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ال ر�سوم جديدة على اخلدمات العقارية
تعديل قانون “التمييز” يتيح الطعن يف جميع الأحكام املدنية وال�شرعية... جمل�س الوزراء:

�ملنام���ة - بن���ا: ق���رر جمل�س �ل���وزر�ء، يف 
�س���وء �س���دور قانون تنظيم �لقطاع �لعقاري 
رق���م )27( ل�س���نة 2017، ع���دم فر����س �أي���ة 
ر�س���وم جديدة و�الكتفاء باال�س���تمر�ر بالعمل 
بالر�س���وم �حلالية �مل�س���تحقة على �خلدمات 
�لت���ي تقدم مبوج���ب �أحكام قان���ون �لتطوير 

2014 و�إبقائها دون  �لعق���اري )28( ل�س���نة 
تغيري. وتر�أ�س رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو 
�مللك���ي �الأمري خليف���ة بن �س���لمان �آل خليفة 
�جلل�سة �العتيادية �الأ�سبوعية ملجل�س �لوزر�ء 

بق�رص �لق�سيبية �سباح �أم�س. 
ورف���ع �س���موه �إل���ى عاهل �لبالد �س���احب 

�جلالل���ة �ملل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليفة 
خال����س �لته���اين و�لتربيكات مبنا�س���بة منح 
جاللته ق���الدة �ل�س���ياحة �لعربية م���ن �لطبقة 
�ملمت���ازة، و�أثنى �س���موه عل���ى �لدعم �مللكي 
�ل�س���امي خلطط �حلكومة وبر�جمها يف �لقطاع 

�ل�سياحي و�مل�ساريع �ل�سياحية �ملهمة. 

وق���ي �س���ياق �آخر، و�ف���ق �ملجل����س على 
تعديل قانون حمكمة �لتمييز. ويتيح �لتعديل 
�لطع���ن �أم���ام حمكم���ة �لتميي���ز يف �الأح���كام 
�ملدني���ة و�ل�رصعية كاف���ة �أيا كان���ت �ملحكمة 

�لت���ي �أ�س���درتها، وياأت���ي �لتعدي���ل 
من�سجما مع �أحكام قانون �الأ�رصة.  

• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�سا جل�سة �لوزر�ء �أم�س	
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السنة العاشرة - العدد 3423 
الثالثاء

27 فبراير 2018 
11 جمادى اآلخرة 1439

متو�سط  دوالر  األف   88.8
دخل املغرتبني بالبحرين 

قّدر م�س���ح مل����رصف “�إت����س �إ�س بي �س���ي” 
متو�سط �الأجر �ل�س���نوي �لذي يحققه �ملغرتبون 

يف �لبحرين بنحو 88.8 �ألف دوالر.
وبذلك يكون �ملبلغ �أقل من متو�س���ط �الأجر 
�لعاملي �لذي يبلغ 99.9 �ألف دوالر �سنويا، بنحو 

11.1 �ألف دوالر، �أي بن�سبة 11.1 %.
وج���اءت �ملنام���ة يف ت�س���نيف �مل���دن �لتي 
يحقق به���ا �ملغرتبون �أعلى دخل، وفقا مل�س���ح 

�مل����رصف، بالرتتيب �ل�س���ابع عربيا، و�ل� 
40 عامليا.

موؤ�س�ًسا  املتحد” �سريًكا  “االأهلي 
لـ “خليج التكنولوجيا املالية” 

�ملنامة - �الأهلي �ملتحد: وقع �لبنك �الأهلي 
�ملتح���د، �تفاقي���ة تعاون م���ع “خلي���ج �لبحرين 
للتكنولوجي���ا �ملالية” ين�س���م مبوجبه���ا �لبنك 
ك�رصيك موؤ�س�س د�عم لهذ� �مل�رصوع �لذي �سهدت 
�لبحرين تد�س���ينه حديثا بو�س���فه �أكرب حا�سنة 
�أعمال متخ�س�س���ة يف تطوير �لتقني���ات �ملالية 

على م�ستوى �ل�رصق �الأو�سط. 

 

�أ�س���درت وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م ملدي���ري 
ومدي���ر�ت �ملد�ر����س �خلا�س���ة تعميًم���ا يق�س���ي 
بت�س���جيل �لطلب���ة لل�س���ف �الأول �البتد�ئ���ي حت���ى 
بالتقي���د  منوه���ة   ،2012 دي�س���مرب   31 مو�لي���د 

بالطاقة �ال�ستيعابية �ملعتمدة للمدر�سة.
“�لب���الد”  �ل���ذي ح�س���لت  �لتعمي���م،  و�أ�س���ار 
ن�س���خة منه، �إل���ى �أنه يتع���ّع عند ت�س���جيل �لطلبة 
�مل�س���تجدين �لتقيد بت�س���جيل �لطلبة �مل�ستجدين 
بال�س���ف �الأول �البتد�ئ���ي من �لذين يبلغون �س���ن 
�ل�ساد�س���ة من عمرهم حتى �س���هر دي�سمرب 2012 

طبًقا ل�سهادة �مليالد.
ولفت���ت �لوز�رة يف �لتعميم �إلى عدم ت�س���جيل 

�أي طالب يف �ل�س���ف �الأول �البتد�ئي يتجاوز تاريخ 
ميالده 31 دي�سمرب 2012.

وت�سّمن �لتعميم �أن تعتمد �ملد�ر�س �خلا�سة 
يف �إثبات �سن �لطفل على �سهادة ميالده �الأ�سلية، 
�أم���ا �الأطفال �لذين لي�س���ت لديهم �س���هادة ميالد 
�أ�س���لية فيتم حتويلهم �إلى �إد�رة �لتعليم �خلا�س 
للنظ���ر يف �أمر ت�س���جيلهم. ودعت �ل���وز�رة مديري 
�ملد�ر����س �إل���ى �أن يتم �إخط���ار ويل �الأم���ر ب�رصورة 
فح�س �بنه يف �ملركز �ل�س���حي �لذي يوجد به ملف 
�لعائلة. و��س���تند �لتعميم الأحكام �ملادة �ل�ساد�سة 
من �لقانون رقم 27 ل�س���نة 2005 ب�س���اأن �لتعليم 
و�لت���ي ن�س���ت على �أن���ه: “�لتعليم �الأ�سا�س���ي حق 
لالأطفال �لذي���ن يبلغون �ل�ساد�س���ة من عمرهم يف 

بد�ية �لعام �لدر��سي...”.

ال�سماح للمدار�س اخلا�سة بقبول مواليد دي�سمرب 2012

• �لتعميم �ل�سادر من وز�رة �لرتبية و�لتعليم	

• �ل�سيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة متحدًثا لل�سحافيع	

على مدى 5 اأعوام... رئي�س جمل�س اإدارة “متكني”:

اأعمال 3 م�سرعات  بـ  ا�ستثمارات  5 ماليني دينار 
        اأمل احلامد من خليج البحرين

قدر رئي�س جمل�س �إد�رة �س���ندوق �لعمل “متكع” 
�ل�س���يخ حممد بن عي�سى �آل خليفة �إجمايل �ال�ستثمار�ت 
يف تاأ�س���ي�س 3 م�رصعات لالأعمال �لنا�س���ئة يف �لبحرين ب� 
5 مالي���ع دين���ار، وذلك يف فرتة ت���رت�وح ما بع 4 و5 

�أعو�م. 
�آل خليف���ة  و�أو�س���ح �ل�س���يخ حمم���د ب���ن عي�س���ى 
لل�س���حافيع، عل���ى هام�س موؤمتر �س���حايف عق���د �أم�س 
�الأول لالإعالن عن فعاليات �أ�س���بوع �لبحرين للم�س���اريع 
�لنا�س���ئة، �أن “متكع” بد�أت يف �إن�س���اء �أول 3 م�رصعات 
�أعمال )“ن�س���ت” و “فالت 6 البز” و”برينك”(، وكذلك 
�مل�س���اهمة يف “�س���ندوق �ل�س���ناديق”، وهذه تعد �أول 

بو�در جتربة يف دعم �ال�س���تثمار مببالغ �سغرية 
11ن�سبًيا.

 البو�شنـــــة تفتح �شفارة يف البحرين قريبا 
لتو�شيـــــع عالقاتها الدبلوما�شيــــــة 

بالدنا
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لل�سينما” “البحرين  اأرباح  دينار  مليون   34.7

مليون دوالر �سايف اأرباح “اإبدار”

”ABC“ اأرباح  مليون دوالر   25.6

�ملنام���ة - Cineco : حقق���ت �رصك���ة �لبحري���ن 
لل�س���ينما “Cineco” �أرباًح���ا �س���افية بلغ���ت 34.7 
مليون دينار لل�س���نة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 
2017 مقارنة ب� 4.87 مليون دينار يف �لفرتة نف�سها 
م���ن �ل�س���نة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�س���مرب 2016. 
كما حققت �ل�رصكة 438 فل�ًس���ا ربحية لل�س���هم �لو�حد 
للفرتة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2017، مقارنة بقيمة 

62 فل�ًسا لل�سهم للفرتة نف�سها يف 2016.

�ملنامة - م�رصف �إبد�ر: حقق م�رصف �إبد�ر 
�أرباًحا �سافية بلغت 1.01 مليون دوالر لل�سنة 
�ملالية 2017. وبلغ �س���ايف �لرب���ح �لعائد �إلى 
�مل�س���اهمع 0.86 ملي���ون دوالر، كم���ا بل���غ 
�س���ايف �أرباح �لرب���ع �لر�ب���ع يف 2017 �لعائدة 
للم�س���اهمع 0.73 مليون دوالر، وتعترب هذه 

هي �ملرة �الأولى للم�رصف �لتي يحقق 
فيها �أرباًحا منذ �لعام 2014. 

�ملنامة -ABC: حقق بنك ABC �الإ�س���المي �أرباًحا �س���افية يف 
�ل�س���نة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�س���مرب 2017 بلغت 25.6 مليون 
دوالر بزي���ادة بن�س���بة 12 % قيا�س���اً عل���ى �الأرباح �ل�س���افية للعام 

2016 �لتي بلغت 22.9 مليون دوالر.
ويف �لرب���ع �لر�ب���ع م���ن �لع���ام 2017 بل���غ �لرب���ح �ل�س���ايف قبل 
�ملخ�س�سات 6.6 مليون دوالر )4.6 مليون دوالر بعد �ملخ�س�سات(، 

مقارن���ة مببل���غ 6.1 ملي���ون دوالر للفرتة نف�س���ها من �لعام 
�ل�سابق له. 
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• ع�سام فخرو	

• طارق �سادق	

• �أحمد ر��سد	

• �أمين �سجيني	

• اد ح�سن	 حمَّ

 مازن الن�سور

اأحمر ال�شلة يفوز على عمان 
1617يف الت�شفيات الآ�شيوية



�ملنام���ة - بن���ا: تر�أ����س رئي����س 
�لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
خليفة بن �س���لمان �آل خليفة �جلل�سة 
ملجل����س  �لأ�س���بوعية  �لعتيادي���ة 
�لق�س���يبية  بق����ر  وذل���ك  �ل���وزر�ء 
�سباح �أم�س، وقد �أدلى �لأمني �لعام 
ملجل����س �ل���وزر�ء يا����ر �لنا�ر عقب 

�جلل�سة بالت�ريح �لتايل:
رف���ع �س���احب �ل�س���مو �مللك���ي 
رئي����س �ل���وزر�ء �إل���ى عاه���ل �لبالد 
�س���احب �جلالل���ة �ملل���ك حم���د ب���ن 
عي�س���ى �آل خليف���ة خال����س �لتهاين 
و�لتربي���كات مبنا�س���بة من���ح جاللته 

قالدة �ل�س���ياحة �لعربي���ة من �لطبقة 
�لعربي���ة  �ملنظم���ة  م���ن  �ملمت���ازة 
لل�س���ياحة �لتابع���ة جلامع���ة �ل���دول 
�لعربي���ة، حيث �أ�س���اد �س���موه بهذ� 
�لتك���رمي �لعربي �لرفيع �مل�س���تحق 
جلالل���ة �ملل���ك مل���ا حققت���ه مملكة 
�لبحرين يف عهده �لز�هر من منجز�ت 
دور  م���ن  ع���ززت  ر�ئ���دة  �س���ياحية 
�لقطاع �ل�س���ياحي كر�فد �قت�سادي 
مه���م، و�أ�س���همت يف �لرتق���اء بدور 
�ل�س���ياحة  �س���ناعة  يف  �لبحري���ن 
�لعربية، و�س���من هذ� �ل�سياق، فقد 
�أثنى �ساحب �ل�س���مو �مللكي رئي�س 

�لوزر�ء على �لدعم �مللكي �ل�س���امي 
خلطط �حلكومة وبر�جمها يف �لقطاع 
�ل�س���ياحية  و�مل�س���اريع  �ل�س���ياحي 
�ملهم���ة �لت���ي �أجنزتها و�س���تنجزها 

م�ستقبالً. 
�ل�س���مو  �س���احب  ن���وه  بعده���ا، 
باأهمي���ة  �ل���وزر�ء  رئي����س  �مللك���ي 
�مللتقيات و�ملعار�س �ملتخ�س�س���ة 
يف دعم وتطوي���ر �لقطاعات �ملهنية 
على �ل�سعيدين �لوطني و�لإقليمي، 
ومنها �مللتقى �لهند�س���ي �خلليجي 
�ل���ذي عق���د برعاي���ة �س���موه موؤخر�، 
و�أناب �س���موه لفتتاحه نائب رئي�س 

جمل����س �ل���وزر�ء �ل�س���يخ خال���د ب���ن 
عبد�هلل �آل خليفة.

�ملجل����س  بح���ث  ذل���ك  بع���د 
�ملو�س���وعات �ملدرجة عل���ى جدول 

�أعماله وذلك على �لنحو �لتايل:
قان���ون  �س���دور  �س���وء  �أولً: يف 
تنظيم �لقطاع �لعق���اري رقم )27( 
ل�س���نة 2017 �ل���ذي يوج���ب حتديد 
عل���ى  �مل�س���تحقة  �لر�س���وم  فئ���ات 
�خلدم���ات و�لطلب���ات و�لرت�خي����س 
�ل�س���ادرة طبقا لأحكام���ه، فقد قرر 
جمل�س �لوزر�ء عدم فر�س �أية ر�سوم 
جديدة و�لكتفاء بال�ستمر�ر بالعمل 
بالر�س���وم �حلالي���ة �مل�س���تحقة على 
�خلدمات �لت���ي تقدم مبوجب �أحكام 
 )28( �لعق���اري  �لتطوي���ر  قان���ون 
ل�س���نة 2014 و�إبقائه���ا دون تغيري 
عل���ى �لنح���و �ملعم���ول ب���ه يف ق���ر�ر 
وزي���ر �لأ�س���غال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطيط �لعمر�ين رقم )99( ل�سنة 
�لإبق���اء دون تغيري  2015، وكذلك 
على �لر�سوم �مل�ستحقة على �إ�سد�ر 
ترخي����س مز�ول���ة مهن���ة �لدلل���ة يف 
�لعق���ار�ت على �لنحو �ملعمول به يف 
قر�ر وزير �لعدل و�ل�سوؤون �لإ�سالمية 
و�لأوق���اف رقم )56( ل�س���نة 2016 
ومبا ين�سجم مع تو�سية جمل�س �إد�رة 

موؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري. 
ثاني���ا: و�فق جمل�س �لوزر�ء على 
تعديل قانون حمكمة �لتمييز، ويتيح 
�لتعديل �لطعن �أمام حمكمة �لتمييز 
يف �لأح���كام �ملدني���ة و�ل�رعية كافة 
�أي���ا كانت �ملحكمة �لتي �أ�س���درتها، 
وياأت���ي �لتعديل من�س���جما مع �أحكام 
قان���ون �لأ�رة، وق���رر �ملجل�س �إحالة 
م�روع قانون بتعدي���ل بع�س �أحكام 
باملر�سوم  �ل�س���ادر  �لتمييز  حمكمة 
بقان���ون رقم )8( ل�س���نة 1989 �إلى 
�ل�س���لطة �لت�ريعية، وذلك يف �س���وء 
تو�س���ية �للجن���ة �لوز�رية لل�س���وؤون 
نائ���ب  عر�س���ها  �لت���ي  �لقانوني���ة 
رئي�س جمل�س �ل���وزر�ء رئي�س �للجنة 

�ملذكورة.  
�ل���وزر�ء  جمل����س  بح���ث  ثالث���ا: 
م�روع قانون جديد يف �ساأن �جلر�ئم 
�جلر�ئ���م  يح���دد  حي���ث  �لدولي���ة، 
�لدولي���ة �لت���ي تخت�س به���ا حماكم 
مملك���ة �لبحرين، وهي جرمية �لإبادة 
�جلماعية و�جلر�ئم �س���د �لن�س���انية 
وجر�ئ���م �حل���رب وجرمي���ة �لعدو�ن، 
وياأت���ي ذل���ك �نطالق���ا م���ن حر����س 
يك���ون  �أن  عل���ى  �لبحري���ن  مملك���ة 
م���ع  من�س���جما  �لق�س���ائي  نظامه���ا 
�لإن�س���اين �ملنبثق  �ل���دويل  �لقانون 
و�لربوتوكولت  �تفاقات جنيف  عن 
�لتابع���ة له���ا، وق���د �أح���ال �ملجل�س 
�ملذك���رة �ملرفوع���ة له���ذ� �لغر�س 
من وزير �لعدل و�ل�سوؤون �لإ�سالمية 
�لوز�ري���ة  �للجن���ة  �إل���ى  و�لأوق���اف 

لل�سوؤون �لقانونية.
ر�بعا: يف �إطار ما توليه �حلكومة 
م���ن حر�س على �لتعاون مع �ملجتمع 
�لدويل ملكافحة �لتغيري�ت �ل�سلبية 
�لتي تطر�أ عل���ى �لنظام �لبيئي؛ من 
�أج���ل �حلفاظ عل���ى �لطبيعة و�لتنوع 

�لبيولوجي ومعاجلة �لق�سايا �لبيئية 
�لعاملية، فقد بح���ث جمل�س �لوزر�ء 
�ن�س���مام مملكة �لبحرين �إلى �لحتاد 
�لطبيع���ة و�ملو�رد  �ل���دويل حلف���ظ 
�لطبيعي���ة ومرفق �لبيئ���ة �لعاملية، 
وقد ق���رر �ملجل����س �إحال���ة �ملذكرة 
�لتي عر�س���ها وزير �س���وؤون جمل�س 
�لوزر�ء يف هذ� �خل�سو�س �إلى �للجنة 

�لوز�رية لل�سوؤون �لقانونية. 
خام�س���ا: و�ف���ق جمل�س �ل���وزر�ء 
على �إبر�م �تفاقية للنقل �جلوي و7 
مذكر�ت تفاهم بني مملكة �لبحرين 
جم���الت  يف  �ملغربي���ة  و�ململك���ة 
و�لتع���اون  �ل�سيا�س���ي،  �لت�س���اور 
ويف  و�لت�س���ال،  �لإع���الم  يف جم���ال 
�ملجالت �ل�س���بابية و�لريا�سية، ويف 
جمالت �لعمل و�لت�سغيل، ويف جمال 
�لتاأم���ني �لجتماع���ي، و�لتعاون بني 
وكال���ة �أنباء �لبحري���ن ووكالة �لأنباء 
�ملغربية، وبنينَّ �ملعهد �لدبلوما�سي 
و�لأكادميي���ة  �لبحري���ن  مملك���ة  يف 
�لدبلوما�سية،  للدر��س���ات  �ملغربية 
وفو����س �ملجل����س وزي���ر �خلارجي���ة 
��س���تكمال  بع���د  عليه���ا  بالتوقي���ع 
در��س���ة جو�نبها �لقانونية يف �للجنة 

�لوز�رية لل�سوؤون �لقانونية.  
�ساد�س���ا: بح���ث جمل����س �لوزر�ء 
مبملك���ة  �إقليمي���ا  مرك���ز�  �فتت���اح 
�لبحرين للجنة �لأمم �ملتحدة للقانون 
)�لون�س���رت�ل(  �ل���دويل  �لتج���اري 
�ل����رق  منطق���ة  باأعمال���ه  ليغط���ي 
�إفريقي���ا، و�أحال  �لأو�س���ط و�س���مال 
�ملجل����س �ملذك���رة �ملرفوع���ة بهذ� 
�خل�س���و�س من وزي���ر �خلارجية �إلى 

�للجنة �لوز�رية لل�سوؤون �لقانونية. 
�س���ابعا: فو����س جمل����س �لوزر�ء 
و�لت�س���الت  �ملو��س���الت  وزي���ر 
مملك���ة  �ن�س���مام  عل���ى  بالتوقي���ع 
�لبحرين �إلى كل من معاهدة �لف�ساء 
�خلارجي، ومعاهدة �ملبادئ �ملنظمة 
لأن�سطة �لدول يف ميد�ن ��ستك�ساف 
و��س���تخد�م �لف�س���اء �خلارج���ي مب���ا 
يف ذل���ك �لقم���ر و�لأجر�م �ل�س���ماوية 
�مل�س���وؤولية  و�تفاقي���ة  �لأخ���رى، 
�لدولي���ة ع���ن �لأ�ر�ر �لت���ي حتدثها 
�لأج�س���ام �لف�س���ائية، و�لت���ي حتدد 
م�س���وؤولية �لدولة فيما يتعلق بدفع 
يحدثه���ا  �لت���ي  �لأ����ر�ر  تعوي����س 
ج�سمها �لف�سائي على �سطح �لأر�س 
�أو يف �لطائر�ت �أثناء طري�نها؛ وذلك 
متهي���د� لتخ���اذ �لإج���ر�ء�ت �لالزمة 

للت�سديق عليها. 
�ل���وزر�ء  جمل����س  بح���ث  ثامن���ا: 
�قرت�ح���ني برغب���ة وو�ف���ق عل���ى رد 
�حلكومة على �لنحو �لذي �أو�س���ت به 
�لقانونية  لل�س���وؤون  �لوز�رية  �للجنة 
مرك���ز  بخ�س���و�س  �لأول  ب�س���اأنهما 
�س���باب �س���افرة �لثقايف و�لريا�سي، 
و�لثاين ب�ساأن متنزه وحممية �لعرين.
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 للمزيد من المعلومات 
startupbahrainweek.com

 3 – 8 مارس 2018

أكثر من 50 متحدثًا | 6 فعاليات

مشروعك
فكرتك

أنت

صا حتصل على متويل

شريكا متخص
جيد 

 

شاطرك األفكارتلقى من

ي

�س���مو رئي����س �ل���وزر�ء يثن���ي عل���ى �لدع���م �مللك���ي خلط���ط وبر�م���ج �حلكومة �ل�س���ياحية

�ت��ف��اق��ي��ة للنقل  �إب����ر�م  �مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى 
�مل���غ���رب م����ع  م�����ذك�����ر�ت  و7  �جل������وي 
�لدولية  �جل��ر�ئ��م  ي��ح��دد  ق��ان��ون  م�����روع 
�ل���ت���ي ت��خ��ت�����س ب��ه��ا حم���اك���م �ل��ب��ح��ري��ن

ال ر�سوم جديدة على اخلدمات العقارية... واالكتفاء باحلالية
تعديل قانون حمكمة �لتمييز يتيح �لطعن يف كل �لأحكام �ملدنية و�ل�رعية... جمل�س �لوزر�ء: 

• يا�ر �لنا�ر	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�سا جل�سة جمل�س �لوزر�ء �أم�س	
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الب���اد  عاه���ل  تلق���ى  املنامة-بن���ا: 
�س���احب اجلال���ة املل���ك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليف���ة برقية �س���كر جوابية م���ن اأخيه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 
ال�س���باح اأمري دول���ة الكويت ال�س���قيقة؛ 
ا على برقي���ة جالته املهنئة له  وذل���ك ردًّ
مبنا�س���بة الذك���رى الثانية ع����رة لتوليه 
مقالي���د احلك���م يف دولة الكوي���ت.  اأعرب 
فيها �س���موه عن خال�ص �س���كره وتقديره 
الأخوي���ة  م�س���اعره  عل���ى  املل���ك  جلال���ة 
النبيل���ة، متمنًي���ا جلالته موفور ال�س���حة 
وال�س���عادة، وململك���ة البحرين املزيد من 

التقدم والزدهار.

جالة امللك يتلقى 
�سكر اأمري الكويت تعزيز التوا�سل مع املوؤ�س�سات لتلبية تطلعات املواطنني

اإ�سادة بدور “تطوير” للبرتول بتاأمني ال�سامة ملرتادي الرب... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

املنام����ة - بن����ا: ا�س����تقبل حمافظ اجلنوبية �س����مو 
ال�س����يخ خليفة بن عل����ي اآل خليفة، الرئي�����ص التنفيذي 
ل�رك����ة “تطوي����ر” للبرتول جيم�����ص كينيث اي�س����تاك، 
املطاوع����ة  يو�س����ف  بال�رك����ة  الأرا�س����ي  اإدارة  ومدي����ر 
وذل����ك يف جمل�ص �س����موه باملحافظة اجلنوبية، بح�س����ور 
ع����دد م����ن امل�س����وؤولني يف املحافظ����ة. تن����اول �س����موه 
اأوج����ه تنمي����ة التوا�س����ل وال�راكة التي حر�س����ت عليها 
املحافظ����ة اجلنوبي����ة يف تكوينها واإر�س����ائها مع خمتلف 
اأرج����اء املحافظ����ة،  اجله����ات والقطاع����ات الواقع����ة يف 
تنفي����ذا لتوجيه����ات القي����ادة احلكمية لتقدمي اأف�س����ل 
اخلدمات وامل�ساريع للمواطنني، وبال�سكل الذي يام�ص 
تطلعاته����م واحتياجاتهم دون حتمله����م العبء والعناء 
يف ذل����ك. واأ�س����ار �س����موه اإلى ال����دور الفاع����ل واحليوي 
ال����ذي تلعب����ه �رك����ة “تطوي����ر” للب����رتول يف تعزيز قيم 

ال�س����امة العامة للمخيمني ومرتادي الرب خال املو�سم، 
منوها �س����موه بامل�ساركة الإيجابية لل�ركة مع املحافظة 
اجلنوبية وباقي اجلهات لت�س����يري مو�س����م الرب بال�سكل 
ال����ذي يوؤم����ن الأه����داف املرج����وة م����ن وراء تنظيمه. من 

جانبه، عرب كينيث عن �س����كره وتقدي����ره للمحافظة وما 
قدمته من مبادرات �ساهمت يف تعزيز م�ساركة اجلهات، 
وتو�سيع دائرة امل�سورة؛ لتبادل الروؤى والت�سورات من 
اأوجه عدة، الأمر الذي �ساهم يف توحيد اجلهود والأهداف 

بني خمتل����ف اجلهات وتوزي����ع الأدوار بال�س����كل الأمثل 
ال����ذي يلب����ي احتياج����ات املخيمني من جان����ب ويتوافق 
مع اخلطط الإ�س����رتاتيجية التي ت�س����ري عليها ال�ركة من 

اأعمال داخل حقل البحرين من جانب اآخر.

• �سمو حمافظ اجلنوبية م�ستقبا الرئي�ص التنفيذي ل�ركة “تطوير” للبرتول	

جاللة امللك ي�رشِّف زواج جنل ال�سيخ عي�سى بن علي 
يف اإطار توا�سل جالته مع اأبناء العائلة املالكة

املنامة - بنا: �رّف عاهل الباد �س���احب اجلالة 
امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة حفل زواج ال�س���يخ 
عبداهلل، جنل ال�س���يخ عي�س���ى بن علي بن عبداهلل اآل 
خليفة، م�س���اء اأم�ص يف اإطار توا�س���ل جالته مع اأبناء 
العائل���ة املالكة الكرمية. كما ح�ر احلفل كبار اأفراد 

العائلة املالكة الكرمية وكبار املدعوين.
وقّدم جالة امللك التهاين والتربيك اإلى ال�سيخ 
عي�س���ى، واإل���ى جنله ال�س���يخ عب���داهلل به���ذا الزواج 
املبارك امليمون، متمنيًّا جالته لل�سيخ عبداهلل حياة 

زوجية �سعيدة مقرونة بالرفاه والبنني.
ورفع ال�س���يخ عي�س���ى ب���ن علي بن عب���داهلل اآل 
خليفة اأ�سمى اآيات ال�سكر وعظيم التقدير والمتنان 
اإل���ى املقام ال�س���امي ل�س���احب اجلال���ة على تهاين 
جالته وم�س���اعره الطيبة النبيلة، �س���ائا املولى عّز 
وج���ّل اأن يحف���ظ جال���ة املل���ك ويرعاه وي���دمي على 

•جالته موفور ال�سحة وال�سعادة. جالة امللك لدى ح�سوره  حفل زواج ال�سيخ عبداهلل، جنل ال�سيخ عي�سى بن علي بن عبداهلل	
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الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

إيداعات لدى مؤسسات مالية
استثمارات في صكوك

استثمارات في أوراق مالية
موجودات مشتراة لغرض التأجير

استثمارات عقارية
استثمار في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية

 موجودات أخرى

مجموع الموجودات

المطلوبات 
إيداعات من مؤسسات مالية

مطلوبات التمويالت
مطلوبات متعلقة بموجودات محتفظ بها لغرض التأجير      

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
رأس المال

احتياطي قانوني
أرباح مستبقاة / (خسائر متراكمة)

احتياطي القيمة العادلة للعقارات
احتياطي عام

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك

حصص غير مسيطرة

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 312017 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

31 ديسمبر  2016

 
رأس 31 ديسمبر 2017

المال
احتياطي 

قانوني
احتياطي القيمة 
العادلة للعقارات

احتياطي 
عام

حصص غير المجموع
مسيطرة

مجموع حقوق 
الملكية

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك

رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

احتياطي القيمة 
العادلة الستثمارات

احتياطي القيمة 
العادلة للعقارات

احتياطي 
عام

حصص غير المجموع
مسيطرة

مجموع حقوق 
الملكية

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي البنك

أنشطة التشغيل
ربح / (خسارة) السنة

تعديالت لــ:
استهالك وإطفاء

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

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

ربح من بيع استثمارات عقارية 
مخصصات االنخفاض في القيمة 

إيرادات أخرى

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ذمم تمويالت مدينة 

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

شراء استثمارات عقارية، صافي 
المستلم من بيع استثمارات عقارية

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

موجودات محتفظ بها لغرض التأجير، صافي 

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
إيداعات من مؤسسات مالية، صافي

مطلوبات التمويالت، صافي 
توزيع لحصص غير مسيطرة

صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل السنة
النقد وما في حكمه في 1 يناير

النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

يشتمل النقد وما في حكمه على:
نقد وأرصدة لدى البنوك

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

إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية                       
إيراد الصكوك

إيراد االستثمار في أوراق مالية
إيراد الرسوم 

إيراد التمويل 
حصة المجموعة في ارباح الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية 

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

إيرادات أخرى

المصروفات
تكاليف الموظفين

مصروفات تشغيلية أخرى

مجموع المصروفات 

الربح قبل تغيرات القيمة العادلة ومخصصات انخفاض القيمة

صافي تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية 
مخصصات انخفاض القيمة

ربح / (خسارة) السنة

العائد إلى:
مساهمي البنك

حصص غير مسيطرة

الرصيد في 1 يناير 2017
ربح السنة

صافي تغيرات القيمة العادلة

تسوية الخسائر 

الرصيد في 31 ديسمبر 2017

300،000
-
-

-

(67.000)

233،000

676
-

86
86

-

762

(66،634)
858

(86)
772

67.000

1،138

-

278

610
-

(332)

( 332)

4،618
-
-

-

-

4،618

239،270
858

(332)

526

-

239،796

2،735
147

-

147

4،847

242،005
1،005

(332)

673

244،643

300،000

-

-

-

300،000

-

-

676

676

-
،

(49،385)

-

(66،634)

(17،249 )
(49،385)

107

-

( 107)
-

(1،216)

1،826
-

-

610

4،618
-

-

-

4،618

289،764
(49،385)

(50،494)

-

239،270

13،816
1،654

1،654

(12،735)

2،735

303،580
(47،731)

(48،840)

242،005

الرصيد في 1 يناير 2016
(خسارة) / ربح السنة

صافي تغيرات القيمة العادلة

إلغاء احتساب عند بيع موجودات مشتراه لغرض التأجير، صافي  

الرصيد في 31  ديسمبر  2016

بيان المركز المالي الموحد
كما  في 31 ديسمبر 2017             

بيان الدخل الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد            

  دحوملا ةيدقنلا تاقفدتلا نايب
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

تم استخراج البيانات المالية أعاله من البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
غير  رأيًا  أصدروا  الذين  جي  ام  بي  كي  قبل  من  تدقيقها  تم  والتي  ديسمبر 2017   31
متحفظ على القوائم المالية. وقد تم اعتماد البيانات المالية من قبل أعضاء مجلس 

www.Ibdarbank.com

6،163
5،031

91،127

5،892
88،987

144،201
461

12،865

366،697

2،002
102،370

17،682

122،054

233،000
762

1،138
278

4،618

239،796

4،847

244،643

366،697

5٫151
7٫902

70٫881

15٫185
87٫680
68٫602

107٫264
4٫742
13٫603

387٫925

6٫503
73٫273

52٫181
13٫963

145٫920

300٫000
676

(66٫634)
610

4٫618

239٫270

2٫735

242٫005

387٫925

908
4،650

3،٤٠٧

١،٢١٨
١٣٩

٢٩٨
٢،١٣٤

١،٣٢٧

14،081

7،781
1،194

95
5،164

14،234

2،875

397
(2،267 )

1،005

858
147

1،005

6،134
(293)

494
1،137

192
-

1،005
2،218

10،887

6،420
1، 2.4

150
4،677

12،451

6،888

(2،322)
(52،297 )

(47،731 )

(49،385)
1،654

(47،731)

1،005

95
(397)
(139)
(298)

(1،127)
(623)

2،267
(217)

803

4،285
(5،031)

24،563
3،609

28،229

(200،591)
178،012

(44،214)
9،546
4،689

(157)
(6،929)

(59،644 )

(4،501)
29،097

(71)

24،525

(6،890 )
13،053

6،163

6،163

6،163

(47،731)

150
2،322
(192)

-
( 1،909 )

-
52،297
(2،068)

2،968

541
-

(5،299)
3،444

1،654

(138،360)
144،775

(77،356)
-

5،819
(138)

12،047

( 53،213 )

2،340
47،051

-

49،391

(2،168)
15،221

13،053

5،151
7،902

13،053

-11،9706،915ذمم تمويالت مدينة

-

-

 من العمليات المستمرة

العمليات الغير مستمرة:
إيراد من العمليات الغير مستمرة، صافي

مجموع ا¶يرادات
3،0288،452

17،10919،339

-احتياطي قانوني 
--

-----

---107(1،216)-(1،109)-(1،109)

(12،735)

توزيع للحصص غير مسيطرة
حصص غير مسيطرة متعلقة بشركات تابعة

------(71 )(71 )
------2،0362،036

--

23799 إطفاء العالوة / (الخصم)، صافي

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية 

-

-

خسائر 
متراكمة

-

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017          

(خسائر 
متراكمة)

أرباح
مستبقاة/ 

التطور االقت�سادي واالجتماعي بالبحرين ات�سم بنقلة ملمو�سة
طالب الوزارة باملزيد من العمل من اأجل تقليل ن�سبة البطالة... �سمو رئي�س الوزراء: 

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �س����احب ال�س����مو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة لدى ا�ستقبال 
�سموه وزير العمل والتنمية الجتماعية، وعددا من كبار 
امل�س����وؤولني واملديري����ن اجل����دد بال����وزارة، اأن التطور 
القت�س����ادي والجتماعي يف مملكة البحرين ات�سم بنقلة 
ملمو�سة، كان لها النعكا�س الوا�سح على قوة املجتمع، 
واأن البعد الجتماعي �سكل �سمة مميزة عرف بها جمتمع 
البحرين على الدوام. وقال �س����موه “اإن جمتمع البحرين 
جمتمع يتميز بالقوة والديناميكية، وال�س����عب البحريني 
معروف عنه حب العمل والتميز”، م�س����يدا �س����موه بدور 
وزارة العمل والتنمية الجتماعية يف النهو�س باملواطن 
والرتق����اء مب�س����توياته الإنتاجية واملعي�س����ية، وتوفري 
خمتلف اخلدم����ات التي ت�س����من له حتقيق ال�س����تقرار 
الجتماعي. وكان �س����احب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
قد ا�ستقبل بق�رص الق�سيبية اأم�س وزير العمل والتنمية 
الجتماعي����ة جميل حميدان الذي قدم ل�س����موه عددا من 
كبار امل�س����وؤولني واملديرين اجلدد الذين مت تعيينهم 
بال����وزارة، حي����ث هناأهم �س����موه مبنا�س����بة تعيينهم يف 
منا�سبهم، متمنيا لهم النجاح والتوفيق يف اأداء الأعمال 
امل�س����ندة لهم. وخ����ال اللقاء، ن����وه �س����موه بالإجنازات 
التي حققتها مملكة البحرين على �س����عيد قطاع العمل، 

واأثمرت عن و�س����ول معدلت البطالة اإلى اأدنى م�ستوى 
على مدى �سنوات متتالية، مبا يعك�س جناح ال�سيا�سات 
القت�سادية التي تتبناها اململكة، والتي كانت مو�سع 
اإ�سادة من املوؤ�س�سات الإقليمية والدولية ذات ال�سلة، 
وطالبهم �س����موه مبزيد من العمل م����ن اأجل تقليل تلك 
الن�س����بة. ووجه �س����موه وزارة العمل والتنمية الجتماعية 
اإل����ى ال�س����تمرار يف براجمها املوجهة ملختل����ف ال�رصائح 

الت����ي ترعاها الوزارة مبا يوفر لها املناخ املائم ملزيد 
من الإ�سهام يف م�سرية التنمية التي ت�سهدها اململكة.

واأثن����ى �س����موه على م����ا حققت����ه امل����راأة البحرينية 
من جناحات على �س����عيد العلم والعم����ل، وهو ما اأهلها 
بج����دارة؛ لأن حتتل اأعلى املنا�س����ب، معربا �س����موه عن 
اعت����زازه مبا و�س����لت اإليه امل����راأة يف البحرين من مكانة 

كبرية يف خمتلف الوزارات والأجهزة.

من جانب����ه، عبرّ وزيرة العم����ل والتنمية الجتماعية 
عن خال�س ال�س����كر والتقدير ل�س����احب ال�س����مو امللكي 
رئي�س الوزراء على ما يوليه �سموه من اهتمام بالوزارة، 
وتوجيهات �س����موه ال�س����ديدة التي ته����دف اإلى حتقيق 
مزيد من الرتق����اء بقطاعي العمل والتنمية الجتماعية، 
موؤكدا اأن املتابعة امل�س����تمرة من �س����موه ت�سكل حافًزا 
عل����ى بذل مزيد من اجله����ود؛ لتحقيق تطلعات القيادة 

احلكيمة يف جمال العمل والتنمية مبختلف اأبعادها.
كما اأعرب م�سوؤولو الوزارة عن �سكرهم وتقديرهم 
ل�س����احب ال�س����مو امللكي رئي�س الوزراء على توجيهات 
�س����موه ال�س����ديدة وما يقدمه �س����موه من دع����م للكوادر 
الوطنية يف خمتلف الوزارات، موؤكدين اأنهم �س����يعملون 
عل����ى تنفي����ذ تل����ك التوجيهات مب����ا ي�س����هم يف حتقيق 

اأهداف وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

•  �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا وزير العمل والتنمية الجتماعية وعددا من كبار امل�سوؤولني واملديرين اجلدد بالوزارة	
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بيان  التدفقات النقدية الموحد
كما في 31 ديسمبر 2017

بالدينار البحريني

20172016

أنشطة التشغيل 

النقد المستلم من عمليات الشبكة  
النقد المستلم من عمليات مركز المعلومات االئتمانية 

النقد المستلم من خدمات البطاقات
النقد المستلم من عمليات نظام  البحرين لمقاصة الشيكات

النقد المستلم من عمليات نظام التحويالت المالية اإللكتروني
مدفوعات ضمانات بنكيىة

مدفوعات مصروفات التشغيل  
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة

5.967.429
1.023.445

959.728
605.413
683.646

)104.861(
)3.906.179(

)120.000(

5.223.925
1.013.498

945.446
614.131
442.149

-
)3.678.068(

)120.000(

5.108.6214.441.081صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل  

أنشطة االستثمار

شراء أثاث ومعدات
شراء برامج

مدفوعات لمشاريع رأسمالية قيد اإلنشاء
التغيرات في الودائع لدى البنوك

شراء سندات خزينة
فوائد مستلمة

)558.694(
)275.994(
)523.243(

-
-

167.471

)121.616(
)672.879(

)34.800(
2.662.266

)4.862.550(
6.533

)3.023.046()1.190.460(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

)1.866.240()2.332.800(أرباح أسهم مدفوعة

)1.866.240()2.332.800(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)448.205(1.585.360صافي الزيادة /  )النقص( في النقد وما في حكمه 

7.466.3197.914.524النقد وما في حكمه في بداية السنة

9.051.6797.466.319النقد وما في حكمه في نهاية السنة

النقد وأرصدة لدى البنوك
رصيد الحساب لدى مصرف البحرين المركزي

رصيد الحسابات لدى المصارف المركزية األخرى

4.374.231
3.822.642

854.806

3.435.414
2.964.885
1.066.020

9.051.6797.466.319

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2017                                                                           

بالدينار البحريني

20172016

الموجودات 

األثاث والمعدات
برامج النظام 

مشاريع رأسمالية قيد اإلنشاء
موجودات أخرى

1.163.712
1.116.762

558.043
104.861

916.072
1.316.182

34.800
-

2.943.3782.267.054إجمالي الموجودات غير المتداولة

النقد وأرصدة لدى البنوك
رصيد الحساب لدى مصرف البحرين المركزي

رصيد الحسابات لدى المصارف المركزية األخرى
ودائع لدى البنوك

سندات خزينة
ذمم تجارية مدينة

مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

4.374.231
3.822.642

854.806
4.248.362
4.852.066

265.099
76.039

3.435.414
2.964.885
1.066.020
4.142.645
4.874.224

347.652
108.121

18.493.24516.938.961إجمالي الموجودات المتداولة

21.436.62319.206.015إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال 
احتياطي قانوني

احتياطي عام
أرباح مستبقاة  

3.110.400
1.612.138

365.150
14.688.660

3.110.400
1.599.033

-
13.109.072

19.776.34817.818.505إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

453.492-حصة غير مسيطرة

19.776.34818.271.997إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

128.166102.778مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

128.166102.778إجمالي المطلوبات غير المتداولة

ذمم تجارية دائنة ومصروفات مستحقة
مطلوبات عن استحواذ أسهم شركة تابعة

إيرادات مؤجلة

1.076.287
443.940

11.882

776.895
-

54.345

1.532.109831.240إجمالي المطلوبات المتداولة

21.436.62319.206.015إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد         بالدينار البحريني
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

20172016

اإليراد

5.959.5365.223.925الشبكة

1.023.8951.004.783مركزالمعلومات االئتمانية

606.613604.155نظام البحرين لمقاصة الشيكات

680.253426.779نظام التحويالت المالية اإللكتروني

929.273980.665خدمات البطاقات 

9.199.5708.240.307إجمالي اإليرادات التشغيلية

2.264.5731.995.844تكاليف الموظفين

1.233.6211.097.313تكاليف تقديم الخدمات

796.895847.164اإلستهالك واإلطفاء  

800.494676.798مصروفات تشغيلية أخرى

5.095.5834.617.119إجمالي تكاليف التشغيل

4.103.9873.623.188ربح التشغيل

251.030145.476إيراد الفوائد 

4.355.0173.768.664ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر للسنة

4.355.0173.768.664إجمالي الدخل الشامل للسنة

المنسوب إلى :

4.290.6433.651.498مساهمي الشركة األم

64.374117.166حصة غير مسيطرة

4.355.0173.768.664

بيان  التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

بالدينار البحريني

إجمالي حقوق الملكيةحصة غير مسيطرةإجمالي حقوق الملكية المنسوب لمساهمي الشركة األم

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال

2017

13.109.07217.818.505453.49218.271.997-3.110.4001.599.033في 1 يناير 2017 

4.290.6434.290.64364.3744.355.017---الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

استحواذ أسهم شركة تابعة 
المحول إلى االحتياطي القانوني 

أرباح أسهم معلنة لسنة 2016
المحول إلى االحتياطي العام

-
-
-
-

-
13.105

-
-

-
-
-

365.150

-
)13.105(

)2.332.800(
)365.150(

-
-

)2.332.800(
-

)517.866(
-
-
-

)517.866(
-

)2.332.800(
-

19.776.348-3.110.4001.612.138365.15014.688.66019.776.348في 31 ديسمبر 2017 

إجمالي حقوق الملكيةحصة غير مسيطرةإجمالي حقوق الملكية المنسوب لمساهمي الشركة األم

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال

2016

في 1 يناير 2016
الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

أرباح أسهم معلنة لسنة 2015
المحول إلى االحتياطي القانوني 

3.110.400
-
-
-

1.586.838
-
-

12.195

-
-
-
-

11.336.009
3.651.498

)1.866.240(
)12.195(

16.033.247
3.651.498

)1.866.240(
-

336.326
117.166

-
-

16.369.573
3.768.664

)1.866.240(
-

13.109.07217.818.505453.49218.271.997-3.110.4001.599.033في 31 ديسمبر 2016

شركة بنِفـت ش.م.ب )مقفلة(

مدققة من قبل السادة كي بي ام جي فخرو

* مرخص من قبل مصرف البحرين كمانح الخدمات المساعدة للقطاع المالي.

عبدهللا حسين
رئيس مجلس اإلدارة

محمد ملك
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالواحد جناحي
الرئيس التنفيذي

انعقاد االجتماع التن�سيقي ملحور البيئة
متهيدا لور�شة عمل البيئة واخلدمات برئا�شة �شمو ال�شيخ علي بن خليفة

املنام���ة - بن���ا: انعق���د �شب���اح اأم����س االجتماع 
التن�شيق���ي ملح���ور البيئة بح�شور ال���وكالء والوكالء 
امل�شاعدي���ن واملديرين املعنيني مبختلف الوزارات 
اإط���ار  يف  العالق���ة،  ذات  احلكومي���ة  واملوؤ�ش�ش���ات 
خمرجات امللتقى احلكومي 2017، الذي عقد برعاية 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء، ومبادرة 
�شاح���ب ال�شمو امللكي ويل العه���د، والذي وجه فيه 
�شم���و ويل العهد بعق���د ور�س عمل لو�ش���ع االآليات 
وحتديد االأولويات التي ت�شكل تطلعات برنامج عمل 
احلكوم���ة )2019 - 2022(. وياأت���ي االجتم���اع اإل���ى 
جانب اجتماع حمور اخلدمات الذي انعقد اأم�س االأول 
متهيدا لور�شة عمل املح���ور البيئي واخلدمات التي 
يرتاأ�شها نائب رئي����س جمل�س الوزراء، رئي�س اللجنة 
الوزارية للخدمات االجتماعي���ة واالت�شاالت واالإعالم 
�شمو ال�شيخ علي ب���ن خليفة اآل خليفة يوم 4 مار�س 
املقب���ل، وه���ي الثالثة الت���ي تنعقد �شم���ن �شل�شلة 
ور�س العمل لو�شع االآليات وحتديد االأولويات التي 
ت�ش���كل تطلع���ات برنام���ج عمل احلكوم���ة يف خمتلف 
حم���اوره الرئي�ش���ة. وب���داأ االجتماع بكلم���ة افتتاحية، 
قال فيها الرئي�س التنفيذي للمجل�س االأعلى للبيئة، 
من�شق حمور البيئة حممد بن دينه: “اإن عنونة البيئة 
ب�شكل م�شتقل �شمن املحور البيئي واخلدمات ياأتي 

ليج�ش���د حر�س عاه���ل البالد �شاح���ب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة على اأن يك���ون املواطن 
حم���ور التنمية، واأن ي�شمل ذل���ك جميع النواحي التي 
تالم�س حياة املواطن”، م�شريا اإلى توا�شل االهتمام 
بحماي���ة البيئ���ة واملحافظة على موارده���ا الطبيعية 
لين�شجم ذلك مع اأه���داف روؤية البحرين االقت�شادية 
2030 يف تكام���ل اأركان التنمي���ة مم���ا يتم العمل به 
�شمن خطط احلكومة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء، وبدع���م ومتابع���ة �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء. كما اأ�شار للدور الكبري 
لرئي�س املجل�س االأعل���ى للبيئة �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن حمد اآل خليفة يف دعم اجلهاز التنفيذي للمجل�س 

لقرارات���ه وم�شاريعه كافة، والتي بدورها اأثمرت عن 
متي���ز وا�شتحقاق انعك�س يف ح�ش���ول املجل�س مكانة 
ممي���زة عل���ى ال�شعيد املحل���ي وال���دويل يف العديد 
م���ن املحافل. واأعرب بن دينه ع���ن �شعادته العتماد 
البيئة يف حم���ور البيئة واخلدمات ب�شكل وا�شح، مما 
يعك�س االأهمية الت���ي توليها احلكومة حلماية البيئة 
واأو�شاطه���ا، وقد تعزز ذلك بال�شيا�شات التي تكفل 
تغطي���ة العديد م���ن الق�شايا البيئي���ة ذات االأولوية 
باململك���ة، و�شت�شكل كذلك خارط���ة الطريق للعمل 
البيئ���ي وتكام���ل اجلهود فيه���ا لل�شن���وات املقبلة. 
و�شيت���م اإق���رار خمرج���ات املناق�ش���ات التي متت يف 
االجتم���اع التن�شيق���ي يف ور�شة عمل املح���ور البيئي 

واخلدمات املزمع عقدها االأ�شبوع املقبل.

• جانب من االجتماع التن�شيقي	

�كيل “الزراعة”: “احلدائق” ترجمة للر�ؤية امللكية

العاهل يقود مبادرة عاملية لتمكني ال�سباب
جائزة امللك حمد تنقل العامل اإلى اآفاق التح�رض... اجلودر: 

املنامة - بنا: اأعرب وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة ه�شام 
اجلودر عن �شك���ره وتقديره اإلى عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، مبنا�شبة تف�ّش���ل جاللته 
بتوزي���ع اجلوائز عل���ى الفائزين يف جائ���زة امللك حمد لتمكني 
ال�شباب لتحقيق اأه���داف التنمية امل�شتدامة، االأمر الذي يوؤكد 
اإمي���ان جاللته باأهمية دع���م ال�شباب العامل���ي يف م�شريته نحو 
حتقي���ق اأهداف التنمية امل�شتدامة، واأن تلك امل�شرية ال ميكن 
اأن توا�شل عمله���ا مبعزل عن ال�شباب ودورهم واالنفتاح على 
اأفكارهم ومبتكراتهم للو�شول اإلى حتقيق االأهداف االأممية. 

وب���نّي اجل���ودر اأن جائ���زة امللك حم���د لتمك���ني ال�شباب 

لتحقي���ق اأه���داف التنمي���ة امل�شتدام���ة هي بادرة م���ن مملكة 
البحري���ن جت���اه ال�شب���اب العامل���ي لتوؤك���د دوره���ا االأ�شي���ل 
و�رضاكتها م���ع املجتمع الدويل لتمك���ني ال�شباب لتحقيق تلك 
االأهداف التي �شتنق���ل العامل اإلى اآفاق التح�رض، م�شرًيا اإلى اأن 
دع���م جاللة امللك �ش���ّكل حافًزا كبرًيا اأمام اللج���ان العاملة من 
اأجل ن�رض هذه اجلائزة العاملية و�شمان اأعلى امل�شاركات فيها.  
واأثنى على اجلهود الوا�شحة واملتابعة احلثيثة من قبل ممثل 
جالل���ة امللك لالأعمال اخلريية و�شوؤون ال�شباب رئي�س املجل�س 
االأعلى لل�شب���اب والريا�شة رئي�س اللجن���ة االأوملبية البحرينية 

�شمو ال�شيخ نا�رض بن حمد اآل خليفة لكل مفا�شل اجلائزة. 

املنام����ة - وزارة الزراعة 
وال����روة البحرية: اأ�شاد وكيل 
البحري����ة  وال����روة  الزراع����ة 
ال�شي����خ خليف����ة ب����ن عي�ش����ى 
اآل خليف����ة بنج����اح فعالي����ات 
ال����دويل  البحري����ن  معر�����س 
اأقيم  ال����ذي   2018 للحدائ����ق 
حت����ت الرعاية ال�شامية لعاهل 

الب����الد �شاح����ب اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�شى 
اآل خليف����ة وبدع����م ك����رمي م����ن قرين����ة العاه����ل 
رئي�ش����ة املجل�س االعلى للم����راأة رئي�شة املجل�س 
اال�شت�ش����اري للمبادرة الوطني����ة لتنمية القطاع 
الزراعي �شاحبة ال�شمو امللك����ي االأمرية �شبيكة 
بن����ت اإبراهي����م اآل خليف����ة. واك����د اأن املعر�����س 

اأ�شب����ح وجه����ة عاملي����ة لكل 
ال�رضكات والقطاعات العاملة 
يف املجال الزراعي ملا يحظى 
ب����ه م����ن اهتم����ام دويل ل����كل 
العاملة  العاملية  القطاع����ات 
يف القط����اع الزراع����ي وترجم 
واقعي����ا روؤية �شاحب اجلاللة 
ونه�ش����ة  تنمي����ة  يف  املل����ك 
القط����اع الزراعي، الفتا اإل����ى اأن �شعار املعر�س 
لهذا الع����ام والذي يقام حت����ت “�شالمة االأغذية 
و�شح����ة االإن�ش����ان” عك�����س حر�����س �شم����و قرينة 
العاه����ل عل����ى تعزيز �شحة و�شالم����ة املواطنني  
باعتب����ار ان لرقابة الغذائية من الق�شايا املهمة 

التي مت�س االإن�شان يف كل املجتمعات.
• ه�شام اجلودر	

• ال�شيخ خليفة بن عي�شى	

القائد العام ي�سيد بالعالقات مع االأردن

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل القائد العام لقوة 
دف���اع البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن 
اأحم���د اآل خليفة يف القيادة العامة �شباح اأم�س، 
�شفري اململك���ة االأردنية الها�شمي���ة ال�شقيقة 
ل���دى مملكة البحري���ن رامي �شال���ح الوريكات 
الع���دوان.  ورح���ب القائ���د الع���ام لق���وة دفاع 
البحري���ن ب�شف���ري اململكة االأردني���ة الها�شمية 
ال�شقيقة ل���دى مملكة البحري���ن، م�شيًدا بعمق 
العالق���ات االأخوي���ة التاريخي���ة والوثيقة التي 

تربط البلدين ال�شقيقني.
ح����رض اللقاء مدي���ر ديوان القي���ادة العامة 
الل���واء الرك���ن ح�ش���ن حمم���د �شع���د، وم�شاعد 
رئي����س هيئة االأركان لالإم���داد والتموين اللواء 

الرك���ن بح���ري يو�شف اأحم���د م���ال اهلل، ومدير 
ال�شيان���ة والتزويد الفني الل���واء الركن بحري 
اأن���ور اجل���ودر، والعمي���د الركن دكت���ور عو�س 
حممد الطراونة؛ وه���و �سابط االرتباط ب�سفارة 
اململكة االأردنية الها�شمية ال�شقيقة يف مملكة 
البحرين. من جانب اآخ���ر، ا�شتقبل القائد العام 
مبكتب���ه يف القيادة العام���ة �شباح اأم�س، �شفري 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة ل���دى اململكة 

جا�شنت �شيبرييل.
وخ���الل اللقاء، رّح���ب القائد الع���ام لقوة 
البحري���ن ب�شف���ري الوالي���ات املتح���دة  دف���اع 
االأمريكية لدى اململكة، م�شيًدا بعمق العالقات 

القائمة بني البلدين وال�شعبني ال�شديقني.



الأعل���ى  املجل����س   – القاه���رة 
لل�س�ؤون الإ�سالمية: اأكد نائب رئي�س 
املجل�س الأعلى لل�س����ؤون الإ�سالمية 
ال�سي���خ عبدالرحم���ن ب���ن حمم���د بن 
را�س���د اآل خليف���ة اأن الأم���ة العربي���ة 
الي����م حتديات  والإ�سالمي���ة تعي�س 
كب���رة غ���ر م�سب�ق���ة، لإ�سعافه���ا 
وم�ارده���ا،  طاقاته���ا  وا�ستن���زاف 
لتجعل  وا�ستقرارها،  اأمنه���ا  وزعزعة 
منه���ا اأم���ة �سعيف���ة، ودولً فا�سلة، 
غر ق���ادرة على النه�����س، بل غر 

قادرة حتى على حماي���ة نف�سها و�سع�بها، 
من اأي خمطط���ات اأو م�ساريع ا�ستعمارية اأو 

ت��سعية. 
ج���اء ذلك يف ت�رصيح ل���ه لدى م�ساركته 
وال�ف���د املرافق اأم����س الإثن���ن يف اأعمال 
امل�ؤمتر ال���دويل الثامن والع�رصين للمجل�س 

الأعلى لل�س����ؤون الإ�سالمية بجمه�رية م�رص 
العربي���ة ال�سقيق���ة، حتت عن����ان )�سناعة 
امل�اجه���ة  وحتمي���ة  وخماط���ره  الإره���اب 
واآلياته���ا(، والذي يق���ام يف مدينة القاهرة 
حت���ت رعاي���ة الرئي�س امل����رصي عبدالفتاح 

ال�سي�سي. 

ولفت اإلى اأن الإرهاب الي�م ه� 
�سناعة �سديدة اخلط����رة والتعقيد 
والتاأث���ر، وتعتم���د عل���ى الربجم���ة 
الذهنية والنف�سية باحرتافية عالية، 
وبدهاء ومكر كبري���ن، بحيث ي�ؤدي 
هذا الإره���اب الأعمى اإلى تاآكل الأمة 

من الداخل.
»الإره���اب  اأن  عل���ى  و�س���دد 
الذي ن�ساه���ده الي����م ل ينتمي اإلى 
تاريخ ه���ذه الأمة، ول اإل���ى طبيعتها 
الفكرية والنف�سية والجتماعية، وه� 
مزيج م���ن الأفكار املتطرف���ة، والنف�سيات 
امل�سطرب���ة، التي ُزرعت يف �س���دور اأنا�س 
فق���دوا ا�ستقاللهم وعق�له���م وانتماءهم، 
وانتظم����ا يف جمم�ع���ات عقائدي���ة مغلقة 
غ�سل���ت اأدمغتهم، وخلق���ت لديهم م�ساعر 

الغربة عن جمتمعاتهم، والكراهية لها«.

املنامة - بن���ا: ا�ستقبل رئي�س حمكمة 
التميي���ز نائ���ب رئي����س املجل����س الأعل���ى 
الب�عينن،  للق�س���اء امل�ست�س���ار عب���داهلل 
واأع�س���اء املجل����س الأعلى للق�س���اء �سباح 
اأم����س، الق�ساة اجلدد الذي���ن مت تعيينهم 
اأخ���را، اإذ اأدى 8 ق�ساة ج���دد اليمن اأمام 
اأع�ساء املجل�س الأعلى للق�ساء بعد �سدور 
اأمر ملكي برقم )13( ل�سنة 2018 بتعيينات 
ق�سائية جديدة، وجاء الأمر امللكي ال�سامي 
بالتعيينات الآتي���ة: القا�سي ج�اهر عادل 
العبدالرحم���ن - وكي���ل املحكم���ة الكربى 
املدنية، والقا�سي ح�س���ن �سعيد زامل - 
قا����سٍ باملحكمة الكربى املدنية من الفئة 
)اأ(، والقا�س���ي خليف���ة حمم���د الظه���راين 
- قا����سٍ باملحكم���ة الك���ربى املدني���ة من 
الفئ���ة )اأ(، والقا�سي حمم���د عبداهلل حممد 
�سالح - قا����سٍ باملحكمة الكربى املدنية 
من الفئ���ة )اأ(، والقا�سي �سع�د عبدالعزيز 
املالكي - قا�ٍس باملحكمة الكربى املدنية 
من الفئة )اأ(، والقا�سي عبدال�هاب حممد 

اآل حمم����د - قا����سٍ باملحكم���ة الك���ربى 
املدني���ة م���ن الفئ���ة )ب(، والقا�سي اأحمد 
علي املالك���ي - قا����سٍ باملحكمة الكربى 
املدنية م���ن الفئ���ة )ب(، والقا�سي حممد 
ه�سام املعاودة - قا�ٍس باملحكمة الكربى 

املدنية من الفئة )ب(.
واأق�س���م الق�س���اة اجلدد اأم���ام اأع�ساء 
املجل����س الأعل���ى للق�س���اء ب���اأن يحكم����ا 
بن النا����س بالع���دل واأن يحرتم�ا ق�انن 
اململك���ة ونظمه���ا وذل���ك قب���ل مبا�رصتهم 

مهامهم الق�سائية.
الق�ساة  الب�عين���ن  وهناأ امل�ست�س���ار 
بع���د النتهاء م���ن مرا�س���م الق�س���م، وقال 
الق�ساي���ا  اإل���ى  ينظ���روا  اأن  عليه���م  “اإن 
وحيادي���ة  ب�سفافي���ة  يتداول�نه���ا  الت���ي 
مطلقتن حتى يعك�س�ا ال�س�رة ال�سحيحة 
ل�ستقاللي���ة الق�س���اء يف مملك���ة البحري���ن 
وكف���اءة املحاكم ونزاهتها مبهنية عالية”، 
متمني���ا له���م النج���اح يف اأداء مهامه���م يف 

املجتمع.

الثالثاء 27 فبراير 2018 
11 جمادى اآلخرة 1439

العدد 3423 7 local@albiladpress.comبالدنا

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017                  ألف دينار بحريني

2017
)تم تدقيقه(

2016
)تم تدقيقه(

الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك
موجودات مالية متوفرة للبيع

قروض وتسليفات
مستحقات من جهات أخرى في المجموعة

الفائدة المستحقة القبض
موجودات أخرى

 9,293 
 66,857 
 60,129 
 65,346 

 338 
 7,606 

 10,841 
 66,552 
 66,249 
 57,859 

 255 
 7,327 

 209,083  209,569 إجمالي الموجودات

المطلوبات و أموال المقر الرئيسي

حساب المقر الرئيسي
االحتياطات

ربح غير محّول

 4,540 
 193 

 7,942 

 4,540 
 201 

 9,864 

 14,605  12,675   اجمالي أموال المقر الرئيسي

مستحقات لجهات أخرى في المجموعة
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء - من غير المصارف
الفائدة مستحقة الدفع

مطلوبات أخرى

 48,575 
 336 

 142,272 
 254 

 5,457 

 40,026 
 784 

 147,613 
 82 

 5,973 

 194,478  196,894 إجمالي المطلوبات

 209,083  209,569 إجمالي المطلوبات وأموال المقر الرئيسي

 30,913  33,766 بنود مذكرة

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2017                   ألف دينار بحريني

2017
)تم تدقيقه(

2016
)تم تدقيقه(

فوائد مكتسبة
فوائد مدفوعة

صافي إيرادات الفوائد

 13,893 
)1,897( 

 11,996 

 13,855 
)943( 

 12,912 

 4,259  4,617 إيرادات أخرى

 17,171  16,613 إجمالي اإلرادات

مصروفات الموظفين
مصروفات أخرى

مخصصات القروض )بالصافي(
إجمالي المصروفات

 1,823 
 8,256 
 3,932 

 14,011 

 2,828 
 7,219 
 2,918 

 12,965 

 4,206  2,602 الربح للسنة

بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017                                                                                                                                ألف دينار بحريني

2017
)تم تدقيقه(

2016
)تم تدقيقه(

 4,206  2,602 الربح للسنة 

بنود الدخل الشامل األخرى
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

 )6( )8(التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متوفرة للبيع, بالصافي

 )6( )8(إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

 4,200  2,594 إجمالي الدخل الشامل للسنة

بيان التغيرات في أموال المقر الرئيسي للسنة المنتهية 31 ديسمبر2017                                                                                     ألف دينار بحريني

حساب المقر )تم تدقيقه( 2017
الرئيسي

احتياطي 
األسهم

احتياطي القيمة العادلة 
للسندات المتوفرة للبيع

ربح غير 
المجموعمحّول

كما في 1 يناير 
ربح السنة

 4,540 
   - 

 208 
   - 

)7( 
   - 

 9,864 
 2,602 

 14,605 
 2,602 

بنود الدخل الشامل األخرى )موجودات مالية متوفرة للبيع( :

التغيير الصافي في القيمة العادلة
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

   - 
   - 

   - 
   - 

)8( 
)8( 

   - 
   - 

)8( 
)8( 

 2,594  2,602  )8( -    -   إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويالت خالل السنة
تغيرات في قيمة خيارات األسهم

   - 
   - 

   - 
   - 

   - 
   - 

)4,524( 
   - 

)4,524( 
   - 

 12,675  7,942  )15( 208  4,540 كما في 31 ديسمبر 

حساب المقر )تم تدقيقه( 2016
الرئيسي

احتياطي 
األسهم

احتياطي القيمة العادلة 
للسندات المتوفرة للبيع

ربح غير 
المجموعمحّول

 كما في 1 يناير 
ربح السنة

 4,540 
   - 

 207 
   - 

)1( 
   - 

 11,240 
 4,206 

 15,986 
 4,206 

بنود الدخل الشامل األخرى )موجودات مالية متوفرة للبيع( :

التغيير الصافي في القيمة العادلة
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

   - 
   - 

   - 
   - 

)6( 
)6( 

   - 
   - 

)6( 
)6( 

 4,200  4,206  )6( -    -   إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويالت خالل السنة
تغيرات في قيمة خيارات األسهم

   - 
   - 

   - 
 1 

   - 
   - 

)5,582( 
   - 

)5,582( 
 1 

 14,605  9,864  )7( 208  4,540 كما في 31 ديسمبر 

تم إقرار البيانات المالية من قبل اإلدارة في 20 فبراير 2018 ووقع عليها باسمه:

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبل شركة كيه بي إم جي التي أعربت 
عن رأيها في التدقيق من دون تحفظ  في 20 فبراير 2018

عثمان أحمد
الرئيس التنفيذي

نادر موسى
مسؤول قطاع التجزئة

زهرة جمالي
مدير اإلدارة المالية

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف للتجزئة

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017                      ألف دينار بحريني

عمليات التشغيل
2017

)تم تدقيقه(
2016

)تم تدقيقه(

 4,206  2,602 ربح السنة

تسويات لمطابقة صافي اإلرادات مع صافي النقد من العمليات:
االستهالك واالطفاء

صافي مخصصات القروض والسلف
صافي إيرادات الفوائد

توزيعات األرباح
األرباح المحققة من الصرف األجنبي

 777 
 3,932 

)11,996( 
)70( 

)848( 

 101 
 2,918 

)12,912( 
)56( 

)658( 

صافي النقد قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 )6,401( )5,603(التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
قروض وتسليفات لغير المصارف
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

ودائع عمالء - من غير المصارف
موجودات/مطلوبات أخرى

رصيد إحتياطي مصرف البحرين المركزي

 2,188 
)448( 

)5,341( 
)1,362( 

)135( 

 2,725 
)195( 

 9,295 
 300 

)234( 

صافي النقد بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 5,490  )10,701(التشغيلية

الفائدة المقبوضه نقداً
الفائدة المدفوعه نقداَ

 13,810 
)1,725( 

 13,833 
)934( 

 18,389  1,384 صافي النقد من عمليات التشغيل

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
شراء المعدات 

أرباح نقدية موزعة
)218( 

 70 

 
)2,133(

 56 

 )2,077( )148(صافي النقد من عمليات االستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل
 )5,582( )4,524(األرباح المحولة للمقر الرئيسي

 )5,582( )4,524(صافي النقد من أنشطة التمويل

 10,730  )3,288(صافي التغير في النقد وما في حكمه

 79,570  90,958 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 658  848 تأثير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

 90,958  88,518 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

النقد وما في حكمه بحسب بيان المركز المالي

نقد وأرصدة لدى البنوك
موجودات مالية متوفرة للبيع

مستحقات من جهات أخرى في المجموعة
مستحقات لجهات أخرى في المجموعة

 4,914 
 66,833 
 65,346 

)48,575( 

 6,597 
 66,528 
 57,859 

)40,026( 

 90,958  88,518 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

سيتي بنك أن إيه - مصرف تجزئة - البحرين

جاللة �مللك يبعث بر�سالة �إلى ويل عهد �أبوظبي 

�نظرو� �لق�سايـا ب�سفافيـة وحياديــة

وزير اخلارجية ي�سارك يف تد�سن “�رصح زايد امل�ؤ�س�س”

8 ق�ساة جدد ي�ؤدون الق�سم... الب�عينن:

اب�ظبي - بنا: نق���ل وزير اخلارجية ال�سيخ خالد 
ب���ن اأحم���د بن حمم���د اآل خليف���ة ر�سال���ة �سف�ية من 
عاه���ل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى 
اآل خليفة، اإلى ويل عهد اب�ظبي نائب القائد الأعلى 
للق����ات امل�سلح���ة بالإمارات العربي���ة املتحدة اأخيه 
�ساح���ب ال�سم���� ال�سي���خ حممد ب���ن زاي���د اآل نهيان 
تتعلق بتعزيز العالقات الأخ�ية التاريخية والرا�سخة 

بن البحرين والإمارات و�سعبيهما ال�سقيقن.
وتت�سم���ن الر�سالة ال�سف�ية اعتزاز جاللة امللك 
مب���ا تت�سم به ه���ذه العالقات م���ن خ�س��سية جتعل 
منها مث���ال للرواب���ط الق�ية ومن�ذج���ا للتالحم بن 
الأ�سقاء، اإ�سافة اإلى اآخر التط�رات وامل�ستجدات يف 
املنطق���ة وال�سبل الكفيلة مب�اجه���ة التحديات التي 
ت�اج���ه دولها، وتقدي���ر جاللته لل���دور ال�سرتاتيجي 
امله���م الذي تق�م ب���ه الإمارات ال�سقيق���ة يف تعزيز 

الأمن وال�سلم يف املنطقة والعامل باأ�رصه.
ج���اء ذلك خالل ا�ستقبال �ساح���ب ال�سم� ال�سيخ 
حمم���د بن زايد اآل نهيان يف ق����رص البحر اأم�س ال�سيخ 
خالد بن اأحمد ب���ن حممد اآل خليفة، حيث كلفه بنقل 
حتيات���ه اإلى عاه���ل البالد ومتنيات���ه جلاللته مب�ف�ر 
ال�سحة والعافية وململكة البحرين و�سعبها ال�سقيق 

مبزي���د من التق���دم والرقي والزده���ار. واأ�ساد وزير 
اخلارجية بالعالق���ات الأخ�ية الق�ية التي تربط بن 
مملك���ة البحرين والإم���ارات العربي���ة املتحدة والتي 
متتد جذورها لعق�د ط�يلة، وت�سهد ازدهارا م�ستمرا 
عل���ى امل�ست�ي���ات كاف���ة، معرب���ا عن اعت���زاز مملكة 
البحرين بامل�اقف الأخ�ية امل�رصفة لالإمارات العربية 
املتح���دة ال�سقيق���ة ودعمها الدائم لأم���ن وا�ستقرار 
مملك���ة البحري���ن. وبعد ذلك، �س���ارك وزير اخلارجية 
يف تد�سن “�رصح زاي���د امل�ؤ�س�س” الذي اأقيم الي�م 

مبدينة اأب�ظبي والذي اأن�سئ تخليدا لذكرى املغف�ر 
له باإذن اهلل تعالى ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
“طي���ب اهلل ثراه”. وعرب وزي���ر اخلارجية عن اعتزازه 
مب�ساركة الإمارات بتد�سن “����رصح زايد امل�ؤ�س�س” 
الذي يعك����س الأدوار اخلال���دة والإ�سهامات اجلليلة 
للمغف����ر له باإذن اهلل تعالى ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهي���ان لالإم���ارات العربي���ة املتح���دة وللمنطق���ة 
وللع���امل اأجمع والتي �ستظل من�ذجا ملهما يف العطاء 

لأجل ال�طن والإن�سانية جمعاء.

• ويل عهد اأب�ظبي م�ستقبال وزير اخلارجية	

• امل�ست�سار عبداهلل الب�عينن م�ستقبال الق�ساة اجلدد	

• ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد 	

عبد�لرحمن بن حممد: �أمتنا تو�جه حتديات كبرية لإ�سعافها

“�لتمييز” توؤيد �إعد�م �مُلد�ن بقتل معّلمة يف تفجري
قبل���ت حمكم���ة التمييز، �س���كالً، طعن 
امُل���دان بقتل �سيدة “تعم���ل معّلمَة باإحدى 
املدار����س” واإ�سابة ابنتها بعاهة م�ستدمية 
تق���در ن�سبتها ب����5 %، جّراء تفج���ر قنبلة 
حملية ال�سنع، كان الق�سد منها اإزهاق روح 
اأيٍّ من اأفراد ال�رصطة، ورف�سته م��س�ًعا، اإذ 
ذكرت يف منط����ق حكمها اأنها قبلت عر�س 
املكت���ب الفن���ي ملحكم���ة التميي���ز للطعن 
باإق���رار احلكم ال�سادر بح���ق الطاعن الأول، 
واملحك���وم عليه بالإعدام واإ�سقاط اجلن�سية 
البحرينية، فيما اأي���دت اأي�ًسا اأحكام ال�سجن 

ملدة 3 �سن�ات بحق 7 ُمدانن اآخرين.
وعقب �سدور احلكم �رصّح رئي�س نيابة 

اجلرائم الإرهابية املحامي العام امل�ست�سار 
اأحمد احلم���ادي، اأن حمكم���ة التمييز ق�ست 
باإق���رار احلك���م ال�س���ادر باإع���دام الطاع���ن 
الأول وتاأيي���د اأحكام ال�سج���ن املق�سي بها 
بحق باق���ي الطاعن���ن واإ�سق���اط اجلن�سية 
واإلزامهم بدفع قيم���ة التلفيات وم�سادرة 
امل�سب�ط���ات )...(. واأ�س���اف اأن���ه مت اإحالة 
10 متهم���ن منهم 8 متهم���ن حمب��سن 
اإلى املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الرابعة مع 
الأم���ر بالقب�س على املته���م الهارب، حيث 
تداول���ت الق�سية اأمام تل���ك املحكمة التي 
ا�ستمعت ملرافعة ودفاع املتهمن والنيابة 
العام���ة والتي �سممت عل���ى ت�قيع اأق�سى 
عق�ب���ة عل���ى املتهم���ن. وكان���ت حمكم���ة 
ال�ستئناف العليا اجلنائية ال�ساد�سة ق�ست 

يف وقت �سابق وباإجماع اآراء الأع�ساء بتاأييد 
اإيق���اع عقوب���ة الإع���دام واإ�سق���اط اجلن�سية 
البحريني���ة بح���ق امُل���دان ب�اقع���ة القت���ل. 
فيم���ا حكمت بتاأييد عق�ب���ة ال�سجن ملدة 3 
�سن�ات ل�سبعة م�ستاأنفن، وبتغرمي اأحدهم 
مبلغ 300 دين���ار قيمة تلفيات ت�سبب بها، 

واأمرت مب�سادرة امل�سب�طات.
كم���ا ق�ست حمكم���ة اأول درج���ة اأي�ًسا 
مبعاقبة اأحد املتهم���ن -مل ي�ستاأنف ك�نه 
مقيًما يف اإيران- بال�سجن املوؤبد وباإ�سقاط 
اجلن�سي���ة البحريني���ة عن���ه، واألزمته وكذلك 
املحك�م بالإع���دام باأن يدفع���ا مت�سامَنن 
���ا وقدره 1554 دين���اًرا قيمة  مبلًغ���ا اإجماليًّ
التلفيات يف �سيارة خا�سة ومعر�س و�رصكة 

وحمل جتارين.

عائ�سة بنت ر��سد جتتاز دورة �لطري�ن من بريطانيا

املنامة - بنا: ح����رص ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل خليف���ة، وال�سيخ عبداهلل 
ب���ن را�سد اآل خليف���ة اأم�س حفل تخرج 
ال�سيخ���ة عائ�سة بن���ت را�سد اآل خليفة 
واجتيازه���ا ل���دورة يف الط���ران م���ن 
اململك���ة املتحدة. وح�سل���ت ال�سيخة 
عائ�سة بنت را�سد على �سهادة قيادة 
الطائ���رات اخلفيفة “c”، كما اجتازت 
اختب���ارات مدر�سة الط���ران الأر�سية 
الط���ران  �سالم���ة  ل�كال���ة  التابع���ة 
الأوروبي���ة واملعروف���ة اخت�سار با�سم 
“ايا�سا”، وح�سلت على �سهادة اإمتام 
دورة الط���ران الت�سبيه���ي و�سه���ادة 

امت���ام دورة الط���ران الآيل و�سهادة 
الطران التجاري.

وبه���ذه املنا�سب���ة، تق���دم ال�سيخ 
حمم���د بن را�س���د اآل خليف���ة، وال�سيخ 
عبداهلل ب���ن را�س���د اآل خليفة بخال�س 
التهاين والتربي���كات لل�سيخة عائ�سة 
بن���ت را�سد اآل خليفة على هذا النجاح 
والتف����ق ال���ذي يعك�س م���ا تتمتع به 
م���ن مثاب���رة وت�سمي���م عل���ى الإجناز، 
معربن ع���ن تطلعهما اإل���ى ان تك�ن 
ه���ذه الدورة يف جمال الط���ران بداية 
مرحلة جديدة ومفي���دة لها يف حياتها 

امل�ستقبلية والعملية. 

عبا�س �إبر�هيم



بدور املالكي من باربار:

اأقام رئي�س جمعي���ة البحرين البو�صن���ة والهر�صك لل�صداقة 
والأعم���ال الوجي���ه ورج���ل الأعم���ال ج���واد يو�صف احل���واج، اأم�س 
امللتق���ى الأول اخلا����س بال�صداقة والأعمال، حت���ت رعاية وزير 
العمل والتنمية الجتماعية جميل حميدان، وبح�صور وكيل وزارة 
العمل �صباح الدو�رسي، و�صفري البو�صنة والهر�صك لدى الإمارات 
زوران ملي�صيفت�س، وال�صيخة مرمي بنت حمد اآل خليفة، وعبداهلل 
احلواج، ورجل الأعمال الوجيه عبدالوهاب احلواج، وممثلي موؤمتر 
�رساييف���و الدويل للأعم���ال، وعدد من كب���ار امل�صوؤولني يف وزارة 

العمل ورجال الأعمال، واأفراد اجلالية البو�صنية يف البحرين. 
ومت خ���لل امللتق���ى توقيع مذك���رات تفاهم ب���ني اجلمعية 
وروؤ�ص���اء 5 جمعي���ات اأهلية ه���ي: جمعية املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرية 
واملتو�صطة البحرينية، جمعية البحرين العقارية، جمعية �صيدات 
الأعم���ال البحرينية، جمعية األ���واين البحرين، وجمعي���ة ال�صداقة 

البحرينية ال�صينية.
ويع���د ه���ذا امللتق���ى الأول من نوع���ه يف تاري���خ اجلمعيات 

الأهلية الذي يتم فيه توقي���ع مذكرات تفاهم م�صرتكة بني هذا 
الع���دد من اجلمعي���ات يف اآن واحد، اإذ �صيتم م���ن خللها ت�صكيل 

جمل�س تعاون م�صرتك يخدم تطور العلقات امل�صرتكة. 

ندعو للعمل المشترك
واأكد حمي���دان اأن عمل جمعية البحري���ن البو�صنة والهر�صك 
غ���ري تقليدي، وامللتق���ى يوؤ�ص�س ل�رساكة م���ع 5 جمعيات حملية، 
وو�صف ذل���ك باأنه بداية موفق���ة لتوثيق العلق���ة بني اجلمعية 
واجلمعي���ات الأهلية ذات العلقة؛ لتحقيق الأهداف وخطة العمل 

املوحدة.
وذك����ر الوزي����ر يف ت�رسيح����ات ل����� “الب����لد” اأن مغ����زى توقيع 
مذك����رات تفاهم بهذا ال�صكل غري التقليدي ي�صب يف دعم العمل 
امل�صرتك وتطوي����ره، من خلل جهود اجلميع لتحقيق هدف واحد، 
موؤكدا اأن����ه يحث دائما على العمل اجلماع����ي للجمعيات، لتحقيق 

الهداف امل�صرتكة.
واأك����د حميدان اأن عمل اجلمعية مب�رس وي�صب يف م�صلحة قيام 
مب����ادرات و�رساكات تخدم املجتمع وت�صب يف م�صلحته على جميع 

امل�صتويات. 

تطوير العالقات
ب����دوره، ك�صف ملي�صفيت�س عن تطلع بلده لتطوير العلقات 
الثنائي����ة م����ع البحري����ن يف املج����الت كاف����ة، موؤك����دا اأن تطوي����ر 
ال�صتثم����ار بني البلدي����ن ياأتي على راأ�س اأجن����دة العمل، مبينا اأن 
توقيع املذك����رات والتفاقات ياأتي يف خدم����ة الأهداف والربامج 

التي ت�صب يف م�صلحة البلدين ال�صديقني.
واأو�ص����ح �صفري البو�صنة والهر�ص����ك يف ت�رسيحات ل� “البلد” 
اأن ال�صتثم����ارات البحرينية يف البو�صن����ة تتطور وتت�صع يف املزيد 
من املجالت؛ لأن البو�صنة والهر�صك تعد البيئة الآمنة واملنا�صبة 
ل�صتثم����ار رج����ال العم����ال البحريني����ني، فاحلكوم����ة هناك خطت 
بخط����وات عدي����دة يف ه����ذا اجلانب ومنه����ا اإلغاء تاأ�ص����رية الدخول 
للبحريني����ني، ودعم رج����ال الأعم����ال وامل�صتثمري����ن البحرينيني 
م����ن خلل القوانني التي تدعم وحتف����ز وتعدد جمالت ال�صتثمار 
وتنوعه����ا، مثمن����ا دور احلكوم����ة البحرينية يف دع����م امل�صتثمرين 

الأجانب، و�صن القوانني التي ت�صاعد على ال�صتثمار وتعزيزه.
وقال اإن موافق����ة الحتاد الأوروبي على قبول طلب البو�صنة 
والهر�ص����ك ر�صمي����ا بالن�صم����ام للحت����اد �صيجع����ل م����ن البو�صنة 
والهر�ص����ك البوابة املقبل����ة لل�صتثمار والتج����ارة يف قلب ال�صوق 
الأوروبي����ة، والتي تعد من اأهم الأ�ص����واق املعروفة بالعامل، وهذا 
الن�صمام �صيفتح املجال اأمام رجال الأعمال البحرينيني لت�صدير 
منتجاته����م اإلى العامل، موؤك����دا اأن ال�صتثمارات البحرينية تتزايد، 
خ�صو�ص����ا بع����د تاأ�صي�����س جمعي����ة البحري����ن البو�صن����ة والهر�صك 

لل�صداقة والأعمال برئا�صة الوجيه ورجل الأعمال جواد احلواج. 
وك�ص����ف ملي�صفيت�س عن اأن احلكومة البحرينية تفكر يف فتح 
�صفارات جديدة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي م�صتقبل، م�صريا 
اإل����ى اأن واحدة منها �صتك����ون يف البحري����ن، خ�صو�صا مع معدلت 
ال�صتثم����ار احلالية بني البلدين، لفتا اإل����ى اأن حكومة بلده تعد 
خطة، �صتعلن قريبا، لإعفاء املقيمني يف دول جمل�س التعاون من 
تاأ�صرية الدخ����ول اإلى البو�صنة والهر�ص����ك؛ لت�صجيع ال�صياحة من 

دول اخلليج العربية اإلى البو�صنة.

تدشين رسمي
من جانبه، اأعرب احلواج عن �صعادته و�رسوره البالغني لإقامة 
امللتقى اخلا�س، الذي يعقد من اأجل التد�صني الر�صمي لتكثيف 
اجلهود اللزم����ة وال�رسورية لدعم وتطوير نطاق اأعمال وفعاليات 
اجلمعي����ات الهلي����ة، والت����ي تعن����ى وتهت����م باأن�صط����ة ال�صداقة 
والأعم����ال، والت����ي �صت�صاه����م بدوره����ا يف رب����ط البحري����ن بجميع 
دول الع����امل؛ حتقيقا وتطبيق����ا للتوجيهات ال�صامي����ة وال�صادرة 

م����ن جانب قيادة مملكتن����ا، والتي ت�صب بدوره����ا يف جعل مملكة 
البحرين مركزا ماليا وجتاريا عامليا، يحتذى به يف اخلليج ومنطقة 
ال�رسق الو�صط وعلى م�صتوى العامل م�صتقبل، وفقا لروؤية البحرين 

.2030
واأو�صح رئي�س جمعية البحرين البو�صنة والهر�صك لل�صداقة 
والأعم����ال اأن اجلمعية تاأ�ص�صت واأن�صئت من اأجل تدعيم العلقات 
القت�صادي����ة وال�صتثماري����ة فيم����ا ب����ني ال�صعب����ني ال�صقيقني، 
موؤك����دا اأن اجلمعية تعمل وت�صب����و لتطوير تلك العلقات املميزة 
م�صتقب����ل، وبال�ص����كل الذي يرفع م����ن �صاأن مملك����ة البحرين على 
خمتلف امل�صتويات، بال�صورة التي حتقق روؤية القيادة الر�صيدة 

وطموحاتها؛ لأجل تقدم وتطور البحرين يف امل�صتقبل املنظور.
واأكد احلواج تطلعه يف اأن ميثل هذا امللتقى النطلقة الأولى 
يف تدعي����م اآفاق التع����اون والتن�صيق مع اجلمعي����ات املتخ�ص�صة 
كافة ل�صوؤون ال�صداقة والأعم����ال بامل�صتقبل القريب، وبال�صكل 
الذي ير�صي طموح القيادة الر�صيدة و�صعب البحرين الويف، ومبا 
ي�صب يف �صالح جذب املزيد من ال�صتثمارت اإلى بلدنا احلبيب.

تفعيل التبادل التجاري
وم����ن جانبها، اأعرب����ت ال�صيخة م����رمي عن �صعادته����ا لتوقيع 
التفاقات ومذكرات التفاهم، م�صرية اإلى اأنها �صت�صب يف تفعيل 
التبادل القت�صادي والتجاري بني رج����ال الأعمال وامل�صتثمرين 
يف البلدين ال�صديقني؛ لأنها �صتقدم كل اأوجه الدعم وامل�صاندة 
لأ�صح����اب الأعمال وال�رسكات فى البلدين، و�صيكون لها دور كبري 
يف تطوي����ر العم����ل امل�صرتك، من خلل تب����ادل املعلومات وزيادة 
زي����ارة الوف����ود التجاري����ة، والت����ي �صتق����دم العديد م����ن الفر�س 
ال�صتثماري����ة الت����ي ت�صب يف م�صلحة البلدي����ن، من خلل تو�صيع 
اآفاق التع����اون ومتكني قطاعات الأعم����ال لل�صتفادة املثلى من 

فر�س ال�صتثمارية يف كل من البو�صنة والبحرين.
و�صك����رت ال�صيخة م����رمي اجلمعية لإقامة ه����ذا امللتقى الذي 
ي�ص����ب يف تفعيل العم����ل ال�صتثماري امل�صرتك ب����ني اجلمعيات 
املوقعة على مذكرات التفاهم، مو�صلة �صكرها جلمعية ال�صداقة 
البو�صنية البحرينية على الدعوة حل�صور “منتدى �رساييفو الدويل 
للأعمال 2018”؛ لتمثيل “�صيدات الأعمال البحرينية” باملنتدى، 
والذي �صيكون رافدا مهما يف اإثراء علقات ال�صداقة بني البلدين، 
وفر�صة ل�صتقطاب مزيد من ال�صتثمارات والتعاون بني بلدينا.

زيادة تمكين المرأة
وبدوره����ا، اأعربت رئي�صة جمعية �صي����دات الأعمال البحرينية 
فري����ال نا�س عن �صعادته����ا بتوقيع مذك����رة التفاهم بني جمعية 
�صيدات العمال البحريني����ة، وجمعية البحرين البو�صنة والهر�صك 
لل�صداق����ة والأعم����ال؛ ملا �صيكون له من اأث����ر كبري يف خلق فر�س 
التعاون والتبادل القت�صادي يف امل�صتقبل القريب، مو�صحة اأن 
جمعية �صيدات الأعم����ال حققت الكثري من الإجنازات التي ت�صب 
يف تنمية وتعزيز العلقات القت�صادية والجتماعية بني �صيدات 
الأعم����ال يف البحرين، وتعزيز دور املراأة البحرينية وم�صاهمتها يف 
خمتل����ف الأن�صطة التجارية والقت�صادية وال�صتثمارية والتنموية 
يف الب����لد، وتفعيل دور اجلمعية يف جم����الت التنمية الجتماعية، 
ومتثي����ل �صي����دات الأعم����ال يف خمتل����ف املحاف����ل واملوؤمت����رات 

والندوات املحلية واخلليجية والعربية والدولية.
واأ�صارت نا�س اإلى اأن اجلمعية و�صعت منذ عامني اإ�صرتاتيجية 
جدي����دة تتما�صى مع روؤية البحري����ن 2030، واإ�صرتاتيجية متكني 
امل����راأة اقت�صاديا يف البحرين، بالتعاون م����ع جهات خمتلفة عدة، 
منها املجل�س الأعلى للمراأة، اليونيدو، وجامعة العلوم التطبيقية. 
واأقام����ت الع����ام املا�ص����ي املنت����دى واملعر�س العامل����ي الثاين 
ل�صي����دات الأعمال، مبينة ما حققت����ه من جناح وا�صع ونتائج طيبة، 
مكنتها من ا�صتقطاب العديد م����ن �صيدات الأعمال الرائدات من 

خمتلف الدول.
واأو�صحت اأن اجلمعية عملت على رفع ح�صة متثيل ع�صواتها 
وال�����رسكات  القت�صادي����ة  املوؤ�ص�ص����ات  يف  الإدارة  جمال�����س  يف 
ال�صتثماري����ة والعام����ة وغريه����ا م����ن املوؤ�ص�ص����ات ذات ال�ص����اأن 
القت�صادي، وحر�صت على التعاون امل�صرتك وتبادل الأفكار مع 
اجلمعي����ات املحلية والعاملية من خلل توقيعها ملذكرات تفاهم 
م����ع العديد من اجلمعيات، وح�صولنا عل����ى ع�صوية غرفة التجارة 
وال�صناع����ة الفرن�صية، وهذا ي�صب يف تطوير عمل اجلمعية، وفتح 

جمالت جتارية وا�صتثمارية ت�صب يف �صالح املراأة ومتكينها.
وا�صتعر�س روؤ�صاء اجلمعيات الدور الذي تقوم به جمعياتهم 
يف خدم����ة اأه����داف املجتمع والتنمي����ة، وبعد ذلك دع����ا اآل احلواج 

احل�صور حلفل ع�صاء عامر على هام�س امللتقى.

الثالثاء 27 فبراير 2018 
11 جمادى اآلخرة 1439
8local@albiladpress.comالعدد 3423 بالدنا

يسر مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 
 20 الموافق  الثالثاء  العاشرة والنصف من صباح يوم  الساعة  التوالي بدءا من  المقرر عقدهما على  العادية  وغير 

مارس 2018 في قاعة أوال 3 بفندق الخليج ، وذلك لمناقشة وإقرار جدولي األعمال التاليين:

أوال: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1.  قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 21 مارس 2017 والمصادقة عليه.

2.  مناقشة تقرير مجلس االدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .
3.  اإلستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

4.  مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
5.  الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بإقرار التخصيص التالي :

- إعتماد توصية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2017 بنسبة %5 من رأس المال المدفوع، بواقع 5 فلس للسهم 
الواحد، مايعادل 153,065 دينار بحريني، وسيتم دفع األرباح المذكورة أعاله بدءا من يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2018 .
البحرين  مصرف  بمتطلبات  الشركة  والتزام   2017 لعام  للدواجن  دلمون  لشركة  الشركات  حوكمة  تقرير  مناقشة    .6

المركزي والمصادقة عليه.
7.  إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8.  تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس االدارة بتحديد أتعابهم . 

9.  مايستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

 ثانيا: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1.  المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 16 مارس 2015.

2.  الموافقة على الغاء الفقرة )1 ، 2  ، 3 ، 5 ( في المادة )3( تحت بند أغراض الشركة في كل من عقد التأسيس والنظام 
األساسي للشركة. وإضافة أغراض جديدة ضمن نفس المادة )3( تحت بند أغراض الشركة في عقد التأسيس والنظام 

األساسي للشركة ، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
3.  الموافقة على إجراء التعديالت الالزمة على عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وفقا للتعديالت التي اجريت على 

قانون الشركات التجارية رقم )21( لعام 2001م بموجب قانون رقم )1( لعام 2018م.
4.  تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه بالتوقيع على جميع المستندات الالزمة التي تتعلق بما ورد أعاله ويشمل 
ذلك دون الحصر التوقيع على جميع التعديالت المدخلة على عقد التأسيس والنظام األساسي بالنيابة عن المساهمين سواء 

كانت أمام كاتب العدل أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو أي جهة رسمية أخرى.

عبدالرحمن محمد جمشير         
                                 رئيس مجلس اإلدارة 

مالحظات هامة للمساهمين:
•  يمكنكم االطالع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ومحضر اجتماع الجمعية العامة العادية 
وغير العادية السابق وتقرير الحوكمة لعام 2017 والحصول على بطاقة التوكيل يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني 
للشركة www.dawajen.bh ، أو من خالل مسجلي االسهم للشركة السادة بورصة البحرين حسب بيانات اتصال 

البورصة أدناه.
•  يحق ألي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد االجتماع الحضور شخصيا أو ان يوكل 
خطيا عنه أي شخص لحضور االجتماع والتصويت نيابة عنه، مع االخذ بعين االعتبار ان يكون هذا الوكيل من غير 

رئيس واعضاء مجلس االدارة او موظفي شركة دلمون للدواجن.
•  في حال اذا كان المساهم “شركة” ، فيجب على الوكيل الذي يحضر االجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم 
يخّوله بانه الوكيل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطيا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة ومختوما 

بختم الشركة وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد اليداع التوكيل.
24 ساعة من موعد  قبل  البحرين  بورصة  السادة  االسهم  لدى مسجلي   ) التوكيل  بطاقة   ( التوكيل  ايداع  يجب    •
االجتماع في مكاتب البورصة الكائنة في مرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ )الطابق الرابع(، هاتف 17108834، 
فاكس 17228061، البريد االلكتروني registry@bahrainbourse.com أو ايداعها لدى شركة دلمون للدواجن 

.  ayman@dawajen.bh من خالل الفاكس 17601930 أو اإليميل
•  حول وجود أي استفسارات، يرجى االتصال بهاتف رقم:  17608263  -  17608271.

  يمكنكم االطالع على تفاصيل التعديالت المقترحة في موقع بورصة البحرين
1

دعوة لحضور إجتماع الجمية العامة العادية وغير العادية

1

“البحرين البو�صنة والهر�صك لل�صداقة والأعمال” توقع تفاهما مع 5 جمعيات اأهلية
اجلمعية نظمت “امللتقى الأول اخلا�س بال�صداقة والأعمال” بح�صور حميدان... جواد احلواج:

ت�صوير: خليل اأبراهيم

ملي�صفيت����س: البو�صن��������ة تفت���ح �صف���ارة يف البحري���ن قريب���ا لتو�صي��������ع علقاته���ا الدبلوما�صي���������ة 



 نقل املوقع الإلكرتوين 
لـ “املركزي” ل�سحابة “الأمازون”

قام م�رصف البحرين املركزي بنقل املوقع الإلكرتوين 
 ،”AWS“ الر�سمـــي له بنجاح اإلـــى خدمات اأمـــازون ويب
وياأتي اعتماد �سحابة “AWS” يف اأعقاب اإعالن اأمازون يف 
�سبتمرب 2017 عن اإن�ساء “مركز جديد” يف البحرين بحلول 
اأوائـــل العام 2019، والذي توفـــر اأمازون فيه خدماتها يف 
ثالثـــة مواقع. و�رصحت املدير التنفيذي للخدمات الإدارية 
هدى ح�سني امل�سقطي اأن نقل املوقع الإلكرتوين الر�سمي 
للم�ـــرصف قد جـــاء �سمن املبـــادرة التـــي اأطلقتها حكومة 
البحرين لإ�سرتاتيجية “ال�سحابـــة اأولً”، والتي تهدف اإلى 

رفع م�ستوى كفاءة اخلدمات الإلكرتونية”.

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنامــــة - امل�ــــرصف املركزي: اأعلن م�ــــرصف البحرين املركزي اأنــــه متت تغطية 
الإ�ســــدار رقــــم ISIN BH000I750464( 1692( من اأذونــــات اخلزانة احلكومية 
الأ�سبوعية التي ي�سدرها امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإ�سدار 
70 مليون دينار لفرتة ا�ستحقاق 91 يوماً تبداأ يف 28 فرباير 2018 وتنتهي يف30 
مايــــو 2018، كما بلغ معدل �سعر الفائدة على هذه الأذونات 3.18 % مقارنة ب�سعر 

الفائدة 3.13  % لالإ�سدارال�سابق بتاريخ 14 فرباير 2018.
وبلــــغ معدل �سعــــر اخل�ســــم 99.202 %، ومت قبول اأقل �سعــــر للم�ساركة بواقع 

99.185 %، علماً اأنه قد متت تغطية الإ�سدار بن�سبة 124 %.
كما بلغ الر�سيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�سدار ما قيمته 2.160 مليار 

دينار.
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اقتصاد
ــــــل لـــلـــمـــغـــرتبـــني ودبــــــــي الأولــــــــى ـــعـــة عـــربـــيـــا كــــاأعــــلــــى دخ ـــاب ـــس ـــ� املــــنــــامــــة ال

88.8 األف دوالر متو�سـط دخل املغرتبني بالبحريـن
بح�سب م�سح لـ “اإت�س اإ�س بي �سي”

قّدر م�سح مل�رصف “اإت�س اإ�س بي �سي” متو�سط 
الأجر ال�سنـــوي الذي يحققه املغرتبـــون يف البحرين 

)املنامة( بنحو 88.8 األف دولر.
وبذلـــك يكـــون املبلغ اأقـــل من متو�ســـط الأجر 
العاملـــي الذي يبلـــغ 99.9 األـــف دولر �سنويا، بنحو 

11.1 األف دولر، اأي بن�سبة 11.1 %.
وجـــاءت املنامة يف ت�سنيف املـــدن التي يحقق 
بهـــا املغرتبـــون اأعلـــى دخـــل وفقا مل�ســـح امل�رصف 

بالرتتيب ال�سابع عربيا والـ 40 عامليا.
وحلـــت مدينة مومبـــاي الهنديـــة، التي اعتربها 
امل�ســـح مركـــًزا مالًيا وجتارًيا وترفيهًيـــا، يف املرتبة 
الأولى على م�ستـــوى العامل بواقع 217.2 األف دولر 
�سنويا، فيما جاءت دبي الأولى عربيا والـ 11 عامليا 
بحـــوايل 138.2 األـــف دولر �سنويـــا. و�سمـــل امل�سح 

حوايل 28 األف مغرتب حول العامل.
وبح�سب اآخـــر بيانات ر�سمية �سادرة عن اجلهاز 
املركـــزي للمعلومـــات، و�سل عدد �ســـكان البحرين 
حتـــى نهايـــة العـــام 2016 حـــوايل 1.4237 مليون 

ن�سمة، منهم 664707 بحرينيون و759019 اأجنبيا.
ويقـــدر خـــرباء ومتابعـــون اأن 70 % مـــن غـــر 
البحرينيـــني عمالـــة رخي�ســـة )عّمـــال( والذين يبلغ 
عددهم تقريبا 531.3 األف ن�سمة، ما يعني اأن الأجور 
املرتفعة يح�سل عليها 30 % فقط من املغرتبني.

البحرينيـــني  فـــاإن   ،2016 اأرقـــام  وبح�ســـب 

ي�سكلـــون 46.68 % والعـــرب 4.5 %، يف حـــني اإن 
45.5% من جنوب اآ�سيا و�سبه القارة الهندية، و1.2 
% مـــن اإفريقيـــا، و1 % اأوروبـــا و 1.2 % من مواقع 

اأخرى حول العامل.
ويتوقـــع اأن يكون عدد �سكان اململكة و�سل يف 
نهاية العام املا�سي حوايل 1.45 مليون ن�سمة، لكن 

يبقى الرقم تقديري، حيث مل يعلن عن العدد ب�سكل 
ر�سمي.

واأبـــدى التقرير الـــذي رافق امل�ســـح ا�ستغرابه 
مـــن نتيجـــة اأن تتفـــوق مومبـــاي على مـــدن ومراكز 
ماليـــة وجتارية كربى مثل هونغ كونغ وجنيف و�سان 

فران�سي�سكو ولندن ونيويورك.

واأدرج امل�ســـح 6 دول عربية يح�سل املغرتبون 
فيهـــا علـــى اأكـــر مـــن 100 األـــف دولر �سنويا هي 
اإ�سافـــة اإلى دبي، الدوحة بواقـــع 131.4 األف دولر، 

لتحتل الرتتيب الثاين عربيا والـ 15 عامليا.
ثم جـــاءت اأبوظبي بالرتتيـــب الثالث عربيا والـ 
16 عامليا بـ127.5 األف دولر، تالها الكويت عربيا، 
األـــف دولر،  ويف املوقـــع 17 عامليـــا بقرابـــة 123 
فالريا�س 22 عامليا بحـــوايل 116.7 األف دولر، يف 
حني �سجلت مدينة م�سقـــط ال�ساد�سة عربيا والـ 24 

عامليا بـ 113.7 األف دولر �سنويا.
وعلـــى امل�ستـــوى العاملـــي، جـــاءت ثانيـــا بعد 
مومباي مدينة �سان فران�سي�سكو بالوليات املتحدة 
الأمركية بـ 207.2 األف دولر، تلتها زيورخ 206.9 

األف، ثم �سنغهاي 202.2 األف دولر.
ثم حلت مدينة جنيف بالرتتيب اخلام�س عامليا 
بدخل �سنوي للمغرتب قدر بنحو 184.9 األف دولر، 
فنيويورك 182.2 األف، ثـــم لو�س اأجنلو�س 161.1 
األف، وجاكرتا 152.6 األف فهونغ كونغ 148.4 األف، 
لتاأتي باري�س بالرتتيـــب العا�رص بحوايل 139.6 األف 

دولر �سنويا.

• 	)HSBC :امل�سدر( ترتيب املدن العربية التي يح�سل فيها املغرتبون على اأعلى الأجور  

مازن الن�سور

“اإنوف�ست” تقا�سي 4 من اأع�ساء جمل�س اإدارتها امل�ستقيل“املهند�سني” توقع مذكرة تفاهم مع “االأ�سرتايل الإدارة امل�ساريع”
على خلفية ا�ستثمار 6.2 مليون دينار ب�رصكة تخ�سهم

كلفت اجلمعية العامـــة العادية ل�رصكة اإنوف�ست 
جمل�ـــس الإدارة اجلديـــد برفع ق�سية علـــى 4 اأع�ساء 
مـــن جمل�ـــس الإدارة ال�سابق، هم: عبـــداهلل احلميدي، 

�سال�س احلجرف، اأمين �سيت، فهد العبداجلليل.
وكان اجتمـــاع اجلمعيـــة العامـــة العادية لل�رصكة 
عقد يـــوم الثنـــني 12 فرباير اجلـــاري، حيث ح�رصه 
م�ساهمني ي�سكلـــون بالأ�سالـــة والوكالة 58.84 % 

من اإجمايل الأ�سهم ال�سادرة.
وجاء عقـــد الجتماع بعد ا�ستقالـــة اأغلب اأع�ساء 
جمل�س الإدارة )4 مـــن اأ�سل 5( بتاريخ 14 دي�سمرب 
2017، مـــا يعنـــي اأن املجل�ـــس منحـــل بح�سب ن�س 

القانون.
ومل يح�ـــرص الجتمـــاع من اأع�ســـاء املجل�س �سوى 
ب�سار التويجري وهـــو من غر الأع�ساء امل�ستقيلني، 
حيـــث تراأ�ـــس الجتمـــاع بناء علـــى موافقـــة اجلمعية 

العامة.
و�سادقـــت اجلمعية العامـــة العادية على حم�رص 
اجتماعهـــا ال�سابـــق املنعقـــد بتاريـــخ 14 �سبتمـــرب 
2017، واأقـــرت ما جاء فيه، كمـــا وافقت على قبول 

ا�ستقالة املجل�س املنحل.
الإدارة  جمل�ـــس  ذمـــة  اإبـــراء  بنـــد  وبخ�سو�ـــس 
املنحـــل عن مـــا يتعلق بت�رصفاتهم خـــالل الفرتة من 
14 �سبتمـــرب 2017 وحتى 14 دي�سمرب 2017، فقد 
تقدم اأحد امل�ساهمني وهو م�ساري املذن الذي ميثل 
م�ساهمـــة رئي�سية )مـــوكل عن عـــدد 51،034،289 
�سهمـــا، متثل ن�سبـــة 17.93 % من اإجمـــايل الأ�سهم 

ال�ســـادرة( مبقرتح مفاده الت�سويـــت على بند اإبراء 
ذمـــة اأع�ساء جمل�س الإدارة املنحـــل ب�سورة م�ستقلة 
من خالل النداء علـــى ا�سم كل ع�سو ب�سورة منفردة 
ومن ثم يتم دعوة اجلمعية العامة العادية للت�سويت 
علـــى تربئة ذمته اأو عدم تربئـــة ذمته، ومن جانبهما 
بـــني ممثال م�ـــرصف البحرين املركـــزي اأحمد حميدان 
وكذلك ممثل وزارة ال�سناعة والتجارة ال�سياحة اأحمد 
�سلمـــان باأنه ل يوجد ما يحـــول دون العمل باملقرتح 
واأن الأمـــر يخ�سع ملوافقة اجلمعيـــة العامة العادية، 
التـــي وافقت بالأغلبية على املقـــرتح بواقع 90.56 

% من احلا�رصين.
وعليـــه مت العمـــل باملقـــرتح حيـــث تـــال رئي�س 
الجتماع اأ�سماء الأع�ساء ب�سورة منفردة وقد اأ�سفرت 
عمليـــة الت�سويـــت على التايل: عـــدم تربئة ذمة كل 
من: عبداهلل احلميدي، �سال�س احلجرف، اأمين �سيت، 
فهد العبد اجلليل، فيما اأبراأت ذمة ب�سار التويجري.

كذلـــك قـــدم املـــذن مقرتًحـــا مفـــاده اأن تقوم 
اجلمعيـــة العامة العاديـــة بتفوي�س جمل�ـــس الإدارة 
اجلديد الذي �سيتم خالل هذا الجتماع اأو من يفو�سه 
يف حتريـــك دعـــوى امل�سوؤوليـــة وفًقـــا للقانون �سد 
اأع�ساء جمل�ـــس الإدارة املنحل عـــدا التويجري، فيما 
اأفاد ممثل م�ـــرصف البحرين املركزي بجواز تفوي�س 

جمل�س الإدارة اجلديد للعمل باملقرتح.
ووافقت اجلمعية العموميـــة على املقرتح، كما 
قررت تفو�ـــس جمل�س الإدارة اجلديد اأو من يفو�سه 
املجل�ـــس يف حتريك دعوى امل�سئوليـــة وفقا للمادة 
187 واملادة 18 مكرر من قانون ال�رصكات البحريني 
�ســـد 4 اأع�ســـاء مـــن جمل�ـــس الإدارة املنحـــل وهم: 

عبداهلل احلميدي، �سال�س احلجرف، اأمين �سيت، فهد 
العبد اجلليل.

وفو�ســـت كذلـــك جمل�ـــس الإدارة اجلديد اأو من 
يفو�ســـه املجل�س يف التحقيق للوقوف على الأطراف 
التي ت�سببـــت بتحويل مبلغ وقـــدره 5 ماليني دينار 
كويتي اإلى اإحدى ال�رصكات ال�ستثمارية ذات ال�سلة 
ببع�ـــس اأع�ســـاء جمل�ـــس الإدارة املنحـــل، والهـــدف 
من ذلـــك التحقيق هو حتديـــد امل�سوؤولية القانونية 
علـــى كل من ت�سبب بذلـــك �سواء من بع�ـــس اأع�ساء 
جمل�ـــس الإدارة ال�سابق اأو من اأي اأطراف اأخرى. وكان 
قـــد تقدم امل�ساهـــم عبدالوهاب ال�سنـــد )موكل عن 
23،078،655 �سهمـــا، متثـــل ن�سبـــة 8.11 % مـــن 

اإجمايل الأ�سهم ال�سادرة ( بهذا املقرتح.
ووافقت اجلمعية العامـــة اأي�سا على زيادة عدد 
اأع�ساء جمل�س الإدارة من 5 اإلى 7، وانتخبت الأع�ساء 
اجلدد لل�سنوات الثـــالث املقبلة حيث فاز عمر �سامل 
املطـــوع، وب�سار نا�ـــرص التويجـــري، ويعقوب يو�سف 
علي بنـــدر )ممثالن عن بيـــت ال�ستثمـــار اخلليجي( 
وم�ساري فـــوؤاد �سعود الفـــوزان، وخالـــد عبدالعزيز 
الغـــامن، وم�سعل يو�سف مطلـــق الزايد، وعبدالرحمن 

ه�سام الن�سف. 
وكانـــت املجموعـــة اأو�سحت يـــوم 31 يناير اأن 
م�رصف البحرين املركزي اأجرى خالل زيارة تفتي�سية 
مراجعـــة علـــى ا�ستثمـــارات ال�رصكـــة، وتبـــني وجود 
تعار�س بـــني اأحد ال�ستثمـــارات وقانـــون ال�رصكات 
التجارية البحرينـــي متعلق حتديًدا بقواعد امل�سلحة 
ال�سخ�سيـــة ومبـــداأ ت�ســـارب امل�سالـــح، اإ�سافة اإلى 

خمالفة اأنظمة وقواعد امل�رصف املركزي. 

البحرينيـــة:  املهند�ســـني   - املنامـــة 
البحرينيـــة  وقعـــت جمعيـــة املهند�ســـني 
مذكرة تفاهم مع املعهد الأ�سرتايل لإدارة 
امل�ساريـــع، وذلك مبوجب ال�رصاكة احل�رصية 
املعهـــد،  مـــع  اجلمعيـــة  اأطلقتهـــا  التـــي 
وذلـــك علـــى هام�ـــس امللتقـــى الهند�سي 
اخلليجـــي احلادي والع�رصيـــن والذي اختتم 
اأعمالـــه موؤخـــراً. وياأتـــي توقيـــع التفاقية 
كخطوة تعك�س حر�ـــس اجلمعية على تلبية 
الحتياجـــات التدريبية ملختلـــف الهيئات 
واملوؤ�س�سات وال�رصكات للعديد من الكوادر 
الهند�سيـــة واملهنيـــة والحرتافية العاملة 
يف القطاعـــات الهند�سية، وتعزيزاً للمكانة 
العلمية والعملية املرموقة ملركز التدريب 
التابع جلمعية املهند�سني البحرينية الذي 
اأ�سبـــح ال�رصيـــك ال�سرتاتيجـــي للعديد من 
الهيئـــات واملعاهـــد الدوليـــة يف املنطقة 
كمركـــز رائد يف جمـــال التدريب الهند�سي 

والحرتايف.
وقـــال رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة جمعيـــة 
املهند�ســـني البحرينية، م�سعـــود اإبراهيم 
الهرمـــي: “اإننـــا نتطلع ب�ســـورة متوا�سلة 
لتطويـــر  ال�رصوريـــة  املفاهيـــم  لرت�سيـــخ 
اململكـــة  يف  امل�ساريـــع  اإدارة  وتعزيـــز 
واملنطقة عن طريق ر�سد ومتابعة وتنفيذ 
الربامـــج التدريبية املتخ�س�سة التي تعزز 
امل�ساريـــع  لإدارة  الفعليـــة  املمار�ســـات 
املوا�سفـــات  ح�ســـب  علميـــة  بطريقـــة 

العاملية”.

العـــام  املديـــر  ا�ســـار  جانبـــه،  مـــن 
امل�ساريـــع،  لإدارة  الأ�ســـرتايل  للمعهـــد 
اأيـــان ماكماهان، الـــى اأهمية توقيع مذكرة 
التفاهم مع املهند�سني البحرينية، موؤكدا 
امل�ساريـــع  اإدارة  يف  الـــدويل  الدبلـــوم  اأن 
مب�ستوياته الأربعـــة موؤهال ذا �سمعة دولية 
مرتبـــط مبنظومـــة املوؤهـــالت الأ�سرتالية، 
ويوفر بالإ�سافة للجانب العلمي، املهارات 
والكفايـــات الوظيفيـــة من خـــالل الأدوات 
والنظـــم واملقايي�ـــس املعيارية  والآليات 
الالزمة لإدارة فعالة للم�ساريع الهند�سية، 
مبا يخلق بيئة عمل مطابقة واآمنة و�سليمة، 
ويرفع ويح�سن م�ستوى الأداء العام، ويعزز 
القدرات التناف�سيـــة، وي�ساعد على جتنب 
مـــا ميكـــن اأن ي�ـــرص مبنظومـــة الأداء ودعم 
الإطار العملي والتطبيقي العام للقطاعات 

الهند�سية املختلفة.

األجر السنوي )ألف دوالر( الترتيب العالمي الترتيب العربي المدينة
138.2 11 1 دبي 
131.4 15 2 الدوحة 
127.5 16 3 أبوظبي
123 17 4 الكويت 

116.7 22 5 الرياض
113.7 24 6 مسقط
99.9 متوسط األجر العالمي
88.8 40 7 المنامة 
81.9 43 8 القاهرة

املحرر االقت�سادي

املنامـــة - الأهلي املتحد: وقـــع البنك الأهلي 
املتحـــد، اتفاقيـــة تعـــاون مـــع “خليـــج البحريـــن 
للتكنولوجيـــا املاليـــة” ين�ســـم مبوجبهـــا البنـــك 
ك�رصيك موؤ�س�س داعم لهـــذا امل�رصوع الذي �سهدت 
البحريـــن تد�سينـــه حديثـــا بو�سفه اأكـــرب حا�سنة 
اأعمـــال متخ�س�سة يف تطوير التقنيات املالية على 

م�ستوى ال�رصق الأو�سط. 
“خليـــج  التنفيـــذي ملركـــز  الرئي�ـــس  وقـــال 
البحريـــن للتكنولوجيـــا املاليـــة خالد �سعـــد “اإننا 
�سعـــداء بان�سمام جمموعـــة م�رصفيـــة اإقليمية لها 
وزنها مثل البنك الأهلي املتحد اإلى قائمة ال�رصكاء 

املوؤ�س�ســـني وامل�سهمـــني الرئي�سيـــني يف توجيه 
دفة هذا امل�رصوع ودعـــم انطالقته، ونتطلع للعمل 
معا لتبادل الأفكار واخلـــربات حول اأف�سل ال�سبل 
الكفيلـــة بتحقيق روؤيـــة امل�ـــرصوع يف ت�رصيع وترة 
ال�ستفادة من اأحدث احللول التقنية والتطبيقات 
الرقميـــة وا�ستيعابهـــا يف الأن�سطـــة والتعامـــالت 

امل�رصفية بجوانبها املختلفة”. 
من جانبـــه، نائب الرئي�س التنفيـــذي ل�سوؤون 
العمليات والتقنيـــة للبنك، قال م�سطفى �سفقت 
اأنـــور “ينطـــوي قطـــاع التكنولوجيـــا املالية على 
الكثـــر من الفر�س بالن�سبة لنا كموؤ�س�سة م�رصفية 

ت�سعـــى لتقدمي حلـــول مبتكرة لتلبيـــة احتياجات 
اأو�سع قاعدة ممكنة مـــن العمالء واإجناز معامالتهم 
ب�سورة اأوثـــق واأ�رصع واأقل كلفـــة جلميع الأطراف. 
وعلـــى هـــذا ال�سعيـــد، فاإننـــا نعتـــز ب�سجلنـــا يف 
مواكبة اأحـــدث التطورات التقنيـــة وال�ستثمار يف 
موارد تكنولوجيـــة متطورة؛ بهـــدف جت�سيد روؤية 
“البنك الذكي”، وتقـــدمي خدمات م�رصفية رقمية 
متميـــزة وب�سورة اآمنة وموثوقـــة يف جميع الأوقات 
وعرب خمتلـــف املن�سات الرقمية مثـــل املعامالت 
امل�رصفيـــة عرب الإنرتنت والهاتـــف النقال، وحلول 
 B2B ال�ـــرصكات  بـــني  الإلكرتونيـــة  املدفوعـــات 

وغرها، لي�س يف البحرين فح�سب، بل وعلى امتداد 
اأقطار عملنا الإقليمية”. 

واأ�ســـاف اأنـــور “ن�سعـــد بفر�سة التعـــاون مع 
خليج البحرين للتكنولوجيـــا املالية مبا ميثله من 
نقطـــة انطـــالق اإ�سرتاتيجية لال�ستفـــادة من موقع 

البحرين وميزتها التناف�سية كمركز مايل متقدم يف 
املنطقة ووجود �رصيحة وا�سعة من الكوادر املوؤهلة 
واملتحم�ســـة لالإبداع التقني من اأبنائها على طريق 
اأن ت�سبـــح البحريـــن اأي�ســـا مركزا رائـــدا يف جمال 

التكنولوجيا املالية على م�ستوى املنطقة”.

“االأهلي املتحد” �رشيًكا موؤ�س�ًسا لـ“خليج التكنولوجيا املالية”
بو�سفه اأكرب حا�سنة اأعمال لتطوير التقنيات امل�رصفية

• اأثناء توقيع التفاقية	
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“�لبحرين لل�صينما” حتقق 34.7 مليون دينار �أرباحا �صافية 2017
438 فل�سا ربحية ال�سهم... وتوزيع 50 % نقدا من راأ�س املال املدفوع

املنام���ة: حقق���ت �رشك���ة البحري���ن لل�سينما 
“Cineco”، اأرباًح���ا �سافية بلغت 34.7 مليون 
دين���ار لل�سن���ة املالية املنتهي���ة يف 31 دي�سمرب 
2017، اأقرها اجتماع جمل�س الإدارة الذي عقد يف 

25 فرباير 2018. 
بلغت الأرباح ال�سافية لل�رشكة 34.7 مليون 
دين���ار لل�سن���ة املالية املنتهي���ة يف 31 دي�سمرب 
2017، باملقارن���ة مع 4.87 ملي���ون دينار خالل 
الفرتة نف�سها من ال�سنة املالية املنتهية يف 31 
دي�سم���رب 2016. كما حقق���ت ال�رشكة 438 فل�ًسا 
ربحي���ة لل�سهم الواح���د للف���رتة املنتهية يف 31 
دي�سم���رب 2017، مقارنة بقيمة 62 فل�ًسا لل�سهم 

للفرتة نف�سها يف 2016.
ويرج���ع ال�سبب يف الرباح اإلى بيع 50 % من 
�سينما �سيتي �سنرت البحرين بقيمة 19.5 مليون 
دينار مما اأدى اإلى زيادة القيمة العادلة لالأ�سهم 
نتيجة اإع���ادة التقييم لن�سبة 50 % املتبقية من 
اأ�س���ول �سينما �سيت���ي �سنرت البحري���ن. وقد مت 
ذلك طبق���اً لإتفاقية امل����رشوع امل�سرتك املعلن 
عن���ه يف 27 �سبتمرب 2016 وال���ذي مت احل�سول 

عل���ى موافق���ة امل�ساهم���ن علي���ه يف الجتم���اع 
املنعقد يف 7 نوفمرب 2016. 

وبلغت الإي���رادات الت�سغيلية لل�رشكة لل�سنة 
املالية 2017، مبلغ 14.84 مليون دينار مقارنة 
بالع���ام 2016، حي���ث بل���غ اإجم���ايل الإي���رادات 
ا  الت�سغيلية 22.88 مليون دينار، م�سجال انخفا�سً
بن�سب���ة 35.14 %. ويع���ود �سب���ب النخفا�س يف 
الإي���رادات الت�سغيلية لل�رشك���ة يف الربع املنتهي 
بتاريخ 31 دي�سم���رب 2017 اإلى حتويل اإيرادات 
وتكالي���ف Cineco 20 مبجم���ع ال�سيت���ي �سنرت 
اإل���ى �رشك���ة منف�سلة ذات عالق���ة ب�رشكة البحرين 
لل�سينما، وذلك ب���دًءا من تاريخ 1 يوليو 2017، 
ولهذا فاإن البيان املايل ل�رشكة البحرين لل�سينما 
قد �سج���ل حتقيق اأرباحه���ا ال�سافية فقط لهذه 

الفرتة.
واأ�س���ار رئي����س جمل�س اإدارة �رشك���ة البحرين 
لل�سينما، عبداهلل فخرو ع���ن اإقرار جمل�س الإدارة 
بتوزيع اأرباح نقديه بن�سبة 50 % من راأ�س املال 
املدفوع وهو ما يعادل 50 فل�سا لل�سهم الواحد، 
بعد موافق���ة امل�ساهمن خ���الل اجتماع اجلمعية 

العامة غري العادية.
وقال فخرو “جنحنا يف �رشكة البحرين لل�سينما 
اأن نكون يف ريادة قطاع الرتفيه بالبحرين طوال 
ال�سنوات املا�سية، وذلك عرب التطوير امل�ستمر 
خلدماتن���ا وا�ستخ���دام اأح���دث التكنولوجيا التي 
تلب���ي تطلع���ات زبائنن���ا الكرام. ونعت���ز بتوفري 
جترب���ة فري���دة ملحب���ي ال�سينم���ا ومنحه���م اأمتع 
الذكريات، وهو ب���دوره ي�سمن حفاظنا على هذا 

املكانة البارزة باململك���ة. وت�ستعر�س البيانات 
املالي���ة لل�سن���ة 2017، م�ست���وى جن���اح ال�رشكة 
وا�ستقراره���ا. واإ�سافة ملا حققن���اه من اإجنازات 
مذهلة خ���الل العام املا�سي، فاإنن���ا نتطلع قدًما 
لتو�سي���ع جهودنا وحتقي���ق املزيد م���ن التقدم 
لنيل ر�سا كل من امل�ساهمن والعمالء الأوفياء”.
ومن جانبه، ق���ال الرئي�س التنفيذي لل�رشكة، 
اأحم���د را�سد، “�سهدت �رشكة البحرين لل�سينما يف 

2017 نتائج ا�ستثنائية جًدا، حيث با�رشنا باتخاذ 
ع���دة مب���ادرات اإ�سرتاتيجية هام���ة، وقد تتوجت 
بالنجاح وكانت اإ�سافة مهمة لإثراء جتربة عمالئنا 
الك���رام يف م�ساهدة الأفالم. وم���ن هذا املنطلق، 
تتوا�سل م�ساعين���ا للحفاظ على املركز الريادي 
الذي ت�سغله البحرين لل�سينما، وذلك عرب اعتماد 
املزي���د من اخلطط التو�سعية التي تقدم لل�رشكة 
فر����س مميزة ونتائ���ج واعدة جلمي���ع الأطراف”. 
ويبل���غ عدد دور العر����س التابعة ل�رشكة البحرين 
لل�سينم���ا 49 �سال���ة يف البحري���ن و47 �سالة يف 

دولة قطر. 
ومنذ بداياته���ا املتوا�سعة يف العام 1968، 
فق���د جنحت ال�رشكة على م���دى ال�سنوات يف تبوء 
ال�سدارة يف طليعة ال���رواد، وحتقيق العديد من 
النجاح���ات غ���ري امل�سبوقة يف قط���اع الرتفيه يف 

اململكة.
ومت�س���ي �رشكة البحري���ن لل�سينم���ا قدماً يف 
�سعيها الدوؤوب نحو احلفاظ على النمو امل�ستدام 
م���ن خ���الل فل�سفة التمي���ز يف العم���ل با�ستخدام 

اأف�سل منوذج للتميز يف العمل.

• اأحمد را�سد	 • ع�سام فخرو	

املنام����ة - م�����رشف اإب����دار: حقق م�����رشف اإبدار، 
اأرباًح����ا �سافي����ة بلغ����ت 1.01 ملي����ون دولر لل�سنة 

املالية 2017.
وبلغ �سايف الربح العائد اإلى امل�ساهمن 0.86 
ملي����ون دولر كم����ا بلغ �سايف اأرب����اح الربع الرابع يف 
2017 العائ����دة للم�ساهم����ن 0.73 ملي����ون دولر، 
وتعترب ه����ذه هي املرة الأولى للم�رشف التي يحقق 

فيها اأرباًحا منذ العام 2014. 
وحق����ق امل�����رشف اإي����رادات بلغ����ت 17 مليون 
دولر، اإ�سافة اإلى اأرباح ت�سغيلية بلغت 2.9 مليون 
دولر، وتع����زا هذه النتائ����ج امل�سجعة اإلى النجاح يف 
التخارج من عدد م����ن ال�ستثمارات، وحتقيق اأرباح 
ت�سغيلية من ال�ستثمارات العقارية، واإعادة هيكلة 

العمليات اخلا�سة به. 

وق����ال رئي�����س جمل�����س الإدارة ط����ارق �سادق 
“ي�����رشين اأن اأعل����ن عن عودة م�����رشف اإبدار يف 2017 
اإل����ى حتقيق الأرب����اح، فقد ا�ستط����اع امل�رشف ر�سم 
ا�سرتاتيجية عمل وا�سح����ة، وا�ستقطاب فريق عمل 

من ذوي اخلربة املهنية العالية. 
ونحن واثقون من اأن ال�����رشاكات اجلديدة التي 
�سكله����ا امل�����رشف خ����الل 2017 �ستك����ون له����ا اآثار 

اإيجابية خالل العام اجلاري، والأعوام املقبلة”.
من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي اأمين �سجيني 
“اإن امل�����رشف ا�ستطاع تنفيذ ا�سرتاتيجية مدرو�سة 
لرقمنة اأعمال امل�رشف، وتطبيق اأنظمة التكنولوجيا 
املالي����ة )فينت����ك( يف العمل امل����ايل الإ�سالمي، مبا 
يحقق له الريادة يف هذا املجال، وي�سمن له القدرة 

للتناف�س يف ع�رش القت�ساد الإ�سالمي الرقمي”. 

وا�ستحوذ امل�����رشف يف 2017 على مبنى موؤجر 
عل����ى �رشك����ة “اأم����ازون روبوتيك�س”، كم����ا ا�ستطاع 
اأي�ًسا بي����ع 3 طائرات من ط����راز Q400، مما ميثل 

التخارج الرابع للم�رشف خ����الل العامن املا�سين، 
اإذ متك����ن فيهم����ا من بي����ع 9 طائ����رات، وقام بطرح 
منتج����ات ا�ستثماري����ة رائ����دة يف القط����اع العق����اري 

ال�سكني العائلي، وال�ستثمار الوقفي”. 
واأ�س����اف �سجين����ي “بينم����ا كان الع����ام 2017 
دول  بالن�سب����ة لقت�سادي����ات  بالتحدي����ات  مليًئ����ا 
جمل�����س التع����اون اخلليجي، ف����اإن اإب����دار متكن من 
حتقي����ق ربح قدره 1.01 مليون دولر لأول مرة منذ 
اندماج����ه، وهو دليل على قدرة فريق عمل امل�رشف 
على تنفيذ ال�سرتاتيجية املو�سوعة بنجاح ومتكن 

واقتدار”.
واختتم �سادق “�سي�سهد العام 2018 ا�ستمرار 
امل�����رشف يف تعزي����ز الربحي����ة الت�سغيلي����ة من خالل 
تعزي����ز ا�ستثماراته، ونحن واثق����ون من اأن امل�رشف 
يف و�س����ع ممتاز يوؤهل����ه لطرح منتج����ات ا�ستثمارية 
مبتكرة لعمالئنا الك����رام، ليوا�سل بذلك ريادته يف 

العمل امل�رشيف الإ�سالمي”. 

• اد ح�سن	 حمَّ

• •طارق �سادق	 اأمين �سجيني	

املنامة -ABC: حق���ق بنك ABC الإ�سالمي 
اأرباحا �سافية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 
دي�سم���رب 2017 بلغت 25.6 ملي���ون دولر بزيادة 
بن�سب���ة 12 % قيا�ساً عل���ى الأرباح ال�سافية للعام 
2016 الت���ي بلغ���ت 22.9 ملي���ون دولر. وخ���الل 
الرب���ع الرابع من الع���ام 2017 بل���غ الربح ال�سايف 
قب���ل املخ�س�سات 6.6 ملي���ون دولر )4.6 مليون 
دولر بعد املخ�س�سات(، مقارنة مببلغ 6.1 مليون 
دولر للف���رتة نف�سها من العام ال�سابق له. وارتفع 
اإجم���ايل الدخ���ل الت�سغيل���ي يف 2017 اإل���ى 35.9 
مليون دولر بزيادة قدرها 17.6 % مقارنة بدخل 

العام ال�سابق له الذي بلغ 30.5 مليون دولر. وبلغ 
اإجمايل امل�رشوف���ات الت�سغيلي���ة 8 مالين دولر، 
حي���ث �سهدت ارتفاع���اً طفيفاً مببل���غ 0.7 مليون 
دولر، الأم���ر الذي اأدى اإلى حت�سن ن�سبة التكاليف 
اإلى الدخل لتبلغ 22.2 %، مقارنة بن�سبة 23.8 % 

للعام 2016. 
ومت احلف���اظ عل���ى مع���دل كلف���ة الئتم���ان 
عن���د 0.13 %، مم���ا مكن البنك من اتب���اع �سيا�سة 
ائتمانية حذرة خالل 2017 وو�سع خم�س�س قيمته 
2 ملي���ون دولر متعل���ق بق�سي���ة ائتماني���ة. وبلغ 
جمم���وع حقوق امل�ساهم���ن يف 31 دي�سمرب 2017 

نح���و 332.9 مليون دولر مقارنة ب� 306.7 مليون 
دولر يف نهاي���ة 2016. وظل���ت القاع���دة الراأ����س 
مالي���ة للبن���ك قوية ج���دا، حيث بلغ مع���دل كفاية 
راأ�س امل���ال 31.2 %، اأي اأعل���ى بكثري من الن�سبة 
الت���ي تتطلبه���ا اجله���ة الرقابية، وه���ي 12.5 %. 
وبلغ اإجمايل قيمة موجودات بنك ABC الإ�سالمي 
مقاب���ل   ،2017 نهاي���ة  يف  دولر  ملي���ار   1.559
1.634 مليار دولر يف نهاية 2016.  وقال الع�سو 
���اد ح�سن “نحن �سع���داء باأداء  املنت���دب للبنك حمَّ
البنك خالل 2017، حي���ث حافظنا على منو �سنوي 
جيد. فقد ا�ستطاعت فرق العمل يف البنك اأن تنجز 

العديد م���ن ال�سفق���ات وتقدمي خدم���ات ممتازة 
للعم���الء يف اأ�سواقنا الرئي�س���ة، وتعزيز الدخل من 
الأن�سطة الإ�سافي���ة. وا�ستمر تركيزنا على تو�سيع 
قاع���دة العمالء من ال�رشكات ذات املالءة الئتمانية 
العالية، وتعزيز التمويل التجاري ومنتجات اخلزانة 
وراأ�س املال. كما اأن الإدارة الفعالة للمخاطر اأدت 
اإل���ى احلف���اظ عل���ى كلفة الئتم���ان نف�سه���ا. ومع 
دخ���ول 2018، فاإننا ننظر بتفاوؤل حذر نحو حت�سن 
الأ�س���واق، كما اأن البنك م�ستع���د متاما لال�ستفادة 
من ال�ستثمارات التي نفذها خالل الأعوام القليلة 

املا�سية”. 

25.6 مليون دوالر �أرباًحا �صافية لـ“ABC” خالل 2017 

املنامة– الإثمار القاب�سة: اأعلنت �رشكة الإثمار 
القاب�س���ة عن �س���ايف خ�سائر بلغ���ت 72.40 مليون 
31 دي�سم���رب  لل�سن���ة املالي���ة املنتهي���ة يف  دولر 
2017، مقارنة ب�سايف ربح بلغ 13.80 مليون دولر 

العام 2016.
وكان �سايف اخل�سائر اخلا�سة مب�ساهمي الإثمار 
لل�سن���ة املالية املنتهي���ة يف 31 دي�سمرب 2017 قد 
بل���غ 84.71 ملي���ون دولر، مقارنة ب�س���ايف ربح بلغ 
3.28 ملي���ون دولر �سج���ل 2016. و�سهدت ال�رشكة 
من���وا يف الدخل م���ن الأعم���ال امل�رشفي���ة الأ�سا�سية 

بن�سبة 72،3 %.
وتت�سمن النتائ���ج املالية 2017 �سايف خ�سائر 
بلغ���ت 56.15 ملي���ون دولر لف���رتة الثالث���ة اأ�سهر 
املنتهي���ة يف 31 دي�سم���رب 2017، مقارن���ة ب�س���ايف 
خ�سائ���ر بلغ���ت 2.93 ملي���ون دولر للف���رتة نف�سها 
2016. وكان �س���ايف اخل�سائ���ر اخلا�س���ة مب�ساهمي 
البن���ك لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2017 قد بلغ 57.67 ملي���ون دولر مقارنة ب�سايف 
خ�سائر بلغت 3.23 ملي���ون دولر �سجلت يف الفرتة 

نف�سه���ا  2016.  ����رشح بذل���ك رئي�س جمل����س اإدارة 
جمموع���ة الإثم���ار، �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأمري 
عمرو الفي�س���ل يف اأعقاب مراجع���ة وموافقة جمل�س 
الإدارة على النتائ���ج املالية املوحدة لل�سنة املالية 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017.
وقال �سم���وه “يطيب يل اأن اأعل���ن باأن النتائج 
املالي���ة لالإثمار تظهر باأن الرتكي���ز املتوا�سل على 
الأعم���ال الأ�سا�سي���ة يف التجزئ���ة امل�رشفي���ة توؤت���ي 
ثماره���ا، وحتى اإذا مل تكن النتائ���ج الإجمالية تظهر 
ذل���ك بو�سوح مبا����رشة؛ نظرا لتاأثره���ا بالأعمال غري 
الأ�سا�سي���ة. وعل���ى الرغ���م م���ن اأن اإجم���ايل الدخ���ل 
ال���ذي بل���غ 392.46 ملي���ون دولر لل�سن���ة املالي���ة 
2017 ق���د انخف����س بن�سبة 5 % م���ن اإجمايل دخل 
بل���غ 413.17 مليون دولر �سج���ل يف ال�سنة املالية 
املنتهي���ة  2016، نتيجة اخل�سائ���ر غري املحققة يف 
العم���الت الأجنبي���ة وكذل���ك خ�سائر اأرب���اح الأ�سول 
الت���ي مت ت�سنيفه���ا كاأ�س���ول حمتفظ به���ا لغر�س 
البي���ع، فاإن الدخل من اأعمالن���ا امل�رشفية الأ�سا�سية 
من���ا بن�سب���ة 72،3 % مع زيادة ح�س���ة املجموعة من 

دخ���ل ح�ساب���ات ال�ستثم���ارات املطلق���ة ب�سفته���ا 
م�سارب���ا، والت���ي منت لت�س���ل اإل���ى 76.86 مليون 
 44.60 ب����  مقارن���ة   2017 املالي���ة  لل�سن���ة  دولر 
ملي���ون دولر �سجل���ت يف 2016”.  واأ�س���اف “بداأت 
جمموع���ة الإثم���ار برناجم���اً ن�سطا لبي���ع ا�ستثمارات 
معين���ة �سمن املجموع���ة. ولذل���ك، مت ت�سنيف هذا 
ال�ستثمارات كاأ�س���ول حمتفظ بها لغر�س البيع يف 

البيان���ات املالية املوحدة”.   واأو�سح �سموه “انتهز 
ه���ذه الفر�س���ة لأعرب ع���ن �سكرن���ا وتقديرن���ا لثقة 
م�ساهمينا بنا، ومل�رشف البحرين املركزي على دوام 
دعمهم وتوجيههم لنا، ول���وزارة ال�سناعة والتجارة 
وال�سياحة، بور�سة البحرين، بور�سة الكويت و�سوق 

دبي املايل لدعمهم لنا”.
م���ن جانب���ه، ق���ال الرئي����س التنفي���ذي لالإثمار 

اأحم���د عبدالرحيم اإن هذه النتائج تظهر باأن الرتكيز 
الوا�سح عل���ى اأعمال التجزئة امل�رشفي���ة الأ�سا�سية 

توؤدي اإلى نتائج ملمو�سة.
واأ�ساف “ي�رشين اأن اأعلن باأن امليزانية العمومية 
م�ستق���رة وتوا�سل النمو، فقد بل���غ اإجمايل الأ�سول 
8.61 ملي���ار دولر كم���ا يف 31 دي�سم���رب2017، اأي 
بزي���ادة ن�سبتها 3،2 % مقارنة ب� 8.34 مليار دولر، 
كما يف 31 دي�سمرب 2016”. واأو�سح: “اأن املرابحات 
والتموي���الت الأخرى قد منت لت�سل اإلى4.29 مليار 
دولر يف 2017، اأي بزيادة ن�سبتها 9،2 % مقارنة ب� 

3.93 مليار دولر يف 2016. 
ال�ستثماري���ة  احل�ساب���ات  حمفظ���ة  وبلغ���ت 
املطلق���ة 2.83 ملي���ار دولر يف 2017، حيث زادت 
اأي�سا بن�سب���ة 2.1 % مقارنة ب� 2.77 مليار دولر يف  

2016، وهو ما يعك�س ثقة العمالء يف الثمار”.
واختت���م عبدالرحي���م: “يف 29 يناير 2018، مت 
اإدراج اأ�سه���م الإثمار يف �س���وق دبي املالية للدخول 
يف �س���وق رئي�سة جديدة اأخ���رى، اإ�سافة اإلى تواجدنا 

احلايل يف بور�سة البحرين وبور�سة الكويت”.

“�الإثمار �لقاب�صة”: منو دخل �الأعمال �مل�رصفية بن�صبة 72.3 %  

يف 2017 مليون دوالر �صايف �أرباح م�رصف “�إبد�ر” 

رغم تكبد خ�سائر بلغت 72.40 مليون دولر يف 2017

للمرة الأولى منذ العام 2014

• اأحمد عبدالرحيم 	 • الأمري عمرو الفي�سل 	



 اأمل احلامد من خليج البحرين

ق����در رئي�����س جمل�����س اإدارة �صن����دوق العم����ل 
“متكني” ال�صيخ حممد بن عي�صى اآل خليفة اإجمايل 
للأعم����ال  م�رسع����ات   3 تاأ�صي�����س  يف  اال�صتثم����ارات 
النا�صئ����ة يف البحرين ب� 5 مليني دينار، وذلك خلل 
ف����رتة ترتاوح ما ب����ني 4 و5 اأع����وام. واأو�صح ال�صيخ 
حممد بن عي�صى اآل خليفة لل�صحافيني على هام�س 
موؤمتر �صحايف عقد اأم�س االأول للإعلن عن فعاليات 
اأ�صب����وع البحري����ن للم�صاريع النا�صئ����ة اأن “متكني” 
ب����داأت يف اإن�ص����اء اأول 3 م�رسع����ات اأعم����ال )“ن�ص����ت” 
و”فلت 6 البز” و”برين����ك”(، وكذلك امل�صاهمة يف 
“�صندوق ال�صناديق”، وهذه تعد اأول بوادر جتربة 

يف دعم اال�صتثمار مببالغ �صغرية ن�صبًيا.
واأكد اأن الب����اب مفتوح الإن�ص����اء م�رسعات اأعمال 
اأخ����رى، اإال اأنن����ا نرغ����ب يف معرفة الدرو�����س وكيفية 
حت�صني وتطوي����ر الدعم املق����دم للم�رسعات الثلث 
املن�ص����اأة، موؤك����ًدا زي����ادة ع����دد م�رسع����ات االأعم����ال 

م�صتقبل.

واأ�ص����ار اإلى اأن “متكني” لديها برامج وم�صاريع 
اأخ����رى تتما�ص����ى م����ع اإ�صرتاتيجيته����ا، وتتجاوب مع 

االحتياجات، اإال اأنه ف�صل عدم االإف�صاح عنها.
ون�رس باجلريدة الر�صمي����ة موؤخًرا اإر�صاء مناق�صة 
دعم �صندوق العم����ل يف تاأ�صي�س م�رسع����ات االأعمال 
 )BRINC LTD( النا�صئة يف البحري����ن على �رسكة
NEST MANAG E(1.8 مليون دينار، و  ننحو

MENT( بقراب����ة 895 األف دينار، ما جمموعه 2.7 
ملي����ون دين����ار تقريًب����ا. وكان جمل�����س املناق�صات 
واملزاي����دات ط����رح مناق�صة ل����� “متكني؛ م����ن اأجل 
تقدمي الدع����م يف تاأ�صي�س م�رسعات االأعمال النا�صئة 

يف البحرين تقدم لها 3 عطاءات.
وي�ص���ار اإل���ى اأن “�صن���دوق ال�صنادي���ق” ه���و 
�صن���دوق ا�صتثماري ي�صتثم���ر يف �صناديق تدخل يف 
راأ�س املال املخاطر، وتختار �رسكات ت�صتثمر يف راأ�س 
امل���ال؛ من اأجل حتقيق اأرباح بعد منو هذه ال�رسكات، 
ويق���در حجم���ه ب� 100 ملي���ون دوالر، وم���ن املتوقع 

االنتهاء من عمليات االكتتاب فيه بالكامل قريًبا.
وعل����ى �صعيد اآخ����ر، اأو�ص����ح ال�صي����خ حممد بن 

عي�صى اأن “متكني” تدع����م املواطنني من اأ�صحاب 
االأف����كار، )...( وتق����دم برام����ج لتطوي����ر امله����ارات 
الوظيفية واالرتقاء بالعمل للموظفني مثل برنامج 

اح����رتف وغريها من الربام����ج التجريبية، اإ�صافة اإلى 
تق����دمي باقة م����ن اخلدمات ل����رواد االأعم����ال، م�صرًيا 
اإل����ى اأنهم م�صتعدون الإن�صاء برام����ج جديدة ل�صد اأية 

ثغ����رات يف باقة اخلدمات يف حال وجود نق�س، الفًتا 
اإلى اأن النمو املحقق نتيجة لعزم ال�صباب البحريني 

للدخول يف �صوق التجارة وريادة االأعمال.
تق����دمي  عل����ى  ترك����ز  “متك����ني”  اأن  ومعل����وم 
اال�صت�ص����ارات والدعم الغري م����ادي اإلى جانب الدعم 
امل����ادي ال�صتكمال بيئة االأعم����ال لدعم املوؤ�ص�صات 
النا�صئ����ة، والت����ي يبلغ ع����دد نحو 60 �رسك����ة نا�صئة، 
وحت�ص����ل على اأكرث من 50 % من الدعم املقدم من 

“متكني”.
وفيما يتعلق باملخالفات املرتكبة، اأكد ال�صيخ 
حممد اأن عملية حمارب����ة الف�صاد والتلعب م�صتمرة، 
وهذه الن�صب����ة قد تنخف�س اأو ترتف����ع، )...( للأ�صف 
ل����ن نق�ص����ي عليه����ا، ولكن يج����ب اأن منتل����ك وعيا 
بعملية الف�ص����اد والتلعب، موؤك����ًدا “اأننا نعمل على 
اال�صتم����رار مبحاربته����ا، وقد انخف�ص����ت ن�صبتها، اإال 
اأننا لن تته����اون يف حماربته����ا، و�صنوًيا نحول عددا 
من االأ�صخا�س اإلى اجلرائ����م االقت�صادية التي تقرر 
حتويلهم اإلى النيابة من عدمه، والنيابة بدورها بعد 

ذلك تقرر رفع الق�صية من عدمه”.
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“البحرين والكويت” يوزع 35 % من راأ�س املال نقًدا

“�سوليدرتي” تربح 96 األف دينار يف 2017

32746 ع�سوا يحق لهم الت�سويت بانتخابات “الغرفة”

“ممتلكات” تبحث اال�ستحواذ على م�سنع “الظاعن” للقوارب

3.5 مليون دينار اأرباح “نا�س” يف 2017

تاأ�ص�صت قبل 30 عاماً ولديها اأن�صطة الأنظمة امللحة البحرية

مرتفعة 16 % عن العام 2016

علمت “البلد” اأن �رسكة “ممتلكات” بداأت 
مباحثات لل�صتح���واذ على م�صنع �رسكة الظاعن 
للق���وارب، وال���ذي يعت���رب م���ن اأ�صه���ر م�صانع 
والتجاري���ة  الرتفيهي���ة  واليخ���وت  الق���وارب 
والع�صكري���ة باملنطقة، يف خط���وة تهدف لدعم 

القطاع ال�صناعي يف البلد.
وعرف���ت “الظاع���ن” يف البحري���ن واخلليج 
عموم���اً ب�صناعة الق���وارب عالية اجل���ودة، كما 
اأنه���ا وكي���ل لعلم���ة جتارية مرموق���ة يف جمال 
املح���ركات، كم���ا تدير اأن�صط���ة اأخ���رى الأنظمة 

امللحة البحرية.
ومل تت�ص���ح بع���د قيم���ة ال�صفق���ة، اإال اأن 
م�ص���درا مطلع���ا ذك���ر اأن ال�رسك���ة تعر�صت يف 
ال�صهور االأخ���رية اإلى التزام���ات مالية، تطلبت 
على اإثرها �صخ راأ�س مال جديد ملوا�صلة اإنتاج 

القوارب.
و�رسك���ة الظاعن للق���وارب �رسك���ة بحرينية 
عائلي���ة بنى اأ�ص�صه���ا رجل االأعم���ال الع�صامي، 
عل���ى  املح���رق  جزي���رة  م���ن  الظاع���ن،  ح�ص���ن 
م���دى عق���ود، معتم���داً عل���ى علق���ات وثيق���ة 
م���ع ال�صيادي���ن البحريني���ني، قب���ل اأن يو�صع 
نط���اق عمل �رسكت���ه من املح���ركات اإلى �صناعة 
الق���وارب واأنظم���ة امللح���ة، فهي ت���كاد تكون 
ال�رسكة الوحي���دة يف البحرين التي تتخ�ص�س يف 

�صنع القوارب الكب���رية ملختلف اال�صتخدامات 
الرتفيهي���ة والتجارية، يف ح���ني توجد �رسكتني 
اأخرتني ت�صنعان القوارب ولكن باأحجام اأ�صغر.
وتاأ�ص�ص���ت الظاع���ن كمجموع���ة يف الع���ام 
1982، كم���ا متتلك املجموع���ة وكاالت جتارية 
م���ن  اأن م�ص���ادر مقرب���ة  اإال  “جارم���ن”،  مث���ل 
املجموع���ة اأك���دت اأن العلم���ة التجارية م�صجلة 

حتت ا�صم �صجل جتاري منف�صل.
وتاأتي خطوة ممتل���كات، والتي يف حوزتها 
60 �رسك���ة مبحفظة ا�صتثماري���ة تقدر بنحو 10 
ملي���ارات، لتعزيز جهودها يف القطاع ال�صناعي 
واالأنابي���ب  االأملني���وم  جم���االت  يف  خ�صو�ص���ا 
وغريه���ا، والت���ي تاأت���ي �صم���ن خط���ة البحرين 

2030 للتنويع االقت�صادي.
وتاأت���ي حماول���ة ا�صتحواذ ممتل���كات على 
�رسك���ة الظاعن للق���وارب، بعد تط���ورات مالية 

وت�صغيلية ط���راأت على اأعم���ال ال�رسكة الناجحة 
وذات ال�صمعة املعروفة باملنطقة. ومل تتحدث 
امل�ص���ادر عن قيمة ال�صفق���ة، لكن توقعت اأن 
يتم اإجنازه���ا خلل نحو ا�صبوعني من االآن، ومن 
غ���ري الوا�صح م���ا اإذا كانت �صت�صم���ل ال�صفقة 
ال���وكاالت االأخ���رى املن�صوية حت���ت املجموعة 

والتي ت�صم حمركات القوارب “�صوزوكي”. 
ويعت���رب م�صن���ع “الظاع���ن” اأول م�صان���ع 
الق���وارب مب���واد “الفايربغل����س” يف اخلليج، 
فمن تزويد معدات ال�صيد، تطورت “الظاعن” 
بت�صنيع ق���وارب ال�صيد ثم القوارب ال�صياحية 
والق���وارب  التجاري���ة،  وال�صف���ن  واليخ���وت 
املخ�ص�صة لل�صتخدامات الع�صكرية. وح�صلت 
“الظاعن” على �صهادات اعتماد وجودة دولية 
اأهله���ا للتعام���ل مع زبائ���ن كبار مث���ل البحرية 

االأمريكية.

حقق���ت �رسكة نا����س املوؤ�ص�ص���ة اأرباح���ا �صافية 
العام املا�صي بلغت 3.52 مليون دينار مقابل 3.04 

مليون يف العام 2016، اأي بزيادة ن�صبتها 16 %.
وق���ال رئي�س جمل����س اإدارة ال�رسكة، �صمري نا�س، 
اإن اإجم���ايل اإيرادات ال�رسكة بل���غ 173.4 مليون دينار 
مقاب���ل 135.8 ملي���ون يف 2016، مرتفعة بن�صبة 28 
%. وو�صلت تكلفة املبيعات بح�صب بيانات ر�صمية 
لل�رسكة الع���ام املا�صي حوايل 156.07 مليون دينار، 

والتي كانت يف 2016 نحو 121.08 مليونا.
وو�ص���ل اإجم���ايل الرب���ح العام املا�ص���ي 17.32 
ملي���ون دين���ار قيا�ص���ا ب���� 14.73 ملي���ون يف 2016. 
وبلغت اإجم���ايل اإيرادات ال�رسكة ع���ن الربع االأخري من 
عام 2017، 47.2 مليون دينار، مقابل 44.37 مليون 
ع���ن الرب���ع االأخري م���ن الع���ام 2016، م�صجل���ة زيادة 
�صنوية بن�صبة 6 %، كذلك ف���اإن اجمايل اخل�صارة بلغ 
1.141 ملي���ون دينار، )حيث بلغ �صايف الربح 0.761 
ملي���ون دين���ار عن الرب���ع االأخ���ري من الع���ام 2016( 
ا �صنوًيا بن�صبة 167 %.  وذكر �صمري  م�صجلة انخفا�صً

نا����س اأن العام 2017 كان مليًئ���ا بالتحديات لقطاع 
االإن�ص���اءات، مما اأثر على معدل االأرباح موؤدًيا اإلى منو 
هام�صي للربح. واأ�صاف اأن جمل�س اإدارة ال�رسكة اإدراًكا 
من���ه بالتزامه جتاه امل�صاهمني وتقدي���ًرا لهم، وعلى 
الرغ���م من تلك التحديات التي تواجهها ال�رسكة، فاإنه 
اأو�صى اجلمعية العامة العادية لل�رسكة العتماد توزيع 
اأرب���اح نقدية على امل�صاهمني بقيم���ة 5 فلو�س لكل 
�صهم مما يعادل 5 % من راأ�س املال امل�صدر، وذلك 
بع���د احل�ص���ول على موافق���ة امل�صاهم���ني واجلهات 

املخت�صة.

• ال�صيخ حممد بن عي�صى متحدًثا لل�صحافيني	

البحري���ن  بن���ك  اإدارة  دع���ا جمل����س 
والكوي���ت )BBK( امل�صاهمني حل�صور 
اجتم���اع اجلمعي���ة العامة العادي���ة للعام 
2017، وذلك ي���وم الثلثاء املوافق 20 

مار�س املقبل.
واأك���د املجل����س يف بي���ان اأم����س اأنه 
�صيناق����س التوزيع���ات النقدي���ة الت���ي 
اقرتحها، والبالغة 35 % من راأ�س املال 
املدف���وع، اأي بواق���ع 35 فل�ص���اً لل�صهم 
الواح���د. ويبل���غ راأ����س م���ال البن���ك نحو 

109.16 مليون دينار، مق�ّصماً على نحو 
1.09 مليار �صه���م، بقيمة ا�صمية 0.10 

دينار لل�صهم الواحد.
النقدية  التوزيع���ات  وبذلك ت�ص���ل 

نحو 38.2 مليون دينار.
وكان البن���ك اأعل���ن اأن���ه رب���ح العام 
املا�ص���ي نح���و 58.69 ملي���ون دين���ار، 
قيا�صا ب� 56.41 مليون يف العام 2016، 
فيم���ا و�صل���ت اأرب���اح الرب���ع االأخ���ري من 
العام املا�صي نح���و 13.5 مليون دينار، 
مقارنة ب� 13.7 مليون للفرتة نف�صها من 

.20.16

املنامة E �صوليدرت���ي: اأظهرت النتائج 
املالي���ة ل�رسك���ة �صوليدرت���ي البحري���ن ع���ن 
حتقيق اأرب���اح يف العام 2017، بلغت 96.04 
األ���ف دين���ار، مقابل نح���و 31.8 األف دينار يف 

العام 2016، اأي بزيادة 202%.
واأ�ص���ارت البيان���ات نف�صه���ا اأن خ�صائ���ر 
ال�رسك���ة تقلي����س يف الرب���ع الرابع م���ن العام 
2017، بن�صب���ة 66 % مقارنة بالربع املقارن 
فى العام 2016، حي���ث بلغت خ�صائر الفرتة 
نح���و 141.16 األ���ف دين���ار، مقاب���ل خ�صائ���ر 
وبح�ص���ب   .2016 نف�صه���ا  بالف���رتة   419.8

النتائ���ج حتولت ال�رسكة للخ�صائ���ر يف االأ�صهر 
االأولى الت�صعة م���ن العام 2017 لتقدر قيمة 
خ�صائرها العائ���دة على حملة االأ�صهم 237.2 
األف دين���ار، مقابل اأرباح قيمتها 451.6 األف 
دينار للف���رتة نف�صها من الع���ام املنتهي يف 
2016.  وك�صف���ت وكالة الت�صنيف العاملية 
A.M. Best ع���ن من���ح �رسك���ة �صوليدرت���ي 
البحري���ن، الكي���ان اجلدي���د املدم���ج التاب���ع 
القاب�ص���ة ت�صنيف���ا  ملجموع���ة �صوليدرت���ي 
م�صتقبلي���ة  بنظ���رة   B++ املالي���ة  للق���درة 

م�صتقرة.

ال�صناب�����س E بي����ت التجار: اأف����اد رئي�س 
جلن����ة االنتخاب����ات لل����دورة 29 بغرفة جتارة 
و�صناع����ة البحري����ن جا�ص����م عبدالع����ال، اأن����ه 
بعد التدقي����ق على ج����دول الناخبني للدورة 
29 ملجل�����س اإدارة “الغرف����ة”، تبني اأن عدد 
االأع�ص����اء الذي����ن يح����ق له����م الت�صوي����ت يف 
انتخاب����ات ال����دورة بل����غ 32746، واأن ع����دد 
االأ�ص����وات امل�صتحق����ة له����م وفًق����ا للقانون 

.76684
وك�صف عبدالع����ال عن تلقي اللجنة يوم 
االأحد 25 فرباير 2018 عدد 6 طلبات تر�صح 
لع�صوية جمل�����س اإدارة الغرفة، وبعد درا�صة 
ه����ذه الطلبات م����ن قبل اللجن����ة والتاأكد من 
ا�شتيفائها جميع �����روط الرت�شح الواردة يف 

قانون الغرف����ة، قبلت اللجن����ة طلب تر�صيح 
التالي����ة اأ�صماوؤه����م: اأح����لم يو�ص����ف عثم����ان 
جناح����ي، خلي����ل �صم����ري خليل اأحم����د قاهري، 
جميل يو�صف اأحمد الغناه، ح�صن عبداهلل علي 
ال�صفار، عبداحلكيم اإبراهيم حممد ال�صمري، 

ويا�رس حممد عبداهلل املطوع.
 كم����ا قام����ت اللجنة بالب����ت يف 3 طلبات 
للرت�ص����ح تلقتها بتاري����خ 24 فرباير 2018، 
وقبلت اللجنة طلب����ات الرت�صيح بعد اأن قام 
املرت�صح����ون با�صتكم����ال بياناته����م، وه����م: 
با�ص����م حمم����د اأحم����د ال�صاع����ي، خال����د حممد 

يو�صف جنيبي، وفريد غلم عبا�س بدر.
وبذلك يكون عدد طلبات الرت�صح التي 

مت قبولها حتى االآن نحو 55 طلبا.

املحرر االقت�سادي

املحرر االقت�سادي

5 ماليني دينار اإجمايل اال�ستثمارات بـ 3 م�رسعات اأعمال
على مدى 5 اأعوام... ال�صيخ حممد بن عي�صى:

علي الفردان

احلد E اأ����رسي: انته���ت ال�رسكة العربي���ة لبناء 
واإ�ص���لح ال�صفن “اأ����رسي” من اإن�ص���اء من�صة اإنزال 
بحرية بتكليف من �رسكة �صك�س كون�صولت لت�صبح 
يف نهاي���ة املطاف جزءاً م���ن مرفاأ الغ���از الطبيعي 
امل�صال الذي يجري العمل على اإن�صائه يف البحرين. 
ومت بن���اء املن�صة ب�صكل م�صتقل وت�صنيع متكامل 
يف اأ����رسي، مما ي�صيف جناحا اآخر مل�صاريع الت�صنيع 

املتوا�صلة يف ال�رسكة.

وق���ال الرئي����س التنفيذي لل�رسك���ة اأندرو �صو 
“اأوالً، اإنه من دواعي ال�رسور البالغ الأ�رسي اأن ت�صاهم 
يف مب���ادرة وطني���ة مهم���ة كمرف���اأ الغ���از الطبيعي 
امل�ص���ال اخلا����س بالبحرين، ال���ذي �صيكون خطوة 
مهم���ة يف م�ص���رية اإ�صرتاتيجي���ة الطاق���ة يف البلد. 
وثانيا، ميث���ل ذلك جناحا اآخر لقط���اع الت�صنيع يف 
اأ����رسي، يف الوقت الذي نوا�صل في���ه م�صريتنا نحو 
االأم���ام”. ومن جهته، ق���ال املدي���ر االأعلى اجلديد 

للإن�ص���اء والهند�صة يف اأ�رسي، �صوف���ري �صاكار “اإن 
الف���وز به���ذا العقد مقاب���ل اأحوا�س اأخ���رى لي�صت 
اأحوا����س �صفن، تعترب علمة م�صجعة لفن ال�صناعة 
لدين���ا”. وق���د مت بن���اء من�صة املحط���ة ا�صتكملت 
ح�صب اجل���دول الزمني املقرر له���ا، وهو 90 يوما 
ويف نطاق امليزانية املعتم���دة، ومع ت�صنيع جميع 
املكون���ات ت�صنيعا كامل يف اأ����رسي بعد ت�صميمها 

لتحل حمل اأجزاء مبنية غالية الثمن”.

“اأ�رسي” تنجز بناء من�سة اإنزال ملحطة الغاز الطبيعي
�صاهمت يف املبادرة الوطنية للطاقة



إليها مالك شركة  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  تعلن 
اخلالدي  فرج  بن  مسعود  بن  محمد  ملالكها  ش.ش.و.  الصناعية  للحلول  العربية  كوميت 
إلى  املذكورة  القانوني للشركة  ، طالبا حتويل الشكل   92748 رقم  القيد  واملسجلة مبوجب 
شركة ذات مسئولية محدودة جديدة برأسمال وقدره 50٫000 خمسون الف دينار، بني كل من:

1- محمد بن مسعود بن فرج اخلالدي
PRAKAS KUMAR RAVEENDRAN PILLAI -2

وبتعديل االسم التجاري ليصبح: شركة كوميت العربية للحلول الصناعية ذ.م.م
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ: 25/02/2018   -  القيد: 92748
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )0000( لسنة 2017 
بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
مبوجب  واملسجلة  للنجارة   احملمدية  الورشة  شركة  اصحاب  إليها 
فردية   مؤسسة  إلى  الشركة  حتويل  طالبني   ،  1-10159 رقم  القيد 
لتصبح مملوكة من قبل ورثة السيد محمد متام جواد التمام مسجلة 

بإسم السيد متام محمد متام جواد التمام بناء على توكيل الورثة.

التاريخ: 25/02/2018
القيد: 10159

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )33311( لسنة 2017 

بشان حتويل شركة تضامن
إلى مؤسسة فردية

مبني  مؤسسة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لالدوات الكهربائية ملالكتها حميدة بانو محمد بشير وهاب دين  واملسجلة 
الثاني املسمى بوابة احسان  50187 ، بطلب حتويل الفرع  مبوجب القيد رقم 
للخياطة واألقمشة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبرأسمال وقدره 1000 
في  معها  كشريك   MOHAMMAD RIAZ بإدخال   وذلك  بحريني(  دينار  )الف 

السجل
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة املذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

التاريخ: 18/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن بشان حتويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

قيد رقم

1-116877

شقة / محل 

73

بناية

0

طريق

52

مجمع

213

 التاريخ :22/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   )CR 2018 - 11629( إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 

بكتاب  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر:  رامي صالح محسن عوض بن زياد

االسم التجاري احلالي: رامي كولد للمجوهرات

االسم التجاري اجلديد: رامي جولد 

نوع النشاط: 1-بيع/جتارة اجملوهرات واألصناف املتصلة

قيد رقم

5-77719

شقة / محل 

1563ط

بناية

0

طريق

80

مجمع

473

 التاريخ :21/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   )CR 2018 - 30737( إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
بكتاب  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر:  سلوى احمد حسن دالل

االسم التجاري احلالي: كروم فون لاللكترونيات
االسم التجاري اجلديد: كروم فيب 

نوع النشاط: 1-جتارة عامة

قيد رقم

2-62047

شقة / محل 

834 ب

بناية

0

طريق

1213

مجمع

1012

 التاريخ :15/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

   )CR 2018 - 25513( إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
بكتاب  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه
اسم التاجر:  رياست علي نذير بت

االسم التجاري احلالي: املواطنني للتصليح السيارات وقطع الغيار
االسم التجاري اجلديد: املواطنني لقطع الغيار 

نوع النشاط: 1-جتارة/بيع قطع غيار املركبات ذات احملركات وملحقاتها

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مديحة عبداهلل أحمد العيوانتي

االسم التجاري احلالي: دار الباشا للتبغ ولوازم الشيش
االسم التجاري اجلديد: مقهي دار الباشا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

) CR2018-28531( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

38131-12

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: رياست علي نذير بت

االسم التجاري احلالي: املواطنني للتصليح السيارات وقطع الغيار
االسم التجاري اجلديد: املواطنني للتصليح السيارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

) CR2018-25801( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

62047-28

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عفيفة حسن ابراهيم سلمان

االسم التجاري احلالي: القصر الذهبي خلدمات القومسيون
االسم التجاري اجلديد: القصر الذهبي للخدمات2

التاريخ: 20/02/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018-30376( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

27953-12

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فاطمة علوي السيدعلي احمد

االسم التجاري احلالي: قصر قرطاج لتكنولوجيا املعلومات
االسم التجاري اجلديد: قصر قرطاج للخدمات2

االنشطة احلالية: 1- انشطة خدمات الدعم االخلرى لألعمال
النشاط اجلديد: 1- التنظيف العام للمباني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2018-28931( اعالن رقم

معاملة مشتركة

قيد رقم

2-92057

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
القانوني  املصفي  باعتباره  تقي  محمد  علي  حسني   / السيد  إليها 
ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات  البحرينية لالتصاالت  لشركة اي فيجن 
مسؤولية محدودة مبوجب القيد رقم 88437 طالباً إشهار انتهاء أعمال 
التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم )---( لسنة 2018
بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة اي فيجن البحرينية لالتصاالت ذ.م.م

 بناء على قرار مالك أتارميا كلني ألنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية ش.ش.و 
)شركة الشخص الواحد( سجل جتاري رقم 103156، فقد تقرر تصفية الشركة اختيارياً 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
الهاتف :39206418 )973+( 

firstclass75015@hotmail.com  :البريد االلكتروني
املنامة - البحرين

التاريخ: 22/2/2018
الصناعة والتجارة والسياحة

اعالن بحل وتصفية
سجل جتاري رقم 103156

 بناء على قرار الشركاء في شركة السقاف للتجهيزات الطبية ذ.م.م املسجلة مبوجب 
القيد رقم 64177، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد / محمود طلعت حسن حجازي 

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : محمود طلعت حسن احلجازي

الهاتف :33705700 )973+( 
Hegazymahmood@gmail.com :البريد االالكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة - اعالن بحل وتصفية شركة
شركة السقاف للتجهيزات الطبية ذ.م.م

سجل جتاري رقم 64177

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
املميزة  احللول  شركة  في  الشركاء  إليها  تقدم  قد  بأنه 
طالبني   ،  67110 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  ذ.م.م  
حتويل الشركة لتكون فرعاً للمؤسسة الفردية املسماة 

كفتيريا القبطان، وقيدها 4-72780.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

بشان حتويل شركة ذات مسئولية محدودة 
لتكون فرعاً ملؤسسة فردية )قائمة(
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

خادم احلرمني يد�شن من�شة امل�شاعدات االإن�شانية ال�شعودية
دبي ـ العربية.نت: 

د�ش���ن خادم احلرم���ني ال�رشيفني امللك �شلم���ان بن عبد العزي���ز اآل �شعود، ام����س االثنني، من�شة 
امل�شاع���دات االإن�شاني���ة ال�شعودية. جاء ذلك ل���دى افتتاحه اأعم���ال منتدى الريا�س ال���دويل االإن�شاين، 
حت���ت عن���وان “العمل االإن�شاين م�شوؤولي���ة دولية”، والذي ينظمه مركز امللك �شلم���ان لالإغاثة واالأعمال 
االإن�شاني���ة بال�رشاكة مع االأم���م املتحدة، وذلك يف قاعة امللك في�شل للموؤمت���رات. وي�شارك يف املنتدى 
وزي���ر الطوارئ الرو�شي، ورئي�س منظمة االأغذية العاملية، ووزيران من اإيطاليا، ورئي�س منظمة ال�شحة 
العاملية، وم�شوؤولون يف االأمم املتحدة. من جانبه اأعرب االأمني العام لالأمم املتحدة اأوطونيو غوتريي�س 
يف ت�شجيل بالفيديو عن �شكره للمملكة العربية ال�شعودية على تنظيم هذا املنتدى، م�شريا اإلى �رشورة 
ب���ذل املزيد من اجله���ود مل�شاعدة ال�شعفاء وحماي���ة ال�شوريني. وتطرق غوتري����س يف معر�س حديثه 
ع���ن االأزم���ات يف كل من �شوريا واليمن والعراق وليبيا واالأرا�ش���ي الفل�شطينية املحتلة، وعن العقبات 

وال�شعوبات التي تواجه هذه املناطق وتهدد اأرواح اأهلها الذين هم بحاجة اإلى م�شاعدة.

السنة العاشرة - العدد 3423 
الثالثاء

27 فبراير 2018 
11 جمادى اآلخرة 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

بروكسل ـ العربية نت: 
يبح���ث وزراء خارجي���ة دول االحت���اد 
االأوروب���ي ال���� 28 ووزراء اللجن���ة العربية 
“مقارب���ة  اإط���الق  اإمكاني���ة  ال�شدا�شي���ة 
م�شرتك���ة اأوروبي���ة عربية” م���ن اأجل وقف 
تده���ور م�شرية ال�شالم يف ال����رشق االأو�شط 
والتداعي���ات ال�شلبي���ة الناجم���ة ع���ن قرار 
الرئي�س ترامب نقل ال�شفارة االأمريكية من 
ت���ل اأبيب اإلى القد����س. ويتزامن االجتماع 
مع اإعالن الوالي���ات املتحدة عن اأن عملية 
نقل ال�شفارة �شتتم يف �شهر مايو املقبل، 
الذي ي�ش���ادف الذك���رى ال�شبعني للنكبة 
وقيام اإ�رشائي���ل. وذكرت املمثلة ال�شامية 
يف االحتاد االأوروبي فيدريكا موغريني اأن 
االجتم���اع يبحث “مقارب���ة م�شرتكة تهدف 
اإل���ى اإحياء عملي���ة ال�ش���الم واحلفاظ على 
الو�ش���ع القائ���م يف القد����س واملقد�شات 
)االإ�شالمي���ة وامل�شيحي���ة( والتم�شك بحل 
الدولت���ني”. وت�شكلت اللجن���ة ال�شدا�شية 
العربية عل���ى اإثر قرار ترامب يف ال�شاد�س 

من دي�شمرب املا�شي.

القدس المحتلة ـ دب أ: 

يف  القيام���ة  كني�ش���ة  اأب���واب  ظل���ت 
القد�س املحتل���ة، االثن���ني، مغلقة لليوم 
الث���اين على الت���وايل، احتجاجا على فر�س 
ال�شلط���ات االإ�رشائيلي���ة �رشائ���ب جدي���دة 
عل���ى كنائ�س املدينة املقد�ش���ة، وم�رشوع 
قان���ون جديد حول امللكي���ة. وكان روؤ�شاء 
الكنائ����س يف القد�س اتخ���ذوا االأحد، قرارا 
باإغ���الق كني�شة القيامة حت���ى اإ�شعار اآخر، 
اإلى اأن ترتاجع اإ�رشائيل عن اخلطوات التي 
اتخذتها بحق الكنائ�س. وت�شمل االإجراءات 
احل�شاب���ات  عل���ى  احلج���ز  االإ�رشائيلي���ة 
امل�رشفي���ة اخلا�ش���ة بالكنائ����س، وفر�س 
�رشائب جديدة عليه���ا بعد اأن اعتربت تل 
اأبيب ممتلكاتها جتاري���ة، رغم اأنها كانت 
دوما معفاة من ال�رشائب. وتقول اإ�رشائيل 
اإن هن���اك ديون���ا م�شتحق���ة عل���ى كنائ�س 

القد�س ب�200 مليون دوالر. 

أربيل ـ اف ب: 
اأعلن���ت احلكومة العراقي���ة، االثنني، 
متدي���د احلظ���ر اجل���وي املفرو����س على 
مط���ارات اإقليم كرد�شتان مل���دة 3 اأ�شهر 
اأخ���رى. ونقل���ت وكال���ة “فران����س بر�س” 
ع���ن م�شدر يف مطار اأربي���ل الدويل اأنه مت 

متديد احلظر لثالثة اأ�شهر اأخرى.
وكانت بغ���داد قد فر�شت حظرا على 
ت�شي���ري الرح���الت الدولي���ة اإل���ى مطارات 
اأربي���ل وال�شليماني���ة وده���وك يف �شبتمرب 
املا�ش���ي، �شم���ن اإج���راءات عقابي���ة �شد 
كرد�شتان على خلفية ا�شتفتاء االنف�شال 
عن العراق.  ودخلت اأربيل ويف مفاو�شات 
�شاق���ة مع بغ���داد خالل االأ�شه���ر املا�شية 
بالرح���الت  العم���ل  الإع���ادة  حماول���ة  يف 
الدولي���ة اإل���ى املطاري���ن. ويف �شياق هذه 
املفاو�شات، اتف���ق اجلانبان على خ�شوع 
مطاري اأربيل وال�شليمانية لقوانني �شلطة 
الطريان املدين العراقية، ووجود ممثلني 

لهذه ال�شلطة يف املطارين.

بروكسل ـ رويترز: 

االحت���اد  خارجي���ة  وزراء  اتف���ق 
االأوروبي،االثنني، يف بروك�شل على اإعداد 
عقوب���ات �شد ج���راالت يف بورم���ا ب�شبب 
قت���ل م�شلم���ني م���ن الروهينغ���ا. ووفق���ا 
لروي���رتز، فقد واف���ق وزراء اخلارجية على 
تعزي���ز حظر فر�ش���ه االحتاد عل���ى اإر�شال 
اأ�شلح���ة مليامن���ار، متهمني ق���وات االأمن 
انته���اكات خط���رية  بارت���كاب  بورم���ا  يف 
حلق���وق االإن�شان. وطل���ب اجتم���اع لوزراء 
خارجي���ة االحتاد يف بروك�ش���ل من م�شوؤولة 
ال�شيا�ش���ة اخلارجي���ة باالحت���اد االأوروب���ي 
فيدري���كا موغرييني و�ش���ع قائمة باأ�شماء 
ت�شتهدفها ق���رارات للتكتل بحظر ال�شفر 
وجتمي���د االأ�ش���ول. ودعا ال���وزراء يف بيان 
“اإلى فر�س اإج���راءات تقييد حمددة �شد 
�سباط كبار يف الق���وات امل�سلحة يف بورما 
م�شوؤولني عن ارت���كاب انتهاكات خطرية 
وكان���ت  االإن�ش���ان”.  حلق���وق  ومنهجي���ة 
الوالي���ات واملتح���دة وكن���دا ق���د فر�شتا 

عقوبات على جراالت يف بورما.

اجتماع اأوروبي عربي 
الإنقاذ عملية ال�شالم 

كني�شة القيامة مغلقة لليوم 
الثاين على التوايل

بغداد متدد حظر الرحالت 
اإلى مطارات كرد�شتان

عقوبات اأوروبية �شد 
جراالت بورما

النظام يوا�صل ق�صف الغوطة.. والهدنة يف مهب الريح
ماكرون: وقف النار ي�شمل عفرين.. وتركيا تدفع بقواتها

وق���ال غوتريي����س اإن وكاالت االإغاثة التابعة 
لالأم���م املتحدة م�شتع���دة لتو�شي���ل امل�شاعدات 
ال�رشوري���ة واإج���الء امل�شابني بج���روح خطرية من 

منطقة الغوطة ال�رشقية.
واأ�شاف يف افتتاح اجلل�شة ال�شنوية الرئي�شية 
ملجل����س حقوق االإن�شان يف جنيف والتي ت�شتمر 4 
اأ�شابيع: “لي�س بو�ش���ع الغوطة ال�رشقية االنتظار. 

حان الوقت لوقف هذا اجلحيم على االأر�س”.
ال�شب���ت،  ال���دويل  االأم���ن  جمل����س  و�ش���وت 

باالإجماع ل�شالح قرار هدنة يف �شوريا.
من جانبه، ق���ال الرئي�س الفرن�شي، اإميانويل 
ماك���رون، لنظريه الرتكي، رج���ب طيب اأردوغان، 

اأم����س االثن���ني، اإن الدع���وة التي اأطلقته���ا االأمم 
املتح���دة يف مطلع االأ�شبوع لوق���ف اإطالق النار يف 

عموم �شوريا تنطبق اأي�شاً على منطقة عفرين.
وج���اء يف بيان ملكت���ب ماك���رون اأن الرئي�س 
الفرن�شي اأبلغ اأردوغان يف ات�شال هاتفي باأن من 
الالزم االحرتام الكامل لوقف اإطالق النار، م�شرياً 
اإل���ى اأن مراقب���ة فرن�شا جلهود االإغاث���ة واالأ�شلحة 

الكيمياوية “�شاملة ودائمة”.
م���ن جهتها، اأر�شلت تركي���ا قوات خا�شة من 
ال�رشطة اإل���ى منطقة عفرين �شم���ال غربي �شوريا 
اأم����س االثن���ني ا�شتع���داداً “ملعرك���ة جديدة” يف 
هجومه���ا ال���ذي بداأته قب���ل خم�ش���ة اأ�شابيع �شد 

وحدات حماية ال�شعب الكردية.
وق���ال نائ���ب رئي����س ال���وزراء الرتك���ي، بكر 
بوزداج، لقناة )اإن.تي.يف(: “ياأتي دخول القوات 
الت���ي  اجلدي���دة  للمعرك���ة  ا�شتع���داداً  اخلا�ش���ة 
اقرتبت”. وذكرت وكالة دوغ���ان لالأنباء اأن فرقاً 
من ال���درك والق���وات اخلا�ش���ة التابع���ة لل�رشطة 
دخلت عفرين م���ن منطقتني اإلى ال�شمال الغربي 
منه���ا واأنه���ا �شت�ش���ارك يف القت���ال ويف احلف���اظ 
على �شيط���رة القوات الرتكية عل���ى القرى التي 

انتزعتها.
وال تزال معظم بلدات منطقة عفرين، مبا يف 
ذلك بلدة عفرين نف�شه���ا، حتت �شيطرة وحدات 

حماية ال�شعب.
وتقول تركيا اإن دع���وة جمل�س االأمن الدويل 
لهدنة مدتها 30 يوم���اً يف عموم �شوريا ال تنطبق 
عل���ى “عملية غ�شن الزيت���ون” التي تقوم بها يف 

عفرين. 
وتق���ول اأنق���رة اإن وح���دات حماي���ة ال�شع���ب 
امتداد حلزب العم���ال الكرد�شتاين الذي يخو�س 
مت���رداً من���ذ ثالثة عق���ود جن���وب �رشق���ي تركيا. 
وي�شن���ف االحت���اد االأوروبي والوالي���ات املتحدة 
وتركي���ا احلزب منظم���ة اإرهابية، لك���ن الوحدات 
هي احلليف الع�شكري الرئي�شي لوا�شنطن �شمال 

�رشقي �شوريا.

عواصم ـ وكاالت: 

9 منهم من عائلة واح���دة، يف مدينة دوم��ا ج��راء غ��ارات لقوات  10 مدنيني على الأق���ل،  قتل 

وفق  تاأخري”،  دون  “من  �سوريا  يف  هدنة  الأم��ن  جمل�س  طلب  من  الرغم  على  ال�سوري،  النظام 

 ح�سيلة للمر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان اأم�س الثنني. وذكر مدير املر�سد رامي عبد الرحمن اأن 

النظام على مدينة دوما فيما قتل مدين  اأطفال، قتلوا جراء غارات لقوات   3 بينهم  “9 مدنيني، 
املتحدة،  ل���أمم  العام  الأم��ني  عا�سر يف ق�سف �ساروخي على مدينة حر�ستا”. من جانبه، طالب 

اأنطونيو غوتريي�س، اأم�س الثنني، بتطبيق قرار جمل�س الأمن حول هدنة �سوريا “فوراً”.

بوتني ياأمر بفتح “ممر اإن�شاين” يف الغوطة
 موسكو ـ ا ف ب: 

اأم���ر الرئي����س الرو�شي فالدمي���ري بوتني 
باإع���الن “هدن���ة اإن�شاني���ة” يومي���ة اعتبارا من 
الي���وم الثالث���اء يف الغوط���ة ال�رشقي���ة ب�شوريا، 
اآخ���ر معاقل ف�شائل املعار�ش���ة قرب دم�شق، 
وامل�شتهدف���ة بغارات ي�شنها النظام ال�شوري، 
كما اأفادت وكاالت اأنباء رو�شية اأم�س االثنني.

وق���ال وزي���ر الدف���اع الرو�ش���ي �شريغ���ي 
�شويغ���و كم���ا نقلت عن���ه ال���وكاالت الرو�شية 
“باأم���ر م���ن الرئي�س الرو�ش���ي، وبهدف جتنب 
اخل�شائ���ر يف �شف���وف املدني���ني يف الغوط���ة 

ال�رشقي���ة، �شيتم اإع���الن هدن���ة اإن�شانية يومية 
اعتب���ارا م���ن 27 فرباي���ر م���ن ال�شاع���ة 9:00 
وحتى 14:00”. وقال وزير اخلارجية الرو�شي 
�شريغ���ي الفروف، ام����س، اإن تلك الهدنة التي 
طالب بها جمل����س االأمن الدويل يف �شوريا، لن 
تب���داأ اإال بعد اتف���اق َجميع اأط���راف النزاع على 

�رشوطها يف جممل االأرا�شي ال�شورية.
و����رشح الف���روف يف موؤمتر �شح���ايف قائال 
“�شيب���داأ وقف اإطالق النار بعد اأن يتفق جميع 
اأط���راف النزاع ح���ول طريقه تطبيق���ه ل�شمان 
توق���ف االأعمال احلربية ب�ش���كل كامل، ويف كل 

اأنحاء �شوريا”.

يف �صبوة انطالق “ال�صيف احلا�صم”.. لقطع “القاعدة” 
الغربي ال�شاحل  جبهة  يف  كبرية  خ�شائر  احلوثيني  يكّبد  التحالف 

 دبي ـ وكاالت: 

ب���داأت يف اأول���ى �شاع���ات االثن���ني عملية 
ال�شيف احلا�شم التي تنفذها النخبة ال�شبوانية 
�ش���د معقل م���ن معاق���ل االٍره���اب يف مديرية 
ال�شعيد - اإحدى مديري���ات حمافظة �شبوة - 

لطرد تنظيم القاعدة.
وانطلق���ت العملي���ة مدعومة م���ن القوات 
االإماراتية حتت قي���ادة التحالف العربي الذي 
تق���وده اململكة العربية ال�شعودي���ة. يذكر اأن 
تنظي���م القاع���دة قد تعر����س خل�شائ���ر ب�رشية 
كبرية يف وادي امل�شيني يف حمافظة ح�رشموت.
وكان���ت املنطق���ة الع�شكري���ة الثاني���ة يف 
اجلي����س اليمن���ي، اأعلن���ت قب���ل اأ�شب���وع، ع���ن 
التطهري النهائي جليوب واأوكار عنا�رش تنظيم 
القاعدة يف وادي امل�شيني مبحافظة ح�رشموت 
����رشق اليم���ن، بع���د يوم���ني م���ن ب���دء “عملية 
الفي�شل”، باإ�شناد من التحالف العربي بقيادة 

ال�شعودية.

وق���ال حمافظ ح�رشم���وت قائ���د املنطقة 
الع�شكري���ة الثانية، اللواء ف���رج البح�شني، اإن 
قوات النخبة احل�رشمية، متكنت وباإ�شناد جوي 
ق���وي لط���ريان التحال���ف العربي م���ن اقتحام 

املوقع ال���ذي كانت تتح�شن ب���ه عنا�رش تابعة 
لتنظي���م القاع���دة يف وادي امل�شين���ي الواقع 
اإلى الغرب من مدين���ة املكال عا�شمة حمافظة 

ح�رشموت وتطهريه.

الى ذل���ك، اأوقعت غارات التحالف العربي 
لدع���م ال�رشعية يف اليم���ن، اأم����س االثنني، 20 
قتي���ال يف �شفوف ميلي�شيات احلوثي االإيرانية 

يف جبهة ال�شاحل الغربي.
ومتكن���ت مقات���الت التحال���ف باإ�شناد من 
الق���وات االإماراتية من تدم���ري اآليات ع�شكرية 
وم�شتودعات ذخرية تابعة للميلي�شيات �شمال 
�رشقي حي����س يف حمافظة احلديدة املطلة على 

البحر االأحمر.
واأ�شاف اأن التحالف ا�شتطاع تدمري قاعدة 
اإطالق �شواري���خ كاتيو�شا واآليات ع�شكرية يف 

�رشق مديريتي حي�س واجلراحي.
وحي����س ه���ي ث���اين مديري���ة يف حمافظ���ة 
م���ن  ال�رشعي���ة  الق���وات  ت�شرتده���ا  احلدي���دة 

املتمردين بعد اخلوخة.
وتخو����س الق���وات ال�رشعية من���ذ اأ�شابيع، 
باإ�شناد من التحالف العربي، معارك على جبهة 
ال�شاحل الغربي، حيث حققت انت�شارات عدة، 

مكبدة امليلي�شيات االإيرانية مئات القتلى.

 ينظر جمل�س االأمن الدويل يف م�رشوع قرار 
بريط���اين اأمريكي فرن�شي يدع���و اإلى حترك 
حازم �شد اإي���ران ب�شبب تزويدها ميلي�شيات 

احلوثي االنقالبية بال�شواريخ البالي�شتية.
يف املقاب���ل، عر�شت رو�شي���ا ن�شاً على 
املجل����س، ت�شع���ى في���ه اإل���ى متدي���د فرتة 
العقوبات عل���ى اليم���ن، دون اأي اإ�شارة اإلى 

انتهاكات اإيران اأو اإدانتها.
وكان ال�شفري الرو�شي، فا�شيلي نيبنزيا، 
ق���د اأعل���ن، االأ�شب���وع املا�شي، اأن���ه يعار�س 
م����رشوع الق���رار، م�شرياً اإلى اأن���ه يجب جتديد 
عم���ل اخل���رباء الذي���ن يراقب���ون العقوب���ات 

املفرو�شة على اليمن ولي�س اإدانة اإيران.
يذكر اأنه يف 18 فرباير طرحت بريطانيا 

والوالي���ات املتح���دة و فرن�شا م�ش���ودة قرار 
عل���ى جمل�س االأم���ن يدين اإي���ران لتقاع�شها 
عن منع و�شول �شواريخه���ا البالي�شتية اإلى 
جماعة احلوثي باليمن وااللتزام باتخاذ اإجراء 

ب�شاأن انتهاك العقوبات.
وق���ال دبلوما�شي���ون اإن م�ش���ودة القرار 
�شت�شم���ح ملجل����س االأم���ن، املوؤل���ف من 15 
ع�ش���واً، بفر�س عقوبات �ش���د “اأي ن�ساط له 
�شلة با�شتخ���دام ال�شواري���خ البالي�شتية يف 

اليمن”.
بح�ش���ب  بريطاني���ا،  اأع���دت  كم���ا 
دبلوما�شي���ني، م�شودة الق���رار بالت�شاور مع 
الواليات املتح���دة وفرن�شا قبل طرحها على 
املجل�س بكام���ل اأع�شائه، يف وقت �شابق من 

ال�شهر احلايل.
االأمريك���ي،  الرئي����س  اإدارة  وت�شغ���ط 
دونالد ترامب، منذ �شهور ملحا�شبة اإيران يف 
االأمم املتحدة، يف نف����س الوقت الذي تهدد 

فيه باالن�شحاب من اتف���اق مت التو�شل اإليه 
ع���ام 2015 ب���ني الق���وى الك���ربى للحد من 
برنام���ج طه���ران النووي ما مل يت���م ت�شحيح 

“عيوب كارثية”.

• النظام ال�شوري يوا�شل ق�شف الغوطة	

•  قوات النخبة بداأت العملية - وام	

• جمل�س االأمن الدويل	

مجلس األمن يبحث اليوم التحرك ضد إيران
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ب�أنظم���ة  ال���دويل  النظ����م  ابتل���ي 
مت�ر����س دوًرا مثل الت�ج���ر اجل�شع الذي 
يريد اأغلى الأثم�ن رغ���م رداءة ب�ش�عته 
و�ش���وء ح�لته�، لكنه���� البج�حة وانعدام 
ال�شم���ر ورمب� الغرور بفع���ل ا�شتحواذ 
ه���ذا الت�جر عل���ى �ش���وق الب�ش�عة التي 
يت�ج���ر فيه���� وتدفع���ه له���ذا ال�شلوك 
امل�شني واملرفو����س ق�نونًي� واأخالقًي�، 
فف���ي ت�رصيح�ت ك��شفة ع���ن �شوء نواي� 
ومق��شد النظ����م الإي���راين، ق�ل يحيى 
�شفوي، امل�شت�ش����ر الع�شكري للمر�شد 
الإيراين خ�منئي: “نحن ج�ّدون يف الدف�ع 
عن �شوري���� و�شالمة اأرا�شيه�، لكن على 
النظ�م ت�شديد ف�تورة التك�ليف، يوجد 
يف �شوري���� نفط وغ�ز ومن�جم فو�شف�ت، 
وميكن لهذه الرثوات الطبيعية ت�شديد 
الف�تورة”، مط�لب� بعقد اتف�ق�ت طويلة 
املدى تغطي تك�لي���ف التدخل الإيراين 

ل�ش�لح الأ�شد.
اإيران الت���ي تدخلت حلم�ية حليفه� 
الوكي���ل  اهلل  وح���زب  الأ�ش���د  ب�ش����ر 
املعتم���د لديه���� يف مم�ر�ش���ة الإره����ب 
ون����رص الفو�ش���ى وتدري���ب الإره�بي���ني 
يف اأنح����ء املنطق���ة، مل تكت���ف ب�لهيمنة 
عل���ى القرار ال�ش���وري والنج�ح يف تغير 
اخلريط���ة ال�شك�ني���ة، وتري���د احل�شول 
عل���ى تعوي�ش����ت عم���� اأنفقت���ه يف هذه 
احلرب على م���دار الأعوام امل��شية رغم 
اأنه� حت�ش���ل على مك��ش���ب وامتي�زات 
م���ن �شوري���� من���ذ 2012، اإذ مت يف هذا 
الع����م التوقيع عل���ى اتف�قي���ة التج�رة 
احل���رة بني اإيران و�شوري���� ون�شت على 
تب�دل املنتج�ت وال�شلع دون خ�شوعه� 
لل�رصائ���ب والتعرف���ة اجلمركي���ة، واأدت 
لرتف�ع حجم التب�دل التج�ري يف 2015 
اإلى ملي�ر دولر وفق� لتقديرات اإيرانية 

ر�شمية.
وخ���الل الع�م امل��ش���ي 2017م مت 
التوقي���ع على عدة اتف�قي�ت يف جم�لت 
الزراع���ة وال�شن�عة والنفط والت�ش�لت 
وال���رثوة احليواني���ة، وه���ي التف�قي�ت 
الت���ي عمق���ت م���ن حتك���م طه���ران يف 
القت�ش����د ال�ش���وري ح�����رصا وم�شتقبال، 
الف���رة املقبل���ة �شت�شه���د  اأن  ويب���دو 
لل�شيط���رة  حمموًم����  وتن�ف�ًش����  �رصاًع���� 
عل���ى قط����ع الفو�شف����ت لنه���ب ه���ذه 
الرثوة الكب���رة التي تتمتع به� �شوري�، 
الت���ي ك�نت م���ن اأبرز ال���دول امل�شّدرة 
للفو�شف�ت ومتتل���ك احتي�ط�ت �شخمة 
من الفو�شف����ت واملن�جم تغري العديد 

من الدول لال�شتيالء عليه�.
هذه هي اإيران بوجهه� ال�شتعم�ري 
اجل�ش���ع و�شلوكه� الع���دواين النته�زي 
ودوره� التخريبي يف كل مك�ن تواجدت 
في���ه ونظرته���� ال�شتغاللي���ة لأي نظ�م 
تدخلت م���ن اأجله، ف�أنى للبع�س اأن يثق 
فيه� وفيم���� ترفعه من �شع����رات حول 

ن�رصة املظلومني وامل�شت�شعفني.

ثمن التدخل اإليراني 
في سوريا

مل اأعت���د كت�بة رث����ء يوم� لأي �شخ�س 
فقدته ورحل اإلى الآخرة، غر اأنني مل اأكن 
اأتوق���ع اأن اأت�أث���ر ه���ذا الت�أث���ر الكبر حني 
تلقي���ت نب�أ وف�ة املرحوم���ة، ابنة البحرين 
الب����رة، الدكت���ورة �شمي���ة الغري���ب اإث���ر 
ح����دث موؤ�ش���ف، تلقيت اخل���ر واأن� خ�رج 
البحرين ونزل عّلي ك�ل�ش�عقة، ويف الواقع 
اأ�شتغ���رب كث���راً من �ش���ّدة ت�أثري وحزين 
لفقدانه����، فقد فق���دت كغ���ري الكثر 
م���ن الأهل والأ�شدق�ء ممن ه���م اأكرث قرب�ً 
منه����، ولكن اأقّر ب�أنني مل اأت�أثر كم� ت�أثرت 

لوف�ته�.
اأدركت �شبب ذل���ك الت�أثر بعد فرة، 
حيث اأيقن���ت اأن الأخالق احلميدة والطيبة 
والرق���ي يف  القل���ب  واملع�مل���ة و�شف����ء 
التع�مل والل���ني يف احلوار والنق��س وغر 
ذل���ك من ال�شف�ت اجلميلة هي فقط التي 
ميكنه���� اأن ت���رك ت�أثره���� يف الآخري���ن، 
وعندم� يتحلى الإن�ش�ن مبثل تلك الأطب�ع 
الراقّي���ة ف�إنه حينه���� �شي�شم���ن بق�ءه يف 
ذاك���رة الآخرين. تعود معرفتي ب�لدكتورة 
�شمّي���ة اإل���ى �شنوات بعي���دة، فقد ت�رصفت 
الدكت���ور  الف��ش���ل  وزوجه����  مبعرفته���� 
1982م  ع����م  يف  املرزوق���ي  عبدالق����در 
حينم� كن���ت يف زي����رة �شي�حي���ة للق�هرة 
ج�مع�ته����،  يف  يدر�ش����ن  الثن����ن  وك�ن 
ب�لأم����س  ك�ن  املوق���ف  وك�أن  اأن�ش���ى  ل 
القري���ب ومل مير عليه 36 ع�م����، ل اأن�شى 
كيف ك�نت تع�ملني ب���كل حمبة واحرام، 
عل���ى الرغم م���ن عدم معرفت���ي به�، حيث 
التقيت به� للم���رة الأولى برفقة جمموعة 
من الطلبة الدار�شني هن����ك عندم� اأ�رصّت 
اأن ت�شت�شيفن� على »جمبو�س« بحريني يف 

حمل �شكنه�. 
تلك البت�ش�مة العري�شة التي مل تكن 
ُتف�رقه���� حتى قبل مم�ته����، ك�نت عنوان�ً 
ل�شخ�شيته� الفريدة حيث الطيبة واخللق 
الرفي���ع، وجمعتني به� فيم���� بعد العديد 
م���ن املن��شب����ت الع�ئلية، ودائم����ً ك�نت 

ت�شكرين ملب�دراتي بجمع الأ�شدق�ء. 
من املواقف التي ل اأن�ش�ه� اأنني كنت 
اأق���ول له� اإنك ي� �شمي���ة �شوف تتق�عدين 
مب��رصة بع���د النته�ء م���ن درا�شتك العلي� 
واملتخ�ش�ش���ة ول���ن يكون لدي���ك الوقت 
ال���ك�يف اأو العم���ر الطوي���ل للعم���ل وذلك 
ب�شبب كرثة الدورات التي ك�نت حت�رصه� 
حي���ث اإنني كلم� التقي���ت بزوجه� يخرين 
اأنهم���� ع�دا للت���و من اخل�رج بع���د درا�شة 
تخ�ش����س معني، وب�لطبع ف����إن ذلك ك�ن 

من ب�ب املداعبة فقط.
متكن���ت من ح�شور جمل����س العزاء يف 
اليوم الأخر وك�ن �شعب����ً علي ب�شورة مل 
اأكن اأتوقعه�، فللمرة الأولى اأدخل جمل�س 
ع���زاء واأن���� غر ق����در على مت�ل���ك نف�شي 
اأم����م زوجه���� واأبن�ئه����. هن����ك اأ�شخ��س 
واإن رحل���وا اإل اأنه���م يبق���ون خ�لدي���ن يف 
الذاك���رة، واإن ك�ن���ت يل اأمني���ة فه���ي اأن 
تقوم الدولة بتكرميه���� تكرمي�ً يليق به� 
وبعط�ئه���� وجهوده� الكبرة التي بذلته� 
خلدمة مر�شى الكل���ى يف مملكتن� الغ�لية، 
فم���ن حق اأبن�ئه� وزوجه���� اأن يفخروا به�. 
املوت حق ول مفر من���ه، ق�ل تع�لى »ُكلُّ 
���ْوِت ۖ ُثمَّ اإَِلْيَن���� ُتْرَجُعوَن«  َنْف����ٍس َذاِئَقةُ امْلَ
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روح القانون

هن�����ك مقولة للك�تب “ل����وي اأر�ش�ن” 
ه����ي: “اإن قوة اأم����ة م� لي�ش����ت يف ثرواته� 
امل�دي����ة اأو اأطن�ن الف����ولذ اأو البرول، ول 
حتى يف ال����دولر، بل يف الق����درة الإبداعية 

لأبن�ئه� وق�دته� وعلم�ئه�”.
متي����ز  عل����ى  جتم����ع  البحري����ن  كل 
�شخ�شيت����ني قي�ديت����ني اأحدثت����� تغي����را 
كب����را ونقل����ة نوعي����ة يف مف�هي����م العمل 
والتخطي����ط والإ�رصاف واجله����د بهمة ع�لية 
يف كل املي�دين وبن�ء امل�شتقبل املطلوب 
ل�ش�لح الوطن وهم� �شمو ال�شيخ خليفة بن 
علي بن خليفة اآل خليفة حم�فظ اجلنوبية، 
و�شم����و ال�شيخ عي�شى بن عل����ي بن خليفة 
اآل خليف����ة رئي�س الحت�����د البحريني لكرة 

ال�شل����ة، ف�شموهم� من����ذ اأن ا�شتلم� الأم�نة 
الوطني����ة ب����داأ التق����دم ب�ل�ش����كل الأ�شمل 
والأعمق وب����رزت عبقريتهم� حفظهم� اهلل 
ب�ش����ورة متك�ملة داخل اإط�����ر  عملهم� مب� 
يعك�����س توجه�ت القي�����دة، ف�شمو حم�فظ 
اجلنوبي����ة حقق يف وقت ق�شر جدا الكثر 
من التطوير والتنمي����ة يف ربوع املح�فظة، 
واأر�ش����ى قواع����د اأ�ش��شي����ة للبن�����ء، ف�شال 
ع����ن مت�بعت����ه بكل دق����ة املوا�شي����ع التي 
يطرحه� اأه�يل املح�فظة مبختلف اجلوانب 
القت�ش�دي����ة والجتم�عي����ة وغره�، وفتح 
جمل�ش����� يجري فيه النق������س مع الأه�يل يف 
كل م� ي�ش����ب يف م�شلحته����م، اأم� �شقيقه 
�شم����و ال�شي����خ عي�شى بن عل����ي فقد و�شع 

اللعبة يف الإط�ر ال�شحيح بكل ثقة وكف�ءة 
واأوجد ال�شيغة اخل��شة لالنت�ش�رات حتى 
تخط����ت اإجن�����زات البحرين يف ك����رة ال�شلة 
ح����دود الأم����ة والوطن اإل����ى ح����دود الع�مل 

والإن�ش�نية. 
ق�ئ����دان �ش�ب�����ن حقق� النج�����ح ب�رصعة 
وجدية ا�شتن�دا اإلى اأ�ش�س نظرية ومع�ير 
فري����دة م����ن التخطي����ط واأ�شبح����� منوذج� 
يحت����ذى ب����ه يف البن�����ء وامل�شتقب����ل، وهذا 
املركز الطليعي وحتمل م�شوؤولية القي�دة 
تعلم�هم����� منذ نعوم����ة اأظ�فرهم� من ق�ئد 
الوط����ن وب�����ين مك�نت����ه الرفيع����ة وم�شدر 
قوته واإ�شع�عه احل�ش�ري املتقدم، جدهم� 
�شيدي �ش�حب ال�شمو امللكي الأمر خليفة 

بن �شلم�ن اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر 
حفظ����ه اهلل ورع�����ه، الذي مهم����� اجتهدت 
املراج����ع يف التحدث عن مقوم�ت مدر�شته 
ونهجه واأ�ش�ليب قي�دت����ه اأيده اهلل وحمبة 
كل �شعب البحرين ل����ه، فلن ت�شتطيع، بل 
�شتكون امل�ش�ف�ت بعي����دة. وكذلك تعلم� 
م����ن الروؤي����ة الث�قب����ة والأف����ك�ر الإبداعية 
م����ن والدهم����� �شي����دي �شمو ال�شي����خ علي 
ب����ن خليفة اآل خليفة ن�ئ����ب رئي�س الوزراء 

حفظه اهلل ورع�ه، فهم� ق�ئدان ب�لفطرة.
فهنيئ����� للبحري����ن هذي����ن الق�ئدي����ن 
“�شمو ال�شيخ خليفة بن علي و�شمو ال�شيخ 
عي�ش����ى بن عل����ي” اللذين مي����دان الوطن 

اإبداع� وجن�ح� مع كل �رصوق وغروب.

سمو الشيخ خليفة بن علي 
وسمو الشيخ عيسى بن علي... قائدان بالفطرة

اأغبطكم حقيقة عل���ى هذا التف�عل الإيج�بي 
مع مق�يل الأول ال���ذي يحمل نف�س العنوان، لقد 
تلقيت ردوداً تثل���ج ال�شدر، تتع�طف مع احل�لة 
بقدر كبر، وحتلل ملعرفة كيفية تف�دي تف�قم 

امل�شكلة، وحم�ولة اقراح احللول.
اإنَّ امل�شوؤولي���ة الت���ي ت�شع���رون به���� جت�ه 
�شنك عي����س الآخرين، والتع�ط���ف الكرمي بهذا 
الجت����ه دليل عل���ى م� يتمت���ع ب���ه جمتمعن� من 
اإح�ش�����س ب�مل�شوؤولي���ة، وم���ن تك�ت���ف، ووح���دة 

جمتمعية، يغبطن���� عليه� كثرون، لكن لالأ�شف، 
مع كل ه���ذا التف�عل، وكل هذه امل�ش�عر النبيلة 
الت���ي اأغدقتموه�، مل يكلف اأي م�ش���وؤول � معني 
مبث���ل هذه امل�ش�كل � نف�شه جم���رد ال�شوؤال، ومل 
يتج�شموا عن�ء معرفة �شيء، ومل ت�شدر منهم اأية 
ردة فع���ل، وم���� اإذا ك�نت ح�لت���� هذين الولدين 
ت�شتحق����ن امل�ش�ع���دة اأم ل! اإن ك�ن م���ن هم يف 
مو�شع امل�شوؤولي���ة، وتعنيهم امل�شكلة اأكرث من 
غره���م، مل يبدوا اأي اهتم�م، فم���� ع�ش�ن� ن�أمل؟! 

واأي م�شتقبل نتوقع؟!
اأ�ش�ر عدد كبر من الن��س املتع�طفني اإلى 
وجود بع�س احل�لت املم�ثلة، وقد عددوا بع�س 
الأم�ك���ن التي يتواجد به� ه���وؤلء الأطف�ل، وهذا 
يعن���ي اأن طفل���ي �شوق واقف لي�ش���� الوحيدين، 

واأن هن�ك العديد من احل�لت امل�ش�بهة. 
م� نرن���وا اإليه لي�س جم���رد اأن ننت�شل هوؤلء 
الأطف����ل م���ن ال�ش���وارع، ومننعه���م م���ن العمل 
وه���م يف ه���ذه ال�شن املبك���رة بل اأن جن���د حلولً 

ن�جعة ملداواة م�ش�كله���م، وم�ش�عدتهم على اأن 
يعي�شوا حي�تهم ب�شكل طبيعي، دون اأن يتحملوا 
م�شوؤولي����ت لي�ش���وا م�شتعدي���ن لتحمله� بحكم 

�شغر �شنهم. 
ن�أم���ل اأن نلق���ى تف�عالً مع م�شكل���ة اإن�ش�نية 
كه���ذه من قبل امل�شوؤول���ني املعنيني، واأن جند 
تو�شيح����ً ل���دور اجله����ت امل�شوؤولة ح���ول هذه 
الق�شية ال�ش�ئكة، واأل يبقوا يف اأذه�نن� عب�رة “ل 

حي�ة ملن تن�دي”.

 عطا 
الشعراوي

مع�ر����س الكت���ب التي تق����م كل ع�م اأو 
ع�مني متث���ل �شه�دة ن��شعة مل���دى اهتم�م 
الق�ئم���ني عل���ى �ش���وؤون الثق�ف���ة يف البالد، 
وتوؤكد لن� من جه���ة اأخرى اأّن جمهور الثق�فة 
ل يزال بخ���ر، ورغم اأّن الظروف القت�ش�دية 
ع�شقه���م  اأّن  اإلّ  للبع����س  ب�لن�شب���ة  �شعب���ة 
للق���راءة مل يت�ش����ءل بدلي���ل الإقب�ل منقطع 

النظر على مع�ر�س الكتب.
املالحظة الت���ي ل تخطئه� عني املراقب 
اإقب����ل ع�ش����ق الثق�ف���ة عل���ى الكت����ب منذ 
ال�ش�ع����ت الأول���ى لفتت����ح املع�ر����س، كم� 
اأّن مع�ر����س الكت���ب اأ�شقط���ت م� ي���روج له 
البع�س ب����أّن الكت�ب الورق���ي مل يعد يحظى 
ب�جلم�هري���ة كم���� ك�ن احل�ل قب���ل �شنوات، 

والبع����س الآخر يجزم ب�أّن الكت�ب الإلكروين 
�سحب الب�ساط من حتت الكتاب الورقّي، لكن 
ال���ذي ت�أكد لن���� اأّن هذا جمرد زع���م ل اأ�ش��س 
ل���ه من ال�شحة، ف�لقراءة عر الكت�ب الورقي 
تخل���ق عالقة حميم���ة بني الك�ت���ب والق�رئ، 
حيث يجد فيه الق�رئ متعة ل تتوفر يف الآخر، 
رغ���م اأّن الإلكرويّن اأك���رث �شهولة يف التنقل 
وب�لطبع ل�شن� هن���� يف مو�شع املف��شلة بني 

الثنني.
بودن���� هن���� تو�شي���ل ر�ش�لة عب����رة عن 
اأمني����ت الكث���ر م���ن املثقف���ني اإل���ى هيئة 
معر����س  �شتنظ���م  الت���ي  والآث����ر  الثق�ف���ة 
البحري���ن ال���دويل خ���الل الأي����م الأخ���رة من 
م�ر�س الق����دم، الهيئة تنوي اإق�مة املعر�س 

يف قلع���ة ع���راد مبح�فظة املح���رق، ويبدو اأّن 
الختي�ر كم� ع���ّر عنه عدد من القراء مل يكن 
موفق���� بخ���الف موقع املعر����س يف ال�شنوات 
الف�ئتة الذي ك�نت حتت�شنه اأر�س املع�ر�س 
اأو متح���ف البحري���ن الوطنّي لق���رب امل�ش�فة 
جلميع مدن اململكة، واإذا ك�ن ع�ش�ق الكت�ب 
ق���د اتخذوا الق���رار ب�قتط�ع ج���زء من وقتهم 
لزي����رة املعر����س ملرة واحدة ف���ال اأعتقد اأن 
ب�إمك�نهم تكرار الزي�رة على النقي�س مم� لو 
ك�نت اإق�مته عل���ى اأر�س املع�ر�س ملوقعه� 
الأن�ش���ب، ولو مت الأخ���ذ ب�ملقرح ف�إنه ميثل 
حال مل�شكلة ب�تت ت���وؤرق الكثرين، ونعتقد 
اأنه مل يف���ت الأوان بعد اأم����م امل�شوؤولني يف 

الهيئة.

رسالة إلى هيئة 
الثقافة
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الذه��اب  مرحل��ة  خ��ال  م��ن 
للتصفيات اآلس��يوية لكرة الس��لة، 
والتي اس��تضافتها مملكة البحرين 
واختتمت منافس��اتها ي��وم أمس، 
فاجأنا م��درب املنتخ��ب اإلمارايت 
أن هن��اك  إبراهي��م  عبدالحمي��د 
مش��كات عدة مير بها العبو باده، 
وأن أكرث من نصفهم مل يش��اركوا يف 
مس��ابقات هذا املوسم، األمر الذي 
عاد بالس��لب عىل مستوى ونتائج 

املنتخب يف الفرتة الحالية.
“الباد سبورت” ومن خال تواجد 
رئيس االتحادي��ن اإلمارايت والعريب 
لك��رة الس��لة إس��اعيل القرقاوي 
يف مملك��ة البحري��ن، كان له هذا 
الحوار الذي تطرق للشأن اإلمارايت 

والعريب يف آن واحد.

التأثر بالدمج وحاجتهم 
للوقت

وض��ح القرق��اوي أن هذا املوس��م 
الريايض يعترب موسًا استثنائياً عىل 
لعبة الص��االت باإلمارات بعد قرار 
دم��ج األندية، نتج عنه س��لبيات، 
وعىل س��بيل املثال، م��ن الصعب 
أن تأيت بفريقني منافس��ني كاعبني 
وإداريني وجاه��ر وتدمجها مع 
بعضها بعضا، فهنا تحدث مشاكل 
طبيعي��ة م��ن الناحي��ة النفس��ية 

والفنية.
مضيفاً أنه ومن أبرز املشاكل التي 
طفحت وأثرت عىل س��ر املنتخب، 
أن هناك العبني لديهم مستحقات 
مادية مع أنديتهم )قبل الدمج( ومل 
يتحصلوا عليها، فبعدئذ توقفوا عن 
التدريب��ات لفرتات طويل��ة وأنتج 

ع��ن زي��ادة يف أوزان الاعبني، إىل 
أن تدخ��ل اتح��اد اللعب��ة يف األمر 
لحلحلة بعض املش��اكل ومتكن من 
إعادة بعض الاعبني ولكنهم ليسوا 
بجاهزي��ة بدنية صحيح��ة، وهذا 
بكل تأكيد سيؤثر عىل مستوياتهم 
الفنية. مؤكداً يف الوقت نفسه، أنه 
متفائ��ل باملرحل��ة املقبل��ة يف ظل 
الدع��م ال��ذي س��يحدث للرياضة 
ولتوف��ر املاعب املطلوبة ولتفريغ 
بالتدريب��ات  ودعمه��م  الاعب��ني 
واملعس��كرات الخارجي��ة، وه��ذه 
األمور حت��اج للوقت الكايف للعمل 
عليه��ا باإلضافة ملس��اعدة الاعبني 
من أجل التغلب ع��ىل هذه اآلثار 
وامليض قدماً يف اس��تكال املسرة 

بأفضل صورة ممكنة.

مكسب للرياضة.. والسلة 
البحرينية

أك��د القرقاوي أن وجود س��مو 
الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليفة عىل رأس الهرم للعبة 
كبرا  مكس��با  يعترب  الربتقالي��ة 
للرياضة البحرينية عموماً ولكرة 
اللعبة  ك��ون  الس��لة خصوصاً، 
البحرينية معروفة بعراقتها وله 
جمهور واس��ع، وهذا الجمهور 
يحت��اج إىل فري��ق ممت��ع وإىل 
مباريات  خ��وض  وإىل  بطوالت 
قوية وإىل دماء جديدة وبرامج 
جدي��دة، وه��ذا فعلي��اً ال��ذي 
يقوم به أخ��وه الصغر وحبيبه 
س��مو الش��يخ عيىس ب��ن عيل، 
الذي يس��خر كل إمكاناته لكرة 
السلة البحرينية، متمنياً النجاح 

والتوفي��ق له وألعض��اء مجلس 
اإلدارة ولكرة الس��لة البحرينية 

كمنتخبات وأندية.
ال��دوري  أن  القرق��اوي  وب��ني 
البحرين��ي للعب��ة متمي��ز عىل 
ولي��س عىل  الع��ريب  مس��توى 
الخلي��ج فقط، وه��ذا نابع من 
العربي��ة  للبط��والت  متابعت��ه 
اهتامهم  في��ه  ي��رى  وال��ذي 
فقط للفريق األول، بخاف ما 
يتمتع ب��ه البحرين من اهتام 
كب��ر لكافة فئاته، والتي تعطيه 
االستمرارية يف املنافسة والتألق 
عىل الصعي��د املحيل والخارجي 
كأندية ومنتخبات وطنية وخر 
دليل عىل ذلك تحقيق بطولتي 

الناشئني والشباب الخليجية.

االستفادة من بطولة دبي 
الدولية

وح��ول اس��تضافتهم لبطول��ة ديب 
الدولي��ة وهي م��ن أمي��ز وأقوى 
البط��والت يف الوط��ن العريب، بني 
القرقاوي أن استضافة هذه البطولة 
والتي انتهت أخراً يف نس��ختها 29 
له��ا فوائد كث��رة للغاي��ة ملنتخب 
باده املشارك يف منافساتها، بوجود 
منتخب��ات مس��توياتها راقية ومن 
من ضمنها بطل آسيا، بطل إفريقيا 
وبطل الع��امل، وه��م كمنتخب لو 
أرادوا أن يلعب��وا مباري��ات قوي��ة 
مع مثل هذه الف��رق فهم بحاجة 
ل��رف أم��وال طائل��ة كل ع��ىل 
حدة، ولكنه��م فكروا بتنظيم هذه 
البطول��ة يف اإلم��ارات لاس��تفادة 

من جمي��ع النواح��ي. موضحاً أن 
العبي��ه يس��تفيدون فني��اً ومادياً، 
وه��م كاتح��اد وح��كام ومنظمني 
النقل  باملث��ل،  يس��تفيدون أيض��اً 
التلفزيوين يكون له مردود، خزينة 
االتح��اد تجن��ي يف ح��دود مليون 
درهم، باإلضافة إىل معايش��ة عرس 
س��نوي ملدة 12 يوما تقريباً برؤية 
نجوم العرب وآسيا يلعبون يف هذه 

البطولة عىل أرض ديب.

أبرز التحديات لالتحاد العربي

املش��كات  أن  القرق��اوي  ي��رى 
واألزمات التي م��رت عىل املنطقة 
العربي��ة يف الف��رتة األخ��رة، أثرت 
بش��كل كبر عىل الرياض��ة عموماً 

وك��رة الس��لة خصوص��اً، وجعلت 
ه��ذه اللعب��ة تتأخر ل��دى بعض 
ال��دول كاألردن وليبيا والعراق، بل 

ووصلت للتجميد من ِقبل سوريا.
 كاش��فاً أن لديه فكرة بعمل مؤمتر 
وجلب خرباء فنيني يف كرة الس��لة 
ملناقش��ة ودراسة هموم كرة السلة 
يف الوطن العريب، ومثال عىل ذلك، 
لبنان لديه��ا منتخب أول، ولكن ال 
متتلك فئ��ات عمري��ة، ومن خال 
املؤمت��ر نناقش مع مس��ؤويل تلك 
ال��دول الهم��وم واملش��اكل الت��ي 
تعوقه��م يف الظهور بالصورة املثىل 
عىل جمي��ع املس��تويات والفئات، 
مع بح��ث الحل��ول لتطوي��ر كرة 
الس��لة العربية ليك تعود إىل دائرة 
األضواء. مؤكداً أن الش��باب العريب 
لي��س له ذن��ب، وهم ع��ن طريق 
املش��كات  يعالج��ون  الرياض��ة 
السياسية ويقربون وجهات النظر، 
متمني��اً أن تعم��ل الرياضة عىل ما 

أفسدته السياسة.
وأش��ار القرقاوي إىل أنه منذ توليه 
قي��ادة االتح��اد الع��ريب عمل عىل 
تنظيم أم��وره “امللخبط��ة” للفرتة 
بطوالت��ه  ناحي��ة  م��ن  الس��ابقة 
وميزانيت��ه، والت��ي أصب��ح لديهم 
فائض اآلن، ومتك��ن أن يجد حلوالً 
لها بتنظيم بطول��ة األندية للرجال 
بش��كل  تقام  للس��يدات  وأخ��رى 
س��نوي، بطولة املنتخب��ات تقام يف 
كل عامني، بطولة ش��باب وناشئني 
كل ع��ام، يوج��د دروات للمدربني 
والح��كام واألحص��اء، وأن األم��ور 
اآلن تس��ر وفق الخط��ط والربامج 

التطويرية.

القرقاوي متحدثًا لـ”البالد سبورت”
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شكرا من القلب للجاهر البحرينية عىل وقفتكم ومساندتكم ملنتخبنا 
الوطني، لقد كنتم عىل املوعد ومل تخذلوا األحمر وتواجدتم يف الصالة 
بأعداد كبرة، ومل تكن هذه االستجابة منكم ملساندة منتخبنا مفاجأة، 

بل هو أمر طبيعي لتلبية أبناء البحرين النداء للمؤازرة.
ومنحت جاهرنا الوفية أروع صورة ممكن أن يراها الجميع من سلوك 

حضاري وأخاق رياضية عالية وتشجيع مثايل.
وأثبتت جاهرنا أنها تكون عىل وعد وحارضة وقتا يكون هناك حاجة 

إىل وجودها، ونتمنى أن يستمر هذا التواصل واالندماج بني الجاهر 
ومنتخباتنا الوطنية.

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

رئيس االتحادين اإلماراتي والعربي لكرة السلة لـ”البالد سبورت”: في ختام ذهاب التصفيات اآلسيوية لكرة السلة 

الجماهير البحرينية عكست الوفاء والحب للوطن 

السلة اإلماراتية متأثرة بقرار الدمج وتحتاج لوقت كي تتعافى “األحمر” يفوز على عمان ويحتل المركز الثالث

يعترب محمد عبدالحميد، املتواجد ضمن الطاقم الفني واإلداري ملنتخبنا 
األول لكرة السلة، أصغر إحصايئ بالتصفيات اآلسيوية يف منطقة الخليج.

إذ إنه يبلغ من العمر 17 عاماً وظهر مع منتخبنا يف املباريات الثاث 
األخرة، وكانت مهاته وهو عىل دكة البدالء، أن يرصد نقاط الضعف 
والخلل والثغرات الحاصلة يف صفوف منتخبنا، األمر الذي يسهل عىل 

املدرب معالجة األخطاء.

عبدالحميد..
 أصغر إحصائي بالتصفيات

ج���م���اه���ي���رن���ا ال����وف����ي����ة.. ك��ف��ي��ت��م ووف���ي���ت���م

حقق منتخبنا الوطني األول لكرة السلة 
ف��وزه الث��اين يف التصفيات اآلس��يوية 
عىل حس��اب املنتخب العاين بنتيجة 
)51/87( يف املب��اراة الت��ي جمعته��ا 
الجول��ة  لحس��اب  )االثن��ني(  أم��س 
الختامية من مرحلة الذهاب لتصفيات 
لنهائيات  املؤهلة  الخليجية  املنتخبات 

كأس آسيا للرجال 2021 “ب”.
وجاءت نتائج األش��واط التي تسيدها 
“األحم��ر” ع��ىل النح��و اآليت: )األول 
9/22، الث��اين 13/19، الثال��ث 17/24، 
الراب��ع 12/22(. وبذل��ك أصبح رصيد 
منتخبن��ا الوطني 5 نق��اط من فوزين 
وخسارة، احتل به املركز الثالث خلف 

املنتخبني اإلمارايت والسعودي.
وحظي اللقاء مبتابع��ة من ِقبل رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة س��مو 
الش��يخ عيىس بن عيل ب��ن خليفة آل 
خليف��ة، واألمني الع��ام للجنة األوملبية 
م��ن  وع��دد  عس��كر  عبدالرحم��ن 
املس��ؤولني الرياضيني باململكة والدول 

املشاركة.

الربع األول

رضب العب��و منتخبن��ا س��لة نظرهم 
الع��اين بق��وة كب��رة يف ظ��ل فارق 
اإلمكان��ات الت��ي تص��ب لألحمر، عرب 
الدف��اع الجيد الذي ح��د من خطورة 
العبي عان وإيقاعهم يف أخطاء كثرة، 
األمر ع��اد بالنف��ع للحال��ة الهجومية 
“املنظ��م والرسي��ع” والت��ي متي��زت 

باللع��ب الجاع��ي واملرك��ز وقد برز 
عيل ش��كر الله بصورة كبرة بتسجيله 
للنقاط هجومياً، بجانبه حس��ن نوروز 

وحسني شاكر.

الربع الثاني

زج م��درب منتخبن��ا س��لان رمضان 
بالعنارص )أحمد عزي��ز، أحمد نجف، 
أحمد حس��ن، ومحمد نارص(، وقدموا 

هؤالء أداًء مميزاً يف الش��قني الدفاعي 
والهجومي كا كان يف الربع الس��ابق، 
في��ا تحس��ن األداء الع��اين نوعاً ما 
وأخذ يح��رز النقاط يف س��لة منتخبنا 
عرب الثاثيات وتح��ت الحلق. برز من 
“األحم��ر” أحم��د عزي��ز بالتصويبات 
الثاثي��ة وبجانب��ه ميث��م جميل فيا 
تكف��ل محم��د نارص بخ��رتاق حصون 

عان الدفاعية وتسجيل النقاط.

الربع الثالث

األوىل  لتش��كيلته  األحم��ر  ع��اد 
)حسني شاكر، حسن نوروز، بدر جاسم، 
محم��د كويد، عيل ش��كر الل��ه(، ومن 
خ��ال الدقائق الخمس األوىل مل يحالف 
الاعبني التوفيق يف تسجيل النقاط رغم 
التصويب��ات من داخل وخ��ارج املنطقة 
فيا عان كان أفضل يف ذلك عرب رميتني 
ثاثيتني وعدد من النقاط تحت الحلق. 

عيل شكر الله واصل تألقه تحت الحلق 
بالتس��جيل وتألق بدر جاس��م بالرميات 

الثاثية وبجانبه أحمد عزيز.

الربع األخير

دخول محمد أمر وميثم جميل بجانب 
أحم��د عزي��ز وأحم��د حس��ن ومحمد 
نارص، ومن خ��ال الدقائق األربع األوىل 
ظهر بش��كل جيد من الناحية الدفاعية 

فيا كان الجان��ب الهجومي ضعيفاً إثر 
التصويب الثايث غر املركز لجل الاعبني 
فيا ع��ان عول عىل ضان التس��جيل 
عرب النقطتني. بعدها أحمد حسن سجل 
ثاثية ويعقبه ميثم بثاثية أخرى، ليأخذ 
العب��و منتخبن��ا الدقائ��ق األخ��رة عىل 
محم��ل املتعة باأللع��اب الجاعية فيا 
بينهم والتصويب الث��ايث لينتهي اللقاء 

لألحمر.

جانب من لقاء منتخبنا وعمان  )تصوير: رسول الحجيري(سمو الشيخ عيسى بن علي خالل متابعته للقاء
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لقطة لجمهور البحرين

البالد سبورت

أذاق املنتخ��ب اإلم��ارايت نظ��ره 
الس��عودي طعم الخس��ارة األوىل 
بالتصفي��ات اآلس��يوية بالتغل��ب 
عليه يوم أم��س بنتيجة )81/90( 
يف املباراة التي جمعتها لحساب 
الجول��ة الختامي��ة م��ن مرحل��ة 

الذهاب.
األربعة كاآليت:  وجاءت األش��واط 
)األول للس��عودية 11/17، الث��اين 
لإلمارات 14/24، الثالث لإلمارات 
17/33، الرابع للس��عودية 9/29، 
اإلضايف لإلم��ارات 4/13(. وبذلك 
أصب��ح رصي��د اإلم��ارات 5 نقاط 
من فوزين وخس��ارة، فيا رصيد 
الس��عودية أصب��ح 5 نق��اط من 

فوزين وخسارة أيضاً.

وش��هد اللق��اء تقلب��ات مثرة يف 
أبطاله��ا  كان  والنتيج��ة  األداء 
العبي األخرض السعودي واألبيض 
اإلم��ارايت، ب��دءاً م��ن الربع االول 
ال��ذي تعملق في��ه األخرض فيا 
ع��اد اإلم��ارات لج��و اللق��اء يف 
الربع الثاين. الرب��ع الثالث ابتعد 
في��ه اإلم��ارات بفارق كب��ر، إال 
أن الصح��وة الس��عودية أعادتهم 
تدريجياً والذهاب باملباراة للوقت 
اإلض��ايف بع��د أداء وتكتي��ك كبر 
لألخ��رض وصي��ام ولخبط��ة فنية 
يف اإلم��ارات. ويف الوق��ت اإلضايف 
رضب اإلم��ارات بق��وة من حيث 
األداء وأخ��ذ يف توس��يع الف��ارق 

وإنهاء اللقاء لصالحه.

اإلمارات ُتذيق السعودية 
الهزيمة األولى

من لقاء اإلمارات والسعودية     )تصوير: رسول الحجيري(

الحسيني: االتحاد العماني 
ظلم منتخبنا الوطني

أرجع أمني الرس باالتحاد العاين لكرة السلة أسعد بن مبارك 
الحسيني أسباب تراجع األداء الفني للمنتخب العاين يف التصفيات 

الخليجية املؤهلة للنهائيات اآلسيوية إىل عدم وصول املنتخب 
للجهوزية الفنية املطلوبة لخوض املنافسات.

وقال الحسيني ل�”الباد سبورت” إن املنتخب العاين مل يحظى بفرتة 
إعداد كافية بعد أن بدء مرحلة تحضراته يف وقت متأخر وبالتايل 

فإنه مل ينال االستعداد الجيد.
وأوضح الحسيني أن قر فرتة اإلعداد يرجع إىل القرار املتأخر من 

قبل اتحاد اللعبة باملشاركة يف التصفيات.
وأشار إىل إن الجهاز الفني للمنتخب العاين كان مشتتا بني املشاركة 

يف البطولة الخليجية للشباب تحت 17 عاًما، وبني إعداد املنتخب 
األول.

وبني الحسيني أن االتحاد العاين ظلم 
املنتخب الوطني ومل يعطه حقه يف فرتة 

اإلعداد، وبالتايل جاء األداء الذي ظهر عليه 
املنتخب كا بان.

وقال بأن اتحاد باده سيعقد اجتاعا تقييميا 
مع الجهاز الفني فور العودة إىل 
السلطنة، من أجل توفر أفضل 

السبل والوصول باملنتخب ألفضل 
مستوياته تحضرًا ملنافسات 

مرحلة اإلياب.

أشاد رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل 

بن خليفة آل خليفة باملستوى 
الفني الطيب الذي قدمه العبو 

منتخبنا الوطني يف املرحلة األوىل 
من تصفيات االتحاد الدويل 

املؤهلة لكأس آسيا، الفتا سموه 
إىل أن حصيلة منتخبنا يف هذه 
املرحلة جاءت نتاج عمل فني 
متكامل يقوده املدرب الوطني 

سلان رمضان والطاقم املعاون، 
ونتيجة جهود إدارية طوال الفرتة 

املاضية، حيث ساهمت هذه 
الجهود يف تأمني بيئة مثالية 

وصحية لاعبني، بجانب الدعم 
الجاهري الكبر والذي حظي 

به “األحمر الساوي” يف لقاءاته 
الثاثة.

وأكد سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة أن مجلس إدارة 

االتحاد يجدد ثقته باملنتخب 
الوطني ملواصلة املشوار اإليجايب 
يف املرحلة الثانية من التصفيات 
التي تستضيفها ديب شهر يونيو 

املقبل، مشرا سموه إىل أن 
املرحلة املقبلة سوف تشهد 
التفافا أكرب من قبل مجلس 

اإلدارة من أجل وضع املنتخب يف 
أرضية خصبة تقوده إىل تحقيق 

األهداف املرجوة.
وأضاف سموه “لقد كانت 

هذه املرحلة من التصفيات يف 
مملكة البحرين قوية، وذات 

طابع تنافيس عال بني املنتخبات 
املشاركة، ومن هذا املنطلق 

أدركنا أن املهمة لن تكون 

مفروشة بالورود، لكن ثقتنا دامئا 
كبرة باملنتخب الوطني وإخاصه 

لوطنه والحرص عىل ترشيفه 
باملحفل اآلسيوي”.

وجدد سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة تقديره البالغ للجاهر 

البحرينية التي رافقت مهمة 
املنتخب الوطني من اللقاء األول 
وحتى اللقاء األخر، معتربا سموه 
الحضور الجاهري إشارة للصورة 

املرشفة ألبناء البحرين املخلصني 
واألوفياء للوطن.

سمو الشيخ عيسى بن علي : راضون عن “األحمر” وثقتنا بالالعبين عالية

سمو الشيخ عيسى بن علي ملتقيًا الالعبين بعد المباراة

بدر جاسمأحمد الدرازيعلي شكر اهلل

جاسم “البدر األحمر”الدرازي “بطل الثالثيات”شكر اهلل “ملك الريباوند”
تألق العب منتخبنا الوطني عيل 

شكرالله بشكل بارز يف الشقني 
الدفاعي والهجومي بعد أن بسط 

سيطرته املطلقة عىل 
منطقة تحت الحلق 

يف كا الجانبني.
شكرالله حقق 16 

عملية متابعة للكرة 
كأعىل رقم متابعات 

يف املباراة، منها 11 متابعة 
دفاعية و5 هجومية.

واستطاع شكرالله تسجيل 
14 نقطة من 7 تصويبات 
ناجحة من أصل 9 مبعدل 
77.8 % يف 17:29 شارك 

فيها.

برز العب منتخبنا أحمد حسن 
الدرازي يف التصويبات الثاثية 

خال لقاء منتخبنا أمس، إذ 
نجح من تسجيل 4 تصويبات 

ثاثية من أصل 9 محاوالت 
مبعدل 44.4 %.

الدرازي ساهم يف فوز األحمر 
بعد أن أحرز 15 نقطة 

كأعىل مسجل يف املباراة 
إىل جانب بدر جاسم، 

منها تصويبة واحدة 
من تحت الحلق.

ولعب الدرازي دورًا 
بارزًا يف الهجوم بعد 

أن ساهم بتمرير 4 كرات حاسمة 
لزمائه للتسجيل.

لعب بدر جاسم دورا كبرا يف ترجيح كفة منتخبنا 
الوطني أمس، بعد أن ساهم يف تسجيل 15 نقطة 

منها 3 تصويبات ثاثية واثنتني من تحت الحلق 
إىل جانب رميتني حرتني يف 26:32 دقيقة 

شارك فيها.
وبرز بدر جاسم 

خال املباراة هجومًيا 
ودفاعًيا، إذ ساهم 

يف مترير 3 
كرات حاسمة 

للتسجيل، 
وسيطر عىل 

3 كرات دفاعية 
مرتدة من الحلق، كا 

قام ب�4 عمليات رسقة للكرات 
من الخصم.

1 – المنتخب االماراتي 5 نقاط )فوزان وخسارة(
2 - المنتخب السعودي 5 نقاط )فوزان وخسارة(

3 - المنتخب البحريني 5 نقاط )فوزان وخسارة(
4 - المنتخب العماني 3 نقاط )3 هزائم(
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هن��أ رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة، النائ��ب األول لرئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س االتح��اد البحريني أللعاب 
القوى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة، وذل��ك مبناس��بة فوز 
س��موه باملركز الثالث يف مسابقة 

أقوى رجل بحريني.
وأش��ار سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة إىل أن تحقي��ق س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 

لهذه النتيج��ة اإليجابية يدل عىل 
الق��درات العالية الت��ي يتمتع بها 
سموه يف هذه الرياضات القوية. 

وأش��اد س��مو الش��يخ عيىس بن 
ع��يل آل خليف��ة بالنج��اح الكبري 
ال��ذي حققت��ه مملك��ة البحرين 
يف تنظي��م هذا التجم��ع الريايض، 
مؤكًدا س��موه أن تنوع الفعاليات 
الرياضية التي تس��تضيفها اململكة 
يؤك��د أن البحري��ن بات��ت وجهة 
مثالية الحتضان مختلف األحداث 

الرياضية.

ونّوه س��موه بال��دور الكبري الذي 
يلعبه ممثل جالل��ة امللك املفدى 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
األوملبية  اللجنة  رئي��س  والرياضة 
البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة يف س��بيل االرتقاء 
بالرياض��ة املحلية وجعل البحرين 
قبل��ة ملختل��ف الرياض��ات م��ن 
التجمعات  اس��تضافة هذه  خالل 

والفعاليات الرياضية.

حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  يهنئ  علي  بن  عيسى  الشيخ  سمو 
سموه أشاد بتنظيم بطولة أقوى رجل بحريني

أم الحصم           اتحاد السلة

اللجنة اإلعالمية           بطولة أقوى رجل بحريني

سمو الشيخ خالد بن حمدسمو الشيخ عيسى بن علي

رفع النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس 

االتحاد البحريني أللعاب القوى 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 
لرياضة ذوي اإلعاقة سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، أسمى 

آيات الشكر والعرفان ملقام عاهل 
البالد حرضة صاحب الجاللة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة، ورئيس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري 
خليفة بن سلامن آل خليفة، وويل 
العهد نائب القائد األعىل النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو املليك األمري سلامن بن حمد 

آل خليفة، عىل الدعم الالمحدود 

الذي ساهم يف نجاح بطولة 
#أقوى_رجل_بحريني، التي أقيمت 

تحت رعاية سموه، وبتنظيم من 
املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد 
بن حمد بن عيىس آل خليفة تحت 

شعار #خلك_وحش يف #خليج_
البحرين يف الفرتة -22 24 فرباير 

2018، والتي خصص سموه ريعها 
لدعم مرىض الرسطان ضمن حملة 

#خلك_وحش، والتي تأيت ضمن 
مبادرات سموه الداعمة للشباب 

والرياضة والعمل اإلنساين مبملكة 
البحرين.

وأشاد سموه بالدور املحوري املهم 
الذي تلعبه القيادة الرشيدة يف دعم 

قطاعي الشباب والرياضة، منّوًها 
سموه مبتابعة جاللة امللك املتواصلة 

لكافة الجوانب املتعلقة بتنظيم 
البطوالت، ما كان له أطيب األثر 
يف توفري مختلف عوامل النجاح 

للفعاليات الرياضية، مشريًا سموه 
إىل أن املتابعة الجامهريية الواسعة 

لبطولة #أقوى_رجل_بحريني، 
وما صاحبها من تغطية إعالمية 

متميزة يشكالن مؤرًشا واضًحا عىل 
تواصل النجاح الجامهريي واإلعالمي 

لهذا الحدث، وهو ما يعّزز مكانة 
البحرين عىل الساحة الرياضية، يف 

ترجمة حقيقية لألهداف الطموحة 
التي وجدت من أجلها املبادرات 

الرياضية والشبابية كمرشوع 
يسترشف املستقبل.

وقد مّثن سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة الدور البارز الذي 

يضطلع به ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، يف تنفيذ رؤى 

وتوجيهات القيادة الحكيمة، من 
خالل الربامج والخطط الداعمة 

ملواصلة الجهود من أجل النهوض 
بالرياضة البحرينية وتحفيز املجتمع 

البحريني السيام الشباب ملامرسة 

مختلف أنواع األلعاب الرياضية، 
والتي من شأنها أن تحقق األهداف 
والتطلعات التي تساهم يف تطوير 

وارتقاء الرياضة وتفرز مواهب 
رياضية قادرة عىل حمل املسئولية 

الوطنية للمشاركة املرشفة يف 
مختف البطوالت واملحافل الرياضية 

القارية والدولية، مشيًدا سموه 
مبتابعة وحضور سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة لفعاليات بطولة 
#أقوى_رجل_بحريني، ومؤازرة 

سموه له خالل مشاركته منافسات 
الوزن الخفيف، والذي منحه الدفعة 

املعنوية الكبرية، التي ساهمت يف 
تحقيق سموه للمركز الثالث يف أول 

نسخة من هذه البطولة.
وقال سموه: “إن هذه البطولة 

ولدت لتبقى ليك نحّفز املجتمع 
عىل مامرسة الرياضة وبخاصة 

الشباب، ونعّزز فيهم حب التحدي 
واإلرصار عىل املنافسة، ليك نستطيع 

أن نكّون جياًل من الشباب لديه 
القدرة عىل التمثيل املرشف للوطن 

يف مختلف املشاركات”، متطلًعا 
سموه أن تشهد النسخة القادمة 
مشاركة أوسع من قبل الشباب 

والذي سيصب يف مصلحة تحقيق 
أهداف البطولة التي رسمها سموه 

يف سبيل دعم وتطوير القطاع 
الشبايب والريايض باململكة.

خالد بن حمد: بطولة أقوى رجل بحريني ولدت لتبقى
للقيادة  والعرفان  الشكر  آي��ات  يرفع  سموه 

خرس ممثال الكرة البحرينية فريقا 
املنام��ة واملالكية يف الجولة 2 من 
كأس االتح��اد اآلس��يوي، والت��ي 

أقيمت يوم أمس.
فري��ق املنام��ة الذي اس��تضاف 
العهد اللبناين عىل اس��تاد مدينة 
خليفة رياضية ضمن منافس��ات 
املجموع��ة الثاني��ة، خرس بهدف 

دون رد جاء يف الدقيقة 70.
الفريق  املباراة إضاعة  وش��هدت 
اللبناين لركل��ة جزاء قبل دقيقتني 
من نهاية الوقت األصيل، إذ أبعد 
الح��ارس املنامي رضا بهرام الكرة 

عن مرماه مانعا هدفا ثانيا.
وبه��ذه النتيجة، يكون املنامة قد 
عجز عن الفوز للم��رة الثانية يف 
البطول��ة، بع��د أن تعادل س��لبيا 
يف الجول��ة األوىل أم��ام الجي��ش 
السوري يف لقاء أقيم يف البحرين 

أيضا.
اللق��اء  ب��دأ  ق��د  املنام��ة  وكان 
بتش��كيلة ضم��ت الح��ارس رضا 
به��رام، والالعبني:محم��د عيىس، 
جوس��تافو، محم��د عادل، س��يد 
حسني العلوي، عيل حرم، محمود 
عبدالرحمن، هشام منصور، أحمد 

موىس، سعد العامر وإيريك.
األوزب��يك  الحك��م  اللق��اء  أدار 
وعاون��ه  ش��ريزود،  قاس��يموف 
وتيم��ور،  تس��بينكو  مواطن��اه 
والحكم الرابع سلطان الحريب من 

اململكة العربية السعودية.

ذات  ضم��ن  آخ��ر  لق��اء  ويف 
املجموعة، تعادل الزوراء العراقي 
مع الجيش السوري دون أهداف.
وأصبح ترتي��ب املجموعة كاآليت: 
العه��د اللبناين يف الصدارة برصيد 
4 نقاط، الزوراء والجيش نقطتان، 

ثم املنامة أخريا بنقطة وحيدة.
أم��ا فري��ق املالكي��ة والذي حل 
ضيفا عىل فريق الجزيرة األردين، 
فإنه خ��رس بهدف أيض��ا جاء يف 
الدقيق��ة 70، ضم��ن منافس��ات 

املجموعة األوىل.
ومل ينجح املالكية يف تحقيق فوز 
ثان ع��ىل التوايل، بع��د أن حقق 
بداية طيب��ة يف الجولة األوىل عرب 
الفوز عىل الس��ويق العامين )-4
1(، وال��ذي خرس أمس من فريق 
الق��وة الجوي��ة العراق��ي بهدف 

دون رد.
وكان املالكي��ة ق��د ب��دأ اللق��اء 
الح��ارس  ضم��ت  بتش��كيلة 
والالعبني:سيد  فردان،  عبدالكريم 
رضا عيىس، جي جي، سيد هاشم 
عدنان، عيل عاشور، عامر حسن، 
الربي،  ن��واف عبدالل��ه، عي��ىس 
أحمد يوس��ف، إرساء عامر وسيد 

هاشم عيىس.
أدار اللقاء الحك��م اإلمارايت عمر 
مواطناه جمعة  وعاون��ه  محمد، 
حمي��د وع��يل محم��د، والحكم 

الرابع عبدالله العيل.
املجموع��ة  ترتي��ب  وأصب��ح 
كاآليت:الق��وة الجوية والجزيرة يف 
الص��دارة برصيد 4 نقاط، املالكية 
3 نقاط، وأخريا الس��ويق دون أي 

نقطة.

توج ن��ادي النبي��ه صالح بلقب 
الثانية  الدرج��ة  مس��ابقة كأس 
للك��رة الطائرة بعدما حقق فوزاً 
صعبا عىل منافس��ه عايل بثالثة 
أشواط مقابل شوطني يف املباراة 
النهائي��ة الت��ي أقيم��ت بينهام 
مس��اء أمس االثنني ع��ىل صالة 
الطائرة  للكرة  البحريني  االتحاد 
مبدين��ة عي��ىس الرياضية ليظفر 
النبيه صالح ب��أول ألقاب أندية 
الثاني��ة لهذا املوس��م  الدرج��ة 

.2017/2018
وانتهت األشواط الخمسة كالتايل 
 ،23/25 ،25/19 ،22/25 ،25/17
املواجه��ة طاق��م  وأدار   15/13
الحكام الدويل املكون من الحكم 
األول خال��د الش��وميل والحكم 

الثاين سيد جعفر حسني.
واتسمت املباراة باإلثارة والندية 
عىل امتداد أش��واطها الخمس��ة 
يف ظل رغب��ة الفريقني يف الظفر 
بلق��ب ال��كأس، حيث يش��كل 
الفوز دفعة معنوية كبرية لنادي 
النبي��ه صالح الطام��ح إىل الفوز 
بدوري الدرج��ة الثانية والعودة 
إىل دوري الدرجة األوىل، أما عايل 
فإنه يتطل��ع للتعويض يف املربع 
الذهبي ملسابقة الدوري ليحقق 
هو اآلخر هدف الصعود لدوري 

األضواء.
وبعد نهاي��ة املب��اراة قام عضو 
مجل��س إدارة االتحاد البحريني 

للك��رة الطائرة محم��د الذوادي 
بتتوي��ج النبي��ه صال��ح ب��كأس 
امليدالي��ات  ومنح��ه  البطول��ة 
الذهبية، بحض��ور عضو مجلس 
اإلدارة رئي��س لجنة املس��ابقات 

حسني حامد.
يذك��ر أن أربع��ة ف��رق تأهلت 

للمرب��ع الذهبي لدوري الدرجة 
األوىل وه��ي النبيه صالح وعايل 
والش��باب والدي��ر، وس��تنطلق 
منافس��ات املرب��ع الذهب��ي يف 
الرابع من ش��هر م��ارس املقبل 
عندم��ا يلتق��ي النبي��ه صال��ح 

والشباب وعايل امام الدير.

   في الجولة الثانية لكأس االتحاد اآلسيوي 

المنامة والمالكية يتعثران 
بالخسارة أمام العهد والجزيرة

   هزم عالي بصعوبة 

النبيه صالح بطال لكأس الدرجة 
الثانية للكرة الطائرة

من لقاء المنامة والعهد اللبناني      )تصوير:خليل إبراهيم(

البالد سبورتأحمد مهدي



أكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون املوارد 
واملعلومات بجامعة بوليتكنك الشيخ عيل 
ب��ن عبدالرحم��ن آل خليف��ة أن مبادرة 
س��مو الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
تج��اه طالب وطالب��ات الجامعات بإقامة 
دوري س��موه األول للجامع��ات وبتنظيم 
من وزارة شؤون الشباب والرياضة، تؤكد 
مدى حرص س��موه عىل االرتقاء بالحركة 
الرياضي��ة الجامعي��ة يف البحرين وجعل 
الرياض��ة ترتب��ط ارتباًطا وثيًق��ا بالتعليم 
مام ميّهد الطريق أمام الطالب والطالبات 
لدخ��ول يف تنافس ري��ايض رشيف يرثي 
الرياض��ة الجامعية يف مملك��ة البحرين، 
مش��رًا إىل أن جامع��ة بوليتكنك حرصت 
عىل أن تكون رشيًكا فاعاًل يف نجاح مبادرة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة من 
خالل مش��اركتها بفرق الطالب والطالبات 
عالوة عىل احتضان مباريات الكرة الطائرة 

عىل صالة الجامعة.
وب��ّ� الش��يخ ع��يل ب��ن عبدالرحمن آل 
خليف��ة يف زيارته ملنافس��ات الدوري أن 

الهدف األس��مى الذي يجب أن تصل إليه 
الدوري هو تعظيم دور الطلبة والطالبات 
وتحقيق التع��ارف فيام بينه��م والتالقي 
مستثمرين الرياضة كوسيلة مثاًل للوصول 
إىل تلك األهداف النبيلة، مؤكًدا أن وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة اس��تطاعت 
ترجمة فكرة س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة من خالل تنظيمها لهذا الدوري 
والدخول يف رشاكة حقيقة مع الجامعات.

مبادرة مهمة

م��ن جانب��ه، أكد عمي��د ش��ؤون الطلبة 
بجامعة البحرين أسامة الجودر أن مبادرة 
س��مو الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
تجاه الجامعات هي مبادرة غر مسبوقة، 
وقد تكاد فريدة من نوعها عىل مس��توى 
البحري��ن واملنطقة، األم��ر الذي يؤكد أن 
املب��ادرات الت��ي يقدمها س��موه دامئًا ما 
تك��ون مثالية وتحمل ب��� طياتها أهداًفا 
نبيلة تجاه الش��باب البحريني، مشرًا إىل 
أن الدوري س��يكون مث��رًا للغاية خاصة 

مع تواجد نخبة من الالعب� املتميزين يف 
الجامعات والذين ميتلك��ون مهارة عالية 
ومتميزة يف جميع األلعاب الرياضية التي 

يشملها الدوري.
وبّ� الجودر أن جامعة البحرين حرصت 
ع��ىل التع��اون التام م��ع وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياض��ة لبل��ورة فكرة س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة وتنفيذها 
ع��ىل أرض الواقع، من خالل املش��اركة يف 
جمي��ع األلعاب الرياضي��ة وحث الطالب 
والطالبات عىل تقديم أفضل مس��توياتهم 
م��ن أج��ل التنافس عىل اللق��ب وإنجاح 

الدوري.

فوز عريض 

حقق فريق جامعة بولتكنيك فوزًا عريًضا 
ع��ىل فريق الجامع��ة العربي��ة املفتوحة 
بنتيجة خمس��ة أه��داف مقاب��ل هدف 
واح��د يف انط��الق منافس��ات املجموعة 
األوىل ك��رة القدم ضم��ن دوري نارص بن 
حمد للجامعات والتي أقيمت عىل صالة 

مدينة خليفة الرياضية.

تعادل عادل

خرج فريقا جامعة البحرين وكلية العلوم 
التطبيقي��ة بتع��ادل عادل ب��� الفريق� 
)3-3( يف افتت��اح مباراة املجموعة الثانية 

ملنافسات كرة القدم للطالب.

منافسات الطائرة 

نج��ح فري��ق جامع��ة البحري��ن للك��رة 
الطائ��رة “الط��الب” م��ن تج��اوز فريق 
البحري��ن الطبية لك��رة الطائ��رة بنتيجة 

ش��وط� مقابل ال يشء، يف املب��اراة التي 
ش��هدتها صال��ة جامع��ة “البوليتكنيك”، 
يف انط��الق منافس��ات املجموع��ة األوىل 
ب��دوري كرة الطائ��رة. وقد نج��ح فريق 
جامعة البحرين من إحكام السيطرة عىل 
مجريات الش��وط�، حيث أنهى الش��وط 
األول بنتيجة 25 هدًف��ا مقابل 11 هدًفا، 
واستطاع أن ينهي الش��وط الثاين بنتيجة 

25 هدًفا مقابل 13 هدًفا.

منافسات اليوم 

تش��هد صالة مدينة خليفة الرياضة اليوم 
“الثالثاء” عند الس��اعة السادس��ة مساء، 
مب��اراة واح��دة يف خت��ام الجول��ة األوىل 
ملنافس��ات املجموعة الرابع��ة من دوري 
ك��رة القدم الص��االت “للط��الب”، حيث 
يلتقي فري��ق معهد البحري��ن للتدريب 
وفريق الجامعة األهلية. ويتطلع الفريقان 
يف هذه املواجهة لتقديم العرض الجيد يف 

أول مباراة لهام يف منافسات الدوري.

انطالقة مميزة لدوري ناصر بن حمد األول للجامعات
عبر منافسات كرة الصاالت والطائرة

تغطية          اللجنة اإلعالمية

أسفرت نتائج الجولة الثالثة بدوري العموم 
لك��رة الطاولة عن فوز س��ار ع��ىل عايل )3/
صف��ر( والبحرين عىل البس��يت� )3/صفر( 
وباربار عىل سامهيج )3/صفر(، فيام شهدت 
الجولة الرابعة لدوري الشباب عن فوز عايل 
عىل الفتي��ات )3/1( وتوبيل عىل باربار )3/
صفر( وس��امهيج عىل البحري��ن )3/2(، ومل 

يحرض فريق االتفاق مواجهته أمام سار.
وجاء فوز حامل اللقب س��ار عىل عايل )3/
صفر( بفوز س��يدمرتىض حس��� وعيل ريض 

وع��يل محمود ع��ىل أحمد حس��ن ومحمد 
عبدالرس��ول وسلامن حس��ن بثالثة أشواط 
نظيف��ة. ومتك��ن البحري��ن م��ن الفوز عىل 
البسيت� )3/صفر( بانتصار حس� الهاشمي 
وحمد بوحجي وراش��د سند عىل فهد رشف 
الدي��ن ويحيى نرص الدي��ن ومحمد الهادي 

بثالثة أشواط نظيفة.
ومتك��ن باربار من الفوز عىل س��امهيج )3/
صفر( بفوز مهدي عيل عىل الس��يدمحمود 
كاظم بثالثة أشواط مقابل شوط�، وصادق 

عبدالجلي��ل ومحم��ود عبداملنعم عىل عيل 
عبدالحميد وعيل جابر بثالثة أشواط نظيفة.
أما يف دوري الش��باب، فقد تفوق عايل عىل 
الفتي��ات )3/1(، حي��ث فاز س��لامن محمد 
عىل أم��رويت بثالثة أش��واط نظيفة، ومؤمل 
منص��ور ع��ىل رقية الي��ايس بثالثة أش��واط 
نظيفة، وس��لامن محمد ع��ىل مريم العايل 
بثالثة أشواط مقابل شوط، فيام فاز الفتيات 
بش��وط وحيد عن طري��ق مريم العايل عىل 

أحمد حسن بثالثة أشواط نظيفة.

واس��تطاع توبيل من الفوز ع��ىل باربار )3/
صفر( بفوز ريض عيل وفاضل عباس ومحمد 
جاس��م عىل ص��ادق جعفر والسيدحس��� 

جميل ومحمد صالح بثالثة أشواط نظيفة.
وجاء فوز سامهيج عىل البحرين )3/2( بعد 
مب��اراة مثرة، حيث تفوق العبي س��امهيج 
جاسم عيل عىل محمد شوقي بثالثة أشواط 
مقابل شوط، وحس� عيل وجاسم عيل عىل 
محمد ش��وقي وأحمد خالد بثالثة أش��واط 

مقابل شوط.

الطاولة لكرة  العموم  ل��دوري   3 الجولة  نتائج 
الرفاع       اتحاد الطاولة

من المنافسات
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من لقاء جامعة العلوم التطبيقية وجامعة البحرين

كبار الحضور يتابعون مباريات اليوم األول من لقاء جامعة البحرين وفريق البحرين الطبية

افتتح��ت ي��وم أم��س األول، دورة 
املس��توى الث��اين ل��إدارة الرياضية، 

وذلك يف مقر اتحاد الكرة بالرفاع.
وج��رت مراس��م االفتت��اح برعاي��ة 
وحضور عض��و مجلس إدارة االتحاد 
ورئي��س لجن��ة التدري��ب والتطوير 
يارس الرميثي، وحضور رئيس قس��م 
عاب��د  باالتح��اد  الفني��ة  الش��ؤون 

األنصاري.
ويحارض يف الدورة املحارض اآلسيوي 
حت��ى  وتس��تمر  الح��ريب،  جاس��م 
الخمي��س املقب��ل املواف��ق 1 مارس 

املقبل.
وخ��الل كلمت��ه يف االفتت��اح، نق��ل 
الرميثي للحارضي��ن تحيات مجلس 
إدارة االتحاد برئاس��ة الشيخ عيل بن 

خليفة بن أحمد آل خليفة.
وأك��د الرميث��ي أن اس��تمرار إقامة 
دورة اإلدارة الرياضية يعطي انطباًعا 
بال��دور امله��م ال��ذي تولي��ه لجنة 

التدريب والتطوير لهذا الجانب.
وأش��ار إىل حرص اللجن��ة يف تفعيل 
ال��دورات اإلدارية مبا ينعكس إيجاًبا 

ع��ىل مس��توى الك��وادر العاملة يف 
املنتخبات واألندية الوطنية.

وأش��اد بالتج��اوب الكب��ر من قبل 
ممثيل األندية للمش��اركة يف الدور، 
منّوًها باإلقب��ال الكبر الذي يعكس 
التوجه نحو التطوير اإلداري املنشود.
كام أش��اد الرميث��ي بتواجد املحارض 
الحريب، مش��ًرا إىل أنه من الكفاءات 

املشهود لها يف هذا املجال.
دارًس��ا   27 ال��دورة  يف  ويش��ارك 
هم: الس��يد ج��واد عدنان، الس��يد 
محم��ود املخت��ار، إبراهي��م خليفة، 

أحم��د البهده��ي، أحم��د محمود، 
حس��ان،  حس��ن  املال��ي،  أس��امة 
حس� إس��امعيل، خالد عيل، خليفة 
رياض  الش��مالن،  رض��ا  ال��دورسي، 
رسحان، سامي محمد، سعد العيىس، 
س��يد ه��اين جعف��ر، طالل س��عيد، 
عبدالرحمن العس��ري، عيل الصفار، 
عيل بوش��قر، عامر الخب��از، محمد 
البوري،   إبراهي��م، محم��د حس��� 
العث��امن،  محم��د  صق��ر،  محم��د 
مصطف��ى أحم��د، هش��ام إبراهيم، 

يعقوب يوسف.

افتتاح دورة المستوى الثاني لإلدارة الرياضية

جانب من االفتتاح

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

تنطلق اليوم )الثالثاء( منافسات املربع 
الذهبي ل��دوري أندي��ة الدرجة األوىل 
لكرة الي��د بإقام��ة لقاء يجم��ع فريق 
الدير مع النجمة، وذلك يف متام الساعة 
7 مس��اء عىل صال��ة اتح��اد اللعبة بأم 

الحصم.
وتستكمل الجولة األوىل غًدا )األربعاء( 
بلق��اء ال يقل قوة وإث��ارة حينام يلتقي 

باربار مع نظره األهيل. 
وستلعب الفرق األربعة دوريًّا من دور 
واحد بنظام ال��دوري )تجميع النقاط( 
لتحديد املراكز من جديد، بعدها يلعب 
الفري��ق الحاصل عىل املرك��ز األول مع 
الراب��ع والثاين مع الثالث بأفضلية الفوز 
م��ن 3 مباريات، عىل أن يرتش��ح تلقائيًّا 
الفريق الفائز مرت� للعب عىل املركزين 

األول والثاين وتحديد بطل الدوري.
ع��ودة للق��اء الي��وم، ب��كل تأكي��د له 
حس��اباته الخاص��ة ل��كال الطرف� بعد 
االنتهاء من املرحلة التمهيدية، فالرهيب 
النجاموي س��يكون عىل املحك بدًءا من 
لقاء اليوم كونه “حامل اللقب” ويتعّ� 
علي��ه خ��وض مباري��ات املرب��ع بكل 

جد وحس��م من أجل الوص��ول لألدوار 
النهائي��ة والحفاظ ع��ىل آماله يف تكرار 
الفوز بالدرع، في��ام الدير فهو يأمل أن 
تكون عودته للمربع الذهبي بعد غياب 
طوي��ل ذي منفعة ل��ه، وأن يكون أحد 

األطراف املنافسة عىل اللقب.
الفريق��ان يتمتعان بعن��ارص وإمكانات 
فني��ة كب��رة، وه��ذا ما يعط��ي مؤرًشا 
برؤية قم��ة من قمم املرب��ع املنتظرة. 
مدرب النجمة بن مسعود سيعول عىل 

كتيبة النجوم الدولية يف حارس��ه محمد 
عبدالحس��� وحس� الصياد وعيل مرزا 
ومهدي سعد وبالل بشام وحسن شهاب 
وحس� البابور وعيل عيد ومحمد مرزا، 
ويف الجه��ة الديراوية، امل��درب محمد 
املراغ��ي بكل تأكيد س��يعتمد عىل قوة 
خطوط��ه الخلفي��ة يف اآلخرين حس��ن 
ومحم��د مدن وبجانبه��ام محمد مرزا 
ومحمد عبداله��ادي والجناح عيل زهر 

والعب الدائرة السعودي. 

اليوم الدير والنجمة في انطالق المربع الذهبي 

من لقاء سابق بين الدير والنجمة

علي مجيد



رفع ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األوملبي��ة البحريني��ة الرئيس الفخري 
لالتحاد املليك للفروس��ية وس��باقات 
القدرة سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة خالص التهاين إىل جاللة امللك 
والقيادة الرش��يدة باستحقاق مملكة 
البحري��ن العضوية الكامل��ة ملنظمة 
االيكاهو العاملية، والتي تعني بشؤون 
مس��ابقات ج��امل الخي��ل العربي��ة 

األصيلة.
وأك��د س��موه أن حص��ول مملك��ة 
البحري��ن عرب االتحاد املليك البحريني 
للفروس��ية وس��باقات الق��درة ع��ىل 
العضوي��ة الكاملة يف الهيئة األوروبية 
ملس��ابقات ج��امل الخي��ل العربي��ة 

األصيل��ة )اإليكاه��و( ميث��ل إنج��ازا 
جديدا لرياضة ج��امل الخيل العربية 
البحريني��ة، كام يؤك��د املكانة الكبرية 
الت��ي باتت تحتلها البحرين يف رياضة 
جامل الخيل والسالالت العريقة التي 
تحتويه��ا البحرين، مؤكدا س��موه أن 
االنض��امم الكامل إىل الهيئة األوروبية 
ملس��ابقات ج��امل الخي��ل العربي��ة 
األصيل��ة )اإليكاه��و( ميه��د الطريق 
أمام جامل الخي��ل العربية البحرينية 
إىل تحقي��ق املزيد من التطور والنامء 
مب��ا يتوافق م��ع اس��راتيجية تطوير 
منظومة رياضة الفروس��ية يف اململكة 
ويش��كل اعرافا من املنظمة العاملية 
مبا متتلك��ه البحرين من قدرات كبرية 
يف مجال رياضة جامل الخيل العربية.
م��ن جهته رفع رئي��س االتحاد املليك 

للفروس��ية وس��باقات الق��درة نائب 
رئي��س املجل��س األعىل للبيئة س��مو 
الش��يخ فيصل ب��ن راش��د آل خليفة 
خال��ص الته��اين كذل��ك إىل القيادة؛ 
مبناسبة حصول اململكة عىل العضوية 

الكاملة ملنظمة االيكاهو.
العضوية  البحرين  مملكة  واستحقت 
الكامل��ة مبنظم��ة االيكاه��و العاملية 
التي تعني بش��ؤون مس��ابقة جامل 
العربي��ة األصيل��ة بع��د أن  الخي��ل 
الرسمية لالنضامم  اكتملت متطلباتها 
للمنظم��ة، بع��د أن اعتم��د املؤمت��ر 
الع��ام ملنظم��ة االيكاهو ال��ذي عقد 
مبدينة بروكس��ل ببلجي��كا بتاريخ 18 
فرباير طلب االتحاد املليك للفروس��ية 
وس��باقات القدرة لالنضامم للمنظمة 
كعضو كام��ل العضوية خالل اجتامع 

الهيئة الس��نوي الذي انعقد يف ميونخ 
بأملاني��ا، كام ح��ر االجت��امع ممثالاً 
عن االتحاد نائ��ب رئيس لجنة جامل 
الخيل العربي��ة األصيلة محمود فرج 
ا  وللس��نة الرابعة عىل الت��وايل؛ حرصاً
عىل حص��ور االتحاد ومتثي��ل مملكة 
البحرين يف هذا املحفل الكبري، إذ قدم 
ورقة البحرين التي ش��ملت األنشطة 
الرياضي��ة املتعلقة مبس��ابقات جامل 
الخيل العربية األصيلة ضمن املوس��م 
الريايض الس��نوي، ال��ذي امتد إىل ما 
يزيد عن 10 سنوات من العمل الجاد 
يف تطوي��ر مس��ابقات ج��امل الخيل 
العربية األصيلة، م��ام انعكس إيجابا 
عىل مريب الخي��ل العربية األصيلة يف 

عرض ذات التاج املحيل واملستورد.
م��ن ناحيته، أش��اد الدكت��ور خالد 

أحمد حس��ن بالجه��د الكبري للجنة 
مس��ابقات الخيل العربي��ة األصيلة 
التابع��ة لالتح��اد املليك للفروس��ية 

وسباقات القدرة بهذا اإلنجاز الكبري 
ململكة البحرين عموما ومالك الخيل 
العربي��ة األصيل��ة خصوص��ا، والذي 
س��ينعكس إيجابا عىل رفع مستوى 
املس��ابقات الت��ي ينظمه��ا االتحاد 
ذات  املهرجان��ات  نتائ��ج  وتوثي��ق 
الصفة الدولية واملحلية مام س��ريفع 
من مس��توى وقيمة الخي��ل العربية 

املسجلة مبملكة البحرين.
االيكاه��و  منظم��ة  رئي��س  وهن��أ 
جورس��لف لوس��ينا مملكة البحرين 
ضمن أعامل مؤمتر بانضامم البحرين 
إىل الدول األعض��اء باملنظمة، والتي 
تزيد عن 40 دولة من مختلف أقاليم 
العامل، مقدرا جه��د مملكة البحرين 
يف رفع شأن رياضة مسابقات جامل 

الخيل العربية األصيلة.

المملكة تحصل على العضوية الكاملة في هيئة “اإليكاهو”
ناصر بن حمد: اعتراف رفيع المستوى لرياضة جمال الخيل البحرينية

تغطيه         المكتب اإلعالمي

الطائ��رة  الك��رة  مجل��س  ق��رر 
الشاطئية التابع لالتحاد البحريني 
للك��رة الطائ��رة ترش��يح املدرب 
لقي��ادة  الوطن��ي ع��يل جعف��ر 
منتخب الش��واطئ للرجال خالل 
الفرة املقبلة ورف��ع توصية بهذا 
الش��أن إىل مجلس إدارة االتحاد؛ 
العت��امد تعي��ن امل��درب بصورة 

نهائية.
ج��اء ذلك خالل اجت��امع مجلس 
الك��رة الطائ��رة الش��اطئية الذي 
عقد مبقر االتحاد البحريني للكرة 
الطائ��رة مبدينة عي��ى الرياضية 
يوم أمس األول برئاسة أمن الرس 

املساعد باالتحاد محمد الفردان.
كام بحث املجلس ترش��يح إداري 
الش��واطئ،  للعمل م��ع منتخب 
ع��ىل أن يتم رفع االس��م ملجلس 

اإلدارة العتامده الحقا.
وأكد الفردان أن االجتامع ش��هد 
العدي��د من النق��اط املهمة عىل 
جدول األع��امل، إذ رفع املجلس 

خالص ش��كره وتقدي��ره ملجلس 
إدارة االتح��اد البحرين��ي للك��رة 
ف��راس  ال��رس  وأم��ن  الطائ��رة 
الكبرية  الحلواجي عىل املس��اعي 
التي بذلها يف سبيل إنشاء ملعب 
إح��دى  يف  الجدي��د  الش��واطئ 
املس��احات املج��اورة لالتحاد، إذ 
تم االنته��اء من املراح��ل األولية 
إال  يتب��ق  ومل  امللع��ب  لتش��ييد 

عملية التس��وير وتركيب معدات 
اللعب��ة واإلن��ارة وبع��ض األمور 

والتشطيبات األخرى.
وأكد الف��ردان أن توف��ر امللعب 
بالك��رة  النه��وض  يف  سيس��اهم 
وتطويره��ا  الش��اطئية  الطائ��رة 
وخلق بيئة مثالية إلقامة البطوالت 
املحلية وإجراء الحصص التدريبية 
للفرق واملنتخب��ات الوطنية وهو 

ما كانت تعاين منه اللعبة سابقا.
وأضاف أن املجلس قرر إقامة أوىل 
بطوالت الكرة الطائرة الش��اطئية 
لهذا املوسم 2017 - 2018 خالل 
املوافق  الجمعة والس��بت  يومي 
9 و10 مارس املقبل، إذ س��تكون 
املش��اركة مفتوحة لجميع العبي 
األندية الوطنية والهواة، وس��تقام 
البطول��ة ابتداء من الصباح الباكر 
لتنتهي قب��ل حلول اللي��ل؛ نظراًا 
لع��دم توف��ر اإلن��ارة يف الوق��ت 

الحايل.
ك��ام أش��ار إىل أن املجلس اعتمد 
بدء تحض��ريات املنتخ��ب من 1 
ا للمش��اركة يف  ماي��و؛ اس��تعداداً
البطول��ة العربية التي من املؤمل 
أن تق��ام يف املغ��رب خالل صيف 

العام الجاري.
ويف الختام تقدم الفردان بخالص 
شكره وتقديره إىل األعضاء عىل ما 
يبذلونه من جهد وعطاء يف سبيل 
النهوض بالكرة الطائرة الشاطئية.

مجلس شواطئ الطائرة يرشح علي جعفر لقيادة المنتخب
الرفاع       االتحاد البحريني للكرة الطائرة

محمد الفردان مترئسا اجتماع مجلس الشواطئ

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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 اليوم تكريم أبطال 
كأس الملك

يحتفل النجامويون 
اليوم الساعة 7:30 

مساء بتحقيق 
الفريق األول 

لكرة القدم 
كأس جاللة 

امللك، يف 
فندق “غولدن 

توليب” ابتهاجا 
بضم الكأس 

السادسة ايل خزينة 
النادي بعد غياب 11 

موسام.
ودعا مجلس إدارة النادي إىل االحتفال بعض 

الشخصيات النجاموية؛ تقديرا لدورها يف النادي، 
إضافة ايل بعض اإلعالمين ممن تفاعلوا مع الحدث 

الكبري وممثيل الصحف الحلية، وبعض مواقع 
التواصل االجتامعي؛ لتغطيتهم الفوز باللقب املليك.

وسيقوم مجلس إدارة النادي بتكريم العبي 
ومنتسبي الفريق البطل بهذه املناسبة ومنحهم 

مكافآت مالية؛ تقديرا لعطائهم املتميز يف مسابقة 
“أغىل الكؤوس”، كام سيتم خالل الحفل تكريم 

اإلعالمين املدعوين. 

اختت��م فريق الن��ادي األهيل للكرة 
الطائرة مش��واره يف بطول��ة األندية 
للرجال  السادس��ة والثالثن  العربية 
والت��ي اس��دل عليها الس��تار أمس 
االثن��ن يف تون��س بتحقي��ق املركز 
الس��ادس يف الرتيب العام للبطولة 
إثر خس��ارته من الس��ويحيل الليبي 
بنتيجة 3/1 يف املواجهة التي أقيمت 
بينها ع��ىل تحديد املركزين الخامس 

والسادس.
وتوج ن��ادي الري��ان القطري بلقب 
البطول��ة إث��ر ف��وزه ع��ىل الرجي 
التون��ي يف النه��ايئ بثالثة أش��واط 
نظيف��ة؛ ليحت��ل الفري��ق املضيف 
املركز الثاين، وحقق الهالل السعودي 
املرك��ز الثالث، العريب القطري املركز 
املركز  الليب��ي  الس��ويحيل  الراب��ع، 
الخام��س واأله��يل البحريني املركز 
الليبي  بنغ��ازي  الس��ادس، واألهيل 
املركز السابع، والسيب العامين املركز 
التاس��ع، واملجمع البرويل الجزائري 
املرك��ز الع��ارش، والرشط��ة العراقي 
املرك��ز 11، والبيش��مركة العراق��ي 
املركز 12، والس��الم الع��امين املركز 
13، وبرج بوعريريج الجزائري املركز 
14، واالتحاد الس��عودي املركز 15، 
والجي��ش املليك املغ��ريب املركز 16، 
واألمان الس��وداين املركز 17 وسنجل 

الفلسطيني املركز 18 األخري.

وأما بالنس��بة لأللقاب الفردية، فقد 
حصل العب الريان القطري ستيفان 
ستيفانوفيك عىل جائزة أفضل صانع 
ألعاب، ونال العب الهالل السعودي 
راي��دل رومريز جائ��زة أفضل العب 
مبركز 2، ونال العب الرجي التوني 
حس��ني ق��ارة جائزة أفض��ل العب 
مبرك��ز 3، ونال العب العريب القطري 
إبراهيم س��عيد جائزة أفضل العب 
مبرك��ز 3، وحص��ل الع��ب الرج��ي 
التوني إلياس قارة عىل جائزة أفضل 
العب مبركز 4، وحصل العب الهالل 
السعودي أحمد البخيت عىل جائزة 
ث��اين أفضل العب مبرك��ز 4، وحصل 
العب الريان القطري سليامن سعيد 
عىل جائزة أفضل العب حر )ليربو(، 

وأخرياًا حصل الع��ب الريان القطري 
مارك��وس فينيس��وس ع��ىل جائ��زة 

أفضل العب شامل.
وخ��الل الحفل الختام��ي قام رئيس 
االتحاد العريب للكرة الطائرة الش��يخ 
عيل ب��ن محمد آل خليف��ة بتتويج 
فريق الريان القطري بكأس البطولة 
الذهبي��ة وجائزة مالية  وامليداليات 
بقيم��ة 10 آالف دوالر، فيام حصل 
الرجي التوني صاحب املركز الثاين 
عىل امليداليات الفضية وجائزة مالية 
بقيم��ة 5 آالف دوالر، وأخرياًا حصل 
اله��الل الس��عودي صاح��ب املركز 
الثال��ث ع��ىل امليدالي��ات الربونزية 

وجائزة مالية بقيمة 3 آالف دوالر.

أكد رئيس قس��م االتحادات الرياضية 
باللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة ونائب 
رئيس اللجنة الفنية لألوملبياد املدريس 
فادي حميدان أنه تم تس��جيل 3204 
ط��الب ميثلون 58 مدرس��ة مش��اركة 
يف النس��خة الخامس��ة م��ن األوملبياد 
املدريس الذي س��يقام خالل الفرة من 
8 لغاية 22 م��ارس املقبل بتنظيم من 
اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة ووزارة 

الربية والتعليم.
وأضاف حميدان أن النس��خة الحالية 
م��ن األوملبي��اد املدريس ستش��هد 20 
لعبة من بينها 6 ألعاب جديدة مقارنة 
بالنس��خة املاضي��ة التي ش��هدت 14 
لعبة، مش��رياًا إىل أن األلعاب املعتمدة 
لهذه النس��خة هي ك��رة القدم، الكرة 
الطائ��رة، كرة الس��لة 3 × 3 كرة اليد، 
ألعاب القوى، كرة الطاولة، الكريكيت، 
الهويك، الس��باحة، ال��رشاع، الدراجات 
الهوائي��ة، الكارتينج، املب��ارزة، التنس 
الجوجيتس��و،  التايكون��دو،  األريض، 
الج��ودو، الكاراتيه، الجمباز، الريش��ة 

الطائرة.
وأوضح حمي��دان أن اللجنة املنظمة 
اعتمدت أماكن املنافس��ات الرياضية 
لكل مس��ابقة وهي كالتايل: املالعب 
الخارجي��ة لالتح��اد البحرين��ي لكرة 
الق��دم “األوالد” وملعب نادي الرفاع 

“الفتي��ات” )كرة القدم(، صالة اتحاد 
كرة السلة بأم الحصم “األوالد”، صالة 
اتح��اد ذوي اإلعاق��ة مبدين��ة عيى 
الرياضي��ة “الفتيات” )كرة الس��لة(، 
صال��ة اتح��اد الكرة الطائ��رة مبدينة 
عيى الرياضية )الكرة الطائرة(، صالة 
اتحاد كرة اليد بأم الحصم )كرة اليد(، 
)الكريكيت(،  الرياضية  مدينة عيى 
صال��ة اتح��اد الكرة الطائ��رة مبدينة 
عي��ى الرياضي��ة )اله��ويك(، س��تاد 
البحري��ن الوطني )ألع��اب القوى(، 
مس��بح االتحاد البحريني للس��باحة 
مبدينة خليفة الرياضية )الس��باحة(، 
االتحاد الرياض��ات البحرية مبحافظة 

املح��رق )ال��رشاع(، منطق��ة الصخري 
)الدراجات الهوائي��ة(، اتحاد املبارزة 
)املبارزة(، صال��ة اتحاد ذوي اإلعاقة 
مبدين��ة عيى الرياضي��ة )الجمباز(، 
مالعب اتحاد التن��س األريض مبدينة 
عيى )التن��س األريض(، صالة اتحاد 
كرة الطاولة مبدين��ة عيى الرياضية 
)ك��رة الطاولة(، صال��ة مدينة خليفة 
الرياضية )الريش��ة الطائ��رة(، صالة 
اتح��اد ك��رة الطاولة مبدين��ة عيى 
الج��ودو،  )التايكون��دو،  الرياضي��ة 
حلب��ة  الجوجيتس��و(،  الكاراتي��ه، 

البحرين الدولية )الكارتينج(.
وأضاف حمي��دان أن اللجنة الفنية 
جاهزة النط��الق األوملبياد املدريس 
الخام��س والذي تتطل��ع من خالله 
اللجن��ة األوملبي��ة إىل تكوي��ن جيل 
واع��د م��ن املواه��ب والخام��ات 
املتميزة يف ش��تى األلعاب الرياضية 
والعمل ع��ىل زرع الثقافة األوملبية 
ل��دى الطلبة منذ س��ن مبك��رة مبا 
يخل��ق جيل ريايض متس��لح بالعلم 
والثقاف��ة الرياضية األصيلة، مش��رياًا 
الت��ي حققته��ا  النجاح��ات  إىل أن 
النس��خ املاضية تشكل الدافع األكرب 
وراء إظهار النس��خة الحالية بأفضل 
صورة ممكنة يف ظل تضافر الجهود 

بن جميع اللجان العاملة.

 3204 طالب يشاركون في األهلي سادسا في عربية الطائرة لألندية
األولمبياد المدرسي الخامس

 األهلي في المركز السادس ببطولة األندية العربية

حسن علي

ضاحية السيف       اللجنة األولمبية

فادي حميدان
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“ديار المحرق” تستقبل وفًدا من جامعة العلوم التطبيقية

“لولو” و “كانو للسفريات” تطلقان “لولو سفر مارت”

“باس” تكرِّم المتقاعدين وذوي الخدمات الطويلة

املنام���ة البحرين: ا�شت�شاف���ت اإدارة �رشكة 
دي���ار املح���رق، اإح���دى اأك���ر ����رشكات التطوير 
العق���اري يف مملك���ة البحري���ن، وفًدا زائ���ًرا من 
طلب���ة واأع�شاء كلية الهند�ش���ة يف جامعة العلوم 
التطبيقي���ة يف جول���ة تعريفي���ة الأب���رز م�شاريع 
املخطط الرئي�س لديار املحرق وذلك يوم االأحد 

املوافق 25 فراير 2018.
�شمل الوف���د الزائر 50 منت�شًب���ا من جامعة 
العل���وم التطبيقي���ة برئا�ش���ة القائ���م باأعم���ال 
عمي���د كلية الهند�ش���ة اأ�رشف هن���دي، وعدد من 
االأكادميي���ن. ومت تق���دمي عر����س موج���ز ع���ن 
اأحدث امل�شاريع يف مدين���ة ديار املحرق، تبعها 
ا�شطح���اب الوفد يف جولة لعدد م���ن اأهم معامل 
املخطط الرئي�س لديار املحرق، بدًءا من مكتب 
املبيعات، وتلتها زيارة حلي النور وحي ال�رشوق، 
وم�رشوع ديرة العيون، ومرا�شي البحرين، ومدينة 

التنن.
و����رّشح الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة دي���ار 
املح���رق ماه���ر ال�شاع���ر، قائ���ال: “بالنياب���ة عن 
�رشك���ة ديار املح���رق، ي�شعدنا ج���ًدا اأن ن�شتقبل 
الوفد الزائر من طلبة واأكادمييي جامعة العلوم 
التطبيقية يف مدينة دي���ار املحرق. وقد ارتاأينا 
اأهمية امل�شاركة بتهيئة واإع���داد اأبنائنا الطلبة 
لي�شبح���وا م���ن رواد الغ���د يف جم���ال الهند�شة، 
وه���و م���ن منطل���ق م�شوؤوليتن���ا االجتماعية نحو 
توف���ر اأوجه الدعم له���م كافة. ونوؤم���ن بالدور 
ال���ذي �شيتقلده طلب���ة كلي���ة الهند�شة يف دفع 
عجل���ة التقدم العمراين وتطوي���ر البنية التحتية 

ململكة البحرين، وتعزيز مركز اململكة يف قطاع 
التطوير العق���اري، وتنمية االقت�شاد البحريني. 
لذا فاإننا نعتز با�شت�شاف���ة هذا الوفد املتميز، 
ونطل���ع قدًما لال�شتفادة من ه���ذه االإمكانات يف 

امل�شتقبل القريب”.
وهدف���ت اجلول���ة لتعريف منت�شب���ي جامعة 
العلوم التطبيقية مبختلف م�شاريع ديار املحرق 
وعر�س اآخر امل�شتجدات لكل من امل�شاريع التي 
يجري العمل عليها وامل�شاريع التي مت االنتهاء 

منها واملفتوحة ال�شتقبال اجلمهور.
وت�شع���ى جامعة العل���وم التطبيقية لتعزيز 
مكانتها الريادية كمركز تعليمي بارز باململكة، 

وتغطي���ة خدماته���ا التعليمي���ة ل�ش���كان دي���ار 
املح���رق واملدن املجاورة، وذل���ك عر بناء حرم 

جامعي يف مدينة ديار املحرق.
وتع���د دي���ار املح���رق اإح���دى اأك���ر املدن 
ال�شكني���ة املتكامل���ة يف مملك���ة البحرين، حيث 
تت�ش���م بطابعها الفاخ���ر ورفاهيته���ا املغايرة، 
والت���ي توفر م���ن خالله���ا خي���ارات متنوعة من 
حلول ال�شكن و�شبل احلياة الع�رشية. وياأتي هذا 
بجانب املزيج الفريد الذي تقدمه ديار املحرق 
من املراف���ق ال�شكنية والتجاري���ة والرتفيهية، 
والتي تاأ�شل منوذج املدينة الع�رشية املتكاملة 

وامل�شتقبلية.

اقرتب موع���د العط���الت ال�شيفي���ة الطويلة يف 
البحري���ن. واالآن، ه���و الوق���ت املنا�ش���ب للتخطي���ط 
لق�ش���اء عطل���ة. اإذ اأعل���ن لولوهايرمارك���ت، اأك���ر 
�شل�شل���ة متاج���ر جتزئ���ة يف املنطقة، ع���ن تعاونه مع 
كان���و لل�شفريات، اأقدم وكالة �شف���ر واأكرثها ثقة يف 
املنطقة، لتوفر كافة احتياجات ال�شفر حتت �شقف 

واحد عر معر�س “لولو �شفر مارت”.
�شي�شم معر�س “لولو �شفر مارت” اأكرث من 11 
�رشكة ط���ران دولية و3 جمموع���ات فندقية و�رشكات 
رح���الت بحرية وخدم���ات تاأمن ال�شف���ر، اإذ �شتجتمع 
مع���ا يف جمم���ع الرملي التج���اري يف 2 و3 م���ن مار�س 
2018، لفت���ح الباب اأمام املتطلعن لل�شفر من اأجل 
التوا�شل مع �شانعي العطالت والتخطيط معهم الأجل 

حتقيق حلم ال�شفر.
وتقدم �رشكات ال�شفر امل�شاركة اأف�شل العرو�س 
اخلا�ش���ة للحجوزات خالل يوم���ي اإقامة معر�س “لولو 
�شفر مارت”، و�شيح�شل الزوار على فر�شة ا�شت�شارة 

وكالء ال�شف���ر واختيار وجهات ال�شف���ر للعام 2018، 
ف�شال عن احل�شول على اأف�شل اأ�شعار تذاكر الطران 

وال�شفقات الفندقية.
باالإ�شافة اإلى ذل���ك، �شيت�شمن املعر�س مزيدا 
م���ن الرتفيه العائلي ع���ر ال�شحب على تذاكر طران 
وعرو����س فندقي���ة وغرها م���ن اجلوائ���ز، عو�شا عن 
العرو����س الثقافية للمجتمع املحل���ي والتي �شتمنح 

الزوار ملحة عن خمتلف الثقافات من حول العامل.
وتعليق���ا على اإط���الق “لولو �شفر م���ارت”، قال 
مدي���ر لولوهايرمارك���ت يف البحري���ن وم����رش، جوزير 
روباواال “هذه هي املرة االأولى التي يتم فيها تنظيم 
معر�س ال�شف���ر املتخ�ش�س “لول���و �شفر مارت” من 
قبل الهايرماركت، وهو يتما�شى مع �شيا�شة “لولو” 
لتقدمي جترب���ة ت�شوق متعددة اجلوانب لعمالئنا. من 
خ���الل ال�رشاكة مع �شفري���ات كانو، اأح���د اأكرث عالمات 
�شناع���ة ال�شفر ثق���ة يف املنطقة، والت���ي ت�شم حتت 
مظلته���ا العديد من �رشكات الط���ران ور�شيد متنوع 

من خرات ال�شف���ر، وفرنا باقة خيارات �شفر متعددة 
لعمالئن���ا. العرو�س اخلا�شة التي �شيتم تقدميها من 
قبل “لول���و” �شت�شم���ل اأمتعة واإك�ش�ش���وارات ال�شفر 
خ���الل وقت املعر����س، وهو ما يجعل االأم���ر فر�شة ال 

ينبغي توفيتها للتخطيط لعطلة ب�شعر خا�س جدا”.
ب���دوره، اأ�شاف مدي���ر ال�شفر االإقليم���ي يف كانو 
لل�شفري���ات، براديب كومار “تعل���ن كانو لل�شفريات 
عن �شعادته���ا بال�رشاكة مع لولوهايرماركت من اأجل 
تق���دمي خراتها املتعلقة بال�شفر للزبائن يف معر�س 
“لولو �شف���ر مارت”. ونح���ن ن�شعى لتق���دمي اأف�شل 
ال�شفق���ات عر اأ�شعار مناف�شة. ميكن للزوار التعرف 
على اأف���كار عطالت جديدة ومغام���رات غر اعتيادية 
اإلى وجهات غريبة. �شيكون موعد العطالت ال�شيفية 
خالل العي���د، ويف �شه���ري يوني���و واأغ�شط�س. ووقت 
املعر����س، هو التوقي���ت االأف�ش���ل للتخطيط لل�شفر 
واالإ�شتف���ادة الق�شوى من االأ�شع���ار املتاحة يف وقت 

م�شبق”.

كرَّم����ت �رشكة خدم����ات مط����ار البحرين 
)با�����س( جمموعة م����ن موظفيه����ا من ذوي 
اخلدم����ات الطويل����ة واملتقاعدي����ن، وهم: 
جا�ش����م فالم����رزي، يو�ش����ف طري����ف، جاب����ر 
البنعل����ي، يو�شف العم����ادي، عدنان جا�شم، 
الكوهج����ي،  عب����داهلل  را�ش����د،  عبدالرحم����ن 
عب����داهلل املحمي����د، عل����ي املقب����ايل، حممد 
ح�شن، جوهر مفتاح، اإ�شماعيل غلوم، حممد 

يو�شف، اأحمد غلوم، و�شمرة عبدالقادر.
�شلم����ان  التنفي����ذي  الرئي�����س  و�����رشح 
املحميد بهذه املنا�شبة، قائال: “نحر�س يف 
با�س على احلف����اوة مبوظفينا املخل�شن، 
ونق����در اجله����ود التي يبذلونه����ا يف تطوير 
العمل وحتقي����ق اأعلى م�شتوي����ات اجلودة، 

وفقا للمعاير العاملية”.
واأ�شاف “تهت����م با�س برثوتها الب�رشّية، 
والت����ي تعد املحرك الرئي�س لنجاح ال�رشكة، 
ال�شيم����ا الكوادر الوطني����ة املوؤهلة، والتي 
يت����م اال�شتثم����ار فيه����ا ع����ر العدي����د م����ن 
املب����ادرات التطويري����ة والتدريبية”. )...( 
وبن اأن معظ����م املحتفى بهم قد جتازوت 
اأعماره����م الوظيفي����ة االأربع����ن عاما، وهو 
ما ي����دل عل����ى اإن با�س بيئة عم����ل مف�شلة 

وجاذبة.
على �شعي����د مت�شل، اأب����دى املكرمون 
�شعادتهم البالغة. واأثنوا على دعم جمل�س 
ال�رشك����ة،  يف  التنفيذي����ة  واالإدارة  االإدارة 
م�شددين على اأن االهتمام بهم وتكرميهم 
ي�شاه����م يف حتفيزه����م على ب����ذل االأف�شل 
دائم����ا، مب����ا يحق����ق ال�شالح الع����ام لل�رشكة 
ول�شمعة مملك����ة البحرين يف جمال الطران 

وخدمات املطارات.
يذك����ر اأن �رشكة خدمات مط����ار البحرين 
“با�����س” تاأ�ش�ش����ت يف الع����ام 1977، وهي 

امل�شغ����ل الوحي����د للخدم����ات االأر�شي����ة يف 
مط����ار البحرين ال����دويل من����ذ اإن�شائه. وهي 
ا�ش����م موث����وق يف ع����امل اخلدم����ات ك�رشك����ة 
معتمدة من جان����ب برنامج تدقيق ال�شالمة 
للعمليات االأر�شي����ة لالحتاد الدويل للنقل 
اجل����وي. وتق����دم �رشك����ة “با�س” ع����ددا من 
االأن�شطة التجارية من بينها: خدمات مناولة 
الطائ����رات وال����ركاب، خدم����ات التموي����ن، 
خدم����ات هند�ش����ة الطائ����رات، ومركز با�س 
للتدريب الهند�شي “بيت����ك”، اإ�شافة اإلى 

امتالك واإدارة �شاالت املطار.

“عبداهلل بن هندي الخيرية” تنظم حملة للتبرع بالدم 

“سار التجاري” يحتقل بالعيد الوطني للكويت

نظمت موؤ�ش�شة عب���داهلل اأحمد بن هندي 
اخلري���ة ه���ذا االأ�شب���وع حملة ناجح���ة للترع 
بال���دم، وذلك ي���وم الثالث���اء املوافق مبركز 
اإط���ار  يف  وذل���ك  ب�شلماب���اد،  كي���ا  خدم���ات 
جت���اه  للموؤ�ش�ش���ة  االجتماعي���ة  امل�شوؤولي���ة 
املجتم���ع البحرين���ي وكج���زء م���ن �شيا�شتها 

الرامية؛ لتقدمي يد العون لذوي احلاجة.
مبجموع���ة  العلي���ا  االإدارة  و�شارع���ت 
����رشكات بن هن���دي واملوظفن م���ن خمتلف 
ال����رشكات واالأق�شام بتلبية الن���داء، حيث بلغ 
عدد املترعن بالدم خالل هذه احلملة اأكرث 
م���ن 70 موظفا وموظفة. كما ق���ام بنك الدم 
بتوف���ر الت�شهيالت كافة الإجناح هذه احلملة 
من خالل توفر عدد من االأطباء واملمر�شن 

وامل�شعفن واالأ�رشِة واالأدوات الطبية الالزمة 
كافة.      

موؤ�ش�ش���ة  اإدارة  جمل����س  ع�ش���و  و����رشح 
عبداهلل اأحم���د بن هندي اخلري���ة عبدالعزيز 
بن هندي، قائ���ال “العطاء هو واجب على  كل 
اإن�ش���ان ق���ادر، وال اأعني بكالمي ه���ذا العطاء 
امل���ادي فقط، ولكن كل على ح�شب مقدرته، 
والت���رع بالدم م�شوؤولية كبرة على االأ�شحاء 
الإنق���اذ حي���اة االآخري���ن الذي���ن ه���م يف اأم�س 
احلاجة لهذه الدماء، ونحن يف موؤ�ش�شة عبداهلل 
ب���ن هندي اخلرية واأي�شا يف جمموعة �رشكات 
بن هندي نري اأنه من واجبنا الوطني م�شاعدة 
املحتاجن من اأبناء البحرين واملقيمن فيها 

باأق�شى ما منلك”.

مبنا�شبة العي���د الوطن���ي املجيد لدولة 
الكوي���ت ال�شقيقة، نظم جمم���ع �شار التجاري 
حف���ال م�شاء يوم ال�شب���ت املوافق 24 فراير 
2018، بح�شور املمثل الدبلوما�شي لل�شفر 
الكويتي يو�شف وكب���ار ال�شخ�شيات املهمة 
والدبلوما�شية يف اململكة، منهم النائب جالل 

كاظم، حيث قدم كلمة تهنئة للكويت. 
وكان من �شمن احل�ش���ور اأي�شا �شاحب 
جمم���ع �شار التج���اري ح�شن بوخ���وة، واملدير 

التنفيذي ملجموعة بوخوة ريا�س بوخوة.
و�رشح���ت املدي���ر التنفي���ذي اأ�شمه���ان 
بوخ���وة باأن هذا االحتفال يعد من املنا�شبات 

املهم���ة للتعبر ع���ن التالح���م والرتابط بن 
ال�شعب البحريني والكويتي ال�شقيق. 

ووجه���ت اإدارة املجم���ع �شكره���ا البال���غ 
للم�شارك���ن يف تنظيم احلفل الذين �شاهموا 
بتقدمي الهدايا واإجناح فقرات احلفل، منهم 
فريق حل���م اإن�شان التطوع���ي، ومقدم احلفل 

علي يا�شن.
بع����س  املهرج���ان  ه���ذا  يف  وتواج���د 

املدونن االإعالمين من فئه ال�شباب.
واأتاحت اإدارة جممع �شار التجاري فر�شة 
للم�شاريع الكويتية والبحرينية للم�شاركة يف 

فعالية البازار ال�شعبي. 

“البركة” و“األمم المتحدة” يعززان “التنمية المستدامة”

املنامة - الرك���ة: وقعت مذكرة للعمل 
امل�ش���رتك ب���ن جمموع���ة الرك���ة امل�رشفية 
واالأم���م املتح���دة االأ�شبوع املا�ش���ي، تهدف 
االهتم���ام  ذات  املج���االت  يف  مع���ا  للعم���ل 
امل�شرتك، مبا يف ذل���ك تعزيز اأهداف التنمية 
امل�شتدام���ة وج���دول اأعمال التنمي���ة 2030. 
وبالتن�شي���ق م���ع اأ�شحاب امل�شلح���ة االآخرين 
�شيتع���اون املوقعون يف تنفيذ االأن�شطة ذات 

االهتمام امل�شرتك.
التنفي���ذي  الرئي����س  بالتوقي���ع  وق���ام 
للمجموع���ة عدنان اأحم���د يو�ش���ف، واملن�شق 
املقي���م الأن�شط���ة االأم���م املتح���دة واملمث���ل 
املقيم لرنامج االأمم املتحدة االإمنائي اأمن 
ال�رشق���اوي، بح�شور نائب رئي����س اأول رئي�س 
اال�شتدام���ة وامل�شوؤولي���ة االجتماعي���ة عل���ي 

عدنان اإبراهيم.
م���ن  ع���ددا  التع���اون  مذك���رة  وحت���دد 
االأن�شط���ة الت���ي تدع���م خطة التنمي���ة 2030 
واأه���داف التنمي���ة امل�شتدام���ة. فف���ي العام 
تقري���ر  الرك���ة  جمموع���ة  اأطلق���ت   2016
امل�شوؤولي���ة االجتماعية للعام 2015، اإ�شافة 
اإل���ى اأهداف الركة لالأع���وام 2016 - 2020 
الت���ي ترتبط باأهداف التنمية امل�شتدامة، مما 

جعل املجموعة واح���دة من اأوائل املوؤ�ش�شات 
املالي���ة العاملي���ة الت���ي حتق���ق تقدم���ا نحو 

حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة. 
وبن���اء عل���ى عالق���ة القي���م امل�شرتك���ة 
القائم���ة �شتق���وم االأمم املتح���دة مع وكاالت 
االأمم املتحدة االأخرى بت�شهيل العمل من اأجل 

حتقيق االأهداف امل�شرتكة.
وقال عدن���ان يو�شف “جمموع���ة الركة 
ترى وجود قيم م�شرتك���ة را�شخة بن اأهداف 
التنمي���ة امل�شتدام���ة والتموي���ل االإ�شالم���ي، 
ومن خ���الل تنفيذ اأه���داف الرك���ة 2016 - 
2020، فاإنن���ا نوا�شل دعمنا الأهداف التنمية 
امل�شتدام���ة. وميك���ن للبن���وك واملوؤ�ش�شات 
املالي���ة االأخرى امل�شاهم���ة يف حتقيق اأهداف 
التنمي���ة امل�شتدام���ة ب�ش���كل كب���ر من خالل 
بذل جهد منا�شب لهذا العمل وحتى من دون 
تغير جذري لنموذج العمل”. من جانبه �شدد 
ال�رشق���اوي عل���ى اأن “ال����رشاكات القوية بن 
اأ�شح���اب امل�شلحة حيوي���ة يف حتقيق النجاح 
نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة. وهذه 
ال����رشاكات ت�شمل احلكوم���ة والقطاع اخلا�س 
واملنظمات الدولي���ة واملحلية غر احلكومية 

التي تعمل معا”.
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حقق فيلم “رغ���دة متوح�صة”، �إجمايل �إي���ر�د�ت و�صلت �إلى 
15 مليوناً و13 �ألفاً و45 جنيهاً وذلك بعد 5 �أ�صابيع من �لعر�ض 
بدور �ل�صينما. وتدور �لأحد�ث حول “�إ�صماعيل” �لذي يقدمه ر�مز 
جالل ويعمل يف �أحد مر�كز �لتجميل ماكيري، ولكن عندما يعلم �أن 

�لفنان بيومي فوؤ�د “خمرج �لإعالنات” يريد فتاة لأحد �لإعالنات، 
يحول نف�صه لفتاة من �أجل تقدمي �لإعالن، وبالفعل ينجح يف ذلك 
قب���ل �أن ينك�صف �أمره ويتعر�ض للعديد من �ملو�قف �لكوميدية، 
مثل �لتحر�ض وغريها من �ملعاناة �لتي تو�جه �ملر�أة يف جمتمعنا.

  للتو��صل:  )ق�صم �ملنوعات: 17111479(              ق�صم �لإعالنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )�ل�صرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�ض: 17111434(
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27 فبراير 
1897

ب���ري���ط���ان���ي���ا ت��ع��رتف 
على  �أم��ريك��ا  ب�صلطة 

ن�صف �لكرة �لغربي.

1900
تاأ�صي����ض حزب �لعمال 

�لربيطاين.

 1976
�لإع���������الن ع����ن ق��ي��ام 
�لعربية  �جل��م��ه��وري��ة 
�ل�����������ص�����ح�����ر�وي�����ة يف 
�ل�������ص���ح���ر�ء �ل��غ��رب��ي��ة 
�ملغرب  تقول  و�لتي 
�إنها �أر��صي تابعة لها.

1977
�إ�صحاق  �لأك���رب  �حلاخ���ام 
ن�صي���م يوج���ه ن���د�ء ب���اأن 
يب���د�أ من  حائ���ط �ملبكي 
باب �ملغاربة وميتد حتى 
ي�صل �إلى ب���اب �لغو�منة 
و�صيظ���ل �رص�خنا م�صتمر�ً 
حتى ب���اب الأ�سباط، ومن 
ث���م �إلى باب خل���دة فاإننا 
�ملنطقة  تنظي���ف  نري���د 
من جمي���ع �ملب���اين �لتي 
�أل�صقت بق�ص���د وباإقر�ر 
روؤ�ص���اء �لدين �مل�صلمني 

�ملتعاقبني.

 1981
�إلقاء �لقب�ض على ن�رصت 
�لرئي����ض  �أرمل���ة  بوت���و 
�لباك�صت���اين �لأ�صب���ق ذو 

�لفقار علي بوتو.

1987
رئي����ض وزر�ء �إ�رص�ئي���ل 
�صيمون برييز يعلن يف 
�لقاهرة �أنه �تفق وم�رص 

على عقد موؤمتر دويل.

مسافات

أمسية طربية استثنائية تجمع الرويشد وشعيل في البحرين

في ندوة “لغة في ظاللها لغات”

الجبوري: ال أحد يعرف أين ومتى بدأ الكالم اإلنساني

بالتع���اون م���ع �رصك���ة روتان���ا، 
و�صمن فعالي���ات مهرجان �لربيع 
�لثقافية يف دورت���ه �ل�13، و�لتي 
�فتتح���ت فعاليات���ه �لح���د، يحيي 
�لفن���ان �لكويت���ي نبي���ل �صعي���ل 
و�صفري �لأغني���ة �خلليجية عبد�هلل 
�لروي�صد حفال كبري� يوم �جلمعة 9 
مار�ض �ملقبل يف خليج �لبحرين يف 

�ل�صاعة �لثامنة و�لن�صف.
�لكب���رية  �لفعالي���ة  وتعت���رب 
�أم�صية طربي���ة ��صتثنائية يف حفل 
يله���ب  بامتي���از  طرب���ي خليج���ي 
�مل����رصح ويتوقع له���ا ح�صور كبري 
م���ن د�خل وخارج �لبحري���ن، وتبد�أ 

�لتذ�كر م���ن 30 �ل���ى 100 دينار 
بحريني.

وتاأتي بد�ية �حلفالت مع حفل 
�لفن���ان ماج���د ج���وردن �لبحريني 

�لأ�صل يوم 2 مار�ض، ويليها حفل 
�لثنائ���ي روي�صد ونبي���ل، ويتبعها 
ي���وم 17 مار����ض ياأت���ي حف���ل مع 
فرقة “لكويد و�أ�صدقاوؤهم” �لتي 

��صتهرت يف �لبحرين وتقدم نخبة 
من فناين �ململكة �ملتميزين.

�أم���ا يوم 23 مار�ض فياأتي �إلى 
خلي���ج �لبحري���ن �لفن���ان �لعاملي 
جيمز �آرثر ليحيي حفال كبري يقدم 
في���ه جمموعة م���ن �أ�صه���ر �أغانيه، 
وي�ص���ل �إلى مملك���ة �لبحرين يوم 
30 مار����ض �لفن���ان ر�غ���ب عالمة 
ليق���دم يف �مل����رصح ذ�ت���ه باقة من 
�ألبومات���ه �جلديدة  �أغ���اين  �أ�صه���ر 

و�لقدمية.
قدم���ه  حف���ل  �آخ���ر  �أن  يذك���ر 
�لفن���ان نبي���ل �صعي���ل كان �صمن 
حفالت مهرجان “فرب�ير �لكويت” 
�ل���ذي �صارك���ه فيه �لفن���ان ماجد 

�ملهند�ض، وحقق جناحا كبري�.

�صهد م�رصح �لبحرين �لوطني م�ص���اء �لأحد �نطالقة مهرجان 
ربي���ع �لثقافة �لثالث ع�رص، حيث ق���دم �مل�رصح للجمهور �لعر�ض 
�ملو�صيق���ى “ملحم���ة جلجام����ض”. وياأتي �لعر����ض بالتز�من مع 
ذكرى ميالد �لرحالة �لعربي �بن بطوطة وهو �ليوم �لذي حتتفي 
فيه �ملنامة بي���وم �ل�صياحة �لعربي �ل���ذي �أطلقته �لعام 2013 

حني كانت عا�صمة لل�صياحة �لعربية.
وبه���ذه �ملنا�صب���ة �رصحت رئي�ص���ة هيئة �لبحري���ن للثقافة 
و�لآث���ار �ل�صيخة م���ي بنت حممد �آل خليف���ة “�عتدنا يف مثل هذ� 
�لي���وم م���ن كل ع���اٍم �أن نحتف���ي بي���وم �ل�صياحة �لعرب���ي �لذي 
�أطلقناه حني كانت �ملنامة عا�صمًة لل�صياحة �لعربية يف 2013، 
تز�مًنا مع ذكرى ميالد �لرحالة �لعربي �بن بطوطة، لنوؤكد جمدًد� 
على �أهمي���ة �لثقافة كمحرٍك �أ�صا�صٍي لعجل���ة �ل�صياحة �لثقافية 
�مل�صتد�مة، ودورها �لفاع���ل يف خلق حو�ٍر ح�صاري ر�ٍق ياأتي يف 
هيئ���ة �أعماٍل فنيٍة وعرو�ض عاملي���ة جتتمع فيها عنا�رص �لثقافة 
يف قالٍب مميز، و�أعتقد باأن عر�ض هذ� �مل�صاء “ملحمة جلجام�ض” 
للمو�صيق���ار �لعامل���ي �لقدير عابد عازريه هو مث���اٌل على ذلك، 
وه���و �لطريق���ة �ملثلى لفتت���اح برنامج مهرجان ربي���ع �لثقافة 
له���ذ� �لعام”، متمنية جلمهور �ملهرجان �صهرين من �لفعاليات 

والن�ساط الثقايف.
ه���ذ� �لعمل �لغنائ���ي �ملو�صيقى م�صتوحى م���ن �لأ�صطورة 
�لتاريخية �لأكرث �صهرة لبالد �لر�فدين �لقدمية و�لتي �زدهرت 
لأك���رث م���ن �ألف عام يف باب���ل و�آ�ص���ور و�نتقلت يف �أنح���اء �ل�رصق 
�لأو�ص���ط وو�ص���ل �ت�صاله���ا �لإن�ص���اين �إلى ح�ص���ارة دملون يف 

مملكة �لبحرين. �ألف �لعر�ض وكتب كلماته وحلنه عابد عازريه، 
حيث تتبع ع���رب �إبد�عه ق�صة �صد�قة ن�صاأت يف ظروف �لتناف�ض 
ومنت خالل خو�ض �ملخاطر و�ملاآث���ر �مل�صرتكة و�نتهت بنهاية 
ماأ�صاوي���ة. وتناولت �لق�صة كذل���ك منوذج غطر�صة �لبطل �لذي 
ل ي���درك �لوق���ت �ملنا�صب للتوق���ف عن حتقي���ق �لنت�صار�ت 
�ملتتالي���ة وينتهي ب���ه �ملطاف باإغ�ص���اب �لآله���ة �لأ�صطورية. 
و�ص���ارك يف �صناع���ة مو�صيقى عر�ض “ملحم���ة جلجام�ض” جوقة 
جامعة �صيدة �للويزة بلبنان بقيادة �آلن جوتار، جمموعة وتريات 
باري����ض وفرقة حممد بن فار����ض. ميكن �لطالع على �ملزيد من 
�ملعلوم���ات حول �ملهرجان وفعالياته عل���ى �ملوقع �لإلكرتوين 
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 شيماء تهنئ 
 شيخة زويد 
على “ثوب العرس” 

فيلم بحريني في مهرجان أسوان السينمائي

“موعد صالة” للمخرج أحمد الكويتي في عرض خاص

هن���اأت �لنجمة �لبحريني���ة، �صيماء 
�صب���ت ع���رب ح�صابه���ا �ل�صخ�صي على 
�صديقته���ا  “�إن�صتق���ر�م”،  موق���ع 
�لفنان���ة �صيخ���ة �لزوي���د عل���ى فوزها 
بجائ���زة �أف�صل ممثلة عن فيلم “ثوب 
�لعرو�ض” �صمن حفل ختام “م�صابقة 
�لأفالم �لق�ص���رية” يف دورتها �لثانية 

بالريا�ض.
ون�رصت “�صبت” �صورة ل�”�صيخة” 

وعلقت عليه���ا قائل���ة: “�ألف مربوك 
حبيبت���ي و�أختي �لغالية �لفنانة �صيخة 
زويد جائ���زة �أف�صل ممثل���ة عن فيلم 
�أف�ص���ل  وجائ���زة  �لعر����ض”،  “ث���وب 
خم���رج ملحم���د �صلم���ان خم���رج فليم 
“ث���وب �لعر����ض”، يف مهرجان �لأفالم 
�لق�ص���رية �لثانية، �يل �صار بالريا�ض 
يف مركز �مللك فهد �لثقايف و�يل كان 

م�صارك فيه 40 فيلم”.

�ص���ارك �ملخ���رج �لبحرين���ي �ل�ص���اب �أحمد 
�لكويت���ي بفيلم���ه �لق�ص���ري �لر�ئ���ع “موع���د 
لل�صالة” يف فعاليات مهرجان مهرجان �أ�صو�ن 
�لدويل �صمن �لفيل���م �لق�صري و�لذي ي�صارك 
با�ص���م �لبحرين في���ه �صمن فعالي���ات �لدورة 
�لثاني���ة م���ن �ملهرج���ان و�لت���ي حتم���ل ��صم 
�ملنا�صل���ة �جلز�ئري���ة جميلة بوح���ريد، و�لذي 
تنظم���ه بدعم من وز�رتي �لثقاف���ة و�ل�صياحة، 
و�ملجل�ض �لقومي للمر�أة، ونقابة �ل�صينمائيني 
يف م�رص، وتت�صمن فعاليات �ملهرجان �أكرث من 
م�صابقة �أبرزها �لأفالم �لطويلة وت�صارك فيها 
12 فيلم���ا من خمتل���ف دول �لعامل، من بينها 
4 �أف���الم عربية، حيث ميث���ل م�رص فيلمان هما 
“زهرة �ل�صبار” من �إخر�ج هالة �لقو�صي �لذي 
ح�صل���ت بطلت���ه منح���ة �لبطر�وي عل���ى جائزة 
�أح�صن ممثل���ة يف �لدورة �لأخ���رية من مهرجان 
دبي �ل�صينمائي، وفيلم “م�صتكة وريحان” من 

�إخر�ج دينا عبد �ل�صالم.
يحك���ي فيلم “موع���د �صالة”، ع���ن بع�ض 
�لت�صاب���كات �لأخالقي���ة و�لديني���ة، حيث يدور 
�لفيلم ح���ول فتاة �إمار�تية تخ���رج يف رحلة مع 
�صديقته���ا �مل�رصي���ة �حلامل. وح���ني تتعطل 
�صيارتهم���ا يف منطقة نائية، تلجاأ �ملر�أتان �إلى 
�مل�صج���د �لوحيد يف �ملنطقة طلب���اً للم�صاعدة 

بق�صة ر�ئعة ومبتكرة خفيفة.

وعقدت ندوة بعد عر����ض �لفيلم بح�صور 
�صب���اب منطقة ��صو�ن �لذين تعلمو� من جتربة 
�حم���د �لكث���ري، خ�صو�ص���ا و�ن �لفيل���م يحمل 
ر�صالة بالغ���ة �لأهمية،حيث يج�صد �ل�رص�ع بني 
�صيدتني و�إمام م�صجد كب���ري يف �ل�صن، و�لذي 

رف����ض يف �لبد�ي���ة دخول �صيدت���ني، �إحد�هما 
حام���ل، وتو�صك �أن ت�صع طفلها، �إلى بيت �هلل 
�ملخ�ص����ض للعبادة، و�لذي ل ي�صح �أن ي�صهد 
ولدة �صي���دة، خا�ص���ة يف وقت �ق���رت�ب موعد 
�ل�صالة، وتو�فد �مل�صلني على �مل�صجد، �لأمر 

�لذي يتنافى مع قد�صية �مل�صجد.
و����رصح �لكويت���ي للح�ص���ور ع���ن �لفيل���م 
و�لي���ات �لت�صوي���ر حيث قال �أن���ه مت ت�صوير 
�لفيلم عل���ى مد�ر �أربع���ة �أي���ام، منهما يومان 
يف دب���ي، ومثلهما يف �إم���ارة �ل�صارقة، وقد مت 

�لتح�صري لإنتاج �لفيلم على مد�ر ثالثة �أ�صهر 
قبل بدء ت�صويره. 

ولفت �إلى �أن �أبط���ال �لعمل مت �ختيارهم 
وفق معطي���ات �ل�صخ�صيات، وم���ا تتطلبه من 
روح و�أد�ء وبر�عة يف �لتقم�ض، فقد مت �ختيار 
�لفنانة �لإمار�تية فطي���م �ل�صام�صي، لتج�صيد 
دور فت���اة مرتبطة بعاد�ته���ا وتقاليدها، ومت 
�ختي���ار �لفنان���ة �مل�رصي���ة هي���ام �ص���ربي ملا 
متتلكه من طاق���ات كبرية يف �لتمثيل ومرونة 

يف �أد�ء �لأدو�ر �ملختلفة بكل حرفية.
ويف �صوؤ�ل له ع���ن �لفتتاح �ل�صينمائي يف 
�ل�صعودي���ة وق���ال �ن �ل�صعودية عل���ى �عتاب 
�لتاري���خ به���ذه �خلط���وة �لكب���رية، خ�صو�صا 
للبحرين ب�صبب قربها منها، ولفت �نه بعد 35 
عاًم���ا من منعها �صيكون باإم���كان �ل�صعوديون 
�لذه���اب �إل���ى �ل�صينما، �ص���وف متنح �حلكومة 
ت�رصيح���ات لإن�صاء دور عر����ض جتارية لالأفالم 
ه���ذ� �لع���ام، وم���ن �ملتوق���ع �أن تفت���ح �أول���ى 

�ل�صينمات �أبو�بها يف مار�ض �جلاري.
ويف طريق �لرتفيه تخطو �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية خطو�ت �رصيعة، حيث �صت�صهد خالل 
�لف���رتة �ملقبلة �نفتاًحا فنًيا هائاًل، خا�صة بعد 
�إن�ص���اء “�لهيئة �لعامة للرتفي���ه”، و�مل�صئولة 
عن خلق فر�ض ترفيهي���ة على �أر��صي �لدولة 
فقد ج���اءت �ل�صعودي���ة مبفاجاأة كب���رية، هي 
�إقام���ة �أول مهرج���ان ملو�صيق���ى “�جل���از” يف 

�ل�صعودية ملدة 3 �أيام متو��صلة و�ملزيد.

    BUZZ      
أحداث

ميك���ن �أن توظ���ف طاقات���ك م���ن �أجل 
بلورة م�رصوع مميز.

تك���ون �بتد�ء من هذ� �ليوم على موعد 
مع فرتة من �لعمل. 

ل تذه���ب و�أن���ت غ���ري مقتن���ع.. �لأهم 
قناعتك بالتغيري. 

كل م���ا تخطط ل���ه ي�صري عل���ى خري ما 
ير�م، وتبدو �لأمور جلية. 

تب���دو م�صطرب���اً بع�ض �ل�ص���يء نتيجة 
عو�ر�ض فاجاأتك. 

جتربك امل�ستجدات وال�سغوط الزائدة 
�إلى �إيجاد و�صائل جديدة. 

مار�ض �لريا�ص���ة يف نهاية �ل�صبوع ول 
تهملها وترتكها. 

ت�سعان النقاط على احلروف على 
�أ�ص�ض �صليمة.

مز�ج���ك �ملتقل���ب ل���ن ينفع���ك كثري� 
فانتبه �إلى �لأقرباء. 

�لر�ح���ة �رصوري���ة بعد ي���وم طويل من 
�لعمل.. ��صرتح.

تبحث هذ� �ليوم عن �لفر�صة �ملنا�صبة 
�لتي ت�صاعدك.

�ملق���ايل  م���ن  �لإم���كان  ق���در  خف���ف 
و�مل�صاوي �لغنية بالدهون. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

�أقام���ت �أ����رصة �لأدب���اء و�لكت���اب و�صمن 
فعالياته���ا �لأ�صبوعية ي���وم �أم�ض �لأول ندوة 
بعنو�ن “لغة يف ظالله���ا لغات” حتدث فيها 
�لأ�صتاذ �مل�صاعد يف جامع���ة “�أ �أم �أ �لدولية” 

�صباح �جلبوري وح�رصها جمع من �ملهتمني.
و��صتعر����ض �جلبوري يف ندوت���ه �لقيمة 
�لعدي���د م���ن �ملو��صي���ع �ل�صيق���ة �ملتعلقة 
باللغ���ة والمناط اللغوي���ة املختلفة ومباحث 
�لنحويني و�ل�صالي���ب و�مل�صطلحات، قا�صا 
�رصيط �لندوة بالتحدث عن �أ�صل �للغة، حيث 

يقول: 
�للغ���ة �أ�صلها من �لفع���ل )لغا يلغو لغو� 

�أي: قال باطال.....(
و�للغا: �ل�صوت، مثل �لوغا. ويقال �أي�صاً 
لغَي به يلغى لغاً، �أي: لِهج به. ولغي بال�رص�ب 

�أكرث منه.
و�لالغية: �لَلغ���وُ، )ل ت�صمع فيها لغية(. 

�أي كلمة ذ�ت لغو.
و�للغةُ �أ�صلها لغٌي �أو لغٌو، و�لهاء عو�ض، 
وجمعه���ا لغى، مث���ل برة وب���رى، وجتمع على 

لغات �أي�صا.
و�لن�صبة �إليها ُلغوٌي ول تقل َلَغوٌي.

)�ل�صحاح للجوهري( 
وجاء يف ل�صان �لعرب لبن منظور:

�للُغة: �لِل�ص���ُن. وهي ُفعَلةٌ من لغوُت، �أي 
تكلمت، �أ�صلها ُلغَوٌة، ككرة وقلة وثبة، كلها 

لماته���ا و�و�ت، وقي���ل �أ�صلها ُلَغ���ٌي �أو ُلَغٌو، 
و�له���اء عو�ض، وجمعها ُلغ���ًى مثل ُبرٍة وبرًى، 

ويف �ملحكم لغات ولغون. 
و�لن�صبة لها ُلَغوي ول تقل َلَغوي.

ومل ت���رد مفردة �للغ���ة يف �لقر�آن �لكرمي 
و�إمنا وردت يف مكانها مفردة �لل�صان(.

يف  �للغ���ة  ع���ن  �جلب���وري  حت���دث  ث���م 
�ل�صطالح ويعرف هذ� �جلانب مبا يلي:

�ختل���ف �لعلماء و�أه���ل �للغة يف 

مفهوم �للغة وتعريفها
ف�رصها �بن جني “باأن حَدها �أ�صو�ت يعرب 

بها كل قوم عن �أغر��صهم”
وي�صتمل هذ� �لتعريف على �أربعة جو�نب 

هي:
 �أن �للغة �أ�صو�ت. 

 �أن �للغة تعبري. 
 �أنها تعبري يعرب بها “كل قوم”. 

 �أنها تعبري عن “�أغر��ض”.
�أم���ا خ�صائ�ض �للغة كما �رصدها �جلبوري، 

فيقول:
حينم���ا ننظ���ر بع���ني �لتحليل �إل���ى هذه 

�لتعريف���ات، جن���د �أنه���ا حتمل ب���ني طياتها 
وه���ذه  �للغ���َة،  متِي���ز  �لت���ي  �خل�صائ����ضَ 
�خل�صائ����ض ه���ي نف�صها �لت���ي �عتمد عليها 
كثرٌي م���ن �للغويني �لقدم���اء و�ملحَدثني يف 

تعريفهم للغة، وتتمثل فيما يلي:
�صوتية �للغة 
تعبريية �للغة 

�جتماعية �للغة 
ُعرفية �للغة 

ثم �نتق���ل �ملحا�رص �إلى تعري���ف �للهجة 
وهي:

جاء يف ل�صان �لعرب:
�لَلْهَجةُ، و�لَلَهجةُ: طرف �لل�صان، وكذلك 

َجر�ُض �لكالم.
ويقال ف���الن ف�صي���ح �لَلْهج���ِة و�لَلَهجِة، 
وه���ي لغته �لتي جبل عليه���ا فاعتادها ون�صاأ 

عليها.
فقد تتمي���ز كل منطق���ٍة يف �لبلد �لو�حد 
بلهج���ٍة خمتلفة، فيكون يف �لبل���د �لو�حد لغةٌ 

و�حدٌة وع�رص�ت �للهجات. 
�للهجة هي جمموعة من �ل�صفات �للغوية 
تنتم���ي �إلى بيئ���ة خا�صة، وي�ص���رتك يف هذه 

�ل�صفات جميع �أفر�د هذه �لبيئة
 وكان���ت �لعرب تق���ول ع���ن �للهجة لغة 
فيقولون لغة متيم، ولغة هذيل ولغة قري�ض. 

�أما عن ن�صوء �للغات فيقول �جلبوري:
ل �أحد على وج���ه �لتحديد، يعرف متى �و 
�ي���ن �و على �ية �صورة �بتد�أ �لكالم �لن�صاين، 
عل���ى �لرغم م���ن وجود �فرت��ص���ات كثرية يف 
ه���ذ� �ملو�صوع. �إل �نه م���ن �ملعروف جيد�، ل 
توج���د جماعة �ن�صاني���ة، مهما ق���ل حظها من 
�حل�صارة و�ملدنية، ل متتلك لغة تتفاهم بها 

وتتبادل �لفكار من خاللها.
وق���د تع���ددت �لآر�ء و�لفر�صي���ات �لتي 
تف����رص ن�صاأة �للغ���ة �لإن�صاني���ة �لأولى، ويبني 
ع���ن �للغ���ة �لعربي���ة �لقدمية “�للغ���ة �لأم “. 
ج���ل �لأبح���اث �لتاريخية و�لعلمي���ة �لتي قام 
به���ا �لباحثون �أثبت���ت �أن �للغ���ة �لعربية �لأم 
ه���ي �أ�صل �للغات �لعاربة �لتي يفرت�ض �أنها 
كان���ت ت�صتخدم يف �صبه �جلزيرة �لعربية قبل 

�أن تتفرق �أقو�مها ب�صبب �لهجرة.
وتع���د �للغ���ة �لعربية �لف�صح���ى �لأقرب 
�إل���ى �للغ���ة �لعربي���ة �لأم ل�صيم���ا �نها ظلت 
منطوقة يف �جلزيرة �لعربي���ة مهد �للغة �لأم، 
و�أن �أقو�مها مل يتعر�صو� لغزو�ت ومل يختلط 
�أهله���ا بالغرب���اء، فاحتفظو� بتل���ك �للغة ومل 
يتاأثرو� بلغات �لو�فدين �إلى �أر�صهم، وي�صري 
�إلى ذل���ك عدد من �لباحث���ني بالقول: “يبدو 
�أن �للغ���ة �لعربية متثل �إلى ح���د معني �للغة 
)�ل�صامية( �لنقي���ة لأنها حافظت على كونها 

�للغة �لأقل تاأثر� بالعنا�رص �لأجنبية”.
و�أخري� ذك���ر �ملحا�رص معلوم���ة عن �أ�صل 
�جل���ذور يف �للغ���ات وهي: �لعربي���ة 16505، 

�لالتينية 800، �لنكلو �صك�صونية 2140.

اأ�سامة املاجد
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فازت باملاليني.. فتغري �شكلها 
�أج���رة بريطانية  �أنفق���ت �سائقة 
مبال���غ طائلة لكي تغ���ر من مظهرها 
�لأول �لذي مل يكن ي�سعدها، لت�سبح 
�أك���ر جم���الً، وذل���ك بع���د فوزها يف 
“يان�سي���ب” ق���دره 4 مالي���ن جنيه 

�إ�سرتليني.
وكانت ميلي�سا �إيد )57 عاماً( قد 
ف���ازت باجلائزة �لك���رى على بطاقة 

خد����ش يف دي�سمر �ملا�سي، ما �سجعها لأن تعمل على وجهه���ا لت�سعر باأنها “�أ�سغر �سناً و�أكر �أنوثة”. 
وكان���ت �ل�سي���دة نف�سها قد ظه���رت يف �ملا�سي ك�سخ�سي���ة تلفزيونية يف بر�مج �لو�ق���ع، لكنها تقول 
�إن �أ�سنانه���ا دم���رت بالهرمونات. وتبدو حياته���ا خمتلفة جد�ً �لآن، بعد �أن �أنفق���ت قر�بة 30 �ألف جنيه 
��سرتلين���ي، على خمتلف �إجر�ء�ت �ملعاجل���ة لتتخل�ش من �لتجاعيد وعالمات ك���ر �ل�سن. وقد خ�سعت 
بالفعل للبوتوك�ش، وح�سو �خلد، وملء �ل�سفاه، كذلك لإز�لة “طبقات �سطحية من �جللد”، ورفع �حلاجب 
وح�س���و�ت حت���ت �لعينن لإز�لة بقع �س���ود�ء. و�أو�سحت �أنه كان لها جتاويف ح���ول منطقة �لذقن متت 

معاجلتها متاما، و�أن ذلك ��ستغرق قر�بة 6 �أ�سابيع.

خطة ن�شائية لتهريب خمدرات بـ 21 مليون دوالر

م�شر حتبط اأكرب عملية اإجتار غري م�شروع يف جلود التما�شيح
 �أعلنت �ل�سلطات �مل�رصي���ة �أم�س �لإثنني �إحباط 
�أكرب �سبطي���ة �إجتار غري م�رصوع يف جل���ود �لتما�سيح 

مبدينة �أ�سو�ن، جنوب �لبالد.
وقال���ت وكالة �لأنب���اء �مل�رصي���ة �لر�سمية “�أ �ش 
�أ” �إن قط���اع حماية �لطبيعة بوز�رة �لبيئة، متكن من 
خ���ال حمميات �أ�س���و�ن وبالتعاون مع �رصط���ة �لبيئة 
و�مل�سطح���ات، م���ن �سب���ط 13 قطع���ة جل���د مت�ساح 
وحيو�ن���ات بري���ة خمتلفة �لأط���و�ل، باأح���د �ملر�كب 

�لقدمية ببحرية نا�رص )�سمال �أ�سو�ن(، جاهزة لنقلها 
للبيع.

و�أو�سح���ت �أنه���ا تعد �أك���ر �سبطي���ة من حيث 
�لعدد و�حلج���م لتما�سي���ح مت ��سطيادها باملخالفة 

لقانون �لبيئة.
و�أ�س���ارت �إلى �أن حمميات �أ�س���و�ن، تلقت باغا 
يفيد �لقي���ام بعمليات ��سطياد عدد من �لتما�سيح، 
خ���ال رحل���ة �سي���د ببح���رية نا����رص؛ به���دف �لجتار 

غ���ري �مل����رصوع يف جلوده���ا، ومت �لتن�سي���ق مع �رصطة 
�لبيئ���ة و�مل�سطح���ات ببحرية نا�رص، حي���ث مت �سبط 
�ملخالفن. ولفتت �إلى �أنه مت �سبط 13 قطعة جلد، 
لع���دد 10 متا�سي���ح، �إ�سافة �إلى 3 جل���ود حليو�نات 
برية )مل حتدده���ا( باأطو�ل خمتلفة، م���ن 2 مرت �إلى 
4 �أمت���ار على منت �أح���د �ملر�كب �خلا�سة، ومت �تخاذ 
كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية. وت�ستهر حمافظة �أ�سو�ن، 
جن���وب م����رص، وحتديد� بح���رية نا�رص باأنه���ا �مل�سدر 

�لرئي����ش لهذ� �لنوع من �لزو�ح���ف، و�أعلنت �حلكومة 
يف �أبري���ل 2016، �إن�س���اء م����رصوع م���ز�رع للتما�سيح 
يف �ملنطق���ة ذ�ته���ا ل�ستغالله���ا �قت�سادي���اً �س���و�ء 
عر ت�سدي���ر �للحوم �أو �جللود �لت���ي تتحول لأحذية 
وحقائ���ب غالي���ة �لثمن. ورغ���م �حلماي���ة �ملفرو�سة 
عليها وفق �لقانون، ميكن روؤية �لتما�سيح �ل�سغرية 
تب���اع يف بع�س �لأ�سو�ق مب�رص، ومنها �سوق �لتون�سي 

يف منطقة �ل�سيدة عائ�سة جنوب �لقاهرة.

�شركة “متحر�ش 
هوليوود” ت�شهر اإفال�شها

�أفادت تقارير �إعامية باأن جمل�س �إد�رة �رصكة 
و�ين�ستن لالإنتاج �ل�سينمائي و�لتلفزيوين �لتي 
كان ير�أ�سها ه���اريف و�ين�ستن �ملتهم بال�سلوك 
�جلن�سي �مل�سني، مبا يف ذلك �لغت�ساب، قال �إن 
�ل�رصكة �ست�سهر �إفا�سه���ا، بعد �نهيار حمادثات 
لبيعه���ا. ونقل���ت رويرتز عن �سح���ف مثل )�سان 
�أجنلو����ش  فر�ن�سي�سك���و كروني���كال(، و)لو����ش 
تامي���ز( ع���ن بي���ان ملجل����س �لإد�رة، ج���اء في���ه: 
“دخل���ت �رصكة و�ين�ستني يف عملي���ة بيع حثيثة، 
�أمال يف �حلفاظ عل���ى �لأ�سول و�لوظائف. و�ليوم 

�نتهت هذه �ملناق�سات دون توقيع �تفاق”.
و�أ�س���اف �لبي���ان �أن���ه مل يعد �أم���ام �ملجل�ش 
“خي���ار �سوى �مل�س���ي قدما يف �لطري���ق �لوحيد 
�لقابل للتطبيق لزيادة ما تبقى من قيمة �ل�رصكة 
�إلى �أق�سى حد: عملي���ة �إفال�ش منظمة”. ومل يرد 
تاأكيد للخطة حت���ى �لآن على �ملوقع �لإلكرتوين 
لل�رصك���ة �أو ع���رب ح�سابه���ا عل���ى موق���ع توي���رت. 
وكانت �ل�رصك���ة ت�سعى لعقد �تف���اق ينقذها من 
�لإفال�ش، بعدما �تهمت �أكر من 70 �مر�أة �ملنتج 
�ل�سينمائ���ي و�لرئي����س �ل�ساب���ق لل�رصك���ة هاريف 
و�ين�ست���ن، بال�سلوك �جلن�س���ي �مل�سن، مبا يف 
ذل���ك �لغت�س���اب. وينف���ي و�ين�ست���ني ممار�سة 

�جلن�ش دون ر�سا �لطرف �لآخر.

عا�شفة ثلجية “نادرة” 
تعطل احلياة يف روما

عطل���ت عا�سفة ثلجية ن���ادرة يف روما، �أم�ش 
�لإثن���ني، حرك���ة �ملو��س���ات، و�أدت �إل���ى �إغاق 
مد�ر�ش، ودفعت �ل�سلطات �إلى ��ستدعاء �جلي�ش 

للم�ساعدة يف ك�سح �لثلوج من �ل�سو�رع.
مط���ار  يف  فق���ط  و�ح���د  م���درج  ويعم���ل 
فيومت�سين���و �لرئي����س يف روما، فيم���ا �أغلق ثاين 
مطار بالعا�سمة �أثناء �لليل، ويقوم عمال بك�سح 
�لثل���وج م���ن �مل���درج لل�سم���اح بفتح���ه �سباحا. 
وقال م�سوؤول���ون من قطاع �لط���ر�ن يف �إيطاليا 
�إن �رصك���ة طري�ن ريان �إير، �لت���ي ت�ستخدم مطار 
ت�سيامبين���و كمرك���ز لها يف �إيطاليا ق���ررت �إلغاء 
جميع رحالته���ا من �ملطار و�إليه، لكنهم قالو� �إن 
�أغلب �ملطار�ت �لأخ���رى يف �إيطاليا مفتوحة رغم 

تاأخر بع�ش �لرحالت.
وهذه �أعن���ف عا�سفة ثلجي���ة ت�سهدها روما 
من���ذ 6 �سن���و�ت، �لأك���ر يف نهاي���ة فر�ي���ر منذ 
عقود، و�ملدين���ة غري �ملعدة للتعامل مع طو�رئ 
عو��س���ف ثلجية؛ نظر� لندرتها طلبت من مناطق 
�أخرى �إر�سال كا�سحات ثل���وج لتنظيف �ل�سو�رع. 
و�س���درت �أو�م���ر للمد�ر����س باإغ���اق �أبو�به���ا يف 
�لعا�سم���ة �لإيطالية، حي���ث مل يتمكن �لكثريون 
م���ن �لو�س���ول لأعماله���م، وطلب���ت �ل�رصط���ة من 

�ل�سكان �لبقاء يف �ملنازل.
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األخيرة

العلماء يجدون عالجا فعاال لالكتئاب
خل�س �خلرب�ء �لأمريكيون �إلى �أن حمبي �للحوم �حلمر�ء هم �أكرث عر�سة لاكتئاب من �أولئك �لذين 
يتناولون �خل�سار و�لفو�كه. ووفقا للباحثني يف �ملركز �لطبي جلامعة “ر��ش” و�أع�ساء �أكادميية �لعلوم 
�لع�سبية يف �لوليات �ملتحدة، فاإن �ل�ستهاك �ملنتظم للفو�كه و�خل�رص�و�ت هو �أ�سهل طريقة للتغلب 

على �لكتئاب، بح�سب ما ذكرت �سحيفة “تلغر�ف”.
ومع ذلك، فاإن در��سة �لعلماء �لأمركين تهدف �إلى منع �لكتئاب لدى كبار �ل�سن. وحلل �خلر�ء 

�لنظام �لغذ�ئي لأكر من �ألف �سخ�ش تبد�أ �أعمارهم من 80 عاما ملدة 6 �سنو�ت.
وخل����ش �لعلماء �إلى �أن �لنا�ش �لذي���ن جتنبو� �للحوم �حلمر�ء و�لده���ون �مل�سبعة و�ل�سكر وف�سلو� 
�لفو�ك���ه و�خل�رص�و�ت، فهم �أقل عر�سة لاإ�ساب���ة بال�سطر�بات �لكتئابية بن�سبة 11 %. ولدى �لنا�ش 

�لتي �أ�سا�ش نظامها �لغذ�ئي �للحوم، كان خطر �لكتئاب مرتفع.

�أق������رت ���س��ي��دت��ان 
يف  بتورطهما  كنديتان 
كمية  تهريب  حم��اول��ة 
بقيمة  �مل��خ��در�ت  م��ن 
�إلى  دولر  مليون   21
�أ���س��رت�ل��ي��ا. و�أف�����ادت 
“تلغر�ف”  ���س��ح��ي��ف��ة 
�لأ����س���رت�ل���ي���ة، �أم�����ش 

�أمتعة  تفتي�س  بعد  �لتهريب  عملية  �إحباط  ��ستطاعت  �لباد  �سلطات  باأن  �لإثنني 
�ل�سيدتن يف ميناء مدينة �سيدين قبل �أ�سهر.

�ملخدر�ت عر  تهريب  �أجل  من  �إباحية”؛  “�أفالم  مع جنمة  �ل�سيدتان  وتعاونت 
عملية معقدة، �إذ مت و�سع 95 كيلوغر�ما من �ملخدر�ت يف 4 حقائب خالل �سفرهن 

من بريطانيا، عر �أمركا �جلنوبية، و�سول �إلى �أ�سرت�ليا.
و��ستغرقت رحلة �لتهريب 51 يوما عر �إحدى �ل�سفن �ل�سياحية �لعمالقة.

و�أن��دري  عاما(،   23( روبر�ش  ميلينا  �أن  �إلى  �لأ�سرت�لية  �ل�سحيفة  و�أ�سارت 
تاميني )64 عاما( قد تو�جهان عقوبة �ل�سجن مدى �حلياة يف حالة �إد�نتهما.

�لإباحية  �لأفام  �أ�سرت�لية يف وقت �سابق حكما ب�سجن ممثلة  و�أ�سدرت حمكمة 
بتقدمي  �أدينت  بعدما  �ل�سنة،  ون�سف  �سنو�ت   4 ملدة  لغي�س  �إيز�بيل  �لكندية 

�مل�ساعدة لل�سيدتن. 
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مي�شيل اأوباما تطرح 
مذكراتها يف نوفمرب

 �أعلن���ت �سي���دة �لبيت �لأبي����ش �ل�سابقة مي�سي���ل �أوباما عن ط���رح مذكر�تها �لتي حتمل 
عن���و�ن “�أ�سبح���ت” يف نوفمرب �ملقبل. ح�سب ما �أوردت عنه���ا �أ�سوت�سيدبر�س. وغردت �سيدة 
�أم���ركا �لأول���ى �ل�سابقة، وو�سفت �لكت���اب باأنه “جتربة �سخ�سية للغاي���ة”.   وكانت �ل�سيدة 
�لأول���ى وزوجها �لرئي�س �ل�سابق بار�ك �أوباما قد تو�سا �إلى �تفاق م�سرتك �لعام �ملا�سي مع 
د�ر ن����رص بنغوين ر�ندوم هاو�س لن�رص كتابيهم���ا. ويعتقد �أن �ل�سفقة تبلغ قيمتها ما يزيد عن 
30 ملي���ون دولر.  مذك���ر�ت �ل�سيد�ت �لأول عادة ما حتقق مبيعات جيدة، وينتظر �لكثريون 
مذك���ر�ت مي�سي���ل �أوباما بت�سوق كبر، فله���ا معجبون حول �لعامل، كم���ا �أنها مل حتك ق�ستها 
بالتف�سيل من قبل.  وكان كتابها �لوحيد �ل�سابق ن�رص يف 2012 حتت عنو�ن “ن�ساأ يف �أمركا”. 
وبالن�سب���ة لزوجه���ا بار�ك �أوباما، �ل���ذي �ألَّف كتابي “�أحالم �أبي” �لذي بي���ع باملالين، و”جر�أة 

�لأمل”، فاإنه مل يحدد موعد� لن�رص مذكر�ته بعد.

الطائرات بدون طيار.. عار�شات جدد 

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

 فتيات يلتقطن “�سلفي” خالل معركة الطحني يف اليونان  )رويرتز(

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �لإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�ش �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ش �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن د�ر �لباد لل�سحافة و�لن�رص و�لتوزيع 
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تطبع يف موؤ�س�سة �لأيام للن�رص
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العشاء: 07:08
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الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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Tel: 17323073 - 17321175
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

�لطق�س غري م�ستقر مع �أمطار 
متفرقة يف وقت لحق من هذه 
�لليلة قد تكون رعدية �حيانا.

�لرياح �رصقية بوجه عام من 7 �إلى 12 عقدة 
وت�سل من 13 �إلى 18 عقدة �حيانا مع هبات 

قد ت�سل �إلى 35 عقدة يف وقت لحق.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى قدمن قرب �ل�سو�حل ومن 2 �إلى 
4 �قد�م يف عر�ش �لبحر قد ي�سل �إلى 8 �قد�م مع �لهبات. 

درجة �حلر�رة �لعظمى 23 و�ل�سغرى 17 درجة مئوية.

فتحت د�ر �لأزياء �لإيطالية �ل�سهرة دولت�سي �آند جابانا �أبو�ب عامل �ساحر بعر�ش مذهل 
�ساركت فيه طائر�ت بدون طيار وذلك �سمن �آخر فعاليات �أ�سبوع ميالنو للمو�سة.

ويف م�سته���ل �لعر�ش، قرعت �لأجر��ش وفتحت �لبو�بة لتخ���رج منها طائر�ت بدون طيار 
حتمل حقائب �ليد �لن�سائية �لفاخرة للد�ر �ل�سهرة وت�سر بها على �ملم�سى.
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