوث م���ا يعوق تنفي���ذ الخطط 

الموضوعة. 

وش���دد رئيس اللجن���ة على أهمية 
وق���وع  لمن���ع  يل���زم  م���ا  اتخ���اذ 
الحوادث نتيج���ة هطول األمطار 
وتوفي���ر مزيد من صهاريج شفط 
م���ع  والتواص���ل  األمط���ار  مي���اه 
المواطني���ن والمقيمي���ن عبر خط 

الطوارئ 999.
ووجهت اللجنة الوطنية لمواجهة 

حل���ول  وض���ع  إل���ى  الك���وارث، 
جذري���ة وشامل���ة لمش���كلة تجم���ع 
مي���اه األمطار وتوفي���ر المزيد من 
االحتياطي���ات للتعامل مع موسم 
األمط���ار ورفع نس���بة التجهيزات 
للتعامل مع الطوارئ وإعداد فرق 
لاستجاب���ة جاه���زة للتفعي���ل في 

رئيس األمن العامحال دعت الظروف.

المنامة - وزارة الداخلية
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الموافقة أو الرفض مصير 27 طلب شراء
التشغيلية المصروفات  تقليص  مبادرة  تبدأ  ال��وزارات  عبداهلل:  بن  خالد 

ف���ي إط���ار متابع���ة تنفي���ذ مب���ادرات برنام���ج 
الوزاري���ة  اللجن���ة  المال���ي، واصل���ت  الت���وازن 
للش���ؤون المالية وضبط اإلنفاق برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليف���ة ف���ي اجتماعه���ا ال���ذي عق���د أم���س، 
استع���راض طلب���ات المصروف���ات التش���غيلية 
حكومي���ة  وجه���ة  وزارة   27 م���ن  المس���تلمة 
)طلبات الش���راء(، وق���ررت إحالة تلك الطلبات 
إل���ى ف���رق عم���ل  المالي���ة  ع���ن طري���ق وزارة 
المصروفات التش���غيلية الس���تة.وقال الش���يخ 
خال���د ب���ن عبدهللا ف���ي االجتم���اع: “إن مبادرة 
تقلي���ص المصروف���ات التش���غيلية الت���ي تع���د 
أحد أه���م محاور ومرتك���زات برنامج التوازن 
المال���ي تؤك���د ح���رص الحكومة عل���ى أن تبدأ 
بنفس���ها من حي���ث خفض نفقاته���ا وحوكمتها 
لتك���ون متوازي���ة م���ع  وضبطه���ا وترشيده���ا؛ 
طبيعة الوض���ع المالي للبحرين”. وتأتي اآللية 
المستحدثة التزاما بالتعميم الصادر عن نائب 
رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية 
للشؤون المالية وضبط اإلنفاق في 11 أكتوبر 
الماض���ي بش���أن ضواب���ط ص���رف المصروفات 
التش���غيلية، والمتمثل���ة ف���ي قي���ام ال���وزارات 
إل���ى  طلباته���ا  بإحال���ة  الحكومي���ة  والجه���ات 

وزارة المالي���ة بع���د اتب���اع الضواب���ط الداخلية 
المعتمدة، وم���لء النموذج الخ���اص بالطلبات 
عل���ى النظام المالي المرك���زي، ومن ثم تعرض 
وزارة المالي���ة الطلب���ات على اللجن���ة الوزارية 
للمراجع���ة األولية، لتق���وم وزارة المالية بعدها 
بإحال���ة الطلبات إل���ى فرق عم���ل المصروفات 
التش���غيلية الستة، وهي الس���فر والمواصالت، 
وصيان���ة المباني الحكومي���ة، والمواد الطبية، 
واإليج���ارات، ونظم المعلوم���ات، والمصاريف 
األخ���رى. وم���ن المق���رر أن يت���م بع���د دراس���ة 

تل���ك الطلبات بالتنس���يق مع الوكيل المس���اعد 
للخدم���ات المالي���ة المش���تركة ب���وزارة المالية، 
الف���رق،  توصي���ات  المالي���ة  وزارة  تس���تلم  أن 
وم���ن ث���م تع���د التقاري���ر الالزم���ة بش���أن ذل���ك 
لعرضها على اللجنة الوزارية للش���ؤون المالية 
وضب���ط اإلنف���اق الت���ي تتخ���ذ الق���رار النهائ���ي 
بش���أنها إم���ا بالموافق���ة أو الرف���ض أو إع���ادة 
التقيي���م. وتدارست اللجنة الوزارية للش���ؤون 
المالي���ة وضب���ط اإلنف���اق تقريرا ع���ن إيرادات 
ومصروفات ال���وزارات والجه���ات الحكومية، 

وقررت في هذا الصدد رفع مذكرة إلى اللجنة 
التنس���يقية برأيه���ا حياله، وذلك بع���د االنتهاء 
م���ن الوقوف على جمي���ع الحاالت الواردة في 
التقري���ر ذات���ه. ووافق���ت اللجنة عل���ى توصية 
المواص���الت واالتص���االت بتخصي���ص  وزارة 
الميزاني���ة الالزم���ة لمعالج���ة تس���ربات شبك���ة 
والت���ي  سلم���ان،  ب���ن  خليف���ة  بمين���اء  المي���اه 
ستتحمل الشركة المشغلة للميناء 50 % منها، 
على أن تتحمل الحكومة النسبة المتبقية من 

التكلفة اإلجمالية إلصالح تلك التسربات.

الشيخ خالد بن عبدالله يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط اإلنفاق

المنامة - بنا

استعراض األنشطة الثقافية المعززة للعالقات مع الدول
م����ي ب���ن���ت م���ح���م���د: ال����ف����ن ج���س���ر ي����رب����ط ب���ي���ن ال���ش���ع���وب

اس���تقبلت رئيس���ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مّي بنت محمد آل خليفة في 
مكتبه���ا أمس الخميس وزير الخارجية الش���يخ خالد بن أحم���د آل خليفة بمعية المدير 

التنفيذي للمعهد الدبلوماسي الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة.

استع���راض  االجتم���اع  خ���الل  وت���م 
الت���ي  القادم���ة  األنش���طة  مجموع���ة 
تعمل عليه���ا هيئة البحري���ن للثقافة 
واآلث���ار، والت���ي تتواف���ق م���ع رؤي���ة 
المعهد الدبلوماسي في رفع مستوى 
العالقات الدولّية مع الدول الصديقة 
الثقافي���ة  المج���االت  ف���ي  السيم���ا 
والفني���ة، حي���ث أكدت الش���يخة مي 
أن الفن هو الجس���ر ال���ذي يربط بين 

شعوب العالم ويقارب فيما بينهم.
كما بح���ث االجتم���اع سب���ل التعاون 
المشترك الحتفالية وزارة الخارجية 
العم���ل  عل���ى  عام���ا   50 بم���رور 
الدبلوماس���ي ف���ي البحري���ن، وذل���ك 
ضم���ن الع���ام 2019 ال���ذي تخصص���ه 
هيئ���ة الثقاف���ة لالحتف���ال بيوبيالت 
أغن���ت تاري���خ المملك���ة بعن���وان “من 

وزير الخارجية في لقاء مع رئيسة هيئة الثقافة واآلثار والمدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسييوبيل إلى آخر”.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

جهود األميركية لمواجهة المخاطر بالمنطقة
واالستقرار األم��ن  تعزيز  في  كبيرا  دورا  ت��ؤدي  واشنطن  الخارجية:  وزي��ر 

استقب���ل وزي���ر الخارجي���ة الش���يخ خالد بن 
أحم���د آل خليف���ة، أم���س منس���ق مكافح���ة 
اإلرهاب ب���وزارة خارجية الواليات المتحدة 
األميركي���ة ناث���ان سيل���ز ال���ذي يق���وم بزيارة 

لمملكة البحرين.
الخارجي���ة  وزي���ر  رح���ب  اللق���اء،  وخ���الل 
بس���يلز، مؤك���ًدا عم���ق العالق���ات التاريخي���ة 
الوطيدة بي���ن البحرين والواليات المتحدة، 
والت���ي تس���تند إل���ى أس���س م���ن االحت���رام 
والثق���ة المتبادلين والتحالف اإلستراتيجي، 
مش���يًدا بالمس���توى المتق���دم ال���ذي وصل���ت 
إلي���ه عالقات الصداقة عل���ى األصعدة كافة، 
منوًه���ا باإلرادة المش���تركة للمضي بمجاالت 
التع���اون الثنائ���ي آلفاق أرح���ب في مختلف 

المجاالت.
وأش���اد بال���دور الكبي���ر والجه���ود المتواصلة 
التي تقوم به���ا الواليات المتحدة في تعزيز 
أم���ن واستقرار المنطقة والعال���م ومبادراتها 

اإلستراتيجي���ة ف���ي مكافحة اإلره���اب بكل 
تعزي���ز  عل���ى  وحرصه���ا  وأشكال���ه  ص���وره 
التع���اون الدولي؛ من أجل القضاء على هذه 
الظاهرة التي تهدد جميع دول العالم، منوًها 
بمساعيها في معالجة التهديدات والمخاطر 

المختلفة التي تواجه دول المنطقة، مجددا 
تقدي���ر البحرين لهذه الجه���ود ودعمها التام 
لهذه المس���اعي الرامية ألمن واستقرار دول 

وشعوب المنطقة.
من جانبه، أعرب الس���فير سيلز عن اعتزازه 

وتقدي���ره لما وصلت إلي���ه عالقات الصداقة 
بي���ن البلدي���ن م���ن تط���ور ونم���اء عل���ى كافة 
األصعدة، مش���يًدا بجه���ود البحرين الدءوبة 
للمملك���ة  متمني���ا  اإلره���اب،  مكافح���ة  ف���ي 

المزيد من التقدم واالزدهار.

وزير الخارجية مستقبال منسق مكافحة اإلرهاب بالخارجية األميركية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

استقبل نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
أم���س  القضيبي���ة  بقص���ر  مكتب���ه  ف���ي 
عميد الس���لك الدبلوماسي، سفير دولة 
الكويت الش���قيقة الش���يخ عزام مبارك 
خ���الل  سم���وه  واستع���رض  الصب���اح. 
اللق���اء مع الس���فير الكويت���ي العالقات 

األخوي���ة التي ترب���ط مملك���ة البحرين 
ودولة الكويت الشقيقة وسبل تعزيزها 
المج���االت  مختل���ف  ف���ي  وتطويره���ا 
والقضاي���ا ذات االهتمام المش���ترك بين 
البلدين الشقيقين، مشيدا سمو الشيخ 
محم���د ب���ن مب���ارك آل خليف���ة بجه���ود 

السفير في هذا الشأن.

استعراض العالقات مع الكويت

المنامة - وزارة الداخلية

اس���تقبل وزي���ر الداخلي���ة الش���يخ راش���د ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة، منس���ق مكافحة 
اإلرهاب في وزارة الخارجية األميركية الس���فير ناثان س���يلز، وذلك بحضور سفير 
الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين جاستين سيبيريل ورئيس األمن 

العام اللواء طارق الحسن.

وفي بداي���ة اللقاء، رح���ب الوزير بزيارة 
وزارة  ف���ي  اإلره���اب  مكافح���ة  منس���ق 
مملك���ة  إل���ى  األميركي���ة،  الخارجي���ة 
التواص���ل  بأهمي���ة  منوه���ا  البحري���ن، 
البلدي���ن  بي���ن  النظ���ر  وجه���ات  وتب���ادل 
الصديقين. وتم خالل اللقاء، استعراض 

العالق���ات الثنائية المتمي���زة التي تربط 
المتح���دة  والوالي���ات  البحري���ن  مملك���ة 
األميركية، وأوجه تعزيز التعاون األمني 
بم���ا يخدم مصال���ح البلدي���ن الصديقين، 
كم���ا تم بحث عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

استعراض العالقات بين المنامة وواشنطن

بلفاست - بنا

ش���ارك وفد يض���م عددا م���ن محققي 
األمان���ة العام���ة للتظلم���ات في ورشة 
عم���ل ف���ي بلفاس���ت مؤخ���را تناول���ت 
موضوع “أفض���ل الممارسات المتبعة 
بالمب���ادرة  التحقي���ق  سلط���ات  ف���ي 
الخاص���ة”، والتي نظمه���ا مكتب أمين 
ف���ي  العام���ة  للخدم���ات  التظلم���ات 

الدول���ي  والمعه���د  الش���مالية  أيرلن���دا 
ألمناء التظلمات.

ورك���زت الورش���ة عل���ى التحقي���ق من 
خ���الل المب���ادرة الخاص���ة، ف���ي بعض 
الموضوع���ات والمالحظ���ات من دون 
تلقي شك���وى رسمية من جانب أفراد 

الجمهور. 

سلطت المناقشات، الضوء على الدور المهم الذي تلعبه تحقيقات  «
المبادرة الخاصة في معالجة قضايا مثل: مواجهة القصور والخلل في 

أداء األجهزة التنفيذية، وكذلك تعظيم أثر الدور الذي تلعبه مكاتب أمناء 
التظلمات ودعم عملها.

محققو التظلمات في ورشة “المبادرة”

في إطار مسابقة االبتكار الحكومي )فكرة( التي أطلقها ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ����ب األول لرئي����س مجل����س ال����وزراء صاحب الس����مو الملكي األمير س����لمان بن حمد 
آل خليف����ة، عق����دت على م����دى اليومين الماضيي����ن مرحلة تقييم المقترح����ات المتأهلة 

والمتضمنة 40 فكرة حيث تم عرضها على 4 لجان من ذوي الشأن واالختصاص.

أفك���ار  مجموع���ة  لجن���ة  كل  وقيم���ت 
 3 لم���دة  م���ن أصحابه���ا  عليه���ا  عرض���ت 
دقائ���ق خصصت لكل ع���رض، وذلك بعد 
أن اخت���ار أصحاب كل فك���رة من األفراد 
والمجموع���ات اللجن���ة الت���ي سيقدم���ون 

عروضهم أمامها بالقرعة.
وأسف���رت عملي���ة تقيي���م الع���روض ع���ن 
اختي���ار 12 فك���رة للمرحل���ة المقبل���ة م���ن 
)فك���رة(،  الحكوم���ي  االبتك���ار  مس���ابقة 
المتأهل���ة  األفك���ار  ع���رض  يت���م  حي���ث 
عل���ى لجن���ة م���ن ال���وزراء ليت���م اختي���ار 
النهائي���ة،  للمرحل���ة  المتأهل���ة  المش���اريع 

والت���ي خلص���ت إل���ى اآلتي���ة أسماؤه���م: 
مري���م عبدهللا جالل من وزارة الداخلية، 
الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة وبدور 
إبراهي���م  ص���الح  وم���ي  التمي���م  مب���ارك 
وزارة  م���ن  البوفالس���ة  مب���ارك  وهش���ام 
الداخلي���ة، أحمد فتحي الذوادي ومحمد 
عبدالغف���ار المرباط���ي وإبراهي���م علي آل 
بورشيد من جهاز المس���احة والتس���جيل 
العقاري، أحمد محمد الطريفي من وزارة 
الخارجي���ة، عادل يوسف يعقوب القالف 
م���ن وزارة الع���دل والش���ئون اإلسالمي���ة 
واالوق���اف، كوث���ر ف���ؤاد جاس���م ونادي���ة 

جاس���م أبوادري���س م���ن وزارة الصح���ة، 
أحمد سامي التاجر وفاطم�ة علي جاسم 
م���ن وزارة اإلسك���ان، علي سلم���ان البناء 
من صندوق العمل )تمكين(، حامد محمد 
أبوالفتح من جهاز المس���احة والتسجيل 
العقاري، حس���ين مه���دي القيدوم وإيمان 

التنمي���ة  مجل���س  م���ن  الع���رادي  جعف���ر 
االقتصادي���ة وهيئ���ة التش���ريع واإلفت���اء 
القانون���ي، نوف محم���د األحمد وعبدهللا 
البحري���ن  م���ن مص���رف  محم���د األحم���د 
المركزي ووزارة الخارجية، بشرى حسين 
سيد إبراهيم ورضا محمد األدرج وسيما 

عبدالعزيز السعيد من وزارة اإلسكان.
وتأتي مسابقة االبتكار الحكومي )فكرة( 
به���دف تعزي���ز ثقاف���ة االب���داع واالبتك���ار 
باعتبارها محرك رئيسي للتطوير وبلورة 
األفك���ار الخالقة وإتاحة الفرصة إلشراك 
موظف���ي القطاع العام ف���ي بلورة األفكار 

والمقترح���ات التي تخدم تطلعات العمل 
الحكوم���ي وتطوي���ر جودت���ه ومخرجاته 
وفق���ا لمبادئ رؤي���ة البحرين االقتصادية 
والتنافس���ية  االستدام���ة  وه���ي   2030
والعدال���ة، الت���ي تس���تند عليه���ا مختل���ف 

البرامج والمبادرات.

المنامة - بنا

تأهل 12 فكرة في مسابقة االبتكار الحكومي

عقدت مرحلة تقييم المقترحات المتأهلة والمتضمنة 40 فكرة على 4 لجان
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أقام سفير دولة الكويت لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد الصباح مأدبة غداء لوفد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وجمعية هذه 
هي البحرين، المشاركين في حفل التدشين الرسمي لكرسي الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش السلمي في جامعة سابيانزا اإليطالية.

وأكد الش���يخ علي الخال���د الصباح خالل 
إنش���اء  أهمي���ة  المش���ارك  الوف���د  لقائ���ه 
كرس���ي الملك حم���د للحوار بي���ن األديان 
والتعاي���ش الس���لمي، معتب���رًا أنه���ا فك���رة 
رائدة سبق���ت بها مملك���ة البحرين جميع 
ال���دول األوروبي���ة والعربي���ة، الفت���ا إل���ى 
أن���ه إنج���از حض���اري يحس���ب للبحري���ن 
ويجسد رغبة البحرين الصادقة في نشر 

التعايش السلمي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء مركز 
المل���ك حم���د العالم���ي للتعايش الس���لمي 
الش���يخ خال���د ب���ن خليف���ة آل خليفة دور 
الس���فير الكويت���ي ف���ي إنجاح المش���روع 
ومس���اندته منذ البدء في تنفيذه، وقال: 
“إن مس���اهمة الس���فير الكويت���ي في دعم 
المش���روع شكل���ت دافع���ا مهما ف���ي دعم 
المش���روع”، كما أن دعوته الكريمة للوفد 
خي���ر دليل على المس���اندة الكبي���رة التي 

تقدمها الشقيقة الكويت.
م���ن جانبه���ا، أش���ادت بيتس���ي ماثيوسن 
النائب الثاني لرئيس مجلس أمناء مركز 
المل���ك حم���د العالم���ي للتعايش الس���لمي 
البحري���ن”  ه���ي  “ه���ذه  جمعي���ة  رئيس���ة 
بالحف���اوة الت���ي أبداها الس���فير الكويتي 
لدى استقباله الوفد، مشيدة بجهوده في 

دعم المشروع.
كم���ا أك���د وزي���ر التربي���ة والتعلي���م ماجد 
النعيمي على الدور الريادي الذي حظيت 
ب���ه البحري���ن عل���ى م���ر التاريخ في نش���ر 
العل���م والمعرفة، فيم���ا أكد رئيس جامعة 

البحري���ن ري���اض حم���زة أهمي���ة إنش���اء 
كرس���ي الملك حم���د للحوار بي���ن األديان 

وما سيقدمه لإلنسانية.
وف���ي نهاية الحف���ل قدم رئي���س مجلس 
أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
الس���لمي لس���فير الكويت هدي���ة تذكارية 
دعم���ا لجه���وده، كم���ا قدم���ت ماثيوس���ن 
هدي���ة تذكاري���ة للس���فير م���ن “ه���ذه هي 
البحرين”، وق���دم النعيمي هدية تذكارية 
للس���فير بمناسب���ة م���رور 100 ع���ام عل���ى 
التعلي���م ف���ي البحري���ن، فيما ق���دم حمزة 

ووفد من الطلبة هدية تذكارية للسفير.
يش���ار إلى أن كرسي المل���ك حمد للحوار 
بين األديان والتعايش الس���لمي هو نظام 
أكاديم���ي جدي���د يع���د األول م���ن نوع���ه 
ف���ي العالم، ت���م تصميمه لتنوي���ر وإشراك 
الش���باب من جميع أنحاء العالم لمكافحة 

اإلرهاب والتطرف.

السفير الكويتي في روما يقيم مأدبة غداء للمشاركين في تدشين كرسي الملك حمد للحوار

روما - بنا

كرســي الملك حمــد للحــوار إنجــاز حضــاري
التدش��ين ف��ي  للمش��اركين  غ��داء  مأدب��ة  يقي��م  روم��ا  ف��ي  الكويت��ي  الس��فير 

“يوسف محمود” تتبرع بأجهزة لـ “الصحة”
الش��ركة تؤك��د تعزي��ز المش��اركة الفاعل��ة والتع��اون لالرتق��اء بالخدم��ات

تسلمت وزارة الصحة تبرعا من جانب شركة يوسف محمود حسين عبارة عن جهازين 
للمش���رط الكهربائ���ي وتخث���ر األوعي���ة الدموي���ة، وجهاز آخر الس���تئصال غش���اء بطانة 

الرحم بقيمة إجمالية لألجهزة بالكامل تبلغ 40 ألف دينار.

ت����م است����الم التبرع بدائ����رة األجه����زة الطبية 
بمجم����ع الس����لمانية الطب����ي بحض����ور كل من 
الوكيل المساعد للموارد والخدمات ورئيسة 
ب����وزارة  المجتم����ع  ودع����م  التبرع����ات  لجن����ة 
الصحة فاطمة األحمد وعدد من المسؤولين 
ب����وزارة الصح����ة، كم����ا حض����ر حف����ل تس����ليم 
األجهزة نائب المدير المدير التنفيذي بشركة 
يوس����ف محم����ود حس����ين، سع����ود عبدالعزيز 

وعدد من المسؤولين بالشركة المتبرعة.
وتقديره����ا  شكره����ا  ع����ن  األحم����د  وأعرب����ت 
ومس����اندة  دع����م  ف����ي  لجهوده����ا  للش����ركة 
وزارة  تقدمه����ا  الت����ي  الطبي����ة  الخدم����ات 
الصح����ة وفي توفي����ر االحتياجات واألجهزة 
والمس����تلزمات الطبية الحديث����ة والمتطورة 

تقنيا.
وأك����د سع����ود عبدالعزي����ز أن شرك����ة يوس����ف 
محمود حس����ين تس����عى من خالل تبني هذه 
المبادرات إلى تعزيز حجم المشاركة الفاعلة 
والتع����اون في سبيل تحقيق االرتقاء األمثل 
بالخدم����ات الصحية الموجه����ة لخدمة جميع 

المرضى بمملكة البحرين.
يذكر أن جهازي المش����رط الكهربائي المتبرع 
بهما عبارة عن جهاز حديث ومتطور ومجهز 
بأحدث تقنيات القط����ع الجراحي بالترددات 
العالية، ويستخدم في غرف العمليات لقطع 
األنس����جة وتخثي����ر األوعي����ة الدموية، حيث 
مخصص����ة  بالجه����از  الملحق����ة  األدوات  إن 
لمس����ك األنس����جة وقطعها وتخثي����ر األوعية 

بخطوة واح����دة ذلك أنه يعتمد التيار العالي 
والترددات العالية في أداء العملية.

كم����ا يلعب الجهاز دورًا فاعالً في تقليل مدة 
العملية الجراحية ويتميز بالحد من النزيف، 
باإلضاف����ة إل����ى تقلي����ل أل����م م����ا بع����د العملية 
وسرعة التئام الج����روح وكل ذلك مع ضمان 
دق����ة أكبر يتمتع بها الج����راح أثناء استخدام 

الجهاز في العملية الجراحية.
أم����ا الجه����از اآلخ����ر الستئصال غش����اء بطانة 
األم����راض  ع����الج  ف����ي  فيس����تخدم  الرح����م 
النس����ائية، إذ إن الجهاز المتبرع به هو عبارة 
ع����ن جهاز حدي����ث ومتط����ور ومجهز بأحدث 
تقني����ات االستئص����ال الجراح����ي باستخ����دام 

الترددات العالية.

وزارة الصحة تتسلم تبرعا بأجهزة طبية من شركة يوسف محمود حسين

المنامة - بنا

افتت���ح محاف���ظ العاصمة الش���يخ هش���ام ب���ن عبدالرحم���ن آل خليفة الف���رع الرابع 
والرئيس لسلسة المقاهي الشهيرة دوز كافيه في واتر جاردن سيتي.

وفي تصريح ل� “البالد” أكد الش���يخ هشام بن 
عبدالرحمن ضرورة دعم مثل هذه المشاريع 
الشبابية، والتي تشكل عامال مهما في جذب 
العائلي���ة،  الس���ياحة  وتطوي���ر  االستثم���ارات 
حي���ث تعتب���ر مناسب���ة لألعم���ار كاف���ة، فق���د 
أصبحت المقاهي مقصدا للش���باب والعائالت 
بش���كل كبي���ر، واعتبر المحافظ الش���راكة بين 
الكوي���ت والبحري���ن، والت���ي تمثل���ت في دوز 
كافي���ه انطالقة مهمة للش���باب العربي لتنفيذ 
مش���اريع مش���ابه من شأنها تنمي���ة القطاعين 

االقتصادي والسياحي على حد سواء.
وأض���اف أن الحكوم���ة تس���عى وبالتعاون مع 
تمكين في دعم مثل هذه المشاريع الشبابية 
العمري���ة،  الفئ���ات  اهتم���ام  تس���تقطب  الت���ي 
والت���ي تحت���ل النس���بة األكب���ر ف���ي المجتم���ع 

البحرين���ي، وهذا بالطبع من شأنه المس���اهمة 
في دعم االقتصاد الوطني وواجهة سياحية 

جيدة.
وصرح المالك البحريني بش���ارة عبده بشارة 
ب���أن الف���رع الراب���ع ل���دوز كافي���ه ه���و الف���رع 
الرئيس ال���ذي سيدير كل الف���روع بالبحرين، 
وال���ذي سيص���ل عددهم م���ع نهاي���ة العام إلى 

ست فروع.

هبة محسن من وترجاردن سيتي -تصوير عبدالرسول الحجيري

محافظ العاصمة: الشباب الداعم الرئيس لتنمية االقتصاد

محافظ العاصمة يفتتح الفرع الرابع والرئيس لسلسة المقاهي الشهيرة دوز كافيه في واتر جاردن سيتي

المنامة - وزارة الداخلية

الش���راكة  إلستراتيجي���ة  تعزي���زا 
المجتمعية المعمول بها في وزارة 
الداخلية، نظم���ت مديرية شرطة 
بالتع���اون  المح���رق،  محافظ���ة 
زنوبي���ا  مدرس���ة  م���ع  والتنس���يق 
محاض���رة  للبن���ات،  اإلعدادي���ة 
الت���ي  توعوي���ة ح���ول الخدم���ات 
األس���رة  حماي���ة  مكت���ب  يقدمه���ا 

والطفل بالمديرية.

أه���داف  المحاض���رة،  وتضمن���ت 
المكت���ب ومهام���ه إضاف���ة إل���ى ما 
متمي���زة،  خدم���ات  م���ن  يقدم���ه 
كم���ا تطرق���ت إل���ى مفه���وم العنف 
وشه���دت  وأنواع���ه،  األس���ري 
المحاض���رة تفاع���ال إيجابي���ا م���ن 
جانب الطالبات م���ن خالل تناول 
الح���وار وط���رح األسئل���ة المتعلقة 

بالموضوع المطروح.

محاضرة عن خدمات “حماية األسرة”

أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية  «
جميل حميدان بالخطوة الرائدة 

والحضارية والمتمثلة في تدشين 
كرسي الملك حمد للحوار بين األديان 

في جامعة سابينزا، الذي يعد األول 
من نوعه في العالم.

ورفع حميدان خالص التهاني  «
والتبريكات إلى عاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، مؤكدا أن تدشين هذا الكرسي 

األكاديمي يعكس الرؤية الحكيمة 
والنظرة الثاقبة لجاللة الملك في 

تعزيز قيم التسامح والتعايش 
والمحبة والسالم، ومحاربة التطرف 
واإلرهاب، ويرسخ المكانة المرموقة 

التي تبوأتها البحرين عبر تاريخها 
العريق في نشر قيم التعايش 

السلمي وقبول اآلخر وسعيها الدائم 

لمد جسور التواصل، وتعزيز الحوار 
بين مختلف الثقافات واألديان.

وأكد الوزير أن هذا الكرسي األكاديمي  «
بكونه متاحا أمام الطالب من شتى 

أنحاء العالم وفي جامعة عريقة 
كجامعة سابينزا، سيكون له دور 

بارز ومهم في توسيع مداركهم عبر 
تعريفهم بأديان وثقافات أخرى، 

وسيسهم في تعزيز قيم التسامح 
لديهم، ويفتح أمامهم آفاقا أوسع في 

مجال الحوار بين األديان على اعتبار 
أنها أداة قوية وفعالة للتغيير، والبد 

أن أولئك الشباب سيكون لهم دور 
فاعل ورائد في نشر هذه الثقافة في 

دولهم وفي أرجاء العالم، وبالتالي 
سيسهمون دون شك في االرتقاء 
بالفكر اإلنساني النابع من قناعة 

وإيمان عميقين بفلسفة االختالف 

وثقافة القبول به والتعايش معه بكل 
تسامح وانفتاح.

وقال إن مثل هذه المبادرات  «
الحضارية الرائدة التي اتخذها عاهل 

البالد؛ لتعزيز التسامح والتعايش 
السلمي بين أعضاء األسرة البشرية 

بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية 
والثقافية تشكل قيًما ورسالة إنسانية 

سامية لكافة شعوب العالم، ستبقى 
راسخة في الذاكرة البحرينية والدولية 

على حد سواء؛ كونها تؤكد مكانة 
البحرين على المستوى الدولي كمركز 
عالمي لتعزيز ثقافة السالم واالنفتاح 

والتعايش بين الثقافات المختلفة، 
حيث تنطلق من قاعدة صلبة تتمثل 

في تاريخ عريق للمملكة وإرث حضاري 
قائم على احترام سيادة القانون 

واحترام حقوق اإلنسان، في ممارسة 

حميدان: كرسي الملك حمد يرتقي بالفكر

ودعم مفاهيم حضارية في التعددية 
والصداقة واالحترام والتقارب 

اإلنساني، ونبذ مجتمعها المسالم 
والمتماسك كافة أشكال التعصب 

والكراهية والتطرف.

جميل حميدان

المحافظ يفتتح 
الفرع الرابع لـ 
“دوز كافيه”
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الرفاع - قوة الدفاع

أقي���م صباح أمس، حف���ل تخريج إحدى 
الدورات العسكرية المتخصصة للضباط 
بإح���دى وح���دات ق���وة دف���اع البحري���ن، 

بحض���ور مدير الصيان���ة والتزويد الفني 
الل���واء الركن بح���ري أنور عبدهللا جاسم 

الجودر.

تخريج دورة عسكرية للضباط

إشادة بمجريات العمل العسكري االحترافي
ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ي��ت��ف��ق��د ع����ددا م���ن أس��ل��ح��ة ووح������دات “ال���دف���اع”

ق���ام القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين المش���ير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، بزيارة 
تفقدي���ة إل���ى ع���دد من أسلح���ة ووح���دات قوة 
دف���اع البحرين تفقد فيها التجهي���زات اإلدارية 
واالستع���دادات الفني���ة وأطل���ع عل���ى جاهزيتها 
القتالية، وأش���اد بما شاهده من سير ومجريات 
العمل العسكري االحترافي القائم على الكفاءة 
وال���روح المعنوي���ة العالي���ة ال���ذي تش���هده دائمًا 
مختل���ف أسلح���ة ووح���دات ق���وة الدف���اع على 
العس���كرية  والمج���االت  المس���تويات  مختل���ف 
وذلك في ظل الرعاية الدائمة واالهتمام الكبير 
م���ن قب���ل عاه���ل البالد صاح���ب الجالل���ة الملك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، كما ثم���ن الجهود 
الطيب���ة المبذولة ف���ي سبيل االرتقاء بمس���توى 
اإلع���داد والتدريب العس���كري وخط���ط وبرامج 
التطوير اإلداري، مشيدا بالجاهزية العالية التي 
تتمي���ز به���ا دائم���ًا أسلح���ة ووحدات ق���وة دفاع 
البحرين، وبالروح المعنوية الرفيعة التي يتمتع 

بها منتس���بيها، وتميزهم في األداء، وإخالصهم 
ف���ي العمل، وتفانيهم في العطاء، واستعدادهم 
الت���ام ال���ذي دائم���ًا يتجلى في تنفي���ذ الواجبات 

والمهام المسندة إليهم بكل كفاءة وإتقان.
وأك���د القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين أن قوة 

التط���ور  م���دارج  نح���و  البحري���ن تس���ير  دف���اع 
بفض���ل  المس���تويات  مختل���ف  عل���ى  والرق���ي 
ص���ف  وضب���اط  ضب���اط  م���ن  رجاله���ا  جه���ود 
وأف���راد، وكل ذل���ك من أجل تحقي���ق الجهوزية 
القتالية واإلدارية المنش���ودتين لكافة األسلحة 

والوح���دات وتنميته���ا وتطويره���ا وف���ق أعل���ى 
المتقدم���ة، موضح���ًا أن مختل���ف  المس���تويات 
أسلح���ة ووح���دات ق���وة الدف���اع تس���ير وف���ق 
برام���ج تطوي���ر وخط���ط تحدي���ث قائم���ة عل���ى 

استراتيجيات مدروسة.

القائد العام يتفقد في زيارة تفقدية لعدد من أسلحة ووحدات قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

“الدفاع” تشارك في “درع العرب 1”
دول  8 ب����م����ش����ارك����ة  م����ص����ر  ف������ي  ي�����ق�����ام  ال����ت����م����ري����ن 

تشارك قوة دفاع البحرين أشقاءها في التمرين المشترك )درع العرب1( الذي يقام في جمهورية 
مص���ر العربي���ة الش���قيقة لغاي���ة 16 نوفمب���ر الجاري، بقاع���دة محمد نجي���ب العس���كرية ومناطق 
التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط، والذي يعتبر من أكبر المناورات 
العربية المش���تركة في المنطقة بمش���اركة 8 دول عربية بقوات ومراقبين لتنفيذ مناورات برية 
وبحرية وجوية مش���تركة والقوات المش���اركة ف���ي التمرين هي القوات المس���لحة من جمهورية 
مص���ر العربي���ة والمملكة العربي���ة الس���عودية ودولة اإلم���ارات العربية المتح���دة ودولة الكويت 

والمملكة األردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بصفة مراقب.

يه����دف التمري����ن المش����ترك )درع العرب1( 
التع����اون  مج����االت  وتعزي����ز  تنمي����ة  إل����ى 
العس����كري بي����ن الق����وات المس����لحة لل����دول 
الشقيقة المش����اركة في التمرين من خالل 
تنفي����ذ تدريب����ات التي تس����اهم في توحيد 
المفاهيم وتبادل الخبرات العسكرية ورفع 

الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة.
وتأت����ي مش����اركة ق����وة دف����اع البحرين في 

التمري����ن المش����ترك )درع الع����رب1( حرصا 
منه����ا لزي����ادة التجانس والتع����اون وإيجاد 
وال����ذي  الموح����د  المش����ترك  العم����ل  روح 
وكس����ب  الخب����رات  تب����ادل  ف����ي  يس����اهم 
مختل����ف  ومواكب����ة  المطل����وب  التع����اون 
متطلب����ات العمل العس����كري المش����ترك بين 
جيوش األشقاء من الدول المش����اركة في 

التمرين.

جانب من فعاليات التمرين المشترك

الرفاع - قوة الدفاع

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

إيداعات لدى مؤسسات مالية
استثمارات في صكوك

ذمم تمويالت مدينة
مبالغ مستحقة من مستثمري اجارة

استثمارات في أوراق مالية
استثمارات عقارية

استثمار في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية
موجودات أخرى

مجموع الموجودات

المطلوبات 
إيداعات من مؤسسات مالية

مطلوبات التمويالت     
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
رأس المال

احتياطي قانوني
(خسائر متراكمة)/أرباح مستبقاة

احتياطي القيمة العادلة للعقارات
احتياطي عام

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك

حصص غير مسيطرة

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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١٧ ٫ ١٩٢

٥ ٫ ١٨٩
١٢ ٫ ٠ ٠٣

١٧ ٫ ١٩٢

١٩٣

٦٧
(٣٦٧ )

(١٩٦ )
(٣٠ ٠ )

(١ ٫ ١ ٠ ١ )
(٦٢٣ )
٢ ٫٨ ٠ ٠
(٢٠ ٠ )

٤٤
٣١٧

(٢ ٫٨٦ ١ )
٩ ٫٢٤٧

-
٨ ٫٧٩٦
٤ ٫ ٠٦٥

١٩ ٫٥٦٤

(١٧٧ ٫٩٨٩ )
١٢٧ ٫٨١٧
٢٣ ٫٣٥٠
(١ ٫٥٨٤ )

١ ١ ٫ ١٣٩
٤ ٫٦٨٣

(١٤١ )
(٦ ٫٩٢٩ )

(١٩ ٫٦٥٤ )

(٤ ٫٥٠٢ )
٢ ٫ ١٩٣

-
-

(٢ ٫٣٠٩ )

(٢ ٫٣٩٩ )
١٣ ٫ ٠٥٢
١ ٠ ٫ ٦٥٣

٥ ٫٦٢٨
٥ ٫ ٠٢٥

١ ٠ ٫٦٥٣

3٠ سبتمبر
٢٠١٨

(مراجعة)

٣١ ديسمبر
٢٠١٧

(مدققة)

٣٠ سبتبمر
٢٠١٨

(مراجعة)

٣٠ سبتمبر
٢٠١٧

(مراجعة)

٣٠ سبتمبر
٢٠١٨

(مراجعة)

بآالف الدوالرات ا°مريكية

للتسعة أشهر المنتهية

بآالف الدوالرات ا�مريكية بآالف الدوالرات ا°مريكية

للثالثة أشهر المنتهية في للتسعة أشهر المنتهية في

بآالف الدوالرات ا°مريكية

بآالف الدوالرات ا°مريكية

٣٠ سبتمبر 
٢٠١٧

(مراجعة)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (مراجعة)

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (مراجعة)
رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

(خسائر متراكمة)/
أرباح مستبقاة 

(خسائر متراكمة)/
أرباح مستبقاة 

احتياطي القيمة 
العادلة للعقارات

احتياطي 
عام

حصص غير المجموع
مسيطرة

مجموع حقوق 
الملكية

مجموع حقوق 
الملكية

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك

رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

احتياطي القيمة 
العادلة للعقارات

احتياطي 
عام

حصص غير المجموع
مسيطرة

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك

أنشطة التشغيل
(خسارة)/ربح الفترة

تعديالت لـ:
استهالك وإطفاء

صافي تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية
حصة المجموعة في أرباح/(خسائر) الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة 

حقوق الملكية
ربح من بيع شركة زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية

خسارة/(ربح) من بيع استثمارات في صكوك
ربح من بيع استثمارات عقارية

مخصصات االنخفاض في القيمة
إيرادات أخرى

صافي إطفاء العالوة على الصكوك
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ذمم تمويالت مدينة

مبالغ مستحقة من مستثمري إجارة
(Æبتواريخ استحقاق أصلية لفترة أكثر من ٩٠ يوم) إيداعات لدى مؤسسات مالية

موجودات أخرى
مطلوبات أخرى

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
شراء استثمارات في أوراق مالية

المستلم من بيع استثمارات في أوراق مالية
المستلم من بيع موجودات محتفظ بها لغرض التأجير

شراء استثمارات عقارية 
المستلم من بيع استثمارات عقارية

المستلم من بيع شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية
مدفوعات لشراء معدات

موجودات مشتراة لغرض التأجير
صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
إيداعات من مؤسسات مالية

مطلوبات التمويالت
أرباح أسهم مدفوعة

المستلم من مستثمرين مقابل بيع جزئي لشركات تابعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

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

النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر

يشمل النقد وما في حكمه على:
نقد وأرصدة لدى البنوك @

إيداعات لدى مؤسسات مالية (بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90 يومÆ أو أقل)@

ا´يرادات
إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية                       

إيراد الخدمات االستشارية
إيراد الصكوك

إيراد من استثمارات في أسهم
إيراد التمويل

حصة المجموعة في (خسائر)/أرباح الشركات الزميلة 
المحتسبة بطريقة حقوق الملكية 

ربح من بيع شركة زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية
إيراد من استثمارات عقارية

ربح من بيع استثمارات عقارية 
إيرادات أخرى

مجموع ا´يرادات من العمليات المستمرة
العمليات غير المستمرة:

صافي إيراد من العمليات غير المستمرة

مجموع ا´يرادات

المصروفات
تكاليف الموظفين

مصروفات التمويل على ايداعات ومطلوبات التمويالت 
االستهالك واطفاء

مصروفات تشغيلية أخرى

مجموع المصروفات  

ربح/(خسارة) الفترة قبل تغيرات القيمة العادلة 
ومخصصات االنخفاض في القيمة

صافي تغيرات القيمة العادلة الستثمارات في أوراق مالية
مخصصات انخفاض القيمة على ا°وراق المالية 

االستثمارية والخسارة االئتمانية المتوقعة

(خسارة)/ربح الفترة

العائد إلى:
مساهمي البنك

حصص غير مسيطرة

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨
(خسارة)/ربح الفترة

أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم (٣٠) 
مجموع ا´يرادات والمصروفات المحتسبة للفترة

أرباح أسهم للمساهمين
حصص غير مسيطرة تتعلق ببيع جزئي لشركات تابعة

توزيعات لحصص غير مسيطرة

الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧
ربح الفترة

تغيرات القيمة العادلة، صافي
مجموع ايرادات والمصروفات المحتسبة للفترة

تسوية الخسائر

الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨            

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر 
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨            

بيان الدخل الموحد المختصر     
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨    

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر  
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ 

البيانات المالية الموحدة المختصرة   
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ 

تم استخراج البيانات المالية أعاله من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتبمر ٢٠١٨ 
والتي تم مراجعتها من قبل كي بي ام جي.  وقد تم اعتماد البيانات المالية من قبل أعضاء مجلس ا�دارة. 

@صافي خسارة ائتمانية متوقعة تبلغ ٤٥ ألف دوالر أمريكي (٣١ ديسمبر ٢٠١٧: ال شيء).

٣٠ سبتمبر
٢٠١٨

(مراجعة)

٣٠ سبتمبر
٢٠١٧

(مراجعة)

Û  م���ن محاس���ن العمل الصحافي، التعرف على ن���اس جدد، وعلى يومياتهم
المختلفة، ومفاهيم التغيير الذين يحاولون إيجادها بهذا العالم، ورسمها، 

منهم أعضاء فريق النور، التابع لجمعية أيادي اإلغاثية.
Û  ،وكن���ت قد اجتمع���ت بعدد منهم قبل أيام، على هام���ش تغطية صحافية

تناولت مس���تجدات مش���روع “بيتك���م بيتنا” الرائع، وال���ذي عنون موسمه 
هذا العام ب�� “موسم حسن”، كناية لزميلهم الجميل )حسن الحريري(، الذي 

شد رحاله لخالقه أخيًرا، من دون أن يخبر أحد.
Û  وسع���دت كثي���ًرا، وأن���ا أرى به���م الحم���اس، والقي���م النبيل���ة، الت���ي تعكس

أصال���ة أه���ل البل���د، وعجب���ت أيًض���ا حين قال���وا ل���ي، وباإلجم���اع: أوضاع 
األس���ر المتعفف���ة، تذكرنا كل ي���وم، بحجم النعم التي نتم���رغ بها، وبحجم 

المسؤولية األخالقية نحوهم.
Û  ويضيفون: نش���د الهمم للنزول إليهم، نش���جع الش���باب ألن يكونوا سفراء

لألمل، نكسر الجدران القديمة، ونوجد مكانها الجديدة، الملونة، المبهجة، 
نفتح النوافذ، ليتسلل النور، ومعه روح الحياة الجديدة، نغير األرضيات، 
واألسقف، نستبدل األثاث، نذكر أهل البيت بجمال الحياة، وباألمل، نؤكد 
للعالم، بمس���ؤوليتهم في التبرع، والتطوع، ومس���اعدة اآلخرين، نذكرهم 

بأن يكونوا بشًرا.
Û  ،)ه���ذه ه���ي الرسال���ة ب���كل بس���اطة، رسال���ة حس���ن الحري���ري )رحم���ه هللا

وأعض���اء فريق���ه: عيس���ى ب���و شق���ر، ع���ادل الكوهجي، ن���ور مفي���ز، شوق 
البراهيم، نورة الخلفان، حنان بديوي، خالد الغريب، وآخرون، من سفراء 
التط���وع، والحياة الجديدة للش���باب، بأن: انهضوا وقوموا بواجبكم تجاه 

هذا العالم.
Û .فشكًرا لصناع األمل، ورحم هللا حسن الحريري، وأسكنه فسيح جناته

حسن الحريري 
وسفراء األمل

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ٌأقيم بقوة دفاع البحرين صباح أمس حفل تخريج إحدى الدورات العسكرية  «
المتخصصة للضباط بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي، بحضور مساعد رئيس هيئة 

األركان للعمليات اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة، بمشاركة عدد من ضباط 
وزارة الداخلية والحرس الوطني وضباط من القوات المسلحة في المملكة العربية 

السعودية الشقيقة ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة.

االحتفال بتخريج دورة متخصصة للضباط



نظم���ت هيئ���ة ج���ودة التعليم والتدريب ورش���ة عم���ل تدريبية بعن���وان “آلية زيارة 
المتابعة وطريقة ملء استمارة بيان أثر التحسن” ل� 20 مدرسة حكومية ستخضع 
لزيارة متابعة في الفصل الدراس���ي الثاني؛ لحصولها على تقدير: “غير مالئم” في 

دورة مراجعات الهيئة. 

وته���دف الورش���ة إلى تعري���ف المدارس 
وتدريبها على إج���راءات زيارة المتابعة 
استم���ارة  م���لء  ومتطلباته���ا، وطريق���ة 
بيان أثر التحس���ن؛ تمهي���ًدا لبدء زيارات 
المتابع���ة التي ستقوم به���ا الهيئة، خالل 
الفصل الدراسي الثاني، حيث ستخضع 
8 م���دارس لزي���ارة متابع���ة أول���ى، و12 
مدرس���ة لزي���ارة متابعة ثاني���ة من دورة 

المراجعات الثالثة للمدارس الحكومية.  
وانقس���مت الورش���ة إلى قس���مين جانب 
نظ���ري، وت���م في���ه استع���راض متطلبات 
الزيارة، وكيفية استعداد المدارس لهذه 
الزي���ارة. أما القس���م الثان���ي، فتم تطبيق 
طريق ملء استم���ارة البيان، واختتمت 
الورش���ة باإلجابة عن تس���اؤالت مديري 

المدارس حول الزيارة المرتقبة.

جانب من افتتاح ورش تدريب الباحثين بالجامعات

أكتوبر يسجل أعلى معدل للحرارة منذ 1902
ال��ع��ام ب��ال��م��ع��دل  زي����ادة ف��ي كمية األم��ط��ار م��ق��ارن��ة  ال��ش��ه��ر ش��ه��د 

ذك���رت إدارة األرص���اد الجوية بوزارة المواص���الت واالتص���االت أن أكتوبر 2018 كان 
حارا مع زيادة في كمية األمطار مقارنة بالمعدل العام. 

وكان الش����هر ممط����را، حيث بلغ����ت الكمية 
اإلجمالية للهطول 19.9 ملم هطلت خالل 
3 أيام ف����ي مطار البحرين الدولي. ويعتبر 
هذا المجموع أعلى مجموع للهطول لشهر 
أكتوبر ويس����اوي 40 ضع����ف المعدل العام 
للهطول للش����هر، والذي يبل����غ 0.5 ملم. كما 
سجل أكتوبر أيضًا سقوط كمية قليلة من 
األمط����ار لم تتجاوز 0.05 مل����م بتاريخ 20 

و21 أكتوبر.
الرعدي����ة  بالعواص����ف  المملك����ة  وتأث����رت 
خ����الل 6 أي����ام من شه����ر أكتوب����ر. وهطلت 
المملك����ة أمط����ار غزي����رة مصحوب����ة  عل����ى 
بعواص����ف رعدية مع هبات قوية الس����رعة 
للري����اح بتاري����خ 22 أكتوب����ر. ويعزى سبب 
ح����ال ع����دم االستق����رار إل����ى مرور سلس����لة 

ف����ي طبق����ات  الجوي����ة  المنخفض����ات  م����ن 
الج����و العليا عل����ى الخليج العرب����ي، وبلغت 
أعل����ى هبة للرياح 39 عقدة وتدنت الرؤية 
األفقي����ة إلى 800 متر في مط����ار البحرين 

الدولي.
وبل����غ المتوسط الش����هري لدرجات الحرارة 
قياس����ا  م   1.7 قدره����ا  بزي����ادة  م   30.9
بالمع����دل العام لش����هر أكتوب����ر. ويعتبر هذا 
ثال����ث أعلى معدل لدرجات الحرارة لش����هر 
أكتوب����ر منذ الع����ام 1902. وكان����ت األرقام 
القياسي����ة الس����ابقة لمتوسط����ات درج����ات 
الح����رارة لش����هر أكتوب����ر 31.7 م المس����جل 
ف����ي أكتوب����ر 2015 و31.1 م المس����جل في 

أكتوبر 2017.
كما بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 

م   1.0 قدره����ا  بزي����ادة  م،   34.1 العظم����ى 
قياسا بالمعدل الع����ام. وبلغت أعلى درجة 
ح����رارة 39.1 م والت����ي سجل����ت بتاري����خ 1 
أكتوبر ف����ي مطار البحري����ن الدولي، ولكن 
تم تس����جيل 40.2 م في اليوم نفس����ه بدرة 
البحري����ن. أما المتوسط الش����هري لدرجات 
الح����رارة الصغرى، فقد كان 27.9 م. وذلك 

بزيادة قدرها 2.4 م قياسا بالمعدل العام. 
وبلغ المتوسط الش����هري للرطوبة النس����بية 
ف����ي أكتوبر 59 %، في حين بلغ المتوسط 
الش����هري للرطوبة النسبية العظمى 73 %. 
وبلغ المتوسط الش����هري للرطوبة النس����بية 
الصغ����رى 42 %. وبلغ����ت نس����بة سيط����رة 

الرياح الشرقية 22 %.

أكتوبر 2018 كان حارا على الرغم من الزيادة في كمية األمطار

 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أقام���ت مدرس���ة قرطب���ة اإلعدادي���ة 
للبن���ات معرض “سحر العلوم”، تزامًنا 
م���ع ذكرى الي���وم العالم���ي للعلوم من 
أجل التنمية والسالم، والذي ُيحتفل 
ب���ه سنوًيا ف���ي جمي���ع أنح���اء العالم 
ي���وم 10 نوفمب���ر، وتضم���ن المعرض 
العديد م���ن األركان المختلفة، والتي 
احت���وت على ألعاب وتجارب علمية، 
كركن المختبرات االفتراضية، وركن 

واالختراعات  والطق���س،  التش���ريح، 
العلمية وغيرها من األركان.

لبن���ى  أش���ادت  المناسب���ة،  وبه���ذه 
صليبيخ األمين العام للجنة البحرين 
الوطني���ة للتربي���ة والعل���وم والثقافة 
والمنس���ق الوطني لمدارس البحرين 
بالجه���ود  لليونس���كو  المنتس���بة 
البحري���ن  م���دارس  م���ن  المبذول���ة 

المنتسبة.

“سحر العلوم” بيوم السالم

المنامة - جامعة الخليج العربي

القضيبية - مجلس الشورى

أك���د األمي���ن الع���ام لمجل���س الش���ورى عبدالجليل الطري���ف أهمية تعزي���ز منظومة 
الرقاب���ة الداخلي���ة عل���ى األداء المال���ي واإلداري بم���ا يضم���ن س���ير العم���ل بأعل���ى 
مس���تويات االلتزام األدبي والمالي، وبما يعكس توجيهات رئيس مجلس الش���ورى 

علي الصالح، والتي تؤكد على متابعة اللوائح المالية والوظيفية.

ج���اء ذلك ل���دى رعاي���ة الطري���ف للدورة 
التدريبية المتخصصة لعدد من منتسبي 
األمان���ة العام���ة ح���ول “أنظم���ة الرقاب���ة 
الداخلية والتدقيق الداخلي”، ولفت إلى 
أن ه���ذه ال���دورة التدريبي���ة ضمن جهود 

األمانة العامة لرف���ع الجودة فيما يتعلق 
بالرقاب���ة الداخلي���ة، والتعامل مع ديوان 
الرقاب���ة وما يصدره من تقارير، ومتابعة 
تنفي���ذ التوصي���ات، إل���ى جان���ب كيفي���ة 

تجنب المخالفات المالية واإلدارية.

وبين أن الدورة التدريبية تركز على تهيئة منتسبي األمانة العامة للمجلس،  «
وتزويدهم باألفكار واألدوات الالزمة للتعامل مع أنظمة الرقابة، قبل وأثناء 

وبعد تنفيذ المهام الرقابية المختلفة.

الطريف: تعزيز الرقابة الداخلية

بيروت ، بنا

ت������دي������ر م����ن����س����ق����ة ب����رن����ام����ج����ي 
ال��م��اج��س��ت��ي��ر وال����دك����ت����وراه في 
في  المستدامة  والتنمية  البيئة 
سخنيني،  لمى  البحرين  جامعة 
ال���ج���ل���س���ة ال���خ���ت���ام���ي���ة أع���م���ال 
والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى 
“قادة  بعنوان:  )أف��د(،  المستدامة 
اليوم  ال��ش��ب��اب”،  م��ن  المستقبل 
في بيروت.وقالت سخنيني: “إن 
إض��اف��ة  يعتبر  ال��م��ن��ت��دى  ح��ض��ور 
إذ  العليا،  الدراسات  لطلبة  مهمة 
البيئة  تقارير  أحدث  سيتعرفون 
وال��ت��ن��م��ي��ة ف���ي ال���ب���الد ال��ع��رب��ي��ة، 
وس��ي��ت��ف��اع��ل��ون م����ع ال��ب��اح��ث��ي��ن 
وممثلي خمسين منظمة إقليمية 
ذات عالقة، خصوصا أن منتدى 
تمويل  قضايا  يناقش  العام  هذا 
في  المستدامة  التنمية  أه��داف 

الدول العربية”.

جامعة البحرين 
تشارك في 

منتدى “أفد”

استقبل رئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي، سفير الواليات المتحدة األميركية لدى البحرين جستين سايبريل لدى زيارته 
أمس مقر جامعة الخليج العربي؛ بهدف التعرف على برامجها، والمراكز الطبية والبحثية التابعة لها، وبحث أفاق التعاون.

وخ���الل اللقاء، ش���رح العوهل���ي طبيعة 
كلي���ات الجامعة وتخصصاتها وبين أنها 
تح���رص على عقد الش���راكات اإلقليمية 
معتم���د  مرك���ز  لذل���ك  وه���ي  والدولي���ة 
للتدري���ب الطب���ي ل���دى منظم���ة الصحة 
أعض���اء  كوادره���ا  أن  كم���ا  العالمي���ة، 
فاعل���ون ف���ي العدي���د م���ن لج���ان األمم 

المتحدة.
وتاب���ع “حرصت الجامعة على التنس���يق 
ل���دى وض���ع  م���ع الجامع���ات المرموق���ة 
برامجها ل���ذا تم وضع برنام���ج دكتوراه 
كلي���ة  م���ع  بالتع���اون  االبتك���ار  إدارة 
بوسط���ن إلدارة األعمال في أميركا، كما 
يطرح برنامج ماجس���تير إدارة األعمال 

بالتعاون مع كلية إيسيك الفرنسية”.
وتضمن���ت زيارة الس���فير االط���الع على 

الطبي���ة  والمه���ارات  المحاك���اة  مرك���ز 
ال���ذي يهدف إلى تدري���ب الطالب ورفع 
مهاراتهم الس���ريرية باالستعانة بأحدث 
التقني���ات التكنولوجي���ة الت���ي تحاك���ي 

طلب���ة  وتدري���ب  المستش���فيات،  بيئ���ة 
االمتياز في بيئة تحاكي المستش���فيات 
المهني���ة  البرتوك���والت  جمي���ع  عل���ى 

والمهارات السريرية.

السفير األميركي في زيارة لجامعة الخليج العربي

االط��اع على البرام��ج ومركز المح��اكاة والمه��ارات الطبية

السفير األميركي يزور جامعة الخليج

اس���تعرض رئي���س مجل���س إدارة صندوق العم���ل “تمكين” الش���يخ محمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة، مع وزي���ر المواص���الت واالتصاالت كمال أحم���د، الوزير 
المعن���ي بالرقاب���ة واإلش���راف عل���ى الهيئة الوطني���ة لعلوم الفض���اء، أهداف 
الهيئة وأبرز مش���اريعها وخططها المس���تقبلية وفقا لخطتها اإلستراتيجية  
2019 - 2023، كم���ا ت���م بح���ث س���بل التع���اون بي���ن الجانبين بما يس���هم في 
التنمي���ة الش���املة والمس���تدامة لمملكة البحرين، ويحقق مزي���دا من التطور 

في مختلف القطاعات.

وأشار الش���يخ محمد بن عيسى آل 
خليف���ة إل���ى أن الصن���دوق حريص 
على تقديم التدريب الالزم للكوادر 
الش���ابة البحريني���ة ودعمه���ا ضم���ن 
والمقايي���س  المواصف���ات  أعل���ى 
الالزمة للمرحل���ة التنموية القادمة، 
عل���ى  حريص���ون  “أنن���ا  وأض���اف 

نؤه���ل ونط���ور جي���ال سيك���ون  أن 
باك���ورة الش���باب البحرين���ي الذي���ن 
ف���ي  الفض���اء  نح���و  سينطلق���ون 

المستقبل القريب”.
ب���دوره، رح���ب الوزي���ر كم���ال أحمد 
بال���دور الذي تقوم ب���ه “تمكين” في 
تدري���ب ودع���م الش���باب البحريني 

منهاج���ا  متخذي���ن  الطم���وح، 
مستقبليا عال المستوى، يسهم في 
تنمي���ة الكوادر الش���ابة في مختلف 
المج���االت وم���ا نطم���ح إلي���ه حالي���ا 
ه���و تأسي���س قاع���دة متمي���زة م���ن 
الشباب الطموح للعمل في مختلف 

المجاالت المتعلقة بعلوم الفضاء.

ويأت���ي اللق���اء ضمن جه���ود الهيئة 
لتعزي���ز  الفض���اء  لعل���وم  الوطني���ة 
م���ع مختل���ف  والتع���اون  التواص���ل 

القطاعات في مملكة البحرين.
وحض���ر اللق���اء  الرئي���س التنفيذي 
العس���يري، وعض���و  محم���د  للهيئ���ة 

مجلس اإلدارة محمد العثمان.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دشنت األمانة العامة لمجلس التعليم 
العالي، بالتعاون مع المجلس الثقافي 
م���ن  المتق���دم  المس���توى  البريطان���ي 
الباحثي���ن  تدري���ب  ورش  سلس���لة 
بمؤسس���ات التعلي���م العال���ي، بعن���وان 
المهني���ة  التنمي���ة  الباح���ث:  “تواص���ل 

م���ن  باحًث���ا   50 لفائ���دة  للباحثي���ن”، 
مختلف مؤسسات التعليم العالي.

وأكد األمين العام للمجلس عبدالغني 
الش���ويخ أن الورش جاءت بناًء على 
الم���ردود اإليجاب���ي للسلس���لة األولية 

التي نفذت في يناير الماضي.

ورش تدريب متقدمة للباحثين

06local@albiladpress.com

الجمعة
9 نوفمبر 2018 

قاعدة من الشباب الطموح لغزو الفضاءغرة ربيع األول 1440
بحث التعاون بين “تمكين” والهيئة الوطنية ومناقشة الخطط المستقبلية

“تمكين”: تقديم التدريب الالزم للكوادر 
الشابة البحرينية 

“المواصالت”: منهاج مستقبلي عال 
المستوى لتنمية الكوادر

“التربية” تنظم ورشة عن جائزة خليفة التربوية
ارت���ف���اع ال���م���ش���ارك���ات م���ن ال���م���ش���روع���ات واألب����ح����اث ال��م��ت��م��ي��زة

نظم���ت لجن���ة جائ���زة خليف���ة التربوية بمملكة البحرين ورش���ة عمل تطبيقية للتعريف بمجاالت الجائزة في دورتها 12، بحضور الوكيل المس���اعد للموارد البش���رية بوزارة التربية 
والتعليم المنسق العام للجائزة كوثر المعاودة، وعدد من منتسبي الوزارة، وذلك بمعهد البحرين للتدريب. 

كلم���ة  المع���اودة  ألق���ت  الورش���ة،  وخ���الل 
عبرت فيها عن تفاؤلها بمش���اركة الباحثين 
ال���دورة  ف���ي  البحرينيي���ن  والمعلمي���ن 
الجدي���دة من الجائزة، مش���يرًة إلى ارتفاع 
عدد المشاركات من المشروعات واألبحاث 
الباحثي���ن  اهتم���ام  وتزاي���د  المتمي���زة، 
والمؤسس���ات  والم���دارس  البحرينيي���ن 
مم���ا  عليه���ا،  للجائزة وإقباله���م  بالترش���ح 
يدل على تنام���ي اهتمامهم بمجال البحث 

العلمي وابتكار المشروعات التربوية. 
وأوضح���ت أن الجائ���زة قدم���ت إسهامات 
رائ���دة ف���ي مج���ال النه���وض بالتعلي���م في 
دول مجل���س التع���اون الخليجي خصوصا 
والعال���م العرب���ي عموم���ا، إذ هدف���ت طوال 
الس���نوات الماضي���ة إل���ى تش���جيع التمي���ز 

ف���ي مختل���ف عناص���ر العملي���ة التعليمي���ة، 
ومواكب���ة م���ا يش���هده العصر م���ن تطورات 

علمية وتقنية في جميع المجاالت.

جانب من الورشة

مدينة عيسى وزارة التربية والتعليم

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

ورشة لمدارس “غير المالئم” الحكومية

* يذكر أن جائزة خليفة التربوية تعد من الجوائز التربوية العربية المهمة، والتي  «

انطلقت بمبادرة من جانب دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتخصص 

للفائزين في مجاالتها المختلفة جوائز قيمة.

احتفال مدرسة قرطبة اإلعدادية للبنات باليوم العالمي للعلوم من أجل التنمية والسالم

األمين العام لمجلس الشورى رعى دورة تدريبية في الرقابة والتدقيق الداخلي
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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

البيانات المالية

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية قائمة الدخل الموحدة المرحلية

تسعــــة أشهــــر منتهيـــــة فـــــي 30 سبتمبـــــر  

2017  2018  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

12,775  10,906 صافي دخل الفترة من العمليات 

2,600  - صافي الفترة من العمليات غير المستمرة 

15,375  10,906 صافي دخل الفترة  

تعديالت للبنود التالية:

2,225  67 مخصصات - صافي 

767  852 إستهالك 

)396(  )95(  الحصة من دخل في شركات زميلة 

)6,784(  )188( صافي مكسب من بيع استثمارات 

-  )2,370( صافي مكسب من بيع الممتلكات والمعدات 

)314(  )568( مكسب من تحويل العمالت األجنبية 

309  - صافي خسارة غير محققة من استثمارات عقارية 

25  )124( صافي )دخل( خسارة غير محققة من استثمارات 

)63(  )39( دخل من توزيعات أرباح  

)61(  - دخل من إيجارات 

11,083  8,441  

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)1,870(  )2,130( احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

)2(  24,141 مبالغ مستحقة من البنوك 

)59,912(  )94,182( عقود تمويل 

8,777  )1,219(  ذمم مدينة وموجودات أخرى 

)14,370(  2,595  حسابات جارية للعمالء 

)39,348(  5,424 مبالغ مستحقة لبنوك 

6,728  145,807 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

)11,417(  )4,634(  مطلوبات أخرى 

3,008  - وكالة ثانوية مستحقة الدفع 

صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(

)97,323(  84,243 األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)3,759(  762 التخلص )شراء( من استثمارات - صافي 

9,866  )77,718( )شراء( تخلص من استثمارات في صكوك - صافي 

)87(  - شراء استثمارات عقارية - صافي 

2,962  - توزيعات من استثمارات في شركات زميلة 

63  39 مكسب من توزيعات األرباح 

61  - دخل من إيجارات 

)812(  )1,375( شراء ممتلكات ومعدات - صافي 

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(

8,294  )78,292( من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

39,991  20,856 صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

39,991  20,856 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

)49,038(  26,807 صافي الزيادة )النقصان( في النقد وما في حكمه 

103,687  58,500 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

54,649  85,307 النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 

مـــــــــــــــــدققـــــــــــــــــة مــــــــــراجـعــــــــــة   
31 ديسمبـــــــــر 2017 30 سبتمبـــــــر 2018   
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

66,962  53,640 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي   

46,107  68,770 مبالغ مستحقة من البنوك 

737,552  832,293 عقود تمويل   

7,747  7,268 استثمارات   

157,065  234,392 استثمارات في صكوك 

12,599  12,960 استثمارات في شركات زميلة   

272,856  261,759 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

9,437  4,130 ممتلكات ومعدات 

1,310,325  1,475,212 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

  وحقوق المالك

المطلوبات 

135,098  137,693 حسابات جارية للعمالء 

163,760  169,184 مبالغ مستحقة لبنوك  

234,933  380,740 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

23,101  20,121 مطلوبات أخرى  

94,250  94,250 وكالة ثانوية مستحقة الدفع  

651,142  801,988  

477,676  498,532 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

حقوق المالك

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

132,519  132,519 رأس المال  

19,768  19,768 احتياطي قانوني 

-  152 احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

18,095  - توزيعات أرباح مقترحة 

3,321  14,526 أرباح مبقاة 

173,703  166,965  

7,804  7,727 حقوق غير مسيطرة  

181,507  174,692  

مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

1,310,325  1,475,212   االستثمار وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

135,080  130,220    حقوق حاملي حسابات االستثمار 

135,078  102,140    إرتباطات والتزامات محتملة 

                                           العائد إلى مساهمي الشركة األم

احتياطي        

احتياطي    القيمة العادلة        

حقــــــوق توزيعــــــات   احتياطي تحويل   القيمة العادلة  المدرجة  عـــــالوة       

مجموع الحقوق غير مسيطرة  المجموع  أرباح مقترحة  أرباح مبقاة  عمالت أجنبية   للعقارات  ضمن الحقوق  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  ألف دينار بحريني   

181,507  7,804  173,703  18,095  3,321  -  -  -  -  19,768  -  -  132,519 الرصيد في 1 يناير 2018  

10,906  )34(  10,940  -  10,940  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الدخل للفترة 

417  -  417  -  -  -  -  417  -  -  -  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

11,323  )34(  11,357  -  10,940  -  -  417  -  -  -  -  - مجموع الدخل اآلخر الشامل للفترة 

)18,095(  -  )18,095(  )18,095(  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات أرباح 

صافي التحويل من احتياطي القيمة العادلة

-  -  -  -  265  -  -  )265(  -  -  -  -  -   المدرجة ضمن الحقوق 

)43(  )43(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

174,692  7,727  166,965  -  14,526  -  -  152  -  19,768  -  -  132,519 الرصيد في 30 سبتمبر 2018 

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( خفض الحقوق بعد تحويل الموجودات 

 صافي التحويل من احتياطي القيمة العادلة

-  -  -  -  23  -  )23(  -  -  -  -  -  -    المدرجة ضمن الحقوق 

)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 

30 سبتمبر 2018 )مراجعة(

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018  المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المختصرة الموحدة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 24 أكتوبر 2018

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

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

2017  2018  2017  2018  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

33,313  36,156  11,406  10,538 دخل من عقود تمويل 

7,411  4,236  258  3,040 دخل من استثمارات 

5,057  8,053  1,629  2,989  دخل من صكوك 

396  95  )42(  14 حصة من دخل في شركات زميلة 

507  )149(  )270(  )68( صافي اإليرادات من مؤسسات غير مصرفية 

46,684  48,391  12,981  16,513 الدخل التشغيلي 

عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار،

)8,258(  )10,619(  )2,958(  )3,802(   محسوم منه حصة المضارب للمجموعة 

4,398  6,000  1,629  1,991 حصة المضارب للمجموعة 

)3,860(  )4,619(  )1,329(  )1,811( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 

ربح على مبالغ مستحقة لبنوك وغير البنوك و

)9,045(  )13,098(  )2,417(  )5,110(   و وكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

33,779  30,674  9,235  9,592 صافي الدخل التشغيلي 

10,391  11,732  3,404  4,162 تكاليف الموظفين 

757  849  249  292 استهالك 

2,225  67  1,000  1,343 مخصصات - صافي 

6,828  6,715  2,328  2,293 مصروفات أخرى 

803  405  162  140 تكاليف تشغيلية من مؤسسات غير مصرفية 

21,004  19,768  7,143  8,230 مجموع المصروفات التشغيلية 

12,775  10,906  2,092  1,362 صافي دخل الفترة من العمليات  

عمليات غير مستمرة

2,600  -  2,600  - صافي ناتج الفترة من عمليات غير مستمرة 

15,375  10,906  4,692  1,362 صافي دخل الفترة 

العائد إلى:

15,459  10,940  4,714  1,369 مساهمي الشركة األم 

)84(  )34(  )22(  )7( حقوق غير مسيطرة 

15,375  10,906  4,692  1,362  



دعا المترشح النيابي للدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة أحمد صباح السلوم جميع أبناء 
البحرين إلى المشاركة بإيجابية في االنتخابات النيابية القادمة ليس بالتواجد فقط، ولكن 
بالتدقي���ق في اختيار مرش���حيهم، مؤك���دا أن التهاون في اختيار المترش���حين بالنواب أدى 
لخس���ائر كبيرة ش���عرنا بها كمواطنين س���واء على مس���توى االقتصاد أو الخدمات المقدمة 

لألهالي. 

وتوج���ه المترش���ح النياب���ي برسال���ة مفتوحة 
لجميع ناخبين البحرين “مجلس النواب يؤثر 
عل���ى تفاصي���ل حيات���ك البس���يطة، القواني���ن 
الت���ي تخ���رج من ه���ذا الكيان تح���دد تقاعدك 
ورواتب���ك والرسوم التي تدفعه���ا والضرائب 
الت���ي ستف���رض علي���ك، وه���ل ستحصل على 
دع���م أم ال ؟!، ف���ا تس���تهين أب���دا باختي���ارك 

وقدرتك على التغيير وتصحيح المسار”.
االنتخاب���ات  يخ���وض  ال���ذي  الس���لوم  وأك���د 
النيابي���ة تح���ت شع���ار “مع���ا نصحح المس���ار” 
على أهمي���ة أن يكون النائ���ب ملما بالظروف 

تحي���ط  الت���ي  واالقتصادي���ة  الس���ياسية 
بالمنطقة ال منكبا على الجانب الخدمي فقط 
برغ���م أهميته للن���اس، مبينا في ه���ذا الصدد 
أن المحيطي���ن الدول���ي واإلقليم���ي يؤث���ران 
بش���كل مباشر على معيش���ة الناس وحياتهم، 
خصوصا أن اقتصاد البحرين مرتبط ارتباط 
مباشر بأسع���ار النفط العالمية، وأسعار النفط 
بدوره���ا مرتبط���ة باألح���داث الس���ياسية في 
المنطقة؛ لذا فأنت تختار النائب الذي يضعك 
في اعتباره عند مناقش���ة كل صغيرة وكبيرة 

داخل مجلس النواب.

وق���ال الس���لوم “عمل النائب يجب أن يش���مل 
قضاي���ا وهموم المواطنين جميعا ومس���تقبل 
ه���ذا الوطن، مراعي���ا  كل الظ���روف المحيطة 

به. 
وم���ا تموج به المنطقة م���ن أحداث وتوترات 
جيوسياسي���ة  نتابعه���ا بش���كل متواص���ل في 
الس���نوات األخي���رة، هذه األح���داث المتوالية 
والمتس���ارعة باتت  تؤثر عليك أنت شخصيا، 
وعل���ي أنا أيضا وعل���ى البحرين كلها حتى لو 
بذلن���ا كل الجهد  لتفادي هذه التأثيرات، إلمام 

النائب بأوضاع المنطق���ة والبحرين، ونظرته 
للمس���تقبل  وعمل���ه عل���ى وضع قواني���ن تليق 
بهذه المرحلة وتستش���رف المس���تقبل هو أمر 

في صلب  مصلحتك أنت كناخب”.
وتاب���ع “القواني���ن الت���ي تش���رع ف���ي مجل���س 
الن���واب تؤثر على حياتك وحي���اة أبنائك  من 
بعدك، تؤثر على دخلك وعلى قوت أسرتك.. 
تؤثر في التعليم والصحة والتجارة  والبيئة.. 
ف���ا تفرط في حقوقك أب���دا بمكاسب وقتية 

زهيدة”. 

السلوم يدعو المترشحين للُبعد عن األساليب الرخيصة

أحمد السلوم

أب���دى راش���د البنزاي���د المترش���ح النياب���ي عن الدائ���رة الس���ابعة عراد وحالت���ي النعيم 
والس���لطة نيت���ه تقديم مقترح من خالل الس���لطة التش���ريعية باعتم���اد منهج تعليمي 
للثانوي���ة العامة يش���ّجع ويؤهل الش���باب لدخول س���وق العمل بعد التخرج مباش���رة، 
بحي���ث تك���ون الم���واد بنظام التعلي���م الذات���ي وتعقد خ���الل العطلة الصيفي���ة، وذلك 
بتوظي���ف الش���باب في القطاع الخاص ف���ي أي مجال يختارونه بحس���ب اهتماماتهم 
لتأهي���ل أبن���اء الوطن لخوض تجربة العمل الحر ولكس���ر حاجز منافس���ة األجنبي في 
الس���وق البحريني���ة وع���دم االعتم���اد الكل���ي عل���ى الدولة ف���ي الحصول عل���ى وظيفة 

حكومية.

وأض���اف: يمكن تش���جيع الطاب ف���ي المرحلة 
الثانوية الختيار هذا المنهج وذلك باحتس���اب 
االنتق���ال  عل���ى  تس���اعدهم  دراسي���ة  ساع���ات 
لمرحل���ة أخرى في حال عدم تفوقهم في مادة 
إلزامي���ة أساسي���ة أخ���رى م���ع تقدي���م ق���روض 
ميس���رة لكل ش���اب متخرج م���ن الثانوية لبدء 
عمل���ه التج���اري تبدأ م���ن 100 دين���ار وال تزيد 
ع���ن 2000 دين���ار تمن���ح لم���رة واح���دة بأرب���اح 
بس���يطة، مع توفي���ر لجنة استش���ارية من قبل 

وزارة التج���ارة على سبيل المثال تدعم هؤالء 
الشباب قبل خوضهم في هذا المجال وتشرف 
ا لمدة عام واحد  ا وقانونيًّ على مشاريعهم ماليًّ
كح���د أدنى، ويمكن أن تكون هذه المدة كافية 
السترج���اع مبلغ الدعم ال���ذي قدمته الحكومة 
ولضم���ان  الش���باب  م���ن  المش���اريع  ألصح���اب 
تمك���ن أصح���اب هذه المش���اريع م���ن الحصول 
عل���ى الثق���ة الكافي���ة في االستقال ف���ي إدارة 

مشاريعهم بعد انقضاء عام واحد.

وواصل: هذا المنهج سيكون الش���اغل للطاب 
خ���ال عطل���ة الصيف ب���دالً من قض���اء العطلة 
في الس���هر ف���ي الش���وارع وب���ا فائ���دة بحيث 
يت���م صرف راتب بس���يط ال يتع���دى 80 ديناًرا 
ب���دوام بس���يط مع تقدي���م التس���هيات الازمة 
للمؤسس���ات والش���ركات المتعاون���ة ف���ي ه���ذا 
المش���روع لتش���جيعها على توظي���ف وتدريب 

الطاب البحرينيين خال العطلة الصيفية.

ال����ب����ن����زاي����د: ق��������روض ب������أرب������اح ب��س��ي��ط��ة

مقررات ذاتية لطلبة الثانوية في الصيف
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أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد 
الزايد للجهات الحكومية توجيهات الخدمة 
حظر  بشأن   2018 للعام   )2( رق��م  المدنية 
الدعاية االنتخابية في الجهات الحكومية. 
وأك�����د رئ���ي���س دي������وان ال���خ���دم���ة ال��م��دن��ي��ة 
أن ال��ت��وج��ي��ه��ات ت��ح��ظ��ر إج�����راء ال��دع��اي��ة 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ف��ي ال������وزارات وال��م��ؤس��س��ات 
الحكومية  واألج���ه���زة  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
إلى  وأش���ار   .)...( لها  التابعة  والملحقات 
القيام  الموظف  على  تمنع  التوجيهات  أن 
دعاية  في  غيره  مع  المشاركة  أو  بنفسه، 
ال��������وزارات  ف����ي  م���رش���ح  ان���ت���خ���اب���ي���ة ألي 
واألجهزة  العامة  والهيئات  والمؤسسات 
ال  لها، حتى  التابعة  والملحقات  الحكومية 

يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

ال دعاية بالجهات 
الحكومية

أكد المترشح عن المقعد النيابي في الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية محمد درويش أن التجربة البرلمانية البحرينية 
عل���ى م���دى 16 عام���ًا تؤكد أن دور النائب ال يمكنه أن يقتصر على التش���ريع ورقابة األداء الحكومي فقط، فالواقع يثبت أن 

النظر في احتياجات الناس ضرورة ملحة يفرضها الناخب وطبيعة المجتمع البحريني وعلى النائب االستجابة لها. 

وأوض���ح درويش أن المثالية ف���ي التعامل مع دور النائب في 
البحري���ن أمر يخالف الواقع، فالنواب الذين يحظون بش���عبية 
كبي���رة في دوائرهم قاموا بع���دة أدوار أخرى موازية لدورهم 
التش���ريعي والرقاب���ي مبين���ًا أن الكثي���ر م���ن الن���اس تتعط���ل 
مصالحه���م وإجراءاته���م لع���دم قدرته���م عل���ى الوص���ول إل���ى 
الجه���ة المختص���ة مؤكدًا أنه من المهم أن يك���ون النائب أيضًا 
حلقة وصل نشطة وفعالة بين الناس والمسؤولين. واستدرك 
“إن موض���وع متابعة احتياجات الن���اس ال يعني تحول العمل 
النيابي إلى عمل خدماتي بل يعني أن النائب حاضر وموجود 
ف���ي دائرته وقريب م���ن الناس”.  وقال المترش���ح عن الدائرة 
الس���ادسة الجنوبية إن برنامجه االنتخابي شامل ويتميز عن 
الكثير من البرامج االنتخابية بوضوح الرؤية فيه ويركز على 

ع���دة ملف���ات تتعلق بالتعلي���م والصحة واإلسك���ان والضرائب 
حي���ث يس���عى إل���ى تعزيز تجرب���ة التعلي���م المهني لم���ا لها من 
فائ���دة لس���د الفج���وة بي���ن احتياجات س���وق العم���ل ومهارات 
الخريجي���ن ومتابع���ة مل���ف الضم���ان الصح���ي وتأثيراته على 
الخدمة الصحي���ة وإشكالية بعض طلب���ات اإلسكان المتأخرة 
ويس���عى إل���ى الحد من تأثيرات ضريب���ة القيمة المضافة على 

أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة.

يذكر أن محمد درويش افتتح مؤخرا مقره  «
االنتخابي لالتقاء بأهل الدائرة بالقرب من البلدية 

الجنوبية ليكون أول مقر انتخابي في الدائرة 
السادسة الجنوبية ويستقبل الناس يوميا بعد 

محمد درويشصاة العشاء.

دروي��ش افتت��ح أول مق��ر بسادس��ة الجنوبي��ة ويس��تقبل األهال��ي يومي��ا

النائب ُيشرِّع ويراقب ويتابع احتياجات الناس

محرر الشؤون المحلية

عبرت النائب رؤى الحايكي والمرشحة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية عن دعمها الكامل لكافة الخطوات التي من شأنها تمكين 
المؤسسات األمنية والعسكرية من القيام بدورها الكامل في الدفاع عن أمن الوطن وحمايته، وكذلك دفع األخطار عنه، مؤكدة أن ذلك 
يحتاج تضافر الجهود كافة، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ للوقوف على التدابير الكفيلة بتحقيق تلك األهداف.

وأك���دت أن م���ا تناول���ه القائ���د الع���ام لق���وة 
الش���يخ  الرك���ن  المش���ير  البحري���ن  دف���اع 
خليفة ب���ن أحمد آل خليفة بش���أن اإلعداد 
لتش���ريعات م���ن جان���ب القوات المس���لحة 
الخليج���ي؛  التع���اون  مجل���س  ب���دول 
للمس���اعدة في مرونة العمليات العسكرية 
اإلعامي���ة  التهدي���دات  م���ع  والتعام���ل 
والقانوني���ة، يتفق مع ال���رؤى التي ضمنتها 
ف���ي برنامجه���ا االنتخابي تح���ت بند “دعم 
وتعزيز منظومة تش���ريعات األمن الوطني 
األم���ر  العس���كرية”،  المؤسس���ة  وتطلع���ات 
ال���ذي تعتب���ره أولوي���ة ف���ي ظ���ل تحديات 

كبي���رة تواج���ه العالم ككل وأطماع نس���أل 
هللا أن يبعدها عنا.

ف���ي  األول  ه���و  البن���د  ه���ذا  أن  وذك���رت 
برنامجها االنتخابي، حيث عكست رؤيتها 
بخص���وص  مضاعف���ا  واهتمام���ا  تركي���زا 
األمني���ة  التش���ريعات  تحدي���ث  “مواصل���ة 
بم���ا يمكن األجهزة األمني���ة من االضطاع 
ف���ي  الجس���يمة  ومس���ؤولياتها  بدوره���ا 
نش���ر األم���ن واالستق���رار ومواكب���ة شت���ى 

التطورات التقنية”. 
وأكدت الحايكي رغبتها الجادة في تفعيل 
كافة الجهود التش���ريعية الرامية لمساندة 

ق���وة دف���اع البحري���ن، والتي تمث���ل الدرع 
الحامي أمام كل أنواع التهديدات األمنية 
الت���ي  التهدي���دات  تل���ك  أو  والعس���كرية، 
باتت تأخذ أشك���اال جديدة مبتكرة للتأثير 
الس���لبي على الدول كالحم���ات اإلعامية 
المضادة الت���ي تعمل على رسم تصور غير 

حقيقي لألحداث.
الحال���ي،  النياب���ي  المجل���س  أن  وذك���رت 
سجل العديد م���ن المواقف لانتصار ألمن 
البحري���ن واستقرارها، مؤك���دة أن الملفات 
الت���ي تتعل���ق بحف���ظ البحري���ن وأمنها من 
قاع���دة  تش���كل  والتهدي���دات  المخاط���ر 

تجتمع عليها كافة السلطات في البحرين، 
جان���ب  م���ن  مح���دود  ال  بدع���م  وتحظ���ى 
القي���ادة الرشي���دة ممثلة في عاه���ل الباد 
صاح���ب الجال���ة المل���ك حم���د بن عيس���ى 
آل خليف���ة، فض���ا عن الم���ؤازرة الش���عبية 
األكي���دة، والمتطلع���ة ألن تك���ون البحري���ن 

رؤى الحايكيآمنة ومطمئنة على الدوام.

الحايكي تؤيد موقف المش��ير عن القواني��ن الخليجية المرنة

تحديث التشريعات األمنية ومواكبة التطورات التقنية

راشد البنزايد

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

تعزيز منظومة 
تشريعات األمن 

وتطلعات 
المؤسسة 
العسكرية

ناخبو 4 دوائر بـ “العاصمة” ينكمشون
راشد الغائبالزيادة بالمئات واالنخفاض باآلالف

المالحظةكتلة 2018 )التقريبية(كتلة 2014المناطقالدائرة

انخفضت 63175695622القضيبية والسلمانية والحورة 1

انخفضت 836166001761السوق والنعيم ورأس الرمان والقفول والبرهامة والصالحية 2

زادت 10225123002075السنابس وجدحفص وضاحية السيف وكرباباد والقلعة 3

غير معروف7014الفاتح والعدلية وأم الحصم والجفير والغريفة وبوغزال 4

انخفضت 778265001282السقية وبوعشيرة والماحوز  والزنج والبالد القديم 5

6
الخميس  وعذاري وأبو بهام  والسهلة الجنوبية  وطشان  والمصلى وجدحفص 

وتوبلي 
زادت 1154 ألف10946

زادت 106951072025توبلي  وجدعلي وجرداب  والناصفة  ومدينة عيسى 7

8
النبيه صالح وس��ترة المنطقة الصناعية  وس��ترة مهزة  وس��ترة القرية  وس��ترة 

مركوبان  وسترة الخارجية 
انخفضت 937278011571

9
سترة أبو العيش  وسترة واديان  وسترة سفالة  وسترة الحمرية  والعكر الشرقية  

والعكر الغربية والمعامير 
انخفضت 8591 آالف9591

زادت 10046112441198العكر الغربية  ونويدرات  وسند ومدينة عيسى )815(10

818457 ألفا و892  90349المجموع

محرر الشؤون المحلية

دعا السلوم جميع المرشحين للتحلي بروح المحبة والتعاون والبعد عن  «
األساليب الرخيصة وغير النزيهة في العملية االنتخابية، وأن تكون صورة 

البحرين وسمعتها في أذهان الجميع خصوصا بعض الذين دأبوا على 
أساليب غير قانونية.

التحلي بروح المحبة والتعاون



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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األمل، كلمة تبش���ر بالس���عادة وتنشر الراحة وتثير في النفس ما هو إيجابي 
من مشاعر وتحفز على كل ما هو هادف من سلوك، واألمل هو الذي يجعل 
اإلنس���ان يعيش في هذه الحي���اة مهما بلغت قس���وتها وشدتها ومهما واجه 
م���ن ظروف وتحدي���ات وعواصف في حياته، فمن عن���ده أمل يظل صامًدا 
ومواجًه���ا، وإن فق���د ه���ذا األم���ل سيفق���د اإلحس���اس باألحداث وق���د يفقد 

الحياة.
والطفول���ة عنوان للم���رح والبهجة والتفاؤل واالنطالق، وه���ي أيًضا مرحلة 
النش���اط والحرك���ة والفاعلي���ة والتفاع���ل م���ع كل المحيطي���ن س���واء م���ن 
المعروفي���ن ل���دى الطف���ل أو غير المعروفي���ن لديه، فهي البراءة والش���جاعة 

والحيوية وهي اإلقدام بال حساب. 
ووف���اة أي طفل بأي مكان وتحت أية ظ���روف هو حدث حزين، ويزيد هذا 
الحزن عشرات المرات في حالة الطفلة اليمنية التي تحمل اسم )أمل( وهي 
في السابعة من عمرها والتي أثارت انتباه وحزن العالم بصورتها ومالمحها 
الهزيل���ة بفع���ل ه���ذه المجاع���ة اللعين���ة التي ضربت ه���ذا البل���د العربي الذي 
قامت على أرضه حضارات عدة، لكنه عجز عن توفير دواء أو غذاء لطفلة 
حوله���ا الجوع لهيكل عظمي ولم تس���تطع عائلتها إسعافه���ا بتنفيذ نصيحة 
الطبي���ب بنقلها إلى مستش���فى عل���ى بعد حوالي 15 مي���ال، ألن وضع العائلة 

المالي ال يسمح بذلك.
لكن يبدو أنه ليس وضع هذه العائلة فقط هو الذي لم يسمح بإدخال “األمل” 
المستش���فى وإنقاذها، بل هو وضع األم���ة بأسرها العاجز عن إنقاذ الماليين 
م���ن أمثال أمل، فاألمة مش���غولة بأحزانها الكبرى وهمومها الجس���يمة التي 
تتضاءل إزاءها قضية مثل “أمل” اليمنية أو “أمل” الماليين من المكلومين، 

خصوصا بعد أن تبلدلت القيم وبعد أن قست القلوب وتجمدت المشاعر.

وفقا لألمم المتحدة، هناك 5.6 ماليين يمني، يعيشون ظروفا تشبه  «
المجاعة، وهناك تحذيرات من مجاعة كبرى وشيكة في اليمن لم 
يشهدها العالم منذ عقود، إذا لم يتحرك المجتمع الدولي سريعًا 

لمعالجة ما عمله الحوثيون في البالد، فهل يجد اليمنيون األمل في 
إنقاذهم أم يواجهون نفس المصير الذي واجهته الطفلة “أمل”.

يس���تمر نظام الماللي في الس���باحة عك���س التيار ورفض االعتراف بفش���له 
وإخفاق���ه الكبي���ر ف���ي إدارة األوضاع واألم���ور المختلفة للش���عب اإليراني، 
ويصر على االستمرار في حكمه البائس الذي نجمت عنه أنواع من المآسي 
والمصائب والمش���اكل واألزمات، وأغ���رب شيء يمكن أن يالحظه المراقب 
ف���ي هذا النظ���ام، أنه يرف���ض االعتراف بأخطائه وفش���له الذري���ع في إدارة 
األمور ويس���عى لتبرير األوضاع الوخيم���ة بعوامل خارجية وربطها بنظرية 

المؤامرة.
أكثري���ة الش���عب اإليراني كما هو واضح وبحس���ب مص���ادر النظام اإليراني 
نفس���ه، تعيش تح���ت خط الفقر، كما أن هناك ماليي���ن يعانون من المجاعة، 
وهن���اك أع���داد كبيرة تنام في بيوت من ال���ورق المقوى إضافة ألكثر من 30 
% م���ن العاطلي���ن عن العمل ومئات المش���اكل واألزم���ات العويصة األخرى، 
وف���ي ظل كل هذه األوض���اع الصعبة، في اعتراف واض���ح يدل على انهيار 
االقتص���اد اإليران���ي، أعل���ن أمين جمعي���ة مصنعي قطع غيار الس���يارات في 
إي���ران أن���ه تم تس���ريح أكثر م���ن 100 ألف عام���ل صناعي، وم���ن المؤكد أن 
هن���اك الكثي���ر من الح���االت المماثل���ة، وهناك توقع���ات بأن أع���داد العاطلين 
والمس���رحين م���ن العم���ل ستتضاعف بص���ورة مضطردة في ظ���ل األوضاع 

الوخيمة وعدم تمكن النظام من معالجتها والتصدي لها.

إهدار ثروات وأموال الشعب اإليراني طوال العقود األربعة المنصرمة  «
على نشاطات ومخططات مشبوهة وغير مجدية، وعدم قيام النظام 

بمشاريع زراعية وصناعية مفيدة تخدم الشعب ومستقبل أجياله، 
واختالق عدد كبير من المشاكل واألزمات الحادة بسبب نهجه 

العدواني المتطرف، وضع الشعب اإليراني في حالة صعبة، والقمع 
عندما يضاف إليه الفقر والحرمان فإن ذلك يعني أن األمور تصل إلى 

أسوأ ما تكون حتى ال يمكن أن تطاق، واالنتفاضة األخيرة في 28 
كانون األول 2017، حدثت لهذا السبب، لكن الذي يجب أن نشير إليه 
هنا هو أن منظمة مجاهدي خلق فضحت النظام وأكدت أنه فشل في 
إدارة األمور من كل النواحي وال يجب الصمت والسكوت عنه ويجب 

إجباره على دفع الثمن. “الحوار”.

وفاة “أمل”

الفقر والبطالة في ظل نظام الماللي

جواز السفر اإلماراتي... الرقم “1” يقترب
عندم���ا أطلق���ت وزارة الخارجي���ة والتع���اون الدول���ي ف���ي دول���ة 
اإلمارات مبادرة “قوة جواز السفر اإلماراتي” بناًء على توجيهات 
سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون 
الدول���ي، وذل���ك بهدف وض���ع الجواز ضمن قائم���ة أقوى جوازات 
الس���فر ف���ي العالم بحل���ول ع���ام 2021، كان الهدف يب���دو للبعض 
وقت���ذاك � صعب���ًا بع���ض الش���يء � لك���ن ألن التخطي���ط والدراسة 
وحوكم���ة الس���ياسات والخط���ط االستراتيجي���ة نه���ج راسخ في 
دول���ة اإلم���ارات، ف���إن المتابعي���ن لس���ياسات دولتن���ا أدرك���وا منذ 
البداية أن هدف الرقم “1” لجواز السفر اإلماراتي وليس فقط أن 
يك���ون من بين األقوى هو هدف سيتحق���ق في ظل العمل الجاد 
والجه���ود الدؤوبة التي تبذلها الجه���ات المعنية من أجل تحقيق 

هذا الهدف.
وبالفع���ل توات���رت األنباء واإلنج���ازات، لتعل���ن أن الهدف يقترب 
بس���رعة تفوق بمراحل سرعة التوقعات والمس���توى التخطيطي 
المستهدف للهدف، فبعد أن وصل جواز السفر اإلماراتي للمرتبة 
التاسع���ة عالمي���ًا ف���ي شهر سبتمب���ر الماضي، فقز ف���ي نهاية شهر 
أكتوبر الماضي إلى المرتبة الرابعة عالميًا، أي قفز أصعب خمس 
مرات���ب خ���الل شه���ر واحد فق���ط، وم���ن المعل���وم أن القفز خالل 
مرات���ب الصدارة بال���غ الصعوبة، في ظل التنافس���ية مع جوازات 

سفر تحتل مراتب الصدارة منذ سنوات طويلة مضت.
من يتابع مسيرة الصعود يدرك أن جواز السفر اإلماراتي قفز من 
المرتبة الثامنة إلى التاسعة في غضون شهر من أغسطس 2018 
حت���ى سبتمبر، وعلينا أن نتذكر أن رحلة الصعود مضت بس���رعة 
قياسية، حيث كان عدد الدول التي تمنح جواز السفر اإلماراتي 

الدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة في أغسطس 2016، 
نحو 91 دولة فقط، أي أن وتيرة الصعود تمضي بسرعة شديدة. 
جواز الس���فر اإلماراتي يتربع عل���ى القمة عربيًا من دون منافس، 
وه���ذا بح���د ذاته إنج���از نوعي كبي���ر، يعكس حجم الثق���ة الهائل 
م���ن جانب دول العالم أجم���ع في دولة اإلمارات، قيادة وحكومة 

وشعبًا.
ل���م يبق أم���ام جواز الس���فر اإلماراتي وبين المرك���ز األول والرقم 
)1( عالمي���ًا، س���وى عدد دول ال يتجاوز أصاب���ع يد واحدة، بعد أن 
أصبح من المتوقع الوصول إلى المركز الثاني عالميًا نهاية الشهر 
الج���اري، بإضاف���ة دولتين أخريين، ليكون عدد الدول المس���موح 
بدخولها من دون الحصول على تأشيرة مس���بقة نحو 164 دولة، 
لتصب���ح ق���وة ج���واز الس���فر اإلمارات���ي مس���اوية لج���وازات دول 
متقدم���ة مث���ل الواليات المتح���دة األميركية والدنمارك وفرنس���ا 

وهولندا والنرويج.

الحقيقة أن الدبلوماسية اإلماراتية باتت لها شخصية  «
دولية متميزة منذ أن تولى أمورها سمو الشيخ عبدالله 

بن زايد آل نهيان، فمن اإلنصاف القول إن لسموه بصمات 
هائلة على األداء الدبلوماسي اإلماراتي خالل السنوات 

األخيرة، حيث بات العمل الدبلوماسي يتسم بقدر كبير 
من التفاعل والديناميكية التي اكتسبها من السمات 

الشخصية لسمو الوزير الشاب، الذي تولي هذه الحقيبة 
في لحظة تاريخية بالغة الصعوبة والدقة، في ظل الظروف 

والمتغيرات والتهديدات والتحديات غير المسبوقة التي 
يمر بها األمن القومي الخليجي والعربي. “إيالف”.
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عطا الشعراوي

فالح هادي الجنابي
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سالم الكتبي

جواز السفر اإلماراتي يتربع  «
على القمة عربيًا من دون 

منافس، وهذا بحد ذاته إنجاز 
نوعي كبير، يعكس حجم الثقة 

الهائل من جانب دول العالم 
أجمع في دولة اإلمارات، قيادة 

وحكومة وشعبًا.
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 أمن الوطن 
مسؤولية جماعية

مهم����ا اشتدت وطأة الخاليا اإلجرامي����ة سواء اإلرهابية أو خاليا التزوير 
وغس����يل األم����وال والرش����وة، ف����إن الجه����ود المكثف����ة الت����ي تبذله����ا وزارة 
الداخلي����ة ق����ادرة عل����ى حماية الوط����ن والمجتم����ع من أضرار ه����ذه اآلفة، 
حي����ث يعمل المس����ؤولون على كل المس����تويات وف����ق استراتيجية أمنية 
للحفاظ على األمن واالستقرار، ومؤخرا “تمكنت اإلدارة العامة للمباحث 
واألدل����ة الجنائي����ة من القب����ض على خلية إجرامية، تض����م 7 أشخاص من 
جنس����يات مختلفة، لهم ارتباط بجماعات مش����بوهة في عدة دول، حيث 
تخصص����ت تل����ك الخلي����ة ف����ي ارتكاب جرائ����م التزوي����ر والرشوة وغس����ل 
األم����وال، وثب����ت قيام تل����ك الخلية بتزوي����ر العديد من ج����وازات وأختام 
السفر وتأشيرات الدخول واإلقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأجنبية 
للعدي����د من األشخاص مقابل مبالغ مالي����ة طائلة، استحصلوا عليها منهم 

بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول”.
لجرائم غس����يل األموال والتزوير سالفة الذك����ر آثار سلبية على االقتصاد 
الوطني وتضر بش����كل رئيس����ي خط����ط التنمية وتقدم الب����الد، كما أن داء 
الرش����اوي وتبادل الملفات تحت الطاولة في الدوائر الحكومية والخاصة 

والعملي����ات غي����ر القانونية من األمور الخطيرة التي ته����دد البالد والعباد، 
ومم����ا يؤس����ف ل����ه حق����ا ت����ورط بحرينيي����ن يعمل����ون ف����ي دوائ����ر حكومية 
ومكات����ب لتخلي����ص المعام����الت، وهذا يعن����ي أن هؤالء يس����هلون ألعداء 
الوط����ن والمندسي����ن زعزعة أم����ن البحرين واستقراره����ا وال يقلون مرتبة 

عن من يسفك الدماء والمفسدين.
إن ه����ذه األخط����ار واألعمال اإلجرامي����ة تتطلب وجوب التع����اون بين كل 
أف����راد المجتم����ع لكش����فها ودف����ع شره����ا والتحذي����ر منها، فال تكف����ي يقظة 
األجه����زة األمنية وشجاع����ة رجالها، إنما على المواطن دور كبير أيضا في 
التصدي ألولئك المفسدين وكشفهم فال غنى أبدا عن تعاون المواطن مع 

األجهزة األمنية في كشف كل ما يخل باألمن ويضر المجتمع.

إن أمن الوطن مسؤولية جماعية والتبليغ عن الجريمة أيا كانت  «
واجب، فالمواطن السند الحقيقي لألمن، وكما للشرطة واجبات 
ومهام أيضا للمواطن البحريني واجبات ومهام وكلها تصب في 

حماية المجتمع، فشكرا لإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية على 
هذا الجهد.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

بعد إزالة فرشات رأس زويد... هل قبض على الباعة األجانب المخالفين؟
إزال����ة 160 فرش����ة للباع����ة األجانب ف����ي منطقة رأس 
زويد مسألة تدعو للتساؤل كالعادة: كيف تم السكوت 
طوال هذه السنوات أو األشهر، أو “أن الفرشات توها 
مفروش����ة اليوم أو أمس؟”، كما نس����أل هل تم القبض 
عل����ى األجانب المخالفين لقوانين وأنظمة اإلقامة، أو 
أنه����م تركوا في ح����ال سبيلهم، وذل����ك لوضع االعتبار 
لمنظمات حقوق اإلنسان التي مع األسف يحسب لها 
حس����اب حتى مع مصلحة البالد اقتصاديًا وسياسيًا، 
وإن كان����ت النتيج����ة االضط����رار لتجني����س الوافدي����ن 

باعتبارهم مهاجرين دائمين.
ونع����ود له����ذه الفرشات ونؤكد أنه ل����ن يتجرأ وهللا أي 
م����ن هؤالء األجانب على مخالفة القوانين في بالده، 
بينما من السهولة لهم هنا أن يفرشوا في وضح النهار 
وعل����ى مرأى ومس����مع م����ن ش����ؤون البلدي����ات والبيئة 
والصح����ة وهيئة سوق العمل ووزارة الداخلية، فهذه 
الفرشات لم يتم بس����طها اآلن، بل – والعلم عند هللا - 

من كم سنة أو من كم شهر.
إن إص����الح سوق العمل يتطل����ب القضاء على العمالة 
األجنبية الوافدة التي أصبحت تمارس كل األنش����طة 
التجاري����ة، وم����ن ال يج����د منه����م عمال يم����ارس عملية 
“نبش” القمامة أو التس����ول أو السرقة أو بيع وترويج 
المخ����درات، أو إدارة أوكار الرذيل����ة، طبعًا سيقومون 
به����ذه األعمال ألنهم جاءوا للبحرين للتكس����ب وليس 

التنزه والترفيه.

ح���ل المش���كلة سطحي���ًا دون القض���اء عل���ى العمال���ة 
الس���ائبة والتص���دي لوساط���ات أصح���اب التأشي���رات 
الذي���ن يعتب���رون شريك���ا أساسي���ا في ه���ذه الجريمة، 
أو إعطاؤه���م مهل���ة لتصحي���ح إقامتهم ف���ي البحرين 
مكاف���أة وليس عقابا، إنما العق���اب الصحيح ترحيلهم 
ومس���اءلة أصح���اب التأشي���رات، ه���ذا م���ا تفعله دول 
الخلي���ج األخ���رى التي تس���عى اليوم إلى حل مش���كلة 
ارتفاع نسبة األجانب بالترحيل وليس كما تفعل هيئة 
س���وق العمل، فهي المس���ؤولة األولى عن زيادة أعداد 
األجان���ب ف���ي البحرين، وهي التي ستس���بب مش���كلة 
سياسية للبحرين مستقبال، وذلك عندما تطالب دول 

هؤالء األجانب والمنظمات الدولية بتجنيسهم.
الضرر العام واألكبر هو الضرر السياسي الذي التفتت 
إل����ى خطورت����ه ال����دول الخليجي����ة، لك����ن عندن����ا يت����م 
التعام����ل بطريق����ة عكس����ية عندما يك����ون ارتفاع عدد 
األجان����ب هو ارتفاع إيرادات هيئة سوق العمل، وهو 
ما ص����رح به أحد مس����ؤولي صندوق العم����ل “تمكين” 
عن الميزانية بقوله “كلما توفرت العمالة في البحرين 

فإن هناك رسومًا ستجمع”.

القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين وإزالة  «
الفرشات نتمنى أال أن تكون “هبة” وتنتهي، بل 
سياسة حازمة تتبناها الجهات الحكومية ذات 

العالقة.

نجاة المضحكي

إصالح سوق العمل يتطلب  «
القضاء على العمالة األجنبية 
الوافدة التي أصبحت تمارس 
كل األنشطة التجارية، ومن ال 

يجد منهم عمال يمارس عملية 
“نبش” القمامة أو التسول 

أو السرقة أو بيع وترويج 
المخدرات.
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دي��ن��ار م��ل��ي��ون   4.7 ب���  رئ��ي��س��ة  ن��ق��ل  م��ح��ط��ات   7 ب��ن��اء 

الستبدال 6 محوالت كهربائية

طرح���ت هيئ���ة الكهرباء والماء في جلس���ة مجلس المناقصات والمزايدات، أمس، مناقصة مش���روع اس���تبدال المح���والت الكهربائية لألع���وام )2018 - 2020(، تقدم إليها 4 عطاءات، 
أقله���ا بنح���و 4.76 ملي���ون دينار، في حين أكبرها بقرابة 5.64 مليون دينار. وس���يقوم المقاول بتصني���ع وتزويد وتركيب 6 محوالت كهربائية ذات جهد 66 كيلو فولت و220 كيلو فولت 

وملحقاتها ونظام الحماية التابع لها بالمحطات الفرعية المختلفة مع إجراء االختبارات والتدشين في الخدمة.

كم���ا طرحت الهيئة مناقصة لتنفيذ األعمال 
المدني���ة الخاص���ة ببن���اء 7 محط���ات نق���ل 
كهرب���اء رئيس���ية )إسكان الحجي���ات، سوق 
المحرق، المجلس الوطني، الرملي، بر سار، 
ج���ري الش���يخ وتوبليSTP بجه���د 66 كيلو 
فول���ت(، وهي المرحلة األول���ى وذلك ضمن 
مش���روع تطوير شبك���ة نق���ل الكهرباء جهد 
 -  2012( لألع���وام  فول���ت  كيل���و  220 و66 
2016(، تق���دم إليها 9 عط���اءات أقلها بنحو 
4.7 ملي���ون دين���ار وأكبره���ا 7 ماليين دينار 

تقريًبا.
وكذل���ك طرحت الهيئ���ة 4 مناقصات أخرى، 
أبرزها مناقصة لتقديم الدعم الفني لصيانة 
المحطات الفرعي���ة المعزولة بالغاز من نوع 
هيتاش���ي فئ���ة 220 كيل���و فول���ت و66 كيلو 
فولت لمدة سنتين، تقدم إليها عطاء وحيد 

بنحو مليون دينار.
وأظه���رت أحدث بيانات نش���رت على موقع 
المجلس، فتح 22 مناقصة ومزايدة، أمس، 
تابع���ة ل���� 12 جه���ة حكومي���ة، بإجمال���ي 94 
عطاء، إذ بلغ مجم���وع العطاءات المتقدمة 
نح���و 13.37 ملي���ون دين���ار، ف���ي حي���ن ت���م 

تعليق 5 عطاءات تابعة ل� 4 جهات.
وفت���ح المجل���س 4 مناقصات لش���ركة نفط 
البحري���ن “بابك���و”، أبرزه���ا لتوفي���ر خدم���ة 
المس���تمرة  الصيان���ة  وخدم���ات  تأهي���ل 
الكهرب���اء  لتولي���د  الغازي���ة  للطوربي���دات 
واألجه���زة المصاحب���ة لها في العم���ر الممدد 
له���ا، تقدم إليها عطاءان، علق أحدها، وأقل 
عط���اء بنح���و 94.9 أل���ف ي���ورو )م���ا يع���ادل 

40.8 ألف دينار(.
للش���ركة  مناقصتي���ن  المجل���س  فت���ح  كم���ا 
العام���ة للدواج���ن، لتوري���د 2600 طن علف 
أع���الف صيص���ان  بي���اض وتوري���د  دج���اج 
بياض���ة، تق���دم إليهم���ا 4 عط���اءات مجموع 

أقل عطاءين بنحو 430 ألف دينار.

وكذل���ك فت���ح المجل���س مناقصتي���ن إلدارة 
المخ���ازن المركزي���ة بهيئة الكهرب���اء والماء، 
أبرزهما لتوري���د صمامات إلدارة نقل المياه 
تقدم إليها 8 عطاءات أقلها بنحو 23.4 ألف 

دينار.
إضاف���ة إل���ى ذلك، فت���ح المجل���س مناقصة 
ل���وزارة اإلسك���ان لتقدي���م خدم���ات تنظي���م 
مؤتمر اإلسكان العربي الخامس، تقدم إليها 
3 عط���اءات، أقلها بنح���و 349.6 ألف دينار، 
ومناقص���ة لش���ركة تطوير للبت���رول لتوريد 
جهاز تحلي���ل الزيوت الصناعية، تقدم إليها 
عطاءان أقلهم���ا بنحو 196.5 ألف دوالر )ما 
يع���ادل 73.9 ألف دينار(، ومناقصة لمجلس 
التنمية االقتصادية لتهيئة وتجهيز وحماية 

م���درج ربيع الثقافة 2019 ل� 3 آالف شخص 
تقدم إليه���ا عطاء وحيد بنح���و 169.1 ألف 
دين���ار، ومناقص���ة لش���ركة طي���ران الخلي���ج 
لتوفير تمور ذات جودة عالية، تقدم إليها 3 
عطاءات، عل���ق أحدها، وأقل عطاء ب� 28.8 

ألف دينار.
ع���الوة عل���ى ذلك، فت���ح المجل���س مناقصة 
لتوفي���ر  واآلث���ار  للثقاف���ة  البحري���ن  لهيئ���ة 
المؤتم���ر  ف���ي  للمش���اركين  مواص���الت 
اإلسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة، تقدم 
إليه���ا 3 عطاءات أقله���ا بنحو 44 ألف دينار، 
ومناقصة للهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
لتوفي���ر خدم���ات التنظي���ف لمكات���ب الهيئة 
وفروعه���ا لم���دة 24 شه���ًرا، تق���دم إليه���ا 12 
عط���اء علق أحدها، وأقل عطاء بنحو 35.8 

ألف دينار.
وطرحت بلدي���ة المنطقة الش���مالية مزايدة 
الستثم���ار وتأجير 45 إعالنا من نوع موبيز 
ضم���ن المجموع���ة “إي���ه” وذلك عل���ى شارع 
البدي���ع والس���هلة وش���ارع ول���ي العهد وذلك 

للشوارع التابعة للبلدية ب� 135 ألف دينار.

بنوك بريطانيا أمام 
اختبار التصدي 

للهجوم اإللكتروني

ق���ال بنك إنجلترا إنه سيجري اختبارا 
الي���وم )الجمعة( لقياس ق���درة القطاع 
أم���ام هج���وم  الصم���ود  عل���ى  المال���ي 

إلكتروني واسع.
وأضاف البن���ك المركزي البريطاني أن 
االختبار سيجرى بالش���راكة مع وزارة 
المالي���ة وهيئ���ة الس���لوك المال���ي لمدة 

يوم واحد في التاسع من نوفمبر.
إن  بي���ان  ف���ي  إنجلت���را  بن���ك  وق���ال 
الس���لطات  سيس���اعد  “االختب���ار 
والش���ركات عل���ى تحدي���د تحس���ينات 
لترتيب���ات ردن���ا الجماع���ي، وتحس���ين 

قدرة القطاع ككل على الصمود”.

لندن - رويترز

ط���رح صن���دوق العم���ل “تمكي���ن” الثالث���اء الماض���ي مناقص���ة تطوي���ر السياس���ات 
واإلج���راءات لقس���م االس���تثمار في���ه. ويه���دف الصن���دوق إلى استكش���اف الفرص 
إلح���داث تغيير إيجابي في البحرين، ويش���مل ذلك إطالق حلول اس���تثمارية التي 

ستنفذها الذراع االستثمارية المطورة حديًثا. 

ويس���عى صن���دوق العم���ل “تمكي���ن” في 
هذا الص���دد للحصول عل���ى عروض من 
مجموع���ة  لتطوي���ر  الع���روض  مقدم���ي 
واإلج���راءات  الس���ياسات  م���ن  شامل���ة 
الت���ي  االستثماري���ة؛  لذراع���ه  الداخلي���ة 
بتنفي���ذ  ت���م تطويره���ا مؤخ���ًرا ويق���وم 
األنش���طة االستثماري���ة للصندوق. ودعا 
الصن���دوق الراغبي���ن في المش���اركة في 
المناقصة، مم���ن تتوافر لديه���م الكفاءة 
الالزم���ة، إل���ى ش���راء وثائ���ق المناقص���ة 
���ا من خ���الل نظ���ام المناقصات  إلكترونيًّ
اإللكترون���ي التابع لمجل���س المناقصات 
الثالث���اء  ي���وم  م���ن  ب���دًءا  والمزاي���دات 
ي���وم  2018 حت���ى  نوفمب���ر   8 الماض���ي 
30 ديس���مبر المقب���ل، حي���ث سيتم فتح 
مظاري���ف العط���اءات ف���ي الي���وم التالي 
آلخ���ر موع���د الستالم العط���اءات. ومنذ 
تأسي���س “تمكي���ن” عِمل الصن���دوق على 
تقوية االقتصاد الوطني من خالل دعم 

وتطوي���ر القطاع الخ���اص ليكون محرك 
النم���و االقتصادي ف���ي المملك���ة. ويوفر 
“تمكين” تش���كيلة م���ن حلول الدعم منها 
التمويلية والمنح المالية واالستش���ارات 
والمعلوم���ات وذل���ك م���ن أج���ل تمكي���ن 
األعمال من مواجهة التحديات بطريقة 
وتف���رض كل  وإنتاجي���ة.  فعالي���ة  أكث���ر 
مرحل���ة م���ن األعمال تحدي���ات مختلفة، 
ولذل���ك فإن الحل���ول الناجحة في بعض 
المراحل قد ال تنجح في مراحل أخرى. 
ضم���ن  األعم���ال  الصن���دوق  ويتصن���ف 
المرحل���ة  إل���ى  أن���واع باالعتم���اد  ثالث���ة 
التي تم���ر بها  سواًء مرحل���ة التخطيط، 
أو مرحل���ة األعم���ال الناشئ���ة أو مرحل���ة 
النم���و. ولتش���جيع ريادة األعم���ال ودعم 
األعم���ال الحالي���ة لوص���ول مرحل���ة أكثر 
تقدًما، يمن���ح الصندوق دعًما متخصًصا 
يمتاز بتلبية احتياجات نمو كل مشروع 

بحيث  يحقق أقصى قدر من التأثير.

“تمكين” يطور إجراءات االستثمار
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المنامة - الصناعة والتجارةالمنامة - بنا

ش���رعت البحري���ن في تنفيذ أحد المش���روعات الوطنية الكبرى، وهو توس���عة مصفاة “بابكو”، والتي ته���دف إلى رفع الطاقة 
اإلنتاجية في المصفاة إلى 360 ألف برميل يوميا من نحو 267 ألف برميل يوميا، وذلك  في إطار السعي المستمر من جانب 

المملكة إلى زيادة اإليرادات، وتعزيز القدرات في مجال صناعات النفط والغاز.

المش���اريع  أح���د  المش���روع  ويع���د 
التطويري���ة المهم���ة ف���ي مج���ال النف���ط 
والغ���از التي تجري حاليا، ويش���مل بناء 
وحدة تكسير جديدة، إضافة إلى زيادة 
طاق���ة وح���دة التكس���ير الهيدروجين���ي 
المعتدل���ة إل���ى 70 أل���ف برمي���ل يومي���ا، 
من نح���و 54 ألف برميل يوميا، ويتوقع 

االنتهاء من المشروع  العام 2021.
والمع���روف أن خ���ط األنابي���ب الجدي���د 
سيح���ل مح���ل خ���ط األنابي���ب القدي���م 
بطاقة 230 ألف برميل يوميا، مما يمكن 
شركة  “بابكو” من زيادة طاقة المعالجة 
في المصفاة إلى 350 ألف برميل يوميا 

بع���د أن كان���ت تبل���غ طاقته���ا 267 أل���ف 
برميل يوميا فقط.

وقد نجحت المملكة في توفير التمويل 
توقي���ع  ت���م  حي���ث  للمش���روع،  الذات���ي 
اتفاقية مع مؤسسة تيكنيب اف ام سي 
األميركي���ة لتزويد الخدم���ات الهندسية 
ب����  للمش���روع  واإلنش���ائية  والش���رائية 
يق���وم  وبموجبه���ا  دوالر،  ملي���ار   4.2
كونس���ورتيوم مكون م���ن مجموعة من 
الشركات )شركة تيكنيكاس ريونيداس 
اإلسباني���ة وشركة سامس���ونج الكورية( 
المش���روع  له���ذا  األعم���ال  باستكم���ال 

الضخم في أوائل العام 2022.

وتش���ير تقارير إلى أن الش���ركة الوطنية 
استكمل���ت تموي���الت بقيم���ة 6 مليارات 
م���ن  ال���ذي  المصف���اة  لتحدي���ث  دوالر 
المتوق���ع أن تتجاوز تكلفت���ه 5 مليارات 
دوالر، وذلك بعد مخاطبة غالبية البنوك 
المؤسس���ات  م���ن  والعدي���د  البحريني���ة 
المالية األخرى. ويتوقع أن تبدأ األعمال 
اإلنش���ائية للمش���روع ف���ي النصف األول 
2019، حي���ث ينصب التركيز حاليا على 
األعمال الهندسة الدقيقة والمش���تريات 
م���ع وج���ود 3 ف���رق مكلف���ة بالعم���ل؛ من 
أج���ل ه���ذه المه���ام خ���ارج البحرين في 

روما وسيول ومدريد.

عقدت إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة اجتماًعا موسًعا مع ممثلين عن نقابة البحرين اللوجستية 
برئاسة عبد الغفار البستكي، وبحضور ممثلين من جمعية النقل والمواصالت البحرينية وجمعية المخلصين الجمركيين البحرينية. 

وت���م خ���الل االجتم���اع مناقش���ة ع���دٍد م���ن 
الموضوع���ات المهم���ة التي تم���س الجوانب 
المش���تركة بي���ن األط���راف المجتمع���ة، ومن 
الرقاب���ة  عم���ل  سي���ر  مس���تجدات  ضمنه���ا 
عل���ى بع���ض المنتج���ات والمتطلب���ات الفنية 
الوطني���ة واإلداري���ة للحافالت والش���احنات 
الت���ي تن���درج تح���ت تصني���ف االستخ���دام 
الع���ام، كم���ا ت���م التط���رق للصعوب���ات الت���ي 
تواجه التجار والمس���توردين أثناء تخليص 
المعام���الت الجمركية، حيث تمت مناقش���ة 
اآلليات التي من شأنها المساهمة في تذليل 

العوائق وتيسير أعمالهم. 
المواصف���ات  إدارة  مدي���ر  أوضح���ت  و 
والمقايي���س بالوزارة منى العلوي أن اإلدارة 

ملتزم���ة بالقواني���ن واللوائ���ح المعم���ول به���ا 
ف���ي البحري���ن ف���ي ظ���ل منظوم���ة متكاملة 
تضم تش���ريعات وإجراءات ميس���رة تضمن 
مصال���ح  وتخ���دم  للمواطني���ن  الس���المة 
التجار والمس���توردين ف���ي آن واحد، مبديًة 
���ا لدراسة اآللي���ات الحالية إن  استع���داًدا تامًّ

ل���زم األم���ر لتيس���ير إج���راءات العم���ل بما ال 
يتعارض مع القوانين واللوائح ذات العالقة. 
ا بجميع ما تم  كم���ا أبدت العلوي ترحيًب���ا تامًّ
مناقش���ته، مؤكدة حرص الوزارة على وضع 
الحل���ول المناسب���ة بالتع���اون والتنس���يق مع 

الجهات التشريعية والرقابية ذات العالقة.

اجتماع “المواصفات” مع ممثلي “البحرين اللوجستية” 

“ال���ت���ج���ارة” ت��ج��ت��م��ع ب��ن��ق��اب��ة ”ال��ب��ح��ري��ن ال��ل��وج��س��ت��ي��ة”4.2 مليار دوالر للخدمات الهندسية والشرائية واإلنشائية
بحث صعوبات التخليص الجمركيإنجاز توسعة مصفاة “بابكو” 2021

أمل الحامد

أربــاح “التكافــل الدوليــة” فــي 9 أشهــر
دي����ن����ار أل�������ف   536 ق��������دره  ف����ائ����ًض����ا  ي���ح���ق���ق  ال������ع������ام”  “ال�����ص�����ن�����دوق 

حققت ش���ركة التكافل الدولية إجمالي أرباح بلغت 703 آالف دينار للفترة المنتهية في 30 س���بتمبر 2018 مقارنة بإجمالي أرباح قدرها 90 ألف 
دين���ار بزي���ادة نس���بتها 682 % مقارنة بنفس الفترة 2017، وذلك ناتج عن تحس���ن أداء صندوق التكافل الع���ام الذي حقق فائًضا قدره 536 ألف 
دينار مقارنة بفائض قدره 66 ألف دينار في حين حقق صندوق التكافل العائلي عجزا قدره 297 ألف دينار مقارنة بعجز قدره 122 ألف دينار، 

كما حققت محفظة المساهمين ربًحا قدره 464 ألف دينار مقارنة بربح قدره 146 ألف دينار خالل العام السابق وبزيادة نسبتها 218 %.

وبلغ���ت ربحي���ة الس���هم )بع���د استبع���اد حقوق 
األقلية( 6.59 فلس على الس���هم لفترة التسعة 
أشه���ر مقارن���ة ب���� 1.70 فل���س لنف���س الفت���رة 
2017، وأم���ا عل���ى صعي���د اشتراك���ات التكافل 
فقد حققت الش���ركة في نهاي���ة الفترة إجمالي 
اشتراك���ات بل���غ قدره���ا 17.749 ملي���ون دينار 
مقارنة م���ع 15.253 مليون دينار لنفس الفترة 
م���ن العام الماضي وبنس���بة نم���و قدرها 16 % 
وبلغ صافي االشتراكات المحتفظ بها 10.521 
ملي���ون دين���ار مقارن���ة ب���� 9.955 ملي���ون دينار 
بزي���ادة قدره���ا 6 % لنف���س الفت���رة م���ن العام 
الس���ابق 2017، كم���ا بلغ���ت صاف���ي مطالب���ات 

التكاف���ل 7.848 مليون دين���ار مقارنة ب� 7.252 
ملي���ون دين���ار لنف���س الفت���رة الع���ام الماض���ي، 

بزيادة قدرها 8 %.

 نتائج الربع الثالث

أم���ا على صعي���د نتائج الثالثة أشه���ر المنتهية 
ف���ي 30 سبتمب���ر 2018، فق���د حققت الش���ركة 
إجمال���ي أرب���اح بلغ���ت قيمتها 170 أل���ف دينار 
مقارنة بخس���ارة قدره���ا 214 ألف دينار لنفس 
الفت���رة من العام الماضي، وذلك نظًرا لتحس���ن 
حق���ق  ال���ذي  الع���ام  التكاف���ل  صن���دوق  أداء 
فائًض���ا ق���دره 135 أل���ف دين���ار مقارن���ة بعج���ز 

ق���دره 12أل���ف دينار ف���ي حين حق���ق صندوق 
التكاف���ل العائلي عجزًا ق���دره 109 آالف دينار 
مقارن���ة بعجز قدره 133 أل���ف دينار ومحفظة 
المس���اهمين التي حقق���ت ربًحا قدره 144 ألف 
دين���ار مقارن���ة بخس���ارة قدرها 69 أل���ف دينار 
عن الع���ام الس���ابق.وبلغت ربحية الس���هم )بعد 
1.56 فل���س عل���ى  استبع���اد حق���وق األقلي���ة( 
الس���هم لفت���رة الثالث���ة أشه���ر مقارنة ب���� )1.53( 
فل���س للس���هم الواحد لنف���س الفترة م���ن العام 
الس���ابق.  وبل���غ الدخ���ل الش���امل خ���الل الرب���ع 
الحالي 146 ألف دينار مقارنة بخس���ارة شاملة 
قدره���ا 193 ألف دينار لنف���س الفترة من العام 

الماضي بنس���بة تغيير قدره���ا 176 %. كما بلغ 
الدخل الش���امل خالل التس���عة أشه���ر المنتهية 
في 30 سبتمبر2018، 449 ألف دينار مقارنة ب� 
233 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي 
بنس���بة تغيي���ر قدرها 93 %. وحققت الش���ركة 

إجمال���ي اشتراك���ات ف���ي الربع الثال���ث 6.486 
مليون دينار مقارنة 4.444 مليون دينار لنفس 

الفترة من العام الماضي.

3.588 مليون دينار صافي االشتراكات

 بلغ صافي االشتراكات خالل الربع الحالي 
 3.029 ب����  مقارن���ة  دين���ار  ملي���ون   3.588
مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق 
18 %، وبل���غ صاف���ي  بلغ���ت  نم���و  بنس���بة 
االشتراك���ات للتس���عة أشه���ر المنتهي���ة في 
30 سبتمب���ر 2018، 10.530 ملي���ون دين���ار 
مقارنة ب� 9.955 مليون دينار لنفس الفترة 
م���ن العام الماضي بنس���بة نم���و قدرها 5.8 
%. وارتفع���ت إجمالي حقوق المس���اهمين 
)بعد استبعاد حق���وق األقلية( لتبلغ 8.858 
مليون دينار مقارنة مع 6.377 مليون دينار 
مع نهاية العام السابق 2017 بارتفاع قدره 

39 % وذل���ك نتيج���ة لزي���ادة رأس الم���ال 
المدفوع التي تمت في شهر مايو الماضي 

وتحسن أداء محفظة المساهمين.
بل���غ إجمال���ي أص���ول الش���ركة خ���الل فترة 
التس���عة أشه���ر المنتهي���ة ف���ي 30 سبتمب���ر 
ب����  40.437 ملي���ون دين���ار مقارن���ة   ،2018
ديس���مبر   31 ف���ي  دين���ار  ملي���ون   34.815
النتائ���ج  ب���أن  اإلش���ارة  وتج���در   .2017
للخط���ط  تجس���يًدا  تأت���ي  المتحقق���ة 
أقره���ا  الت���ي  واالستثماري���ة  االكتتابي���ة 

المجلس للسنوات الثالث 2018-2020.

قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي  «
عصام األنصاري إن النتائج الجيدة 
التي تم تحقيقها هي نتيجة لنمو 

اشتراكات التأمينات العامة وتحسن 
نسبة صافي المطالبات مقارنة 

باألعوام السابقة.

المنامة – التكافل الدولية

عصام األنصاري

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

4,762,065.00 Hyosung Heavy Industries Coporation 4 مشروع استبدال المحوالت لألعوام )2018-2020(

الكهرباء والماء
4,698,800.00 Mohammed Jalal Contracting Co. WLL 9

 المرحلة األولى لألعمال المدنية الخاصة بالمحطات جهد 66 كيلو 
 فولت ضمن مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء 
جهد 220 و66 كيلو فولت لألعوام )2012-2016(

1,039,955.92 Sumitomo Corp. 1
 تقديم الدعم الفني لصيانة المحطات الفرعية المعزولة بالغاز من نوع

هيتاشي فئة 220 كيلو فولت و66 كيلوفولت ولمدة سنتين

363,581.78 TAMCON CONTRACTING 5 صالة متعددة األغراض للمحافظة الجنوبية – الدور
 األشغال

والبلديات

أمل الحامد

4.76
م��ل��ي��ون دي��ن��ار

على صعيد متصل، فتح المجلس مناقصة لوزارة األشغال وشؤون  «
البلديات والتخطيط العمراني إلنشاء مبنى يتألف من صالتين 

منفصلتين للمناسبات االجتماعية للرجال والنساء على مساحة 777,5 
متر مربع في الدور بالمحافظة الجنوبية، تقدم إليها 5 عطاءات أقلها 

بنحو 363.6 ألف دينار.

صالتا مناسبات بـ 363.6 ألف دينار

أبرز العطاءات المطروحة

703
دين������ار آالف 
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فق���دت األص���ول األجنبية بمصرف البحرين المركزي 321.7 مليون دينار ) بما يعادل 848.7 مليون دوالر( بمرور التس���عة أش���هر 
األول���ى م���ن ع���ام 2018. وش���هدت األصول األجنبية في مصرف البحرين المركزي هبوًطا بنس���بة 36.4 % خالل التس���عة أش���هر 
األول���ى م���ن ع���ام 2018، مقابل قيمتها بنهاية عام 2017. وس���جلت األص���ول األجنبية في “المركزي” قيم���ة قدرها 561.4 مليون 
دينار )1.48مليار دوالر( بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل قيمتها عند بداية عام 2018 عند 883.1 مليون دينار ) 2.33 مليار دوالر(.

 ويع���د صاف���ي األص���ول األجنبي���ة، ل���دى 
المص���رف المرك���زي مؤش���ًرا عل���ى قدرته 
عل���ى الدف���اع ع���ن العمل���ة المحلي���ة ف���ي 
مواجه���ة ضغ���وط الس���وق خاص���ة مع ما 
تش���هده األس���واق العالمية م���ن اضطراب 

ا. حاليًّ
ووفًق���ا لإلحصاءات الرسمي���ة، انخفضت 
ف���ي مص���رف  قيم���ة األص���ول األجنبي���ة 
البحري���ن المركزي بنس���بة 23.5 % خالل 
شه���ر سبتمبر 2018، مقابل قيمتها بنهاية 

شهر أغسطس الماضي.
المرك���زي  أص���ول  صاف���ي  وتضاءل���ت 
دين���ار  ملي���ون   561.4 إل���ى  األجنبي���ة 

سبتمب���ر  بنهاي���ة  دوالر(  )1.48ملي���ار 
الماض���ي، من 734.2 ملي���ون دينار )1.95 

مليار دوالر( في أغسطس السابق له.
أم���ا ع���ن صاف���ي األص���ول األجنبي���ة لدى 
بن���وك التجزئ���ة البحريني���ة، فنقصت في 
ف���ي  دين���ار  ملي���ار  إل���ى1.029  سبتمب���ر 
مقارن���ة  ملي���ار دوالر(،   2.714  ( سبتمب���ر 
بنح���و 1.067 ملي���ار دين���ار )2.849 مليار 

دوالر ( في أغسطس الماضي.
وف���ي أكتوبر الماض���ي، أعلن���ت البحرين، 
خط���ة إلصالح المالي���ة العامة، والتخلص 
بش���كل أساسي من العجز ف���ي ميزانيتها 
بحلول ع���ام 2022. وأحد أهداف الخطة 

ه���و زيادة في الرس���وم حتى تحقق هيئة 
الكهرب���اء والم���اء، الت���ي تعان���ي من عجز 
بي���ن  توازًن���ا  دين���ار،  ملي���ون   189 ق���دره 

اإليرادات والمصروفات.
وقدمت ال���دول الخليجية برنامج الدعم 
الخليج���ي للمملك���ة والبالغ���ة قيمت���ه 10 
ملي���ارات دوالر، إذ قال محافظ المصرف 
أث���ره  عل���ى  المع���راج،  رشي���د  المرك���زي 
���ا  إن���ه سيع���ّزز م���ن جه���ود البحري���ن ماليًّ
���ا عل���ى التصنيف، مع  وسينعك���س إيجابيًّ
وج���ود خطة واضح���ة ستنعك���س إيجاًبا 
على تحسين التصنيف االئتماني للمملكة 

وتخفيض كلفة االقتراض.

المنامة - مباشر

األصول األجنبية بـ“المركزي” تفقد 850 مليون دوالر
ال���م���ص���رف ي���داف���ع ع���ن ال��ع��م��ل��ة ال��م��ح��ل��ي��ة ب��م��واج��ه��ة ض���غ���وط ال��س��وق

المنامة - كي بي إم جيالحد - ميناء خليفة بن سلمان

أعلنت إي بي إم تيرمينالز البحرين، الش���ركة المش���غلة لميناء خليفة بن س���لمان، عن بدء موسم الرحالت البحرية السياحية لعام 2019-2018، 
وذلك بعد استقبال سفينة AZAMARA QUEST الراقية في الميناء، إذ تم استقبالها وسط أجواء تعكس تراث وثقافة البحرين وضيافتها.

 ويتوق���ع المين���اء، ال���ذي بدأ باستقبال الس���فن 
الس���ياحية ف���ي ع���ام 2009، ع���دًدا يص���ل إل���ى 
128 ألفا و900 من الس���ياح بين نوفمبر 2018 
وأبريل 2019 عبر 52 سفينة، الذي يعتبر أعلى 
مع���دل م���ن حيث ع���دد سي���اح موسم الس���فن 
الس���ياحية في ميناء خليفة بن سلمان. وشهد 
القط���اع ارتفاًع���ا بنس���بة 33 % ع���ن الموس���م 
الماضي بإجمالي 105,271 سائًحا، مع تحقيق 
نس���بة استقبال السفن السياحية ارتفاًعا قدره 
5 %. ويتوقع أن يستقطب الموسم مزيدا من 
الف���رص الس���ياحية للمملكة ال سيما مع وصول 
4 سف���ن سياحية جدي���دة ألول مرة إلى البالد، 
بدًءا بس���فينة AIDAPrima التي تتمتع بس���عة 
3 آالف و300 راك���ب و900 م���ن أعضاء طاقم 
الس���فينة، وم���ن المق���رر أن تس���ير ب���� 18 رحل���ة 
على مدى الموسم الحالي. كما يس���تعد الميناء 
ع���دد  الت���ي سيص���ل   MSC Lirica الستقب���ال 

رحالته���ا إل���ى 8 رح���الت عل���ى م���دى الموسم، 
إضافًة إل���ى سفن سياحية أخ���رى ستصل إلى 
المملك���ة للمرة األولى. ومن الس���فن الس���ياحية 
الت���ي ستكرر زيارتها لمين���اء خليفة بن سلمان 
لموسمه���ا الثاني ه���ي MSC Splendida، التي 
ستس���جل 6 زيارات للمملكة حاملة على متنها 
الطاق���م  أعض���اء  م���ن  و1,313  راك���ب   3,900

في كل رحلة، مما يجعلها الس���فينة الس���ياحية 
األكبر لهذا الموسم. عالوًة على ذلك، ستسجل 
 10 الثان���ي  للموس���م   Mein Schiff 4 سفين���ة 
زي���ارات للبحرين، وسيكون عل���ى متنها 2800 
سائ���ح ف���ي كل زي���ارة. وس���وف يش���هد ه���ذا 
الموسم في أسابيع محددة استقبال سفينتين 

راسيتين في الميناء في اليوم نفسه.

افتتحت كي بي إم جي، شركة التدقيق والضرائب واالستشارات، مؤتمرها السابع عشر للشركاء في منطقة الشرق األوسط وجنوب 
آس����يا، المنعقد في فندق وس����با ريتز كارلتون في البحرين يومي الس����ابع والثامن من نوفمبر 2018. وش����ارك في المؤتمر أكثر من مئة 
ممثل عن ش����بكة الش����ركات األعضاء في منطقة الش����رق األوسط وجنوب آس����يا، إضافًة إلى فرق قيادية من شبكة شركات كي بي إم 

جي حول العالم وفي أوروبا ومن منطقة الشرق األوسط وإفريقيا أيًضا، وذلك لمناقشة االستراتيجية اإلقليمية للشركة. 

ه����ذا وتص����ّب أجن����دة المؤتمر تركي����ًزا على 
ال����دور ال����ذي يضطل����ع ب����ه التح����ّول الرقمي 
والذك����اء االصطناع����ي في دف����ع عجلة نمو 

األعمال.
وشم���ل الحض���ور رئي���س مجل���س اإلدارة 
العالم���ي لش���ركة ك���ي ب���ي إم ج���ي، بي���ل 
توم���اس، ورئيس مجلس إدارة شركة كي 
ب���ي إم جي ف���ي منطق���ة أوروبا والش���رق 
سّت���ار،  سيكان���در  وأفريقي���ا،  األوس���ط 
ورئي���س مجل���س إدارة شركة ك���ي بي إم 
جي في منطقة الش���رق األوسط وجنوب 
آسي���ا، ري���از ميه���والر، إضافًة إل���ى شركاء 
رئيس���يين من شبك���ة الش���ركات األعضاء 
أفكاره���م  استعرض���وا  الذي���ن  األخ���رى 
وآراءه���م القّيمة في م���ا يتعّلق بتوّجهات 

السوق وبيئة العمل ككّل.
وق����د وقع االختي����ار على شركة ك����ي بي إم 
جي في البحري����ن الستضافة هذه الفعالية 
الهام����ة تزامًن����ا م����ع احتف����ال الش����ركة بعي����د 
تأسيس����ها الخمس����ين في المملكة. تأسست 

الش����ركة ف����ي العام 1968 عل����ى يدي جاسم 
م. فخرو وحسين قاسم. ومنذ ذلك الحين، 
نم����ت شرك����ة كي ب����ي إم جي ف����ي البحرين 
وازده����رت لتصب����ح واح����دًة من أكب����ر وأهم 

شركات الخدمات المهنية في الدولة.

استقبال ركاب إحدى السفن السياحية

المشاركون في مؤتمر “كي بي إم جي” السابع

س��ائ��ح أل����ف   129 وص�����ول  ي���ت���وّق���ع  خ��ل��ي��ف��ة  مؤتمر “كي بي إم جي” يستعرض توّجهات السوق وبيئة العملم��ي��ن��اء 

التحـّول الـرقمـي يـدفـع بعجلـة النـمـواستعدادات الستقبال 52 سفينة سياحية

أعلن���ت ش���ركة الخليج لدرفل���ة األلمنيوم )جارمك���و(، عن إعفاء منتجات ش���ركتها 
التابع���ة، “جارمك���و الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة” م���ن الرس���وم الجمركي���ة التي 
فرضتها واشنطن على صادرات األلمنيوم منذ شهر مارس الماضي بواقع 10%. 

وقال���ت الش���ركة في بيان أن���ه تم إعفاء 
م���ن  المس���توردة  الرئيس���ية  المنتج���ات 
البحرين. و”جارمكو” األم، هي أحد أكبر 
المصانع التكميلية لأللمنيوم في منطقة 

الشرق األوسط، ومقرها البحرين. 
وق���ال المدي���ر الع���ام لجارمك���و، محم���د 
عيس���ى، “م���ا زلن���ا ملتزم���ون بش���دة في 

تقدي���م منتج���ات ألمني���وم ذات ج���ودة 
عالية، )...( هذا االلتزام ساهم في كسب 
سمعة عالمية كمستورد قّيم ومسؤول”.
يذك���ر أن���ه ت���م إنش���اء الش���ركة التابع���ة 
المتح���دة  الوالي���ات  ف���ي  لجارمك���و 
تق���وم  حي���ث   ،1996 الع���ام  األميركي���ة 
م���ن  الكامل���ة  المجموع���ة  بتس���ويق 

المنتج���ات الرئيس���ة للمصن���ع الرئيس���ي 
ف���ي البحري���ن. وتغط���ي االستخدامات 
الت���ي  األلمني���وم  لمنتج���ات  المبتك���رة 
تنتجه���ا المجموع���ة قطاع���ات متنوع���ة 
ف���ي جمي���ع أنح���اء العالم، مث���ل صناعة 
وسق���وف  واإللكتروني���ات،  والق���وارب، 

المباني واألجهزة المنزلية.
وفرضت إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترام���ب رسوما جمركية عل���ى صادرات 
م���ارس  من���ذ   10% بواق���ع  األلمني���وم 

الماضي فيما استثنيت كندا والمكسيك 
من القرار.

وهن���اك مس���اع بحريني���ة م���ن مختل���ف 
األطراف الستثناء المملكة من الرسوم، 
باالستف���ادة من اتفاقي���ة التجارة الحرة 

الموقعة بين البلدين في 2006. 
سلع���ة  أه���م  ثان���ي  األلمني���وم  ويع���د 
تصديرية بعد النفط لدى المملكة، حيث 
تصدر “ألب���ا” لوحدها نحو 120 ألف طن 

سنويا إلى أمريكا.

المنامة - جارمكو

إعـفـاء “جـارمكـو” مـن ضـريبـة األلـمنيـوم األمـيركيـة

محمد عيسى

المنامة - الصناعة والتجارة

استقب���ل وزي���ر الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة زاي���د بن راش���د الزيان���ي بمكتبه 
صب���اح أمس رئيس مجل���س إدارة شركة إدارة المعارض العربية، الش���يخ محمد 
ب���ن عبدهللا آل خليفة. تم خالل اللقاء مناقش���ة واستع���راض العديد من القضايا 
والموضوع���ات المتعلق���ة بالش���أن االقتص���ادي، وباألخص منها م���ا يتصل بقطاع 
المع���ارض والمؤتمرات، حيث أكد الوزير اهتمام حكومة البحرين الموقرة بكافة 
األنش���طة االقتصادي���ة ووضعها ف���ي قمة األولوي���ات، الفًتا إلى النم���و المضطرد 
ال���ذي يش���هده قط���اع صناعة المع���ارض والمؤتم���رات بفضل الس���ياسات والرؤى 
االقتصادية التي تنتهجها الحكومة الموقرة، إضافة إلى المبادرات والتسهيالت 
التي تقدمها للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي التي أفضت إلى جذب الكثير 

من الفعاليات والمؤتمرات التي أصبحت البحرين اليوم وجهتها المفضلة.

ا الزياني: قطاع “المعارض” يشهد نموًّ

أرباح أكبر البنوك الخليجية في 9 أشهر
ارتفـاع بنسبـــة 12.2 % مقــارنـــة بالفتـــرة نفســهـــــا العــــام المـــاضــي

أظهر مسح لموقع  “مباشر” أن أكبر بنوك 
خليجي���ة سجل���ت خ���الل فت���رة التس���عة 
األشه���ر األولى من الع���ام الجاري سجلت 
أكث���ر م���ن 15 ملي���ار دوالر صاف���ي أرباح 
بالفت���رة  13.34 ملي���ار دوالر  ب�����  مقارن���ة 
المقارنة من العام الماضي بزيادة نسبتها 

.% 12.18

ومن حيث قيمة األرباح تصدرها بنك  «
قطر الوطني، بصافي ربح قدره 2.95 

مليار دوالر، مقابل 2.8 مليار دوالر 
للفترة المماثلة من العام الماضي، 
وتاله بنك أبوظبي األول بنحو 2.47 

مليار دوالر، مقابل 2.20 مليار دوالر 
بالفترة نفسها من العام الماضي.

أبوظبي - مباشر

15
مليار دوالر



القيد: 90110-1  -  تاريخ: 25/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أحمد الجهرمي للمقاوالت ش.ش.و

القيد: 1-108821  -  تاريخ: 1/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جرين بيس بلدرز للمقاوالت 

شركة تضامن الصحابها عبدهللا سعد وشريكة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
ق���د تق���دم إليه���ا الس���ادة اصح���اب ش���ركة أحم���د الجهرم���ي للمقاوالت 
ش.ش.و، والمس���جلة بموجب القيد رقم 90110-1، طالبين تغيير االس���م 
التج���اري من: ش���ركة أحمد الجهرم���ي للمقاوالت ش.ش.و إلى: ش���ركة 
أحم���د الجهرمي لتصمي���م الديكور والمق���اوالت ش.ش.و لمالكها أحمد 

عبدالكريم أحمد الجهرمي
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة اصح���اب لش���ركة جرين بي���س بلدرز للمقاوالت ش���ركة تضام���ن الصحابها 
عبدهللا س���عد وشريكة والمس���جلة بموجب القيد رقم 108821، طالبين تغيير االسم 
التجاري من: ش���ركة جرين بيس بلدرز للمقاوالت شركة تضامن الصحابها عبدهللا 
س���عد وش���ريكة إل���ى: خدمات اوريس الش���ام للس���يارات ش���ركة تضام���ن بحرينية 

الصحابها خليل ابراهيم وفراس عدنان
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )140803( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة سيلكون ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
ق���د تقدم لهاالس���يد/ نبيل عب���دهللا احمد الس���اعي باعتب���اره المصفي 
القانوني لش���ركة س���يلكون ذ.م.م ، والمس���جلة كش���ركة ذات مسئولية 
مح���دودة بموج���ب القي���د رق���م 27539-01، طالبا إش���هار انته���اء أعمال 
تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -158290( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

22/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -151000( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: بورنيمول تون اون باتا

االسم التجاري الحالي: بورنيمول تون اون باتا
االسم التجاري الجديد: التوقيت الممتاز لخدمات الشحن

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسن علي احمد ابراهيم المري

االسم التجاري الحالي: مصنع المضوي لاللمنيوم
االسم التجاري الجديد: ورشة المضوي لاللمنيوم

قيد رقم: 6-94980

قيد رقم: 53903-4

القيد: 123985 - التاريخ: 8/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )156327( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري شركة ابراج فنزويال للمقاوالت ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة اصحاب ش���ركة ابراج فنزويال للمقاوالت ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد 

رقم 123985، طالبين تغيير االسم التاجاري
من: شركة ابراج فنزويال للمقاوالت ذ.م.م

VENEZULLA TOWERS CONTRACTING COMPANY W.L.L

الى: شركة فيلتون للمقاوالت ذ.م.م
FILTON CONTRACTING COMPANY W.L.L

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 1-51854  -  تاريخ: 6/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 
اليها الس���يد - رياض احمد محس���ن احمد المالك ل���� البيرمي لتخليص 
والمس���جلة  فردي���ة(  )مؤسس���ة   - والرس���مية  الحكومي���ة  المعام���الت 
بموجب القيد رقم 51854 طالبا تحويل فرع 11 من المؤسسة الفردية 
والذي يحمل اس���م مدينة الس���فر للس���فر والس���ياحة إلى ش���ركة ذات 
مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 1000 ألف دينار بحريني لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1- رياض احمد محسن احمد

ABDURAHIMAN KUTTIYIL THAZHE KUNI -2
JUNAIDA ABOURHIMAN .3

22/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -151007( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسن علي احمد ابراهيم المري

االس���م التجاري الحالي: المضوي لالليات المتحرك���ة واالدوات الميكانيكية مواد 
البناء

االسم التجاري الجديد: مؤسسة المضوي لمواد البناء
النش���اط: 1 - تجارة/بيع مواد البناء والمواد اإلنش���ائية المعدنية ومعدات السباكة 

والتدفئة ولوازمها

قيد رقم
3-53903

محل
178

بناية
-

شارع / طريق / ممر
14

مجمع
422

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة السعدون للصناعات الورقية ش.ش.و ولمالكها كمال أحمد السعدون

سجل تجاري رقم 92438-1

بناء على قرار المالك ش���ركة الس���عدون للصناعات الورقية ش.ش.و ولمالكها كمال 
أحمد السعدون المسجلة على قيد رقم 92438-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين 

السيد/  كمال أحمد السعدون مصفية للشركة.
به���ذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لعام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباته���م إلي���ه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نش���ر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 3997774 )973+(
moza@alsaadoon.com :البريد االلكتروني

8/11/2018
)CR2018-159272( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه: يون���س عبدالرضا احمد مي���رزا بطلب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي: الى السيدة/ حوراء عابد حسن يوسف المزعل 

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

رقم القيد
114488-1

االسم التجاري
دايموند لوجستيك للتخليص
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع اطاللة عىل 

البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي  مميزات املبنى:  مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام 

حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة 

اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع 

الفاتح سعر البيع 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر
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وفيات في غزة 
بسبب “أنفلونزا 

الخنازير”

أكدت جهات طبية رسمية في قطاع 
غزة أمس الخميس وجود حاالت 

إصابة بفيروس “إنفلونزا الخنازير” 
نتج عنه عدد من حاالت الوفاة.
ووفقا لمراسل روسيا اليوم في 

القطاع، فإن الكشف والمتابعة لدى 
الجهات الطبية أثبتا وجود الفيروس 

لدى 12 حالة وفاة على أقصى 
تقدير، توفي عدد منهم بسبب ضعف 

المناعة الناتج عن أمراض مزمنة 
خاصة في القلب أو الجهاز التنفسي 

أو كبر السن والشيخوخة، مشيرا 
إلى أن وزارة الصحة تتابع جميع 

الحاالت المصابة.

منظم��ة العفو تدين احت��ال المتمردين مستش��فى الحديدة

الحوثي يستبق المفاوضات بـ “المسار العسكري”

مع بدء العد التنازلي إلطالق األمم المتحدة جولة جديدة من المفاوضات لحل األزمة اليمنية، وعلى وقع تصاعد النقمة الش���عبية في المناطق الخاضعة لس���يطرة 
الحوثيي���ن، خ���رج زعيم الميليش���يات، عبدالمل���ك الحوثي، بكلمة متلفزة ليؤكد مرة أخ���رى أن الحرب والدمار هي اللغة الوحيدة التي يتقنه���ا. وفي كلمته التي تأتي 
وسط انهيارات في صفوف الميليشيات وتقهقر ميداني وفرار للمتمردين من على الجبهات وانتفاضة غضب في صنعاء وغيرها من المناطق، أكد الحوثي على أن 

“المسار العسكري” هو الحل، في محاولة أخرى لوأد المفاوضات حتى قبل تحديد موعدها.

وكان مبع���وث األمم المتح���دة الخاص 
لليم���ن، مارت���ن غريفي���ث، ق���ال، الش���هر 
الماض���ي، إن األمم المتح���دة تأمل في 
استئن���اف المش���اورات بحل���ول نوفمبر 
الجاري، إال أن رد الميليش���يات سرعان 
م���ا ج���اء عل���ى لس���ان زعيمهم بع���د أن 
تلقى، على ما يبدو، أمر عمليات جديد 

من طهران.
وفي السنوات الماضية، سعت الشرعية 
والتحال���ف العربي للخروج بحل سلمي 
إلعادة االستقرار إلى اليمن، في مقابل 
إصرار ميليش���يات الحوث���ي، المرتبطة 
بالنظ���ام اإليران���ي، عل���ى إفش���ال كافة 
ج���والت محادث���ات الس���الم واالنقالب 
على تعهداتها والس���ير قدما في المسار 

العسكري.

تمسك بالمسار العسكري

وه���ذا ما ج���دد التأكي���د علي���ه الحوثي 
ف���ي كلمته األربعاء، حين قالها صراحة 
“الجميع معنيون في الجانب العسكري 
واألمن���ي كذلك والجميع معنيون بدعم 
المس���ار  ه���ذا  ألن  العس���كري؛  المس���ار 
مس���ار رئي���س اليوم وفاص���ل وأساسي 
التفري���ط  م���ن  إال  علين���ا  خط���ورة  وال 
والتخ���اذل وال خط���ورة علين���ا إال م���ن 

اإلهمال والتنصل عن المسؤولية”.
ويب���دو أن الحوثي يوج���ه أيضا رسائل 
مشفرة إلى بعض القيادات في مناطق 
االنقالب، التي باتت تدرك أن المشروع 
اإليران���ي ل���م ول���ن يجل���ب للب���الد إل���ى 
الدمار والفوضى، وتسعى إلى الخروج 
م���ن األزم���ة بح���ل سلمي يجن���ب اليمن 

المزيد من الكوارث.
وتق���ول التقاري���ر إن الخالفات تعصف 
والنخ���ب  وحلفائه���م  الحوثيي���ن  بي���ن 
الت���ي دفعها األم���ر الواقع إل���ى التعامل 

م���ع الميليش���يات الت���ي نهب���ت ث���روات 
البالد، وسخرت المرافق العامة لخدمة 
لألجن���دة  تنفي���ذا  اإلرهابي���ة  أنش���طتها 
اإليرانية، ما دفع البعض إلى المجاهرة 

بضرورة حل النزاع وعودة الشرعية.

اعتراف بالهزائم

وتضمنت أيضا كلم���ة الحوثي إشارات 
واضح���ة إلى االنهيارات التي تش���هدها 
صفوف ميليش���ياته وف���رار المئات من 
عل���ى الجبه���ات، وذل���ك حين ق���ال “عاد 
الكثي���ر منه���م لظروف معين���ة أجبرتهم 
ف���ي  عليه���م  أث���رت  أو  الع���ودة  عل���ى 
المرابط���ة، وأتوج���ه إل���ى الجمي���ع إل���ى 
غيره���م أيض���ًا.. الي���وم نح���ن معني���ون 
بالتح���رك الجاد للتصدي له���ذا العدوان 
في الس���احل والحدود وسائر الجبهات 

والمحاور”.
عل���ى  وإن  أيض���ا،  الحوث���ي  وأق���ر 
بتكب���د ميليش���ياته هزائ���م  استيح���اء، 
كبي���رة عل���ى مختل���ف الجبه���ات، وقال 
“معني���ون أيض���ا بالصمود والثب���ات، إذا 
تمكن العدو من اختراق هنا أو اختراق 
هناك، سيطر على منطقة هنا أو منطقة 
هن���اك، ال يعني ه���ذا نهاية المعركة أبدا، 
ب���ل يعني ه���ذا أن المعرك���ة أوجب وأن 
التح���رك أوجب وأن القتال أوجب وأن 

الدافع أكبر..”.

المستشفى الوحيد

أك���دت منظم���ة العف���و الدولي���ة، أم���س 
الحوث���ي  ميليش���يات  أن  الخمي���س، 
سط���ح  عل���ى  سيط���رت  االنقالبي���ة 
المستش���فى الوحي���د ال���ذي يعم���ل ف���ي 

مدين���ة الحدي���دة غربي اليم���ن، وهو ما 
يثي���ر القلق باستخدام المرضى كدروع 

بشرية من جانب المتمردين.
ببرنام���ج  الحم���الت  مدي���رة  وأك���دت 
العف���و  منظم���ة  ف���ي  األوس���ط  الش���رق 
سم���اح حدي���د، أن احت���الل الحوثيي���ن 
القان���ون  ينته���ك  المستش���فى  لس���طح 

اإلنساني الدولي.
وف���ي وق���ت ساب���ق م���ن ي���وم الثالثاء، 
حول���ت ميليش���يات الحوث���ي اإليرانية 
مستشفى 22 مايو األهلي في الحديدة 
إل���ى ثكن���ة عس���كرية، يما يؤك���د تمادى 
للحق���وق  انتهاكه���م  ف���ي  المتم���ردون 
اإلنس���انية والمدني���ة للمرضى واألطقم 

الطبية.
وناش���دت الطواق���م الطبية، م���ن بينهم 
هنود وباكس���تانيين، المنظمات الدولية 

إلنقاذهم وإخراجهم من المستشفى.

عواصم ـ وكاالت

غزة ـ روسيا اليوم

الحوثي أقر بتكبد ميليشياته خسائر كبير

القدس المحتلة ـ رويترزواشنطن ـ وكاالتتونس ـ اف ب

أك���د الرئي���س التونس���ي القائ���د باجي السبس���ي، أنه يح���رص على تطبيق الدس���تور في 
مس���ألة الخ���الف مع الحكومة ورئيس���ها يوس���ف الش���اهد. كما أكد ف���ي مؤتمر صحافي، 
أم���س الخمي���س، أن ال خالف ش���خصيا بينه وبي���ن رئيس الحكومة، مضيف���ا “أنا رئيس 
الدول���ة وعلي���ه احترام الموق���ع”. وأوضح “يجب عل���ى رئيس الوزراء بكل م���ا يقرره أن 

يعلم رئيس الدولة، لكن ما جرى في مسألة التعديل الحكومي لم يكن كذلك”.

إلى ذلك، أوضح مسألة التعديل الحكومي 
الذي أجراه الشاهد، قائال: “لم أوافق على 
التعديل؛ ألنني لم أكن على بينة من األمر، 

وال أعرف شيئًا عن الوزراء الجدد”.
ال��ش��اه��د  ح���ك���وم���ة  م�����رة  ووص������ف ألول 
إلى  إش��ارة  في  الظل،  بحكومة  الجديدة 

عدم شرعيتها، لكنه أضاف أنه إذا وافق 
عليها المجلس النيابي، فال مانع.

إل���ى ذل����ك، أك���د أن���ه ال ي��ق��ب��ل ب��ال��ت��وري��ث، 
في  المسؤولين  اختيار  أن  على  مشددا 

تونس يتم عبر االنتخابات.
ي��ذك��ر أن ح���زب “ن����داء ت��ون��س” ال��ح��اك��م، 
إلى  للحكومة  المنتمين  وزراءه  دعا  كان 
االنسحاب منها أو االستقالة من الحزب، 
إيقاف  إلى  تهدف  تصعيدية،  في خطوة 
ال��ت��ع��دي��ل ال������وزاري ال����ذي أج�����راه رئ��ي��س 
الصراع  الشاهد، وتشعل  ال��وزراء يوسف 
في  التنفيذية  السلطة  رأس��ي  بين  الدائر 

البالد، المفتوح على كّل التوقعات.

عّلق البيت األبيض التصريح الصحفي لمراسل شبكة “سي أن أن” الذي كان قد دخل 
ف���ي وقت س���ابق في س���جال حاد مع الرئي���س دونالد ترامب خ���الل مؤتمر صحافي، 
ووص���ف ترام���ب المراس���ل بأن���ه “عدو الش���عب”. كم���ا وص���ف ترامب الغاض���ب أيضا 
المراس���ل جون اكوس���تا بأنه “ش���خص وقح وفظيع” بعد أن رف���ض األخير الجلوس 

وتمرير الميكروفون لزمالئه خالل المؤتمر بعد يوم على االنتخابات النصفية. 

األبيض  البيت  ب��اس��م  المتحدثة  وق��ال��ت 
س�����ارة س����ان����درز “ال���ب���ي���ت االب���ي���ض ع��ّل��ق 
حتى  المعني  للمراسل  الممنوح  التصريح 

إشعار آخر”.
أن تمّسك  ب��ع��د  ال��س��اخ��ن  ال��س��ج��ال  وب����دأ 
ال���م���راس���ل ال���ب���ارز ب��ال��م��ي��ك��روف��ون وأص���ر 

قافلة  األس��ئ��ل��ة ح��ول  على ط��رح 
أميركا  م��ن  ال��م��ه��اج��ري��ن 
تتجه  ال��ت��ي  ال��وس��ط��ى 
نحو الحدود األميركية. 

وق��ال ت��رام��ب “ه��ذا يكفي”، 
ث���م ح���اول���ت م��وظ��ف��ة سحب 

الميكروفون من أكوستا دون أن 
تفلح في ذلك.

وأكدت ساندرز أن “الرئيس ترامب يؤمن 
ب��ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة وي��ت��وق��ع ب��ل وي��رح��ب 

باألسئلة الصعبة حوله وحول إدارته”.
مراسالً  أب���دًا  نتحّمل  ل��ن  “لكننا  وأض��اف��ت 
ام��رأة شابة تحاول فقط  يضع يديه على 
البيت  في  متدربة  كموظفة  بعملها  القيام 
ال��ت��ص��رف غير مقبول  ه��ذا  األب��ي��ض. 
بالمطلق”. ورد أكوستا على اتهامه 
تغريدة  ف��ي  ال��س��ل��وك  ب��س��وء 
ق�����ال ف���ي���ه���ا “ه�������ذه ك����ذب����ة”، 
تويتر  ع��ل��ى  م��ع��ه  وت��ض��ام��ن 
ال��ذي��ن  الصحافيين  م��ن  ع���دد 
المؤتمر  ف��ي  برفقته  ك��ان��وا 

الصحافي.

أوصت الش���رطة اإلسرائيلية أمس الخميس بتوجيه اتهامات بالرشوة لمحامي 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و5 مشتبه بهم آخرين فيما يتعلق بصفقة لشراء 
غواص���ات بقيم���ة ملياري دوالر من ش���ركة تيس���ين ك���ورب األلمانية إلس���رائيل. 
واستجوبت الشرطة نتنياهو في إطار التحقيق، لكن الشرطة أكدت مرة أخرى 

في بيان لإلعالن عن نتائج تحقيقاتها أن رئيس الوزراء ليس متشبها به.

وت���خ���ض���ع ال��ص��ف��ق��ة ال���ت���ي ت��ش��م��ل ث���الث 
لتحقيق  دوري���ة  زوارق  وأرب��ع��ة  غ��واص��ات 
ذك��رت  بعدما   2016 منذ  بالفساد  يتعلق 
ال��ق��ن��اة ال��ع��اش��رة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة أن داف��ي��د 
الخاص وقريبه  نتنياهو  شيمرون محامي 
من درجة بعيدة يمثل أيضا الوكيل المحلي 

لشركة تيسين كورب لألنظمة البحرية، 
وهو ما يثير مخاوف من وجود 

تضارب في المصالح.
صحيفة  لموقع  شيمرون  وق��ال 
سأله  ال��ذي  أح��رن��وت،  يديعوت 

ال��ش��رط��ة لممثلي  ع��ن ت��وص��ي��ات 
صوتيا  مقطعا  ون��ش��ر  االدع�����اء 

ل��ت��ع��ل��ي��ق��ات��ه ”ل����م أق���ت���رف أي 

جرم“.
باسمه  ومتحدث  شيمرون  مكتب  ورف��ض 
بهما  اتصلت  عندما  ال��ف��ور  على  التعليق 
سيصدر  بيانا  إن  المتحدث  وقال  رويترز. 
في وقت الحق. وقال متحدث باسم شركة 
ترد  ”معلوماتنا  ب��ي��ان  ف��ي  ك���ورب  تيسين 
حتى اآلن من الصحافة فقط، لم نحصل 

بعد على أي معلومة مؤكدة“.
به  كمشتبه  نتنياهو  اسم  وورد 
أخ��رى.  فساد  ث��الث قضايا  في 
وف��ي ف��ب��راي��ر، أوص���ت الشرطة 
ف����ي أول  ب����ال����رش����وة  ب���ات���ه���ام���ه 
ال��ع��ام  ال��م��دع��ي  وي��ن��ظ��ر  قضيتين. 

اإلسرائيلي توجيه اتهام له.

محامي نتنياهو متهم بالرشوةسجال حاد مع ترامبالسبسي: أنا الرئيس
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القاهرة ـ أ ف ب

واشنطن ـ اب

قض���ت محكمة مصرية، أمس الخميس، 
بالس���جن المؤبد بحق عدد من المتهمين 
بتش���كيل خلي���ة إرهابي���ة تابع���ة لتنظيم 
داع���ش المتط���رف، والمعروف���ة إعالميا 
وأص���درت  الصعي���د”.  “داع���ش  باس���م 
محكمة جنايات الجيزة حكما بالس���جن 
المؤبد على 19 متهما، والسجن المشدد 
والب���راءة  آخري���ن،   41 عل���ى  عام���ا   15
لمتهم، و5 سنوات ل� 6 متهمين المتهمين 

وأح���ال  اإلرهابي���ة.  الخلي���ة  بتش���كيل 
النائب العام المصري المتهمين في مايو 
2017  إلى المحاكمة الجنائية، منهم 43 
محبوسا والباقي لم يتم القبض عليهم. 
وأسندت النيابة إل���ى المتهمين تأسيس 
وتول���ي قي���ادة واالنضم���ام إل���ى جماعة 
أسس���ت عل���ى خ���الف أحك���ام القان���ون، 
الغرض منه���ا الدعوة إلى تعطيل أحكام 

الدستور والقوانين.

ق���ال مس���ؤولون أميركي���ون إن محكمة 
اتحادي���ة في والية أريزونا، أدانت شابا 
سوريا بع���د اتهامه ف���ي 2011 بتصميم 
وتجمي���ع قطع إلكتروني���ة لصنع عبوات 
ناسفة يتم التحكم فيها عن ُبعد، بهدف 
شن هجمات على القوات األميركية في 

العراق.
إن  األميركي���ة  الع���دل  وزارة  وقال���ت 
حكم���ا ص���در عل���ى الس���وري المع���روف 

باس���م أحمد إبراهيم األحم���د )41 عاما( 
إل���ى  إضاف���ة  الحي���اة،  م���دى  بالس���جن 
الس���جن 30 عام���ا، بع���د أن أدانته هيئة 
محلفي���ن ي���وم 16 م���ارس بس���ت ته���م 

مرتبطة باإلرهاب.
وق���ال المس���ؤولون، إن األحم���د اعتق���ل 
ف���ي تركيا الع���ام 2011 وظ���ل محتجزا 
هناك حتى تس���ليمه للوالي���ات المتحدة 

في أغسطس 2014.

أحكام بالسجن في قضية “داعش الصعيد”

ا باإلرهاب محكمة أميركية تدين سورًيّ

الخرطوم ـ أ ف ب

رح���ب الس���ودان أم���س الخميس بانطالق الحوار مع الواليات المتحدة لش���طب اس���مه ع���ن “قائمة الدول الراعي���ة لإلرهاب” غداة 
إعالن واشنطن استعدادها للقيام بهذه الخطوة. وقالت الخارجية السودانية في بيان وزعته على أجهزة اإلعالم “يعلن السودان 

ترحيبه بانطالق المرحلة الثانية من الحوار اإلستراتيجي بين الطرفين، والتي تم تصميمها لتوسيع التعاون الثنائي”.

وأضاف���ت الخارجي���ة أن الس���ودان يرحب 
أيضا “بإعالن الواليات المتحدة االميركية 
استعدادها للبدء في مرحلة إلغاء تس���مية 

السودان كدولة راعية لإلرهاب”.
أعلن���ت  األميركي���ة  الخارجي���ة  وكان���ت 
األربعاء أنها مستعدة لشطب السودان عن 
“قائمة الدول الراعية لإلرهاب”، لكن بشرط 
بالمزي���د  الس���ودانية  الس���لطات  تق���وم  أن 
الخارجي���ة  م���ن اإلصالح���ات. كم���ا دع���ت 
االميركي���ة ف���ي بي���ان إث���ر محادث���ات ف���ي 
واشنط���ن بين ج���ون سيلف���ان نائ���ب وزير 
الس���وداني  الخارجي���ة  ووزي���ر  الخارجي���ة 
الدردي���ري، الخرط���وم إلى تعزي���ز التعاون 
لمكافح���ة اإلرهاب وتحس���ين سجل البالد 
عل���ى صعي���د حق���وق اإلنس���ان. وأدرج���ت 

الوالي���ات المتحدة الس���ودان عل���ى القائمة 
الع���ام 1993 عندم���ا قدم���ت م���الذا لزعي���م 
تنظيم القاع���دة أسامة بن الدن بين عامي 

1992 و1996. ث���م تدهورت العالقات بين 
البلدي���ن حين بدأت الحكومة حملة؛ لوقف 

تمرد في إقليم دارفور غرب البالد.

ذكر إعالم النظام الس���وري، أمس الخميس، أن الجيش الس���وري حرر الرهائن الدروز لدى تنظيم داعش. وقال تلفزيون النظام إن 
الجيش حرر 19 امرأة وطفال خطفهم داعش في وقت سابق.

وأض���اف التلفزيون أن ق���وات النظام حررت 
المجموع���ة ف���ي منطق���ة تق���ع إل���ى الش���مال 
الش���رقي من صحراء مدين���ة تدمر، ووصف 
العملي���ة بأنه���ا “دقيقة”، مش���يرا إل���ى اشتباك 

القوات مع عناصر داعش.
وتظاهر أهالي السويداء جنوب سوريا مرارا 
تضامنا مع األطفال والنساء الذين اختطفهم 
مقاتلو تنظيم داعش في 25 يوليو الماضي. 
وكان���ت دفع���ة أول���ى م���ن المختطفي���ن ق���د 
أطلقت ف���ي أكتوبرالماضي. وأطلق التنظيم 
6 م���ن المختطفي���ن مقابل اإلف���راج عن عدد 
م���ن “الداعش���يات” المعتق���الت، إضافة لدفع 
فدي���ة كبيرة. م���ن جانب آخ���ر، أعلنت عّمان، 
أردني���ة- ب���دء محادث���ات  الخمي���س،  أم���س 
أميركية-روسية إليجاد حّل جذري لنحو 50 
ألف ن���ازح يقيمون في مخّيم الركبان الواقع 

ف���ي جن���وب شرق سوري���ا قرب الح���دود مع 

األردن. وقالت وزارة الخارجية األردنية في 

بيان إن “روسيا عرضت خطة لحل المشكلة 

ف���ي تجّم���ع الركبان عب���ر ع���ودة قاطنيه إلى 

مناطقهم األصلية بعد حوار مع األردن، الذي 

أكد أنه لن يقبل بتحمل مسؤولية التجمع”.

وزير الخارجية السوداني الدرديري يتحدث إلى الصحافيين إحدى مخطوفات السويداء مع أوالدها وتدعى عبير شلغين

“اإلره��اب” قائم��ة  م��ن  الخرط��وم  لش��طب  محادث��ات  مباحثات أردنية أميركية روس��ية عن 50 ألف نازح س��وري

السودان يرحب بالحوار مع واشنطن دمشق تحرر مختطفات السويداء

دبي - العربية نت



دوشنبه ـ اف ب:

أودت صدامات في سجن في بلدة 
خوجند بشمال طاجيكستان بحياة 
20 سجين���ا وحارس���ان عل���ى األقل، 
وفقا لما أكد مصدران أمنيان لوكالة 

األنباء الفرنسية أمس الخميس.
وق���ال أحد المصدري���ن إن “نحو 20 
سجينا” قضوا ف���ي الصدامات التي 
تس���ببت أيضا في مقت���ل حارسين. 
وأك���د المص���در الثان���ي ع���دد القتلى 
آخري���ن  ح���راس  ست���ة  أن  مضيف���ا 
أصيبوا بجروح. ولم تؤكد الحكومة 
بعد وقوع أعمال شغب في السجن 

أو سقوط قتلى.
وقال مس���ؤول ف���ي وزارة الداخلية 
طل���ب ع���دم نش���ر اسم���ه ألن���ه غي���ر 
مخ���ول بالحديث لوسائ���ل اإلعالم، 

إن الشغب بدأ عندما هاجم سجين، 
تق���ول الس���لطات إن���ه م���ن أعض���اء 

تنظيم “داعش”، أحد الحراس.

قال مسؤول أمني تحدث  «
شريطة عدم الكشف عن هويته، 

إن السجن استدعى قوات 
األمن للمساعدة في إخماد 

أعمال الشغب التي انتهت اآلن. 
وتعلن طاجيكستان بصورة 
دورية عن اعتقاالت وإدانات 
لمتشددين إسالميين. وفي 
يوليو الماضي أعلن تنظيم 

“داعش” مسؤوليته عن هجوم 
أسفر عن مقتل أربعة سياح 

غربيين في طاجيكستان.

لوس أنجلوس ـ وكاالت:

قت���ل 13 شخًصا م���ن بينهم المهاجم 
ورقي���ب ف���ي الش���رطة ف���ي إط���الق 
نار ف���ي حانة وقاعة رق���ص مكتظة 
ف���ي مقاطع���ة فنت���ورا غرب���ي ل���وس 
مس���اء  كاليفورني���ا،  ف���ي  أنجل���وس 
األربع���اء، وفقا لم���ا أعلنته الش���رطة 

األميركية.
وأش���ارت الش���رطة إل���ى أن إط���الق 
الن���ار وق���ع ف���ي مله���ى ليل���ي اسم���ه 
ثاوزن���د  مدين���ة  ف���ي  “بوردرالي���ن” 
أوكس بمقاطعة فنتورا بكاليفورنيا.

كم���ا ذك���رت أن المس���لح قت���ل ف���ي 
وق���ت الحق، بعد أن أطل���ق أكثر من 
مرت���ادي  استهدف���ت  رصاص���ة   30
الملهى، وأسفرت عن إصابة عشرات 

األشخاص. 

المس���لح  إن  عي���ان  شه���ود  وق���ال 
ق���ام بإلق���اء قناب���ل دخ���ان قب���ل أن 
مله���ى  داخ���ل  الن���ار  بإط���الق  يب���دأ 
“بوردرالين”، الذي يس���تقطب محبي 
“الكانت���ري”  وموسيق���ى  الرق���ص 

الريفية.
م���ن جانب���ه، أوضح شريف الش���رطة 
في مقاطعة فنتورا، غيوف دين، أن 
الس���يرجانت رون هيلوس ذهب إلى 
مس���رح إط���الق النار وأصي���ب بطلق 
ن���اري بع���د دخول���ه المبن���ى، وتوف���ى 

الحقا في المستشفى.

قال دين أن نحو 10 أشخاص  «
أصيبوا بإطالق نار، بينما لم تكن 

هناك معلومات إضافية على 
الفور عن حالة الضحايا.

يانجون/كوكس بازار ـ رويترز:

ق���ال مس���ؤولون وعامل���ون ف���ي مج���ال 
عش���رات  إن  الخمي���س  أم���س  اإلغاث���ة 
م���ن مس���لمي الروهينج���ا ف���ي ميانم���ار 
وبنجالدش استقلوا قوارب في محاولة 
للوص���ول به���ا إل���ى ماليزي���ا مم���ا يثي���ر 
المخ���اوف م���ن موجة جدي���دة من هذه 
الرح���الت البحري���ة المحفوف���ة بالخط���ر 
بعد حملة على مهربي البشر في 2015.
وقال حرس الس���واحل إن أحد القوارب 
حاول االنط���الق من الس���احل الجنوبي 
ف���ي بنجالدش ي���وم األربع���اء وإن عدة 
ق���وارب انطلق���ت من والي���ة راخين في 
غ���رب ميانم���ار وفقا لم���ا قالت���ه قيادات 
مج���ال  ف���ي  وعامل���ون  للروهينج���ا 

المعونات وجماعة مراقبة.
وق���ال في���ض اإلس���الم مون���دول رئيس 

حرس السواحل في تكناف أوبازيال في 
جن���وب شرق بنجالدش إن المس���ؤولين 
احتج���زوا 33 م���ن الروهينجا وستة من 
مواطن���ي بنج���الدش عل���ى مت���ن مركب 
صي���د متج���ه إل���ى ماليزي���ا ف���ي الج���زء 

الجنوبي الشرقي من خليج البنغال.

وكان أكثر من 700 ألف من  «
أفراد أقلية الروهينجا المسلمة 

المضطهدة قد فروا من والية 
راخين في أعقاب حملة قادها 

الجيش في ميانمار في أغسطس 
من العام الماضي واستقروا في 

مخيمات شاسعة لالجئين في 
بنجالدش وذلك وفق تقديرات 

األمم المتحدة.

22 قتيال بسجن في 
طاجيكستان

13 قتيال بإطالق نار 
بكاليفورنيا

الروهينجا يجددون 
مأساة 2015

موغريني: حل الدولتين سبيل إنهاء صراع الشرق األوسط

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

قالت مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي فيديريكا موغريني، 
إن الس���بيل الوحيد إلنهاء الصراع اإلسرائيلي الفلس���طيني، يكم���ن في إيجاد أساس مبني 

على حل الدولتين.
ج���اء ذل���ك ف���ي بي���ان ص���ادر ع���ن المفوضي���ة األوروبية أم���س الخمي���س، حول لق���اء جمع 
موغرين���ي ووزي���ر الخارجية الفلس���طيني ري���اض المالكي في بروكس���ل، دون تفاصيل عن 

زيارة األخير.
وأك���د البيان أن الجانبين تناوال خالل اللقاء القضية الفلس���طينية، والتطورات فيما يخص 

إيجاد حل مبني على “حل الدولتين”، والوضع في قطاع غزة المحاصر منذ 12 عاما.
يش���ار أن وزي���ر الخارجية الفلس���طيني التقى في وق���ت سابق من أمس نظي���ره البلجيكي 

ديدييه ريندرز.
وقال “ريندرز” في تغريدة عبر حس���ابه على تويتر، إنه “تم رفع مكانة البعثة الفلس���طينية 

لدى بروكسل”، دون تفاصيل.
كم���ا أن مفاوض���ات الس���الم بي���ن الفلس���طينيين واإلسرائيليي���ن متوقفة من���ذ أبريل 2014؛ 
بس���بب رف���ض إسرائيل وقف االستيط���ان وعدم قبولها بحدود ما قب���ل حرب يونيو 1967 

أساسا لحل الدولتين.

يانجونكاليفورنيادوشنبه

ح���ذرت الوالي���ات المتح���دة، جمي���ع الموانئ وش���ركات التأمي���ن العالمية من التعام���ل مع الس���فن اإليرانية الت���ي وصفتها بأنها 
“مس���ؤولية قانونية عائمة” بعد إعادة فرض عقوبات أميركية واس���عة ضد إيران. ومنذ اإلثنين تس���عى الواليات المتحدة إلى 

إنهاء جميع مبيعات النفط اإليرانية وصادراتها الحيوية في محاولة للحد من تأثير إيران.

وق���ال بري���ان ه���وك الممث���ل الخ���اص 
ح���ول  األميركي���ة  الخارجي���ة  ل���وزارة 
الس���ياسة بش���أن إي���ران إن العقوب���ات 
شرك���ات  إل���ى  امت���دت  األميركي���ة 

التأمين.
وق���ال ه���وك للصحافيي���ن “إن تقدي���م 
لش���ركات  عل���م  ع���ن  الخدم���ات  ه���ذه 
الشحن اإليرانية المشمولة بالعقوبات 
سيؤدي إلى فرض عقوبات أميركية”.

إل���ى  الس���ويس  قن���اة  “م���ن  وأض���اف 
بينهم���ا  النق���اط  وكل  ملق���ا  مضي���ق 
أصبحت ناق���الت النفط اإليرانية اآلن 

مسؤوليات قانونية عائمة”.
وأشار إلى أن السفن اإليرانية ستتجه 

عل���ى األرج���ح إل���ى شرك���ات التأمي���ن 
المحلي���ة، لكنه���ا شكك في ق���درة هذه 
الشركات على تغطية خسائر قد تصل 
إلى ماليين أو مليارات الدوالرات في 

حال حدوث كارثة كبرى.
وق���ال هوك “إذا تعرضت ناقلة إيرانية 
لح���ادث، ببس���اطة ل���ن يك���ون بإمك���ان 
تغطي���ة  اإليراني���ة  التأمي���ن  شرك���ات 

الخسائر”.
الت���ي  المتح���دة  الوالي���ات  أن  وأك���د 
تتواج���د سفنها الحربية في الخليج ال 

تريد وقوع حوادث.
ع���دم  بإخ���الص  “نأم���ل  ه���وك  وق���ال 
وق���وع ح���وادث، لك���ن الح���وادث ه���ي 

أمر محتمل بشكل حقيقي بالنظر إلى 
سجل إيران”.

باخرة أميركية ستفرغ 

حمولتها في إيران

للعقوب���ات  الثاني���ة  الحزم���ة  دخ���ول  رغ���م 
من���ذ  التنفي���ذ  إي���ران حي���ز  األميركي���ة ض���د 
الخام���س م���ن نوفمبر الج���اري، فقد توجهت 
لألسبوع الثاني على التوالي، باخرة أميركية 
محمل���ة بفول الصويا م���ن الواليات المتحدة 

إلى إيران.
ويب���دو أن العقوب���ات الجديدة ال تش���مل في 
ظاهره���ا المنتج���ات الزراعي���ة، ولكن بس���بب 

القي���ود المفروض���ة عل���ى المعام���الت المالية 
المتعلق���ة بالصفق���ات المب���رة مع إي���ران، فإن 
ه���ذه العقوب���ات ستعرقل أيضا بش���كل فاعل 

بي���ع الم���واد الغذائية التي فلت���ت من مقصلة 
العقوبات المفروضة على إيران.

وه���ذه الش���حنة الت���ي تبل���غ 56951 طن���ا من 

فول الصويا هي الحمولة الثالثة عش���رة منذ 
يولي���و الماض���ي الت���ي ترس���ل م���ن الوالي���ات 

المتحدة إلى إيران.

عواصم ـ وكاالت

واشنطن تحّذر من التعامل مع نفط إيران
ال����ع����ق����وب����ات ام�����ت�����دت إل�������ى ال�����م�����وان�����ئ وش������رك������ات ال���ت���أم���ي���ن

دبي ـ العربية نت

لندن ـ بي بي سي

أعل���ن وزي���ر الخارجي���ة األميركي ماي���ك بومبي���و أن الواليات المتح���دة ال ترى أي 
إش���ارات الس���تعداد إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنها تأمل بأن تقوم 

طهران بذلك.

لقناة “بي بي  وقال بومبيو في حديث 
البريطانية، ردا على سؤال بشأن  سي” 
استعداد إيران للتفاوض: “حتى اآلن لم 
نر أي إشارات تدل على ذلك، لكننا نأمل 

)السلطات  سيقومون  أنهم  في 
اإليرانية( بذلك. ونعتقد بأن 

الشعب اإليراني سيطلب 
منهم أن يقوموا بذلك”.
وأض������اف ب��وم��ب��ي��و أن 
العقوبات  من  الهدف 
األميركية هو “وقف 

ال��ت��أث��ي��ر اإلي���ران���ي 
ال�����������ذي ي�����زع�����زع 
االس����ت����ق����رار ف��ي 
وحملة  المنطقة 
االغ�������ت�������ي�������االت 

ال������م������دب������رة ف���ي 
أوروب���������������ا ووق�������ف 

دع�����م ط���ه���ران 

ل���� “ح�����زب هللا” ال��ل��ب��ن��ان��ي ال�����ذي ي��ه��دد 
األم��ي��رك��ي��ي��ن واإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن وك��ذل��ك 
اس���ت���غ���الل ث������روات ال��ش��ع��ب اإلي���ران���ي 
ل���ل���ت���ح���ري���ض ع����ل����ى اإلره��������اب 
ح���ول ال��ع��ال��م”. وت��اب��ع: 
“ه�����������ذا ل�����ي�����س م���ا 
ي����ري����ده ال��ش��ع��ب 

اإليراني”.
أن  ي�����������ذك�����������ر 
ال�������������والي�������������ات 
أعلنت  المتحدة 
6 من  ال�����  ي����وم 
ن���وف���م���ب���ر ع��ن 
عقوبات  إع���ادة 
ع����ل����ى إي���������ران، 
تستهدف القطاع 
ال��م��ال��ي اإلي���ران���ي، 
قطاعي  إلى  إضافة 

الطاقة والنقل.

بومبيو: ال إشارات الستعداد إيران للتفاوض

طالبت منظمة “مراسلون بال حدود” المعنية بحرية الصحافة والدفاع عن الصحافيين، السلطات اإليرانية بوقف موجة “االعتقاالت 
التعسفية” ضد الصحافيين والنشطاء عبر وسائل اإلعالم. ونددت المنظمة في بيان، بموجة االعتقاالت األخيرة التي طالت عددًا 

من الصحافيين داخل إيران، واستدعاء آخرين منهم للتحقيق من قبل أجهزة االستخبارات واألمن.

واعتب���رت أن هذا األم���ر داللة على “موجة 
ه���ذه  بوق���ف  وطالب���ت  جدي���دة”،  قم���ع 
االنتهاكات والتوقف عن ممارسة الضغوط 

ضد الصحافيين.
وأش���ار البيان إلى اعتق���ال صحافيين مثل 
مس���عود كاظم���ي وإجالل قوام���ي وكاظم 
إيم���ان زادة وصبا أذر بيك، خالل األسابيع 

الماضية.
كاظم���ي،  مس���عود  أن  البي���ان  ذك���ر  كم���ا 
صح���اف  م���ع  يعم���ل  ال���ذي  الصحاف���ي 
إصالحي���ة مث���ل ش���رق وقان���ون، ق���د ت���م 
اعتقال���ه من قبل ق���وات األمن يوم االثنين 

الماضي في منزله بطهران.
مكت���ب  مس���ؤول  معين���ي،  رض���ا  وق���ال 
إي���ران وأفغانس���تان بالمنظم���ة: “مراسلون 

ب���ال ح���دود تطال���ب باإلف���راج فوري���ًا ع���ن 
ه���ؤالء الصحافيين اإليرانيي���ن المعتقلين، 

والتوقف عن االعتقال التعسفي”.

وأضاف أن “قمع حري���ة تداول المعلومات 
واعتقال الصحافيين ليس سبيالً لمكافحة 
الفساد المستشري على نطاق واسع”، على 

حد تعبيره.
وُتصن���ف المنظم���ة إي���ران واح���دة م���ن 5 
سج���ون كبرى لحرية الصحاف���ة في العالم 
حي���ث إن فت���رة حك���م الرئي���س اإليران���ي 
حس���ن روحاني شهدت حمل���ة قمع واسعة 
ضد الصحافيين حيث تم اعتقال أكثر من 
50 صحافي���ا وت���م استج���واب واستدع���اء 
حوالي 200 مراس���ل وصحافي إلى مراكز 

األمن.

وصدر على 32 من الصحافيين أحكام  «
بالحبس لمدد طويلة من قبل القضاء 

تتراوح بين 3 و16 عاما كما تم اعتقال 
أكثر من 94 من المدونين خاصة من 

نشطاء “تلغرام” لفترات قصيرة متفاوتة. 
وتقول المنظمة إن السلطات تحرم 55 

مليون مواطن إيراني من حرية تداول 
المعلومات والحصول على المعلومات 

الحرة والمستقلة، وتقوم بتقييد شبكات 
التواصل االجتماعي.

موجة قمع جديدة ضد خصوم النظام

ت���س���ت���ه���دف  ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن وال���ن���ش���ط���اء ع���ب���ر وس����ائ����ل اإلع�����ام

“مراسلون بال حدود” تندد بموجة االعتقاالت في إيران

مبنى وزارة الخارجية في واشنطن
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فرق الفئات العمرية 
تحتاج رعاية تفوق ما 

يستحقه الفريق األول في كل 
ناٍد؛ لالستمرار على الطريق 

الصحيح من خالل وضع نظام 
المسابقات المناسب لها 

لتكوينهم بصورة مناسبة.

استاد النادي األهلي هو 
الملعب الرئيس الوحيد الذي 
يفتقد شاشة إلكترونية منذ 

إنشائه، رغم أنه يحتضن كبرى 
المسابقات المحلية وعلى 

رأسها منافسات دوري ناصر بن 
حمد الممتاز لكرة القدم.

تنفي���ًذا لتوجيه���ات النائ���ب األول لرئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللع���اب القوى الرئيس الفخري 
لالتحاد البحريني لذوي العزيمة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، دشنت منظمة خالد بن حمد الرياضية KHK SPORTS مبادرة 
س���موه KHK HEROES، ف���ي المؤتم���ر الصحاف���ي الذي عقد ي���وم األربعاء الموافق 7 نوفمب���ر بفندق بارك ريجي���س، حيث تأتي هذه 

المبادرة ضمن مبادرات سموه لدعم الحاالت اإلنسانية وذوي العزيمة.

وق���د حض���ر المؤتم���ر الصحاف���ي الرئي���س 
التنفيذي لمنظم���ة خالد بن حمد الرياضية 
واتح���اد القت���ال الش���جاع- بري���ف محم���د 
شاهد ومؤس���س فعالية “البحرين للجميع” 
المنظم���ة  وأعض���اء  دادفال���ي،  نديفيت���ا 
والفعالي���ة وممثلي���ن ع���ن وسائ���ل اإلعالم 
المحلي���ة واألجنبية. وبه���ذه المناسبة، قال 
سم���و الش���يخ خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة: 
بإط���الق  الكبي���رة  سعادتن���ا  ع���ن  “نع���رب 
ته���دف  الت���ي   ،KHK HEROES مب���ادرة 

إخوانن���ا  تج���اه  العط���اء  ثقاف���ة  لتعزي���ز 
م���ن الح���االت اإلنس���انية وذوي العزيم���ة، 
ودفعه���م وتش���جيعهم م���ن أج���ل ممارس���ة 
حياتهم بالش���كل الطبيعي، الذي يسهم في 
اندماجه���م بالمجتم���ع، ويكون���ون قادري���ن 
على المش���اركة ف���ي العملي���ة التنموية في 
أن  سم���وه  مضيًف���ا  القطاع���ات”،  مختل���ف 
ه���ذه المب���ادرة هي جزء م���ن الجهود التي 
لتنفي���ذ توجيه���ات عاه���ل  يبذله���ا سم���وه 
الب���الد حضرة صاح���ب الجاللة الملك حمد 

ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، لمواصل���ة الجهود 
لرعاي���ة ودع���م ه���ذه الفئ���ة وإشراكه���ا في 
مش���يًرا  المختلف���ة،  الحياتي���ة  المج���االت 
إل���ى أن فئ���ة الح���االت اإلنس���انية  سم���وه 
وفئ���ة ذوي العزيمة هم ج���زء ال يتجزأ من 
مجتمعن���ا البحريني الواحد، وعلى الجميع 
المش���اركة في احتضانهم ومساندتهم، بما 
يحقق لهم البيئة المالئمة إلطالق قدراتهم 
وإبداعاتهم، موضًحا سموه أنهم يمتلكون 
إمكان���ات ممي���زة، يمك���ن م���ن خ���الل ذل���ك 

توظيفه���ا لتحقي���ق مزي���د م���ن النجاح���ات 
السيما على الصعيد الرياضي.

سمو الشيخ خالد بن حمد

ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ع��ط��اء ت��ج��اه ال���ح���االت اإلن��س��ان��ي��ة

KHK HEROES مبادرة خالد بن حمد
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حّطت بعثة المنتخب الوطني لبناء األجس���ام رحالها في مدينة بيندروم بإس���بانيا مساء يوم أمس األول استعداًدا للمشاركة 
في بطولة العالم لبناء األجسام للعموم في نسختها 72 التي تقام منافساتها في الفترة من 8 حتى 11 من شهر نوفمبر الجاري.

وشه���د صباح يوم أم���س وصول جميع 
العالمي���ة  البطول���ة  ف���ي  المش���اركين 
الت���ي ينتظره���ا الجمي���ع بف���ارغ الصب���ر 
وإجراءات التس���جيل بفن���دق ديلوكس 

مقر إقامة المنتخب الوطني.

 جئنا لتشريف الوطن

رئي����س  البحرين����ي  الوف����د  رئي����س  أك����د 
األجس����ام  لبن����اء  آسي����ا  غ����رب  اتح����اد 
أن  الغان����م  سلط����ان  البدني����ة  واللياق����ة 
كثي����ًرا  مرتفع����ة  الالعبي����ن  معنوي����ات 
وه����م متحمس����ون النطالق المنافس����ات 
العالمي����ة الت����ي ننتظره����ا جميعن����ا بفارغ 
الصب����ر، وأوض����ح الغان����م أن م����ا شهدت����ه 
االستع����دادات من جدي����ة عالية من قبل 

الالعبي����ن واستع����دادات مكثف����ة وقوية 
تبش����ر بالخير وتبع����ث بالطمأنينة، وقال 
“ف����ي بداية حديثي ال بد أن أرفع شكري 
وامتنان����ي العميقي����ن لقائدن����ا الرياض����ي 
ممث����ل جالل����ة المل����ك لألعم����ال الخيرية 
المجل����س  رئي����س  الش����باب،  وشئ����ون 
رئي����س  والرياض����ة،  للش����باب  األعل����ى 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
ناص����ر ب����ن حم����د آل خليف����ة عل����ى دعمه 
ومس����اندته المستمرة لالتحاد البحريني 
لرف����ع األثقال، حيث إن هذا الدعم شكل 
ل����دى الالعبي����ن،  دفع����ة معنوي����ة كبي����رة 
ونج����ن جميعن����ا نقتدي بس����موه ونس����ير 
عل����ى نهج����ه من أج����ل تش����ريف مملكتنا 
الحبيب����ة، وق����د جئن����ا هن����ا إل����ى مدين����ة 

لمملكتن����ا  بين����دروم اإلسباني����ة ممثلي����ن 
الرياض����ي  المحف����ل  ه����ذا  ف����ي  الحبيب����ة 
العالمي والسعي لتحقيق أفضل النتائج 

وتشريف الوطن.

   متابعة مستمرة

 أك���د يوش���ع أشكناني م���درب المنتخب 
لبن���اء األجس���ام أنه���م قام���وا  الوطن���ي 
بتسجيل جميع العبي المنتخب الوطني 
لبن���اء األجس���ام واست���الم االستم���ارات 
الخاصة وج���وازات المش���اركة الخاصة 
“جمي���ع  أشكنان���ي  وق���ال  بالالعبي���ن، 
العبي المنتخب الوطني لبناء األجسام 
واستعداداته���م  مرتفع���ة  معنوياته���م 
عالي���ة، باألم���س ك���ان آخر تدري���ب لهم 

قب���ل خوض المنافس���ات، نح���رص على 
ناحي���ة  م���ن  أموره���م  جمي���ع  متابع���ة 
التغذية واالحتياج���ات المختلفة، نقوم 
باالطمئنان على جميع أوضاعهم خالل 
كل نصف ساعة ونقدم لهم التوجيهات 
المطلوب���ة، وه���ذا جان���ب مهم بالنس���بة 
لالعبي بناء األجس���ام عند المش���اركات 
لتف���ادي  ف���ي بط���والت عالي���ة ضخم���ة 
أي عقب���ات تواجهه���م وتوفي���ر أي م���ن 
االحتياجات واالطمئنان المس���تمر على 

أوضاعهم عمومًا”.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

انطالق عالمية بناء األجسام بإسبانيا اليوم

بعثة المنتخب الوطني لبناء األجسام لدى وصولها إسبانيا

يعقد االتحاد الخليجي لكرة القدم جمعية عمومية اس���تثنائية في الثامن 
والعشرين من نوفمبر الحالي بسلطنة عمان.

ويتصدر جدول أعمال االجتماع 
صحيف����ة  بحس����ب  االستثنائ����ي 
“الرؤية” العمانية موضوع إعالن 
استضافة قطر للنس����خة القادمة 
م����ن “خليج����ي 24” م����ن بطول����ة 
خ����الل  وستت����م  الخلي����ج،  كأس 
االجتماع دع����وة أعضاء مجلس 
ال����ذي  الخليج����ي  إدارة االتح����اد 
أشهر العام قب����ل الماضي ومقره 

الدوحة.
العام����ة  األمان����ة  وستق����وم 
لالتحاد الخليجي بالتنس����يق مع 
اتح����اد الك����رة العمان����ي بتوجي����ه 
الدعوات ألعض����اء مجلس إدارة 
االتح����اد الخليج����ي لك����رة الق����دم 
ث����م  االجتم����اع  ف����ي  للمش����اركة 

مناقش����ة إعالن الدولة المضيفة 
للبطول����ة المقبل����ة وكذلك تحديد 
والبرنام����ج  انطالقته����ا  مواعي����د 
ال����ذي سيب����دأ  الزمن����ي للتنظي����م 
بتش����كيل لجنة تفتيش المالعب 
واللج����ان األخ����رى الت����ي تش����رف 
عل����ى الجوانب اإلداري����ة والفنية 

للمنافسة.

وكانت الكويت قد استضافت النسخة 23 من كأس الخليج لكرة القدم  «
في يناير الماضي من العام الجاري 2018 بعد رفع اإليقاف الدولي 

المفروض عليها، وما زالت الرؤية غير واضحة بخصوص موعد ومكان 
إقامة النسخة القادمة الذي من المؤمل أن تتضح بعد هذا االجتماع 

الذي من غير المؤكد أن تحضره كافة الدول الخليجية أساًسا.

موعد “خليجي 24” يتحّدد بمسقط
قالت مؤسس فعالية “البحرين للجميع”  «

نديفيتا دادفالي: “أتوّجه بجزيل الشكر واالمتنان 
لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على 

إطالقه سموه لهذه المبادرة القيمة برؤيتها 
وأهدافها التي تخدم شرائح متعددة من 

المجتمع. إن هذه المبادرة هي خطوة واضحة 
من سموه تدفع نحو دعم الحاالت اإلنسانية وذوي العزيمة بما يعزز 

االلتزام االجتماعي نحو هذه الشرائح المجتمعية ويساهم في فتح 
آفاق جديدة من الفرص لألفراد، للعمل واالندماج لتنمية وتطوير 

مختلف المجاالت بالمملكة”.

خطوة واضحة

أعرب الرئيس التنفيذي لمنظمة خالد بن حمد  «
الرياضية محمد شاهد عن شكره وتقديره وعظيم 
امتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
توجيه سموه بإطالق هذه المبادرة، مؤكًدا أن هذه 

المبادرة تعكس حرص واهتمام سموه لدعم الحاالت 
اإلنسانية وذوي العزيمة، وهذا ما يحقق بكل تأكيد 

رؤية سموه من خالل منظمة خالد بن حمد الرياضية على أنها ليست مجرد 
منظمة رياضية فحسب، بل إنها منظمة تسعى ألن تحقق شراكات فاعلة في 

المجتمع حتى على مستوى الجانب االجتماعي واإلنساني”، مقدرًا في الوقت 
ذاته جهود فعالية “البحرين للجميع” وتعاونها في إطالق هذه المبادرة.

حرص واهتمام

تتجه إدارة نادي س���ترة إلى تعيين المدرب الوطني عبدالصاحب عبدالنبي مديرا فنيا للفئات العمرية لكرة القدم بالنادي. ويأتي 
التوج���ه من قبل اإلدارة الس���تراوية ضمن إط���ار اهتمامها بقطاع الفئات العمرية لكرة القدم بالنادي، وتعزيز مس���تويات الالعبين 

الفنية والبدنية.

بي���ن  االتف���اق  وبموج���ب 
الطرفي���ن، ف���إن عبدالصاح���ب 
عبدالنب���ي سيك���ون مديرا فنيا 
لجمي���ع الفئ���ات العمري���ة ب���دءا 
من فريق البراعم ووصوال إلى 

فريق الشباب.
الوطن���ي  الم���درب  ويعتب���ر 
م���ن  عبدالنب���ي  عبدالصاح���ب 
الكفاءات الفنية الحاصلة على 
أعلى الشهادات في مجال كرة 
الق���دم، كون���ه مدرب���ا محترف���ا، 
محاض���ر  أن���ه  إل���ى  باإلضاف���ة 
االتح���اد  قب���ل  م���ن  معتم���د 

اآلسيوي لكرة القدم.
عبدالصاحب  للم���درب  وسب���ق 

عبدالنب���ي أن عمل ف���ي العديد 
كم���ا  المحلي���ة،  األندي���ة  م���ن 

أشرف عل���ى تدريب منتخبات 
الفئ���ات العمرية خ���الل فترات 

متع���ددة، ويملك خب���رة كبيرة 
بمجال الفئات.

الم���درب  تواج���د  ويش���كل 
عبدالصاح���ب عبدالنب���ي عل���ى 
بن���ادي  العمري���ة  الفئ���ات  رأس 
قوي���ا،  فني���ا  تدعيم���ا  ست���رة 
نظ���را لخبرته الطويل���ة، والتي 
ستشكل إضافة تحقق تطلعات 
االرتق���اء  ف���ي  الن���ادي  إدارة 
بم���ا  العمري���ة  الفئ���ات  بعم���ل 
يحقق العديد من المكتس���بات، 
خصوصا وأن نادي سترة يرفد 
المنتخب���ات الوطني���ة بعدد من 
الالعبي���ن على مس���توى جميع 

فئات المنتخبات.

عبدالصاحب عبدالنبي

م��درب محترف ومحاضر آس��يوي لالرتق��اء بالعمل الكروي

عبدالصاحب مديرا فنيا لفئات سترة

اللجنة اإلعالمية – اتحاد السباحة

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

غادرت بعثة أكاديمية االتحاد البحريني للسباحة للمشاركة في بطولة نتوالس السنوية للسباحة التي تقام في العاصمة الُعمانية 
مس���قط لغاية في الفترة ما بين التاس���ع والعاش���ر من ش���هر نوفمبر الجاري، وتعد هذه هي المشاركة األولى لألكاديمية بعد إعالن 

تأسيسها كأول أكاديمية مختصة في الرياضات المائية في مملكة البحرين.

ويدي���ر وف���د األكاديمي���ة داوود المالك���ي 
إل���ى جانب اإلدارية ليل���ى جناحي، عالوة 
ع���ن 15 سباًح���ا يش���اركون ف���ي مختل���ف 
الفئ���ات وهم كٍل من سلم���ان أحمد وناصر 
القوتي وعلي العلوي ومحمد علي وسيف 
تهامي وفارس تهامي وسيد هادي عدنان 
وسي���د أحمد حمي���د وآالء عادل بن رجب 
وآي���ة عادل بن رجب وعل���ي عمار العكري 
ويوسف المالك���ي وأحمد بوعلي وسيفان 
عم���ر  الس���باح  إل���ى  باإلضاف���ة  المالك���ي 

المالكي.
ويس���عى الس���باحون من خالل مش���اركته 
ف���ي ه���ذه البطول���ة للمنافس���ة وتس���جيل 
مش���اركة مميزة في أول تمثيل ألكاديمية 
االتحاد البحريني للسباحة على المستوى 

الخارج���ي، إل���ى جان���ب اكتس���اب المزي���د 
م���ن الخبرة واالحتك���اك م���ع سباحين من 

مختلف دول العالم.

كما يش���ارك يشارك فريق أكاديمية بيست 
البحريني للسباحة في البطولة ذاتها بناء 

على دعوة مقدمة من اللجنة المنظمة.

بعثة األكاديمية في المطار

المش��اركة األول��ى ألكاديمة االتحاد بعد إعالن تأسيس��ها
15 سباحا لبطولة نتوالس بُعمان

حسن علي

أحمد مهدي

يشهد اليوم الجمعة وزن الالعبين المشاركين في البطولة وذلك عند الساعة الرابعة عصًرا )السادسة مساًء بتوقيت  «
مملكة البحرين( وحتى الساعة التاسعة مساًء، ويسبق مراسم وزن الالعبين إقامة االجتماع الفني للمنتخبات المشاركة 

الذي ستوضح فيه آلية المنافسات وتواقيت المسابقات للفئات المختلفة، كما يقام أيًضا اجتماع أعضاء المكتب 
التنفيذي التابع لالتحاد الدولي لبناء األجسام IFBB في نفس اليوم، وتنطلق المسابقات يوم غٍد السبت الموافق 10 من 

نوفمبر للمجموعة األولى من الساعة 9 صباًحا ويم يوم األحد الموافق 11 نوفمبر منافسات المجموعة الثانية.

برنامج البطولة

اللجنة اإلعالمية

غادر فري���ق الحرس الوطن���ي للقفز الحر 
بالمظ���الت أرض الوط���ن مس���اء األربعاء 
بن���ي  مدين���ة  إل���ى  نوفمب���ر،   7 المواف���ق 
م���الل ف���ي المملك���ة المغربي���ة للمش���اركة 
ف���ي البطول���ة العربي���ة األول���ى للرياضات 
الجوي���ة الت���ي تب���دأ من تاري���خ 8 نوفمبر 

2018 لغاية 18 نوفمبر 2018.
قب���ل  م���ن  البطول���ة  ه���ذه  ُنظم���ت  وق���د 
للطي���ران  المغربي���ة  الملكي���ة  الجامع���ة 
الخفيف والرياضي وبالتنسيق مع اللجنة 

األولمبية العربية واالتحاد العربي، حيث 
تش���هد هذه البطولة مشاركة ما يزيد عن 
���ا يمثل���ون أكثر م���ن 12 دولة  250 رياضيًّ
عربية، في ظل توقعات للفريق بتحقيق 
مراك���ز متقدم���ة ف���ي البطولة عل���ى غرار 

مشاركاته في البطوالت السابقة.

“الحرس الوطني للقفز” يغادر للعربية

فريق الحرس الوطني للقفز الحر

يحظى فريق الحرس الوطني للقفز الحر بقيادة قائد وحدة العمليات الخاصة الرائد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن  «
عيسى آل خليفة، باهتمام كبير من رئيس الحرس الوطني الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة 

حثيثة من مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة، مما أسهم عن تحقيق الفريق 
لنتائج متميزة ومراكز متقدمة وتمثيل مملكة البحرين ورفع علمها في المحافل الرياضية الدولية والعربية.



استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة األمين العام للجنة األولمبية البحرينية 
عبدالرحمن عس���كر، حيث تم اس���تعراض مجاالت التعاون والتنس���يق بين اللجنة األولمبية البحرينية واالتحاد البحريني لكرة السلة 

بما يدعم لعبة كرة السلة ويعزز تواجدها في المسابقات اإلقليمية والدولية.

وخ���ال اللقاء أشاد سمو الش���يخ عيس���ى بن 
عل���ي بن خليف���ة آل خليفة بالجه���ود الكبيرة 
الت���ي يبذله���ا ممث���ل جال���ة المل���ك لألعم���ال 
الخيري���ة وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجن���ة 
األولمبي���ة البحريني���ة سمو الش���يخ ناصر بن 
حمد آل خليف���ة في دعم الرياضة البحرينية 

وتحفي���ز االتح���ادات عل���ى ب���ذل المزي���د من 
الجه���د والعط���اء ف���ي سبي���ل تعزي���ز مكان���ة 
مملكة البحرين في منصات التتويج الدولية 
ومنها لعبة كرة السلة، منوها سموه بما تبديه 
اللجن���ة األولمبية البحرينية م���ن تعاون بناء 
ومثمر مع االتحاد البحريني لكرة الس���لة في 

مختلف الجوانب.

وقد أشاد األمين العام للجنة  «
األولمبية البحرينية بالجهود التي 
بذلها سمو الشيخ عيسى بن علي 

بن خليفة آل خليفة في تطوير 
لعبة كرة السلة وزيادة جماهيريتها 

وتواجدها في مقدمة الركب 
في المحافل الرياضية العربية 

والدولية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل عسكر
االتحاد البحريني لكرة السلة
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سمو الشيخ عيسى بن علي مستقباًل عبدالرحمن عسكر

حق���ق منتخبنا الوطني لكرة الس���لة بداية رائعة للغاية ف���ي البطولة العربية ال�23 لمنتخبات 
الس���لة بالف���وز الليل���ة الماضية على المنتخب الس���عودي الش���قيق بنتيج���ة 68-75، في أولى 
مباريات الفريقين بالبطولة التي تستضيفها القاهرة على الصالة المغطاة رقم 2 في مجمع 
الص���االت الرياضي���ة التاب���ع الس���تاد القاه���رة الدولي، وج���اءت نتائج األوق���ات األربعة في 

المباراة كاآلتي: 15-24 للسعودية، 10-25 لمنتخبنا، 19-19 و16-15 لمنتخبنا.

وتأل���ق نجومنا األبطال في المب���اراة رغم أن 
منتخبن���ا ُيش���ارك ف���ي هذه البطول���ة باعبين 
أق���ل م���ن 30 عامًا، لكنه���م قال���وا كلمتهم في 
المب���اراة وظه���روا بصورة ممي���زة واستحقوا 
الف���وز، وبالتال���ي اقترب���وا كثي���رًا م���ن بل���وغ 
نصف النهائي من البطولة التي ُيش���ارك فيها 
5 منتخب���ات يتأه���ل منه���ا 4 لنص���ف النهائي، 
وستك���ون مب���اراة منتخبنا الثاني���ة في الدور 
التمهي���دي أمام مصر عند الثامنة من مس���اء 

غٍد )السبت(.

  الربع األول

 ب����دأ منتخبنا المباراة بتش����كيلة ضمت واين 
تش����يزم، أحمد حس����ن الدرازي، أحم����د عزيز، 
محم����د كوي����د وميث����م جمي����ل بينم����ا ضم����ت 
تشكيلة البداية للس����عودية محمد المرواني، 
خال����د  المروان����ي،  مثن����ى  المول����د،  م����رزوق 

عبدالجبار ومحمد السويلم.
مس����ك الس����عوديون زمام األمور في البداية 
بع����د أن توف����ق خال����د عبدالجب����ار وم����رزوق 
المولد في ثاثيتين، وتقدموا 0-8 خصوصًا 
أن أحكم����وا دف����اع المنطق����ة أيض����ًا وبتطبيق 
ممي����ز ولك����ن ل����م يك����ن ه����ذا األم����ور موجودًا 
ل����دى دف����اع منتخبن����ا، في حين ب����دأ منتخبنا 
الدخول ألج����واء اللقاء بعد م����رور دقيقتين 
حينم����ا سجل تش����يزم أول����ى النق����اط وأتبعه 
الدرازي بثاث نقاط وأصبحت النتيجة 9-7، 
لك����ن منتخبن����ا توق����ف بعدها عن التس����جيل 
بس����بب أخط����اء التمرير الهجومي����ة واستغل 
الس����عوديون ذل����ك ووسع����وا الف����ارق بالتقدم 
7-15 ليطل����ب مدربن����ا سلم����ان رمض����ان وقتًا 
مس����تقطعًا قبل 4 دقائق ونصف من النهاية، 
وسج����ل كويد الثاثية األول����ى لمنتخبنا بعد 
ع����دم توفيق من البقي����ة، وأصبحت النتيجة 
10-18، وتقل����ص الف����ارق إل����ى 15-20 بتأل����ق 
ال����درازي، لكن الدفاع م����ن جانب منتخبنا لم 
يك����ن كم����ا يجب واستغ����ل الس����عوديون ذلك 

وأنهى الربع لصالحه����م 15-24 برمية ثاثية 
أخيرة.

  الربع الثاني

تش���كيلة البداي���ة في الرب���ع الثان���ي لمنتخبنا 
ضمت واين تشيزم، الدرازي، محمد بوعاي، 
وم���ع  هللا،  شك���ر  وعل���ي  حس���ين  مصطف���ى 
االنطاق���ة واص���ل الس���عوديون توفقهم في 
الثاثي���ات وأح���رز أي���وب الهوس���اوي رمي���ة 
جدي���دة لي���زداد الف���ارق إل���ى 15-27، قبل أن 
ينظم منتخبن���ا صفوفه ويعتم���د على اللعب 
الهجومي الس���ريع وسج���ل مصطفى 5 نقاط 
متتالي���ة وأصبح���ت النتيج���ة 22-27 بع���د 3 
دقائق وطلب حينها المدرب الس���عودي علي 
الس���نحاني الوقت المس���تقطع وغي���ر طريقة 
دفاع���ه إل���ى رج���ل لرجل، لك���ن ذلك ل���م يمنع 
منتخبن���ا من مواصل���ة األداء الق���وي هجومًا 
ودفاعًا ليقلب نجومنا الطاولة ويتقدموا -31

27 بعد تميز مصطفى حس���ين بالذات والذي 
أح���رز 10 نقاط حتى تلك اللحظة التي طلب 
فيه���ا الس���نحاني الوق���ت المس���تقطع الثان���ي 
قب���ل 4 دقائق ونصف م���ن نهاية الربع، وأراح 
مدربن���ا الاعبي���ن ال���درازي وتش���يزم وأشرك 
محم���د أمي���ر وأحمد عزيز، وواص���ل منتخبنا 
مس���ك زمام األمور بالذات في ظل التحس���ن 
الدفاعي الكبير والواضح، وأصبحت النتيجة 
29-33 قبل دقيقتين ونصف وطلب رمضان 
وقتًا مس���تقطعًا وأعاد ال���درازي وأحمد عزيز 
ال���ذي سج���ل ثاثية رائع���ة لتصب���ح النتيجة 
29-36، وحاف���ظ منتخبنا على التقدم وأنهى 

الربع متقدمًا 40-34.

  الربع الثالث

 ب���دأ منتخبن���ا الرب���ع الثالث بتش���كيلة ضمت 
ميث���م جمي���ل  ال���درازي، شك���رهللا،  تش���يزم، 
من���ذ  منتخبن���ا  ولع���ب  حس���ين،  ومصطف���ى 
البداي���ة بتركيز عاٍل ووسع الف���ارق تدريجيًا 

ووص���ل إل���ى 11 نقطة وبنتيج���ة 36-47 بعد 
3 دقائق نظرًا لتألق تشيزم وشكرهللا، وأراح 
مدربن���ا الاع���ب مصطف���ى حس���ين وأدخ���ل 
بوع���اي، وك���ان هنال���ك استعج���ال هجومي 
واضح لمنتخبن���ا وهو ماكلفنا الكثير، وقلص 
السعوديون الفارق إلى 6 نقاط وبنتيجة -50

44 قب���ل 4 دقائ���ق م���ن النهاي���ة خصوصًا بعد 
االعتم���اد الكلي على اللعب أسفل الس���لة عبر 
استغ���ال ط���ول المرواني والس���ويلم وطلب 
حينه���ا رمض���ان الوقت المس���تقطع لمنتخبنا، 
ودخل���ت المب���اراة منعطف���ًا مهم���ًا م���ن خ���ال 
تق���ارب النتيج���ة مع قي���ادة األحم���ر للمباراة، 

وف���ي هجم���ة واح���دة سج���ل األحم���ر خمس 
نق���اط عب���ر ميث���م جمي���ل وثاثي���ة ال���درازي 
ليعود الفارق إل���ى 10 نقاط وبنتيجة 57-47 
قب���ل دقيقتين من النهاي���ة وحينها عاد كويد 
للملعب بدي���اً لبوعاي، وكان هنالك قلة في 
التركي���ز الهجوم���ي لمنتخبن���ا وه���و ماساع���د 

الس���عوديين على تقلي���ص الف���ارق، إذ انتهى 
الربع الثالث 53-59 لمنتخبنا.

  الربع األخير

 ضمت تش���كيلة منتخبنا في بداية هذا الربع 
تش���يزم، ال���درازي، ميثم جمي���ل، أحمد عزيز 
ومحم���د أمي���ر، وف���ي أول دقيقتي���ن توف���ق 
عب���ر  ثاثيتي���ن  رميتي���ن  ف���ي  الس���عوديون 
خال���د عبدالجب���ار ومثن���ى المروان���ي ولذل���ك 
تقل���ص الفارق إلى نقطتين وبنتيجة 61-59، 
وتعادل السعوديون 61-61، لكن أحمد عزيز 
رد برمية ثاثي���ة جعلت النتيجة 61-64 بعد 
مرور 4 دقائق، في حين كانت هنالك أخطاء 
عل���ى منتخبن���ا تضمن���ت  تحكيمي���ة مؤث���رة 
عدم احتس���اب أخطاء واضح���ة على الفريق 
الس���عودي ومن أهمه���ا اللعبة المش���تركة بين 
الس���عودي الس���ويلم وتش���يزم، وعاد منتخبنا 
للتق���دم 63-69 ليطل���ب الس���عوديون الوقت 
المس���تقطع قب���ل 4 دقائ���ق م���ن النهاي���ة، لكن 
تش���يزم تأل���ق برمي���ة ثاثية جعل���ت النتيجة 
63-72، لُيجب���ر الس���نحاني على طلب الوقت 
المس���تقطع م���ن جدي���د، وسج���ل عبدالجب���ار 
72- النتيج���ة  وأصبح���ت  ثاثي���ة سعودي���ة 

66 قب���ل دقيق���ة ونص���ف م���ن نهاي���ة اللق���اء، 
وسجل الرائع مصطفى حس���ين رمية ثاثية 
قب���ل 43 ثاني���ة من النهاي���ة ليتق���دم منتخبنا 
أكث���ر وبنتيج���ة 66-75، ول���م يس���عف الوقت 
الس���عوديين للعودة لتنتهي المباراة بحرينية 

حمراء وبنتيجة 75-68.

منتخبنا الوطني األول لكرة السلة

جانب من المباراة 

 مصطفى حسين مفاجأة سلمان رمضان 

محمد السلم

فرحة كبيرة ألفراد منتخبنا 

واين تشيزم

أحمر السلة يتفرعن في القاهرة
ف����از ع��ل��ى ال���س���ع���ودي���ة وي���اق���ي م��ص��ر غ����دا ف���ي “ال��ع��رب��ي��ة”

القاهرة - حسين الدرازي |  تصوير - أحمد المحاري

البحرين
السعودي

75
68

البطولة 
العربية الـ23

عبر العب منتخبنا الوطني أحمد عزيز عن سعادته  «
البالغة بالفوز الذي حققه أحمر السلة باألمس على 

المنتخب السعودي، مشيراً إلى أن االنتصار جاء نتيجة 
العمل الكبير من الجميع في الفترة الماضية التي 
سبقت البطولة سواًء في البحرين أو عند الوصول 

للقاهرة. وأضاف عزيز “عانينا بعض الصعوبة في بداية 
المباراة بسبب توفق السعوديين بالذات في الرميات 

الثالثية، لكن بعد ذلك تماسكنا وكانت هناك توجيهات 
فنية من خارج الملعب ساهمت في عودتنا في الربع 

الثاني وقيادة المباراة حتى النهاية، وهذه فقط الخطوة 
األولى ونأمل تقديم األفضل في المباريات المقبلة”.

 أحمد عزيز: فوزنا مستحق

 شهدت نهاية المباراة وكذلك غرفة مالبس منتخبنا  «
أفراحًا كبيرة للغاية من جانب العبي منتخبنا الذين 

رقصوا على أنغام هذا االنتصار المهم على الفريق 
السعودي، والثأر من الخسارة التي كانت قبل شهرين 

بالضبط في البحرين خالل التصفيات اآلسيوية.

 فرحة كبيرة لمنتخبنا

 فاجأ مدرب منتخبنا سلمان رمضان السعوديين  «
بإشراك الالعب مصطفى حسين )16 عامًا( بداية 

من الربع الثاني، إذ تألق كثيراً في المباراة وكان من 
األسباب الرئيسة للفوز، وأحرز 15 نقطة، وُيحسب 

للمدرب رمضان إشراك هذا الالعب كونه لم يكن في 
حسبان مدرب المنتخب السعودي السنحاني الذي 

عجز دفاعه عن إيقاف الالعب.

رمضان فاجأ السعوديين بالشاب مصطفى

برز العب منتخبنا واين تشيزم كثيراً في المباراة  «
وكان الهداف األبرز في صفوف أحمر السلة بإحرازه 19 

نقطة، وتاله مصطفى حسين علي بإحراز 15 نقطة، 
ثم أحمد الدرازي وأحرز 12 نقطة، ثم أحمد عزيز صادق 

وسجل 8 نقاط، محمد أمير 6 نقاط، علي شكرالله 
6 نقاط، محمد كويد 5 نقاط، ميثم جميل ومحمد 

بوعالي لكٍل منهما نقطتين.

 تشيزم هداف األحمر

شارك الحكم الدولي البحريني محمد السلم في إدارة المباراة  «
الثانية له في البطولة وكانت يوم أمس بين الجزائر واإلمارات 
وانتهت جزائرية بنتيجة 69-84، إذ سبق له أن شارك في إدارة 
اللقاء االفتتاحي بين مصر والجزائر وانتهت لمصلحة ًأصحاب 

األرض 62-69.  وتأتي مشاركة السلم في إدارة مباريات 
البطولة نظرًا لتميزه الكبير وخبرته التي اكتسبها من خال 

المشاركات الخارجية العديدة وآخرها كانت البطولة العربية 
لمنتخبات الشباب في مصر كذلك بشهر يوليو الماضي.

  السلم ُيدير المباراة الثانية
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توص���ل النص���ر إلى اتفاق مع الع���ب المنتخب المغربي كمال أغالي لتدعي���م صفوف الفريق األول 
للكرة الطائرة خالل الموس���م المقبل، حيث وصل الالعب يوم أمس األول إلى المملكة وكان في 

استقباله عدد من إداريين النادي.

وقـــال مديـــر النشـــاط الرياضـــي أسامـــة حماد لـ 
“البـــالد سبورت” إن النصر لم يتعاقد مع الالعب 
بصـــورة نهائيـــة، حيـــث إنـــه سيخضـــع للتجربة 
لمدة 3 شهور بحســـب االتفاق، وفي حال اقتنع 

المدرب التونســـي فوزي الهواري بمســـتواه فإن 
الالعب سيواصل تواجده مع الكتيبة الزرقاء.

وأضـــاف حمـــاد أن الالعـــب البالغ مـــن العمر 30 
سنـــة يجيـــد اللعب بمركزي 3 و2 بيـــد أن مركزه 

األساســـي بمركز 3، حيث يبلـــغ طوله 2.17 سم 
وهـــو يتمتع بســـيرة ذاتية جيدة وسبـــق للجهاز 
الفنـــي واإلداري اإلطـــالع علـــى إمكاناتـــه عبـــر 
أشرطـــة الفيديـــو لكنه سيخضع إلـــى المزيد من 
التجربة. وعن مدى الحاجة إلى المحترف كمال 
أعالـــي بأحد المركزين أجـــاب “أنه يلعب بصورة 
أساسيـــة بمركـــز 3 وهو المركز الـــذي ربما يكون 
المـــدرب فـــي حاجة إليـــه ولكـــن القـــرار النهائي 

يعود إلى رؤية وحســـب الحاجة الفعلية لالعب 
بأحدهمـــا خصوًصـــا وأنـــه يجيـــد اللعـــب بمركـــز 
2 ونأمـــل أن يشـــكل الالعـــب اإلضافـــة المرجوة 
ويقودنـــا إلى تحقيق نتائـــج إيجابية أفضل من 

الموسم الماضي..”.
قال حماد إن النادي أنهى تعاقداته المحلية  «

ا مع احتمال صفقة واحدة  بنسبة كبيرة جدًّ
أعالي لدى وصوله البالدالحًقا بحسب التوافقات ورؤية المدرب.

النصر يدعم صفوفه بالمغربي أعالي
2 و3 م���رك���زي  وي��ج��ي��د  ل��ل��ت��ج��رب��ة  ي��خ��ض��ع  ال���اع���ب 

أعل���ن نائ���ب رئي���س ن���ادي البحري���ن 
للتنس ميرزا السماك تدشين النسخة 
ال� 32 من بطولة جيبك، التي ينظمها 
النادي من 7 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وأسفـــرت نتائج فردي الرجال وفردي 
وزوجـــي الـــرواد 45 سنـــة، عـــن فـــوز 
هللا  عبـــد  البحرينـــي  علـــى  الخـــوري 
سعـــد  البحرينـــي  وفـــوز  الشـــجاعي 
الخـــان على الهندي مالجونـــدار، بينما 
فـــاز الفلبيني تاليـــدو علـــى البحريني 

محمد النشابة.
وفـــي فردي الرواد، فاز البحريني أنور 
هجـــرس علـــى البريطاني موهـــا بينما 
فاز ريبلو على الفلبيني ساماكو، وفاز 
العب روسيا البيضـــاء هينديزي على 
البحرينـــي عـــادل رضـــا، وفـــاز التركي 

إيكيشي على البحرين ابراهيم قائد.
لفـــردي  مبـــاراة   25 اليـــوم  وتشـــهد 
الســـيدات وزوجـــي الرجـــال وزوجـــي 

السوبر للرجال وفردي الرواد.

اتحاد البلياردو والسنوكر

الصخير - حلبة البحرين الدولية

اللجنة اإلعالمية
تنطلق اليوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر الجولة الثانية من بطولة 
الكارتنج المحلية المتمثل���ة في بطولة الروتاكس ماكس موجو 

للكارتنج وذلك على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتنج.

وتنطلق البطولة على مضمار الـ CIK والبالغ طوله 1.414 كيلومتر، 
وتبـــدأ فعاليـــات الجولـــة الثانيـــة للروتاكس بالتجـــارب في 10:40 
صباحـــا، التصفيـــات لبطولة الروتاكس تنطلق 11 صباحا، الســـباق 
ما قبل الختامي ينطلق في تمام 1 مســـاء بينما الســـباق الختامي 

ينطلق في 2:35 مساء.
ويتصدر البطولة بعد منافسات الجولة األولى وضمن فئة الماكس 
محمد مطر برصيد 35 نقطة، وثانيا نجاشي رشدان ب 25 نقطة، 
ثالثـــا حســـين حســـن ب 20 نقطة، رابعـــا مؤيد البنـــدي برصيد 18 
نقطـــة، فئـــة ماكـــس ماستـــرز يتصدرها أسامـــة أزوكـــا برصيد 35 
نقطـــة، فئة الجونيورز يتصدرها فهد الخالد برصيد 35 نقطة، فئة 
المينـــي يتصدرها سانتوش كومار برصيد 35 نقطة، فئة المايكرو 

لوكا كين ب 35 نقطة.

تشتمل البطولة على عدد من الفئات وأبرزها فئة المايكرو  «
ماكس وهي مخصصة للسائقين من 8 حتى 11 سنة، فئة 
الميني ماكس من 10 حتى 13 سنة، فئة الجونيور ماكس 

من 12 حتى 15 سنة، فئة الماكس من 14 سنة وأكثر، والفئة 
األخيرة ماكس ماسترز من 32 سنة وأكثر. كما وتنطلق البطولة 

بالتجارب الحرة وبعدها التصفيات والسباق ما قبل الختامي 
والسباق الختامي.

الجولة الثانية لبطولة الكارتنج  25 مباراة 
في “جيبك”

حق���ق الع���ب منتخبن���ا الوطن���ي للبلياردو علي عبدالكري���م الميدالية الفضي���ة لفئة فردي الثم���ان كرات ضمن منافس���ات بطولة الخليج 
المجمعة التي تس���تضيفها مدينة دبي اإلماراتية لغاية العاش���ر من شهر نوفمبر الجاري، حيث قّدم الالعب علي عبدالكريم أداًء مميًزا 

في هذه المسابقة أهله للوصول للمباراة النهائية.

وواجه عبدالكريم منافســـه اإلماراتي محمد الحوسني في المباراة 
النهاية، واستطاع العب منتخبنا الوطني من مجاراة منافسه طيلة 
المبـــاراة التـــي انتهـــت لصالح الالعـــب اإلماراتي بنتيجـــة 9 أشواط 
مقابـــل 7، بعدمـــا جانـــب الحـــظ العـــب منتخبنا في بعـــض جزئيات 
اللقـــاء التـــي استغلهـــا المنافـــس ليظفـــر بالمركـــز األول، وكـــان علي 
عبدالكريـــم قـــد تأهل للمبـــاراة النهائية على حســـاب العب منتخبنا 
الوطنـــي اآلخـــر فهد خلف بنتيجة 9 أشـــواط مقابل 6 بعد أن تغلب 

عليه في لقاء اللوزر سايد.

عبر مدير المنتخبات باالتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر  «
حسين بوبشيت عن سعادته بالنتيجة التي حققها الالعب 

علي عبدالكريم في منافسات فردي الثمان كرات في البطولة 
الخليجية، متابًعا “أننا سعداء بالمستوى الفني الذي قدمه 
الالعب في هذه البطولة، فقد أظهر قدرة كبيرة على مجاراة 

علي عبدالكريمخصومه والتفوق على العبين يملكون خبرة ومهارات عالية”.

بوبش��يت: أظه��ر قدرة كبي��رة وتفوق عل��ى العبين يملك��ون خبرة

عبدالكريم يحقق فضية الفردي

تنطلق عصر اليوم الجمعة الموافق 9 من شهر نوفمبر الجاري أولى جوالت )أوتوكروس البحرين( في الموسم الجديد بمواقف 
حلبة البحرين الدولية موطن رياضة الس���يارات في الش���رق األوس���ط، حيث يتوقع أن تش���هد أولى الجوالت مشاركة واسعة 
ومنافس���ات قوية؛ نظًرا لما حققته هذه الس���باقات من نجاح كبير في األعوام الماضية وانطالًقا من أول موس���م الذي زار في 

سباقاته جميع محافظات المملكة.

ويشـــمل الموســـم الجديد إقامـــة 4 جوالت، 
أولـــى الجـــوالت فـــي 8 و9 نوفمبـــر الجاري، 
الجولـــة الثانيـــة 3 و4 ينايـــر المقبـــل، الجولة 
الثالثة 17 و18 ينايـــر 2018، الجولة الرابعة 

14 و 15 فبراير 2018.
وأكد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
للســـيارات رئيـــس لجنـــة الكارتنـــغ الدوليـــة 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفـــة أن 
اتحـــاد الســـيارات سعيـــد بمـــا وصلـــت إليـــه 
كبيـــر  نجـــاح  مـــن  األتوكـــروس  سباقـــات 
ومشـــاركة واسعـــة وكانـــت خطـــة االتحـــاد 
الناجحـــة في زيـــارة الســـباقات لمحافظات 

المملكة قد حققت أهدافها وجذبت وجوًها 
جديـــدة لســـباقاتها في موسمهـــا األول، مما 
جعـــل مجلـــس اإلدارة يواصـــل إقامـــة هذه 

السباقات باستمرار.
 كمـــا أشـــاد عبـــدهللا بـــن عيســـى بالمشـــاركة 
النســـائية المميـــزة فـــي مختلـــف الســـباقات 
ومنافســـتها للشباب وصعودها على منصات 
الـــذي يـــدل علـــى أن هـــذه  التتويـــج األمـــر 
الســـباقات تحظى بشـــعبية واسعة حتى من 
العنصر النســـائي، وأثنى على التعاون الكبير 
والجهـــات  المؤسســـات  مختلـــف  قبـــل  مـــن 
الحكوميـــة ودورها الحيوي الـــذي تلعبه في 

دعم مختلف األنشـــطة الرياضية والشـــبابية 
بالمملكـــة والداعميـــن ودور حلبـــة البحريـــن 
ـــا للجميع  الدوليـــة وجميـــع المنظمين، متمنيًّ
ـــا وتحقيـــق أهدافهـــم  ا قويًّ موسًمـــا تنافســـيًّ

وطموحاتهم
مبـــادرات  ضمـــن  الســـباقات  هـــذه  وتأتـــي   
وتنفيـــًذا  للســـيارات  البحرينـــي  االتحـــاد 
الستراتيجيـــة اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
األعلـــى  المجلـــس  سياســـات  مـــع  وتماشًيـــا 
للشـــباب والرياضة في تبني منهجيات تزيد 
من المشاركات واألقبال الجماهيري وإيجاد 
تنوع في األحداث الرياضية المحلية، حيث 

يهدف االتحاد من خالل إقامة هذه الفعالية 
الـــى توعيـــة وتثقيـــف  الشـــعبية  الرياضيـــة 
الشـــباب بالقيـــادة اآلمنـــة واتبـــاع اإلشارات 
المروريـــة وتطبيق القوانيـــن وجميع عوامل 
األمـــن والســـالمة، وإتاحـــة الفرصة للشـــباب 

إلطالق مهاراتهم القيادية في أجواء آمنة.

 ويهـــدف االتحـــاد مـــن خـــالل رؤيتـــه التـــي 
تتمثل بالتميز في رياضة السيارات للترويج 
لهذه الرياضة في المملكة وإعداد جيل يتقن 
مهارات رياضة الســـيارات والترويج لمملكة 
البحرين كمركز للتميز في رياضة السيارات.

وأكد االتحاد البحريني للسيارات أنه يرحب 

بدعم الشـــركات والمؤسسات المختلفة لهذه 
البطولـــة، مؤكـــًدا أن بـــاب الدعـــم والرعايـــة 
النشـــاط  أن  خصوًصـــا  للجميـــع  مفتوحيـــن 
الرياضـــي يهدف لفئة الشـــباب ويتماشى مع 
توجهات المجلس األعلى للشباب والرياضة 
واللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، وأن الدعـــم 
والرعايـــة يكفـــالن تحقيـــق جميـــع األهداف 
التي وضعهـــا االتحاد من أجل تحقق الرؤية 
والتطلعـــات بجـــذب أكبـــر عـــدد من الشـــباب 
فـــي  الرياضـــة وممارستهـــا  لهـــذه  المحبيـــن 
األجـــواء اآلمنـــة وتحت إشـــراف مباشر من 

االتحاد.
ودعـــا اتحاد الســـيارات الراغبين بالمشـــاركة 
في الموسم الجديـــد وأولى الجوالت اليوم، 
أمـــام  مفتـــوح  التســـجيل سيكـــون  أن  كمـــا 
المتســـابقين حتـــى اليـــوم، حيث مـــن المقرر 
ا عند الســـاعة الثالثة  انطـــالق الســـباق رسميًّ

عصًرا.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

افتتاح “أوتوكروس البحرين” اليوم

عبدالله بن عيسى

بوكمال: التبادل في البرامج
زي�����ارة وف����د ال��ري��اض��ي��ة ل��ل��ك��وي��ت س��ت��ن��ت��ج إي��ج��اب��ي��ات ك��ث��ي��رة

أعربت مريم بوكمال عن ش���كرها وتقديرها لوزارة اإلعالم بدولة الكويت الش���قيقة 
على حس���ن االس���تقبال والضيافة، مش���يدة بالتس���هيالت المقدمة من قبلهم بهدف 

تعزيز التبادل اإلعالمي على مختلف المستويات.

وأشـــارت بوكمـــال لـــدى لقائهـــا بالوكيل 
سعـــود  التلفزيـــون  لشـــئون  المســـاعد 
الخالـــدي ومدير القنـــاة الثالثة الرياضة 
عـــادل عطا هللا العنـــزي إلى أن األرضية 
الخبـــرات  لتبـــادل  مهيـــأة  الحاليـــة 
الكـــوادر  بيـــن  التلفزيونـــي  والتقديـــم 
والكويتيـــة،  البحرينيـــة  اإلعالميـــة 
مشيدة بما لمسته من إمكانات متطورة 
للتلفزيون الكويتي في زيارتها، معتبرة 
أن القضايـــا الرياضيـــة الكويتيـــة قريبة 
ا مـــن الواقـــع الرياضـــي البحرينـــي  جـــدًّ
خاصـــة من ناحيـــة المنشـــآت والحضور 
الجماهيـــري وغيرهـــا التي مـــن الممكن 
برامـــج  عبـــر  مناقشـــتها  يكـــون  أن 

رياضيـــة متخصصـــة تبـــث علـــى قنـــاة 
البحرين الرياضيـــة ونظيرتها الكويتية 
وتستضيفان شخصيات صحفية وفنية 
مـــن كال البلدين.واشتمـــل برنامـــج عمل 
زيارة الرياضيـــة البحرينية إلى الكويت 
على العديد من اللقاءات واالجتماعات 
برجال اإلعالم الكويتي التي تعتبر نواة 
لتعـــاون برامجـــي بدأ بالفعـــل من خالل 
تقديـــم رئيســـة القنـــاة لبرنامـــج “شـــاي 
الضحـــى” الـــذي سيعقبـــه عـــدة برامـــج 
كويتية من تقديم إعالميين بحرينيين 
وبرامج أخرى على الرياضية البحرينية 
مـــن تقديم إعالمييـــن كويتيين.وأكدت 
الثانيـــة  المرحلـــة  أن  بوكمـــال  مريـــم 

ستشـــهد نقالً لمباريات الدوري الكويتي 
باإلضافـــة مجموعة من البرامج وورش 
والتحليليـــة،  الفنيـــة  للكـــوادر  العمـــل 
وستوقـــع كذلـــك اتفاقيـــات توأمـــة في 
القريب العاجل مع السعودية واإلمارات 

في ذات الموضـــوع، األمر الذي سيعتبر 
ومســـتوى  نوعيـــة  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة 
البرامـــج المقدمـــة علـــى قنـــاة البحرين 
الرياضيـــة من خالل تنوعهـــا وتغطيتها 

لمختلف األحداث اإلقليمية.

جانب من الزيارة

القناة الرياضية
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حسن علي

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

ت���رأس نائ���ب رئيس االتح���اد البحرين���ي لكرة القدم للش���ؤون الفني���ة ورئيس 
ا للجنة  لجن���ة المنتخب���ات الش���يخ خالد بن س���لمان آل خليف���ة، اجتماًع���ا دوريًّ
المنتخب���ات عق���د بمق���ر االتح���اد، بحض���ور م���درب المنتخ���ب الوطن���ي األول، 

التشيكي ميروسالف سكوب.

عضـــو  حضـــور  االجتمـــاع  وشهـــد   
مجلـــس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
القدم نائـــب رئيس لجنـــة المنتخبات 
لجنـــة  وعضـــوي  البلوشـــي،  صالـــح 
المنتخبـــات أحمـــد جواهـــري وأسامة 
المالكي، ورئيس قسم الشؤون الفنية 
باالتحـــاد البحريني لكـــرة القدم عابد 

األنصاري.

وناقـــش المجتمعـــون برئاسة الشـــيخ 
خالـــد بـــن سلمـــان آل خليفـــة، برنامج 
المنتخـــب األول لفتـــرة أيـــام “الفيفا” 
لشـــهر نوفمبر الجاري، الذي سيشـــهد 
إقامـــة مباراتيـــن وديتيـــن دوليتيـــن 
للمنتخـــب أمـــام نظيـــره الكويتي في 
15 نوفمبـــر، ونظيـــره  الكويـــت يـــوم 

العماني يوم 19 نوفمبر في عمان.

اجتماع دوري للجنة المنتخبات 

خالد بن سلمان مترئًسا االجتماع

عبدهللا بن عيسى 
يرّحب بانطالق 

الموسم ويدعو 
المتسابقين 

للمشاركة



حافظ فريق نادي المالكية على صدارته لترتيب األندية التي تمنح المشاركة لالعب 21 عاًما في مباريات فرقها بمسابقة دوري ناصر بن حمد 
الممتاز لكرة القدم، حيث وصل الفريق إلى بلوغ 2146 دقيقة بعد ختام الجولة الخامسة من منافسات الدور األول بالمسابقة.

وواص���ل الرف���اع مالحقته للمالكي���ة باحتالله 
المرك���ز الثاني بعد أن بل���غ 1126 دقيقة، فيما 
تراج���ع الش���باب لح���ل ثالث���ا بعد أن بل���غ 950 
دقيقة، يليه فريق الحد الذي بلغ 899 دقيقة، 
ث���م فري���ق الرف���اع الش���رقي ال���ذي بل���غ 833 
دقيقة، ثم فريق النجمة الذي بلغ 811 دقيقة، 
بع���د ذلك فري���ق البديع الذي بل���غ 435 دقيقة، 
ث���م فري���ق المحرق الذي بل���غ 383 دقيقة، بعد 
ذل���ك فري���ق الحال���ة ال���ذي بل���غ 181 ويتذي���ل 
الترتي���ب فري���ق المنام���ة الذي بل���غ 59 دقيقة 

حتى ختام هذه الجولة.

 الشروقي نجم الخامسة

 كس���ب العب فريق ن���ادي البدي���ع األول لكرة 
القدم الش���اب أحمد الش���روقي ره���ان الجولة 
الخامس���ة م���ن المس���ابقة، بع���د أن حصد لقب 
نج���م الجول���ة. وق���د وق���ع اختي���ار الش���روقي 
كأفضل العب في الجولة بناء على قرار لجنة 
اختي���ار أفض���ل العب ف���ي جوالت المس���ابقة 
المكّون���ة م���ن بدر س���وار، صديق زوي���د، خالد 
ومحم���ود  العن���زي  حس���ين  النص���ف،  جاس���م 

المخت���ار. فيما حل ثانيا الع���ب فريق النجمة 
إبراهيم حبيب وحل ثالثا العب فريق المنامة 
المق���رر أن يتس���لم  الرميح���ي. وم���ن  محم���د 
الش���روقي جائ���زة أفض���ل العب م���ع انطالقة 
منافسات الجولة السادسة من المسابقة التي 

تبلغ قيمتها 500 دينار بحريني.

  3450 عدد جماهير الجولة

ف���ي مباري���ات   شه���د الحض���ور الجماهي���ري 
الجول���ة الخامس���ة حض���ور 3450 شخًصا من 

محب���ي وعش���اق ف���رق المس���ابقة. وبالمقارنة 
مع ه���ذا العدد وأعداد الجماهير في الجوالت 
الس���ابقة، نج���د أن الحض���ور الجماهي���ري في 
الجولة الخامسة قد ازداد بواقع 860 شخًصا، 
بالمقارن���ة مع الجول���ة الرابعة حي���ث بلغ فيها 
الحضور الجماهي���ري 2590 شخًصا، فيما بلغ 
الحضور الجماهيري في الجولة الثالثة 1726 
شخًص���ا، بينم���ا بل���غ الحض���ور الجماهيري في 
الجول���ة الثاني���ة 2880 شخًص���ا وبلغ الحضور 
الجماهيري في الجولة األولى 2442 شخًصا. 

بالعودة لعدد الجماهير في الجولة الخامس���ة، 
فإنه مؤشر إيجابي على أن المسابقة ستشهد 
مزيًدا من الحض���ور الجماهيري في الجوالت 

القادمة.

  عبدو الهداف.. ولكن

 يتص���در العب فري���ق نادي المح���رق عبدهللا 
عب���دو قائم���ة الهدافي���ن بع���د خت���ام مباريات 
الجول���ة الخامس���ة م���ن مس���ابقة دوري ناص���ر 

بل���غ  ب���ن حم���د الممت���از لك���رة الق���دم، حي���ث 
ع���دد األه���داف الت���ي سجله���ا حت���ى اآلن في 
المس���ابقة 4 أهداف ف���ي 5 مواجهات خاضها 
فريقه. ويتش���ارك مع���ه في ص���دارة الترتيب 
العب���ا فريق الرفاع كميل األس���ود والنيجيري 
أوتش���ي ومهاج���م المنام���ة البرازيل���ي إيري���ك 
ومهاج���م النجمة ممادو درامي الذين يملكون 
الرصي���د ذاته من ع���دد األهداف، يليهم العب 
الحس���يني  سام���ي  الش���رقي  الرف���اع  فري���ق 

والعب النجمة إبراهيم حبيب والعب البديع 
أحمد الش���روقي والعب الحد التونسي سليم 
 3 الذي���ن يملك���ون ف���ي رصيده���م  المزلين���ي 

أهداف.
 ويب���دو أن ص���دارة الالع���ب عب���دو للهدافين 
لن تطول ف���ي الجولة الس���ادسة ومن المؤكد 
أنه���ا ستتغير، خصوًصا بعد أن تعرض إلصابة 
الرب���اط الصليبي، التي ستبع���ده عن المالعب 

حتى نهاية الموسم الحالي.

لقطة لمشاركة الالعبين تحت 21 عاًما فريق الرفاع متصدر الدوري  لقطة لالعب البديع أحمد الشروقي

المالكية بـ 2146 دقيقة لالعبين تحت 21 عاًما
ال���ش���روق���ي ي��ك��س��ب ره�����ان ال���ج���ول���ة ال��خ��ام��س��ة ل������دوري ن���اص���ر ب���ن حمد

 جدول الترتيب ترتيب الهدافين

يستعد االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة النطالق بطولة افتتاح موسم قفز الحواجز اليوم تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي 
للفروس����ية وس����باقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة س����مو الش����يخ فيصل بن راش����د آل خليفة، التي ستقام منافساتها على 

ميدان االتحاد الرياضي العسكري بالرفه وسط ترقب وإثارة للموسم الجديد 2018 -  2019.

الفروسي����ة  رياض����ة  جماهي����ر  وينتظ����ر   
وعشاقها بالمملكة ما سيقدمه الفرسان في 
هذه البطولة التي تعتبر االنطالقة الحقيقة 
للموس����م الرياض����ي الجديد لمس����ابقات قفز 
الحواج����ز نظ����ًرا لالستعداد المبك����ر من قبل 

الفرسان ومختلف اإلسطبالت بالبالد.
 وق����د أبدى الفرس����ان استعداداته����م الجادة 
لدخ����ول موسم مغاير م����ن خالل التدريبات 
المس����تمرة وتقديم مس����توى تنافس����ي مثير 
وبن����اء عل����ى معطي����ات مس����ابقات الموس����م 
واسع����ة  مش����اركة  شه����د  ال����ذي  الماض����ي 
ومنافس����ات قوية وندية عالي����ة، وقد انتهز 
التهان����ي  برف����ع خال����ص  الفرص����ة  الفرس����ان 
والتبريكات إلى ممثل جاللة الملك لألعمال 

الخيري����ة وشئون الش����باب رئي����س المجلس 
األعل����ى للش����باب والرياض����ة رئي����س اللجنة 
الفخ����ري  الرئي����س  البحريني����ة  األولمبي����ة 
وسباق����ات  للفروسي����ة  البحرين����ي  لالتح����اد 
القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بف����وزه بلق����ب الرج����ل الحدي����دي بالوالي����ات 
المتحدة األميركي����ة التي أكد من خاللها ما 
يمتلكه من قوة وعزيمة وإصرار وإمكانياته 
العالي����ة في الوصول للقمة، متمنين لس����موه 
كل التوفيق ومعاهدينه بالس����ير على نهجه 
ف����ي طريق التمي����ز وتقديم موس����م رياضي 
ف����ي قف����ز الحواج����ز مغاي����ر ويلي����ق بس����معة 
ومكان����ة المملك����ة عل����ى الخارط����ة الرياضية 
وتحقي����ق المزي����د للبحري����ن خصوًص����ا ف����ي 

ع����ام “الذهب فقط” مؤكدين ما حققه يعتبر 
تحفيًزا كبيًرا لهم.

والمتابع����ة  بالدع����م  الفرس����ان  أش����اد  كم����ا   
المس����تمرة من قب����ل رئيس االتح����اد الملكي 
للفروسي����ة وسباق����ات الق����درة نائ����ب رئيس 
المجلس األعلى للبيئة سمو الش����يخ فيصل 
ب����ن راشد آل خليفة ولكل م����ا يقدمه سموه 

لرياضة قفز الحواجز.

  مسابقات اليوم

 وستنطل���ق فعالي���ات البطولة عند الس���اعة 
بأول���ى  الجمع���ة  الي���وم  صب���اح  م���ن   8.30
المس���ابقات وه���ي المس���ابقة األول���ى لفئ���ة 
م���ع  )مس���ابقة  األول  المس���توى  الناشئي���ن 

جول���ة تمايز( وارتف���اع الحواج���ز: 80 - 90 
س���م، سرع���ة المس���لك 300 مت���ر/  دقيق���ة، 
المس���ابقة الثاني���ة فئة الناشئين المس���توى 
الثاني )مس���ابقة عل���ى مرحلتي���ن( وارتفاع 
الحواج���ز: 90 - 100 س���م سرع���ة المس���لك 
350 مت���را/  دقيق���ة، المس���ابقة الثالث���ة فئة 
األول،  المس���توى  العم���وم  م���ن  المبتدأي���ن 

وارتف���اع  الزم���ن(  ض���د  )الس���رعة  وه���ي 
حواجزه���ا: 85 - 95 س���م وسرعة المس���لك 
الرابع���ة  المس���ابقة  دقيق���ة،  مت���را/    350
للمتقدمين المس���توى الثاني )مسابقة على 
مرحلتي���ن( وارتفاع حواجزها: 100 -  110 

سم وسرعة المسلك 350 مترا/  دقيقة، 
 المس����ابقة الخامسة )جمع النقاط مع حاجز 

الجوكر( ونوعها مسابقة السرعة ضد الزمن 
وارتف����اع حواجزها: 110 - 120 سم، سرعة 
والمس����ابقة  مت����را/  دقيق����ة،   350 المس����لك 
الس����ادسة فئة المتقدمين المس����توى الثالث 
)مس����ابقة التأه����ل لمرحلة التماي����ز( وارتفاع 
حواجزها: 120 - 130 سم، سرعة المس����لك 

350 مترا/  دقيقة.

تغطية - اللجنة االعالمية

الجولة االفتتاحية لبطولة قفز الحواجز

لقطة من قفز الحواجز سمو الشيخ فيصل بن راشد

تنطل���ق الي���وم )الجمع���ة( منافس���ات الجول���ة 6 
ل���دوري ناص���ر ب���ن حم���د الممت���از لك���رة الق���دم 
للموسم الرياض���ي 2019-2018، وذلك بإقامة 

لقاءين على االستاد الوطني.
يلع���ب النجم���ة م���ع الرف���اع عن���د 4.20 عص���را، 
وعن���د 7.20 مس���اء يلع���ب الرفاع الش���رقي مع 

المالكية.
)الس���بت(،  وتس���تكمل مباري���ات الجول���ة غ���دا 
حي���ث يلع���ب الحالة م���ع المح���رق، المنامة مع 

الشباب، والبديع مع الحد.
وبالع���ودة إل���ى مباريات اليوم، ف���إن المواجهة 
األولى تجمع صاحبي المركزين األول )الرفاع( 

والثاني )النجمة(.
يس���عى الرفاع لتحقيق فوز ومواصلة مشواره 
الناج���ح مبتع���دا عن أق���رب منافس���يه بفارق 6 
نق���اط، فيما النجمة يهدف لتحقيق فوز يعادل 

به نقاط السماوي.
يش���رف على النجمة المدرب التونس���ي فتحي 

العبي���دي، فيم���ا يش���رف عل���ى الرف���اع المدرب 
الوطن���ي عل���ي عاش���ور، وال���ذي ق���اد النجم���ة 

الموسم الماضي إلحراز لقب كأس الملك.
ويتوق���ع أن تحظ���ى المواجه���ة بتناف���س قوي 
في سبيل الحص���ول على النقاط الثالث، نظرا 

ألهميتها.
وفي المواجهة الثانية، يس���عى الرفاع الشرقي 
لتعوي���ض خس���ارته األول���ى الت���ي تع���رض له���ا 
الجول���ة الماضية أم���ام المح���رق حينما يالقي 

المالكية متذيل الترتيب.

الرفاع الش���رقي يطم���ح في الع���ودة إلى سكة 
زال  ال  المالكي���ة  أن  حي���ن  ف���ي  االنتص���ارات، 
يبح���ث ع���ن هويت���ه المعهودة خ���الل المواسم 
القليل���ة الماضية، وانتش���ال نفس���ه م���ن المركز 

األخير بحثا عن الهروب من شبح الهبوط.
وتلقى فارس الغربية حتى اآلن 4 خس���ائر من 

أصل 5 مباريات لعبها.
يش���رف على الرفاع الشرقي المدرب اإلسباني 
بي���درو جومي���ز، والمالكي���ة الم���درب الوطن���ي 

أحمد صالح الدخيل.

حق���ق فري���ق البحري���ن لك���رة الطاول���ة المرك���ز 
الثالث والميدالية البرونزية في بطولة األندية 
العربي���ة الثالثين والت���ي استضافتها جمهورية 
تونس مؤخرًا بمش���اركة 24 ناديا تمثل مختلف 

الدول العربية.
وتمك���ن فريق البحري���ن من تحقي���ق الميدالية 
البرونزي���ة بعدم���ا ف���از على ن���ادي س���ار الممثل 
الثاني لكرة الطاولة البحرينية بنتيجة 3/  2 في 
مب���اراة تحديد المركزي���ن الثال���ث والرابع التي 
اقيمت يوم أمس الخميس، ليحتل سار المركز 
الراب���ع في البطول���ة. وسبق لن���ادي البحرين أن 
ش���ارك في النس���خة الماضية م���ن البطولة عام 
2017 وقد أحرز المركز الثاني )وصيف العرب(، 
وف���ي النس���خة الحالية جاء ف���ي المركز الثالث 
بعدم���ا استطاع أن يح���رز 7 انتصارات ويتلقى 

خسارة واحدة ليعتلي منصة التتويج.
ويت���رأس وف���د ن���ادي البحري���ن مدي���ر الفري���ق 
عيس���ى الحداد، والالعبون هم: حمد بوحجي، 

حس���ين الهاشم���ي، راش���د خال���د، ل���ؤي جم���ال، 
والم���درب  وي(  )ج���اي  الصين���ي  والمحت���رف 

الصربي )بوريس(.
وعب���ر الح���داد ع���ن سعادت���ه الكبي���رة بتحقيق 
تلك النتيجة المش���رفة والتي تمكن من خاللها 
الفري���ق ف���ي الوق���وف عل���ى منص���ة التتوي���ج 
وتشريف سمعة كرة الطاولة البحرينية، مؤكدا 
ب���أن تحقي���ق تل���ك النتيج���ة رغ���م التحدي���ات 
والظروف الصعبة التي يمر بها النادي يعد أمرًا 

ايجابيا يعكس ما يتحلى به الالعبون من روح 
العزيمة واإلصرار.

تقدم الحداد بخالص الشكر والتقدير إلى  «
وزارة شؤون الشباب والرياضة بقيادة 

هشام بن محمد الجودر على دعم 
الفريق للمشاركة العربية، كما تقدم 

بالشكر لإلتحاد البحريني لكرة الطاولة 
برئاسة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 

خليفة على المساندة والدعم للفريق.

فرحة فريق البحرين بالمركز الثالث

ف����از ع��ل��ى س����ار وخ���ط���ف ال���ب���رون���زي���ة ب���ج���دارةالش��رقي أمام المالكية في الجول��ة 6 لدوري ناصر بن حمد

فريق طاولة البحرين ثالث العربلقاء الصدارة يجمع النجمة بالرفاع
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أك���د البروفيس���ور الكندي س���تيفان بالي أهمية روزنامة المس���ابقات في االرتقاء بمس���توى الالعبين وض���رورة مراعاة أوقات 
الراحة المناس���بة لتحقيق التطور المنش���ود لمستوى الالعبين ووضع العدد المناس���ب للمباريات بما يسهم في تطوير قدراتهم 

وإمكانياتهم.

“التخطي���ط  ن���دوة  ف���ي  ذل���ك  ج���اء   
”القواني���ن  و  الرياضي���ة”  للمس���ابقات 
األكاديمي���ة  نظمته���ا  الت���ي  الرياضي���ة” 
األولمبية التابعة للجنة األولمبية مس���اء 
باست���اد  المحاض���رات  بقاع���ة  األربع���اء 

البحرين الوطني.
نظ���ام  أن  بال���ي  ستيف���ان  وأض���اف   
ق���درات  يط���ور  أن  يمك���ن  المس���ابقات 
الالعبي���ن أو ي���ؤدي إل���ى تراجعه���ا ف���ي 
الوقت ذاته، مستشهًدا على ذلك بتجربة 
االتح���اد البريطاني للتنس األرضي الذي 
ض���خ م���ا يق���ارب م���ن 80 ملي���ون باون���د 
خ���الل 30 سنة لتطوير اللعبة ليثمر ذلك 
ع���ن وج���ود العبي���ن اثني���ن فق���ط ضمن 

ا والسبب  افضل 20 العًبا مصنفين عالميًّ
هو نظام المسابقات.

 وأوض���ح بال���ي أن ج���دول المس���ابقات 
يج���ب أن يوضع من قبل خبراء وفنيين 
كم���ا ينبغي أن يكون جدول المس���ابقات 
متوف���ًرا ل���دى مدرب���ي الف���رق قب���ل فترة 
طويل���ة م���ن انط���الق المس���ابقات حت���ى 
للج���دول  وفًق���ا  الم���درب خطت���ه  يض���ع 
الزمن���ي للمس���ابقات، وأش���ار إل���ى أهمية 
مراع���اة الفراغ���ات المالئمة الت���ي تؤدي 
للوصول إل���ى الفورم���ة الرياضية وعدم 

إجراء التغيير المستمر على الجداول.
 بع���د ذل���ك، تح���دث المستش���ار القانوني 
باللجنة األولمبية عن القوانين الرياضية 

ص���الح خضر أك���د خاللها أهمي���ة اإللمام 
بالمواثي���ق والقواني���ن والنظ���م واللوائح 
والقواع���د الرياضي���ة المعم���ول به���ا م���ن 
قبل كاف���ة المنتس���بين للرياضة )العبون 
أو إداري���ون أو فني���ون أو متطوع���ون أو 

غيرهم(.
 واستع���رض أهم القوانين وهي الميثاق 
األولمب���ي والميث���اق البارالمبي الدوليين 
األساس���ي  النظ���ام  ص���در  لهم���ا  “ووفًق���ا 
والنظ���ام  البحريني���ة  األولمبي���ة  للجن���ة 
األساسي للجن���ة البارالمبية البحرينية - 
تحت اإلنش���اء، فمخالفة ه���ذه المواثيق 
واألنظم���ة ت���ؤدي لتوقيع عقوب���ات على 
اللجان األولمبي���ة واالتحادات الرياضية 

ورأينا أمثلة على ذلك في المنطقة”.
ولوائ���ح  أنظم���ة  ع���ن  تح���دث  كم���ا   
الت���ي  الدولي���ة  الرياضي���ة  االتح���ادات 
يتعّي���ن مراعاتها، السيم���ا القواعد الفنية 
وإذا   - اللع���ب واالشتراط���ات  قواع���د   -
ت���م مخالف���ة النظ���ام األساس���ي لالتحاد 

الدول���ي لكرة القدم ق���د يتعرض االتحاد 
الوطني لك���رة القدم لإليقاف..، كما أشار 
البحرين���ي وه���و  الرياض���ة  إل���ى قان���ون 
قان���ون الجمعيات واألندي���ة االجتماعية 
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في 
ميدان الش���باب والرياضة والمؤسس���ات 

الخاص���ة الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 
حي���ث  وتعديالت���ه،  1989م  لس���نة   21
يتعي���ن االلت���زام بأحكام���ه مث���ال األندية 
البد أن تش���هر ف���ي ال���وزارة واالتحادات 
تش���كل من قب���ل اللجن���ة األولمبي���ة وأي 
ناد خ���اص أو صالة البد لها من ترخيص 
م���ن ال���وزارة وتكوي���ن أي كي���ان رياضي 
أو النش���ر عن���ه دون ترخي���ص من الجهة 

المختصة مخالفة وجريمة جنائية.

 تطرق المستشار لموضوع  «
االحتراف الرياضي الذي يعني 

ممارسة النشاط الرياضي كمهنة 
أو حرفة يباشرها الالعبون وأعضاء 

األجهزة اإلدارية والفنية والطبية 
بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد 
مادي وفق عقود عمل يتم االتفاق 

علي شروطها مسبًقا.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

روزنامة المسابقات ترتقي بمستوى الالعبين

جانب من الندوة

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ينّظ���م نادي راش���د للفروس���ية وس���باق الخيل ف���ي الثانية من بعد ظه���ر اليوم الجمعة 
الس���باق الثاني لهذا الموسم الذي سيقام على كأس المرحوم عبدالهادي العفو وكأس 

الصخير، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.  

الدرج���ات  لجي���اد  األول  الش���وط  ويق���ام 
الثالثة والرابعة والمبتدئات “نتاج محلي” 
والجائ���زة  مس���تقيم  مت���ر   1200 مس���افة 
2000 دين���ار، ويتوقع أن تكون المنافس���ة 
على المراك���ز الثالثة األولى بين مجموعة 
الجي���اد التي يش���ارك به���ا المضمر جيمس 
ف���ي  واألق���وى  المرشح���ة  وه���ي  نيل���ور 

الشوط. 
الت���وازن  لس���باق  الثان���ي  الش���وط  ويق���ام 
“نتاج محلي” مس���افة 1000 متر مستقيم 
والجائ���زة 2000 دين���ار، وينتظر أن يتكرر 
سيناري���و الش���وط األول ف���ي الثاني الذي 
سيخوض���ه جيم���س نيل���ور ب� 3 جي���اد مما 
يعطي���ه األفضلي���ة في التحك���م بمجريات 

الشوط وتحقيق الفوز.
ويقام الش���وط الثال���ث على كأس الصخير 
الثاني���ة  الدرج���ات  لجي���اد  والمخص���ص 
والثالث���ة والرابع���ة والمبتدئ���ات م���ن خيل 

البحري���ن العربي���ة األصيل���ة المس���جلة في 
والجائ���زة  مت���ر   1200 مس���افة  “الواه���و” 
م���ن  جي���اد   5 وبمش���اركة  دين���ار   1500
ف���ي  والمش���اركات  الخب���رات  أصح���اب 

سباقات الخيل العربية 
ويقام الشوط الرابع لجياد الدرجة الرابعة 
والمبتدئات “مس���تورد” مسافة 1000 متر 
مس���تقيم والجائزة 2000 دين���ار، ويحيط 

الغموض بالشوط.
لجي���اد جمي���ع  الخام���س  الش���وط  ويق���ام 
الدرجات والمبتدئات “مس���تورد” مس���افة 
1800 مت���ر والجائزة 2000 دينار، ويتوقع 
أن يكون من األش���واط القوية اليوم نظًرا 
للمنافس���ة القوي���ة المنتظرة بي���ن عدد من 

الجياد.
لجي���اد جمي���ع  الس���ادس  الش���وط  ويق���ام 
محل���ي”  “نت���اج  والمبتدئ���ات  الدرج���ات 
مس���افة 1600 متر والجائ���زة 2000 دينار، 

ا بين المضمرين  وسيش���هد صراًعا تكتيكيًّ
اللذي���ن  نيل���ور  وجيم���س  سمي���ث  ال���ن 
سيشاركان بمجموعة من أبرز جياد النتاج 

المحلي.
ويقام الش���وط الس���ابع واألخير على كأس 
المرح���وم عبداله���ادي العف���و والمخص���ص 
لس���باق التوازن “مس���تورد” مس���افة 1200 
دين���ار   2000 والجائ���زة  مس���تقيم  مت���ر 
ويتوق���ع أن تكون المنافس���ة مفتوحة بين 

مجموعة من الجياد لتقارب مستوياتها.

المرحوم عبدالهادي العفو

اليوم السباق الثاني للخيل
الصخير - حلبة البحرين الدولية

محب���و رياض���ة الس���يارات عل���ى موعد جديد مع عطلة نهاية أس���بوع حافلة بحلب���ة البحرين الدولية وذلك ي���وم الجمعة الموافق 9 
نوفمبر الجاري بانطالق فعاليات “تجارب القيادة المثيرة” وفعاليات “الحلبة لك” للسيارات والدراجات النارية.

وتق���دم الحلبة عرضا خاص���ا للبنات يصل 
إلى 20 % على حجوزات تجارب القيادة 
وتج���ارب الركاب وأبرزها: تجارب القيادة 
المثيرة، تجارب الدراغس���تر، تجارب الند 

روفر وتجارب الجاغوار.
“تج���ارب  فعالي���ة  ضم���ن  اإلث���ارة  وتب���دأ 
القي���ادة المثي���رة” والت���ي ستنطل���ق صباح 
الجمع���ة، قي���ادة سي���ارة رين���و كلي���و كب، 
وسي���ارة راديكال اس ار1، وتجربة ركوب 

سيارة راديكال اس ار 3.
وتنطل���ق هذه الفعالية على مضمار الحلبة 
م���ن الس���اعة 8 صباح���ا وحت���ى4  مس���اء، 
تجرب���ة  م���ن  الس���رعة  وسيتمك���ن محب���و 
رك���وب سي���ارة الراديك���ال اس ار 3، وذلك 
بث���الث لف���ات عل���ى المضم���ار وذل���ك ب� 35 

دينار بحريني ومدة التجربة 40 دقيقة. 
إلى جانب تجربة قيادة سيارة الكليو كب، 
اختبارك األول في عالم رياضة السيارات، 
على مضمار الحلب���ة لجولتين، وكل جولة 

تتضم���ن 6 لف���ات، أي ما مجموع���ة 12 لفة 
وذل���ك ب�110 دينار بحريني ومدة التجربة 

ساعتان و30 دقيقة.
باإلضافة إلى تجربة قيادة الراديكال اس 
ار 1 والت���ي ستتمكن م���ن اختبار قدراتك، 
 5 وذل���ك بجولتي���ن وتتضم���ن كل جول���ة 

لف���ات، وذل���ك ب� 120 دين���ار بحريني ومدة 
التجربة ساعتين و30 دقيقة.

وسيكون بإمكان عشاق رياضة السيارات 
سياراته���م  قي���ادة  لي���ال،  الس���بت  ي���وم 
ودراجته���م الناري���ة الخاص���ة عل���ى مس���ار 

الحلبة.

جانب من الفعاليات

انطالق فعاليات “الحلبة لك”

كش���ف عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبي���ة البحرينية رئيس االتحاد البحريني لفنون 
القتال المختلطة رئيس اللجنة التنفيذية ألس���بوع بريف الدولي للقتال خالد الخياط، 
ف���ي المؤتم���ر الصحاف���ي الع���ام الس���تضافة مملكة البحري���ن أكبر مهرج���ان رياضي في 
الق���ارة اآلس���يوية ف���ي رياض���ة فن���ون القت���ال المختلطة متمث���ال في #أس���بوع_بريف_

الدولي_للقت���ال، ال���ذي س���يقام ف���ي مملك���ة البحري���ن تحت رعاي���ة ممثل جالل���ة الملك 
لألعم���ال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجل���س األعلى للش���باب والرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

ويشهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة 
العالم للهواة، والنس���خة الثامنة عشرة من 
بطول���ة القتال الش���جاع- بري���ف في الفترة 
-11 18 نوفمب���ر الج���اري على صالة مدينة 
الرياضي���ة، ع���ن تفاصي���ل كثي���رة  خليف���ة 
ه���ي  رعاي���ة سم���وه  أن  مؤك���ًدا  للبطول���ة، 
دلي���ل عل���ى أهمية هذه الفعالي���ة الرياضية 

العالمية.

مصدر فخر واعتزاز

وقال الخياط “تشرفنا جميًعا برعاية سمو 
الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة للبطولة، 
فه���ذه الرعاية مصدر فخر واعتزاز لألسرة 
الرياضية عموًما وأسرة رياضة MMA في 
البحرين على وجه الخصوص، التي تشكل 
للجمي���ع حافًزا كبيًرا نحو تميز االستضافة 

وظهورها بالمستوى المثالي”.
وقد أثنى الخياط على جهود النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتح���اد البحريني لفنون 
القت���ال المختلط���ة رئيس اللجن���ة المنظمة 

العلي���ا ألسب���وع بريف الدول���ي للقتال سمو 
الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة، مؤكًدا أن 
ال���دور الكبي���ر ال���ذي لعبه سموه ف���ي إقامة 
الح���دث العالم���ي يؤكد ح���رص سموه على 
تطوي���ر واحتض���ان رياض���ة MMA، وقال: 
“إن سموه سع���ى نحو تطويرها لتصل إلى 
م���ا وصلت إلي���ه اآلن م���ن مكان���ة مرموقة 
على المس���توى الدول���ي، الذي انعكس على 
م���ن  العدي���د  البحريني���ة   MMA تحقي���ق 
اإلنجازات المش���رفة بمختلف المش���اركات 

والبطوالت”.
وكش���ف الخي���اط ف���ي المؤتم���ر الصحافي 
ع���ن حج���م المش���اركة الت���ي ستحظ���ى بها 
نس���خة هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، 
وق���ال إن ع���دد ال���دول المش���اركة في هذا 
الع���ام وصل إلى 52 دولة من مختلف دول 
العال���م وقارات���ه، كم���ا أن ع���دد المش���اركين 
ا من فئة الذكور  وسيصل إل���ى 229 رياضيًّ
ا من فئة الذكور في فئة  الكبار، و79 رياضيًّ
الش���باب. أم���ا على صعيد اإلناث فس���يصل 
الع���دد إل���ى 54 رياضي���ة م���ن فئ���ة اإلن���اث 

بمنافس���ات الكب���ار، و4 رياضي���ات م���ن فئة 
اإلناث بمنافس���ات الشباب، أما على صعيد 
الجان���ب اإلداري فق���ال الخي���اط أن الع���دد 
سيص���ل إل���ى 181 مش���ارًكا م���ن اإلداريين 
الع���ام  المجم���وع  ليص���ل  والمدربي���ن، 
للمش���اركين في البطولة إلى 547 مش���ارًكا 

لغاية اإلعالن في المؤتمر الصحفي.

نجوم المنتخب

كش���ف الخياط عن قائم���ة نجوم المنتخب 
أل���وان  ع���ن  الذي���ن سيدافع���ون  الوطن���ي، 
المنتخب في هذه المش���اركة والمكونة من 
16 العًب���ا في فريق العموم، و4 العبين من 
فئة الش���باب ومن الجنسين في القائمتين. 
فريق العموم: حس���ن عياد، عيسى الدوي، 
هن���د رزق، منص���ور ماغوم���دوف، محم���د 

المعم���اري، ميغ���ادوف ادريس���وف، حم���زة 
ناي���ف  ماغوم���دوف،  عبدالمن���اف  زري���رة، 
فك���ري، شاميل جيمبات���وف، محمد عباس 
خان، مراد غازينوف، عبدالرحمن الحسن، 
باش���ا  غازي���ف،  شامي���ل  حاج���ي،  محم���د 

كركاشيف.
فري���ق الش���باب: ابراهي���م دروي���ش، عل���ي 

بوجفال، يوسف سيار، منار الحايكي.

إشادة دولية

أش���اد رئيس االتح���اد الدولي لفنون القتال 
المختلطة IMMAF كاريث براون بالجهود 
التي يبذلها سمو الش���يخ خالد بن حمد آل 
خليف���ة ف���ي تطوي���ر ونش���ر اللعب���ة، مؤكًدا 
أن دع���م ورعاية سم���وه كان له���ا بالغ األثر 
سم���و  م���ع  بج���د  “عملن���ا  ب���راون  وأض���اف 

الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة في الفترة 
الماضية من أجل نشر هذه اللعبة في هذه 
المنطق���ة ومختلف الدول”، وأكد براون أن 
نجاح���ات البحرين في العام الماضي جعل 
االتحاد الدولي يطلب استضافتها للحدث 

العالمي للمرة الثانية.

3 ألقاب

كش���ف الرئي���س التنفي���ذي التح���اد القت���ال 
الش���جاع- بريف محمد شاه���د عن األلقاب 
التي ستشهدها BRAVE 18 وذلك في فئة 
وزن الذباب���ة، وزن الديك والوزن الخفيف. 
وقال شاهد: “إن البطولة ستشهد مشاركة 
واسع���ة م���ن نج���وم رياض���ة فن���ون القتال 
المختلطة المتواجدين في هذه البطولة”.

قنوات عالمية للبث

كما أكد أن البطول���ة ستحظى بنقل مباشر 
وم���ن مختل���ف القنوات من خ���الل التعاقد 
وإب���رام العقود م���ع قنوات عدي���دة ورائدة 
ف���ي عملي���ة الب���ث لنق���ل الح���دث الرياضي 

العالمي لمختلف دول العالم.

تفاعل إعالمي كبير

ا  شه���د المؤتم���ر الصحف���ي حض���وًرا إعالميًّ
المحلي���ة  اإلعالمي���ة  الوسائ���ل  م���ن  الفًت���ا 
وممثل���ي الوسائ���ل اإلعالمي���ة الخارجي���ة، 
ووس���ط تفاع���ل جيد من الحض���ور وهو ما 
يؤكد أهمية هذا الحدث الرياضي لمختلف 

دول العالم.

جانب من المؤتمر الصحافي

جانب من الحضور

رعاية 
ناصر بن حمد 

مصدر فخر
ت���ف���اع���ل إع����ام����ي ف����ي ال���م���ؤت���م���ر ال���ص���ح���اف���ي ألس����ب����وع ب���ري���ف ال���دول���ي

تغطية – اللجنة اإلعالمية
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في مس���ألة اتب���اع إح���دى الحمي���ات الغذائية من 
أجل التخلص من بعض الكيلوغرامات والدهون 
المتراكم���ة ليس من األمور الهين���ة مطلقا، بل هو 
ق���رار يحت���اج إلى الكثي���ر من الجرأة والش���جاعة 
والمثاب���رة واإلصرار، كما أن���ه يتطلب منك أيضا 
اإللم���ام بمجموع���ة من األس���رار المتعلق���ة بنجاح 
غالب���ا  األم���ر  ه���ذا  عدم���ه. وألن  م���ن  “الريجي���م” 
م���ا تش���وبه الكثي���ر م���ن المعتق���دات والفرضيات 
الخاطئة التي من ش���أنها أن تتس���بب في فش���له، 
ووفق���ا لتقري���ر كانت قد نش���رته في وقت س���ابق 
صحيفة ديلي ميل البريطانية على لس���ان خبيرة 
التغذي���ة األس���ترالية إيما تايلور ع���ن 6 معتقدات 

خاطئة حول الحميات الغذائية وهي كالتالي:

البي��ض والخض��روات المجم��دة والطع��ام في اللي��ل وغيرها

أخطاء “الريجيم” الكارثية

تعلم معظم األمهات أن الرضاعة الطبيعية مفيدة لصحة أطفالهم بدرجة 
أكبر من التركيبات الصناعية لكن نادرًا ما يوضح األطباء فوائد الرضاعة 

الطبيعية لألمهات أيضًا.

تايم���ز  نيوي���ورك  صحيف���ة  ذك���رت 
نش���رتها  دراس���ة  -ع���ن  األميركي���ة 
دورية ط���ب الرضاعة الطبيعية- أن 
الرضاع���ة الطبيعي���ة تقل���ل مخاط���ر 
إصاب���ة األم بس���رطان الثدي بنس���بة 
4.3 % ل���كل 12 شه���رًا من الرضاعة 
وبنسبة سبعة بالمئة عن كل مولود.

الرضاع���ة  أن  الصحيف���ة  وأضح���ت 
الطبيعي���ة له���ا خ���واص وقائي���ة ضد 

مجموع���ة من أخطر األورام مضيفة 
اإلصاب���ة  ف���رص  أيض���ًا  تقل���ل  أنه���ا 

بسرطان المبيض.
ذكرت “نيويورك تايمز” أن  «

الرضاعة الطبيعية تساعد أيضًا 
في الوقاية من النوع الثاني 
من مرض السكري والتهاب 
المفاصل وقد تحسن صحة 

القلب واألوردة الدموية.

الرضاعة الطبيعية مفيدة لألم أيضا

بع����د ج����دل كبير ح����ول الض����رر الصح����ي للهوات����ف الجوالة، كش����فت 
دراسة عن “دليل قاطع” يؤكد أن استخدامها المفرط يقود لإلصابة 

بالسرطان، بسبب التعرض المتكرر لإلشعاع.
وح����ذرت دراس����ة أجراه����ا المعه����د الوطن����ي للصح����ة ف����ي الوالي����ات 
المتح����دة، من أن اإلشعاع الناتج من استخ����دام الهواتف المحمولة، 
ق����د يؤدي لإلصابة بس����رطان القلب والدماغ والغ����دد الكظرية. وأكد 
تقري����ر نهائ����ي صدر الجمعة، النتائ����ج األولية التي تم اكتش����افها في 
العام 2016، والتي وجد فيها علماء مؤشرات مبكرة على أن إشعاع 
الهوات����ف الخلوي����ة قد يك����ون مس����رطنا. ويتعرض اإلنس����ان ألضرار 
اإلشع����اع عندم����ا يض����ع الهات����ف المحم����ول عل����ى أذنه مباش����رة. وقد 
تحل عدة طرق تلك المشكلة، وتقلل بشكل كبير احتمالية التعرض 
لإلشعاعات، أبرزها استخدام سماعات األذن للتحدث، أو استخدام 

خاصية مكبر الصوت التي تمتلكها جميع الهواتف النقالة.
وق����ال الباحث����ون ف����ي الدراسة إن الرج����ال قد يكون����ون أكثر عرضة 
من النس����اء لإلصابة بالس����رطان عند استخدام الهات����ف النقال، وفقا 

لتجارب أجريت على فئران.
وأك����د العلم����اء المس����ؤولين عل����ى الدراس����ة أن النتائ����ج الت����ي نتجت 
ع����ن تجارب عل����ى الحيوانات ال يمكن ربطها بالبش����ر بش����كل مباشر، 
ولكنه����ا تعتب����ر مؤش����ر ق����وي عل����ى تأثي����ر التكنولوجي����ا عل����ى صح����ة 
البش����ر. وم����ن ناحية أخرى، ق����ال الدكتور أنتوني ميلر، البروفيس����ور 

بجامعة تورنتو: “نتائج اختبارات الحيوانات مع العالمات البشرية، 
واالرتف����اع الهائ����ل بنس����بة اإلصاب����ة بالس����رطان ل����دى الش����باب، تؤكد 
بشكل قطعي أن إشعاع موجات الراديو الصادرة من الهواتف يملك 

تأثيرا مسرطنا”.

ال��س��ب��ب ال���ت���ع���رض إلش���ع���اع م���وج���ات ال���رادي���و

الهواتف الجوالة تقود لإلصابة بالسرطان

يمن���ح ك���وب حلي���ب الش���وكوال جرعة قوي���ة من الطاق���ة من خالل 190 س���عرة 
حراري���ة، لذل���ك يعتبر مش���روبًا مفيدًا قب���ل أو بعد أداء التماري���ن الرياضية في 
“الجي���م”، خصوص���ا أنه يوفر مغذي���ات أخرى منها 7 غرامات م���ن البروتين. كما 
يحت���وي حليب الش���وكوال على الس���كر المض���اف، وهو ما يتطّل���ب االعتدال في 

تناوله.

يحتوي كوب حليب 
 27 عل���ى  الش���وكوال 

احتياج���ات  م���ن   %
م���ن  اليومي���ة  الجس���م 

الكالسيوم.
ويأتي الكالسيوم في صدارة 

المغذي���ات التي يوفرها حليب 
الواح���د  فالك���وب  الش���وكوال، 
م���ن   %  27 عل���ى  يحت���وي 
احتياجات الجس���م اليومية من 
هذا المعدن الالزم لصحة العظام 
واألسن���ان. وتجم���ع بين النحاس 
والبوتاسي���وم  والمغنيس���يوم 

والحدي���د وفيتامي���ن 
“د” و ”أ” و ”سي”.

اقت���رب باحثون م���ن مركز أبحاث ِهلمهولتس في مدين���ة ميونخ األلمانية 
م���ن تحديد س���بب البدان���ة الحقيقي، إذ تبي���ن لهم من خ���الل أبحاث على 

الفئ���ران، وبمس���اعدة طريق���ة جدي���دة لتصوير 
البع���د الثال���ث، أن خل���الً ف���ي نق���ل هرمون 

“لبتين”، الذي يساعد في الشعور بالشبع، 
إل���ى الم���خ لي���س ه���و س���بب اإلصاب���ة 
بالس���منة حس���بما كان يعتقد الباحثون 

حتى اآلن.

ويلع���ب هرم���ون الش���بع “لبتين” 
الذي يفرزه النس���يج الدهني، 
البيض���اء  الده���ون  وخاص���ة 
استه���الك  ف���ي  مهم���ًا  دورًا 

الطاق���ة وتنظيم هذا االستهالك 
من قبل جس���م اإلنس���ان، فعندما 
ال يشعر اإلنس���ان بالشبع رغم أنه 
ي���أكل كثي���رًا فإن ذل���ك ربما يرجع 

لوج���ود مقاوم���ة له���ذا الهرمون في 
الجس���م، حيث كنا نعتقد حتى اآلن 
أن الس���بب ف���ي ه���ذه المقاوم���ة هو 

اضطراب في عملية النقل.

ق���ال الدكتور فيليب ش���وف، أخصائي الروماتيزم لدى األطف���ال، إن أعراض الروماتيزم 
ل���دى األطف���ال تتمثل في تيب���س المفاصل صباحًا وت���ورم مفصل الركب���ة وكذلك مفصل 

المعصم.

المش���ي  تجن���ب  األخ���رى  األع���راض  وم���ن 
متك���رر،  بش���كل  حماي���ة  وضعي���ة  واتخ���اذ 
كالع���رج أو تجن���ب فرد الركبة بش���كل كامل 
مثالً. وينبغي استش���ارة الطبي���ب فورًا في 
ح���ال استمرار هذه األعراض لمدة تزيد عن 

أسبوعين.
البروفيس���ورة  أش���ارت  جانبه���ا،  وم���ن 

كيرستي���ن ميندي���ن، أخصائي���ة الروماتيزم 
لدى األطفال، إلى أن أكثر أنواع الروماتيزم 
شيوع���ًا ف���ي مرحل���ة الطفول���ة ه���و الته���اب 
 Juvenile( المفاصل الروماتويدي الش���بابي
idiopathic arthritis(، وال���ذي يندرج ضمن 
أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم جهاز 

المناعة المفاصل وُيصيبها بالتهابات.

حليب الشوكوال سر البدانة الحقيقي

الروماتيزم عند األطفال
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يمك���ن لإلنس���ان تدريب جس���مه على االستيق���اظ في ساع���ة معينة، من 
خ���الل ساعته البيولوجي���ة الخاصة التي تحدد شعور اإلنس���ان بالنعاس 
أو النش���اط حيث يواجه الكثيرون صعوبات في االستيقاظ في الصباح 
الباكر دون اللجوء إلى المنبه، الذي يسبب صوته إزعاجا أكثر ما يساعد 
عل���ى االستيقاظ. وم���ع المتاعب التي يس���ببها المنبه، بخ���الف صعوبات 
االستيقاظ مبكرًا، تتزايد أهمية البحث عن طريقة يمكن بها اإلفاقة في 

وقت مبكر دون هذه األداة المزعجة.
وم���ن خ���الل مجموع���ة م���ن الخط���وات، بإمكان���ك تدريب جس���مك لكي 
تس���تيقظ يومي���ًا ف���ي الوقت ال���ذي تري���د، ودون الحاج���ة لالعتماد على 
المنبه. وحسب موقع “سليب دوت أورغ”، يمكن لإلنسان تدريب جسمه 
على االستيقاظ في ساعة معينة، من خالل ساعته البيولوجية الخاصة 

التي تحدد شعور اإلنسان بالنعاس أو النشاط.
ولتتوقف عن االعتماد على المنبه، اخلق نظاما ثابتا تتبعه بشكل يومي، 
فعلى سبيل المثال، حاول الخلود إلى الفراش في نفس الس���اعة يوميا. 
لكن من الضروري أن تمنح جسدك القدر الكافي من النوم، إذ أن التدريب 
ل���ن ينجح بتاتا إذا كان الجس���م مرهق���ا وبحاجة لمزيد م���ن االسترخاء. 
ويحتاج معظم الناس للنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا ليشعروا بالراحة 
والنش���اط بعد االستيقاظ، لذلك عليك أوال أن تحدد عدد الس���اعات التي 
يحتاجه���ا جس���دك، وبن���اء عليها تح���دد موعد استيقاظ���ك. وعلى سبيل 
المثال، إذا كنت معتادا على النوم في الس���اعة 11 مس���اء، لكن بحس���اب 

ع���دد ساع���ات الت���ي تحتاجه���ا وج���دت أن���ه م���ن الض���روري أن تن���ام في 
العاشرة، حاول أن تبكر موعد نومك تدريجيا.

فف���ي األسب���وع األول اذهب إل���ى فراشك الس���اعة 10:45 وفي األسبوع 
الثان���ي الس���اعة 10:30 وهكذا حتى تص���ل إلى العاشرة. أم���ا قبل موعد 
نومك بس���اعة، فحاول أن تهيئ نفس���ك للنوم، من خالل نظام أو أنشطة 
معينة تساعدك على االسترخاء، كاالستحمام أو قراءة كتاب أو التأمل، 
م���ع التأك���د من إطفاء األجه���زة اإللكترونية واألنوار. وم���ع شعورك بأنك 
على وشك أن تنام، ذكر نفسك بالساعة التي تريد االستيقاظ فيها، لتعد 

جسمك لذلك.
لك���ن إن كن���ت م���ن “مدمن���ي” استخ���دام المنب���ه، ينص���ح بتجرب���ة ه���ذه 

الخطوات قبل أيام عطلتك، لتجربة تأثيرها عليك.

ت��دري��ج��ي��ا ن���وم���ك  م���وع���د  ت��ب��ك��ر  أن  ح������اول 

كيف تستيقظ من النوم دون “منبه”؟

من األكيد أن تركيبة البيض ال تخلو من الكولسترول المعروف بتأثيراته السلبية على 
الس���منة وزي���ادة الوزن، ولك���ن ذلك ال ينفي أبدا أن الغالبي���ة المطلقة من األطعمة التي 
نتناوله���ا عل���ى مدار الي���وم هي أطعمة تحتوي غالبا على نس���ب عالية من هذا المركب 
)أي الكولس���ترول( ق���د تتجاوز تلك الموجودة في صف���ار البيض، ومن أجل ذلك وقبل 
التفكي���ر ف���ي اتب���اع حمية خالية منه، يج���ب أن نتذكر جيدا أنه مص���در رائع للبروتين 

وللعديد من المعادن األخرى المفيدة للجسم.
وبالع���ودة إل���ى األخصائيي���ن حول هذا الش���أن، أكدت س���وزي بوريل، خبي���رة التغذية 

األسترالي���ة، ع���ن وجود أدل���ة تثبت أن تناول ما يص���ل إلى بيضتين 
يوميا كجزء من وجبة فطور غنية بالبروتين يمكن أن يكون خيارا 
مالئم���ا لخس���ارة ال���وزن أكث���ر م���ن التعويل عل���ى وجبة فط���ور ثرية 

بالكربوهيدرات أو الحبوب.

على عكس ما يتصوره الغالبية، فإن تناول الكثير من السعرات الحرارية دائما 
م���ا يكون ضارا ويتس���بب في اكتس���اب المزي���د من الوزن، بقط���ع النظر إن تم 

استهالك تلك الس���عرات خالل اللي���ل أو خالل النهار. ومن 
أج���ل ذل���ك ينصح األخصائي���ون بض���رورة المحافظة على 
نمط حياة صحي ونش���ط يكون قوام���ه االنتباه جيدا إلى 

الوجبات التي يتم تناولها مهما كان نوع تلك الوجبات.

على عك���س ما يعتق���ده الكثيرون ف���إن الخضراوات 
والفواك���ه المجم���دة ه���ي أكثر فائ���دًة م���ن الطازجة. 
الن تل���ك التي يتم تجميدها بش���كل ف���وري، تحافظ 
عل���ى الكثير من محتواها من الفيتامينات والمعادن، 

وبالتالي فإنه خيار مفضل.

تشير االحصاءات إلى أن الغالبية المطلقة من الحميات الغذائية الحديثة هي 
حمي���ات ترتك���ز أساسا على األطعم���ة الخالية من الغلوتي���ن ومنتجاته، وذلك 
بعد أن ثبت مدى تأثير هذا العنصر في تعزيز مش���كلة الس���منة ومنح أصحابه 
الكثي���ر م���ن الكيلوغرام���ات الزائ���دة.  وألن يش���كل األم���ر حقيقًة مثبت���ًة، فإنه 

م���ن الخط���أ أن يت���م العمل بهذه 
النظرية، وذلك ألن معظم 
م���ن  الخالي���ة  المنتج���ات 
الغلوتي���ن ه���ي منتجات 
بش���كل  معالجته���ا  تت���م 
كبي���ر، مما يعن���ي إضافة 
المزي���د م���ن الم���واد غير 

الصحية إليها.

حت���ى أثن���اء اتباعه���م إلح���دى الحمي���ات الغذائية، ف���إن الغالبي���ة المطلقة من 
األشخ���اص يحرص���ون دائما على تناول اللحوم بش���كل منتظ���م اعتقادا منهم 
بأنه���ا تش���كل المصدر الوحي���د للبروتينات التي يحتاج إليها الجس���م من أجل 
نم���و عضالت���ه، إال أن ه���ذه النظري���ة تعد ه���ي األخرى م���ن األخطاء الش���ائعة 
الت���ي يمك���ن تالفيه���ا، إذ تحت���وي معظ���م مجموع���ات األطعمة الرئيس���ة على 

مس���تويات متفاوت���ة م���ن البروتين���ات، 
كم���ا أن المنتج���ات النباتي���ة تع���د ه���ي 
العنص���ر  له���ذا  رائع���ا  األخ���رى مص���درا 
)أي البروتي���ن(، وخاص���ًة منه���ا البق���ول 
والخض���روات. وألنها غالبا من األطعمة 
الخالي���ة م���ن الده���ون المش���بعة )عل���ى 
عك���س اللح���وم( ف���إن اعتمادها بش���كل 
أساس���ي أثناء الدايت يعد خيارا صائبا 

وليس العكس.

ضرورة التخلي عن البيض أثناء الريجيم

تناول السعرات الحرارية في الليل أسوأ من النهار

الخضراوات والفواكه الطازجة أفضل من المجمدة

األطعمة الخالية من الغلوتين

الحمية النباتية فقيرة من البروتينات
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ال تهمل الوضع مع الشريك أكثر من الالزم.

تعامل بروية وحكمة مع الزمالء فال زلت غريبا.

الجهد الذي تبذله في العمل غير سهل.

حاول أن تظهر بعض الصالبة في تعاملك.

تحتاج لقدر من الراحة بقدر ما تبذله من جهود 
أخيرا.

خفف من حدة غضبك وانفعالك مع أصحابك.

تبدو متفائال بشأن المشروع لكن هذا ال يكفي.

ما تمر به ينقضي سريعا والبد من إعادة 
التخطيط.

باشر في مشروعك المقبل وال تتردد في 
التمويل.

انتبه لنظامك الغذائي إن كنت تطمح لتحقيق 
النتائج.

ادرس تفاصيل عملك الجديد وابدأ مبادرات.

أمامك تحديات والتزاماك فانتبه لمواعيدك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 1799
نابليون بونابرت 

يسطو على الثورة 
الفرنسية 

وينصب 
نفسه في 

منصب القنصل 
األول وهو بمركز حاكم 

فرنسا.

تعاقد الممثل القدير ليام 
نيسون، على بطولة فيلم 

الكوميديا “صنع في 
إيطاليا”، مع الممثل الشاب 

مايكل ريتشاردسون، 
ومن المقرر أن يبدأ إنتاج 

الفيلم في أبريل 2019 
في إيطاليا.

tariq.albahar
@albiladpress.com

SEGA Pocket Club Manager لتجربة كرة القدم األوروبية

أفضل تطبيقات وألعاب “األندوريد”

تعرف على 
أفضل األلعاب 

والتطبيقات 
المميزة على 

جوجل بالي هذا 
األسبوع

ال شك في أن الممثلين في الصفوف األولى يتقاضون مراتب عالية مقابل 
أدوار البطول���ة التي يؤدونها، إذ تخطت أجورهم نصف ميزانية أعمالهم، 

األمر الذي أثر بشكل سلبي على تسويق األعمال الدرامية.

الممثل عادل إمام تقاضى 45 مليون جنيه عن مسلسل “عوالم خفية “. «

غادة عبدالرازق والممثلة نيللي كريم تساوتا في األجر هذا العام فقد  «
تقاضت كل منهما 22 مليون جنيه.

محمد رمضان تقاضى عن مسلسله “نسر الصعيد” 35 مليون جنيه. «

يسرا تقاضت 18 مليون جنيه، عن بطولتها لمسلسل “لدينا أقوال أخرى”. «

أجور الممثلين العرب
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 1821
بدء الدراسة في أول كلية متخصصة للصيدلة وهي كلية فيالديلفيا.

 1935
القوات اليابانية تستولي على مدينة شنغهاي أهم موانئ الصين.

1989
 فتح الحدود بين ألمانيا الغربية والشرقية وسقوط جدار برلين.

 1964
الكويت تشكل مجلس الدفاع األعلى ويرأسه رئيس الوزراء.

 1980
صدام حسين يعلن الحرب على إيران بعد إلغاء معاهدة الجزائر.

22

إذا كنت من محبي األلعاب اإلستراتيجية  «
فيمكنك أن تتمتع بتجربة جديدة في لعبة 

Black Command، التي تتيح لك تكوين 
جيشك الخاص وإرساله في بعثات حربية، 
حيث توفر اللعبة تجربة متنوعة لمختلف 

المهام والحروب، كما تدعم الالعبين 
بمجموعة مميزة 

من األدوات لتشكيل 
الجيش. اللعبة تقدم 

تجربة جديدة أيضًا 
مع محاكاة أكثر 

واقعية، حيث تنتهي 
الشخصية في اللعبة 

بشكل دائم عند 
موتها في ساحة 

المعركة، لعبة 
حصلت أيضًا على 
مراجعات إيجابية.

Black Command

إذا أردت التحكم في حاسبك اآللي باستخدام هاتفك، فهذا التطبيق هو األفضل. 

يسمح لك هذا التطبيق بعد تنزيله على هاتفك وحاسبك اآللي بالقيام  «
بعمليات متنوعة على حاسبك باستخدام هاتفك المحمول، ابتداًء من 
استخدام شاشة الهاتف كفأرة، وانتهاًء بتشغيل تطبيقات الموسيقى 

واألحالم والتحكم في الصوت وفتح الحاسوب وإغالقه.

Unified Remote

أحد األلعاب المميزة والمرشحة لك على جوجل  «
بالي، حيث ستظهر أمام شخصية اللعبة الكثير 
من العقبات التي سيكون عليه أن يتخطاها، مع 

جرافيك مميز في اللعبة وسرعة في التحكم 
أيضًا. لعبة ليست من األلعاب المجانية حيث 

تتوفر للتثبيت بسعر 3 
دوالر تقريبًا، إال أنها من 

األلعاب التي تستحق 
التجربة، حيث عليك أن 

تتخطى 84 مستوى في 
اللعبة، مع لوحة تجمع 
المتصدرين في اللعبة 
حتى اآلن، اللعبة تدعم 

أيضًا اللعب خارج نطاق 
اإلنترنت بشكل كامل، مع 

مستويات أخرى تضاف 
إلى اللعبة قريبًا.

Hooky Crook

يمكنك تجربة لعبة جديدة من ألعاب كرة القادم  «
SEGA Pocket Club Man�  ألألوروبية في لعبة
ager، التي تقدم تجربة SEGA في األلعاب، مع 

ميزة تكوين فريق، والمنافسة في المباريات، 
وأيضًا ادارة فريقك الخاص مع أكثر من 2000 

حيث تجمع اللعبة العب لالختيار من بينهم، 
بين أشهر العبي كرة 

القدم من الدوري األوربي، 
اآلسيوي وأيضًا الفرق 
العالمية. يمكنك أيضًا 

في اللعبة ابتكار العبك 
الخاص مع صورة 

واقعية، مع مجموعة 
من المميزات األخرى 
التي تجعل من أحد 

األلعاب المرشحة لك 
أيضًا هذا األسبوع.

SEGA Pocket Club Manager

مازال هذا اإلصدار تجريبي  «
للتطبيق، إال أنه يستحق التجربة 

مع واجهة مستخدم يمكن 
تخصيصها لدعمك بأحدث 

األخبار أو استكشاف األخبار 
المفضلة 
إليك، مع 

ميزة عرض 
واضحة 

للمستخدم، 
أيضًا قد 
يتطلب 
تطبيق 
إضافة 

تعليقات 
أو تقييم 
التطبيق.

Feedly Lab

يفضل البعض تخصيص المهام على  «
الهاتف وإدارتها بتجربة محددة، وتطبيق 

Assistant Shortcuts هو التطبيق األفضل 
لدعم هذه الفكرة، حيث صمم التطبيق 

لدعم تغيير مهام األزرار في هاتفك بشكل 
 Assistant Shortcuts سلس. تطبيق

يوفر لك الكثير من 
االختيارات في فتح 

اإلشعارات على سبيل 
المثال، أو اختيارات 
أيضًا إلعادة تعيين 

المهام في البرامج من 
بين مميزات أخرى، 
يمكنك أيضًا اختيار 

تثبيت تطبيق بشكل 
مجاني مع اإلعالنات 

أو اإلصدار الخالي من 
اإلعالنات المدفوع.

Assistant Shortcuts

إذا كنت من محبي التصوير بهاتفك  «
الذكي، فهذا التطبيق هو كل ما تحلم 
به. يمّكنك “فوتو دايركتور” من القيام 

بتعديل الصور بمستوى احترافي 
للغاية، فالتطبيق 

مزود بأدوات 
متنوعة عالية 

الكفاءة لتعديل 
كل ما يمكن في 

الصورة ابتداء من 
األلوان والفالتر 

المتنوعة وانتهاء 
 HDRبالجودة والـ

وشدة اإلضاءة 
وغيرها من 

المميزات النادرة.

PhotoDirector

يش��ارك الفنان القدير محمد جابر العيدروسي في الفيلم الكويتي 
»إي��كاروس« وتش��اركه الفنان��ة العراقية ميس كم��ر، والفنان 
مبارك س��لطان، ومحمد باش وجراح العونان وهبة العبسي، 
ونواف السيد، وغيرهم، بينما يتولى مهمة اإلخراج محمد البكر 

وصاغ احداثه فالح مطر.
وص��ورت أحداث الفيلم بين مصر والكوي��ت، وتحديدا في جزيرة 

فيلكا، ويحمل بين طياته العديد من القضايا المهمة التي تقدم في 
قالب كوميدي، ولعل أبرز الخطوط الدرامية في العمل أهمية الحفاظ على اآلثار.

بعد الضجة التي أثيرت ح��ول زفافها المفاجئ، تتواجد الفنانة 
ش��ذى حس��ون في المغرب حاليا لالس��تعداد لعقد قرانها 
عل��ى رجل أعمال مجه��ول الهوية، وكل ما يع��رف عنه أنه 

يقيم في اإلمارات.
ويبدو أن شذى قررت أن تحتفل بأجواء شبابية، حيث دعت، 

وفق تقارير صحافية، أصدقاءها الذين س��افروا إلى المغرب 
ليكون��وا بقربه��ا في هذا المناس��بة الس��عيدة، وبالفع��ل بدأوا 

يتوافدون الى بلد والدتها، ومن بينهم اإلعالمية مريم سعيد.

تفاصي��ل جدي��دة كش��فتها الفنانة منة فضالي ع��ن حياتها 
الشخصية وعن مميزاتها وعيوبها التي ال يعرف الجمهور 
عنها شيئا، حيث قالت في حوارها مع موقع »وشوشة« 
إن��ه ال يوجد لديه��ا مواصفات لفتى أح��الم، ولكنها فقط 
تبح��ث عن رج��ل محت��رم يراعي الل��ه فيه��ا، وذلك بعد 

أن م��رت بأكثر من تجربة فاش��لة، فال تري��د منة أن تتزوج 
لتطلق بعد أس��ابيع قليل��ة، وال تريد ألطفالها أن يعيش��وا ما 

عاشته مع والدها.

أسرار منة فضاليحسون ستتزوجالعيدروسي في السينما



سباق األفالم األسبوعي في البحرين والعالم

حصدت المغنية الكوبية األميركية كاميال كابيلو مؤخرا جوائز حفل  «
توزيع جوائز الموسيقى األوروبية “MTV EMAs” لعام 2018، الذي أقيم 
في إسبانيا، بحصولها على 4 جوائز، وهي جائزة أفضل أغنية، وأفضل 

فنان أميركي، وأفضل فيديو، وأفضل فنان بوب في حفل شهد أداء 
ممتازا من جانيت جاكسون. وأبهرت كاميال الحضور والمصورين 

باطاللتها الحمراء.

الدرام���ي  الفيل���م  أمي���ركا  ف���ي  حالي���ا  يتص���در 
“بوهيمي���ان رابس���ودي” وال���ذي ب���دأ عرض���ه ه���ذا 
االس���بوع ف���ي البحري���ن، إي���رادات الس���ينما ف���ي 
الوالي���ات المتح���دة األميركية وم���ن المؤمل ان 
يحق���ق نف���س النجاح���ات ف���ي المملك���ة. وحقق 
الفيلم الذي يش���ارك في بطولت���ه كل من رامي 
مالك ولوسي بوينتون ومايك مايرز، إيرادات 

بلغت 50 مليون دوالر.

الجدي���ر ذكره ان الكويت ق���د منعت الفيلم 
من العرض بشكل رسمي في دولة الكويت 
م���ن قبل وزارة اإلعالم بس���بب تناوله قصة 
مي���ول المغن���ي العالم���ي فري���دي ميركوري 
الجنس���ية ووفات���ه بس���بب اإلي���دز. رغم أن 
الفيل���م م���ن المتوق���ع أن يترش���ح لجائ���زة 
األوسك���ار وحاص���د عل���ى تقييم���ات عالي���ة 
بس���بب أداء الممث���ل ذي األص���ول المصرية 
“رام���ي مال���ك” في���ه ال���ذي فاج���أ الجمي���ع. 
وج���اء في المرك���ز الثاني فيل���م المغامرات 
واإلث���ارة والخيال الكالسيك���ي “ذا نتكراكر 
أند ذا فور ريلمز”، الذي يش���ارك في بطولته 

كل م���ن ماكن���زي ف���وي وهيلين ميرين 
ومورج���ان فريمان وكي���را نايتل���ي، محققًا 

إيرادات بلغت 20 مليون دوالر. 
وحل ف���ي المركز الثالث الفيل���م الكوميدي 
“نوبادي���ز فول”، الذي يش���ارك ف���ي بطولته 
كل م���ن تيفان���ي هادي���ش وتيك���ا سومبتير 

وووبي جولدبي���رغ، محققًا إيرادات 
بلغت 14 مليون دوالر.

وتراجع إلى المركز الرابع الفيلم الموسيقي 
الدرام���ي “إيه ستار إز بورن”، الذي يش���ارك 
ف���ي بطولت���ه كل من لي���دي غاغ���ا وبرادلي 
كوب���ر، محقق���ًا إيرادات بلغ���ت 11.1 مليون 

دوالر.
وتاله ف���ي المركز الخامس الجزء ال�11 من 
سلس���لة أف���الم الرع���ب الش���هيرة “هالوين”، 
ال���ذي يش���ارك ف���ي بطولته كل م���ن جيمي 
ل���ي كرتيس وج���ودي جرير وني���ك كاسيل، 

محققًا إيرادات بلغت 11 مليون دوالر.
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اختار مهرجان األردن المسرحي ال 25 الفنان المسرحي البحريني القدير عبدهللا 
الس���عداوي ليكون ضمن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان والمكونة من الفنان خالد 

الطريفي، والفنان محمد سيف، والفنان عصام السيد، والفنان عبد هللا راشد.

وتشارك في المهرجان الذي يستمر 
الحال���ي  الش���هر  م���ن   14 حت���ى 
عروض مسرحية من الكويت، 
وتون���س، وُعم���ان، والع���راق، 

إضافة إلى األردن.
العدي���د  المهرج���ان،  ويتضم���ن 
المتخصص���ة،  الفني���ة  ال���ورش  م���ن 

والندوات التقييمية للعروض المشاركة، 
ون���دوة فكري���ة بعنوان مهرج���ان األردن 
وتتناف���س  ق���رن،  رب���ع  ف���ي  المس���رحي 
األعم���ال عل���ى الجائزة الذهبي���ة ألفضل 
عم���ل متكامل، والجائزة الفضية ألفضل 
البرونزي���ة  والجائ���زة  متكام���ل،  عم���ل 

ألفضل عمل متكامل.

السعداوي عضو لجنة التحكيم

تواجد الفنانة العمانية غادة الزدجالي 
ف���ي الكوي���ت لتصوي���ر مش���اهدها في 
رغ���م  »عّش���اق  الدرام���ي  المسلس���ل 
الطالق« قصة وسيناريو وحوار علياء 
الكاظم���ي وإخراج خالد جم���ال، ومن 
المفت���رض أن يت���م عرض���ه ف���ي شه���ر 

ديسمبر المقبل.
شخصيتها  ب��م��الم��ح  يتعلق  م��ا  وف���ي 
»المسلسل  الزدجالي  قالت  الدرامية، 
عموما اجتماعي، يناقش مجموعة من 
منها  المجتمع،  تالمس  التي  القضايا 
المجتمعية  والطبقية  ال���زواج  إهمال 

إلى جانب دخوله في خط الحب، 
هالة  شخصية  أجسد  وفيه 

ابن  التي تكون زوج��ة 
ال���ف���ن���ان���ة ان���ت���ص���ار 

ال����ش����راح، وإل���ى 
ه������ن������ا أك����ت����ف����ي 
عنها،  بالحديث 

أس��ت��ط��ي��ع  ال  إذ 
ك���ش���ف م���زي���د م��ن 
خطوطها الدرامية.

 الزدجالي 
مع العشاق

تم عقد الجلسة األولى لجمعية البحرين للتراث تحت التأسيس وذلك بحضور كل من رئيس الجمعية األستاذ علي مساعد واألعضاء 
خالد العلوي، عبدهللا الحواج عبدهللا إبراهيم الدوسري عبدالرحمن بو معجب، نادر علي قمبر، محمد األسود وندى علي أمين.

ف���ي  ع���دة  رئيس���ة  مح���اور  مناقش���ة  وت���م 
االجتم���اع ومنه���ا فك���رة الجمعي���ة وأهدافه���ا 
وم���ن األفك���ار التي ت���م طرحها رعاي���ة الهواة 
وأصحاب والمتاحف، نش���ر الثقافة الش���عبية، 
المحافظ���ة عل���ى التراث م���ن الضياع وغرسه 
لألجي���ال القادم���ة، المش���اركة ف���ي األنش���طة 
والفعالي���ات الت���ي تعن���ى بالت���راث والمقام���ة 
العناي���ة  البحري���ن،  مملك���ة  وخ���ارج  داخ���ل 
بأصح���اب الهم���م وزي���ادة وعيه���م بالت���راث، 
إقام���ة المعارض والورش والن���دوات وغيرها 
من األنش���طة المعززة لثقافة التراث وتعريف 

األجانب بتاريخ وتراث البحرين. 
ث���م ت���م التط���رق لآللي���ة المتعلق���ة بتس���جيل 
الجمعي���ة والقواني���ن الموج���ودة ل���دى وزارة 
العم���ل والتنمي���ة، كم���ا ناقش األعض���اء كذلك 
مقر الجمعية حيث تم اقتراح ان يكون المقر 
المؤق���ت للجمعية بالمتحف الش���خصي لعلي 

مس���اعد. وتنوع���ت االقتراح���ات ب���أن يك���ون 
هن���اك بدائ���ل لمتح���ف مس���اعد وذل���ك لضيق 
المكان على أن يكون االجتماع في مكان عام 

يتم االتفاق عليه والتنسيق له الحقا.
ف���ي  الجمعي���ة نصي���ب كذل���ك  وك���ان ألس���م 
المناقش���ة حي���ث طرح���ت ع���دة أسم���اء م���ن 
ضمنه���ا جمعي���ة البحري���ن للت���راث وجمعي���ة 

المحافظ���ة عل���ى الت���راث البحرين���ي وق���د تم 
البحري���ن  جمعي���ة  أس���م  لصال���ح  التصوي���ت 
للت���راث. وتخلل االجتماع ذك���ر مجموعه من 
األنش���طة والبرام���ج المقترح���ة ضم���ن أجندة 
الجمعية القادمة ومنها زيارة لمعرض “اكسبو 
“ بالكوي���ت وال���ذي سيت���م فيه تكري���م رئيس 

الجمعية علي مساعد.

ال���م���ق���ر ال����م����ؤق����ت ب���م���ت���ح���ف ع���ل���ي م��س��اع��د
أولى جلسات “البحرين للتراث”

م���ع  بالتع���اون  البي���ادر  مس���رح  يق���دم 
مؤسس���ة “ ون ستي���ج” ورش���ة الممث���ل 
وذلك ف���ي الفترة م���ن 25 نوفمبر حتى 
8 ديس���مبر بواق���ع 3 اي���ام ف���ي االسبوع 
م���ن الس���اعة الخامس���ة ولغاي���ة الثامنة 
مجموع���ة  الورش���ة  وسيق���دم  مس���اء، 
وه���م  والمدربي���ن  المتخصصي���ن  م���ن 
ف���ي  يوس���ف  عب���دهللا  القدي���ر  الفن���ان 
ف���ن االلقاء، والفن���ان جم���ال الصقر في 
والفن���ان  الجمالي���ة،  المجامي���ع  حرك���ة 

جمع���ان الرويع���ي ف���ي حرك���ة جس���د 
الممثل وصوته، والفنان عبدهللا 

الدرزي في تحليل النصوص 
وادارة  الممث���ل،  واع���داد 
الورشة الفنان عبدالرحمن 
صاب���ر، والورشة مخصصة 

لما فوق 18 عاما.
البي���ادر  مس���رح  ونظ���م  ه���ذا 

خ���الل الع���ام الج���اري ع���دد م���ن 

االنش���طة والورش منه���ا “ملتقى البيادر 
المس���رحي” خالل الفترة م���ن 25 ابريل 
إل���ى 3 ماي���و 2018 بالصال���ة الثقافي���ة، 
وذلك لدع���م الثقافة المس���رحية وإبراز 
البحرين���ي  للش���باب  الفني���ة  المواه���ب 
بالمس���رح والت���ي بدوره���ا تس���اهم ف���ي 
تنشيط الحركة المسرحية في المملكة، 
كما عرض مس���رحية “ احالم مسمومة” 
ف���ي شه���ر ماي���و وغيره���ا الكثي���ر م���ن 

الفعاليات.

ينظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي وضمن انش���طته لش���هر نوفمبر أمس���ية شعرية 
خليجي���ة يش���ارك فيه���ا كل م���ن الش���اعرة االماراتي���ة الهن���وف محم���د، والش���اعرة 
الس���عودية ماجدة الدهام، والش���اعرة ش���ريفة الحس���يني )واليف( وتدير األمس���ية 

الشاعرة نوف نبيل. 

اإلماراتي���ة  الش���اعرة  أن  بالذك���ر  يج���در 
الهيئ���ة  رئي���س  تش���غل  وه���ي  الهن���وف 
اإلداري���ة التح���اد كتاب وأدب���اء اإلمارات 
الدولي���ة  الرابط���ة  منحته���ا  دب���ي،  ف���رع 
لإلب���داع الفكري والثقاف���ي بباريس. لقب 
سفي���رة اإلبداع الفك���ري والثقافي، بدول 
مجل���س التع���اون الخليج���ي. وذلك دعمًا 
لمس���يرتها الثقافي���ة في منطق���ة الخليج 
العرب���ي، لما لها من إسهامات متعددة في 

مجال دع���م الثقافة والفك���ر من خالل 
م���ا تقدم���ه م���ن أمس���يات وفعاليات 
دع���م  ف���ي  كبي���ر  بش���كل  ساهم���ت 
الحرك���ة الثقافي���ة محلي���ًا وإقليميًا. 

أما الشاعرة السعودية ماجدة الدهام 
حاصل���ة عل���ى بكالوري���وس ف���ي األدب 

العرب���ي الترب���وي. تخص���ص لغ���ة عربية، 

شارك���ت بالعدي���د م���ن األمس���يات خارج 
المملكة ف���ي األردن وابوظب���ي والكويت 
والبحري���ن وداخله���ا ف���ي أكث���ر مناط���ق 
المملك���ة. كم���ا دعي���ت لمهرج���ان الش���عر 
الش���عبي في الش���ارقة وكان���ت من ضمن 

نخبة مميزة من الشعراء والشاعرات.

أمسية شعرية خليجية بـ “كانو”ورشة الممثل بمسرح البيادر

طارق البحار

محرر مسافات شي���الء  البحريني���ة  الفنان���ة  تش���ارك 
سبت في المسلس���ل الدرامي الجديد 
“ سواه���ا البخت”م���ن تألي���ف محم���د 

أب���ل،  حس���ين  إخ���راج  الكن���دري، 
بطول���ة حي���اة الفه���د ، هيا الش���عيبي، 
احم���د العون���ان، فه���د البن���اي، محم���د 
الصيرف���ي، شه���اب حاجي���ة، فخري���ة 
ب���دور   ، حم���دان،  ه���دى  خمي���س، 
عب���دهللا وآخرين، والعم���ل مكون من 
30 حلق���ة وسيع���رض خ���الل الفت���رة 
المقبلة، والمسلس���ل عب���ارة عن دراما 
اجتماعية ممزوجة ما بين الكوميديا 
والتراجيدي���ا، و يس���لط الض���وء على 
الحي���اة م���ا بع���د التقاع���د، باالضاف���ة 
لطرح ع���دد من الجوانب االجتماعية 

المعاصرة.
شي���الء  الفنان���ة  أن  والمع���روف 
سب���ت ق���د اثبت���ت عل���و كعبه���ا 
ف���ي االعم���ال الخليجية التي 
شارك���ت بها حي���ث أصبحت 
ف���ي  ومطلوب���ة  صعب���ا  رقم���ا 
االعم���ال ، وم���ن المنتظ���ر ان تعلن عن 
جديده���ا أيض���ا خ���الل االي���ام القليل���ة 

المقبلة.

شيالء وسواها البخت

محرر مسافات
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طابع تذكاري إلنجاز الرجل الحديدي
المنام���ة- بن���ا : أعلن بريد البحرين بوزارة المواصالت واالتصاالت ع���ن إصدار طابع تذكاري واحد، متوجا بصورة صاحب الجاللة الملك 
XC Divi-( 2018  ممد بن عيسى آل خليفة ملك البالد، بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ببطولة العالم للرجل الحديدي

sion(، كونا – الواليات المتحدة األميركية.

وبه���ذه المناس���بة، كتب ممث���ل جاللة الملك لألعم���ال الخيرية 
وش���ؤون الش���باب رئيس المجل���س األعلى للش���باب والرياضة 
رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة س���مو الش���يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة اس���مه بالذهب في صفحات التاريخ الرياضي 
بمعج���زة جدي���دة بالتتوي���ج بالمرك���ز األول في بطول���ة العالم 
للرج���ل الحدي���دي ف���ي مدين���ة كون���ا، وس���ط منافس���ة قوي���ة 
وشرس���ة من العدي���د من الرياضيين من مختل���ف دول العالم، 
وقط���ع س���موه مس���افة الس���باق البالغ���ة 226.26 كيلومتر في 
زمن قياس���ي ومثير هو 9.19 ساعات. وسبق لسموه أن حقق 
إنج���ازات رائدة في مس���يرته هذه بدأها ف���ي ألمانيا، وواصل 
إلى بطولة العالم في فلوريدا، وجنوب ش���رق آس���يا وتحديدا 
بالفلبي���ن، وجن���وب إفريقي���ا، وف���ي والي���ة نيوي���ورك بس���باق 
س���يراكيوس، حيث تمكن سموه من تحقيق زمن قياسي في 
البطولة، تابعها في سباق هنغاريا، ومن ثم اإلنجاز المثير في 
سباق تكساس، إضافة إلى عدد من المشاركات الدولية. يذكر 
أن الترايثل���ون أو “الرج���ل الحدي���دي” رياضة تتكون من 3 س���باقات، 
حي���ث تبدأ بالس���باحة ومن ثم الدراجات وتنته���ي بالركض، انطلقت 
ف���ي الفترة من 1920 إلى 1930 في فرنس���ا وزادت ش���عبيتها أواخر 

ثمانين���ات الق���رن الماض���ي مع تأس���يس اتح���اد دولي له���ذه الرياضة 
العام 1989، وظهرت  للمرة األولى في دورات األلعاب األولمبية في 
نسخة سيدني العام 2000، حيث شارك في هذه النسخة 52 رياضيا 

في منافسات الرجال.

* يتوافر الطابع بفئة 400 فلس ومغلف إصدار اليوم  «
األول بطابع واحد مختوم بختم تذكاري بسعر 750 

فلسا، ومتوفر في جميع فروع بريد البحرين.

نش���رت وكالة األنب���اء الصينية “ش���ينخوا” 
فيدي���و لمذيع خ���الل إلقاء نش���رة إخبارية 
“غي���ر تقليدي���ة”، ف���ي خط���وة م���ن ش���أنها 

تهديد مستقبل المذيعين حول العالم.
وظه���ر ف���ي الفيديو م���ا قال���ت الوكالة إنه 
أول مذي���ع ذكاء اصطناع���ي، ت���م تصمي���م 
وجه���ه من خالل اس���تلهام ص���ور عدد من 

مذيعي الشبكة الصينية.
وأطلقت ش���بكة ش���ينخوا أول مذيع ذكاء 
اصناعي بمناسبة افتتاح المنتدى العالمي 

لإلنترنيت بمدينة ووزين الصينية.
وخ���الل البث، ظهر المذي���ع اآللي )روبوت( 
عل���ى الشاش���ة، وظه���رت عب���ارة “المذي���ع 

االصطناعي باللغة اإلنجليزية”.

قال المذيع بلهجة “روبوتية”  «
باللغة اإلنجليزية: “أهال بكم 
جميعا.. أنا مذيع اصطناعي 

باللغة اإلنجليزية، وهذا هو يومي 
األول مع شبكة شينخوا، شكلي 
وصوتي مصمم على جان جاو، 

وهو مذيع حقيقي على شينخوا”.

روبــوت يـنتحــل 
شـخصيــة 

مـذيــع
ف���ي واقع���ة “حزين���ة”، أق���دم م���درس عل���ى االنتحار داخ���ل إح���دى الصفوف خ���الل الدوام 

المدرسي، في حادثة هزت مدرسة بوالية تكساس األميركية.

ووجد أحد المدرسين بمدرسة ويسيندورف 
اإلعدادي���ة بمدين���ة روزنبيرغ في تكس���اس، 
مدرس الفن���ون جوردن هاالني فاقدا للوعي 
داخ���ل إح���دى الصف���وف، قبل أن يت���م أخذه 
للمستش���فى حي���ث أعلن���ت وفات���ه، حس���ب 
ما نش���ر موق���ع “أي بي س���ي”. وأك���دت هيئة 
ق���ام  الم���درس  الم���دارس ف���ي تكس���اس أن 

باالنتح���ار داخل الصف المدرس���ي، ولم تعلن 
حت���ى اآلن ع���ن طريق���ة الوف���اة. ويذك���ر أن 
هاالني ل���م يتجاوز ال�31 عام���ا، وأن صفحته 
الش���خصية عل���ى موق���ع فيس���بوك تذك���ر أنه 
مت���زوج منذ الع���ام 2016. وتم إبقاء الطالب 
داخ���ل صفوفه���م بع���د حالة االنتح���ار، ثم تم 

إعالم أهالي الطالب بالحادثة.

طلبت فتاة من رواد مواقع التواصل االجتماعي خيارات لكيفية التخلي عن حفل الزفاف؛ 
ألن خاتم الزواج لم يعجبها.

ونشرت العروس المستقبلية صورة الخاتم 
“فيس���بوك”،  عل���ى  مغلق���ة  مجموع���ة  ف���ي 
وطلب���ت الفتاة النصيحة قائلة “من فضلكم، 
أخبرون���ي معلوم���ات أكثر عن ه���ذا الخاتم، 
وكي���ف يمكنن���ي أن أرف���ض خطيب���ي بلباقة 
وإجباره على ش���راء خات���م أفضل؟”. وعلى 
عكس التوقعات، رفض مشتركو المجموعة 
مس���اعدتها. وب���دال م���ن ذل���ك، أعرب���وا ع���ن 

كرهه���م واس���تنكارهم تج���اه الفت���اة، حي���ث 
كتب أح���د المس���تخدمين “آم���ل أن يحصل 
عل���ى الخاتم ش���خص آخر غي���رك أنت”. في 
وق���ت الحق، نش���ر أح���د أعض���اء المجموعة 
ص���ورة لمش���اركة الفتاة، وطل���ب العديد من 
المس���تخدمين م���ن العري���س أن يمتن���ع من 
ال���زواج م���ن الفت���اة؛ بس���بب ع���دم تقديرها 

الخاتم.

مدرس ينتحر داخل الصف الدراسي

نهاية مؤلمة لفتاة بسبب خاتم الزواج

مشاركات في فعالية الرقص بالزي التقليدي في 
العاصمة المكسيكية )أ ف ب(

ل���م يص���دق رجل نفس���ه عندم���ا رأى منظ���را غريبا ين���ذر بكارث���ة ضخمة على 
موقع خرائط غوغل، الذي يصور العالم من األقمار الصناعية. ووجد روبرت 
مورت���ون )55 عاما( طائ���رة مغمورة تحت المياه، في بحر قرب مدينة إدنبره 

باسكتلندا، عندما كان ينظر في موقع “غوغل إيرث”.

وق���ال مورت���ون “إن���ه أمر غريب ومده���ش جدا. ل���م أر في حيات���ي طائرة على 
موقع غوغل إيرث، لذلك من الغريب رؤية طائرة تحت الماء”. وقال إن صورة 
الطائ���رة “الغريب���ة” يمكن العثور عليها على بع���د 9 أميال من مطار إدنبره، قبالة 
الس���احل االس���كتلندي بالق���رب م���ن منطقة بورتوبيل���و. ويقول مورت���ون إنه لم 
يس���مع ق���ط عن حادث تحطم طائرة في تلك المنطق���ة - ويتوقع بأن هناك حال 

تقنيا للغز.

وصف مورتون حالة وجود الطائرة بـ “شذوذ غوغل”، وقال “أعلم أن صورة  «
الطائرة ليست فعال في الماء، قد تكون طائرة صورتها األقمار الصناعية 

في الغيوم، وعكست صورتها في المياه”.

“غوغل إيرث” يكشف “غرق طائرة”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

المنطقة التعليمية تتجمل

ج������اء خ���ب���ر ب����ع����ن����وان “ب���ل���دي���ة 
تجميل  من  االنتهاء  الجنوبية: 
مدخل المنطقة التعليمية بمدينة 
1610 أمتار  عيسى على امتداد 
مربعة” من بين المواضيع األعلى 
“ال��ب��الد”  إنستغرام  على  تفاعال 
وفيما  الماضيين.  اليومين  في 
إعجابهم  المتابعين  معظم  أبدى 
hussain- رأى  @���ال��م��ش��روع، 
لمشكلة  حل  إيجاد  أن   alshai5

االزدحام أهم من التجميل.

غالبا ما نس���مع عن إنقاذ أشخاص عن 
ش���رفات شقق في بنايات عالية، وفي 
بع���ض األحيان نس���مع إما ع���ن حاالت 
س���قوط أو انتحار، لكن مش���اهدة هذه 

الطفلة يمكن أن يقال بأنه “غير”.
المقص���ود هن���ا ب� “غير” ه���و أن الطفلة، 
وف���ي غفل���ة م���ن أهله���ا، كان���ت تلعب 
بدميته���ا عل���ى ارتف���اع 40 قدم���ا ع���ن 
الش���ارع، وم���ن التق���ط الفيديو طبيب 

في مستشفى مطل على البناية.
وف���ي أكث���ر م���ن لحظ���ة م���ن لقط���ات 
الفيدي���و، “خطف���ت الطفل���ة األنف���اس” 
عندم���ا اقترب���ت م���ن حاف���ة الش���رفة 
غي���ر المحمية، ودلت رأس���ها، كما دلت 
دل���ت  أنه���ا  كم���ا  وأرجحته���ا،  دميته���ا 

إحدى ساقيها.

 المهم أن الطفلة عادت إلى  «
داخل الشقة الكائنة في الدور 

الرابع من البناية دون أن تصاب 
بأي أذى.

اعت���رف س���لفاتوري مانين���و البالغ من 
ف���ي  اختف���ى  ال���ذي  52 عام���ا،  العم���ر 
ت���اركا لزوجت���ه حقيب���ة م���ن  إيطالي���ا 
النق���ود، أن���ه ال يعان���ي فق���دان الذاكرة 

ولم يذهب إلى امرأة أخرى.
وذكرت صحيفة ديلي ميل أن مانينو 
الذي ترك النقود ورسالة مشفرة البنه 
يعت���ذر فيه���ا منه، أق���ر بأنه ه���رب من 
إيطاليا بس���بب تذمر حماته المس���تمر، 
فه���و لم وال يعان���ي أي فقدان للذاكرة، 
بل أراد العيش بس���الم وحسب، بعيدا 

عن حماته النكدية.

مانينو قال للشرطة االسكتلندية  «
آنذاك إنه فقد الذاكرة ولم يستطع 

التعرف على عائلته.وقال ممثل 
الشرطة: “زوجته فرانتشيسكا 

تعيسة للغاية، لقد جعلها تعاني، 
وأمها ليست بهذا السوء، هناك من 

هو أسوأ بكثير”.

طـفلـة تـلعـب 
عـلـى حافـة 

الـمــوت

خرج ولم يعد 
بسبب “حماته 

النكدية”
على غير العادة، تحدثت الممثلة األس���ترالية نيكول كيدمان عن ابنيها بالتبني مع 
زوجها السابق توم كروز، كونور وإيزابيال، وهي العالقة التي تكاد تكون مقطوعة 

منذ وقت انفصالها عن كروز.

ولم تشاهد الممثلة العالمية إيزابيال، 
25 عام���ا وكون���ور 23 عام���ا، خ���الل 
س���نوات الخالف م���ع ك���روز. ونقلت 
البريطاني���ة”  مي���رور  “ذي  صحيف���ة 
ع���ن كيدم���ان قوله���ا “إنه���م بالغ���ون.  

إنه���م ق���ادرون على اتخ���اذ قراراتهم 
بأنفسهم”.

وقالت كيدمان “لقد اتخذوا خيارات 
ليعتنقوا ديانة الس���يانتولوجيا، ومن 

واجبي أن أحب ذلك”.

نيكول كيدمان تكسر حاجز الصمت

تلقت النجمة البريطانية إيما تومسون، الفائزة باألوسكار، واحدة من أرقى 
الجوائز البريطانية من األمير ويليام- وفكرت في منحه قبلة خالل المراسم 

التي استضافها قصر باكينغهام، ولكن.. وقالت تومسون “أحب األمير ويليام، 
عرفته منذ كان صغيرا، ضحكنا لبعضنا البعض بشكل متحفظ.. قلت له.. هل 

يمكنني أن أقبلك؟ وقال لي ، ال تفعلي!”. 

فازت تومسون بوسام “ديمهود” يوم األربعاء؛ تقديرا لتاريخها الفني الرائع،  «
في حدث زاده خصوصية تقديم األمير ويليام- صديق طومسون القديم- 

الوسام بنفسه.
نيكول كيدمان “أنا مثال على ذلك التسامح وهذا ما أعتقد، بغض النظر عما يفعله طفلك، 

يجب على الطفل أن يعرف أن الحب متاح وأنا متاحة أيضا”.
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