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الثالثاء

14 نوفمبر 2017 
25 صفر 1439

بدء �شرف اإعانات 
احلريق ملت�شرري بوري

�جلنبي���ة - �ملحافظ���ة �ل�س���مالية: ق���ال حماف���ظ 
�ل�س���مالية عل���ي �لع�س���فور �إن �ملحافظة ب���د�أت على 
�لف���ور يف �رصف �إعانة �حلريق للأ�رص �مل�س���تحقة �عتباًر� 
من ي���وم �أم�س، علوًة على �رصف �لتعوي�س���ات �ملالية 
م���ن قبل �جله���ات �ملعنية �الأخرى، وه���ي وز�رة �لعمل 
و�لتنمي���ة �الجتماعية و�رصك���ة “بابك���و”. وتنفيًذ� الأمر 
�س���مو ويل �لعهد، ز�ر حماف���ظ �ل�س���مالية مبعية وزير 
�الأ�سغال و�سوؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين ع�سام 

خل���ف عدًد� من �الأ�رص �لتي ت�رصرت ممتلكاتهم 
جر�ء �العتد�ء �الرهابي.

بلديون: ال�شتعدادات ملو�شم 
الأمطار “ن�ص ن�ص”

�س����جل �لبلديون مو�قف متباينة �إز�ء ��س����تعد�د�ت 
�لبحرين لدخول مو�س����م �الأمطار، وما ق����د حتدثه �أمطار 
اخل����ر من اأ�����رار لبع�����ض املناطق الت����ي ُعرفت بنقاط 
جتم����ع �ملياه فيها. و�أكد بع�����س �لبلديني يف ت�رصيحات 
ل�”�لبلد” �أن �ملجمعات �ل�س����كنية �ملت�رصرة من هطول 
�الأمط����ار يف دو�ئرهم مل مت�����س بتاًتا، ومل يجر �أي تعديل 
عليها. وو�س����فت ه����ذه �ملجموع����ة ��س����تعد�د�ت وز�رة 

�الأ�سغال و�س����وؤون �لبلديات ملو�سم �الأمطار 
ب� “ن�س ن�س”.

�ملنام���ة - بن���ا: و�س���ف جمل�س �ل���وزر�ء �لعمل 
�لتخريب���ي �الإرهابي �لذي ت�س���بب يف �النفجار �لذي 
وق���ع يف �أح���د �أنابي���ب �لنف���ط �لتابع���ة ل�رصكة نفط 
�لبحري���ن )بابكو( بالق���رب من منطقة ب���وري، باأنه 
و�الأ�س���اليب  �لعن���ف  �أعم���ال  �إرهاب���ي يف  ت�س���عيد 
الإجرامية �سد امل�سالح واملن�ساآت احليوية و�سالمة 
املواطنني وعدواًنا خطًرا يك�سف الدور الذي يلعبه 

�لنظام �الإير�ين �مل�س���وؤول عن �لعدي���د من �الأعمال 
�لتخريبي���ة �لت���ي توؤثر عل���ى �الأمن و�ال�س���تقر�ر يف 

�لبحرين و�ملنطقة.
ور�أ�س رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي 
�الأم���ري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة وبح�س���ور ويل 
�لعه���د نائب �لقائ���د �الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي�س 
جمل�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان 

بن حم���د �آل خليفة �جلل�س���ة �العتيادية �الأ�س���بوعية 
ملجل�س �لوزر�ء، وذلك بق�رص �لق�سيبية �أم�س.

ووجه �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء �إلى 
ا�س���تمالك عدد م���ن العقارات يف ع���دد من املناطق 
من اأجل تخ�سي�س���ها �سمن م�ساريع املنفعة العامة 

ومنها م�رصوع �س���لماباد �الإ�سكاين، وتو�سعة 
بع�س �ل�سو�رع يف �لدير وجدحف�س.

اإلزام احلافالت برتكيب كامريات مراقبة

اأ�شهر   9 “الربكة” يف  اأرباح  دولر  مليون   97

اأ�شهر  9 “الإثمار” يف  اأرباح  دينار  مليون   5.8

�س���يكون لز�ماً على جمي���ع حافلت نقل �ل���ركاب و�لطلبة يف 
�لبحري���ن م���ع نهاية �الأ�س���بوع �ملقب���ل تركيب كام���ري�ت مر�قبة 
ومعدات اأمن و�سالمة عامة، وذلك بعد انتهاء فرتة توفيق اأو�ساع 
تر�خي�س �أن�س���طة �لنقل �لعام �لد�خلي و�لربي، و�لتي �ستنق�سي 

بحلول 23 نوفمرب 2017. 
وحذرت وز�رة �ملو��س���لت و�الت�س���االت يف تعميم �أ�س���حاب 
�رصكات �لنقل، من ر�سد �ملخالفات يف حال عدم �اللتز�م باالأحكام 
و�للو�ئ���ح �ملن�س���و�س عليها يف ه���ذه �لقر�ر�ت �لتي �أ�س���درتها 

8الوزارة العام املا�سي و�رورة تطبيقها.
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رئي�س الوزراء يوّجه ل�ستمالك عقارات للمنفعة العامـة يف الديـر وجدحفـ�س و�سلمابـاد
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علي الفردان

 

• �سمو رئي�س �لوزر�ء مرتئ�سا، بح�سور �سمو ويل �لعهد، جل�سة جمل�س �لوزر�ء �أم�س	

د لثلثي اأع�ساء جمل�س الأمناء اأمر ملكي ُيجدِّ

تعزيز ح�شور الربملانيني بجائزة عي�شى الإن�شانية
�سدر عن عاهل �لبلد �ساحب �جلللة 
�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة �أمر ملكي 
باإعادة ت�سكيل جمل�س �أمناء جائزة عي�سى 

خلدمة الإن�سانية.
وعّزز �الأمر �مللكي �حل�سور �لربملاين 
مبجل����س �الأمن���اء. ودخ���ل عتب���ة �ملجل�س 
�لنائ���ب �الأول لرئي����س جمل����س �لن���و�ب 
عل���ي �لعر�دي، وع�س���و جمل�س �ل�س���ورى 
�لناقد و�لباحث �مل�رصحي و�ملرتجم حممد 

اخلزاعي.
وحاف���ظ عل���ى مو�قعه���م 5 �أع�س���اء 
باملجل����س، وه���م: نائ���ب رئي����س جمل�س 

�لوزر�ء �ل�سيخ خالد بن عبد�هلل �آل خليفة، 
و�الأدي���ب �ل�س���اعر ورج���ل �الأعم���ال تقي 
البحارنة، ووزير اخلارجية ال�سيخ خالد بن 
�أحمد بن حممد �آل خليفة، ورئي�س���ة هيئة 
�لبحرين للثقافة و�الآثار �ل�سيخة مي بنت 
حمم���د �آل خليفة، و�الأم���ني �لعام للجائزة 

علي عبد�هلل خليفة.

را�شد الغائب

• حممد اخلزاعي	 • علي �لعر�دي	

جمموعة   - �ملنامة 
�ل�����ربك�����ة: ب���ل���غ ���س��ايف 
مل�ساهمي  �لعائد  �لدخل 
جمموعة �لربكة �مل�رصفية 
97 مليون دوالر للأ�سهر 
�ل��ت�����س��ع��ة �الأول�������ى من 
�أك��د  جانبه،  م��ن   .2017

نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة عبد�هلل �ل�سعودي “�إن �لنتائج �ملالية 
و�لت�سغيلية �لتي حققناها تعترب جيدة بكل �ملقايي�س”. 

ب��ن��ك   - �مل���ن���ام���ة 
�الإثمار: حقق بنك �الإثمار 
 5.8 ب��ل��غ  رب����ح  ����س���ايف 
للأ�سهر  دي��ن��ار  مليون 
�لت�سعة �الأولى من �لعام 
���س��ايف  وك����ان   ،2017
الربح اخلا�ض مب�ساهمي 

2017 قد بلغ  30 �سبتمرب  �لت�سعة �ملنتهية يف  �لبنك للأ�سهر 
1.7 مليون دينار. 

• عبد�هلل �ل�سعودي 	

• �أحمد عبد�لرحيم	

• عدنان يو�سف	

• �الأمري عمرو �لفي�سل	

�شحايا  ح�شيلة  قتيل   400
الزلزال يف اإيران

عو��س����م � وكاالت: �رتفع عدد �لقتلى جر�ء �لزلز�ل 
القوي الذي �رب احلدود الإيرانية العراقية م�ساء الأحد 
�إلى 407 قتل����ى، وحو�يل 6000 جريح، ح�س����بما ذكرت 
وكالة �الأنباء �الإير�نية �لر�سمية “�إرنا”.  ومتركز �لزلز�ل 
�ل����ذي بلغ����ت قوته 7.3 درج����ة على بع����د 31 كيلومرت� 

14خارج مدينة حلبجة �سمال �رصقي �لعر�ق.
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راأ�س رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
وبح�س���ور ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمري �س���لمان 
بن حم���د اآل خليف���ة اجلل�س���ة العتيادية 
الأ�س���بوعية ملجل�س الوزراء، وذلك بق�رص 
الق�س���يبية اأم����س، واأدلى الأم���ن العام 
ملجل�س الوزراء يا�رص النا�رص عقب اجلل�سة 

بالت�رصيح التايل:
 اأدان جمل����س ال���وزراء ب�س���دة العمل 
يف  ت�س���بب  ال���ذي  الإرهاب���ي  التخريب���ي 
النفجار ال���ذي وقع يف اأحد اأنابيب النفط 
التابع���ة ل�رصك���ة نف���ط البحري���ن )بابكو( 

منطق���ة  م���ن  بالق���رب 
بوري، ومب���ا ترتب عليه 
بامل�س���الح  اإ����رصار  م���ن 
والقت�س���ادية  احليوي���ة 
الأف���راد  وممتل���كات 
وتعري����س  واملن�س���اآت 
وبث  للخط���ر  �س���امتهم 

الرعب يف نفو�سهم. 
املجل����س  وو�س���فه 
اإرهابي يف  باأنه ت�س���عيد 
اأعمال العنف والأ�ساليب 

امل�سالح  �س���د  الإجرامية 
واملن�س���اآت احليوية و�س���امة املواطنن 
وعدواًنا خطرًيا يك�سف الدور الذي يلعبه 
النظ���ام الإيراين امل�س���وؤول ع���ن العديد 
م���ن الأعم���ال التخريبية الت���ي توؤثر على 
الأمن وال�س���تقرار يف البحرين واملنطقة، 
ودعم ه���ذا النظام وتوجيهات���ه املبا�رصة 
للعنا����رص الإرهابي���ة يف البحري���ن لتنفيذ 
خمططات���ه يف زعزع���ة الأمن وال�س���تقرار 
�س���من ما تقوم به اإيران من انتهاكات يف 
املنطقة العربية وتدخل �سافر يف �ساأنها 
الداخل���ي لتقوي����س الأمن وال�س���لم بها، 
والتي ت�س���اعدت يف الف���رة الأخرية من 
خال العمل العدواين من قبل ملي�س���يات 
احلوثي التابعة لإيران يف اليمن واملتمثل 
يف اإطاق �ساروخ بالي�ستي اإيراين ال�سنع 
باجت���اه  اليمني���ة  الأرا�س���ي  م���ن داخ���ل 
الريا�س، واأخرًيا تفجري اأحد اأنابيب النفط 
مبملكة البحرين. و�سّدد املجل�س باأن كل 
من يثب���ت تورطه من العنا����رص الإرهابية 
يف هذا اجلرم امل�س���ن �سيجابه بكل حزم 
و�س���دة واأن يد العدالة �س���تطول الآثمن 
فاحلكومة لن تاألو جهًدا يف �س���بيل حفظ 
الأمن وحماية ال�سامة العامة وهي قادرة 

على ذلك. 
وفيم���ا ا�س���تمع املجل����س اإل���ى اإيجاز 
اأمن���ي من وزي���ر الداخلية ب�س���اأن احلادث 
الإرهابي وماب�س���اته والإجراءات الفورية 
الت���ي اتخذتها الأجه���زة املعنية للتعامل 
مع���ه، فق���د اأثن���ى املجل����س عل���ى جهود 
املخت�س���ة  واجله���ات  الأمني���ة  الأجه���زة 
وتع���اون املواطن���ن واملقيم���ن، ووّجه 
املجل����س ال�س���كر والتقدير اإل���ى حكومة 
بقي���ادة  ال�س���عودية  العربي���ة  اململك���ة 
عاه���ل اململكة العربية ال�س���عودية خادم 
احلرم���ن ال�رصيف���ن املل���ك �س���لمان بن 
عبدالعزي���ز اآل �س���عود للتع���اون الفوري 
الذي اأبدته اجلهات املخت�سة يف التعامل 
مع احلادث وا�س���تئناف اإم���دادات النفط 
بن البلدين يف فرة قيا�س���ية، كما وّجه 
جمل����س الوزراء �س���كره وتقدي���ره لكافة 
الدول ال�س���قيقة وال�س���ديقة والهيئات 
واملنظم���ات الإقليمي���ة والدولي���ة عل���ى 
م���ا اأبدته م���ن مواق���ف داعمة وم�س���اندة 
لإج���راءات مملك���ة البحري���ن يف احلف���اظ 
عل���ى اأمنه���ا وا�س���تقرارها.   بع���د ذلك، 
نظ���ر املجل�س يف املذكرات املدرجة على 

ج���دول اأعماله واتخ���ذ ب�س���اأنها القرارات 
على النحو التايل:

امللكي  ال�سمو  �ساحب  وّج���ه  اأولً: 
من  ع��دد  ا�ستماك  اإل��ى  ال���وزراء  رئي�س 
اأجل  من  املناطق  من  عدد  يف  العقارات 
تخ�سي�سها �سمن م�ساريع املنفعة العامة 
ومنها م�رصوع �سلماباد الإ�سكاين، وتو�سعة 
وجدحف�س،  ال��دي��ر  يف  ال�����س��وارع  بع�س 
املرفوعة  امل��ذك��رة  بحث  اأث��ن��اء  وذل���ك 
الأ�سغال و�سوؤون  الغر�س من وزير  لهذا 
وت�سمن  العمراين  والتخطيط  البلديات 
ا�ستماكات  على  املوافقة  اأي�ًسا  ذل��ك 
وتعديل  باملحرق  اللوؤلوؤ  متحف  مل�رصوع 
بالدير  عقارات  و�سعية 

وجدحف�س. 
ثانًي���ا: متا�س���ًيا م���ع 
احلكوم�����ة  توجه���������ات 
خف�������س  يف  ونهجه�������ا 
احلكومي���ة،  النفق���ات 
ونظ���ًرا لنتفاء املربرات 
ل�س���تمرارها يف ظ���ل ما 
يزخر به القطاع احلكومي 
وكف���اءات  خ���ربات  م���ن 
وطنية، فقد قّرر جمل�س 
ال���وزراء اإلغاء عاوة الغراب التي ت�رصف 
بعق���ود  البحريني���ن  غ���ري  للموظف���ن 
خارجي���ة، وكلف املجل�س دي���وان اخلدمة 
املدنية بالتعاون م���ع اجلهات احلكومية 
ذات العاقة لت�س���وية اأو�ساع املوظفن 
الأجانب احلالين من خال عقود �س���املة 

ت�سمن احلفاظ على ا�ستحقاقاتهم.
ثالًث���ا: واف���ق جمل����س ال���وزراء على 
م�رصوع اتفاقية لتجنب الزدواج ال�رصيبي 
ومنع الته���رب املايل بالن�س���بة لل�رصائب 
عل���ى الدخل بن حكوم���ة مملكة البحرين 
وحكوم���ة منطق���ة هون���غ كون���غ الإدارية 
اخلا�س���ة جلمهوري���ة ال�س���ن ال�س���عبية، 
وذلك لتوفري البيئة القانونية والت�رصيعية 
والقت�س���ادية الازم���ة لت�س���جيع تدف���ق 
روؤو�س الأموال وال�ستثمارات امل�سركة، 
وفّو�س املجل�س وزي���ر املالية بالتوقيع 
النهائ���ي عليها نيابة ع���ن حكومة مملكة 

البحرين.
 رابًع���ا: بحث جمل�س الوزراء عدًدا من 
القراحات برغبة واأح���ال ردود احلكومة 
ب�س���اأنها اإل���ى جمل����س الن���واب باعتب���ار 
اأن الأه���داف الت���ي ترمي اإل���ى حتقيقها 
مكفول���ة وحمل اهتم���ام وعناية احلكومة، 
وم���ن بينه���ا الق���راح برغب���ة اخلا����س 
مبواق���ف متع���ددة الأدوار لل�س���يارات يف 
بع�س امل�ست�س���فيات، وتنظيم �س���اعات 
الأ�س���نان  عي���ادات  والأطب���اء يف  العم���ل 
الأ�س���عة  وخدم���ات  ال�س���حية،  باملراك���ز 
الطبية، وت�س���هيل املنافذ اإل���ى اجلنبية، 
واإن�س���اء ال�س���قق الفندقي���ة العائلي���ة يف 
بع�س املناطق، وب�ساأن الحتاد الريا�سي 

للمعاقن.
اأخ���ذ  الوزاري���ة،  التقاري���ر  بن���د  ويف 
املجل����س علًم���ا بنتائ���ج م�س���اركة مملكة 
البحري���ن يف معر�س دب���ي اجلوي 2017، 
كما اأخذ املجل�س علًما بنتائج امل�س���اركة 
يف معر�س �س���وق ال�س���فر العاملي والذي 
اأقيم يف العا�سمة الربيطانية لندن موؤخًرا، 
بينم���ا اأخ���ذ املجل����س علًما اأي�ًس���ا بنتائج 
امل�س���اركة يف املنتدى العاملي لل�س���باب 
الذي عقد يف �رصم ال�س���يخ بجمهورية م�رص 

العربية ال�سقيقة موؤخًرا.
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ا�ستمالك عقارات للمنفعة العامة يف الدير وجدحف�ص
بع�سها مل�رصوعي �سلماباد الإ�سكاين ومتحف اللوؤلوؤ... �سمو رئي�س الوزراء يوّجه:

• �سمو رئي�س الوزراء مرئ�سا، بح�سور �سمو ويل العهد، جل�سة جمل�س الوزراء اأم�س	

• يا�رص النا�رص	

تفجري اأنبوب النفط عدوان خطري يك�س���ف الدور الإيراين

ك�����ل م�ن  يثب�����ت  توّرط�����ه يف اجلرم �س���يجابه بكل حزم

الأم���ن حف���ظ  �س���بيل  يف  جه���ًدا  تاأل���و  ل���ن  احلكوم���ة 

قب�سة اأمنية حمكمة توازي ت�ساعد اال�ستهداف

املنام���ة - بنا: ا�س���تقبل رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، ويل 
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليفة، وذلك �س���باح اأم�س بق�رص الق�سيبية، حيث 
ا�ستعر�س �سموهما جملة من املو�سوعات ذات ال�سلة 
بال�ساأن املحلي والتطورات الإقليمية والدولية. وخال 

اللقاء، اأكد �س���موهما اأن دولنا تتعّر�س ل�ستهداف يف 
اأمنها وا�س���تقرارها واقت�س���ادها، وهذا ال�س���تهداف 
ب���داأ ياأخ���ذ منًحى مت�س���اعًدا، �س���تتوازى معه قب�س���ة 
اأمنية حمكمة واإجراءات م�س���ددة على م�س���توى احلدث 
الإرهابي، فا جمال للتهاون مع من ت�س���ّول له نف�س���ه 
تهديد اأمن املواطن���ن، ومثل هوؤلء ينبذهم املجتمع 
ول يقبل لهم مكاًنا يف بحرين الأمن والأمان والتعاي�س 

وال�س���ام. وا�ستعر�س �ساحب ال�س���مو امللكي رئي�س 
ال���وزراء، و�س���احب ال�س���مو امللك���ي ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء اآخر 
امل�س���تجدات على ال�س���احة العربية واجلهود املبذولة 
لتعزيز التع���اون يف مواجهة التحدي���ات ويف مقدمتها 
الإرهاب والتدخات يف ال�س���اأن الداخلي العربي بهدف 

زعزعة الأمن وال�ستقرار.

•  �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا �سمو ويل العهد	

�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد:  
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مجموعة البركة المصرفية )ش.م.ب.( 
القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

30 سبتمبر 2017 )مراجعة(

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين
ص.ب 1٨٨2 - المنامة، مملكة البحرين

)مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي(

عدنان أحمد يوسف
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعاله، استخرجت من القوائم المالية المرحلية 
الموحدة المختصرة التي روجعت من قبل السادة إرنست و يونغ - البحرين. 

هذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا اإللكتروني المبين أدناه.

  albaraka.com 

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في 30 سبتمبر 2017 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق المالك
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 )مراجعة( 

فرعا666بلدا 15قـــارات٣

٣0 سبتمبر 2017
مدققة

31 ديسمبر 2016
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

الموجودات 
 5,073,41٨ 4.825.295نقد وأرصدة لدى البنوك 

 11,423,44٨ 12.0٣8.٣94ذمم مدينة 
 1,5٨2,396 2.171.0٣0التمويل بالمضاربة والمشاركة 

 2,629,131 ٣.051.168استثمارات 
 1,٨30,339 1.854.927إجارة منتهية بالتمليك 

 417,295 4٣0.٣65عقارات ومعدات 
 469,23٨ 49٣.485موجودات أخرى 

 23,425,265 24.864.664مجموع الموجودات 
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات 
 4,9٨3,772 5.192.846حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى 

 91٨,395 1.224.٣82مبالغ مستحقة لبنوك 
 1,3٨1,256 1.147.412تمويالت طويلة األجل

 ٨56,467 80٣.014مطلوبات أخرى 
 ٨,139,٨90 8.٣67.654مجموع المطلوبات 

 13,276,794 14.001.511حقوق حاملي حسابات االستثمار
حقوق المالك

 1,149,21٨ 1.206.679رأس المال 
 )9,5٨٨((10.480)أسهم الخزينة

 1٨,574 19.259عالوة إصدار أسهم 
 - 400.000رأس المال الدائم الفئة 1

 1٨1,971 18٣.21٣احتياطات 
 41,271 40.620التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

 )666,719((677.0٣7)تحويل عمالت أجنبية 
 497,374 587.118أرباح مبقاة

 6٨,٨57 -تخصيصات مقترحة
 1,2٨0,95٨ 1.749.٣72الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي الصكوك 

 727,623 746.127حقوق غير مسيطرة 
 2,00٨,5٨1 2.495.499مجموع حقوق المالك

 23,425,265 24.864.664مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك 

30 سبتمبر ٣02016 سبتمبر 2017
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

182.0٣8965٫402صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
)351٫962((444.849)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)192٫245(114.٣01صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التمويلية
)7٨٫٨56((14.850)تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

342٫339(16٣.٣60)صافي التغير في النقد وما في حكمه
2٫292٫6٨9النقد وما في حكمه في 1 يناير

2٫635٫02٨النقد وما في حكمه في ٣0 سبتمبر

للتسعة أشهر المنتهية فيللثالثة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر ٣02016 سبتمبر 302017 سبتمبر ٣02016 سبتمبر 2017

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 
الدخل 

 صافي الدخل من عقود تمويل 
٣21.٣٣4346٫60291٣.6541٫002٫2٨٨واستثمارات مشتركة 

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 
)٨37٫250((774.688))275٫509((274.962)قبل حصة المجموعة كمضارب

94.18891٫135267.805293٫604حصة المجموعة كمضارب 
)543٫646((506.88٣))1٨4٫374((180.774)عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار

حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات 
140.560162٫22٨406.77145٨٫642االستثمار )كمضارب وكرب المال( 

حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات 
1156544.2752٫457االستثمار غير المدرجة في الميزانية

67.44٣60٫٨62255.871210٫2٨2صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات ذاتية 
٣7.50٣30٫37٨116.858132٫527دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 

5.1791٨٫1071٣.٣٣٣4٨٫610دخل تشغيلي آخر
250.800272٫229797.108٨52٫51٨

)63٫616((61.922))21٫545((20.022)ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل
2٣0.778250٫6٨47٣5.1867٨٨٫902مجموع الدخل التشغيلي 

المصروفات التشغيلية
76.29976٫6732٣7.٣٣5250٫629مصروفات الموظفين 

11.7592٫1٨4٣5.24432٫917استهالك وإطفاء 
4٣.68246٫233144.161143٫654مصروفات تشغيلية أخرى 

1٣1.740125٫090416.740427٫200مجموع المصروفات التشغيلية 

 صافي الدخل للفترة قبل صافي 
99.0٣8125٫594٣18.446361٫702المخصصات والضرائب

)76٫6٨6((97.895))39٫157((٣9.127)صافي المخصصات
59.911٨6٫437220.5512٨5٫016صافي دخل الفترة قبل الضرائب 

)٨1٫176((66.504))25٫644((18.812)الضرائب 
41.09960٫793154.047203٫٨40صافي الدخل للفترة 

العائد إلى: 
26.79735٫03596.545116٫421   حقوق مساهمي الشركة األم 

14.٣0225٫75٨57.502٨7٫419   حقوق غير مسيطرة 
41.09960٫793154.047203٫٨40

 النصيب األساسي والمخفض للسهم 
2.242٫938.079٫72في األرباح - سنتات أمريكية   العائد إلى حقوق 

مساهمي الشركة األم
وحاملي الصكوك 

 حقوق 
غير مسيطرة 

 مجموع حقوق
المالك

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 
 2,008,581  727,62٣  1,280,958 في 1 يناير 2017

(11,٣96) -(11,٣96) أرباح أسهم
(207) -(207) صافي الحركة في أسهم الخزينة

(1,٣28) (677) (651) صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة
 2,145  90٣  1,242 صافي الحركة في االحتياطات األخرى 

(14,851) (4,5٣٣) (10,٣18) تحويل عمالت أجنبية 
 154,047  57,502  96,545 صافي الدخل للفترة 

(٣1,941) (٣1,941)  - أرباح أسهم الشركات التابعة
(4,021)  - (4,021) تخصيصات الزكاة

 400,000 - 400,000 رأس المال الدائم فئة 1
(2,780)  - (2,780) مصروفات متعلقة برأس المال الدائم فئة 1
(2,750) (2,750)  - صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

 2,495,499  746,127  1,749,٣72 في ٣0 سبتمبر 2017
 2,094,5٨3  73٨,1٨1 1٫356٫402في 1 يناير 2016

)22,143(  - )22٫143(أرباح أسهم
229 - 229صافي الحركة في أسهم الخزينة

)529()140( )3٨9(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 
)3،113()1٫501()1٫612(صافي الحركة في االحتياطات األخرى 

)7٨،٨56()33،6٨7()45٫169(تحويل عمالت أجنبية 
116،421٨7،419203،٨40صافي الدخل للفترة

)32،424()31،424(-أرباح أسهم الشركات التابعة
)6،632( - )6،632(تخصيصات الزكاة

)1٫040()1٫040(  - تأثيرات اقتناء حقوق غير مسيطرة
2٫154٫915 757٫٨0٨ 1٫397٫107في 30 سبتمبر 2016

2.851.959
2.688.599

عبدالّله عمار السعودي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

م�ساريع م�ستقبلية جلعل “اجلنوبية” قبلًة لل�سياحة

بـــدء �ســرف اإعانــات احلريق ملت�ســرري بــوري

م�شيدا بالتجاوب ال�رسيع لفريق الأمن وال�شالمة بـ “بابكو” لإخماد احلريق... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

تنفيًذا لأمر �شمو ويل العهد ... حمافظ ال�شمالية: 

املنامـــة - بنا: اأكد حمافـــظ املحافظة اجلنوبية 
�شمو ال�شـــيخ خليفة بن علي اآل خليفة عزمه موا�شلة 
امل�شي نحو حتقيق الإجنازات ال�شرتاتيجية البعيدة 
املدى لتطوير �شـــواهد ومقا�شـــد العديد من مواقع 
املحافظـــة اجلنوبيـــة، وتوفري النواق�ـــص من مرافق 
وخدمات وا�شـــتغاللها ال�شـــتغالل الأمثل، وبال�شكل 
الذي يرتك ب�شـــمة وا�شـــحة لإبراز املعامل التاريخية 
وال�شـــياحية التي تزخـــر بها املحافظة ومل ت�شـــتثمر 

بال�شكل الذي يحقق تطلعات اأهايل املحافظة.
واأ�شار �شموه اإلى اأن منوال العمل ي�شري نحو روؤية 
م�شـــتقبلية ملبـــادرات حتقق جناحات يف ال�شـــتدامة 
والقيمة امل�شـــافة ولن نقبل بالنجاحات وامل�شـــاريع 

املوقتة التي تزول مع انق�شاء الأيام.
كما اأكد �شمو حمافظ املحافظة اجلنوبية اأن روؤية 
ونظرة املحافظة هو ال�شتثمار يف املوروث التاريخي 
العريـــق الذي متتاز به املحافظـــة اجلنوبية وترجمته 
اإلى م�شاريع تكون مق�شـــًدا تاريخيًّا و�شياحيًّا جاذًبا، 
منّوًها �شـــموه باأنه ل ميكن لذلك اأن يكتب له النجاح 
دون وجود تعاون ودعم من �رسيك ا�شرتاتيجي له من 
الوزن والثقل الكبري ك�رسكة نفط البحرين بابكو. جاء 
ذلك يف الزيارة التي قام بها �شـــمو حمافظ اجلنوبية 
ل�رسكة نفط البحرين )بابكو(، حيث كان يف ا�شـــتقبال 

�شـــموه الرئي�ـــص التنفيـــذي بيرت بارتلـــت وعدد من 
امل�شوؤولني بال�رسكة.

وا�شـــتعر�ص حمافـــظ املحافظة اجلنوبية �شـــمو 
ال�شيخ خليفة بن علي ال خليفة مع الرئي�ص التنفيذي 
ل�رسكة بابكو بيرت بارتلت �شـــبل التن�شـــيق والتعاون 
امل�شـــرتك مـــن اأجـــل تطويـــر والرتقـــاء بامل�شـــاريع 
واخلدمـــات امل�شـــتدامة التي ترتك اأثـــًرا خالًدا يوثق 

قيمـــة العمـــل ويعـــزز ال�شـــتفادة العامة مـــن ورائه 
ويحفـــظ جوهر وم�شـــمون فكرتـــه على مـــر التاريخ، 
م�شـــيًدا �شـــموه باجلهـــود التـــي بذلتها �رسكـــة نفط 
البحريـــن “بابكو” والتجاوب ال�رسيع الذي اأبداه فريق 
الأمـــن وال�شـــالمة ب�رسكـــة “بابكو” يف ال�شـــيطرة على 
اإخماد احلريق الناجم عن العمل الإرهابي الذي تعر�ص 
لـــه اأحد اأنابيب النفط خالل الأيام القليلة املا�شـــية. 

من جانبه، رّحب الرئي�ص التنفيذي ل�رسكة بابكو ب�شمو 
حمافظ املحفظة اجلنوبية، واأكد دعمه وجتاوبه لروؤية 
وتطلعات �شـــموه يف دعم ورعاية امل�شاريع والربامج 
امل�شـــتدامة، معرًبا عن ا�شـــتعداد ال�رسكة يف التعاون 
والتن�شيق لتطوير والرتقاء باملبادرات ذات الأبعاد 
ـــا مرئيًّا  الطويلة املدى، كما قدم خالل الزيارة عر�شً
ل�شموه تناول مراحل تاأ�شـــي�ص ال�رسكة والتطور الذي 

�شـــهدته من خمتلف املراحل و�شـــولً اإلى امل�شـــاريع 
امل�شـــتقبلية التي �شت�شـــهدها يف املرحلـــة املقبلة، 
معرًبا عن اإ�شادته بحر�ص حمافظ املحافظة اجلنوبية 
�شـــمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة على التوا�شل 
مـــع كافة اجلهـــات، م�شـــرًيا اإلى املبـــادرات احليوية 
القيمة ل�شـــموه امل�شـــاهمة يف تنمية كافة القطاعات 

واملجالت يف عموم اأرجاء املحافظة اجلنوبية.

اجلنبيـــة – املحافظة ال�شـــمالية:  تنفيًذا لأمر ويل العهد نائب 
القائـــد الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الـــوزراء بح�رس املنازل 
املت�ـــرسرة جراء العتداء الإرهابي على اأحـــد اأنابيب النفط ومتابعة 
احتياجات الأهايل، زار حمافظ ال�شمالية علي  الع�شفور مبعية وزير 
الأ�شغال و�شـــوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�شام خلف عدًدا 
مـــن الأ�رس التي ت�رسرت ممتلكاتهم جراء هذا العمل املدان للوقوف 
علـــى احتياجاتهم.  واأكد اأن املحافظة ال�شـــمالية با�رست التن�شـــيق 

الفوري مع الأهايل حل�رس كافة هذه الأ�رسار الناجمة عنه. 
وقال اإن تكليف �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد 

الأعلى النائـــب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء و�شـــدور اأمره الكرمي 
ياأتي جت�شـــيًدا حلر�ص واهتمام قيادة البالد احلكيمة وعلى راأ�شها 
�شاحب اجلاللة امللك باملواطنني وما يوليه جاللته من رعاية اأبوية 
لكافة اأبناء الوطن.  واأ�شاف الع�شفور اأن املحافظة تت�رسف بتنفيذ 
اأمر �شموه و�شتعمل مع خمتلف اجلهات ذات العالقة بجهد م�شاعف 
حل�رس وتلبيـــة احتياجـــات املواطنني املت�رسرين مـــن هذا احلادث 
الآثم واملـــدان من كافة اأهل البحرين. ومت خالل الزيارة ت�شـــنيف 
املنازل املت�رسرة اإلى ثالثة م�شـــتويات: احلرجة واملتو�شـــطة التي 
حتتـــاج اإلـــى �رسعة تاأهيـــل املنازل للخدمـــات من الكهربـــاء واملاء 

والثالثة الب�شـــيطة وهي التخل�ص من الزيوت على جدران املنازل، 
م�شـــرًيا اإلى اأهمية تواجد طاقم الوزارة لتنفيذ خطة عمل لعر�شها 
على املقاولني املعتمدين لديها.  واأ�شار الع�شفور اإلى الإ�رساع يف 
بحث اإخالء البيوت واآلية ت�شـــلمها وت�شـــليمها بعد انتهاء العمل يف 
اأقرب فر�شة ممكنة. وقال الع�شفور اإن املحافظة بداأت على الفور 
يف �رسف اإعانة احلريق لالأ�رس امل�شـــتحقة اعتباًرا من يوم الإثنني 13 
نوفمـــرب 2017، عـــالوًة على �رسف التعوي�شـــات املاليـــة من قبل 
اجلهـــات املعنية الأخـــرى، وهي وزارة العمـــل والتنمية الجتماعية 
و�رسكة “بابكو”، فيما جرت املتابعة لعمل اإدارة الأوقاف اجلعفرية 

التي تقوم بعمليات ال�شيانة واإعادة اإمداد الكهرباء واملاء وتقدمي 
خيارات ال�شـــكن املوؤقت لعدد من الأ�رس، خمتتًما الع�شفور بالقول 
اأن مبادرة �شـــمو ويل العهد اأ�شاعت م�شاعر الرتياح والعرفان بني 

الأهايل.

• �شمو حمافظ اجلنوبية يف زيارة ل�رسكة نفط البحرين )بابكو(	

• الوزير خلف واملحافظ الع�شفور خالل الزيارة.	

امل�شـــتدامة والربامـــج  �شـــموه  مبـــادرات  لكافـــة  دعمنـــا  نوؤكـــد  بارتلـــت: 



جّدد جاللة �مللك تعيني ثلثي �أع�ض���اء جمل�س 
�أمناء جائزة عي�ض���ى خلدمة �لإن�ضانية برئا�ضة نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ضمو �ل�ضيخ حممد بن مبارك 

�آل خليفة.
وعّزز �لأمر �مللكي �حل�ضور �لربملاين مبجل�س 
�لأمناء. ودخ���ل عتبة �ملجل�س �لنائب �لأول لرئي�س 
جمل����س �لن���و�ب عل���ي �لع���ر�دي، وع�ض���و جمل�س 
�ل�ضورى �لناقد و�لباحث �مل�رسحي و�ملرتجم حممد 

�خلز�عي.
وغادر �لت�ضكيل �جلديد م�ضت�ضار جاللة �مللك 
ل�ض���وؤون �ل�ض���لطة �لت�رسيعية حممد علي بن �ل�ضيخ 
من�ضور �ل�ضرتي، وع�ض���و جمل�س �ل�ضورى من�ضور 
�رسحان. وحافظ على مو�قعهم 5 �أع�ضاء باملجل�س، 
وهم: نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�ض���يخ خالد بن 
عبد�هلل �آل خليفة، و�لأديب �ل�ض���اعر ورجل �لأعمال 
تق���ي �لبحارنة، ووزي���ر �خلارجية �ل�ض���يخ خالد بن 
�أحمد بن حممد �آل خليفة، ورئي�ض���ة هيئة �لبحرين 
للثقافة و�لآثار �ل�ض���يخة مي بنت حممد �آل خليفة، 

و�لأمني �لعام للجائزة علي عبد�هلل خليفة.
وكان جالل���ة �ملل���ك قد ق���ّرر جتدي���د تعيني 
ا للجائزة، ومن�ض���ور  علي عب���د�هلل خليفة �أميًنا عامًّ
ا م�ض���اعًد� للجائزة، وذلك ملدة 4  �رسح���ان �أميًنا عامًّ
�ض���نو�ت، تبد�أ من 24 �ضبتمرب 2014، وتنتهي يف 
24 �ض���بتمرب 2018. ومتنح �جلائزة كل �ض���نتني 
لأف�ضل �إجناز يف خدمة �لإن�ضانية. وللجائزة مكافاأة 
مالي���ة، يحدد مقد�ره���ا �أمر ملكي، ومين���ح �لفائز 
�ملكافاأة، و�ض���هادة تقدي���ر، وميد�لية، يف �حتفال 

يقام حتت رعاية جاللة �مللك.

4local@albiladpress.com بالدنا الثالثاء 14 نوفمبر 2017 
25 صفر 1439
العدد 3318

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م
فترة التسعة أشهر
المـنـتهيـة فـــــي 
30 سبتمبر 2017

مراجعة

فترة التسعة أشهر
المـنـتهيـة فـــــي 
30 سبتمبر 2016

مراجعة

األنشطة التشغيلية

)882,670()115,608(صافي خسارة  الفترة

التسويات:

191,237 229,870   اإلستهالك

49,175 310,518   اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتوفرة للبيع

 94,146  52,977   حصة الشركة في خسائر الشركة الزميلة

13 )364,891()أرباح ( خسائر مكتسبة من بيع إستثمارات متوفرة للبيع

)219,141()227,835(ايرادات فوائد و اسهم

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

394,957 )79,675(  المخزون

404,618 )1,637,280(  ذمم تجارية مدينة وأخرى

84,884 1,637,682   ذمم تجارية دائنة وأخرى

)13,632(5,258 حقوق نهاية الخدمة للموظفين - صافي

103,587 )188,984(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في/ ) الناتجة عن( األنشطه التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)636,564()476,465(شراء مباني وآالت ومعدات

)1,399,220(شراء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

)17,188()794,560(شراء إستثمارات متوفرة للبيع

 3,177  495,242 المحصل من بيع إستثمارات متوفرة للبيع

 1,246,663 المحصل من إستحقاق إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

1,274,142 351,673 صافي الحركة في الودائع ألجل

222,972 أرباح مستلمة من إستثمار في شركة زميلة

219,141 227,835 فوائد و أرباح أسهم مستلمة

913,123 )196,275(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(/ الناتجة من األنشطه اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

 -    265,602 صافي التغير في قرض قصير االجل 

 1,246,663 )300,375(أرباح أسهم مدفوعه

1,246,663 )34,773(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

570,133 )420,032(صافي)النقص(/ في النقدية وما في حكمها

615,379 1,030,548 النقدية وما في حكمها كما في بداية الفترة

1,185,512 610,516 النقدية وما في حكمها كما في نهاية الفترة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 سبتمبر 2017م 
30 سبتمبر 2017

مراجعة
31 ديسمبر 2016

مدققة

الموجـودات 

الموجـودات غير المتـداولة

 2,197,882  2,444,478 مباني وآالت ومعدات

 1,980,863  1,923,705 إستثمار في شركة زميلة

 3,526,276  3,867,161 إستثمارات متوفرة للبيع

 1,250,000  1,250,000 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 8,955,021  9,485,344 مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

 2,634,118  2,713,793 المخزون

 1,483,517  3,120,797 ذمم تجارية مدينة وأخرى

 351,673 -ودائع ألجل

 1,030,548  610,516 النقد وما في حكمه 

 5,499,856  6,445,106 مجموع الموجودات المتداولة

 14,454,877  15,930,450 مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق المسـاهمين

 3,120,928  3,120,928 رأس المال

 1,560,464  1,560,464 اإلحتياطي القانوني

 3,993,000  3,993,000 اإلحتياطي العـام

 1,000,000  1,000,000 إحتياطي التطوير وتقلبات أسعار المواد الخام

 1,809,252  1,798,088 إحتياطي القيمة العادلة لإلسثمارات

 1,939,554  1,517,749 األرباح المستبقاة

 )116,266( )116,266(أسهم خزينة

 13,306,932  12,873,963 مجموع حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة

 16,311  21,569 مخصص التزامات نهاية الخدمة 

المطلوبات المتـداولة

 -    265,602 قرض قصير االجل 

 1,131,634  2,769,316 ذمم تجارية دائنة و اخرى

 1,147,945  3,056,487 مجموع المطلوبات

 14,454,877  15,930,450 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م 
إحتياطي التطويروتقلبات االحتياطي العاماالحتياطي القانونيرأس المــال

أسعار المواد الخـام
 إحتياطي القيمــة 

العادلــة لإلستثمارات
المجموعأسهم الخزينةاألرباح المستبقاه

2016 )مراجعة(

15,024,456 )116,266(3,489,130 1,977,200 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928  في 01 يناير 2016

)1,076,010( -   )882,670()193,340( -    -    -    -   مجموع الخسائر الشـامل للفترة

)459,289( -   )459,289( -    -    -    -    -   أرباح أسهم موزعـة عن سنة 2015

13,489,157 )116,266(2,147,171 1,783,860 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928 في 30 سبتمبر 2016

2017 )مراجعة(

13,306,932 )116,266(1,939,554 1,809,252 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928  في 01 يناير 2017

)126,772( -   )115,608()11,164( -    -    -    -   مجموع الخسارة الشـامل للفترة

)306,197( -   )306,197( -    -    -    -    -   أرباح أسهم موزعـة عن سنة 2016

12,873,963 )116,266(1,517,749 1,798,088 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928 في 30 سبتمبر 2017

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2017

مراجعة

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2016

مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنـتـهيــة فــي 

30 سبتمبر 2017
مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنـتـهيــة فــي 

30 سبتمبر 2016
مراجعة

 5,295,133  10,837,202  1,892,422  3,332,011 المبيعـات

 )5,790,196( )10,732,673( )1,923,414( )3,376,119(تكلفـة المبيعـات

 )495,063( 104,529  )30,992( )44,108(إجمالي) الخسارة(/الربح خالل الفترة

 )468,078( )448,529( )147,134( )157,884(مصروفات تشغيلية أخرى 

 -     )2,324( -     )2,324(مصروفات التمويل 

)160,208( )147,134( )450,853( )468,078( 

 )963,141( )346,324( )178,126( )204,316(خسائر العمليات

 219,141  227,835  26,271  37,497 إيرادات اإلستثمارات

 -     364,891  -     364,891 مكاسب ناتجة من بيع استثمارات متوفرة للبيع 

 )94,146( )52,977( )34,330( )85,578(حصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة

 4,651  1,485  2,349  342 ايرادات اخرى 

 )49,175( )310,518( )16,392( )279,948(االنخفاض في قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع

 )882,670( )115,608( )200,228( )167,112(صافي خسارة الفترة

)28.83()3.78()6.54()5.45(الخسارة األساسية على السهم )فلس( 

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م

الربع المنتهــي في
30 سبتمبر 2017

مراجعة

الربع المنتهـي في
30 سبتمبر 2016

مراجعة

فترة التسعـة أشهر
المنـتــهيــة فـــي 
30 سبتمبر 2017

مراجعة

فترة التسعـة أشهر
المنـتــهيــة فـــي 
30 سبتمبر 2016

مراجعة

 )882,670( )115,608( )200,228( )167,112(صافي خسارة الفترة

الدخل الشامل اآلخـر:

البنود التي يمكن إعادة تبويبها في بيان األرباح أو الخسائر:

)خسائر( / مكاسب القيمة العادلة غير المحققة 
إلستثمارات متوفرة للبيع

)42,706(  32,630 )12,806()163,234(

حصة الشركة من صافي التغير في القيمة العادلة 
لإلستثمار في الشركة الزميلة

 469  2,567 )4,180( )30,106( 

صافي التغير في مخصص القيمة العادلة 
لالستثمارات الناتج من بيع استثمارات متوفرة للبيع

 5,822     -  5,822     - 

 )193,340( )11,164( 35,197  )36,415(مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل األخر للفترة

 )1,076,010( )126,772( )165,031( )203,527(مجموع )الخسارة( الشاملة للفترة

البيانات المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017م )مراجعة(
 شـركـة دلمــون للـدواجــن )ش . م . ب(  

* اعتمدت البيانات المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2017 من قبل مجلس االدارة في 13 نوفمبر 
2017 ويمكن اإلطالع على البيانات المالية بشكل متكامل من خالل موقع 

www.dawajen.bh الشركة اإللكتروني

روجعت البيانات المالية من بي دي أو

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيــس مجلــس اإلدارة 

عبدالحسين خليل ديواني
  نائب رئيس مجلس اإلدارة

القائد العام يتبادل الأحاديث الودية مع الزوار

ال�سفري ال�سعودي: ما مي�س البحرين مي�سنا

جمل�س الوزراء الكويتي يدين احلادث الإرهابي

رو�سيا توؤكد رف�سها للتفجري الإرهابي يف البحرين

اإعادة ت�سكيل جمل�س اأمناء جائزة عي�سى الإن�سانية

تنويع و�سائل التدريب وفق الإمكانات الب�رشية واملالية

برئا�ضة حممد بن مبارك وع�ضوية 7 من كبار �مل�ضوؤولني

تعميم “تكامل” على �لوز�ر�ت و�جلهات �حلكومية يف 2018... خالد بن عبد�هلل:

�ملنام���ة - بنا: �ض���در عن عاهل �لبالد �ض���احب 
�جلالل���ة �مللك حمد بن عي�ض���ى �آل خليف���ة �أمر ملكي 
رقم )63( ل�ض���نة 2017 باإعادة ت�ضكيل جمل�س �أمناء 
جائزة عي�ضى خلدمة �لإن�ضانية. وجاء يف �ملادة �لأولى 
م���ن �لأمر ما يلي: يعاد ت�ض���كيل جمل����س �أمناء جائزة 

عي�ضى خلدمة �لإن�ضانية برئا�ضة نائب رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء �ض���مو �ل�ض���يخ حممد ب���ن مب���ارك �آل خليفة، 
وع�ض���وية كل من: �ل�ضيخ خالد بن عبد�هلل �آل خليفة 
نائ���ب �أول للرئي�س، وتقي حممد �لبحارنة نائب ثاين 
للرئي�س، و�ل�ضيخ خالد بن �أحمد بن حممد �آل خليفة، 

و�ل�ض���يخة مي بنت حمم���د �آل خليف���ة، وعلي عبد�هلل 
�لعر�دي، وحممد علي �خلز�عي، وعلي عبد�هلل خليفة. 
وتكون مدة ع�ض���ويتهم 4 �ضنو�ت، �عتباًر� من تاريخ 
�ضدور هذ� �لأمر.  ون�ضت �ملادة �لثانية: يعمل بهذ� 
�لأمر من تاريخ �ضدوره، وين�رس يف �جلريدة �لر�ضمية.

�ملنام���ة - بن���ا: �أكد نائب رئي�س جمل����س �لوزر�ء، 
نائ���ب رئي����س جمل����س �خلدمة �ملدني���ة �ل�ض���يخ خالد 
ب���ن عب���د �هلل �آل خليفة �أهمي���ة ربط �لأد�ء �ملوؤ�ض�ض���ي 
ب���الأد�ء �لف���ردي ملوظف���ي �لقطاع �لع���ام وفًقا خلطة 
�لعمل �ملعتمدة لتعميم م�رسوع �إد�رة �لأد�ء �ملوؤ�ض�ض���ي 
“تكامل” على جميع �لوز�ر�ت و�جلهات �حلكومية خالل 

�لن�ضف �لأول من �لعام 2018.
وكان �ل�ض���يخ خالد بن عب���د �هلل قد تر�أ�س مبكتبه 
يف ق�رس �لق�ض���يبية �ض���باح �أم�س �لجتم���اع �لثامن ع�رس 
ملجل����س �خلدم���ة �ملدنية، بح�ض���ور �أع�ض���اء �ملجل�س. 
ه �ل�ض���يخ خالد بن عبد�هلل ديو�ن  ويف هذ� �ل�ض���دد، وجَّ
�خلدمة �ملدنية ومعهد �لإد�رة �لعامة �إلى در��ضة مدى 

�إمكان تنويع و�ضائل �لتدريب مبا يتنا�ضب و�لإمكانات 
�لب�رسي���ة و�ملالية �ملتاحة، وذلك با�ض���تثمار ما ميتلكه 
�ملوظف���ون م���ن خ���رب�ت مبنية عل���ى معايري �أف�ض���ل 

�ملمار�ضات، وتو�ضيع �لعمل مبفهوم �لتعلم على ر�أ�س 
�لعمل �لقائم على �لإر�ض���اد �ل�ضخ�ضي �ملمنهج و�لذي 

يتبعه �ملعهد يف بر�جمه �لتدريبية �حلالية.

•  نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء يرت�أ�س �جتماع جمل�س �خلدمة �ملدنية	

�ملنام���ة - بنا: ��ض���تقبل �لقائ���د �لعام لقوة 
دف���اع �لبحرين �مل�ض���ري �لركن �ل�ض���يخ خليفة بن 
�أحم���د �آل خليفة يف مكتبه بالقيادة �لعامة �ض���باح 
�أم�س، رجل �لأعمال عبد�حلميد �لكوهجي و�إخو�نه، 
كما ��ض���تقبل حممد �ملناع���ي، ومت خالل �للقاءين 
تبادل �لأحاديث �لودية.   من جانب �آخر ��ض����تقبل 

�لقائد �لعام لق����وة يف مكتبه بالقيادة �لعامة 
�ض����باح �أم�س، �لل����و�ء �لرك����ن متقاعد عبد�هلل 
�لنعيم����ي. وخ����الل �للقاء، رح����ب �لقائد �لعام 
لق����وة دفاع �لبحري����ن باللو�ء �لرك����ن متقاعد 
عبد�هلل علي ف�ض����ل �لنعيمي، م�ضيد�ً باجلهد 

�لطيب �لذي بذله خالل فرتة عمله.  

�ملنام���ة - بن���ا: عرب �ض���فري 
خ���ادم �حلرم���ني �ل�رسيف���ني لدى 
مملكة �لبحرين عبد�هلل �آل �ل�ضيخ 
�إد�نته و��ضتنكاره �ل�ضديدين  عن 
للتفج���ري �لرهاب���ي �ل���ذي وق���ع 
�جلمعة �ملا�ض���ي يف منطقة بوري 
�لذي �أدى �إلى حريق باأحد �أنابيب 

�لنفط.
و�أكد �أن �لعم���ل �لعدو�ين يعترب عمال �إرهابيا 

وتخريبي���ا يتناف���ى م���ع كل �لقيم 
و�ملب���ادئ �لإن�ض���انية و�لقو�ن���ني 
�لدولية ويه���دف �إلى زعزعة �لأمن 
�مل�ض���الح  و����رسب  و�ل�ض���تقر�ر 
�حليوية يف مملكة �لبحرين وترويع 
�لآمنني من �ملو�طنني و�ملقيمني 
فيه���ا.  و�أ�ض���اف �أن �أم���ن مملك���ة 
�لبحرين من �أمن �ململكة �لعربية �ل�ض���عودية، و�أن 

كل ما مي�س مملكة �لبحرين مي�ضنا.

�لكويت - بن����ا: �أد�ن جمل�س �لوزر�ء �لكويتي 
�حل����ادث �لإرهاب����ي �ل����ذي ��ض����تهدف خ����ط �أنابيب 
�لنف����ط، و�أدى لالإ�رس�ر بامل�ض����الح �لعليا و�ض����المة 
�ملو�طنني و�ملقيم����ني. و�أكد �ملجل�س يف �جتماعه 
�لأ�ض����بوعي �أم�����س برئا�ض����ة رئي�س جمل�����س �لوزر�ء 

�لكويتي �ل�ضيخ جابر �ملبارك �حلمد �ل�ضباح وقوف 
دول����ة �لكويت حكومة و�ض����عًبا مع مملك����ة �لبحرين 
وتاأييده����ا لكافة �لإجر�ء�ت �لت����ي تتخذها �ململكة 
�ض����د هذه �لأعمال �لإرهابية �لتي ت�ضتهدف زعزعة 

�أمنها و��ضتقر�رها وترويع �لآمنني فيها.

مو�ض���كو - بن���ا: �أعرب���ت رو�ض���يا �أم����س عن 
رف�ضها حلادث �لتفجري �لإرهابي �لذي ��ضتهدف 

�أنبوب للنفط يف مملكة �لبحرين.
وج���اء يف بي���ان للخارجي���ة �لرو�ض���ية �أوردته 

وكالة “�ض���بوتنيك”: “على خلفي���ة تفجري �أنبوب 
نفط يف �لبحرين، نوؤكد �ملوقف �ملبدئي �لرو�ضي 
�لر�ف����س لأي �أعم���ال �إرهابية، مب���ا فيها �ملوجهة 

�ضد من�ضاآت �لبنية �لتحتية �ملدنية”.

د �لثقة بثلثي �أع�ضاء جمل�س �لأمناء �أمر ملكي ُيجدِّ
تعزيز ح�سور الربملانيني بجائزة عي�سى الإن�سانية

را�سد الغائب

• �ل�ضفري �ل�ضعودي	
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بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

مت ا�ضتخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحلي املخت�رص املوحد، وبيان الدخل املرحلي املخت�رص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحلي املخت�رص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحلي املخت�رص املوحد، من املعلومات املالية املرحلية 

املخت�رصة  املوحدة لالإثمار القاب�ضة �س.م.ب. )�ضابقًا بنك الإثمار �س.م.ب.( لفرتة الت�ضعة اأ�ضهر املنتهية يف ٣٠ �ضبتمرب ٢٠١٧، والتي مت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة ومت مراجعتها من قبل ال�ضادة/ براي�س ووترهاو�س كوبرز ام اإي ليمتد، 

مملكة البحرين، والذين اأ�ضدروا تقرير مراجعة غري متحفظ، بتاريخ ١٣ نوفمرب ٢٠١٧.

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد 
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 3٠ سبتمبر ٢٠١٧

االحتياطيات
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اأ�سهم 
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احتياطي 

القيمة

العادلة 

لال�ستثمارات 

العقارية

حتويل 

عمالت 

اأجنبية 

اإجمايل 

االحتياطيات 

خ�سائر

مرتاكمة

اإجمايل

حقوق

 امللكية

 ٤٢٧،٤١5  )5٢٠،9٣٣( ٢١٨،٤6٠  )٤٧،٣٧٨( ٢،6٤٨  ٢5،٧١١ 5٠،٧٢٧ ٣٨،٠9٠ ١٤٨،66٢ )٢٧،٨٠٢(٧5٧،69٠ يف ١ يناير ٢٠١٧ )مدققة(

)٢٧،٠٤٣()٢٧،٠٤٣( -  -  -  -  -  -  -  - - �ضايف خ�ضارة الفرتة

)١،9٢٤(- ٤٢٣  -  -  -  -  -  ٤٢٣   )٢،٣٤٧(  - اأ�ضهم حتت نظام حوافز املوظفني

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك 

واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما 

 ٤،٧٣٤  -  ٤،٧٣٤  -  -  ٤،٧٣٤  -  -  - - - يف حكمها

١٠،6٧9 - ١٠،6٧9 ٢،6٧٠  - ٨،٠٠9 -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة 

 ٨،٤٠٢  -  ٨،٤٠٢  ٨،6٠6  )١9٣(  )١١( -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

4٢٢,٢6٣)54٧,9٧6(  ٢4٢,69٨  )٣6,١٠٢( ٢,455 ٣٨,44٣ 5٠,٧٢٧  ٣٨,٠9٠  ١49,٠٨5  )٣٠,١49( ٧5٧,69٠ يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٧ )مراجعة(

دكتورة اأماين خالد بور�سلي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري عمرو حممد الفي�سل

رئي�س جمل�س الإدارة

اأحمد عبدالرحيم

الرئي�س التنفيذي

�رصكة الإثمار القاب�ضة �س.م.ب. )بنك الإثمار �س.م.ب. �ضابقًا( �ضجل جتاري: ١5٢١٠-٢٠، �س.ب: ٢٨٢٠، برج ال�ضيف، �ضاحية ال�ضيف، مملكة البحرين.

www.ithmaarholding.com :هاتف: 5٨٤٠٠٠ ١٧ )9٧٣+(، فاك�س: 5٨٤٠١٧ ١٧ )9٧٣+(، املوقع الإلكرتوين

مرخ�س من قبل م�رصف البحرين املركزي ك�رصكة ا�ضتثمارية فئة ١.
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 امللكية

 ٤١٤،٢٢٣  )5٢٤،٢١٢( ٢١٠،٨9٤  )٣٨،٤١٣( ١،5٨6  9،٢١٢ 5٠،٧٢٧ ٣٨،٠9٠ ١٤9،69٢ )٣٠،١٤9(٧5٧،69٠ يف ١ يناير ٢٠١6 )مدققة(

  6،5٠٤   6،5٠٤   -  -  -  -  -  -  -  - - �ضايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك 

واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما 

 ١،٤6٠  -  ١،٤6٠  -  -  ١،٤6٠  -  -  -  -  - يف حكمها

 )٨٧٣( -  )٨٧٣( -  -  )٨٧٣( -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة 

 )١9(  -  )١9(  )9٧(  ٧5  ٣ -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

  4٢١,٢95  )5١٧,٧٠٨(  ٢١١,46٢  )٣٨,5١٠( ١,66١  9,٨٠٢ 5٠,٧٢٧  ٣٨,٠9٠  ١49,69٢  )٣٠,١49( ٧5٧,69٠ يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١6 )مراجعة(

الثالثة اأ�سهر املنتهية يف الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف   

٣٠ �سبتمرب ٢٠١6 ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٧  ٣٠ �سبتمرب ٢٠١6  ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٧   

)مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(   

االإيرادات     

 ٣9،9٨٠   ٤١،٣٧9   ١٠٧،٢٧5   ١١9،١٧6 الدخل من ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة 

 ناق�ضًا: العائد حل�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)٢6،6٨٧(  )٢٣،٨٣6(  )٧٢،6٠١(  )6٧،٢٤٣( وخم�ض�ضات الهبوط يف القيمة 

 ح�سة املجموعة من دخل ح�سابات اال�ستثمار

 ١٣,٢9٣   ١٧,54٣   ٣4,6٧4   5١,9٣٣ املطلقة ب�سفتها م�سارباً 

 ح�ضة املجموعة من دخل ح�ضابات ال�ضتثمار

 -   -   ٨١   - املقيدة ب�ضفتها م�ضارباً 

 ٣٢،٢٧9   ٣6،٢٨9   99،١٧9   ١٠٨،٣٧١ الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى 

 ٨،٣5٨   5،٧٢٢   ٢٧،9٨٢   ٢٧،٣٣٨ ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب 

 ٣١،١٠6   ٢٧،٧١٣   ١١٠،١٧٤   95،٢٨١ الدخل من ال�ضتثمارات الخرى 

 ١٣،١٨5   ٧،٠٠٢   ٣5،9٨5   ١9،٤١9 اإيرادات اأخرى 

 9٨,٢٢١   94,٢69   ٣٠٨,٠٧5   ٣٠٢,٣4٢ اإجمايل االإيرادات 

 ناق�ضًا: اأرباح مدفوعة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية

)٣6،5٧٧(  )٤٠،٤٠٢(  )١١٣،٧٧٣(  )١٢١،٢6٢( وموؤ�ض�ضات اأخرى - �ضايف 

 6١,644   5٣,٨6٧   ١94,٣٠٢   ١٨١,٠٨٠ اإيرادات ت�سغيلية 

امل�رصوفات    

)٣9،٨٨٠(  )٤5،١١٠(  )١٢٠،٨5١(  )١٢6،٧5٢( امل�رصوفات الإدارية والعمومية 

)٧،٢99(  )5،٧٧9(  )٢٢،٣٢٠(  )٢١،5١٨( الإ�ضتهالك والإطفاء 

)4٧,١٧9(  )5٠,٨٨9(  )١4٣,١٧١(  )١4٨,٢٧٠( اإجمايل امل�رصوفات 

 �سايف الربح قبل اخل�سارة الناجتة من املوجودات 

 املحتفظ بها لغر�س البيع وخم�س�سات الهبوط

 ١4,465   ٢,9٧٨   5١,١٣١   ٣٢,٨١٠ يف القيمة وال�رصائب اخلارجية  

 خم�ض�ضات الهبوط يف قيمة املوجودات املحتفظ

 -  )١٢،٣٨9(   -  )١٢،٣٨9( بها لغر�س البيع 

)5،٠٤5(   ٧٣١  )١٤،١56(  )١٢،٠55( خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف 

 9,4٢٠  )٨,6٨٠(   ٣6,9٧5  )٨,٣66( �سايف الربح/)اخل�سارة( قبل ال�رصائب اخلارجية 

)٤،655(  )5،9٨٤(  )٢٠،٢5٠(  )٢٤،6١5( �رصائب خارجية 

 4,٧65  )١4,664(   ١6,٧٢5  )١6,٢49( �سايف الربح/)اخل�سارة( للفرتة 

متعلقة بالتايل:    

 ٢،١٠١  )١٧،٧95(   6،5٠٤  )٢٧،٠٤٣( م�ضاهمي الإثمار 

 ٢،66٤   ٣،١٣١   ١٠،٢٢١   ١٠،٧9٤ حقوق الأقلية 

 4,٧65  )١4,664(   ١6,٧٢5  )١6,٢49(   

٠.٠٧  )٠.6١(   ٠.٢٢  )٠.9٣( عائد ال�سهم االأ�سا�سي واملخفف - �سنتات اأمريكية 

كما يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١٧

)مراجعة(

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١6

)مدققة(

كما يف ٣٠ �سبتمرب ٢٠١6

)مراجعة(

املوجودات

5٧9،٨٨٧٧٣6،٠٣٣٧٤٧،٢٧١نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

�ضلع وودائع اأخرى لدى م�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية

٢69،٤5١١٤٢،6٠٧٢6١،٤٨٨  وموؤ�ض�ضات اأخرى

٣،5٨٣،5٧٢٣،٤٤٤،5٨٨٣،٢66،٨5١مرابحات ومتويالت اخرى

٣٤٧،٢٨٣٢٢9،96٠١٧٠،٠6١متويالت امل�ضاركة

5،5٧٠١٤،٤٢5١٤،6٢٣ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

٢59،٤9٢66٨،٤٠٣65٧،١٧٤ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

٢،٠٤٧،٢١9١،٨٧٤،٧٨٢١،55٠،٨59�ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

٨٠،٢١٨٧9،٨5٢٨٠،٠9٠ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

٢9٢،٠5١٢56،٢٠٤٢٣٨،6٨٤موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

٢5٧،٢6٣٢٤٢،59٤٢5٤،65١ا�ضتثمارات عقارية

٢٣١،١5١٣6١،65٤٣٨6،569موجودات اأخرى

١١6،٣٢٤١١٢،9٨١١٠9،9٨٧موجودات ثابتة

١66،٤٤٣١٧٧،٢٢٧١٨٣،٨٠٣موجودات غري ملمو�ضة

--٣99،٠٧٧موجودات م�ضنفة كموجودات حمتفظ بها لغر�س البيع

٨,6٣5,٠٠١٨,٣4١,٣١٠٧,9٢٢,١١١اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار 

  املطلقة وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

١،695،٤١٨١،5٨١،١١٣١،٤٨9،6٨٧ح�ضابات جارية للعمالء

١،٢٠٠،6٧٨١،١٤١،5١٣9١6،٠٨٤مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

١،9٣5،٢٠٧١،9٠٣،6١٢١،٨5٨،9٢٤مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

٣٧٣،٤٣١٣٤٢،6٢٢٣5١،٤9٠املطلوبات الأخرى

5,٢٠4,٧٣44,96٨,٨6٠4,6١6,١٨5اإجمايل املطلوبات

٢،٨٢٧،٤9٠٢،٧69،69٤٢،٧٠١،٧٠٤حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

١٨٠،5١٤١٧5،٣٤١١٨٢،9٢٧حقوق الأقلية

اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات 

٨,٢١٢,٧٣٨٧,9١٣,٨95٧,5٠٠,٨١6  اال�ستثمار املطلقة وحقوق االأقلية

٧5٧،69٠٧5٧،69٠٧5٧،69٠راأ�س املال

)٣٠،١٤9()٢٧،٨٠٢()٣٠،١٤9(اأ�ضهم اخلزينة

٢٤٢،69٨٢١٨،٤6٠٢١١،٤6٢الحتياطيات

)5١٧،٧٠٨()5٢٠،9٣٣()5٤٧،9٧6(خ�ضائر مرتاكمة

4٢٢,٢6٣4٢٧,4١54٢١,٢95اإجمايل حقوق امللكية

اإجمايل املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات 

٨,6٣5,٠٠١٨,٣4١,٣١٠٧,9٢٢,١١١  اال�ستثمار املطلقة وحقوق االأقلية وحقوق امللكية

الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف

٣٠ �سبتمرب ٣٠٢٠١6 �سبتمرب ٢٠١٧

)مراجعة()مراجعة(

االأن�سطة الت�سغيلية 

٨،٣66٣6،9٧5�ضايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

تعديالت يف: 

٢١،5١٨٢٢،٣٢٠ال�ضتهالك والإطفاء

)٢٧،9٨٢()٢٧،٣٣٨(ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

١٢،٠55١٤،١56خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

-١٢،٣٨9خم�ض�ضات الهبوط يف قيمة املوجودات املحتفظ بها لغر�س البيع

)٨٧٠()١6٣(اأرباح بيع موجودات ثابتة

٢6,٨٢٧44,599اإيرادات ت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

اأر�ضدة لدى امل�ضارف ت�ضتحق بعد ت�ضعني يومًا ولدى امل�ضارف املركزية 

)٧،٠5٠()٤١،٨٣٣(   املتعلقة مبتطلبات احلد الأدنى لالإحتياطي

)الزيادة( / النق�س يف املوجودات الت�ضغيلية: 

١٢٨،٣55)١،699(   مرابحات ومتويالت اخرى 

)١9،9٣٧()١١9،٧9٤(   متويالت امل�ضاركة

)٧٤،٤٠5()٤٠،١6٤(   موجودات اأخرى

الزيادة / )النق�س( يف املطلوبات الت�ضغيلية:

١٢٣،٧٣١5٠،٧٨٢   احل�ضابات اجلارية للعمالء 

)٧٢5،5٨٨(6٣،695   مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

٤٨،٠٧5١5٠،٣5٣   مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

٢٨،٧٢6٢٤،٢١٢   املطلوبات الأخرى

6٠،5١٨٢5٣،٨٧٨الزيادة / )النق�س( يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)6،٧٣١()١٨،٨٣٤(ال�رصائب املدفوعة

)١٨١,5٣٢(١٢9,٢4٨�سايف النقد الناجت من/)امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية

�ضايف )الزيادة( / النق�س يف:

٨،٨556،٧٢6   ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

)١،٤٨5(-   ا�ضتثمارات يف ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

)69،٢٠٢()٣5،٨٤٧(   موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

٣٧٠،٠٧6)٢٠٤،55٠(   �ضكوك واأوراق مالية ا�ضتثمارية وما يف حكمها

٢٨،٧٣٠١٨،٢٠٣اأرباح اأ�ضهم م�ضتلمة من �رصكات زميلة

)5،5٨٧()5،99١(�رصاء موجودات ثابتة

٣١٨,٧٣١)٢٠٨,٨٠٣(�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/الناجت من االأن�سطة اال�ستثمارية 

االأن�سطة التمويلية

)٢،65١()١،٣٢6(حقوق الأقلية

)٢,65١()١,٣٢6(�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/الناجت من االأن�سطة التمويلية

9،9١٢5،6٠١ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

١4٠,١49)٧٠,969(�سايف )النق�س( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه

٧١6,٧٨٢5٨6,495النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

645,٨١٣٧٢6,644النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
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• فعاليات متنوعة تنظمها املدار�س 	
�سمن اأن�سطة املدر�سة املعززة 

للمواطنة وحقوق الإن�سان

منحة مالية
“بيان” ترت�صح لت�صفيات اجلائزة العاملية للثانويات

نالت تقدير امتياز �سمن 1183 م�رشوًعا بجائزة زايد

تاأهلت مدر�س���ة بيان البحرين للم�س���اركة يف 
التناف����س عل���ى جائزة زايد لطاقة امل�س���تقبل يف 
دورتها العا�رشة للعام 2018م، وذلك �س���من 34 
مر�س���ًحا من كافة دول العامل تاأهلوا خلو�س غمار 

الت�سفيات النهائية لهذه اجلائزة.
ال���ذي   )ECOLAB 360( م����رشوع  ون���ال 
تقدم���ت به املدر�س���ة على تقدير امتياز �س���من 
1183 م�رشوًع���ا مقدًما للم�س���ابقة، وذلك عن فئة 

اجلائزة العاملية للمدار�س الثانوية.
و�س���يتم الإعالن ع���ن الفائزين خالل اأ�س���بوع 
اأبوظبي لال�ستدامة املزمع عقده يف يناير 2018م. 
وي�ش���رط يف �مل�ش���اريع �ملقدم���ة �أن ترك���ز على 
مب���ادرات لتعزيز الطاقة املتجددة وال�س���تدامة، 

مم���ا يوؤدي اإلى زيادة وعي الطلبة حول الق�س���ايا 
البيئي���ة وم�س���اهمتهم يف احلفاظ عل���ى الطاقة، 
حي���ث �س���يتم تخ�س���ي�س منح���ة مالية ملدر�س���ة 
واح���دة يف كل من املناط���ق اخلم�س )الأمريكتان، 
اأوروبا، اأفريقيا، اأوقيانو�س���يا، اآ�س���يا(، وحت�سل 
كل مدر�سة اإقليمية فائزة على جائزة مالية ت�سل 

اإلى 100 األف دولر. 
اجلدي���ر بالذك���ر اأن م���ن بني ف���روع اجلائزة: 
اجلائ���زة العاملية متنح للمدار�س الثانوية، وذلك 
للم�س���اهمات البارزة يف جم���ال الطاقة املتجددة 
وال�س���تدامة، والتي تتج�ّسد فيها معايري اجلائزة 
الأربع���ة وهي: الأث���ر امللمو�س، البت���كار، الروؤية 

بعيدة الأمد، والريادة.

ليلى مال اهلل

• �ستح�سل كل مدر�سة اإقليمية فائزة على جائزة ت�سل اإلى 	
100 األف دولر )�سورة اأر�سيفية(

بلغة اجل�صد قراءة االمتحانات لطالبات “ابتدائية بنت اأ�صد” 
ال�رش وراء امتياز املدر�سة مراعاة ذوات الإعاقة:

اأحرزت مدر�سة فاطمة بنت اأ�سد البتدائية 
للبن���ات الواقع���ة يف منطقة احلج���ر باملحافظة 
ال�س���مالية درجة “ممتاز” بتقاري���ر هيئة جودة 
التعلي���م والتدريب لل���دورة الثالث���ة -2015
2018 بعدم���ا ح�س���لت على تقدي���ر “جيد” يف 

الدورتني ال�سابقتني.
اأ�س���باب  واأب���رز 
على  املدر�سة  ح�سول 

تقدير المتياز:

يف  متمي���ًزا  تقدًم���ا  املدر�س���ة  حتقي���ق   -
م�ستوى اأدائها العام.

- حتقي���ق الطالبات ن�س���ب جن���اح مرتفعة 
ا. جدًّ

تدري����س  طرائ���ق  املعلم���ات  توظي���ف   -
و��شر�تيجيات تعليم وتعلم فاعلة.

وبني التقرير اأن طالبات احللقتني الأولى 
ا يف  والثاني���ة يحققن ن�س���ب جناح مرتفع���ة جدًّ
الختبارات املدر�س���ية والمتحانات الوزارية يف 
جميع املواد الأ�سا�سية يف العام الدرا�سي 2015 
 - 2016 تراوح���ت م���ا ب���ني 94 % و100 %. 

ي���درن  املعلم���ات  اأن  اإل���ى  التقري���ر  ولف���ت 
درو�س���هن ب�س���ورة منظم���ة هادفة م���ن حيث 
ج���ودة التخطيط واإدارة وقت التعلم وو�س���وح 
والت�سل�سل املنطقي  والإر�س���ادات  التعليمات 
يف جزئي���ات الدر�س وتوفري املن���اخ التعليمي 

املحفز نحو التعلم.
واأ�س���ار اإلى اأن الطالبات الالتي يعانني من 
اإعاقة �س���معية و�س���عف الب�رش حتظ���ني برعاية 
متمي���زة، وذل���ك لتاأمني جلو�س���هن يف ال�س���ف 
واإدراجه���ن بلج���ان خا�س���ة اأثن���اء المتحان���ات 
وق���راءة  منا�س���بة  باأحج���ام  ال���ورق  وتوف���ري 

المتحانات بلغة اجل�سد، يف الوقت الذي حت�سد 
الطالب���ات �س���عوبات النط���ق بدع���م اأعلى من 

املتوقع يف برامج النطق والتخاطب.
واأدرج التقرير عدًدا من التو�س���يات منها 
 �س���د نق����س القي���ادة الو�س���طى املتمث���ل يف 
- املعلم���ات الأوليات لأق�س���ام: اللغة العربية 
واللغة الإجنليزية والعلوم ومعلمة نظام ف�سل. 
تاأ�س�ست املدر�سة يف العام 1972. وت�سم 
الطالب���ات م���ن ال�س���ف الأول حت���ى ال�س���اد�س 
البتدائي. وت�ستوعب 654 طالبة و10 اإداريات 

و3 فنيات و52 معلمة.



البيـانات املاليـة املوجزة املرحلية املوحــــدة
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣0 �سبتمرب 2017

بيان الو�سع املايل املرحلي املوحد  
كما يف ٣0 �سبتمرب 2017                               باآلف الدولرات الأمريكية

ا�ستخرجت من القوائم املالية املرحلية التي مت متت مراجعتها من قبل ارن�ست و يونغ والتي �سادق عليها 
جمل�س الإدارة يف 24 اأكتوبر 2017

عبدالفتاح معريف
رئي�س جمل�س الإدارة

عبداللطيف حممد جناحي
ع�ضو جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي

بيان التدفقات النقدية املرحلي املوحد
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣0 �سبتمرب 2017                                                            باآلف الدولرات الأمريكية

بيان الدخل املرحلي املوحد
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣0 �سبتمرب 2017                 باآلف الدولرات الأمريكية

مرخ�س كم�سرف قطاع جملة اإ�سالمي من قبل م�سرف البحرين املركزي،

راأ�س
املال

احتياطي
قانوين

احتياطي
القيمة العادلة
لال�ستثمارات

احتياطي
حتويل العمالت

الأجنبية

)خ�سائر مرتاكمة(/
اأرباح

املجموعم�ستبقاة

 170٫٦45  )25٫084(  )1٣0( -  5٫859  190٫000 الر�سيد يف 1 يوليو 2017
 )٣٫009( )٣٫009( -  -  -  - �سايف اخل�سارة للفرتة

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار
 59  -  59  -  -  -   يف �سركة زميلة

 ١٦٧٫٦95  )٢8٫٠93(  )٧١( - 5٫859  ١9٠٫٠٠٠ الر�سيد كما يف 3٠ �سبتمرب ٢٠١٧

 224٫294  28٫5٦2  )127( -  5٫859  190٫000 الر�سيد يف 1 يوليو 201٦
 )٣٫2٦9( )٣٫2٦9( -  -  -  - �سايف اخل�سارة للفرتة

فرق حتويل العملة الأجنبية من ال�ستثمار
 9  -  9  -  -  -   يف �سركة زميلة

�سايف احلركة يف اإجمايل التغري يف القيمة العادلة
 )125(  -  -  )125(  -  -   لال�ستثمارات املتوفرة للبيع

 ٢٢٠٫9٠9  ٢5٫٢93  )١١8( )١٢5(  5٫859  ١9٠٫٠٠٠ الر�سيد كما يف 3٠ �سبتمرب ٢٠١٦

3٠ �سبتمرب ٢٠١٧

)مراجعة(

٣0 يونيو 2017

)مدققة( املوجودات
٧٫33٦7٫571اأر�سدة و اإيداعات لدى البنوك

١٦١٫4١١1٦1٫٣54اإ�ستثمارات
اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك

٢٧٫١٢42٦٫9٦0   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
34٫٧5٠٣4٫750متويل املرابحة لل�سركات امل�ستثمر فيها

١٦٫٦891٦٫٦٣0ذمم مدينة
٢4٫3٦٧27٫٦10موجودات اأخرى

٧٫9998٫077عقارات ومعدات 

٢٧9٫٦٧٦282٫952جمموع املوجودات 

املطلوبات
١٠١٫5٢٦101٫٦74متويالت اإ�سالمية م�ستحقة الدفع 

٢٫3٧42٫72٣م�ستحقات املوظفني 
8٫٠8١7٫910مطلوبات اأخرى

١١١٫98١112٫٣07جمموع املطلوبات

احلقوق
١9٠٫٠٠٠190٫000راأ�س املال

5٫8595٫859اإحتياطي قانوين
)1٣0()٧١(احتياطي حتويل العمالت الأجنبية

)25٫084()٢8٫٠93(خ�سائر مرتاكمة

١٦٧٫٦95170٫٦45جمموع احلقوق

٢٧9٫٦٧٦282٫952جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة يف بيان الو�سع املايل
٢٫٧٢٢2٫744حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار

 للثالثة اأ�سهر املنتهية يف
٣0 �سبتمرب

٢٠١٧201٦

الدخل

١38٦8٦اإيرادات اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية - �سايف

3٦اإيرادات التمويل

٦٠٧704اإيجار واإيرادات اأخرى

٧481٫٣9٦جمموع الدخل

اأرباح )خ�سائر( اأخرى

اأرباح )خ�سائر( القيمة العادلة من ا�ستثمارات مدرجة  
)489(٧٢9بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة - �سايف

١٫4٧٧907

امل�سروفات 

١٫5٧51٫547تكاليف املوظفني 

9٦70م�ساريف ال�سفر و تطوير الأعمال

١5٠2٣5اأتعاب قانونية ومهنية 

١٫3491٫124تكاليف التمويل 

89117الإ�ستهالك 

١٫١9994٣م�سروفات اأخرى 

4٫4584٫0٣٦جمموع امل�سروفات 

 اخل�سارة قبل خم�س�سات الإ�سمحالل و ح�سة
   املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة

  وم�سروع م�سرتك
)٢٫98٣٫()١129(

 ح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع
)140()٢8(  م�سرتك - �سايف

)٣٫2٦9()3٫٠٠9(�سايف اخل�سارة للفرتة

٢٠١٧201٦

الأن�سطة الت�سغيلية
)٣٫2٦9( )3٫٠٠9(�سايف اخل�سارة للفرتة

تعديالت للبنود غري النقدية:
احل�سة من خ�سائر �سركات زميلة و م�سروع م�سرتك

 140  ٢8   حم�سوبة بطريقة حقوق امللكية
 )اأرباح( خ�سائر القيمة العادلة من ا�ستثمارات

  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
 489  )٧٢9(  الربح اأو اخل�سارة

 117  89 الإ�ستهالك 

اخل�سارة الت�سغيلية قبل التغريات
)2٫52٣( )3٫٦٢١(   يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:
)4٫221( ٦٧٢ اإ�ستثمارات

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 
 78٦  )١9٢(   حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

 )9٣8( )59(مبالغ م�ستحقة القب�س
 ٣٫517  - متويل ل�سركات امل�ساريع 

)2٫8٣8( 3٫٢43 موجودات اأخرى
 18  )349(م�ستحقات املوظفني

 )249( ١٧١ مطلوبات اأخرى
 �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة

)٦٫448( )١35(  الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية
 )2٣( )١١(عقارات ومعدات - �سايف

 �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة
 )2٣( )١١(  ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية
 ٣٫٦٣7  - متويل املرابحة لل�سركات امل�ستثمر فيها

 )258( )١48(متويل اإ�سالمي م�ستحق الدفع 

 �سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة
 ٣٫٣79  )١48(  التمويلية

 9  59 تعديالت حتويل العملة الأجنبية

)٣٫08٣( )٢35(�سايف النق�ص يف النقد وما يف حكمه

 8٫282  ٧٫5٧١ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 5٫199  ٧٫33٦ النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

 النقد وما يف حكمه كما يف بيان الو�سع
  املايل

 5٫071  ٦٫٧53 اأر�سدة لدى البنوك
 128  583 اإيداعات يف موؤ�س�سات مالية

 ٧٫33٦  5٫199 

بيان التغريات يف حقوق امللكية املرحلي املوحد 
للثالثة اأ�سهر املنتهية يف ٣0 �سبتمرب 2017                                                                                    باآلف الدولرات الأمريكية

الثالثاء 14 نوفمبر 2017 
25 صفر 1439

العدد 3318 7 local@albiladpress.com

مكانة رائدة

• �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 	
�سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة تفتتح 

اأعمال املعر�ض العاملي الثاين 
ل�سيدات الأعمال  

ن�سهد �ليوم ق�س�ص جناح م�سرية بد�أت قبل 40 عاًما 
�سمو رئي�سة “الأعلى للمراأة” مفتتحة ملتقى “املهند�سة بعامل الأعمال”:

الرفاع -  املجل�ض الأعلى للمراأة: تف�سلت قرينة العاهل رئي�سة املجل�ض الأعلى للمراأة 
�ساحبة ال�س���مو امللكي الأمرية �س���بيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، ف�سملت برعايتها الكرمية 
افتتاح اأعمال امللتقى واملعر�ض العاملي الثاين ل�سيدات الأعمال حتت عنوان “املهند�سة 

يف عامل الأعمال”  الذي تنظمه جمعية �سيدات الأعمال البحرينية على مدار 3 اأيام.
واأ�س���ادت �س���احبة ال�س���مو امللكي قرينة العاهل بتوجه���ات جمعية �س���يدات الأعمال 
البحريني���ة يف اإقام���ة هذا امللتقى واملعر�ض املتخ�س����ض يف ن�س���خته الثانية، والذي حظي 

بح�سور دويل لفت.
واأ�س���ارت �س���موها اإلى اأهمية تركيز امللتقى على مو�س���وع يوم املراأة البحرينية الذي 
خ�س����ض هذا العام لالحتفاء باملراأة يف املجال الهند�س���ي خ�سو�س���ا املهند�سات �ساحبات 
الأعمال؛ لإبراز اإ�س���هامات املهند�س���ات البحرينيات يف دعم القت�ساد الوطني، وا�ستلهام 
م�سرية بداأت قبل 40 عاماً ن�سهد اليوم ق�س�ض جناحها من خالل ما تقدمه املهند�سات من 
عطاء غزير يحر�ض املجل�ض الأعلى للمراأة بالتعاون مع العديد من ال�رشكاء؛ لإبرازه خالل عام 

كامل من خالل املوؤمترات العلمية املتخ�س�سة والعديد من الن�ساطات النوعية.

مروة خمي�ص

• امللتقى يركز على مو�سوع يوم املراأة البحرينية املخ�س�ض للمهند�سات	

اأ�سارت رئي�س���ة جمعية �س���يدات الأعمال البحرينية فريال 
نا�ض اإلى اأن ن�سبة املهند�سات بالقطاع العام 35 %، وبالقطاع 

اخلا�ض 23 %، وذلك وفق اأحدث الإح�ساءات.
“القيادي���ات”  املهند�س���ات  ن�س���بة  تبل���غ  واأو�س���حت: 
البحرينيات من اإجمايل عدد املهند�سني القياديني نحو 31 % 

بالقطاع العام و16 % فقط يف القطاع اخلا�ض. 
جاء ذلك بكلمته���ا يف انطالقة امللتقى واملعر�ض العاملي 
الثاين ل�س���يدات الأعمال ي���وم اأم�ض. وقال���ت : “اإنني على ثقة 
كبرية ب���اأن �س���يدات الأعم���ال الناجح���ات امل�س���اركات يف هذا 
املحفل لن يفوتن الفر�سة املواتية يف البحث عن فر�ض مميزة 
واإمت���ام �رشاكات جتارية وعقد ال�س���فقات بينهن، كما فعلن يف 
الن�س���خة الأولى م���ن هذا امللتق���ى، حيث بلغ حجم ال�س���فقات 
التجاري���ة م�س���توى غري متوقع، وهو ما ي�س���هم ب���كل تاأكيد يف 
اإنعا����ض حركة التبادل التج���اري، وتعزيز فر�ض ال�س���تثمار يف 

ال�سوق املحلية والإقليمية. 
واأ�س���ادت جمعية �سيدات الأعمال البحرينية بالدعم الكامل 
وامل�س���تمر من لدن �ساحبة ال�س���مو امللكي الأمرية �سبيكة بنت 
اإبراهيم اآل خليفة منذ تاأ�سي�سها وحتى الآن، ولقيت من �سموها 
كل الرعاية والهتمام، وتت�رشف اجلمعية اليوم بالرئا�سة الفخرية 
ل�س���مو ال�س���يخة ثاجب���ة بنت �س���لمان اآل خليفة الت���ي تقدم كل 
الدع���م لفعالياتها، ونحن نثمن لها ذلك ونقدم لها كل ال�س���كر 
والمتنان على دعمها امل�ستمر للجمعية.  وقالت: “اإن ا�ست�سافة 
البحرين لهذا احلدث املميز يرتجم مدى اهتمام مملكتنا احلبيبة 
بدعم املراأة اقت�ساديا و�سيا�سيا واجتماعيا وثقافيا، والبحرين 
بال�سك اأو جدال من اأوائل الدول يف املنطقة التي اأولت اهتماماً 
كبريا بتقدير جناحات واإ�س���هامات املراأة يف قطاعات ال�سيا�سة 
والأعم���ال والقت�س���اد واملجتمع والف���ن والريا�س���ة، وقد كان 
اختيار املنامة عا�سمة للمراأة العربية يف العام 2017” ما هو اإل 

ثمرة للجهود امل�ستمرة لقيادتنا الر�سيدة”.

اأ�سارت كاتبة الدولة لدى 
وال�س���تثمار  ال�س���ناعة  وزي���ر 
الرقمي  والقت�س���اد  والتجارة 
املكلف���ة بالتجاري���ة اخلارجية 
اأرقي���ة  املغربي���ة  باململك���ة 
الدرهم اإلى اأن مو�س���وع زيادة 
فر����ض اإدماج املراأة يف خمتلف 
ركي���زة  بو�س���فها  املج���الت 

ل غن���ى عنه���ا لأي تق���دم يف املجتمع، اأ�س���بح عن�رشا اأ�سا�س���يا 
يف اخلط���ط التنموي���ة القت�س���ادية والجتماعي���ة والثقافي���ة. 
وقالت“ل حاجة للتذكري �س���من هذا الإطار، باأن املراأة ت�سطلع 
باأدوار مهم���ة، بدءا بالدور املحوري الذي توؤديه على م�س���توى 
الأ�رشة، وانتهاء مب�ساهمتها الفعالة اإلى جانب الرجل يف تن�سيط 
الدورة الإنتاجية”. واأ�س���افت: باأن اإدراك مزيد من املكا�س���ب 
ل�س���الح و�س���عية املراأة، يتطلب تن�س���يق جهودنا امل�س���رتكة 
وبل���ورة مزي���د من املبادرات التي تخدم ق�س���يتها، خا�س���ة يف 
جمتمعاتنا العربية، وهو ما �س���يمنح تاأثريا اإيجابيا على م�ستوى 
اإدراك الغايات املن�س���ودة من التنمية امل�س���تدامة. وذكرت اأن 
الرهان الأكرب يظل بخلق مزي���د من اآليات التعاون وال�رشاكات؛ 
من اأجل توطيد الندماج القت�س���ادي، وحتقيق اأهداف التنمية 
امل�ستدامة م�ستح�رشين اإ�سعاع التجربة الوطنية ململكة البحرين 
ومكا�س���ب امل���راأة البحرينية التي تقدم منوذج���ا  ناجحا وخالقا 

لإبراز القدرات الن�سائية يف ميدان ريادة الأعمال.

نا�ض: 35 % املهند�سات بالقطاع 
احلكومي و23 % ب� “اخلا�ض”

وزيرة مغربية: مكا�سب البحرينية 
منوذج ناجح لإبراز القدرات الن�سائية  

• اأرقية الدرهم	

مؤتمر



القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في ٣0 سبتمبر 2017 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2017 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2017 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2017 )مراجعة(

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المراجعة من قبل السادة 
إرنست ويونغ والذين أبدو رأي غير متحفظ عليها بتاريخ 12 نوفمبر 201٦

خالد راشد الزياني
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد عيسى المطاوعة 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة 

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. )م(
القوائم المالية الموحدة ٣0 سبتمبر 2017 )مراجعة(

www.albaraka.bhبنك البركة اإلسالمي ش.م.ب.، ص.ب 1٨٨2 المنامة، مملكة البحرين )مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف تجزئه إسالمي(شركاء في اإلنجاز

30 سبتمبر
2017

مدققة
٣1 ديسمبر

201٦
 ألف

دينار بحريني
 ألف

دينار بحريني
الموجودات

83.587105.791نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية
293.189279.95٣مبالغ مستحقة القبض

29٣-مضاربات
100.752105.47٣إجارة منتهية بالتمليك

121.830119.405المشاركة
197.27220٦.9٣٦استثمارات

2.2522.252استثمارات عقارية
15.06911.5٣7دخل إجارة مستحق القبض

5.5125.495استثمار في مشروع مشترك
12.20211.٣19ممتلكات ومعدات

10.54210.٦2٣الشهرة
40.84540.1٦1موجودات أخرى

883.052٨99.2٣٨مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 

االستثمار ودين ثانوي وحقوق المالك
المطلوبات

11.67822.045مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
109.894110.577حسابات جارية

38.751٣4.149تمويل متوسط األجل
37.627٣4.4٨٨مطلوبات أخرى

197.950201.259مجموع المطلوبات
589.162٦02.5٣9حقوق حاملي حسابات االستثمار

21.59517.522دين ثانوي
حقوق المالك

46.1674٦.1٦7رأس المال
8.7309.4٨٣إحتياطيات
4.8315.٨٣٦أرباح مبقاة

59.728٦1.4٨٦الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
14.6171٦.4٣2حقوق غير مسيطرة

74.34577.91٨مجموع حقوق المالك
مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 

883.052٨99.2٣٨االستثمار ودين ثانوي وحقوق المالك
بنود غير مدرجة في الميزانية:

28.5352٨.٦4٨حقوق حاملي حسابات االستثمار
125.706105.٣24التزامات محتملة وارتباطات

للثالثة أشهر المنتهية 
في ٣0 سبتمبر

للتسعة أشهر المنتهية في 
٣0 سبتمبر

2017201٦2017201٦
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني
الدخل

3.801٣.07٣11.2479.057دخل من مبيعات التمويل المشترك
4.498٣.99714.34110.992دخل من التمويل المشترك والتمويالت األخرى واالستثمارات

8.2997.07025.58820.049دخل من موجودات ممولة بصورة مشتركة
)15.925()20.607()5.44٨()6.865(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب

1.7821.٣095.4924.259حصة المجموعة كمضارب
)11.٦٦٦()15.115()4.1٣9()5.083(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار
3.2162.9٣110.473٨.٣٨٣حصة المجموعة كمضارب وكرب المال

19110٣346٣95دخل المجموعة من مبيعات التمويل الذاتي
1.8801.14٣6.582٣.549دخل المجموعة من التمويل الذاتي والتمويالت األخرى واالستثمارات

9181.10٦2.984٣.595إيرادات الخدمات المصرفية
32124٨993٨٦1إيرادات أخرى

 حصة المجموعة كمضارب/ رسوم الوكيل من حقوق حاملي حسابات
7٨182٣االستثمار غير المدرجة في الميزانية

6.5335.5٣921.3961٦.٨0٦مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
)٨.1٣0()9.742()2.٦22()3.143(مصروفات الموظفين

)970()1.301()40٨()443(إستهالك
)٦.٦55()10.044()2.197()3.230(مصروفات تشغيلية أخرى

)15.755()21.087()5.227()6.816(مجموع المصروفات التشغيلية
٣123091.051)283(صافي )الخسارة( / الدخل التشغيلي

)1.72٨()3.575()1.229()3.428(مخصص اإلضمحالل
)٦77()3.266()917()3.711(صافي الخسارة قبل الضرائب

1.297٣491.19559٨الضرائب
)79()2.071()5٦٨()2.414(الخسارة للفترة

العائد إلى:
454)1.285()214()1.494(حقوق مساهمي الشركة األم

)5٣٣()786()٣54()920(حقوق غير مسيطرة
)2.414()5٦٨()2.071()79(

للتسعة أشهر المنتهية في
٣0 سبتمبر

2017
ألف دينار بحريني

201٦
ألف دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
)٦77()3.266(صافي الخسارة قبل الضرائب

تعديالت للبنود التالية: 
1.301970إستهالك 

3.5751.72٨مخصص اإلضمحالل 
)٦()14(مكسب من بيع ممتلكات ومعدات

)٣9٨()1.247(مكسب من بيع استثمارات 
)٣5()80(دخل أرباح األسهم 

-)17(حصة البنك في خسارة من استثمار في مشروع مشترك
2521.5٨2الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
41.30410.11٨أرصدة إحتياطيات إجبارية لدى بنوك مركزية 

)11.759()7.813(مبالغ مستحقة القبض
-293التمويل بالمضاربة

)4.171(4.721إجارة منتهية بالتمليك
)17.7٣2()2.537(المشاركة

)1.9٦٣()3.659(دخل إجارة مستحق القبض
)٣.٣90(595موجودات أخرى
3.154٣.471مطلوبات أخرى

)7.2٣٨()10.367(مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 
)2.795()683(حسابات جارية 

29.92٦)13.377(حقوق حاملي حسابات االستثمار 
)197()102(ضرائب مدفوعة 

)4.14٨(11.781صافي النقد من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 
األنشطة االستثمارية

)٣٦.7٣4()90.316(شراء استثمارات 
100.15920.9٨٦بيع استثمارات

-)580(اقتناء أسهم في شركة تابعة من مساهمي األقلية 
84٣5أرباح أسهم مستلمة 

)75٨()2.170(صافي شراء ممتلكات ومعدات
)1٦.471(7.177صافي النقد من/ )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
4.073٨.٦٨5دين ثانوي 

-4.602تمويل متوسط األجل  
8.675٨.٦٨5صافي النقد من األنشطة التمويلية

15)259(تعديالت تحويل عمالت أجنبية
)11.919(27.374الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

119.56710٣.424النقد وما في حكمه في 1 يناير
146.94191.505النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

لغرض القائمة المرحلية للتدفقات النقدية يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
15.3459.915نقد في الصندوق

4.2567.451أرصدة لدى بنوك مركزية في حسابات مطلقة 
38.786٣2.٨٨5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

88.55441.254مبالغ مستحقة القبض - سلع دولية
146.94191.505

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
إحتياطيات

رأس
عامةقانونيةالمال

خطة المزايا 
المحددة 

للموظفين 

التغيرات 
المتراكمة 

في القيمة 
العادلة 

إعادة تقييم 
الممتلكات 

والمعدات

صرف 
العمالت
األجنبية

أرباح
المجموعمبقاة

حقوق غير 
مسيطرة

مجموع 
حقوق 
المالك

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

5.83661.48616.43277.918)3.512(756450)43(46.1678.5573.275الرصيد في 1 يناير 2017 
)597()252()345(---)345(----التغيرات المتراكمة في  القيمة العادلة 

)340()120()220(-)220(------إحتياطي تحويل العملة األجنبية
9615----9---إعادة قياس مكاسب من خطة المزايا المحددة 

تأثير التغيرات في حقوق السيطرة نتيجة لعملية 
)580()663(28083)211(-15)1(---االقتناء – صافي 

)2.071()786()1.285()1.285(-------صافي الخسارة للفترة
4.83159.72814.61774.345)3.943(426450)35(46.1678.5573.275الرصيد في 30 سبتمبر 2017

4.٨7٣5٨.٦٨4٦.910٦5.594)4.444(450)4٦()٦5(4٦.1٦7٨.474٣.275الرصيد في 1 يناير 201٦ 
)27()9()1٨(---)1٨(----التغيرات المتراكمة في  القيمة العادلة 

17522-17------إحتياطي تحويل العملة األجنبية
5٣٨----5---إعادة قياس مكاسب من خطة المزايا المحددة 

)79()5٣٣(454454-------صافي الدخل / )الخسارة( للفترة
5.32759.1426.37665.518)4.427(450)64()60(46.1678.4743.275الرصيد في 30 سبتمبر 2016

“اجلواهر العربية” ي�ضت�ضيف 
رواد “التوا�ضل االجتماعي”

  
املنام���ة -اجلواه���ر العربية: ي�ضت�ض���يف معر�ض 
اجلواه���ر العربية له���ذا العام 3 من اأكرث ال�ضخ�ض���يات 
تاأثرًيا على �ضبكات التوا�ضل االجتماعي، يف بادرة هي 
االأولى من نوعها، حيث �ضيقام املعر�ض مب�ضاركة كل 
من النجمتني البارزتني نهى نبيل، و�ض���ارة الودعاين، 
واملوؤث���رة االإعالمية البحرينية املتاألق���ة خولة املراغي 
واللوات���ي ميتلك���ن اأك���رث م���ن 4.7 ملي���ون متابع على 
�ض���ناب �ض���ات، وذلك لتوف���ري تغطية اإعالمي���ة ح�رصية 
الأكرب معر�ض للمجوهرات وال�ضاعات الفاخرة يف ال�رصق 

االأو�ضط.

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنام����ة - امل�����رصف املرك����زي: اأعلن م�رصف البحري����ن املركزي باأن����ه مت تغطية 
االإ�ض����دار رقم ISIN BH000H3290R9( 1678( م����ن اأذونات اخلزانة احلكومية 
اال�ضبوعية التي ي�ضدرها امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين. وتبلغ قيمة هذا االإ�ضدار 
70 مليون دينار لفرتة ا�ض����تحقاق 91 يوماً تبداأ ف�ي 15 نوفمرب 2017 وتنتهي يف 
14 فرباير2018، كما بلغ معدل �ض����عر الفائدة على هذه االذونات 2.72 % مقارنة 

ب�ضعر 2.70 % لالإ�ضدار ال�ضابق بتاريخ 8 نوفمرب2017.
وبل����غ معدل �ض����عر اخل�ض����م 99.317 % ومت قبول اأقل �ض����عر للم�ض����اركة بواقع 

99.272 % علماً باأنه قد متت تغطية االإ�ضدار بن�ضبة 128 %.
كما بلغ الر�ضيد القائم الأذونات اخلزانة مع هذا االإ�ضدار ما قيمته 2.085 مليار 

دينار .

  للتوا�ضل:  )ق�ضم االقت�ضاد: 17111455(              ق�ضم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد
اإلزام حافالت نقل الركاب برتكيب كامريات وجتهيزات لل�سالمة

23 اجلاري موعدا نهائيا لتوفيق االأو�ضاع

�ض����يكون لزاماً على جميع حافالت نقل 
ال����ركاب والطلب����ة يف البحري����ن م����ع نهاية 
االأ�ض����بوع املقبل تركي����ب كامريات مراقبة 
ومع����دات اأم����ن و�ض����المة عام����ة، وذلك بعد 
انته����اء ف����رتة توفي����ق اأو�ض����اع تراخي�����ض 
اأن�ضطة النقل العام الداخلي والربي، والتي 
 .2017 نوفم����رب   23 بحل����ول  �ضتنق�ض����ي 
وحذرت وزارة املوا�ض����الت واالت�ضاالت يف 
تعميم اأ�ض����حاب �رصكات النقل، من ر�ض����د 
املخالفات يف حال ع����دم االلتزام باالأحكام 
ه����ذه  يف  عليه����ا  املن�ض����و�ض  واللوائ����ح 
الق����رارات التي اأ�ض����درتها ال����وزارة العام 
املا�ض����ي و�����رصورة تطبيقه����ا. وكان وزير 
املوا�ض����الت ا�ض����در قرار رقم )22( ل�ضنة 
2016 ب�ضاأن نظام تراخي�ض اأن�ضطة النقل 
الع����ام الداخلي والدويل وال�ض����ياحي وذلك 
يف نوفمرب العام املا�ض����ي، كما اأ�ض����در يف 
ذات الوق����ت قرار رقم )23( ل�ض����نة 2016 
يف �ض����اأن نظام تراخي�ض تاأجري ال�ض����يارات 

والدراجات االآلية.
وج���اء يف اأحد بنود هذا الق���رار اأنه يجب 
تزوي���د املركب���ة باملع���دات والتجهي���زات 
التالي���ة، واملحافظ���ة عليه���ا بحال���ة جيدة 

وقابلة لال�ض���تخدام يف جمي���ع االأوقات اأثناء 
اخلدمة:

. ع���دد )2( كامريا مراقب���ة يف املركبة 
�ض���عة )25( راكب���اً فاأق���ل، واحدة تك�ض���ف 
املركب���ة من الداخل، والثاني���ة عند الرجوع 
للخل���ف، وع���دد )3( كام���ريات مراقب���ة يف 
املركب���ة �ض���عة )26( راكباً فاأك���رث، اثنتان 
تك�ض���ف املركبة م���ن الداخ���ل وواحدة عند 
الرجوع للخلف، م���ع االحتفاظ مبحتوى هذه 

الكامريات ملدة ال تقل عن �ضهر واحد.
. مثل���ث باأل���وان عاك�ض���ة للتحذي���ر يف 

احلاالت الطارئة اأو يف حالة وقوع حادث.
. طفايتا حريق �ض���احلتان لال�ضتخدام 
تتنا�ضبان مع حجم املركبة، اإحداهما بالقرب 
من مقعد ال�ض���ائق واالأخ���رى عند الباب، مع 

وجود مل�ضق يدل على مكان وجودها.
. حقيبة اإ�ض���عافات اأولية تنا�ضب عدد 
ال���ركاب، مع وجود مل�ض���ق يدل على مكان 

وجودها.
. مراي���ا عل���ى جانب���ي املركب���ة تتي���ح 
لل�ض���ائق روؤي���ة كاملة جلانبيه���ا من مقعده 
باالأب���واب  املحيط���ة  الظ���روف  ومراقب���ة 

واملركبات املحاذية.
. عالم���ة )ِق���ْف( عل���ى جه���ة الي�ض���ار، 
ُت�ض���تخَدم عن���د �ض���عود ون���زول ال���ركاب 

�ش���ة لن�ش���اط النق���ل  يف املركب���ات املخ�شَّ
الداخلي للركاب يف حال نقل الطلبة.

. اأجهزة تكييف.
ا�شات )الرجوع للخلف(. . ح�شَّ

. نظام �ض���وتي لالإر�ض���اد ال�ض���ياحي، 
وحم���ام يف مركبات النقل ال���دويل للركاب 

والنقل ال�ضياحي الدويل.
وكانت وزارة املوا�ض���الت قد اأ�ضدرت 
ق���رارا بتعديل ن�ض الق���رار االأول وذلك يف 

اأبري���ل 2017 لتعطي مرونة اأكرب بالن�ض���بة 
لت�ض���جيل احلاف���الت القدمي���ة وذل���ك بعد 
ي�ض���تخدم  ال���ذي  القط���اع  م���ن  �ض���كاوى 
احلاف���الت يف نقل الركاب لرحالت ال�ض���فر 

خ�ضو�ضا غالبيتها قدمية.
نظ���ام  ب�ض���اأن  اأن���ه  ال���وزارة  ونوه���ت   
)تاك�ض���ي(  االأج���رة  �ض���يارات  تراخي����ض 
و�ض���يارات االأج���رة حتت الطل���ب لل�رصكات 
واملوؤ�ض�ض���ات، ف�ض���تنتهي ف���رتة توفي���ق 

االأو�ضاع بحلول 19 يناير 2018 .
اأم���ني ����رص جمعي���ة  م���ن جانب���ه، عل���ق 
املقاول���ني البحريني���ة ريا����ض البريمي اأن 
كث���ريا م���ن ����رصكات النق���ل البحريني���ة قد 
بادرت يف وقت �ض���ابق بتوفيق اأو�ض���اعها 
احلاف���الت  عل���ى  التجهي���زات  وتركي���ب 
التي بحوزته���ا وفق متطلبات ق���رار وزارة 

املوا�ضالت.
واأ�ض���ار اإلى اأنه حتى بعيد �ضدور القرار 
بوقت ق�ضري، كان هناك نق�ض يف ال�رصكات 
املتخ�ض�ض���ة التي تقوم بتجهيز احلافالت 
باال�ض���رتاطات املطلوبة اإل���ى جانب ارتفاع 
الكلفة، ولكن الو�ضع تغري قليال مع دخول 
جم���ال  يف  مناف�ض���ة  وموؤ�ض�ض���ات  ����رصكات 
تركيب الكامريات واحل�ضا�ضات واملعدات 
االأخرى يف ال�ض���وق، مما اأتاح ب�ض���كل اأف�ضل 

ملوؤ�ض�ضات النقل بتوفيق اأو�ضاعها.
ولفت البريم���ي اأن احلافلة الكبرية قد 
تكلف تقريبا األف دينار لتزويدها، يف حني 
ال�ض���غرية رمب���ا يكل���ف تركي���ب كامريات 
اأمنية لها قراب���ة 300 دينار، موؤكدا حر�ض 
اأ�ض���حاب �رصكات النقل التع���اون مع وزارة 
يف  للم���رور  العام���ة  واالإدارة  املوا�ض���الت 
جميع م���ا يتعلق بتطبي���ق مبتطلبات االأمن 

وال�ضالمة.

• )اأر�ضيفية(	 حافلة نقل عام يف املنامة 

علي الفردان



  بيان المركز المالي المرحلي كما في 30 سبتمبر 2017

)غير مدقق(
30 سبتمبر 2017

دينار بحريني

)مدقق(
31 ديسمبر 2016

دينار بحريني

)غير مدقق(
30 سبتمبر 2016

دينار بحريني

الموجودات 

1,912,41310,439,749,636,903النقد وأرصدة لدى البنوك

--10,755,249ودائع ألجل محدد

125,000125,000125,000ودائع قانونية 

  4,971,0586,592,5107,471,420استثمارات 

6,385,4405,707,1376,277,458ذمم تأمين مدينة 

283,440380,335311,506تكاليف امتالك وثائق مؤجلة

6,669,3315,439,7875,558,078حصة معيدي التأمين من المخصصات الفنية

407,259291,242270,918أرصدة مدينة أخرى

840,100850,475852,034ممتلكات ومعدات

32,349,29029,826,22730,503,317مجموع الموجودات

المطلوبات 

14,984,21012,819,07113,612,442مخصصات فنية

1,773,9551,167,6771,266,447ذمم تأمين دائنة

2,288,7222,006,0711,568,185أرصدة دائنة أخرى

170,456154,769163,357مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

19,217,34316,147,58816,610,431مجموع المطلوبات

13,131,94713,678,63913,892,886مجموع صافي الموجودات

حقوق المساهمين

6,184,9396,184,9396,184,939رأس المال

4,660,6974,970,1754,761,459احتياطيات

2,286,3112,523,5252,946,488أرباح مستبقاة

13,131,94713,678,63913,892,886مجموع حقوق المساهمين

  بيان األرباح أو الخسائر المرحلي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017

)غير مدقق(
التسعة أشهر المنتهية في

 30 سبتمبر 2017
دينار بحريني

)غير مدقق(
التسعة أشهر المنتهية في

 30 سبتمبر 2016
دينار بحريني

)غير مدقق(
الثالثة أشهر المنتهية في

 30 سبتمبر 2017
دينار بحريني

)غير مدقق(
الثالثة أشهر المنتهية في

 30 سبتمبر 2016
دينار بحريني

10,397,34510,591,1383,026,9533,428,579اجمالي األقساط 

)1,416,134()1,507,684()4,738,247()5,423,822(أقساط إعادة التأمين 

4,973,5235,852,8911,519,2692,012,445األقساط الُمحتفظ بها

)74,389(132,124)363,721(47,837تسوية األقساط غير المكتسبة

5,021,3605,489,1701,651,3931,938,056صافي األقساط المكتسبة

)1,776,944()2,708,982()4,078,299()5,974,032(اجمالي المطالبات المدفوعة

2,189,2411,307,6521,172,048667,302المطالبات المستردة من شركات إعادة التأمين

)553,589(205,422)1,940,392()2,461,205(تسوية المطالبات تحت التسوية – إجمالي

تسوية المطالبات تحت التسوية – المستردة من شركات
201,602)421,175(1,362,716945,132  إعادة التأمين

)1,461,629()1,752,687()3,765,907()4,883,280(صافي المطالبات المتكبدة

)165,562()154,927()446,684()476,708(مصروفات اإلدارة

73,018)2,533(66,291184,063صافي دخل العموالت

383,883)258,754(1,460,642)272,337(صافي )خسائر( / أرباح االكتتاب للفترة

722,520242,213142,5542,089إيرادات استثمارات

164   27,6587,65722,302إيرادات أخرى

)218,347()232,358()670,022()715,055(مصاريف إدارية وعمومية

)342,200(-)588,900(-خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع

)174,411()326,256(451,590)237,214(صافي الربح / )الخسارة( للفترة

)فلس 2.82()فلس 5.28(فلس 7.30)فلس 3.84(العائد األساسي والمخفف لكل سهم

  بيان التدفقات النقدية المرحلي للفترة المنتهية 30 سبتمبر 2017
)غير مدقق(

التسعة أشهر المنتهية في
 30 سبتمبر 2017

دينار بحريني

)غير مدقق(
التسعة أشهر المنتهية في

 30 سبتمبر 2016
دينار بحريني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

451,590)237,214(صافي ربح/ )خسارة( الفترة

التسويات:

18,18318,501    االستهالك

)337,770()287,163(    إيرادات أرباح األسهم

)54,093()217,812(    إيرادات الفوائد

588,900-    خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع

149,650-    خسائر محققة من بيع استثمارات متوفرة للبيع

-)314,649(    تعديل انتقالي على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

)3,850(-أرباح بيع الممتلكات والمعدات

-)10,320(أرباح بيع االستثمارات المحتفظ بها لغاية االستحقاق

1,358تراكم األقساط على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

    خسارة بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح
       أو الخسائر

89,049

15,6879,498    مكافآت نهاية الخدمة للموظفين –رسوم، صافي

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)1,348,088()678,303(ذمم تأمين مدينة

)26,532(96,895تكاليف استمالك عقود تأمين مؤجلة

)2,350,930()1,229,544(حصة معيدي التأمين من المخصصات الفنية

)21,822()116,017(أرصدة مدينة أخرى

2,165,1393,685,093مخصصات فنية

)53,874(606,278ذمم تأمين دائنة

)192,507(282,651أرصدة دائنة أخرى

184,218513,766صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

-)10,755,249(الزيادة في إيداعات ألجل

287,163337,770توزيعات أرباح أسهم مستلمة

217,81254,093فوائد مستلمة

)51,360()5,599,375(دفعات للحصول على استثمارات 

7,145,911413,095المحصل من بيع استثمارات 

)47,051()7,808(دفعات لشراء ممتلكات ومعدات

3,850-   متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ )المستخدمة في( األنشطة
710,397)8,711,546(    االستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

)51,407(-أرباح أسهم مدفوعة

1,172,756)8,527,328(صافي الزيادة/ )النقصان( في النقد وما في حكمه

10,439,7418,464,147النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة

1,912,4139,636,903النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

  بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017

)غير مدقق(
التسعة أشهر المنتهية في

 30 سبتمبر 2017
دينار بحريني

)غير مدقق(
التسعة أشهر المنتهية

 في  30 سبتمبر 2016
دينار بحريني

)غير مدقق(
الثالثة أشهر المنتهية في
  30  سبتمبر 2017

دينار بحريني

)غير مدقق(
الثالثة أشهر المنتهية في

  30سبتمبر 2016
دينار بحريني

)174,411()326,256(451,590)237,214(صافي الربح / )الخسارة( للفترة

البنود التي لن يتم إعادة تبويبها الحقا ضمن األرباح او الخسائر: 

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

5,171-23,578-

البنود التي يمكن إعادة تبويبها الحقا إلى الربح أو الخسارة:

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المصنفة كاستثمارات متاحة 
للبيع

-            384,532-14,624

تحويل خسائر انخفاض القيمة إلى بيان األرباح أو الخسائر من انخفاض قيمة 
االستثمارات المتاحة للبيع

-            )12,160(-)68,990(

79,286-115,313        -تسويات إعادة التصنيف المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع المستبعدة في الفترة.

5,171487,68523,57824,920اجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

)149,491()302,678(939,275)232,043(إجمالي الربح )الخسارة( / الربح الشاملة للفترة

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017

                احتياطيات                 

رأس المال

دينار بحريني

االحتياطي القانوني

دينار بحريني

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات

دينار بحريني

احتياطي إعادة تقييم 
العقارات

دينار بحريني

مجموع 
االحتياطيات

دينار  بحريني

أرباح مستبقاة

دينار  بحريني

مجموع

دينار بحريني

6,184,9392,406,4731,119,989747,3124,273,7742,494,89812,953,611كما في 31 ديسمبر 2015 )مدقق(

487,685487,685451,590939,275مجموع الدخل الشامل للفترة 

6,184,9392,406,4731,607,674747,3124,761,4592,946,48813,892,886كما في 30 سبتمبر 2016 )غير مدقق(

6,184,9392,409,6541,813,209747,3124,970,1752,523,52513,678,639

)314,649(-)314,649(-)314,649(كما في 31 ديسمبر 2016 )مدقق(

تعديل انتقالي على تطبيق المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 9 

5,171-5,171)237,214()232,043(

مجموع الدخل الشامل للفترة

6,184,9392,409,6541,503,731747,3124,660,6972,286,31113,131,947كما في 30 سبتمبر 2017 )غير مدقق(

إن البيانات المالية المرحلية الموجزة قد تم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 13 نوفمبر 2017، 
وتم التوقيع عليها بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة من قبل كل من:

د. أسامة تقي البحارنة
رئيس مجلس اإلدارة

اإلله القاسمي عبد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جواد محمد
المدير العام

الثالثاء 14 نوفمبر 2017 
25 صفر 1439

العدد 3318 9 business@albiladpress.comاقتصاد

“�لربكة” حتقق 97 مليون دوالر �شايف دخل للم�شاهمني يف 9 �أ�شهر
6 % الزيادة مبجموع االأ�صول لتناهز 25 مليار دوالر 

املنامة - جمموعة الربكة: بلغ �صايف الدخل 
العائد مل�صاهمي جمموعة الربكة امل�رصفية 97   
مليون دوالر للأ�صهر الت�صعة االأولى من 2017، 
اأق���ل بن�ص���بة 17 % عم���ا حتقق خ���لل الفرتة 
نف�ص���ها من العام املا�صي والبالغ 116 مليون 
دوالر. واأظه���رت النتائ���ج املالي���ة للمجموع���ة 
للأ�ص���هر الت�ص���عة االأولى 2017 زيادات جيدة 
يف بنود االأ�ص���ول، حيث ارتفع جمموع االأ�صول 
بن�صبة 6 % وحمفظة التمويلت واال�صتثمارات 
بن�ص���بة 9 % وح�ص���ابات العم���لء بن�ص���بة 6 % 
وجمموع احلقوق بن�صبة 24 % وذلك باملقارنة 

بدي�صمرب 2016.
واأكد نائب رئي����س جمل�س اإدارة املجموعة 
عب���داهلل عمار ال�ص���عودي “اإن النتائ���ج املالية 
والت�ص���غيلية الت���ي حققناه���ا خ���لل االأ�ص���هر 
الت�ص���عة االأولى من الع���ام 2017 تعترب جيدة 
ب���كل املقايي����س، اآخذي���ن يف االعتبار اأو�ص���اع 
والعاملي���ة  االإقليمي���ة  امل�رصفي���ة  االأ�ص���واق 
وتقلب���ات العمل���ة. ون���ود اأن نوؤك���د اأن طاب���ع 
االنتق���اء ال���ذي اتبعن���اه، واحلذر ال���ذي اتبعته 
املجموعة يف االأ�صواق ومع العملء ب�صاأن تنفيذ 
براجمها التمويلية واال�صتثمارية حقق النتائج 

امللئمة”.
وبالن�ص���بة للنتائج الربحي���ة، فقد انخف�س 
جمم���وع الدخل الت�ص���غيلي بن�ص���بة 7 % ليبلغ 
735 مليون دوالر مقارنة ب� 789 مليون دوالر 
للفرتة نف�ص���ها من العام املا�ص���ي، وانخف�س 
�ص���ايف الدخل الت�صغيلي بن�ص���بة 12 % ليبلغ 
318 مليون دوالر مقارنة ب� 362 مليون دوالر 
للفرتة نف�صها من العام املا�صي. وتاأثر �صايف 
الدخل، اأي�ص���ا بقي���ام املجموعة بزي���ادة مبلغ 
املخ�ص�ص���ات التحوطية، مما اأدى اإلى ت�صجيل 
�ص���ايف ربح بقيمة 154 مليون دوالر للأ�ص���هر 
الت�ص���عة االأول���ى من العام 2017، اأقل بن�ص���بة 
24 % عما حتقق خلل الفرتة نف�صها من العام 

املا�صي، والبالغ 204 مليني دوالر. 
وقد حقق���ت املجموعة �ص���ايف دخل للربع 
الثالث قدره 41 مليون دوالر بانخفا�س قدره 
32 % عم���ا مت حتقيقه يف الفرتة نف�ص���ها من 
العام املا�ص���ي والبالغ 61 مليون دوالر. فيما 
بلغ �ص���ايف الدخل العائد مل�صاهمي ال�رصكة االأم 
27 ملي���ون دوالر خ���لل الرب���ع الثالث 2017 
بانخفا�س قدره 24 % من الفرتة نف�ص���ها من 

العام املا�صي والبالغ 35 مليون دوالر.
م���ن جهة اأخ���رى، حقق���ت بن���ود امليزانية 
املوح���دة للمجموع���ة زي���ادات جي���دة يف نهاية 
�ص���بتمرب 2017 وذلك مقارنة بنهاية دي�صمرب 
2016، حيث ارتفع جمموع االأ�ص���ول بن�ص���بة 6 
% ليبلغ 24.9 مليار دوالر على الرغم من تاأثر 
معدل النمو بانخفا����س قيمة العملت املحلية 
لبع�س البلدان التي تعمل فيها املجموعة اأمام 
ال���دوالر. وحتافظ املجموعة على ن�ص���بة كبرية 
من هذه املوجودات يف �صكل موجودات �صائلة 
لل�صتعداد ال�صتثمار فر�س التمويل ومواجهة 
التقلب���ات يف االأ�ص���واق. وبلغ���ت املوج���ودات 
امل���درة للدخل )التموي���لت واال�ص���تثمارات( 
 2017 �ص���بتمرب  بنهاي���ة  دوالر  ملي���ار   19.1
مقارنة ب���� 17.5 مليار دوالر بنهاية دي�ص���مرب 
2016، بزيادة جيدة قدرها 9 %. كما ارتفعت 
ح�صابات العملء يف نهاية �صبتمرب 2017 اأي�صا 
وبن�ص���بة 6 % لتبل���غ 20.4 ملي���ار دوالر وذلك 
مقارنة بنهاية دي�صمرب 2016، وهي متثل 82 
% من جمموع االأ�صول، مما ي�صري اإلى موا�صلة 
وتنام���ي  باملجموع���ة  العم���لء  والت���زام  ثق���ة 

قاعدتهم نتيجة تو�صع �صبكة الفروع.
وبل���غ جمم���وع احلق���وق 2.5 ملي���ار دوالر 
بنهاية �ص���بتمرب 2017، بزيادة كبرية ن�صبتها 
24 % مقارنة بنهاية دي�صمرب 2016. وتعك�س 
ه���ذه الزيادة قيام املجموعة خلل �ص���هر مايو 
املا�ص���ي باإ�ص���دار �ص���كوك ال�رصيحة االأول من 

راأ����س املال الدائم )Tier 1 Capital( بقيمة 
400 مليون دوالر. وبلغت ن�صبة حقوق امللكية 
اإلى جمموع االأ�ص���ول 10 % يف نهاية �ص���بتمرب 

.2017
م���ن جانب���ه، ق���ال ع�ص���و جمل����س االإدارة 
والرئي����س التنفي���ذي للمجموعة عدن���ان اأحمد 
يو�ص���ف “لقد واجهت املجموع���ة، جمموعة من 
التحدي���ات، واأبرزه���ا ه���و انخفا����س العملت 
يف بع����س ال���دول الت���ي تعم���ل فيه���ا وحدات 
املجموع���ة مم���ا اأث���ر على مع���دالت من���و بنود 
امليزاني���ة والدخل. وا�ص���تطعنا التعوي�س عن 
ه���ذا التاأثري من خ���لل زيادة حج���م االأعمال يف 
وح���دات املجموع���ة ب�ص���ورة ملحوظ���ة. لذلك، 
فاإنن���ا نعت���رب اأن النتائ���ج الت���ي حتققت خلل 
االأ�ص���هر الت�ص���عة االأولى 2017 جي���دة وتوؤكد 
اإ�رصارن���ا عل���ى موا�ص���لة ا�ص���تثمار التن���وع يف 
االأعمال وا�ص���تدامة م�ص���ادر الربحية واملوارد 
املالي���ة والفنية الكبرية الت���ي منتلكها علوة 
عل���ى ال�ص���بكة اجلغرافي���ة الوا�ص���عة للوحدات 
التابعة للمجموع���ة يف تعظيم العوائد املتاأتية 

للم�صاهمني وامل�صتثمرين يف املجموعة”.
واأ�ص���اف “م�رصورون للغاية لروؤية م�صاهمة 

جميع الوح���دات امل�رصفية يف نتائج املجموعة، 
حيث يت�ص���ح ذلك من النتائ���ج املمتازة التي 
�ص���جلتها والتوزيعات النقدي���ة املجزية التي 
وزعتها على م�ص���اهميها. ونحن نتوقع حت�ص���ن 

نتائج املجموعة خلل العام املقبل 2018 “.
واأو�ص���ح  يو�صف “بلغ عدد الفروع التابعة 
لوحدات املجموعة 667 فرعا يف نهاية �صبتمرب 
2017 بع���د اأن كان عدده���ا 697 فرع���ا وذلك 
بعد قيامن���ا بدمج بع�س الفروع يف باك�ص���تان 
بعد اندم���اج بنك الربك���ة باك�ص���تان. وتوظف 
ف���روع املجموع���ة 12،751 موظفا، مما يعك�س 
دور وحداتنا الوا�ص���ح يف خل���ق وظائف جمزية 

للمواطنني يف جمتمعاتها”.
وا�صتطرد “ن�صتعد خلل االأ�صابيع القادمة 
الفتت���اح وحدتن���ا امل�رصفي���ة يف املغ���رب م���ع 
�رصكائن���ا يف البن���ك اجلدي���د، البن���ك املغرب���ي 
للتجارة اخلارجية. و�صيعمل البنك اجلديد با�صم 
“بن���ك التمويل واالإمناء” حت���ت اإدارة جمموعة 
الربك���ة امل�رصفية، و�ص���يكون جزءا من �ص���بكة 
وحدات املجموعة. “و�ص���هدت الفرتة املا�صية 
من الع���ام قي���ام وحدتنا امل�رصفي���ة يف تركيا، 
بنك الربكة تركيا، بتد�صني ال�صريفة الرقمية 

digitalization، مم���ا ميث���ل نقل���ة نوعية يف 
اخلدمات امل�رصفية التي يقدمها البنك للعملء 
من الفئات كافة على م�صتوى ال�صوق الرتكية 
ككل”. “ومتثل امل�ص���وؤولية االجتماعية ركيزة 
اأ�صا�صية يف منوذج اأعمال املجموعة، مع التعهد 
بتق���دمي اأكرث م���ن 635 ملي���ون دوالر لتمويل 
ودعم هذا الهدف. ووا�صلنا الرتكيز على خلق 
تعاون اأكرب ب���ني الوحدات امل�رصفي���ة التابعة 
للمجموعة يف جمال االمتثال، ومكافحة غ�ص���يل 
االأم���وال، ومتوي���ل االإرهاب، وقان���ون الفاتكا، 
وقان���ون معي���ار االإبلغ امل�ص���رتك، وغريها من 
الت�رصيعات الدولية؛ لتعزيز مكانة املجموعة يف 
مواجهة حتديات تخفي����س املخاطر من جانب 

البنوك املرا�صلة العاملية”.
اأنه���ت  املعلوم���ات  تقني���ة  جم���ال  ويف 
املجموعة من درا�ص���ة التحول اإلى نظام م�رصيف 
اأ�صا�س core banking system  جديد اأكرث 
تط���ورا وملبيا الحتياج���ات تو�ص���ع املجموعة. 

و�صيطبق النظام العام املقبل”.
وللع���ام اخلام����س عل���ى التوايل، حت�ص���د 
املجموع���ة ع���لوة عل���ى اأرب���ع م���ن وحداته���ا 
امل�رصفية جوائز “اأف�ص���ل بنك اإ�صلمي” للعام 
2017 وذلك �ص���من �ص���ياق اجلوائز ال�ص���نوية 
 Global( التي متنحها جملة جلوبال فاينان�س

.”)Finance
وقامت كل من �رصك���ة Dagong العاملية 
والوكال���ة  االئتم���اين  للت�ص���نيف  املح���دودة 
االإ�ص���لمية الدولية للت�صنيف )IIRA( �صوية 
بتاأكيد ت�ص���نيفهما االئتم���اين للمجموعة، وهو 
 BBB“ بدرجة ا�ص���تثمارية على النطاق الدويل
A3 / +” م���ع ترقية النظرة امل�ص���تقبلية من 
الوكالة  واأك���دت  “م�ص���تقرة”.  “�ص���لبية” اإلى 
ت�ص���نيفها  للتن�ص���يف  الدولي���ة  االإ�ص���لمية 
املمنوح للمجموعة عل���ى النطاق الوطني، وهو 

.)A+ )bh( / A2 bh( درجة

• عبداهلل ال�صعودي 	 • عدنان يو�صف	
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البحرين بالرتتيب 11 عربيا مب�ؤ�رش “الدول اجليدة”

“اإن�ف�ست” تتخارج بنجاح من ا�ستثمار عقاري بـ 1.2 ملي�ن دينار

يقي�س م�ساهمة البلدان يف خري الب�رشية 

�سيكون لها اأثر اإيجابي على البيانات املالية بالربع الرابع

حافظت البحرين على ترتيبها احلادي ع�رش 
عربي���ا فيما تقدم���ت مرتبة اإل���ى املوقع 100 
عامليا، يف موؤ�رش “ال���دول اجليدة لعام 2017” 
والذي يقي�س تاأثري وم�س���اهمة كل بلد يف خري 

الب�رشية من خالل 7 معايري رئي�سية.
واملعايري هي: الأمن وال�س���الم الدوليني، 
والنظ���ام العامل���ي، والعل���وم والتكنولوجي���ا، 
وامل�س���اواة،  والرف���اه  واملن���اخ،  والثقاف���ة، 

وال�سحة.
وكان���ت البحرين يف ترتي���ب 101 يف موؤ�رش 
الع���ام 2016. فيما يدر����س املوؤ�رش 163 دولة 

حول العامل.
كما ي�س���تخدم املوؤ�رش الذي يع���ده الباحث 
�ساميون اأنهولت وي�ستند على اأرقام وبيانات 
�س���ادرة عن الأم���م املتحدة، والبن���ك الدويل، 

ومنظمات دولية اأخرى، 35 معيارا تف�سيليا.
وعربي���ا، �س���جلت تون�س الرتتي���ب الأول، 
فيم���ا ج���اءت باملوقع 43 عاملي���ا، متقدمة من 

املركز 49 الذي �سجلته العام 2016.
تلتها م�رش الثانية عربي���ا، وال� 53 عامليا، 
ث���م الأردن الثال���ث عربيا وال���� 58 عامليا، ثم 

الإمارات العربية املتحدة الرابعة عربيا )كانت 
بالرتتيب اخلام����س يف 2016( وال� 59 عامليا، 
وهو نف�س الرتتيب امل�سجل يف العام املا�سي.

ثم جاءت قط���ر يف الرتتيب اخلام�س عربيا 
63 عاملي���ا  )كان���ت الثالث���ة يف 2016( وال���� 
)كانت اأي�س���ا 63 يف 2016( فلبنان واملغرب 
وال�س���عودية يف الرتتي���ب الثامن بعد اأن كانت 
التا�س���عة العام املا�س���ي و89 عاملي���ا متاأخرة 
ت�س���ع مركزا حي���ث كانت يف املوق���ع 80 العام 
املا�سي، تلتها �س���لطنة عمان )كانت 8 عربيا 
و90 عاملي���ا يف 2016( ث���م الكوي���ت والت���ي 
حافظت عل���ى موقعه���ا العا�رش عربي���ا وال� 96 
عاملي���ا، فالبحرين، اليم���ن، اجلزائر، �س���وريا، 

العراق، موريتانيا.
وج���اءت ليبي���ا يف املرتب���ة الأخ���رية عربياً 

والأ�سواأ عامليا اأي�ساً.
وعلى ال�س���عيد العاملي �س���جلت ال�سويد 
اأولً، تلتها الدمنارك، ث���م هولندا، فربيطانيا، 
و�س���وي�رشا، اأملانيا، فنلندة، وفرن�سا، والنم�سا، 

وكندا.

املحرر االقت�سادي

اأمل احلامد

ترتيب الدول العربية من الأف�شل اإىل الأ�ش�اأ مب�ؤ�شر الدول اجليدة

الرتتيب عامليا الرتتيب عربيا الدولة 

2017
الرتتيب عامليا 

2016
الرتتيب عامليا الرتتيب عربيا الدولية 

2017
الرتتيب عامليا 

2016
109696الكويت 14349تون�س 
11100101البحرين 25354م�رش 

12149145اليمن 35858الأردن 
13151148اجلزائر45959الإمارات 

14157158�سوريا56363قطر 
15159159العراق66864لبنان 
16160161موريتانيا 78073املغرب

17163163ليبيا 88980ال�سعودية
99190ُعمان 

اأعلنت �رشكة اإنوف�ست اأنها جنحت يف التخارج 
من ا�ستثمار عقاري يف �سلطنة عمان بن�سبة 100 
% بقيم����ة 3.2 ملي����ون دولر م����ا يع����ادل 1.21 

مليون دينار.
يف  اأ�س����همها  املدرج����ة  ال�رشك����ة  واأك����دت 
بور�س����تي البحري����ن والكويت اأم�س اأن �س����فقة 
التخارج �س����يكون لها اأث����ر اإيجابي على البيانات 
املالي����ة خ����الل الرب����ع الرابع م����ن الع����ام اجلاري 

.2017
وحقق����ت جمموع����ة اإنوف�س����ت، ن�س����بة زيادة 
قدرها 109 % ك�سايف اأرباح جممعة، لت�سل اإلى 
19.1 مليون دولر مقارنة مع 9.2 مليون دولر 
يف الأ�سهر الت�س����عة الأولى من عام 2016. وبلغ 
�سايف الأرباح املوحدة للثالثة اأ�سهر املنتهية يف 
30 �سبتمرب2017 مبلغ وقدره 1.9 مليون دولر 
مقارنة مع 3.8 مليون دولر لنف�س الفرتة العام 

املا�سي.
وارتفع����ت الإي����رادات الت�س����غيلية املوحدة 
خالل الت�س����عة اأ�سهر 2017 للمجموعة بن�سبة 43 

% لت�س����ل اإل����ى 17.6 ملي����ون دولر مقارنة مع 
12.3 ملي����ون دولر مع نف�س الفرتة 2016. كما 
ارتفع �س����ايف الرباح الت�س����غيلية املوحدة خالل 
نف�����س الف����رتة من الع����ام اجلاري بن�س����بة 59 % 
لت�سل اإلى 10.4 مليون دولر باملقارنة مع 6.5 
مليون دولر العام املا�سي. اأما بالن�سبة لربحية 
ال�س����هم الواح����د حلقوق م�س����اهمي ال�رشك����ة الأم 

لالأ�سهر الت�س����عة 2017 فقد بلغت 6.64 �سنت 
مقارنة مع 3.23 �سنت لنف�س الفرتة 2016.

وتبلغ القيمة ال�سوقية لل�رشكة 32.4 مليون 
دين����ار م����ا ن�س����بته 0.44 % من اإجم����ايل القيمة 
ال�سوقية للبور�سة والتي تقدر بنحو 7.39 مليار 

دينار.
وعلى �س����عيد اآخر، اأعلنت ال�رشكة اأم�س على 

موقع بور�سة البحرين تنفيذ عدة �سفقات ل�رشاء 
4،212 �س����هما من اأ�س����هم خزين����ة ال�رشكة بقيمة 
اإجمالية نح����و 1.24 األف دولر، وب�س����عر 0.295 

دولر لل�سهم، وذلك يوم الأربعاء 8 نوفمرب.
وكانت بور�سة البحرين فتحت يوم الأربعاء 
8 نوفم����رب ن�س����بة حت����رك �س����عر اأ�س����هم �رشك����ة 
اإنوف�س����ت بن�س����بة 5 % اإ�س����افية. ون�سبة حترك 

ال�س����هم اجلدي����دة 10 % احلد الأعل����ى و15 % 
احلد الأدنى من �سعر اآخر اإغالق.

وتاأ�س�س����ت �رشك����ة اإنوف�س����ت يف 18 يوني����و 
2002، ويبلغ راأ�س����مالها امل�رشح به 150 مليون 
ملي����ون دولر،   114.6 نح����و  دولر، واملدف����وع 
والقيم����ة ال�س����مية لل�س����هم 0.4 دولر، يف حني 
يبلغ عدد الأ�س����هم امل�سدرة 286 مليونا و511 
األفا و225 �سهًما، واأ�سهم اخلزينة مليون و627 
األف����ا و825 �س����هًما، اأما ع����دد الأ�س����هم القائمة 

فتبلغ 284 مليونا و883 األفا و400 �سهًما.
وتعم����ل ال�رشك����ة يف جمال ال�س����تثمار بجميع 
اأنواعه ومنه ال�س����تثمار املبا�رش والأوراق املالية 
و�سناديق ال�ستثمار باأنواعها، وتاأ�سي�س واإدارة 
اأنواعه����ا،  مبختل����ف  ال�س����تثمارية  ال�س����ناديق 
الأ�س����واق  يف  املالي����ة  الأدوات  يف  والتعام����ل 
املحلية والإقليمية الدولية، وتوفري املعلومات 
ال�س����تثمار  مبج����الت  املرتبط����ة  والدرا�س����ات 
املختلف����ة، وتق����دمي اخلدم����ات وال�ست�س����ارات 
اأو  وتاأ�س����ي�س  للغ����ري،  وال�س����تثمارية  املالي����ة 
امل�س����اهمة يف �رشكات عقارية و�سناعية داخل اأو 

خارج البحرين.

11/13/2017 INOVEST
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• اأداء �سهم ال�رشكة منذ بداية العام وحتى يوم اأم�س )امل�سدر: بور�سة البحرين(	
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“جيبك” تفوز بجائزة رفيعة يف “الإدارة البيئية”

“طريان اخلليج” ت�ستاأجر 5 طائرات بوينغ درمياليرن 9-787

115.6 األف دينار خ�سائر دملون للدواجن يف 9 اأ�سهر

5.8 مليون دينار اأرباح “بنك الإثمار” يف 9 اأ�سهر

“اخلليج املتحد” يحقق 8.3 مليون دولر اأرباحا عائدة  للم�ساهيمن

2.9 مليون دينار اأرباح “�سيكو” لالأ�سهر للت�سعة 2017 

نتيجة الرتكيز على تطوير املنتجات واخلدمات 

مقارنة مببلغ 5.9 مليون دوالر 2016

ارتفاع اإجمايل الدخل ليبلغ 7.9 مليون دينار

املنام���ة - بن���ك االإثمار: حقق بن���ك االإثمار 
�ش���ايف رب���ح بل���غ 5.8 ملي���ون دينار للأ�ش���هر 
الت�ش���عة االأولى من العام 2017، وكان �ش���ايف 
الربح اخلا�ص مب�شاهمي البنك للأ�شهر الت�شعة 
املنتهي���ة يف 30 �ش���بتمرب 2017 ق���د بلغ 1.7 
ملي���ون دينار. �رصح بذلك رئي����ص جمل�ص اإدارة 
بنك االإثمار �ش���احب ال�شمو امللكي االأمري عمرو 
الفي�ش���ل يف اأعق���اب مراجع���ة وموافقة جمل�ص 
االإدارة عل���ى النتائ���ج املالية املوح���دة للبنك 
لفرتة االأ�ش���هر الت�ش���عة املنتهية 30 �ش���بتمرب 
2017، وه���ي اأول نتائ���ج مالي���ة للربع الثالث 
للبن���ك يتم االإع���لن عنها منذ تنفي���ذ الهيكلة 
اجلدي���دة للمجموعة التي متت بنجاح يف �ش���هر 

يناير من هذا العام.
وقال “اإن البنك يوا�ش���ل حتقيق اأرباحاً يف 
العام 2017، حيث �شجل يف فرتة الثلثة اأ�شهر 
املنتهية يف 30 �ش���بتمرب 2017 �شايف ربح بلغ 
1،4 ملي���ون دينار. وكان �ش���ايف الربح اخلا�ص 
مب�ش���اهمي البن���ك له���ذه الف���رتة قد بل���غ 0.2 

مليون دينار”.   
واأ�ش���اف الفي�ش���ل “تظهر النتائج املالية 
لبنك االإثمار للربع الثالث وجود اأرباح م�ش���تمرة 
ودخ���ل م�ش���تقر له���ذا الع���ام. وخلل االأ�ش���هر 
الت�ش���عة االأولى م���ن الع���ام 2017، حقق البنك 
اإجمايل االإي���رادات 112.7 مليون دينار، مبا يف 
ذلك 36.3 مليون دينار لفرتة االأ�ش���هر الثلثة 
املنتهية يف 30 �شبتمرب 2017. و�شجل للأ�شهر 
الت�ش���عة االأولى �ش���ايف دخل قبل خم�ش�ش���ات 
اخلارجي���ة  وال�رصائ���ب  القيم���ة  انخفا����ص 
ق���دره15.3 ملي���ون دين���ار، مب���ا يف ذل���ك 2.6 
مليون دينار لفرتة االأ�شهر الثلثة املنتهية يف 

30 �شبتمرب2017”. 
م���ن جانبه، ق���ال الرئي�ص التنفي���ذي لبنك 
االإثم���ار اأحم���د عبدالرحي���م اإن موا�ش���لة البنك 
يف حتقي���ق الربحي���ة يعود اإلى ح���د كبري نتيجة 
الرتكيز عل���ى تطوير املنتج���ات واخلدمات مع 

�شعي البنك بجد ليكون قريباً من عملئه. 
واأ�ش���اف “اأن النتائج املالي���ة لبنك االإثمار 
تظهر ا�شتقراراً يف النمو على مدار العام. وهذا 
خري دلي���ل على ا�ش���تمرار جن���اح البن���ك كبنك 
جتزئة اإ�ش���لمي، وه���و موؤ�رص يوؤك���د اأننا بالفعل 
ن�شري يف االجتاه ال�شحيح مع العمل على حتقيق 
روؤيتنا امل�ش���رتكة باأن ن�ش���بح واحداً من بنوك 

التجزئة امل�رصفية الرائدة يف املنطقة”. 
واأو�ش���ح عبدالرحي���م “اأن النتائج اأظهرت 
ب���اأن اإجم���ايل اأ�ش���ول البنك منا بن�ش���بة 4،4 % 
خلل االأ�شهر ال�شتة املا�شية لي�شل اإلى 3.24 
ملي���ار دين���ار كم���ا يف 30 �ش���بتمرب 2017 بعد 
اأن كان 3.11 ملي���ار دين���ار كم���ا يف 31 مار�ص 

2017. اأما املرابحات والتمويلت االأخرى، فقد 
منت بن�شبة 2،1 % خلل الفرتة نف�شها لت�شل 
1،80 ملي���ار دين���ار بحرين���ي يف 30 �ش���بتمرب 
2017، مقارن���ة ب���� 1،77 مليار دين���ار كما يف 
31 مار�ص 2017. واأما بند ال�ش���كوك واالأوراق 
املالية اال�شتثمارية خ�شو�شا �شندات حكومية 
وم���ا يف حكمه���ا، فق���د من���ت بن�ش���بة 2،24 % 
خلل الفرتة نف�شها لت�ش���ل 686 مليون دينار 
يف 30 �ش���بتمرب 2017، مقارنة ب���� 671 مليون 
دينار كم���ا يف 31 مار�ص 2017. وباملثل، منت 
حمفظة احل�شابات اال�شتثمارية املطلقة بن�شبة 
6،5 % خلل الفرتة نف�ش���ها لت�شل اإلى 1.06 
مليار دينار كما يف 30 �شبتمرب2017، مقارنة ب� 
0.99 مليار دينار كما يف 31 مار�ص 2017. كما 
منت اأي�ش���ا احل�ش���ابات اجلارية للعملء بن�ش���بة 
6،6 %  خلل الفرتة نف�شها لت�شل 643 مليون 
دينار كما يف 30 �شبتمرب 2017، مقارنة ب� 603 

مليني دينار كما يف 31 مار�ص 2017”.

املنامة -اخللي����ج املتحد: حقق بنك اخلليج 
املتحد ربحا �ش����افيا عائدا اإلى م�شاهمي ال�رصكة 
االأم مببل����غ 8.3 ملي����ون دوالر لف����رتة االأ�ش����هر 
الت�ش����عة املنتهية يف 30 �شبتمرب 2017  مقارنة 
مببلغ 5.9 مليون دوالر للفرتة نف�شها من العام 
املا�ش����ي. وارتفع اإجمايل دخل البنك بن�شبة 47 
% لي�ش����ل اإل����ى 34.3 ملي����ون دوالر مقارن����ة ب� 
23.3 مليون دوالر للأ�ش����هر الت�ش����عة من العام 

.2016
وحافظ البنك على اإجمايل موجوداته مببلغ 3 
مليارات دوالر كما يف 30 �شبتمرب 2017 مقارنة 
مبا بلغه يف 31 دي�شمرب 2016، وظلت ميزانيته 
قوي����ة، حيث ارتف����ع اإجمايل حقوق امل�ش����اهمني 
 31( دوالر  ملي����ون   557.7 اإل����ى   %  5 بن�ش����بة 
مم����ا  دوالر(  ملي����ون   529.5  :2016 دي�ش����مرب 
يعك�ص ب�ش����كل رئي�ص الزيادة يف االأرباح املبقاة 

واحتياطات القيمة العادلة والنقد االأجنبي.
وق����ال الرئي�����ص التنفي����ذي باالإناب����ة لبن����ك 
اخلليج املتحد ح�شني الالين »وا�شل بنك اخلليج 

املتح����د حتقيق اأرب����اح يف هذا الرب����ع على الرغم 
من ظروف ال�ش����وق ال�شعبة التي اختربت مرونة 
منوذج اأعمال البن����ك. كان الربع االأخري تاريخيا، 
حي����ث متكن بن����ك اخلليج املتحد وب�ش����كل كبري 
م����ن اإعادة تنظيم عملياته من خلل اإن�ش����اء �رصكة 
اخلليج املتحد القاب�ش����ة والتي متتلك 100 % 
من اأ�شهم بنك اخلليج املتحد ونقل ملكية �رصكة 
م�ش����اريع الكويت وامل�شاهمني االآخرين كافة يف 
بن����ك اخلليج املتح����د اإلى �رصك����ة اخلليج املتحد 
القاب�ش����ة. كم����ا ننته����ز هذه الفر�ش����ة لن�ش����كر 
امل�ش����اهمني واملقر�ش����ني وامل�ش����تثمرين على 
الثقة التي منحوه����ا لنا وجميع اجلهات الرقابية 
على وج����ه التحديد م�����رصف البحري����ن املركزي، 
وهيئ����ة اأ�ش����واق امل����ال يف امل�����رصف املرك����زي 
وبور�ش����ة البحرين عل����ى دعمه����م وتوجيهاتهم 

خلل عملية اإعادة الهيكلة باأكملها«.

املنام���ة  - �ش���يكو: حققت �رصكة �ش���يكو اأرباحا 
بلغ���ت 2.9 ملي���ون دينار يف فرتة االأ�ش���هر الت�ش���عة 
االأولى املنتهية يف 30 �شبتمرب 2017، وذلك مقارنًة 
بقيم���ة االأرب���اح املعّدلة يف الفرتة نف�ش���ها من العام 
املا�ش���ي، والت���ي بلغ���ت 886 األف دين���ار، وقد مت 
تعديل االأرقام ل�شنة 2016 وذلك بعد اعتماد البنك 
للمعيار املحا�ش���بي IFRS-9، حي���ث عدلت االأرباح 
مب���ا قيمته 949 األف دينار لفرتة االأ�ش���هر الت�ش���عة 

املنتهية يف 30 �شبتمرب 2016. 
ويع���ود الف�ش���ل يف ارتف���اع االأرباح اإل���ى النمو 
املط���رد الذي �ش���هدته جمي���ع قطاع���ات االأعمال يف 
البنك، ف�ش���ل  ع���ن اتباع �شيا�ش���ة �ش���ارمة لتقنني 
النفقات، وهو ما �شاهم يف تعايف اأعمال البنك بعد عام 
حافل بالتحديات والتقلبات التي �ش���ادت االأ�شواق. 
كما �ش���هد اإجمايل الدخل عن الفرتة املنتهية يف 30 
�ش���بتمرب 2017 ارتفاًعا بلغت ن�ش���بته 59 % لي�شل 
اإل���ى 7.9 مليون دينار مقاب���ل 4.9 مليون دينار عن 
الفرتة نف�ش���ها من �ش���نة 2016، وذلك ب�ش���بب منو 
الدخل من الر�ش���وم واإي���رادات الو�ش���اطة وعائدات 
الفوائد. ويف الوقت ذاته، بلغت ربحية ال�شهم 7.02 
فل�ص مقابل 2.15 فل�ص عن الفرتة نف�شها من العام 
املا�ش���ي.  و�شجلت �شيكو اأرباًحا �ش���افية عن الربع 
الثال���ث من �ش���نة 2017 بلغت 811 األ���ف دينار، اأي 
بانخفا�ص ن�ش���بته 9 % ع���ن قيمة االأرباح املعّدلة يف 
الفرتة ذاتها من �شنة 2016، والتي بلغت 894 األف 
دين���ار. كما اأثمرت زي���ادة اإي���رادات معظم قطاعات 
االأعمال بالبنك عن ارتفاع اإجمايل الدخل بن�ش���بة 23 

% لي�ش���ل اإلى 2.6 مليون دينار، مقارنًة مببلغ 2.1 
مليون دينار عن فرتة الربع الثالث من �ش���نة 2016. 
اأما اإجمايل النفقات الت�شغيلية، والتي ت�شمل نفقات 
املوظفني وامل�ش���اريف االإدارية العامة والتكاليف 
االأخرى، فقد ارتفع اإلى 1.5 مليون دينار خلل الربع 
الثال���ث من �ش���نة 2017، وذلك مقاب���ل 1.3 مليون 
دينار عمن الفرتة نف�ش���ها من العام ال�ش���ابق. كذلك 
انخف�ش���ت ربحية ال�ش���هم يف فرتة الرب���ع الثالث من 
�شنة 2017 لتبلغ 1.97 فل�ص مقابل 2.17 فل�ص عن 

الفرتة نف�شها من �شنة 2016.
وبلغت االأر�شدة االإجمالية يف امليزانية العمومية 
155.8 ملي���ون دين���ار كم���ا يف 30 �ش���بتمرب 2017، 
مقارن���ًة مببل���غ 147.1 ملي���ون دينار كم���ا يف نهاية 
�ش���نة 2016. كما منت االأ�ش���ول حتت االإدارة بن�شبة 

21 % لت�شل اإلى 479.41 مليون دينار )1.3 مليار 
دوالر (، مقاب���ل 395.9 ملي���ني دين���ار )1.1 مليار 
دوالر ( كما يف نهاية العام ال�شابق. اأما قيمة االأ�شول 
املحتفظ بها لدى �رصكة �ش���يكو خلدمات ال�شناديق 
اال�شتثمارية التابعة واململوكة بالكامل للبنك، فقد 
منت بن�شبة 12 % لت�شل اإلى 2.2 مليار دينار )5.8 
ملي���ار دوالر( مقارن���ًة مبا جمموع���ه 1.9 مليار دينار 
)5.2 مليار دوالر( كما يف دي�شمرب 2016. وا�شتمرت 
�ش���يكو يف املحافظ���ة على قاعدة راأ����ص مالية قوية، 
اإذ بلغت حقوق امل�ش���اهمني 59.25 مليون دينار يف 
نهاية فرتة االأ�ش���هر الت�شعة من العام 2017 مقارنًة 
مبا جمموعه 58.08 مليون دينار كما يف نهاية ال�شنة 
ال�ش���ابقة، ف�شل عن ن�ش���بة كفاية راأ�ص مالية موحدة 

قوية جًدا بلغت 46 %. 

�ش���رتة -جيب���ك: ُمنح���ت �رصك���ة اخللي���ج 
درع  “جيب���ك”  البرتوكيماوي���ات  ل�ش���ناعة 
و�ش���هادة جائزة اململكة العربية ال�ش���عودية 
يف  اال�ش���لمي”  الع���امل  يف  البيئي���ة  ل���لإدارة 
املجال املخ�ش����ص للقطاع اخلا�ص، “االدارة 
الزراعية” وذل���ك يف احتفال اأُقيم موؤخراً مبقر 
املنظمة االإ�شلمية للرتبية والعلوم والثقافة 

“اإي�شي�شكو” مبدينة الرباط املغربية.
وكان مدير عام الت�شنيع بال�رصكة فا�شل 
مال اهلل االأن�ش���اري، قد ت�ش���لم اجلائزة نيابة 
عن رئي�شها عبدالرحمن جواهري خلل اجلل�شة 
االفتتاحي���ة الجتم���اع وزراء البيئ���ة يف الدول 
االإ�ش���لمية.  و اأع���رب جواه���ري عن �ش���عادته 
البالغة الختي���ار ال�رصكة ملنحها ه���ذه اجلائزة 
املرموق���ة عل���ى م�ش���توى العامل���ني العربي 
واالإ�شلمي، م�شيفاً باأن هذا االإجناز اإمنا يوؤكد 
من جديد �ش���لمة نهج واإ�شرتاتيجيات جمل�ص 
اإدارة ال�رصك���ة فيم���ا يتعل���ق برعاي���ة البيئ���ة 
واحلف���اظ عل���ى عنا�رصها، كم���ا ًيثب���ت متانة 
ور�شانة منظومة ال�رصكة البيئية التي ترجمتها 
من خلل م�شاريع خ�رصاء متميزة داخل جممعها 
ال�شناعي، علوة على دعمها امل�شتمر لربامج 

البيئ���ة وفعالياته���ا الت���ي يقدمه���ا املجتمع 
مبختلف موؤ�ش�شاته وجمعياته.

واو�ش���ح ب���اأن اللجنة العلي���ا للجائزة قد 
منحت ال�رصكة هذه اجلائزة بناء على تو�شيات 
جلنة هيئة التحكيم املكونة من 13 حمكماً من 
دول العامل االإ�شلمي، وذلك بعد عملية الفرز 
والتقييم التي ات�ش���مت بال�شفافية والعدالة 
املطلقة، موجهاً ال�ش���كر والتحية ملقام خادم 
بتخ�ش���ي�ص  لتف�ش���له  ال�رصيف���ني  احلرم���ني 
ه���ذه اجلائ���زة خلدمة البيئ���ة ودع���م التنمية 
امل�ش���تدامة و�ش���عياً لتعزيز وت�شجيع قدرات 
االأف���راد واملوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة واخلا�ش���ة 
واملجتمعات املدنية يف دول العامل االإ�شلمي 

على رفع كفاءة العمل البيئي.
ووج���ه جواه���ري كاف���ة منت�ش���بي فريق 
العم���ل بال�رصك���ة مل�ش���اعفة اجله���د، والبن���اء 
عل���ى ه���ذه االإجن���ازات التي حتققه���ا ال�رصكة 
ب�ش���واعدهم املهنية، وموا�شلة تقدمي الدعم 
لروؤي���ة ال�رصك���ة ور�ش���التها يف ه���ذا اجلان���ب، 
ممتدحاً جه���ود منت�ش���بي ال�رصك���ة والتزامهم 
الكب���ري برعاية البيئ���ة يف كافة ممار�ش���اتهم 

�شواء داخل ال�رصكة اأو خارجها.

دب���ي - ط���ريان اخلليج: وقع���ت طريان 
اخللي���ج و�رصك���ة دب���ي ل�ش���ناعات الط���ريان 
املح���دودة اتفاقية ال�ش���تئجار خم�ص طائرات 
من ط���راز بوينغ درميلي���ر 9 – 787، والتي 
من املقرر اأن تن�ش���م اإلى اأ�ش���طول ال�رصكة يف 
العام 2018. وت�ش���تخدم طريان اخلليج  هذه 
الطائ���رات احلديثة املوفرة للوقود؛ لتحقيق 
امل�ش���تقبلية،  حاجاته���ا  يف  الناقل���ة  ه���دف 
وتو�شيع �شبكة وجهاتها على املدى الطويل.

وق���ال نائب الرئي����ص التنفيذي لطريان 
»اإن  العل���وي   عبداحلمي���د  ولي���د  اخللي���ج 
اتفاقيتن���ا مع �رصكة دبي ل�ش���ناعات الطريان 
املح���دودة تعت���رب بداي���ة ملرحل���ة جديدة من 
تاري���خ طريان اخلليج، حيث �ش���رحب بخم�ص 
طائرات من ط���راز بوينغ درميلير 9 – 787 
لتن�ش���م اإل���ى اأ�ش���طولنا يف االأ�ش���هر املقبلة. 
وميث���ل ان�ش���مام ه���ذه الطائرات الأ�ش���طولنا 

خط���وة مهم���ة يف توجهن���ا االإ�ش���رتاتيجي نحو 
حتديث اأ�ش���طول ط���ريان اخلليج، وحت�ش���ني 
جتربة امل�ش���افرين، وتو�شيع �شبكة خطوطها 
اجلوية، وذلك يف معر�ص تعزيز ح�شورنا على 
ال�ش���احة الدولية«. وقال الرئي����ص التنفيذي 
ل�رصك���ة دب���ي ل�ش���ناعات الط���ريان املحدودة 
فريوز تارابور »ي�ش���عدنا دعم طريان اخلليج 
يف تنفيذ اإ�ش���رتاتيجيتها اخلا�شة باالأ�شطول 
للع���ام 2018، ويف �ش���عيها لتو�ش���يع �ش���بكة 
وجهاتها. اإن تاأجري هذه الطائرات احلديثة من 
جانب �رصكة دبي ل�شناعات الطريان املحدودة 
يعك�ص قدرتها عل���ى تلبية متطلبات عملئها 
املختلفة، وياأتي ذلك نتاجاً للخربة الوا�ش���عة 
ل�رصكة دبي ل�ش���ناعات الطريان املحدودة يف 
هذا املجال. اإننا نتطل���ع اإلى دعم اإحدى اأعرق 
الناق���لت اجلوي���ة يف املنطق���ة يف م�ش���ريتها 

للنمو والتطور امل�شتمر«.

املنامة - دملون للدواجن: حققت �رصكة 
دملون للدواجن �شايف خ�ش���ائر من عملياتها 
االأخرى  واالإيرادات  االإنتاجية واال�ش���تثمارات 
االأ�ش���هر  يف  دين���ار  األ���ف   115.608 مببل���غ 
الت�ش���عة االأول���ى من الع���ام اجل���اري، مقارنة 
بخ�شائر و�ش���لت اإلى 880.67 األف يف الفرتة 

نف�شها من العام املا�شي. 
واأرجع���ت ال�رصكة هذه اخل�ش���ائر يف بيان 
اإل���ى توق���ف االإنت���اج يف تلك الف���رتة؛ نظري 
اإع���ادة تاأهي���ل مذب���ح الدج���اج بانخفا�ص يف 
�ش���ايف اخل�ش���ائر بنحو 767.06 األ���ف دينار، 
حيث تت�ش���من خ�ش���ائر الف���رتة للعام 2017 
تكالي���ف غري متكررة متعلقة بتجديد العلمة 
التجاري���ة وحتديث االآالت واملع���دات ومواد 
التعبئة، اإلى جان���ب ت�رصيف املخزون املجمد 
وباأ�ش���عار تناف�ش���ية. وقد انعك����ص ذلك على 
ارتفاع العائد االأ�ش���ا�ص على ال�ش���هم الواحد 
اإل���ى خ�ش���ارة مبق���دار 3.78 فل����ص لل�ش���هم 
 2017 �ش���بتمرب   30 يف  املنتهي���ة  للف���رتة 
فل����ص   28.83 مقداره���ا  بخ�ش���ارة  مقارن���ة 
وحقق���ت   .2016 نف�ش���ها  للف���رتة  لل�ش���هم 
ال�رصكة �شايف خ�ش���ارة من عملياتها االإنتاجية 
واال�شتثمارات واالإيرادات االأخرى خلل الربع 
الثالث بلغت نحو 167.112 األف دينار، وهي 
اأقل بن�ش���بة 16.5 % من خ�شائر الربع الثالث 
2016 البالغة 200.228 األف دينار للأ�شباب 

نف�شها االآنفة الذكر.
واأ�ش���ار نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�رصكة 
عبدالرحم���ن جم�ش���ري اإل���ى اأن اال�ش���تثمارات 
واالإيرادات االأخرى حققت اأرباًحا جيدة قدرها 

230.716 األف دينار بعد خ�ش���م خم�ش�ص/ 
هب���وط اال�س���تثمارات )2016: 80.471 األف 
دينار(، مت�ش���منة الأرباح التخ���ارج من بع�ص 
املحاف���ظ العقارية املتوفرة للبيع، اإ�ش���افة 
اإلى ت�س���جيل هبوط ا�ستثمارات اأ�سهم الإحدى 
ال�رصكات املدرجة ع���ن القيمة الدفرتية، اإلى 
جانب ت�ش���جيل ح�شة ال�رصكة من خ�شائر �رصكة 
البحرين للموا�ش���ي )2017: خ�شائر بنحو 53 
األف دين���ار، و2016: خ�ش���ائر بقرابة 94.15 
األ���ف دين���ار(؛ نظ���ًرا النخفا����ص املبيع���ات 
امل�ش���احبة لزي���ادة املناف�ش���ة التجاري���ة يف 
االأ�ش���واق املحلي���ة للح���وم احلم���راء املجمدة 
وامل���ربدة، اإال اأن �رصك���ة املوا�ش���ي ب���داأت يف 
طرح اأويل مل�شنعات اللحوم لبع�ص املطاعم 
الت�ش���نيع،  يف  التو�ش���ع  باجت���اه  والفن���ادق 
وتزويد ال�ش���وق املحلية بكمي���ات اأكرب خلل 

املرحلة القادمة.

• االأمري عمرو الفي�شل	

• ال�شيخ عبداهلل بن خليفة اآل خليفة 	

• اأحمد عبدالرحيم	

• جنلء ال�شرياوي	

• عبدالرحمن جم�شري	

• ح�شني الالين	



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

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: رسميه عباد عبداهلل احمد
االسم التجاري احلالي:  برادات ساحل عدن

االسم التجاري اجلديد: خلدون فون

التاريخ: 29/10/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2017-170875( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

77608-4

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

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عبداجلليل حسني ابراهيم عباس
االسم التجاري احلالي:  القصر الوردي للتنظيفات

االسم التجاري اجلديد: برج روما للتنظيفات

التاريخ: 9/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2017-175906( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

93036-1

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

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: فهد احمد يوسف مكي اخملرق
االسم التجاري احلالي:  مجوهرات بو مجبل

االسم التجاري اجلديد: مجوهرات لؤلؤة املنامة

التاريخ: 9/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2017-176445( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

110153-1

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

يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: رمله علي مهدي حسن
االسم التجاري احلالي:  سفن فون سيرفس

االسم التجاري اجلديد: آي سفن سيرفس

التاريخ: 10/10/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2017-159205( اعالن رقم
معاملة مشتركة

قيد رقم

19170-4

 بناء على قرار الشركاء في شركة سرالوئام للتجارة العامة ذ.م.م املسجلة 
كشركة ذات مسؤولية محدودة مبوجب القيد رقم 95085، بتصفية الشركة 

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

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

وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي: عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس

reliance@batelco.com.bh:الهاتف : 39622852 )973+(   -  البريد االلكتروني

اعالن بحل وتصفية شركة
شركة سرالوئام للتجارة العامة ذ.م.م

سجل جتاري رقم 95085

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه / ابراهيم سالم ابراهيم املالكي  بطلب حتويل 
احملل التجاري التالي :الى السيد / شريفه محمد حسن محمد

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

  التاريخ :2017/11/06
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل 

CR2017 - 174506  إعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

نوع النشاط االسم التجاريرقم القيد

1-92407
اي بالن لتنظيم 

املؤمترات

جتارة/بيع مواد وسلع اخرى

مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن

تنظيم املؤمترات واملعارض التجارية

العنوان

محل 21
بناية 0

طريق 701
احلد 107

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
واخلدمات  للمقاوالت  العاملية  النجمة  شركة  أصحاب  السادة  إليها 
التجاري  االسم  تغيير  ، طالبني   9937 رقم  القيد  املسجلة مبوجب  ذ.م.م  
للمجموعة من ازياء موالي الى النجمة العاملية للمقاوالت واخلدمات ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن 

التاريخ: 17/10/2017   -  القيد: 9937
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )160620( لسنة 2017 
بشان تغيير االسم التجاري 

للمجموعة لشركة النجمة العاملية للمقاوالت واخلدمات ذ.م.م

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ذ.م.م   واخلياطة  للعبايات  البرنسيسة  شركة  أصحاب  السادة  إليها 
التجاري  االسم  تغيير  طالبني   ،  99281 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة 
للمجموعة من البرنسيسة للعبايات واخلياطة ذ.م.م إلى هاي ماكس ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن 

التاريخ: 7/11/2017   -  القيد: 99281
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )174800( لسنة 2017 
بشان تغيير االسم التجاري 

لشركة البرنسيسة للعبايات واخلياطة ذ.م.م تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها االثير للتدقيق 
وشريكه  املرزوق  حسن  سلمان  ابراهيم  ميرزا  السيد  ألصحابها  تضامن  واالستشارات 

واملسجلة حتت قيد رقم 68773 بطلب تغيير االسم التجاري
حسن  سلمان  ابراهيم  ميرزا  السيد  ألصحابها  تضامن  واالستشارات  للتدقيق  االثير  من: 

املرزوق وشريكه
ALATHEER AUDIT AND CONSULTING PARTNERSHIP

املرزوق  حسن  سلمان  ابراهيم  ميرزا  السيد  ألصحابها  تضامن  للتدقيق  االثير  لتصبح: 
وشريكه

ALATHEER AUDIT PARTNERSHIP
املذكورة خالل مدة خمسة عشر  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 

يوما من تاريخ نشر اإلعالن 

التاريخ: 12/11/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

اعالن بشان تغيير االسم التجاري 

تقدم إلى إدارة مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة السادة / يعقوب محمد 
احمدي ش.ش.و التجاري بطلب تغيير االسم التجاري للفرع الرابع

من: يعقوب محمد احمدي ش.ش.و
YAQOOB MOHAMED AHMADI S.P.C

إلى: كوكوس للمواد الغذائية
COCOS FOOD STUFF

املذكورة خالل مدة خمسة عشر  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن 

التاريخ: 12/11/2017
CR2017-176904 :رقم الطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
مركز البحرين للمستثمرين 

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بيبول ماجنمنت  إليها مالك شركة نيكسيس  تقدم  بأنه قد 
املسجلة  غامن  ال  فالح  بن  حسني  بن  علي  وملالكها  ش.ش.و 
القانوني  الشكل  طالبا حتويل   ،1-107187 رقم  القيد  مبوجب 
للشركة املذكورة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 

وقدره 20000 دينار بحريني، بني كل من:
1- علي بن حسني بن فالح ال غامن

REHAM ALAUMARI -2
وتغيير االسم التجاري من نيكسيس بيبول ماجنمنت ش.ش.و

إلى نيكسيس بيبول ماجنمنت ذ.م.م

اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
املذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 12/11/2017
القيد: 1-107187

CR2017-174957 :رقم الطلب
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
مالك شركة ن. الساعي ش.ش.و املسجلة مبوجب القيد رقم 55102، طالبا حتويل 
برأسمال  ذات مسوولية محدودة  الى شركة  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل 

وقدره 500000 دينار )خمسمائة ألف دينار(، بني كل من:
1- نزار محمد أحمد الساعي                     )بحريني اجلنسية(
2- مشاعل نزار محمد الساعي                 )بحريني اجلنسية(
3- بدور ابراهيم محمد يعقوب                  )بحريني اجلنسية(
4- زين نزار محمد الساعي                         )بحريني اجلنسية

التاريخ: 1/11/2017  -  القيد: 55102
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )171457( لسنة 2017
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

قيد رقم

47548-02

شقة / محل 

35

بناية

-

طريق

333

مجمع

321

التاريخ: 23/10/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2017-168598( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

إلى  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى كل  اسم جتاري،  بطلب  أدناه  السيدة  إلينا  تقدمت 

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

اسم التاجر: اسمى جعفر عايش الغامن

االسم التجاري احلالي: اسمى الغامن للمقاوالت

االسم التجاري اجلديد: اسمى الغامن العقارية

النشاط: األنشطة العقارية في املمتلكات اململوكة أو املؤجرة
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اليمن.. اإعادة فتح املوانئ واملطارات والبداية من عدن
دب���ي � العربية.نت: اأعلنت بعثة ال�ش���عودية لدى االأمم املتحدة يف بي���ان اأم�س االثنني اأن التحالف 
العربي لدعم ال�رشعية اليمنية �ش���يبداأ تدريجياً يف اإعادة فت���ح املطارات واملوانئ يف اليمن، وذلك بعد 

اأيام من غلقها اإثر اإطالق �شاروخ بالي�شيتي نحو العا�شمة الريا�س.
وج���اء يف بي���ان التحالف ال���ذي قدمه وفد اململكة اإلى االأمم املتحدة، بح�ش���ب م���ا اأعلنت اخلارجية 
ال�ش���عودية، اأنه مت االتفاق وبالت�ش���اور مع احلكومة اليمنية على اتخاذ خطوات تتعلق ببدء اإعادة فتح 

املطارات واملوانئ يف اليمن لل�شماح بنقل ال�شحنات وامل�شاعدات االن�شانية والتجارية.
وذكر البيان اأن اخلطوة االأولى يف هذه العملية �شيتم اتخاذها يف غ�شون 24 �شاعة، وت�شمل اإعادة 
فت���ح جمي���ع املوانئ يف املناطق التي ت�ش���يطر عليها احلكومة اليمنية املعرتف به���ا دولياً، وهي عدن 

واملخا واملكال.
اأم���ا فيما يتعلق باملوانئ الواقعة حتت �ش���يطرة االنقالبيني احلوثيني مث���ل احلديدة، فقد طلب 

التحالف من االأمم املتحدة اإر�شال فريق خرباء لبحث �شبل �شمان عدم تهريب اأ�شلحة.
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 أربيل ـ رويترز: 

اأعلن رئي�س حكومة اإقليم كرد�ش���تان 
الع���راق نيجرفان ب���رزاين، اأم����س االثنني، 
متديد عمل برملان االإقليم ملدة 8 اأ�شهر، 
م���ا يعن���ي اأن احلكوم���ة املوؤقتة �ش���تظل 
حتى اإج���راءات االنتخاب���ات املقبلة. وبعد 
اأن �ش���يطرت بغ���داد على مناط���ق متنازع 
عليه���ا، اأعل���ن رئي����س اإقليم كرد�ش���تان 
العراق م�شعود برزاين التنحي عن ال�شلطة 
االإقلي���م  وعم���ل  نوفم���رب،  م���ن  االأول  يف 
عل���ى توزي���ع �ش���الحيته. وانتق���د برزاين 
يف موؤمت���ر �ش���حايف عقده يف مدين���ة اأربيل 
تعام���ل احلكوم���ة العراقي���ة “امل���زدوج” 
مع كرد�ش���تان، وقال “نح���ن نرحب بقيام 
بغ���داد بدفع رواتب اإقليم كرد�ش���تان اإذا 
كانت جادة يف ذلك، لكنها يف الواقع تعمل 
بازدواجي���ة”. وتابع:” بغ���داد تعلن عزمها 
دف���ع روات���ب موظف���ي كرد�ش���تان لكنها 
تق���وم من جه���ة اأخرى بتخ�ش���ي�س موازنة 
لالإقلي���م ال تكف���ي لدفع روات���ب موظفي 

حمافظة واحدة”.

 القدس المحتلة ـ أ ف ب: 

اأعلن اجلي�س اال�رشائيلي اأم�س االثنني 
ان���ه اعتق���ل اأح���د كب���ار قيادي���ي اجلهاد 
اال�ش���المي يف ال�ش���فة الغربي���ة املحتل���ة 
فيم���ا يتزايد التوتر بعد تفجري احد انفاق 

احلركة يف غزة.
وج���اء اعتقاله يف اطار حملة مداهمات 
يف خمتلف انحاء ال�ش���فة الغربية ادت الى 
اعتق���ال 14 فل�ش���طينيا بح�ش���ب م���ا افاد 

م�شدر امني فل�شطيني.
واأعل���ن اجلي����س يف بيان ان���ه” اعتقل 
لي���ل االحد االثنني قيادي���ا كبريا من بلدة 
عرابة قرب جنني �ش���مال ال�ش���فة الغربية 

املحتلة”.
اجله���اد  حرك���ة  يف  م�ش���در  واأك���د 
اال�شالمي ان احد قادته طارق قعدان )47 
عاما( اعتقل �شمن حملة اعتقاالت م�شريا 
ال���ى ان قوات االم���ن اال�رشائيلية “داهمت 

خاللها منزله وقامت بتفتي�شه”.

اسالم اباد ـ أ ف ب:

وجندي���ان  متمردي���ن   10 قت���ل   
باك�شتانيان خالل تبادل الطالق النار على 
احل���دود االفغانية، كما اعلن اأم�س االثنني 
اجلي����س الباك�ش���تاين الذي يح���اول تعزيز 

�شيطرته على هذه املنطقة.
وا�ش���اف اجلي����س الباك�ش���تاين الذي 
مل يح���دد تاريخ وقوع اال�ش���تباك يف بيان، 
ان “ال�ش���ابط جنيد حفيظ واجلندي رهام 
�شقطا �شهيدين، فيما ا�شيب اربعة جنود 
اآخرين بجروح”. وذكر م�ش���در ع�شكري ان 

حادث اطالق النار ح�شل اأم�س االثنني.
واو�ش���ح البي���ان اي�ش���ا ان “انع���دام 
�ش���يطرة الدولة االأفغانية على جانبها من 
احلدود ... ي�شهل هذا النوع من التحركات 

التي يقوم بها االرهابيون”.
افغان�ش���تان  تتب���ادل  م���ا  ودائم���ا 
وباك�ش���تان الته���م بدع���م املتمردي���ن 
الذين يقومون باعتداءات على ارا�ش���ي 

كل منهما. 

سول ـ رويترز: 

قال جي�س كوري���ا اجلنوبية اإن جنودا 
م���ن كوريا ال�ش���مالية اأطلقوا الن���ار، اأم�س 
االثن���ني، واأ�ش���ابوا زميال له���م كان يعرب 
اإل���ى كوري���ا  قري���ة حدودي���ة لالن�ش���قاق 
اجلنوبية. وبني احلني واالآخر ين�شق جنود 
من كوريا ال�ش���مالية ويع���ربون اإلى كوريا 
اجلنوبي���ة ع���رب احل���دود، لكن م���ن النادر 
اأن ين�ش���ق جندي كوري �ش���مايل عرب قرية 
بامنوجن���وم، ويطل���ق علي���ه الن���ار زمالءه 

اجلنود الكوريون ال�شماليون.
امل�ش���رتكة  االأركان  هيئ���ة  وقال���ت 
الكوري���ة اجلنوبي���ة يف بي���ان، اإن اجلن���دي 
الكوري ال�شمايل ان�شحب من مركز حرا�شة 
يف اجلانب ال�ش���مايل من قري���ة بامنوجنوم 
احلدودي���ة اأم����س. واأ�ش���افت اأنه اأ�ش���يب 
يف بج���روح يف كتف���ه ومرفق���ه ونق���ل اإلى 
م�شت�ش���فى يف كوري���ا اجلنوبية. ومل يعرف 
بعد مدى خطورة اإ�ش���ابة اجلندي اأو �شبب 

ان�شقاقه عن كوريا ال�شمالية.

اأربيل تتهم بغداد 
بال�شعي حلل كيانها 

االحتالل يعتقل قياديا 
بارزا من حركة اجلهاد 

 مقتل 10 متمردين 
وجنديني باك�شتانيني

 ان�شقاق جندي من 
كوريا ال�شمالية  

فرن�سا: عدم تدخل اإيران يف لبنان �رشط مهم ال�ستقرار املنطقة
رئا�شة لبنان “متفائلة”.. كالم احلريري اإيجابي

اخلارجي����ة  وزي����ر  اأك����د  وكاالت:   � عوا�ش����م 
الفرن�ش����ي، جان ايف لودريان اأم�س االثنني مت�شك 
ب����الده بوح����دة لبنان وا�ش����تقالله. و�ش����دد على اأن 
“ع����دم تدخ����ل اإيران يف �ش�����ؤون لبن����ان �رشط مهم 

ال�شتقرار املنطقة”.
ويف رد عل����ى اأ�ش����ئلة ال�ش����حافيني، قب����ل بدء 
مباحثات وزراء اخلارجية االأوروبيني يف بروك�شيل، 
ك����رر تاأكي����ده عل����ى اأهمية مب����داأ ع����دم التدخل يف 

ال�شوؤون الداخلية واحرتام الد�شتور اللبناين.
وق����ال: “قلق����ون اإزاء الو�ش����ع يف لبنان حيث 
تربطه عالقات تاريخية طويلة مع فرن�شا. ونحر�س 
عل����ى ا�ش����تقراره ووحدت����ه. وحري�ش����ون على عدم 

التدخل يف �شوؤونه الداخلية”.
كما رد لودريان على �شوؤال حول تواجد رئي�س 
احلكومة امل�شتقيل �شعد احلريري “حراً طليقاً” يف 
ال�ش����عودية كما اأكد يف مقابلة اأجراها م�ش����اء االأحد، 

بالقول “ال داعي لعدم ت�شديق كالم احلريري”.
وتابع قائ����الً: “يف الظ����رف الراه����ن هو ي�رشح 
باأن����ه طليق احلركة وال داعي لدينا لعدم ت�ش����ديق 
كالمه”. وكان احلريري الذي ا�شتقال يف الرابع من 
نوفمرب اأكد يف اأول حديث له بعد اال�ش����تقالة م�شاء 
االأحد اأنه عائد اإلى لبنان يف االأيام القليلة املقبلة.
 وق����ال رئي�����س ال����وزراء اللبناين امل�ش����تقيل:

“اإن م����ا يجري اإقليمياً من اإي����ران خطر على لبنان، 
وا�شتقالته من اأجل م�شلحته”، موؤكداً اأنه �شيدر�س 
االإج����راءات االأمنية للعودة اإلى ب����ريوت خالل اأيام. 
وانتق����د تدخالت “ح����زب اهلل” يف بل����دان املنطقة 

العربية، مت�شائالً ما هي م�شلحة لبنان يف ذلك.
وما تزال ترددات احلديث الذي اأدلى به م�شاء 

االأحد رئي�س احلكومة امل�ش����تقيل �ش����عد احلريري 
تتفاعل على ال�شاحة ال�شيا�شية اللبنانية.

وحم����ل تعليق نق����ل ع����ن رئي�����س اجلمهورية 
اللبناني����ة مي�ش����ال ع����ون اأم�����س االثن����ني، “طابعاً 
اإيجابياً ومتفائالً”. اإذ قال عون بح�شب ما نقل عنه 
زواره اأم�س االثنني اإن كالم احلريري ي�شري اإلى اأن 
الت�ش����وية ال�شيا�ش����ية ال تزال قائم����ة، واأنه حري�س 
عل����ى العالقة ال�شيا�ش����ية وال�شخ�ش����ية م����ع رئي�س 
اجلمهورية واأن تلميحه بالعدول عن اال�شتقالة اأمر 
اإيجابي. واأ�شاف عون، بح�شب ما نقلت رويرتز عن 

امل�شادر نف�ش����ها “اإن احلريري ترك جميع االأبواب 
مفتوحة مبا يف ذلك العدول عن اال�شتقالة.”

يذك����ر اأن الرئي�س اللبن����اين كان رف�س قبول 
اال�ش����تقالة حتى عودة احلريري لتقدميها بنف�شه، 

بح�شب ما درج العرف يف البالد.
وكان احلري����ري رب����ط عودت����ه عن اال�ش����تقالة 
بالتم�ش����ك ب�شيا�ش����ة “الن����اأي بالنف�����س”. وقال يف 
حديثه التلفزيوين اإنه �شيعود اإلى لبنان يف غ�شون 
يوم����ني اأو 3 اأيام من اململكة العربية ال�ش����عودية 
ملمح����ا اإلى اإمكانية الرتاجع عن اال�ش����تقالة يف حال 

بقي ح����زب اهلل بعي����دا ع����ن ال�رشاع����ات االإقليمية 
مث����ل ال�رشاع الدائر يف اليم����ن.، والتزم التزاماً تاماً 

ب�شيا�شة الناأي بالنف�س.
من جانبه، راأى رئي�س ح����زب القوات اللبنانية 
�ش����مري جعجع اأنه ما زال من املمكن اإنقاذ الت�شوية 
ال�شيا�ش����ية اإذا التزم����ت احلكوم����ة فعلي����اً وعملياً 

ب�شيا�شة الناأي بالنف�س.
وغّرد على ح�ش����ابه على توي����رت اأم�س االثنني، 
قائالً “ال بد من �ش����حب حزب اهلل من �ش����وريا ومن 

اأزمات املنطقة”.

• عون واحلريري يف لقاء �شابق. )ار�شيفية(	

يف �سوريا نتنياهو يلمح اإلى اأن اإ�رشائيل �ستت�رشف بـ “حرية” 
اأردوغان: من ال يرى جدوى احلل الع�شكري فلين�شحب

ال���وزراء  � وكاالت: ق���ال رئي����س  عوا�ش���م 
االإ�رشائيل���ي، بنيام���ني نتنياه���و، االثن���ني اإن���ه 
اأبل���غ الواليات املتحدة ورو�ش���يا ب���اأن اإ�رشائيل 
�شتوا�ش���ل التحرك عرب احلدود ال�ش���ورية وفق 
احتياجاتها االأمنية، حتى يف الوقت الذي ت�شعى 

فيه القوتان التو�شل لهدنة.
وقال نتنياهو، يف ت�رشيحات علنية الأع�ش���اء 
م���ن حزبه ليك���ود يف الربمل���ان، “ن�ش���يطر على 
حدودن���ا ونحم���ي بالدن���ا و�شنوا�ش���ل القي���ام 

بذلك”.
واأ�ش���اف “اأبلغ���ت اأي�ش���ا اأ�ش���دقاءنا، اأوال 
يف وا�ش���نطن وكذل���ك اأ�ش���دقاءنا يف مو�ش���كو، 
ب���اأن اإ�رشائيل �ش���تت�رشف يف �ش���وريا مبا يف ذلك 
جنوب �ش���وريا وفقا لفهمنا ووفقا الحتياجاتنا 

االأمنية”. وتو�شلت رو�ش���يا واإيران، اأبرز حلفاء 
دم�ش���ق، وتركي���ا الداعمة للمعار�ش���ة، يف مايو، 
يف اإط���ار حمادثات اأ�ش���تانة، اإلى اتف���اق الإقامة 
4 مناط���ق خف�س توتر يف �ش���وريا. وبداأ �رشيانه 

عمليا يف اإدلب وحميطها يف �شهر �شبتمرب.
عل���ى  املبا����رش  غ���ري  ال���رد  ي�ش���به  وفيم���ا 
الت�رشيح���ات الرو�ش���ية واالأمريكية قبل يومني، 
اأعل���ن الرئي����س الرتك���ي رجب طي���ب اأردوغان 
ام����س االثنني اأن من ال يعتق���دون بجدوى احلل 
الع�شكري لل�رشاع يف �ش���وريا عليهم اأن ي�شحبوا 

قواتهم.
وج���اء رد اأردوغ���ان بع���د اأن قالت رو�ش���يا 
والوالي���ات املتح���دة اإنه ال حل ع�ش���كريا ممكنا 
يف �شوريا. واأ�ش���اف الرئي�س الرتكي يف ت�رشيح 

لل�ش���حافيني قبل اأن يتوجه اإلى رو�ش���يا “لدي 
م�ش���كلة يف فهم هذه الت�رشيحات. اإذا كان احلل 
الع�ش���كري خارج احل�ش���ابات فعلى من يقولون 
ذلك اأن ي�ش���حبوا قواتهم”. اإلى ذل���ك، ذكر اأنه 
�شيناق�س امل�شاألة مع الرئي�س الرو�شي فالدميري 
بوتني، كما �ش���يبحث معه اأي�شا احلل ال�شيا�شي 
يف �ش���وريا والتحركات امل�ش���رتكة مع رو�شيا يف 
منطقة عفرين ال�شورية وتفا�شيل �شفقة �رشاء 
نظام اإ�س400- للدفاع ال�ش���اروخي. كما اأ�شار 
اإلى اأنه �شيناق�س موؤمتر احلوار الوطني ال�شوري 
الذي ترعاه مو�ش���كو مع الرئي�س الرو�شي خالل 
زي���ارة ر�ش���مية اإل���ى �شوت�ش���ي برو�ش���يا. وقال 
لل�ش���حافيني قب���ل املغادرة لبدء جولة ت�ش���مل 
رو�ش���يا والكويت وقطر اإنه �ش���يطلب اأي�شا من 

بوت���ني رف���ع العقبات اأمام �ش���فر االأت���راك اإلى 
رو�شيا دون تاأ�شريات.

وكان متح���دث با�ش���م اأردوغ���ان االأ�ش���بوع 
املا�شي قال اإن موؤمتر احلوار الوطني ال�شوري 
املق���رر عق���ده حت���ت رعاي���ة رو�ش���يا ي���وم 18 
نوفم���رب ج���رى تاأجيل���ه واإن الف�ش���يل الكردي 
ال�شوري الرئي�شي لن يتلقى دعوة للح�شور اإذا 

عقد املوؤمتر الحقا بعد اعرتا�س تركيا.
ميداني���ا، قت���ل 21 مدنيا عل���ى االأقل، من 
بينهم 5 اأطف���ال، اأم�س االثنني، من جراء غارات 
�ش���نتها طائ���رات مل يع���رف اإذا كانت �ش���ورية 
اأم رو�ش���ية على بلدة االأتارب �ش���مايل �ش���وريا، 
امل�شمولة باتفاق خف�س التوتر، وفق ما اأو�شح 

املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.

عوا�ش���م � وكاالت: ارتف���ع ع���دد القتلى 
ج���راء الزل���زال الق���وي الذي ����رشب احلدود 
االإيراني���ة العراقي���ة م�ش���اء االأح���د اإلى 407 
قتلى، وحوايل 6000 جريح، ح�ش���بما ذكرت 
وكالة االأنباء االإيرانية الر�ش���مية “اإرنا” اأم�س 

االثنني.
ومترك���ز الزلزال الذي بلغ���ت قوته 7.3 
درج���ة على بع���د 31 كيلومرتا خ���ارج مدينة 
حلبجة �شمال �رشقي العراق، وفقا للقيا�شات 
اجليولوج���ي  امل�ش���ح  هيئ���ة  م���ن  االأخ���رية 
االأمريك���ي. و�ش���عر بارتداداته غرب �ش���احل 

البحر املتو�شط.
اإل���ى ذل���ك، �ش���جلت مقاطعة كرمن�ش���اه 
غربي اإيران التي تقع يف جبال زاغرو�س التي 
تف�شل اإيران والعراق اأعلى معدالت الت�رشر. 
ويعتمد ال�ش���كان يف املناط���ق الريفية فيها 

اأ�شا�شا على الزراعة لك�شب رزقهم.
و�شعر النا�س بالزلزال يف عدة اأقاليم يف 
اإيران ولكن اأك���ر االأقاليم ت�رشرا كان اإقليم 

كرمان�شاه الذي اأعلن احلداد ملدة 3 اأيام.
وذك���ر التلفزي���ون “اأن �ش���كان عدد من 
املناط���ق االإيرانية املتاخمة للعراق �ش���عروا 
بالزل���زال، وقد ت����رشرت 8 قرى، كما قطعت 
الكهرب���اء يف بع����س الق���رى واأر�ش���لت فرق 

اإنقاذ لتلك املناطق”.
وق���ال م�ش���وؤول بالهالل االأحم���ر املحلي 
للتلفزي����ن اإن خط����ط املي���اه والكهرب���اء 
قطع���ت يف بع����س الق���رى وامل���دن باإقليم 
كرمان�ش���اه يف الغرب واإن ال�شكان خرجوا اإلى 

ال�شوارع خوفا من الهزات االرتدادية.
وقد اأعلن عن اإغالق املدار�س يف اإقليمي 

كرمان�شاه وعيالم اأم�س االثنني.
ويف العراق، اأعلنت وزارة الداخلية  مقتل 
7 اأ�شخا�س عقب زلزال الليلة قبل املا�شية. 
وق���ال العميد �ش���عد معن، املتحدث با�ش���م 
وزارة الداخلي���ة العراقية، اأم����س االثنني اإن 

321 عراقيا اأ�شيبوا بجروح. 
واأ�ش���اف اأن جمي���ع ال�ش���حايا كان���وا من 

�شكان اإقليم كرد�شتان �شمال العراق.
ويف ال�ش���ليمانية، خ���رج املواطن���ون اإلى 
ال�ش���وارع واأخل���وا منازلهم، و�ش���جلت اأ�رشار 
مادية فقط، بح�ش���ب مرا�ش���ل وكالة فران�س 

بر�س.
كما �ش���عر �ش���كان يف جنوب ����رشق تركيا 
اأي�ش���ا بارتدادات الزل���زال، باالإ�ش���افة اإلى 
�ش���كان بغداد الذين اأح�ش���وا بالزل���زال لنحو 
20 ثانية، فيما �ش���عر به �شكان املحافظات 

االأخرى ملدة اأطول.

زلزال يهز العراق.. 400 قتيل في إيران و6000 جريح

• م�شعفون يبحثون عن ناجني حتت انقا�س مبنى منهار جراء الزلزال يف كرمن�شاه )اف ب(	
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اإلسالم في 
السجون األميركية

تقرير ن���ادر، ورمبا �ص���ادم للكثريين 
الذي���ن يجته���دون ويبذلون جه���ًدا خارًقا 
ليثبت���وا اأي مظهر من مظاه���ر الربط بني 
ليوجدوا  والإره���اب،  والتط���رف  الإ�ص���ام 
اأ�صا�ًص���ا مل�صاعيهم الرامية “لتجميل” هذا 
“الدين” من “ال�صوائب” التي ل وجود لها 
اإل يف عقولهم وحتركها اأهواوؤهم، اإذ بثت 
قناة “�صي اإن اإن” �صمن برنامج “هذه هي 
احلياة مع لي���زا لينج”، م�ص���اهد من داخل 
اأحد ال�صجون الأمريكية، يف حماولة ملعرفة 
اأ�صباب اعتناق ال�ص���جناء الإ�صام من خال 
اإج���راء مقابات مع هوؤلء ال�ص���جناء، ووفًقا 
لاأخب���ار املتداولة، اأظه���ر املقطع مقدمة 
الربنام���ج داخل اأح���د ال�ص���جون الأمريكية 
جال�صة مع عدد ممن اعتنقوا الإ�صام، حيث 
�صاألتهم: من اعتنق الإ�صام داخل ال�صجن؟ 

فرفع غالبية احل�صور اأيديهم.
ويف �صوؤال اآخر طرحته مقدمة الربنامج 

عل���ى اأح���د ال�ص���جناء: م���ا الأم���ر املتعل���ق 
بالإ�ص���ام والذي كان له �صداه عند هوؤلء 
الرجال؟ فاأجاب قائا: اإنه “ي�صمح لهم باأن 
يكونوا رجال”، بينما يقول اآخر: “الإ�ص���ام 
يغ���ري القلب، يغري الإن�ص���ان كلي���ا”. هذا 
الربنام���ج قد مير مرور الكرام يف ال�ص���ارع 
بدللت���ه  كب���ري  اهتم���ام  الأمريك���ي دون 
ونتائج���ه، عل���ى اعتب���ار اأنه جم���رد برنامج 
خا����س باأحد ال�ص���جون ولي�س تعب���رًيا عن 

ظاهرة قد تكون »مقلقة« لهم.
هناك احتمال اآخر وهو اأن يرى البع�س 
يف الربنام���ج دافًعا ملزيد م���ن اخلوف من 
ه���ذا »الإ�ص���ام« الذي ينت����ر يف اأي مكان 
رغم احلروب ال�ر�ص���ة التي ت�صن �صده من 
اأعدائ���ه ومن بع�س املنتم���ني اإليه، الذين 
ل ي���رون في���ه اإل املمار�ص���ات املتطرف���ة 
اأحاديثه���م  ليوا�ص���لوا  املرفو�ص���ة، 
الرباق���ة لإثب���ات حت�ره���م وعلمانيته���م 

متجاهل���ني املنطق ال�ص���ليم ال���ذي يقول 
اإن هذا النت�ص���ار املتوا�صل رغم كل هذه 
ال�ص���عوبات ويف هذه احلالة من ال�ص���عف 
والوهن للعامل الإ�ص���امي اأكرب دليل على 

�صمو و�صامة قيم ومبادئ الإ�صام. 
ولكي يطمئن هذا الفريق، ن�ص���ري اإلى 
الدرا�ص���ة التي اأجراها واحد من اأبرز علماء 
عل���م الإج���رام بجامع���ة ولي���ة اإنديانا وهو 
الربوفي�ص���ور »مارك هام« ل�ص���الح وزارة 
العدل الأمريكية، يف عام 2007م، وخل�س 
فيه���ا اإل���ى اأن الإ�ص���ام اأ����رع الديان���ات 
انت�ص���اًرا بني ُنَزلء ال�صجون، حيث يرتاوح 
عدد الذين يعتنقون الإ�ص���ام يف ال�صجون 
الفيدرالي���ة م���ن ثاثني اإلى اأربع���ني األًفا 
كل عام، نافًيا وجود اأية عاقة بني اعتناق 

ف. زَلء الإ�صام وما ي�صمى بالتطرُّ النُّ
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الناس

وقيادته���ا  الغالي���ة  البحري���ن  مملك���ة 
الر�ص���يدة و�صعبها الكرمي الويف )ع�صية على 
الإره���اب واأهله اأًيا كان���وا(، ولن ينال كل من 
ي�صمر ال�ر مناله وهو يكيد لهذا الوطن الذي 
يعل���و وينت����ر بالتف���اف اأ�رت���ه البحرينية – 
قيادًة و�ص���عًبا – حول راي���ة البحرين اخلفاقة 
بع���د كل حمنة، وه���ذه نعمة عظيم���ة من اهلل 

�صبحانه وتعالى.
ويف كل م���رة حت���اول فيها ي���د الإرهاب 
تدم���ري قيم اأه���ل البحرين والني���ل منها ومن 
ا�ص���تقرارها ومكانتها وتاحم اأهلها، ت�صاب 
تل���ك اليد بالف�ص���ل ويخي���ب م�ص���عاها الآثم 
اجلب���ان.. وكم ه���ي نبيلة تلك امل�ص���اعر التي 
تفي����س باحلب والأب���وة التي تغمرن���ا جميًعا 
يف مثل هذه الظروف من اأعماق قلب �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي الأمري خليفة بن �ص���لمان اآل 
خليف���ة، رئي����س ال���وزراء املوق���ر حفظه اهلل 
ورعاه، ف�ص���موه يقرتب من البيت البحريني، 
حتى واإن كان خارج الباد، كما هو حال في�صه 
على اأهايل قري���ة بوري، فتاأت���ي التوجيهات 
اإلى امل�ص���وؤولني يف ديوانه وللم�ص���وؤولني يف 
احلكوم���ة واأجهزته���ا لأن يكونوا قلًب���ا وقالًبا 
مع الأهايل، وقب���ل التوجيهات، فاإن م�ص���اعر 
�ص���موه ومتابعته لاطمئنان ت�صبق كل �صيء، 
والوجه���ة هن���ا لي�ص���ت ب���وري فق���ط، بل كل 
بقع���ة م���ن بادنا تنب����س باحلب ب���ني يديه، 
وهذا ما تعلمناه كبحرينيني من �صموه بقربه 
م���ن مواطني���ه وتوا�ص���له م���ع رج���الت البلد 
و�صخ�ص���ياتها يف كل الظ���روف وعلى خارطة 

البحرين ومدنها وقراها ومناطقها.
هذه هي �ص���ورة البيت البحريني باأبوية 
خليف���ة بن �ص���لمان.. م�ص���اعر تن����ر جملة من 
روح  امل�ص���اندة،  املوا�ص���اة،  الأحا�ص���ي�س: 
والتعا�ص���د  التكات���ف،  الت�ص���امن،  الأ����رة، 
وت�ص���ميد اجل���راح، مواقف وم�ص���اعر يف قمة 
النبل تعودناها من قيادتنا، فها هو �ص���احب 
ال�ص���مو امللك���ي الأمري �ص���لمان ب���ن حمد اآل 
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء وج���ه كا من 
وزارة الداخلية ووزارة النفط و�ركة “بابكو” 
والتخطي���ط  والبلدي���ات  الأ�ص���غال  ووزارة 
العم���راين بتعزي���ز اخلط���ة الأمني���ة لأنابي���ب 
النفط، والوقوف فوًرا على احتياجات الأهايل 
املت�رري���ن ذل���ك لأنهم قطعة م���ن الوطن.. 
ومن اأ����رة البحرين ومن نب����س البحرين، فما 
اأجم���ل اأن تنت�ر هذا املع���اين التي ين�رح لها 
فوؤاد كل بحريني ي�ص���ون هذا الوطن ويحمي 
هذه الأ�رة، ويقف �ص���ًدا منيًعا �ص���د الإرهاب 
والتط���رف والت�ص���دد وكل الأف���كار الدخيل���ة 
الت���ي ل تتناغم م���ع جمتمع البحري���ن الكرمي 

امل�صامل املعطاء.
لي�س هذا بالغريب على قيادتنا حفظها 
اهلل، ولعل موج���ز القول والدر�س الكرمي هي 
تلك املقولة ال�ص���امية ل�ص���مو رئي�س الوزراء 
وهي ر�ص���الة لكل من ي�صمر ال�ر لبادنا: “اإن 
اأبوابنا مفتوحة للجميع، ومتا�ص���كنا هو ال�صد 
املنيع �ص���د كل حماولت التدخل يف �صوؤوننا، 
ولقد عملنا و�ص���نعمل على خدمة الوطن، ولن 
ي�ص���تقيم ه���ذا العم���ل اإل بوحدتن���ا الوطنية 
وتعزي���ز اأمنن���ا وا�ص���تقرارنا، فوحدتن���ا ه���ي 
القوة”... عبارة تلزم علينا التاأمل... حفظ اهلل 
البحرين وقيادتها الر�ص���يدة و�صعبها الكرمي 

من كل مكروه.

زبيدة الها�صمي مدير اإدارة تخطيط 
وم�صاريع ال�رف ال�صحي �صابقاً بوزارة 
يف  للبحرينية  م�رف  من��وذج  الأ�صغال، 
القطاع الهند�صي، اأول مهند�صة مدنية 
يف  تعمل  بحرينية  واأول  البحرين،  يف 
 1978 عام  من  ال�صحي  ال�رف  قطاع 

اإلى 2010.
مهند�صة  من  وظيفتها  يف  تدرجت 
من�صب  اإل��ى  الأ�صغال  ب���وزارة  متدربة 
 )32( ط��وال  عملها  يف  وتفانت  مدير، 
عاماً، و�صاركت يف حتقيق عدة اإجنازات 
ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  تنفيذ  اأه��م��ه��ا 
وتطوير  ب��ال��ب��ح��ري��ن،  ال�����رف  مل�����روع 
الهيكل الإداري لقطاع ال�رف ال�صحي، 
مياه  ا�صتخدام  اإع���ادة  م�روع  وتنفيذ 
مبرحلتيه  امل��ع��اجل��ة  ال�صحي  ال�����رف 
الأول�����ى وال��ث��ان��ي��ة، وت��ط��وي��ر ق��ان��ون 
وامل��ي��اه  ال�صحي  لل�رف   )33( رق��م 
اإعداد  م�روع  يف  وامل�صاركة  ال�صطحية، 
العام  ال�صرتاتيجي  الهيكلي  املخطط 
ال�رف  قطاع  بتمثيل  البحرين  ململكة 
النهائية  الت�صاميم  وو�صع  ال�صحي، 
املحرق  حمافظة  يف  املعاجلة  ملحطة 

وغريها من م�صاريع رئي�صية وفرعية. 
كونها  ب�صجاعة  التحديات  واجهت 
ال�����رف،  ق��ط��اع  يف  تعمل  ام����راأة  اأول 
قطاع  يف  جناحها  اإث��ب��ات  على  واأ����رت 
ُيقا�س به مدى تقدم البلد ورقيه، كانت 
تعمل يف املواقع مع العمال والفنيني، 
ورغم ا�صتغراب البع�س اإل اأنها �صعرت 
قطاع  يف  تعمل  بحرينية  كونها  بالفخر 

مقت�ر على الرجال والأجانب.
الها�صمي  اأك��دت  ال�صياق  هذا  ويف 
البحرين  اأج��ل  من  يعملون  كانوا  اأنهم 
للمراكز  ال��و���ص��ول  يهمهم  ول  فقط، 
بالإخا�س  اهتمامهم  بقدر  القيادية 
ا�صم  لرفع  والتطلع  العمل  والتفاين يف 
القناعة  اأن  موؤكدة  ب��اخل��ارج،  البحرين 
الفريق  وروح  بحب  والعمل  والر�صا 
الواحد اأهم من اجلوائز واملنا�صب رغم 

اأهمية ال�صعي لتحقيقها.
حت�صني  اإل����ى  ال��ه��ا���ص��م��ي  تتطلع 
ال����ع����اوات وامل����زاي����ا ل��ل��م��ه��ن��د���ص��ني 
ال�رف  بقطاع  حت��دي��داً  البحرينيني 
ال�����ص��ح��ي ب��ح��ك��م ط��ب��ي��ع��ة امل��خ��اط��ر 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ص��ون لها 
يكون  اأن  على  امل��ي��داين،  عملهم  يف 
ذل���ك م��رب��وط��ا ب����اأداء امل��وظ��ف وم��دى 
الوقاية  ب���اإج���راءات  وال��ت��زام��ه  تقيده 
للكوادر  ت�صجيعاً  وذل���ك  وال�����ص��ام��ة، 
هذا  يف  والإب���داع  للتخ�ص�س  الوطنية 
حديثها  خ��ت��ام  ويف  احل��ي��وي.  امل��ج��ال 
اأهمية  عن  للمهند�صة  ر�صالة  وجهت 
مواجهة  يف  والعزمية  بال�صرب  التحلي 
خ�صو�صا  العمل  وحتديات  ال�صعوبات 
توؤمن  واأن  املهني،  م�صوارها  بداية  يف 
وعلى  ال��ن��ج��اح،  حتقيق  يف  ب��ق��درات��ه��ا 
الرجل م�صاندتها خال م�صوارها املهني 

فكل منهما يكمل الآخر.

أبوية خليفة بن سلمان.. 
الوجهة “بوري”

البحرينية في قطاع 
الصرف الصحي
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سوالف

تفج���ري اأنب���وب النف���ط عند ب���وري قرار 
متخ���ذ يف اإي���ران بع���د اأن �ص���هدت ال�ص���احة 
ال�صيا�صية الدولية حتركات وا�صعة تقودها 
ال�صقيقة الكربى اململكة العربية ال�صعودية 
اأعزه���ا اهلل ون�رها لتاأدي���ب النظام الإيراين 
الإرهاب���ي وقط���ع كل خي���وط ع�ص���ابة حزب 
ال�ص���يطان من منابعها، فعندما نر�صد تطور 
الأح���داث مب���ا فيه���ا امل�ص���اكل ال�صيا�ص���ية 
الداخلية لل�صعب  والقت�صادية والجتماعية 
الإي���راين، وانهي���ار وخ���وف النظ���ام الإيراين 
املجرم ب�صكل مل ي�صبق له مثيل، وت�ريحات 
الب���وق ال�ص���فوي وعميل ال�ص���هاينة ح�ص���ن 
ن�ر ال�ص���يطان، �ص���ننتهي اإلى راأي وموقف 

مف���اده نهاية احلياة بالن�ص���بة لعم���اء اإيران 
ومرتزقته���ا يف البحري���ن، و�ص���للهم الت���ام 
بفع���ل الإج���راءات العملي���ة واحلازم���ة التي 
طال���ت “مام���ا اإيران”، فهم عل���ى ما يبدو مل 
ير�ص���وا باحلد الأدنى من الأعم���ال الإرهابية 
التي يقدمونه���ا هدية لإي���ران، واإمنا اأرادوا 
هذه املرة تقدمي امتيازات خا�ص���ة كتفجري 
اأنبوب نفط كاأق�صى درجات العداء للبحرين 

واأهلها.
ما يهم اليوم وكخطوة ثانية يف املوقف 
واجله���ود التي تبذلها البحرين مع الأ�ص���قاء 
يف حماربة الإره���اب الإيراين ال�رب مبختلف 
اأنواع الأ�ص���لحة واأولها “اإع���دام” املتورطني 

يف هذا العمل الإرهابي اخلطري الذي و�ص���فه 
وزير الداخلية الفريق الركن ال�ص���يخ را�ص���د 
ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة باأنه )عم���ل اإرهابي 
خط���ري الهدف منه الإ�رار بامل�ص���الح العليا 

للوطن و�صامة النا�س(.
فالأمر املوؤكد اأنه اأ�صبح لدينا األف �صبب 
و�صبب لإعدام مرتزقة اإيران الذين ي�صريون 
اأنب���وب  فتفج���ري  واملوؤام���رة،  باملخط���ط 
نف���ط يعني مط���را م���ن الكوارث واخل�ص���ائر 
القت�ص���ادية “ل �ص���مح اهلل” وهو ت�ص���عيد 
خطري جدا يخرتق حتى املوت نف�صه، فهوؤلء 
اأعداء البحرين والعروبة يفوقون يف الو�صف 
اخل�ص���ة والدناءة، والطريق الوحيد لتنظيف 

البحري���ن منهم ه���و الق�ص���ا�س دون تاأخري، 
فمن خال الغبار الكثيف للمعارك الإرهابية 
الت���ي تقودها اإي���ران تظهر موؤ����رات مهمة 
تدخل يف ر�صيدنا الإيجابي هي �صهولة روؤية 
اخلونة والعماء وهي ق�ص���ية اأ�ص���بحت تهم 
كل ال�ص���عوب العربية الت���ي اأحكمت العزلة 

على اإيران اأكرث فاأكرث ومن هم وراء اإيران.
البحري���ن الي���وم لديه���ا مواط���ن ق���وة 
ت�ص���تطيع منها �رب العدو الإيراين بق�ص���وة 
وت�رعه يف اأوقات قليلة، واأنا على يقني باأن 
اخلونة واملرتزق���ة الذين قاموا بذلك الفعل 
ال�ص���نيع “تفجري اأنبوب النفط” يقفون على 

باب رهيب ل يعرفون ما يخبئه لهم.

نهاية حياة عمالء إيران 
ومرتزقتها في البحرين

للعلم قيمة اإن�ص����انية وجمتمعي����ة كبرية، وهو 
اأ�ص����ا�س البن����اء وتق����دم احل�ص����ارات، الِعل����م يرفع 
من �ص����اأن الأف����راد والأمم، وحثت عل����ى طلبه جميع 
الأدي����ان، وجاءت حاجة الإن�ص����ان للعل����م واملعرفة 
من اأجل تي�ص����ري حياته، فاجتهد يف القراءة والبحث 
ونال ما ي�ص����بو اإليه حتى حتول هذا العامل ال�صا�صع 
يف يومن����ا اإل����ى قرية �ص����غرية بف�ص����ل الخرتاعات 
املتط����ورة  الت�ص����الت  وو�ص����ائل  والكت�ص����افات 
و�ص����ولً اإلى الف�ص����اء ومكوناته، وهذا كله بف�صل 
الِعلم وُح�صن ا�ص����تخدامه لتهذيب حياتنا واأنف�صنا 
�صيا�ص����ًيا واقت�ص����ادًيا ومعرفًيا وفكرًيا، لي�ص����بح 
الإن�ص����ان �ص����يًدا لنف�ص����ه وتابًع����ا لعقل����ه، ل تابًع����ا 

لأجنداته����م  وفًق����ا  حيات����ه  ون  ي�ص����ريرِّ لأ�ص����خا�س 
وم�صاحلهم.

الِعل���م �ص���اح، فه���و �ص���بب التطوي���ر والرقي 
بال�ص���عوب اإلى الأف�ص���ل، وهو �ص���بب اأي�ًصا للدمار 
واخلراب، بالِعلم مت اخرتاع البارود واأ�ص���لحة الفتك 
الت���ي ح�ص���دت املايني م���ن اأرواح الب����ر ودمرت 
احلجر واأحرقت ال�ص���جر، وانه���ارت امُلدن وتفككت 
الدول، وبالِعلم تقدمت الكثري من الدول ونه�صت 
و�ص���نعت اأف�صل املنتجات، وبالِعلم �صفي الإن�صان 
م���ن الكثري م���ن الأمرا�س، وباملعرفة منا الإن�ص���ان 
وخ���رج من براثن اجله���ل واملر�س والفق���ر. ولأجل 
ذلك ُوِج���د الِعلم واهتمت به دول الع���امل، ُوِجد من 

اأجل تي�ص���ري حي���اة الب����ر ل هاكهم، لبن���اء الأمم ل 
تدمريه���ا، لَيعم اخل���ري ويتم البناء وينت�ر ال�ص���ام 
والزده���ار على امت���داد هذه القري���ة الكونية التي 
مازال البع�س ي�صعى لتدمري ما تبقى منها، وي�صعى 

لحتكار املنتجات ورف�س م�صاركة الغري فيها.
اإن الحتف����ال بهذا الي����وم الذي مت حتديده يف 
2001م مبوجب القرار الأممي ياأتي من اأجل تعزيز 
الوعي الإن�ص����اين واملجتمعي ب����دور الِعلم يف البناء 
والتنمي����ة، والعمل امُل�ص����رتك بني ال�ص����عوب لن�ر 
الِعلم، واللتزام الوطني والدويل با�صتخدام الِعلم 
ل�صالح رخاء الإن�صان ومناء املجتمعات، وال�صتمرار 
يف الكت�ص����افات وحتقي����ق الإجن����ازات، والحتفال 

به����ذا اليوم يوؤك����د اأن الِعلم اأداة للبن����اء والتنمية، 
وباب ُم�رع لن�ر ال�صام بني الأمم وال�صعوب.

عل����ى دول الع����امل وُمنظماته����ا اأن تهتم اأكرث 
بالعلوم والعلماء، واأن تكون اإ�ص����هاماتها يف تطوير 
الأم����م و�ص����عوبها ل تدمريها، وتطوير موؤ�ص�ص����ات 
البح����وث العلمية امُلنتجة للغ����ذاء والدواء والإنفاق 
عليه����ا اأكرث م����ن الإنفاق على غريه����ا، ويجب على 
الدول وُمنظماتها التعاون امُل�صرتك وبذل اجلهود 
الت����ي حتق����ق الأهداف التنموي����ة والإن�ص����انية، واأن 
ُي�ص����تخدم الِعلم ك�ص����اح اإيجابي يف حتقيق التقدم 
املن�ص����ود لتحقيق حياة اأف�ص����ل لإن�ص����اننا احلا�ر 

واأجيالنا القادمة.

اليوم العالمي للعلوم 
من أجل السالم والتنمية

نقطة أول السطر

Ata2928
@gmail.com عطا الشعراوي

عادل عيسى  
المرزوق



اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

أعلنت جمعية ذخ��ر البحرين عن 
إطالق النس��خة الثاني��ة للمهرجان 
الخريي ل��ذوي االحتياجات الخاصة 
“قدها وقدود”، وذلك تحت رعاية 
س��مو الش��يخ عيىس ب��ن عيل بن 
خليف��ة آل خليف��ة وال��ذي يهدف 
لدم��ج ذوي االحتياجات الخاصة يف 
املجتم��ع واالحتف��اء بإنجازاتهم يف 

مختلف املجاالت.
وأكد س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
بن خليف��ة آل خليفة أن ما يقدمه 
االحتياج��ات  ذوي  م��ن  أبطالن��ا 

الخاص��ة م��ن إنج��ازات للمملكة، 
ملص��در فخر واعت��زاز لن��ا جميًعا، 
ويستحقون منا كل اإلشادة والدعم 
والتش��جيع، تأكيًدا ع��ى مكانتهم.. 
كج��زء ال يتجزأ من ُصّناع الريادة يف 

مملكة البحرين.
وتاب��ع بقوله “ومن ه��ذا املنطلق 
تأيت رعايتنا ملهرجان “قدها وقدود” 
يف نس��خته الثاني��ة وال��ذي تقيمه 
احتفاًء  البحري��ن،  ذخ��ر  جمعي��ة 
واعت��زازًا باملواه��ب الصاع��دة من 
الخاصة، وتحفيزًا  االحتياجات  ذوي 

الح��س  ال��ذي ميتل��ك  للمجتم��ع 
اإلنساين الواسع يف الوقوف جنًبا إىل 
والعطاءات  اإلبداع��ات  تلك  جنب 
الت��ي يقدمها إخوانن��ا وأبناؤنا من 

أبطال ذوي االحتياجات الخاصة”.
وأش��ار إىل أن االتح��اد البحرين��ي 
للس��لة يحمل عى عاتقه مسؤولية 
كبرية يف االرتقاء مبس��توى الرياضة 
البحرينية والصع��ود بها إىل مكانة 
جامهريه��ا  طموح��ات  تتناس��ب 
الواع��دة، لذلك ف��إن االتحاد ومن 
منطل��ق رعايته للمهرجان س��يقدم 

كافة أوجه الدعم إلنجاح فعالياته، 
عرفاًن��ا مبكان��ة أولئ��ك األبطال يف 

قلوبنا جميًعا.
جدي��ر بالذكر، أن مهرج��ان “قدها 
وقدود” يحظى مبش��اركة نخبة من 
االجتامعي  التواصل  مواقع  مشاهري 
والفنانني والرياضيني الالمعني مبملكة 
البحرين، وتتمثل فعاليته الرئيسة يف 
إقامة مباراة كرة س��لة عى الكرايس 
املتحركة، رغبًة يف استشعار مستوى 
يقدم��ه  ال��ذي  واإلرصار  التح��دي 

صاحب اإلعاقة لتحقيق أحالمه.

سمو الشيخ عيسى بن علي يرعى مهرجان “قدها وقدود”
بتنظــيم “ذخـــر البحـــــرين”

جاء تأهل منتخب ك��رة الصاالت إىل 
نهائي��ات كأس آس��يا 2018 تاريخيًّ��ا 

بالدرجة األوىل.
فالتأهل إىل املحفل اآلسيوي الكبري هو 
للمرة األوىل يف تاريخ الكرة البحرينية، 
فل��م يس��بق ملنتخبات الص��االت أن 
تواجدت يف هذا الحدث اآلسيوي من 

قبل.
وكان منتخب كرة الصاالت قد تصدر 
بج��دارة واس��تحقاق يف  مجموعت��ه 
تصفي��ات منطقة غرب آس��يا، والتي 
أقيم��ت خ��الل الف��رة 10 حتى 12 
التايلندية  نوفمرب الجاري بالعاصم��ة 
)بانكوك(؛ ليضم��ن “أحمر الصاالت” 
بذل��ك بطاق��ة له ب��ني كب��ار القارة 
اآلسيوية ال� 16 الذين سيتواجدون يف 

البطولة العام املقبل.
وحقق املنتخ��ب فوزين يف املجموعة 
عى حس��اب العراق واإلمارات، فيام 

تعادل مع السعودية.
املنتخب بقيادة وطنية كاملة متمثلة 
يف امل��درب ع��ادل املرزوق��ي ال��ذي 
تس��لم املهام الفنية حديًثا، اس��تطاع 
الوصول مبجموعة متميزة من الالعبني 

الذين أثبتوا عل��و كعب “األحمر” يف 
التصفيات اآلسيوية، والوصول بجدارة 

إىل النهائيات اآلسيوية.
ورغم م��ا مر به املنتخ��ب يف مرحلة 
اإلع��داد خصوًص��ا مع ع��دم تواجد 
صالة خاص��ة بالتدريب، إال أن العبي 
املنتخب كانوا يف املوعد واس��تطاعوا 

تحقيق بطاقة الصعود التاريخية.
التطور الحاصل يف لعبة كرة الصاالت 
يف واقع األمر هو محصلة ملا تش��هده 

مالعب الصاالت يف البحرين
خ��الل الف��رة األخ��رية م��ن نش��اط 
واس��ع، فالدوري املح��يل املعتمد من 

قب��ل اتح��اد الكرة، ع��الوة عى باقي 
املس��ابقات املختلفة ساهمت بشكل 
كبري يف زيادة انتشار اللعبة من جهة، 
وظه��ور مواهب متمي��زة وكفء من 

جهة أخرى.
وانتش��ار  الدع��م  تقدي��م  اس��تمرار 
اللعبة سيسهم بال شك يف تطوير كرة 
الصاالت داخل اململكة، والوصول إىل 
النهائيات اآلس��يوية سيشكل بال شك 
خطوة انتقالية للمنتخب الذي يسعى 
لتجاوز طموحات الوصول، واملنافسة 

بشكل قوي خالل الحدث اآلسيوي.
يش��ار إىل أن وفد أحم��ر الصاالت إىل 

تايلن��د ترأس��ه عض��و مجل��س إدارة 
اتحاد الكرة يارس الرميثي، وضم الوفد 
مدي��ر املنتخب رائ��د باب��ا واإلداري 
باسم محمد واملدرب عادل املرزوقي 
الح��راس يوس��ف عبدالله  وم��درب 
واملعال��ج محمد إبراهيم باإلضافة إىل 
14 العًب��ا وهم س��يد محم��د حميد، 
سيد فاضل ريض، جاسم عنان، محمد 
الس��ندي، عبدالل��ه املال��ي، محم��د 
عبدالل��ه، س��لامن املال، ع��يل صالح، 
ع��يل املالي، ص��ادق أحم��د، أحمد 
عبدالجلي��ل، ف��الح عب��اس، محم��د 

الرشقاوي وعيىس العيىس.

حصل��ت الع��داءة العاملية روز 
ش��يلمو عى جائزة ثاين أفضل 
عداءة ماراثون لعام 2017 بعد 
اختيارها من قبل االتحاد الدويل 
املاراثون واملسافات  لس��باقات 
لتحقق إنجاز جديد يضاف إىل 
مس��ريتها الرائعة يف هذا العام، 
فيام كان املركز األول من نصيب 

العداءاة الكينية ماري كيتاين.
روز  الع��داءة  اختي��ار  وي��أيت 
شيلمو بعد فوزها باملركز األول 
الذهبية يف س��باق  وامليدالي��ة 
ببطول��ة  الس��يدات  ماراث��ون 
العامل التي أقيمت يف العاصمة 
الربيطانية لندن الصيف املايض 
لتدون اس��مها يف سجل األبطال 
بكل جدارة واقتدار لتعلن عن 
والدة نجمة جديدة عى خارطة 
العاملية وتحديًدا  القوى  ألعاب 

يف سباقات املسافات الطويلة.
وع��ى صعي��د متص��ل، فازت 
الع��داءة ايونيس جومبا باملركز 
األول يف ماراثون بريوت الدويل 

بعدم��ا حطمت رق��م املاراثون 
املس��جل باس��م األثيوبية موال 
وأنه��ت  س��اعة(   2.29.12(
الس��باق يف املرك��ز األول بزمن  
2.28.4 س��اعة متفوق��ة ع��ى 
نخبة كبرية م��ن أبرز العداءات 
العامليات املشاركات يف السباق، 
لتواصل جومبا تألقها الالفت يف 
س��بق  بعدما  املاراثون  ميادين 
وأن فازت باملركز األول يف سباق 
الربتغ��ال الدويل ال��ذي أقيم يف 
مدينة لشبونة قبل شهر تقريًبا.
وبه��ذه املناس��بة، أكد أمني رس 
أللع��اب  البحرين��ي  االتح��اد 
القوى راشد البوعينني أن التألق 
البحري��ن  لع��داءات  الالف��ت 
عى كافة الصعد واملس��تويات 
يعك��س مدى الدع��م والرعاية 
الفائق��ة الت��ي تحظ��ى به “أم 
األلع��اب” م��ن النائ��ب األول 
للشباب  األعى  املجلس  لرئيس 
والرياض��ة، رئيس اتح��اد دول 
غرب آسيا أللعاب القوى، رئيس 

االتحاد البحريني أللعاب القوى 
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة.
ف��وز  أن  البوعين��ني  وأض��اف 
الع��داءة روز ش��يلمو بجائ��زة 
ماراثون  ع��داءة  أفض��ل  ث��اين 
لع��ام 2017 انع��كاس طبيعي 
للنتائج واإلنجازات الرائعة التي 
الع��داءة يف مختلف  حققته��ا 
االس��تحقاقات املاضي��ة وم��ن 

أللعاب  الع��امل  بطولة  أبرزه��ا 
الق��وى، وهو نتيجة منطقية ملا 
يقدمه االتحاد من دعم ورعاية 
الع��داءات  ملختلف  مس��تمرة 
النتائ��ج  أفض��ل  لتحقي��ق 
واإلنج��ازات التي تع��زز مكانة 
الرياض��ة البحريني��ة عى كافة 
األصع��دة، مش��ريًا إىل أن تل��ك 
الجائ��زة هي امتداد لسلس��لة 
الجوائز واأللقاب التي حصدتها 
أم األلعاب خالل الفرة املاضية.
كام أش��اد البوعين��ني بالنتيجة 
“ايوني��س  للع��داءة  املتمي��زة 
جومب��ا” بفوزه��ا باملركز األول 
ال��دويل  ب��ريوت  ماراث��ون  يف 
الكبرية  قدراتها  يجّس��د  والذي 
بع��د  املاراث��ون  س��باقات  يف 
مس��ريتها الالمعة يف هذا النوع 
من الس��باقات لتفرض هيمنتها 
عى س��احة ألعاب القوى بقوة 
بفضل ما تتميز به من إمكانات 
وقدرات الفتة، متمنيًّا لها املزيد 
من النجاح خالل الفرة القادمة.

تأهل تاريخي لمنتخب كرة الصاالت للنهائيات اآلسيوية

روز شيلمو ثاني أفضل عداءة ماراثون لعام 2017

تقرير           أحمد مهدي

الرفاع        ألعاب القوى

منتخب كرة الصاالت

سمو الشيخ عيسى بن علي
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نج��ا فري��ق بارب��ار من فخ ن��ادي أم 
الحصم وخرج منترصاً بفارق 6 أهداف 
الدقائق  وبنتيج��ة )27/33( مس��تغاًل 
الثالث األخرية التي حس��مت املواجهة 
التي أقيمت بينهام مساء أمس لحساب 
الجول��ة الرابعة من ال��دور التمهيدي 
لدوري أندية الدرجة األوىل لكرة اليد.

وكان الش��وط األول ق��د انتهى لصالح 
بارب��ار )15/16(، وع��ى إث��ره واصل 
بارب��ار تص��دره ترتيب الف��رق برصيد 
12 نقطة في��ام أم الحصم نال الهزمية 

الثانية ليصبح رصيده 8 نقاط.

مجريات اللقاء

الشوط األول س��اده التكافئ يف األداء 
بني العبي باربار وأم الحصم عى مدار 
30 دقيق��ة فيام نتيج��ة التقدم مالت 
لباربار يف غالبي��ة األوقات حتى انتهاء 
الش��وط لصالحه. البنفس��ج بدء بداية 

جيدة من حراسته لعيل الطويل وأكمل 
ذلك قاس��م الش��ويخ بعدئذ، وهجوم 
فعال باخراقات خليل إبراهيم وأحمد 
املقايب وتصويب��ات عيل عبدالقادر من 
الخل��ف والجناح محم��ود عبدالقادر، 
وذلك ع��رب هجوم منظ��م وفيه جمل 
تكتيكي��ة واضح��ة، في��ام دفاعه فقد 
كان ه��و نقطة الضع��ف لديه بصورة 
كب��رية من حيث وج��ود الفراغات بني 
خطوطه وغياب الرقابة عى املندفعني 
من الخل��ف، وهذا ما جعلت ش��باكه 
تهتز رغ��م تألق الح��راس ورغم فارق 

األهداف التي كان يوسعها لصالحه.
يف الجان��ب اآلخر أم الحصم، فقد ظهر 
بصورة جيدة بدءاً من حراس��ته لتيسري 
محس��ن ودفاع��ه يف بع��ض الف��رات 
وال��ذي جعله يع��ود بالنتيج��ة ألكرث 
من مناس��بة عرب هجوم منظم ورسيع 
بتصويب��ات واخراق��ات فيصل محمد 

وس��عود عبدالرحم��ن وخال��د دلي��م 
والجناح أحمد عيل. عاب الفريق كرثة 
االستعجال واألخطاء الفردية يف الهجوم 

وال��ذي جعل��ه يفقد الس��يطرة حينام 
يعود لتقليص الفارق ألكرث من مرة.

ويف الش��وط الثاين، استمر املنوال عى 

م��ا هو عليه م��ن حيث تق��دم باربار 
بالنتيجة وأم الحص��م يعود بالتقليص، 
إذ متكن باربار يف الدقائق الست األوىل 

من رفع الفارق إىل 4 أهداف عرب دفاع 
ق��وي ملاجد حيدر وجعف��ر عبدالقادر 
وحسن عيل وتألق للحارس الشويخ إال 
أن ذلك مل ي��دم طوياًل كون أم الحصم 
عاد مع الدقيق��ة 13 عرب جهود فردية 
لفيصل وسعود. استمر السجال بينهام 
مع الدقائ��ق املتبقية واألفضلية لصالح 
بارب��ار إىل أن دخلت املب��اراة عمرها 
األخ��ري الذي تعامل معه��ا باربار بكل 
واقعي��ة وخربة لينهي األم��ور لصالحه 
وسط أخطاء وترسع يف أداء أم الحصم. 
أدار اللقاء الطاقم املكون من حس��ني 

املوت ومحمد ريض.
ب��رز يف صف��وف باربار أحم��د املقايب 
)7 أه��داف( وجعف��ر عبدالق��ادر )6 
أهداف( وحسن عيل )5 أهداف(، فيام 
كان فيصل محمد األفضل يف أم الحصم 
)8 أهداف( وأحمد ع��يل )6 أهداف( 

وسعود عبدالرحمن )5 أهداف(.

بارب��ار ينج��و م��ن ف��خ أم الحص��م ب��دوري الي��د
ـــــارة ومــتــعــة فـــي قــمــة الــمــبــاريــات إث

علي مجيد

البالد سبورت
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كسب فريق األهيل نقاط مواجهته 

مع توبيل بعدما تغلب عليه بنتيجة 

)23/34( يف املباراة التي جمعتهام 

أمس، وبهذه النتيجة أصبح رصيد 

األهيل 8 نقاط فيام توبيل بخسارته 

الثالثة صار 3 نقاط.

األهيل متكن من إنهاء الشوط األول 

لصالحه بفارق هدفني )14/16( وسط 

أداء متذبذب للغاية وخصوصاً للجانب 

الدفاعي الذي مل يظهر بالشكل املعتاد 

رغم وجود عنارصه األساسية أمثال 

جاسم السالطنة وحسني فخر وعيل 

حسني وعيل املوالين وعيل يوسف، 

فقد كان مفككاً وسهل االجتياز يف 

العمق، فيام الجانب الهجومي فقد 

كان متوسطاً رغم إضاعة الفرص 

أمام املرمى، وعاب الفريق كرثة 

االحتجاجات عى قرارات التحكيم 

والتي أثرت عليه بايقاف العبيه. فيام 
توبيل فقد قدم مستوى كبري إذا ما 
ذكرنا أن العبيه صغار السن مقارنة 

باألهيل، ومتكن من تقديم نفسه 
بالصورة املطلوبة عى مدار 30 دقيقة 

بالدفاع الجيد وهجومه املنظم واملنوع 
بالتسجيل ألحمد موىس ومحمد 

حسن بالتصويب واالخراق والجناج 
لسيدعيل عباس ومحمد حبيب.

يف الشوط الثاين، رضب األهيل بقوة 

بدءاً من دفاعه املحكم الذي حد من 

خطورة خصمه ومتكن من توسيع 

الفارق يف النصف األول للشوط 

)18/25( بواسطة الهجوم املنظم 

والرسيع عرب الجناح عيل يوسف 

وحسن السامهيجي وعيل حسني، 

لُيسرّي مجريات الشوط لصالحه يف 

الوقت الذي كان فيه توبيل يجاهد 

ويعاين يف هز شباك مرمى صالح 

عبدالجليل لدقائق متتالية ليخرج من 

اللقاء خارساً. أدار اللقاء الطاقم هاين 

الشهايب وحسن شمسان واللذان القا 

احتجاج واسع من الطرفني.

برز يف صفوف األهيل عيل حسني 

وعيل املوالين وعيل يوسف ب� )5 

أهداف( لكل منهام، فيام كان أحمد 

يوسف األفضل يف توبيل )7 أهداف( 

ومحمد حبيب )6 أهداف(.

هن��أ رئيس مجل��س إدارة نادي أم 
الحصم هشام البنعيل أرسة االتحاد 
البحربن��ي لكرة اليد مبناس��بة فوز 
االتحاد بجائزة أفضل اتحاد آسيوي 
من قبل اإلتحاد اآلسيوي لكرة اليد، 
مش��ريا إىل أن هذه الجائزة  تضاف 
إىل سلسلة اإلنجازات املرشفة لكرة 
اليد البحرينية عى امتداد السنوات 
املاضي��ة وتؤك��د مكان��ة مملك��ة 
البحري��ن املتنامي��ة عى الس��احة 

الرياضية القارية.
وق��ال البنع��يل “إن أعضاء مجلس 
إدارة ومنتس��بي ن��ادي أم الحصم 
يثمن��ون هذه اإلنج��ازات اإلدارية 
التحاد اللعبة عى املستوى القاري، 

الرياضي��ة  لإلنج��ازات  لتض��اف 
الت��ي حققتها املنتخب��ات واألندية 
البحرينية عى املس��توى الخليجي 
واآلس��يوي والدويل منذ أن تس��لم 
إس��حاقي وأعض��اء مجل��س إدارة 
إدارة ش��ؤون  االتح��اد مس��ؤولية 
اللعبة وقيادتها للتميز يف املستويات 
والنتائ��ج، مضيف��اً بأن م��ا تحققه 
الرياض��ة البحريني��ة عموماً ولعبة 
كرة اليد خصوصاً من تطور ملحوظ 
يأيت الهتامم ودعم القيادة الرشيدة 
يف البالد كام أنه يرجم اس��راتيجية 
وأهداف س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حم��د آل خليفة ممثل جاللة امللك 
لالعامل الخريية وش��ئون الش��باب 

للش��باب  املجل��س األعى  رئي��س 
والرياض��ة رئيس اللجن��ة األوملبية 
الوطني��ة  لإلتح��ادات  البحريني��ة 

وتش��جيعه الدائم له��ا لتبوء أعى 
مراتب اإلنجاز  يف مختلف املحافل.
كام هن��أ البنع��يل رئي��س االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الي��د عيل عيىس 
اس��حاقي مبناس��بة انتخاب��ه نائب��ا 
لرئيس اإلتحاد اآلس��يوي لكرة اليد 
العمومية  الجمعي��ة  خالل اجتامع 
لإلتح��اد الت��ي عق��دت يف تركي��ا 
مؤخراً، مشريا اىل أن الثقة اآلسيوية 
به ترجم مكانت��ه املميزة يف القارة 
اآلس��يوية وتؤكد قدرة الشخصيات 
الرياضي��ة البحريني��ة ع��ى تحمل 
مختل��ف  يف  املس��ئولية  زم��ام 
الرياضي��ة  والهيئ��ات  االتح��ادات 

القارية والدولية. 

غادر الحكامن الشابان لكرة القدم أحمد محمد خليل وأحمد عيل الغريب إىل العاصمة املاليزية 
)كواالملبور(؛ للمشاركة يف افتتاح أكادميية الحكام اآلسيوية. ويشارك الحكامن يف افتتاح األكادميية 

بصفتهام دارسني فيها. واستحدث االتحاد اآلسيوي لكرة القدم مرشوع أكادميية الحكام يف مرشوع كبري قام 
به نحو إعداد حكام آسيويني جدد، ووفًقا لرشوط عاملية. ويأيت من ضمن أبرز الرشوط الالزمة لدخول 

األكادميية: العمر، اللياقة البدنية، إتقان اللغة اإلنجليزية، املقامة البدنية، عالوة عى اإلملام الكبري بقانون 
اللعبة. ومنح االتحاد اآلسيوي مقعدين لحكمني من كل بلد ينضوي اتحاده تحت مظلته، إذ رشح اتحاد 
الكرة الحكمني أحمد محمد خليل وأحمد عيل الغريب للمشاركة، خصوًصا وأن االتحاد اآلسيوي يشرط 

يف الحكمني أال يقل عمرهام عن 23 عاًما وال يزيد عى 29. وبحسب برنامج األكادميية، فإن الخطة املعدة 
للحكام املشاركني تستمر ألربعة أعوام، عى أن يتجمع الحكام يف كل عام خالل 4 مناسبات يف العاصمة املاليزية )كواالملبور(، وذلك ملدة 5 أيام.

هنأ اسحاقي بانتخابه نائبًا لرئيس القارة اآلسيوية.. البنعلي:

بالقوة.. األهلي يكسب نقاط توبلي

جائ����زة “ االتح������اد اآلسي��������وي” ثم������رة دع�������م 
القي����ادة وإستراتيجي����ة ناص���ر بن حم����د

خليل والغريب يشاركان في أكاديمية حكام آسيا

البالد سبورت

من لقاء األهلي وتوبلي
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األحمر يتربص بسنغافورة 
للوصول إلى آسيا

تتويج الفائزين في البطولة 
النهائية للترايثلون

البالد سبورت: نّظم االتحاد البحريني للرايثلون البطولة النهائية 
ملوسم الرايثلون، وذلك يف درة مارينا مبشاركة نخبة كبرية من 

الالعبني الذين تنافسوا عى تحقيق املراكز األوىل يف البطولة.
وقام رئيس االتحاد البحريني للرايثلون الشيخ صقر بن سلامن 
آل خليفة بتتويج الفائزين، حيث أشاد باملستويات التي قدمها 

الالعبون طيلة فرات مسابقات املوسم والذي شهد مشاركة 
وحضورًا قويني من قبل مختلف الالعبني والفئات العمرية، األمر 

الذي يؤكد أن رياضة الرايثلون تسري عى الطريق الصحيح 
يف االنتشار بني الشباب، مشريًا إىل أن زيادة حجم املشاركني 

يف هذه البطولة يعطي االتحاد البحريني دافًعا قويًّا من أجل 
تنظيم املزيد من البطوالت يف املواسم املقبلة.

وأشاد الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة بالدعم الكبري والواضح 
من قبل ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة والذي ساهم 
يف نجاح املوسم الريايض ووصوله إىل األهداف التي وجد من 

أجلها يف اكتشاف املزيد من املواهب الرياضية القادرة عى 
تعزيز املكتسبات التي حققتها الفرق واملنتخبات البحرينية يف 

رياضة الرايثلون والبناء عليها إلعالء شأن الرياضة البحرينية 
بصورة عامة والرايثلون عى وجه الخصوص.

وكشف الشيخ صقر بن سلامن آل خليفة أن االتحاد البحريني 
للرايثلون سينظم يف املوسم املقبل املزيد من البطوالت 
وستعود البطوالت مرة أخرى إىل الزالق من خالل رعاية 

مؤسسة الزالق العقارية للمسابقات املحلية التي سينظمها 
االتحاد. 

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: موعد جديد ملنتخبنا الوطني لكرة القدم 
من أجل االقراب أو حسم التأهل لنهائيات كأس آسيا 2019، وذلك 

عندما يحل اليوم ضيًفا عى املنتخب السنغافوري وتحديًدا يف االستاد 
الوطني يف سنغافورة، يف مباراة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات 

وتحديًدا لحساب املجموعة الخامسة، حيث ستأيت صافرة بداية املباراة 
يف الساعة السابعة والنصف مساًء بتوقيت سنغافورة )الثانية والنصف 

ظهرًا بتوقيت البحرين(. يدخل منتخبنا املواجهة ويف رصيده 7 نقاط 
متفوًقا عى تركامنستان بفارق األهداف، ثم يحل منتخب الصني تايبيه 

ثالًثا برصيد 6 نقاط، وأخريًا منتخب سنغافورة بنقطتني، علام بأن مواجهة 
تركامنستان والصني تايبيه ستسبق لقاء منتخبنا وسنغافورة بساعة 

ونصف وستقام يف تركامنستان، ويف حال حصول سيناريو فوز تركامنستان 
عى الصني تايبيه فإن منتخبنا يف حال فوزه سريافق تركامنستان دون 

االنتظار للجولة السادسة واألخرية والتي ستقام يف مارس 2018. منتخبنا 
وبعد أن فرّط يف التأهل املبارش يف لقاء الصني تايبيه يف أكتوبر املايض 

بالخسارة 1-2، يسعى اليوم لتعويض تلك الخسارة من أجل العودة لقمة 
الرتيب، وبحسب املؤرشات التي يظهرها الفريق والالعبون فإن جاهزية 
األحمر جيدة للمواجهة، ال سيام بعد ودية هونغ كونغ والتي تفوق فيها 

منتخبنا 0-2. كامأنهى منتخبنا الوطني استعداداته للمواجهة بخوض 
املران األخري عى ملعب املباراة )االستاد الوطني( الضخم الذي يتسع 

ل��55 ألف متفرج ويتميز بأرضية عشبية مثالية، حيث شارك يف التدريب 
جميع الالعبني عدا إبراهيم حبيب، وطبق املدرب سكوب األسلوب الذي 

ينوي االعتامد عليه يف مباراة الغد واستمر التدريب ملدة ساعة واحدة، 
وكان قد سبق املران األخري جلسة إحامء صباحية ملدة 20 دقيقة يف مقر 

اإلقامة واجتامع فني ملدة 45 دقيقة.

لقاء منتظر بين االتفاق 
والنجمة اليوم

األهلي يواصل صدارة 
دوري زين للسلة

البالد سبورت: تختتم مساء 
اليوم )الثالثاء( منافسات 

الجولة بإقامة لقائني، يلتقي 
يف األوىل سامهيج )5 نقاط( 

مع البحرين )5 نقاط( يف 
متام الساعة 5,30 مساًء 

تليها لقاء يجمع االتفاق )5 
نقاط( بالنجمة )9 نقاط( 
عند الساعة 7 وذلك عى 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
ويربز اللقاء الثاين بشكل كبري، فاالتفاق يأمل تعويض خسارته 
السابقة وتحقيق مفاجأة مدوية اليوم عرب االطاحة ب� “حامل 

اللقب”، فيام النجمة يسعى ملواصلة االنتصارات ومزاحمة 
الصدارة قبل فرة التوقف لفريقه يف املشوار املحيل، إذ ستكون 

هذه املباراة هي األخرية لفريق النجمة الذي سيكون عى موعد 
لشد الرحال للمشاركة يف البطولة اآلسيوية لألندية واملقرر إقامتها 

يف حيدر آباد الهندية بعد أيام قليلة، ليعود بعدها لخوض 
املباراتان املؤجلتان لحساب الجولتني الخامسة والسادسة.

البالد سبورت: واصل 
فريق األهيل اعتالئه 
جدول ترتيب دوري 
زين ألندية الدرجة 

األوىل لكرة السلة 
بعدما اجتاز محطة 

سامهيج بنتيجة )59/100( 
يف املباراة التي جمعتهام مساء أمس )االثنني( يف 

ختام املرحلة العارشة من املنافسات.
وجاءت نتائج األشواط كلها لألهيل: األول 14/15، 
الثاين 15/22، الثالث 14/37، الرابع 16/26، وعى 
إثر ذلك أصبح رصيد األهيل 19 نقطة، وسامهيج 

بخسارته التاسعة عى التوايل أصبح رصيده 9 
نقاط.

ويف اللقاء الثاين، كسب النجمة موقعة نظريه سرة 
حينام تغلب عليه بنتيجة )72/85( يف اللقاء الذي 
أقيم أمس. وجاءت نتائج األشواط األربعة كاآليت: 
األول 16/16، الثاين للنجمة 21/24، الثالث لسرة 

13/18، الرابع للنجمة 17/32، وعى إثر ذلك أصبح 
رصيد النجمة 13 نقطة، وسرة بخسارته السادسة 

أصبح رصيده 12 نقاط.

أم الحصم                 اتحاد رفع األثقال

أهدى البطل العاملي املخرضم محمد 

صباح مملكة البحرين الذهبية الثانية 

يف فئة بناء األجسام من سن 45 حتى 

49 سنة لوزن فوق 90 كيلوغراما يوم 

أمس األول ضمن منافسات بطولة 

العامل للامسرز التي احتضنتها مدينة 

بسريتا برومانيا وذلك يف الفرة من 

10 وحتى 13 من شهر نوفمرب الجاري، 

حيث وصل عدد الدول املشاركة من 

مختلف دول العامل 56 دولة وبلغ عدد 

الالعبني املشاركني يف جميع الفئات 

واملسابقات املختلفة 700 العب والعبة.

وبهذه املناسبة، أعرب البطل صباح 

عن بالغ سعادته بهذا اإلنجاز الريايض 

املرشف الجديد، مهدياً هذه امليدالية 

ملقام القيادة الحكيمة والشعب الويف، 

ومؤكداً أن سيواصل طريق حصد 

اإلنجازات، وتحقيق املزيد للبالد، موجهاً 

شكره وامتنانه العميقني لكل من وقف 

معه وسانده يف هذا املشوار وإىل 

االتحاد البحريني لرفع األثقال، وعى 

رأسه الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة 

وجميع أعضاء مجلس االدارة، وأشار 

أن أسعد لحظات الحياة عندما يعزف 

السالم الوطني البحريني يف مثل هذه 

املحافل الرياضية العاملية. وشارك رئيس 

البعثة البحرينية عضو مجلس ادارة 

االتحاد البحريني لرفع األثقال رئيس 

لعبة بناء األجسام حسني الحايي، 

واملدير الفني باالتحاد صالح العامر يف 

تحكيم املنافسات وتتويج الفائزين. 

وكان البطل البحريني اآلخر عبدالواحد 

العصفور قد حقق ذهبية فئة فوق 

80 كيلوغراما ليحصد املنتخب الوطني 

لبناء األجسام يف هذه البطولة العاملية 

لألساتذة برومانيا ميداليتني ذهبيتني. 

صباح يحرز ذهبية الماسترز لبناء األجسام في عالمية رومانيا  

أحمد الغريب أحمد خليل 

راشد البوعينين

البطل العالمي محمد صباح لدى تتويجه بطاًل للعالم

من لقاء باربار وأم الحصم أمس

هشام البنعلي
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اشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة النائب األول رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة الرئيس 
الفخ��ري لالتح��اد البحريني لفنون 
رئيس   BMMAFاملختلط��ة القتال 
اللجنة العليا املنظمة ألسبوع بريف 
ال��دويل للقت��ال والنس��خة الرابعة 
لبطولة العامل لفنون القتال املختلطة 
للهواة ، أشاد بالنتائج االيجابية التي 
حققها أبطال البحرين يف اليوم االول 
لبطولة العامل لفنون القتال املختلطة 
مشريا سموه اىل أن االنتصارات التي 
حققها مقات��ي البحرين يف البطولة 
تدل دالل��ة واضحة ع��ىل القدرات 
الكب��رية والت��ي ميتلكه��ا املقاتلون 
وحرصه��م املوص��ول ع��ىل تحقيق 
النتائ��ج الت��ي تثبت م��دى التطور 
الكب��ري ال��ذي باتت تحتل��ه رياضة 

فنون القتال املختلطة البحرينية.
واضاف س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة ال��ذي حرص عىل متابعة 
البحرين��ي “إن  املنتخ��ب  ن��زاالت 
منافس��ات اليوم االول من البطولة 
ش��هدت حض��ورا بحريني��ة متميزا 
للغاي��ة ع��ر نخب��ة م��ن املقاتلني 
الذين حرص��وا عىل تقدي��م أفضل 
الفنية وسخروا جميع  مس��توياتهم 
خراته��م من أج��ل تحقي��ق الفوز 
يف تل��ك الن��زاالت ونح��ن عىل ثقة 
كب��رية مبقاتلينا يف تحقيق املزيد من 
االنتصارات وص��وال اىل انجاز جديد 

يف البطولة العاملية.
و ق��ال س��موه : “ لقد ق��دم بقية 
املقاتلني مس��تويات متفاوته ومتكن 
البعض من الفوز والبعض االخر قدم 
نزاالت قوية لك��ن الحظ مل يحالفه 
يف الف��وز نؤمن أن القادم س��يكون 
أفض��ل لهم نظرا ملا يتمتعون به من 
مستويات رائعة وقوية وحرص عىل 

متثيل اململكة خري متثيل”.
وتفاعل س��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة مع نزاالت جميع الالعبني 
باألمس وش��جعهم عىل  البحرينيني 
تقدي��م أفضل مالديه��م، وتابع كل 
مايتعل��ق بأمور الفري��ق البحريني 
املش��ارك يف البطول��ة، ك��ا حرص 
س��موه عىل دعم املقاتل��ني معنويا 
بحض��وره وتواج��ده معه��م داخل 
الحلبة / باإلضافة اىل جلوسه يف ركن 

املدربني لتوجيههم اثناء النزال.

موقف مشرف لخالد بن حمد مع 
غيتينوف العب منتخبنا الوطني

خرج الع��ب منتخبن��ا الوطني لفنون 
القت��ال املختلط��ة رمض��ان غيتينوف 
مصابا من مباراته أمام خصمه الفرنيس 
إكيس��ابيدي ضمن بطولة العامل لفنون 
القت��ال املختلطة والتي تابعها س��مو 
الش��يخ خالد ب��ن حم��د آل خليفة ، 
وكان لسموه موقفاً مرشفاً مع الالعب 
غيتينوف، إذ حرص عىل متابعة إصابته 
لحظة حصولها واصحبه بنفسه للعيادة 

الطبية لتلقي العالج الالزم.
وأثناء النزال وجه الفرنيس إكيسابيدي 
رضب��ة قوية اىل وج��ه الالعب رمضان 
ليس��قط ع��ىل االرض مصاب��ا وليت��م 
عالج��ه م��ن قب��ل املس��عفني ليعلن 
بعده��ا االنس��حاب من ال��زال وعدم 
أكاله نظرا لقوة االصابة التي لحقت 
به ليعلن بعده��ا الحكم فوز الفرنيس 

إكيسابيدي.
ونهض املقاتل رمضان ومتكن من امليش 
وخرج من حلبة النزال وس��ط تصفيق 
حار من قب��ل الجاهري الرياضية التي 
متنت الشفاء العاجل للمقاتل والعودة 
النزال ليش��ارك  الرسيع��ة اىل حلبات 

م��ع بقية اعض��اء الفري��ق يف تحقيق 
االنجازات املتميزة باسم البحرين.

تنافس كبير ونتائج متفاوتة 
لمقاتلي العالم في اليوم األول

ش��هد الي��وم األول ملنافس��ات بطولة 
الع��امل لفنون القتال املختلطة تنافس��اً 
كبرياً ب��ني العبي مختل��ف دول العامل 
املش��اركني يف ه��ذا الح��دث الكب��ري، 
وكان��ت هنال��ك نتائ��ج متفاوت��ة بني 
مقاتي هذه ال��دول، إذ فاز االيرلندي 
إيالن كيندي عىل الطاجكستاين توهري 
س��يدوف، وفاز الكازخس��تاين داستان 
ع��ىل البلغاري نوكوليا، وف��از الرازيي 
كاروس عىل االيرلن��دي رونان، غياكوم 
عىل املكس��ييك رانغروت، وفاز الهندي 
ش��يفا ع��ىل اللبن��اين روالن��دي، وفاز 
الكازخستاين اوزاس عىل الهندي آكاش، 
البنامي  وف��از الفرن��يس موريو ع��ىل 
ديفيد، وفاز الريطاين بني عىل القريص 
س��يتفانوس، وفاز االمرييك ش��از عىل 
الريطاين كريانديب، وفاز الكاوخستاين 
ألف��ارو،  االس��باين  ع��ىل  نوتيلي��ك 
وف��از االلب��اين فلورين ع��ىل االيطايل 
اليساندرو، وفاز الكازخستاين ديناسالم 
عىل االذربيجاين محم��د عليف، وفارز 

البلرويس ارتسيم عىل الجنوب افريقي 
كاتس��وم، وف��از الرويس في��الري عىل 
الفرنيس سامي، وفاز االسرتايل ابزي عىل 
الس��ويدي تيمورماليك، وفاز االيرلندي 
أوس��ن ع��ىل البلغ��اري أوي��ان، وفاز 
الفرنيس بيتاش ع��ىل البلغاري لوندي، 
وف��از االمري��يك ج��اك ع��ىل الجنوب 
افريقي ش��ان، وفاز املكسييك جوناثان 
عىل االمرييك أورالندو، وفاز الفنلدندي 
حويل عىل االيطايل فرانشيس��كو، وفاز 
الفرن��يس بوم��ا ع��ىل ال��رتيك عبدالله 
مهي��ت، وفاز االس��باين كارل��وس عىل 
الهندي كاريشنا، وفاز السويدي هوغري 
عىل التشييك توماس، وفاز النيوزلندي 
كالريك ع��ىل الهن��دي آنيورينغ، وفاز 
االذربيجاين كازار عىل البولندي دانيال، 
وف��از االمري��يك ديفي��د ع��ىل اللبناين 
جروجي��س، وفاز الكن��دي ديالن عىل 
اللبن��اين ايي، وف��از االمري��يك كيوتن 
عىل الريطاين س��كوت، وفاز االيرلندي 
ك��ريان ع��ىل الرازي��ي فيت��ور، وف��از 
البنام��ي ايرالند ع��ىل الفيلندي جوين، 
وف��از اللوغس��ومروغي ج��ويس عىل 
الرويس زيدا، وفاز النمس��اوي بوغدان 
ع��ىل الفيلندي كيفني، وف��از البلغاري 
فيت��اريل عىل الكوملب��ي جوهون، وفاز 

االس��رتايل إيث��ني ع��ىل االردين معت��ز، 
وفوز النيوزلندي أوس��يكل عىل الرتيك 
يلدري��م، وف��وز االيرلن��دي جاك عىل 
البولندي بيوتر، وفاز التشييك جاكوب 
عىل الكازخستاين دركان، وفاز االسرتايل 
كودي عىل الجنوب افريقي ش��يلدون 
وفاز الكازخس��تاين ماكري عىل البلغاري 

نيكوالي.

خسارة علي يعقوب من 
األميركي ستيبنز

ش��هدت حلبة النزال ي��وم أمس نتائج 
متباينة لالعبي منتخبنا بدأت بخسارة 
عي يعقوب من الالعب األمرييك سيان 
ستيبنز يف فرتة الظهرية، ورغم الخسارة 
إال أن التف��اؤل كان س��يد املوقف ومل 

يترسب اليأس إىل نفوس البحرينيني.

محميدوف يبدأ باإلنتصارات

وارتفع��ت الحالة املعنوية بفوز البطل 
غام��زت محمي��دوف ع��ىل الطاجييك 
مانوش��يكر وق��دم خ��الل محميدوف 
مس��تويات متمي��زة، وكان��ت رضباته 
مركزة ليبدأ الحصاد يف منافسات اليوم 
األول وس��ط تفاع��ل الجاهري بالقرب 

من الحلبة التي شهدت النزال.

 عبدالمناف يـبـدع 
ويحقق ثاني فوز

ازداد منسوب التفاؤل يف املباراة الثالثة 
املتأل��ق عبداملناف  لالع��ب منتخبن��ا 
ميغادوف يف لقائ��ه أمام الياباين هويك 
وس��ط تطور كب��ري يف النتائج واإلرصار 
م��ن الع��ب منتخبنا ميغ��ادوف الذي 
ح��اول اإلرساع يف الف��وز بفضل توجيه 
الرضب��ات القوي��ة ومحاوالت��ه إنه��اء 

املباراة مبكراً.

خسارة حمد مطر

خ��رس العب منتخبنا حم��د مطر أمام 
منافس��ه الكندي عي واسق الذي قّدم 
مستوى قوياً مل يتمكن من خالله مطر 
من انتزاع الف��وز ووقع ضحية الالعب 

الكندي.

 نايف فكري ُيجهز 
على اإليطالي أليساندرو

تألق الع��ب منتخبنا ناي��ف فكري يف 
مباراته ضد اإليطايل أليساندرو وانتزع 
الفوز مبك��راً منذ الجولة الثانية بفضل 
الرضبات القوية تارة وإس��قاط خصمه 
أك��ر م��ن م��رة واللك��ات يف الوجه 
والرتكي��ز الع��ايل وتف��ادي الرضب��ات 

اإليطالية.
 

 عباس خان يخسر 
من األميركي بنيامين

ويف املباراة الس��ابعة لالعب��ي منتخبنا 
تع��رّض العب منتخبن��ا عباس خان إىل 
الخسارة من األمرييك بنيامني يف الجولة 
الثالث��ة رغم مح��اوالت خ��ان اللحاق 
األمري��يك  أن رضب��ات  إال  بالنتيج��ة، 
بنيامني كانت أرسع وضمنت له الفوز.

االكسبو يخطف األنظار

لفعاليات  واصل اإلكس��بو املصاح��ب 
أس��بوع بريف الدويل خط��ف األنظار 
باس��تقطاب عدد كبري م��ن الجاهري 
، باإلضاف��ة اىل تواج��د املنتخبات التي 
قض��ت معظ��م األوقات في��ه ، حيث 
يض��م املعرض عدد من الفعاليات مثل 
العرض��ه و منطقة ترفيهي��ة لالطفال ، 
باإلضافة املطاعم منوع��ة و مختلفة ، 

ومحالت متخصصة بالرياضة .

خالد بن حمد: انتصارات أبطال البحرين دليل واضح على إمكانياتهم الكبيرة
تاب��ع ن��زاالت المقاتلي��ن البحرينيي��ن ووقف إل��ى جانبهم وش��جعهم بحماس

قوي��ة فني��ة  مس��تويات  ش��هدت  األول  الي��وم  منافس��ات  س��موه: 
اللجنة اإلعالمية           أسبوع بريف الدولي للقتال



أك��د رئي��س اللجنة الطبية يف أس��بوع 
بريف ال��دويل للقتال ع��ادل صليبيخ 
والذي يتضمن��ه بطولة الع��امل لفنون 
القتال املختلطة للهواة التي تقام خالل 
الفرتة م��ن 12 حتى 19 نوفمرب الحايل، 
تح��ت رعاية كرمي��ة من قب��ل ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
اللجن��ة األوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة، وبتنظيم م��ن قبل االتحاد 
البحرين��ي لفن��ون القت��ال املختلط��ة 
بالتعاون بأرشاف االتحاد الدويل للعبة 

 .IMMAF
وأك��د صليبي��خ ع��ىل توف��ري عيادتني 
طبيت��ني مجهزت��ان بالكام��ل األوىل يف 
صالة مدين��ة خليف��ة الرياضية حيث 
موقع املنافس��ات، والثاني��ة يف فندق 
البطول��ة بجولدن تولي��ب، وتأيت هذه 
الخطوة بهدف تأمني السالمة الصحية 
لجمي��ع املش��اركني يف ه��ذه البطولة 
العاملية الكبرية التي تستضيفها مملكة 
البحرين، وكش��ف صليبي��خ أيضا عن 
وج��ود 4 س��يارات إس��عاف جاه��زة 
وتحت رهن اإلشارة للتحرك واستقبال 

الح��االت الطارئة يف أي موقع للبطولة، 
وقال صليبيخ “نجحنا يف تجهيز عيادتني 
متكاملت��ني يف البطولة به��دف إنجاح 
هذه الفعالية الكبرية إىل جانب وجود 
4 سيارات إس��عاف جاهزة للتحرك يف 
أي موقع الس��تقبال أي طارئ ال سمح 

الله”.
وأوضح صليبيخ أن العيادتني سيتواجد 
فيه��ام 10 أطب��اء ل��إرشاف عليه��ام 
ويف مختل��ف التخصص��ات، وأض��اف 
“س��يرشف عىل العيادتني 10 أطباء يف 
مجاالت متعددة العظام واالذن واالنف 
والحنجرة وأطب��اء أيضا متخصصون يف 
اإلصابات بهدف تأمني املش��اركني من 
الوفود والدول املش��اركة”، مؤكدا أيضا 
تواج��د 10 من املمرض��ني واملمرضات 
لتوف��ري أكرب وأفض��ل الرعاي��ة الطبية 

الفورية.
وكش��ف رئي��س اللجنة الطبي��ة أيضا 
ع��ن وج��ود لجن��ة خاصة للكش��ف 
املنش��طات بحس��ب اش��رتاطات  عن 
اللوائ��ح الدولية والعاملية يف مثل هذه 
البطوالت، موضحا أن خالد الشيخ من 
البحرينية س��يرشف  األوملبية  اللجن��ة 
عليها شخصيا إىل جانب بقية العاملني 

فيه��ا، وأك��د صليبي��خ أن توجيه��ات 
قائ��د الخدمات الطبي��ة امللكية اللواء 
الربوفس��ور الش��يخ خالد ب��ن عيل آل 
خليفة بأهمي��ة ورضورة توفري الدعم 
واملس��اندة من املستش��فى العسكري 
للبطولة بهدف املس��اهمة يف إنجاحها 
ورفع اس��م وراية اململكة عاليا يف مثل 

هذا الحدث العاملي الكبري.
وقال رئي��س اللجنة الطبي��ة بالبطولة 
ع��ادل صليبيخ “اللجنة تق��وم بدورها 
ع��ىل أكمل وجه لتوف��ري أعىل درجات 
الرعاي��ة الصحية للوفود املش��اركة يف 

البطول��ة وتحدي��داً العب��ي املنتخبات 
والدول املشاركة، والطاقم الطبي يضم 
الكثري م��ن العاملني م��ن بينهم أطباء 
إىل  باإلضافة  وممرض��ون  ومس��عفون 
لجنة مكافحة املنش��طات برئاسة خالد 

الشيخ، يعملون بال كلل أو ملل بهدف 
املس��اهمة يف نجاح البطول��ة، وكذلك 
أيضا أن اللجن��ة قامت بتوزيع الطاقم 
الطب��ي عىل صال��ة خليف��ة الرياضية 
وباملثل يف الفنادق، حيث توجد عيادة 

خاص��ة يف كل جانب مجه��زة بأفضل 
املعدات الطبية وتقدم أجود الخدمات 
الصحي��ة والعالجي��ة املطابق��ة ملعايري 

ورشوط االتحاد”.
وق��دم صليبيخ ش��كره وتقديره للقائد 
العام لقوة دفاع البحرين املشري الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة عىل 
دعمه الكبري والذي كان له أطيب األثر 
يف التنظي��م وتوف��ري جمي��ع الجوانب 
الصحية والطبية بصورة متميزة، مشيدا 
يف ذات الوق��ت بدعم وزي��رة الصحة 
فائق��ة الصال��ح، كذل��ك وكي��ل وزارة 
الصحة وليد املانع عىل تعاونهام الكبري 

مع اللجنة الطبية.
وأكد صليبيخ أن اللجنة الطبية تسعى 
لتقديم خدماتها بجودة عالية إىل كافة 
الوفود مبا يعكس املكانة املرموقة التي 
تتمتع بها اململكة عىل مستوى الرعاية 
الصحية يف ظل الدعم الذي يحظى به 
هذا القطاع من لدن القيادة الرشيدة، 
مش��ريا إىل أن اللجنة تض��م كوكبة من 
خرية الكف��اءات الطبية وهو ما يبعث 
عىل االرتي��اح واالطمئنان بقدرتها عىل 
التعامل مع كاف��ة الظروف والحوادث 

الصحية الطارئة ال سمح الله.

الكبير العالمي  للحدث  الجهوزية  أتم  عيادتان طبيتان وأطقم متكاملة على 
لجنة خاصة للكشف عن المنشطات... رئيس اللجنة الطبية:

العيادة الطبية

اللجنة اإلعالمية   أسبوع بريف الدولي للقتال

عادل صليبيخ

شهدت حفل افتتاح بطولة العامل 
لفنون القتال املختلطة للهواة 

والتي تحتضنها مملكة البحرين 
حضورا جامهرييا متميزا بعد أن 

حرصت الجامهري عىل التواجد يف 
وقت مبكر لدخول الصالة الرياضية 

مبدينة خليفة الرياضية.
وقامت اللجنة املنظمة بالتعاون 

مع مختلف اللجان العاملة 
بتسهيل دخول الجامهري اىل الصالة 

الرياضية وارشادهم اىل مواقع 

جلوسهم كام قامت اللجان العاملة 
ايضا بتسهيل خروج الجامهري من 

الصالة بعد انتهاء حفل االفتتاح.
وتعترب رياضة فنون القتال 

املختلطة من الرياضات التي 
بدأت تأخذ طريقها يف االنتشار 

وبصورة رسيعة بني أوساط الشباب 
البحريني الذي بات مهتام ومولعا 
بهذه الرياضة وبات يتابع أبطال 
املنتخب بصورة متميزة ويتفاعل 

مع انجازاتهم املختلفة.

أبدت العبة منتخب بلغاريا لفنون 
القتال املختلطة إيزابيل خريستوفا 
سعادتها باملشاركة يف بطولة العامل 

عىل أرض مملكة البحرين وقالت إنها 
أكملت استعداداتها قبل الوصول إىل 

البحرين، مضيفة أنها تشارك يف بطولة 
عاملية ألول مرة بهذا الحجم، مبينة 
أنها تدربت جيداً يف بلغاريا وبذلت 

جهداً كبرياً يف بلدي من أجل أن أكون 
جاهزة قبل انطالق البطولة.

وأشارت خريستوفا إىل أنها تتطلع 
إىل الفوز بامليدالية الذهبية رغم 
صعوبة املنافسة ووجود العبات 

تتمتعن مبقومات الفوز وهن مؤهالت 
للمنافسة عىل املراكز األوىل.

وأضافت خريستوفا أنها تدرك قوة 
الالعبات املنافسات إال أنها أبدت ثقة 
يف قدراتها بعد القرعة التي جرت بعد 

حفل االفتتاح مبارشة، منوهة إىل أن 

البطولة ستظهر مبستوى متميز نظراً 
الستعدادات الالعبني يف املنتخبات 

املشاركة عرب معسكرات تدريبية يف 
الداخل والخارج والتعاقد مع كوادر 

فنية لقيادة املنتخبات.
وقالت خريستوفا إن منتخب بالدها 
يشارك بسبعة العبني إىل جانبها هي 

فقط من الفتيات، وتأمل أن تصيب 
النجاح مبيدالية ذهبية عند انطالق 

املنافسات.
واعتربت خريستوفا البطولة العاملية 

مناسبة لالعبني لتحقيق اإلنجازات 
واالنطالق إىل مرحلة جديدة، إذ أن 

الفوز باملراكز األوىل فيها يعد مفخرة 

ألي العب وهي ما تسعى إليه بنفسها 

لتزيني عنقها عندما تصعد منصة 

التتويج.

من جانبه قال مدرب منتخب بلغاريا 

ألكسندر تشوخراي إن بطولة العامل 

لفنون القتال املختلطة للهواة لن 

تكون سهلة عىل أي العب ومنتخب، 

خصوصاً وأنها تضم أفضل الالعبني يف 

بلدانهم.

وأضاف: من جانبنا اخرتنا مجموعة من 

أفضل الالعبني والعبة واحدة ونأمل أن 

نكون من املنتخبات الفائزة مبجموعة 

من امليداليات، ونعلم أن البطولة 

تحتاج إىل عمل كبري، لذلك مل ندخر 

جهداً يف التدريبات، وجئنا إىل مملكة 

البحرين لحصد نتاج تلك الجهود 

من االتحاد البلغاري لفنون القتال 

املختلطة والجهاز الفني والالعبني.

حضور جماهيري متميز

البلغارية إيزابيل: ألول مرة أشارك في بطولة بهذا الحجم

 الفريق البلغاري المشارك في البطولة

حلة جديدة للصالة

“جولدن توليب” خلية نحل

اإلعالنات تزين الشوارع 

اكتست الصالة الرياضية مبدية خليفة الرياضية حلة جديدة ورائعة 
الحتضان نزالت بطولة العامل يف نسخته الرابعة والتي تحتضنها 

البحرين حيث حرصت اللجنة املنظمة للبطولة وبالتعاون مع االتحاد 
الدويل للعبة عىل اظهار الصالة بشكل مغاير يتناسب مع حجم 

البطولة العاملية ومبا يؤكد الصورة الناصعة عن مملكة البحرين عند 
استضافة البطوالت العاملية.

وتربز من بني التجهيزات التي حرصت اللجنة املنظمة عىل ابرازها 
بشكل واضح الحلبات الثالثة التي ستشهد نزالت البطولة والتي 

صممت بطريقة متميزة تتوافق مع اشرتاطات االتحاد الدويل لفنون 
القتال املختلطة كام أن تلك الحلبات تم نصبها يف منتصف الصالة 

الرياضية لتتمكن الجامهري من متابعة النزاالت بصورة واضحة.

من الوهلة األوىل عند وصولك لفندق جولدن توليب مقر سكن 
الوفود واملنتخبات املشاركة تشعر وكأنك وصلت لخلية نحل من خالل 

التحركات الكبرية والكثرية للجان العاملة وأعضائها الذين يتواجدون 
عىل مدار الساعة من أجل العمل عىل راحة الوفود والضيوف وتلبية 
جميع احتياجاتهم وهو ما يلمسه أي متواجد هناك، وتتواجد لجان 
السكن والضيافة واملواصالت وغريها من اللجان العاملة يف الفندق. 

تزينت شوارع اململكة بالعديد 
من الالفتات الرتحيبية بضيوف 

اململكة من الوفود املشاركة 
إىل جانب اإلعالنات الرتويجية 

التي تزينت بها شوارع 
اململكة الرئيسة، كام تزينت 

أرجاء فندق البطولة “جولدن 
توليب” بالعديد من الالفتات 

واإلعالنات خصوصا يف بهو 
الفندق وأماكن تواجد اللجان 
العاملة سواء لجنة السكن أو 

املواصالت ولجنة الضيافة.

الحلبات الثالث

من التواجد المكثف في فندق جولدن توليب

من اإلعالنات المنتشرة في الشوارع
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جانب من االفتتاح



قال ع�ضو جمل�س �لبلدي �جلنوبي حممد �خلال �إن 
�ملناطق �ملت�رضرة من جتمع �ملياه يف د�ئرته مل ت�ضهد 
�أي م�ض���اريع لتاأهيله���ا ملو�ض���م �لأمط���ار ه���ذ� �لعام.   
و�أردف �خل���ال: �إذ� ما جاء �ملطر �ض���ديًد� وغزيًر� تتاأثر 
���ا �ملناطق �ل�ض���كنية  د�ئرتي ب�ض���كل كامل وخ�ضو�ضً

�لقدمية و�خلدماتية و�لتجارية كذلك.
و�أ�ض���ار �لع�ض���و �لبل���دي �إل���ى وج���ود �لكثري من 
�ملو�ق���ع �ملت�رضرة من جتمع �ملياه يف مدينة عي�ض���ى، 
�لأمط���ار  مي���اه  ت�رضي���ف  خز�ن���ات  لإن�ض���اء  وحتت���اج 

وتو�ضيلها مع �ل�ضبكة �لرئي�ضّية.
�ضوؤ�ل منطقي  

� عل���ى �ض���وؤ�ل ب�ض���اأن �إمكاني���ة حت�ض���ن �أزمة  وردًّ
�لأمطار يف د�ئرته هذ� �لعام مع �إعالن وز�رة �لأ�ض���غال 

و�ض���وؤون �لبلديات عن ��ضتعد�د�ت �أكرب، �أفاد �خلال: 
ه���ذ� يعتمد عل���ى بالدرجة �لأولى عل���ى كمية �لأمطار 

�لتي �ضوف تهطل على �لبالد.
مع���دل  نف����س  �لكمي���ة  كان���ت  �إذ�  و��ض���تطرد: 
�لأعو�م �ملا�ضية ف�ض���وف يتم �ل�ضيطرة عليها ب�ضبب 
�ل�ض���تعد�د�ت �ملتمي���زة ه���ذ� �لع���ام، �أم���ا �إذ� ز�دت 

�لكمية، فالنتيجة �ضتكون خمتلفة.
عدم تفاهم 

و�أما ع�ض���و بلدي �جلنوبي بدر �لدو�رضي، فاأ�ض���ار 
�إلى �أن جمم���ع 1056 يف منطقة �لزلق يعاين من عدم 
وج���ود �ض���بكة ت�رضيف ملي���اه �لأمط���ار، وكذلك جممع 
1048 بد�ر كليب، رغم �أن توزيع �لوحد�ت �ل�ض���كنية 

يف هذ� �ملجمع قد جرى موؤخًر� �أي�ًضا.

و�أ�ض���اف: حتدثت مر�ًر� وتكر�ًر� بهذ� �خل�ضو�س 
يف �جتماع���ات عدة جمعتن���ا بني م�ض���وؤولني بوز�رتي 
�لوز�رت���ني يف  تفاه���م  لع���دم  و�لأ�ض���غال  �لإ�ض���كان 
م�ضاريعهم و�لتي بال �ضك حتتاج �إلى ت�رضيف �لأمطار.

قلق �لأهايل 
وطال���ب �لبل���دي �لدو�رضي �ل���وز�رة بالإ�رض�ع حلل 
�أزم���ة جمم���ع 1056 �جلدي���د، م�ض���رًي� �إل���ى �أن �أه���ايل 
�ملنطقة يت�ضاءلون متى �ض���تحل م�ضكلتهم خا�ضًة يف 

حال نزول �لأمطار.
و�أ�ض���اف: �إن �لأر��ض���ي طيني���ة يف ه���ذ� �ملجم���ع 
و�لأهايل لن ي�ضتطيعو� �لو�ض���ول �إلى منازلهم �إذ� ما 

هطلت �لأمطار بغز�رة.
و��ض���تطرد قائالً: �أما بخ�ض���و�س جممع �لإ�ضكان 

�جلدي���د بال���زلق وبد�ركلي���ب فق���د وعدتن���ا �لوز�رة 
بو�ضع خز�نات حتت �لأر�س لتجمع �ملياه منذ �ضنو�ت 

ومازلنا بالنتظار!
ل حل 

و�أما �لبلدي حممد مو�ض���ى، فاأ�ض���ار �إل���ى �أن �أزمة 
جتمع مي���اه �لأمط���ار يف �لد�ئرة �خلام�ض���ة باملحافظة 
�جلنوبي���ة تعد م���ن م�ض���اكل �لبنية �لتحتي���ة �ملوؤرقة 

للنا�س ووز�رة �لأ�ضغال وكذلك �ملجل�س �لبلدي.
و�أرجع مو�ض���ى ��ض���تمر�ر ه���ذه �لإ�ض���كالية لعدم 
وج���ود خط���ة ل���دى �ل���وز�رة حل���ل �مل�ض���كلة بطريقة 
جذري���ة، وكذل���ك تعار�س �حللول �ل�رضيعة كتو�ض���يل 
بع�ض النقاط بال�ش���بكة الرئي�شية مع م�شاريع اجلهات 

�خلدمية �لأخرى .
�إهمال 

وحتدث مو�ض���ى عن �إهم���ال �ل�ض���بكات �لقدمية 
لالأمطار حتى باتت هذه �ل�ضبكات غري  �ضاحلة.

واأ�ش���ار مو�ش���ى اإل���ى اأن نقاط جتم���ع الأمطار يف 
�لد�ئ���رة �خلام�ض���ة هي ذ�ته���ا منذ �أكرث من 20 �ض���نة 
ومل تتغري. وبد� �لبلدي مو�ض���ى مت�ض���ائًما حلد كبري.. 
“�أتوق���ع ع���دم وج���ود �أي تق���دم هذه �ل�ض���نة يف ملف 
�لأمطار ب�ض���بب عدم تو�كب خطط �لوز�رة مع �لعمر�ن 
���ا �مل�ضاريع �لإ�ض���كانية”. و�أ�ض���اف: �ضنبقى  خ�ضو�ضً
ن�ض���ري وفق �حلل �لبد�ئي متمثالً يف �ل�ض���هاريج حتى 

تتحرك �لوز�رة ب�ضكل جدي حللحلة هذ� �مللف.
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بلديون: ال�ستعدادات ملو�سم الأمطار “ن�ص ن�ص”
اخلياط: ل�شنا “ع�ضا �ضليمان”... وتطوير �لبنية �لتحتية �أولى من �مل�ضكالت �ملو�ضمية

�ضجل �لبلديون مو�قف متباينة �إز�ء ��ضتعد�د�ت 
�لبحرين لدخول مو�ضم �لأمطار، وما قد حتدثه �أمطار 
اخلري من اأ�رضار لبع����ض املناطق التي ُعرفت بنقاط 

جتمع �ملياه فيها.
و�أكد بع�س �لبلديني يف ت�رضيحات ل�”�لبالد” �أن 
�ملجمعات �ل�ض���كنية �ملت�رضرة من هطول �لأمطار يف 

دو�ئرهم مل مت�س بتاًتا، ومل يجر �أي تعديل عليها.
وو�ض���فت هذه �ملجموع���ة ��ض���تعد�د�ت وز�رة 
�لأ�ضغال و�ض���وؤون �لبلديات ملو�ضم �لأمطار ب�”ن�س 
ن����س”، و”حلول ترقيعية”، و�إن كانت تبدو �أف�ض���ل 

من �ملو�ضم �ل�ضابق. 

يف مقاب���ل هوؤلء، �أ�ض���ار بلديون �آخ���رون �إلى �أن 
اأب���رز نقاط جتم���ع املي���اه يف دوائرهم ق���د عوجلت، 
وهنالك اأي�ًشا وعود بعالج النقاط الأخرى خالل الأيام 
و�لأ�ض���ابيع �ملقبلة. م���ن جهته، ك�ض���ف وكيل وز�رة 
�لأ�ضغال و�ض���وؤون �لبلديات ل�ضوؤون �لأ�ضغال �لعامة 
اأحم���د اخلياط يف ت�رضي���ح ل�”�لبالد” عن معاجلة 176 
نقطة لتجم���ع مياه �لأمطار من���ذ فرب�ير 2017 )بعد 

توقف هطول �لأمطار �لأخرية ولغاية �لآن(.
واأردف اخلي���اط: اأن الوزارة �رضفت قرابة مليون 
دينار لتطوير مو�قع جتمع �لأمطار، وكذلك حت�ض���ني 

�ضبكات �لت�رضيف.
و�أكد �لوكيل �أن �ل�ضتعد�د�ت ل�ضتقبال مو�ضم 
�لأمطار هذ� �لعام �أف�ض���ل من �ل�ض���تاء �ملا�ضي دون 

�ض���ك.. ولكنن���ا ل منل���ك “ع�ض���ا �ض���ليمان” وهنالك 
حمدودية يف �ملو�رد و�لوقت وكذلك “�أولويات”.

وَذَك���ر اخلياط اأن �ش���وؤون البلديات ا�ش���تعّدت 
ملو�ض���م �لأمطار ب�100 �ض���هريج، و�ض���تتولى مهمة 
�إف���ر�غ جتمعات �ملي���اه من �لط���رق �لفرعي���ة، فيما 
�ضت�ضتفيد �ضوؤون �لأ�ضغال من �ضهاريج �ملقاولني 
�ملتعاقد معهم لإجناز م�ض���اريع �لطرق لإفر�غ �ملياه 

من �ل�ضو�رع �لرئي�ضية �أينما لزم.
و�أ�ض���اف: �لتفاق مع �ملقاولني يق�ضي بتاأجري 
�ض���هاريجهم عند �حلاجة، و”حتت �لطلب”، ورغم �أن 
وكالة �لأ�ض���غال معنية بت�رضيف �لأمطار يف �ل�ض���و�رع 
�لرئي�ض���ية، �إل �أنن���ا �ض���ندعم �ض���وؤون �لبلدي���ات يف 

دورهم �أي�ًضا �إذ� ما �حتاجو�.

“�لأ�ضغال”: عاجلنا 176 نقطة لتجمع �لأمطار و�رضف مليون دينار

�إه���م���ال ���ض��ب��ك��ات ق���دمي���ة ل���الأم���ط���ار �أخ���رج���ه���ا م���ن �خل��دم��ة

رجاء مرهون

نقاط جتمع املياه يف جنو�سان وباربار مل مت�س
�لوعود مبعاجلة “نقع” عايل مل تب�رض �لنور 

�ضكا ع�ض���و جمل�س بلدي �ل�ض���مايل علي �ل�ضويخ 
من عدم ��ض���تجابة وز�رة �لأ�ضغال و�ض���وؤون �لبلديات 
ملطالبات���ه بتطوي���ر و�قع �لبنية �لتحتي���ة يف �ملناطق 
�لتابع���ة لد�ئرته. وقال يف ت�رضي���ح ل�”�لبالد”: مل تتم 
معاجلة اأي نقاط لتجمع الأمطار يف دائرتي، وذلك رغم 
�لجتماعات �مل�ض���تمرة بني جلن���ة �خلدمات باملجل�س 
ووكيل وز�رة �لأ�ض���غال و�لبلديات ل�ض���وؤون �لأ�ضغال 
اأحم���د اخلي���اط، وح�ش���ور املعني���ن بقط���اع ال�رضف 

�ل�ضحي. 
في�ضان �ملجاري

و��ض���تذكر �ل�ض���ويخ ما �أحدثته �لأمط���ار من �آثار 
موؤملة وغري �ضحية خالل �ملو�ضوم �ملا�ضي، قائالً: �إن 
غ���رق �ملو�طنني يف برك �ملي���اه �ملتجمعة قد دفعت 
بع�ض���هم حلفر نقط �ملج���اري �أو فتحه���ا. و�أردف: �إن 
�ملو�طنني يت�رضفون على نح���و تلقائي ومبا�رض، وهذ� 

�أدى �إلى �نت�ضار �لرو�ئح و�لأمر��س يف هذه �حلالة. 
وق���ال: �إن �آلي���ة �إز�ل���ة �مل�ض���تنقعات يف مو�ض���م 
�لأمطار �لأخري �ض���ابها �لكثري م���ن �لتعطيل و�لتاأخري، 

و��ضتغرقت �أحياًنا 12 �ضاعة فاأكرث لإز�لة “�لنقع”.
زيارة �لوكيل 

وبح�ضب �ل�ض���ويخ، فاإن قرية جنو�ضان وجزًء� من 
منطق���ة بارب���ار )جممع 526(، هم���ا �ملنطقتان �لأكرث 
ت����رضًر� من تدفق �لأمطار بكثافة يف مو�ض���م �ل�ض���تاء، 
ولذ� فقد دعيت وكيل �لأ�ض���غال جلولة بغر�س تفقد 

�ملكان، ويفرت�س �أن تتم هذ� �لأ�ضبوع.
و�أو�ضح �أن و�ضع �ض���ارع �لنخيل �لذي يربط بني 

قريتي جنو�ضان وباربار ماأ�ضاوي يف مو�ضم �لأمطار.

3 عتبات
وتاب���ع: يف مو�ض���م �لأمط���ار �لأخري، بلغ م�ض���توى 
�ملي���اه يف جنو�ض���ان قر�ب���ة �ل����40 �ض���نتيمرت �أو “3 
عتب���ات” عند مد�خ���ل بع�س �ملن���ازل، مم���ا �أدى �إلى 

ت�رضرها و�أف�ضد �لزرع �ملحيط بها.

و��ضتطرد: ت�ضلني �ضكاوى يومية من �لقاطنني، 
و”�لكابو�س” قد يتكرر هذ� �لعام �إذ� مل تتحرك وز�رة 

�لأ�ضغال �لآن.
تفاوؤل

يف �ملقابل، حتدث ع�ض���و جمل�س بلدي �ل�ض���مايل 
عب���د�هلل �لدو����رضي عن موؤ����رض�ت �إيجابية �ض���ادرة عن 
وزارة الأ�ش���غال و�شوؤون البلديات ب�شاأن اإ�شالح نقاط 

جتمع �لأمطار يف د�ئرته. 
و�أردف: هن���اك موؤ����رض�ت �إيجابي���ة فيم���ا يتعل���ق 
بتجمع �لأمطار يف �إ�ض���كان �لهمل���ة، ويفرت�س �أن يبد�أ 

يف �مل�رضوع يف �أيام.
ولف���ت �لبل���دي �لدو�رضي �إل���ى �أن �أحد �لأ�ض���باب 
�لأ�ضا�ض���ية يف �أزمة جتمع �لأمطار هو غياب �لتن�ض���يق 
بني وز�رتي �لإ�ض���كان و�لأ�ضغال فيما يتعلق بت�ضييد 

�مل�ضاريع �لإ�ضكانية �جلديدة. 
�لبديع �آمنة

وحت���دث �لدو����رضي �أن وز�رة �لأ�ض���غال ت����رضع يف 
غ�ض���ون �أيام �أي�ض���ا باإن�ضاء �ض���بكة لت�رضيف �ملياه يف 

منطقة �جل�رضة )بالقرب من جامع �جل�رضة(.  
وبح�ض���ب �لبل���دي �لدو����رضي فاإن منطق���ة �لبديع 
�لتابعة لد�ئرته مل تو�جه م�ضاكل �أثناء مو��ضم �لأمطار 

�ل�ضابقة.
و�أردف: �إن و�ض���ع د�ئرت���ي يف مو�ض���م �لأمط���ار 
�ملقب���ل يعتم���د بالدرج���ة �لأول���ى عل���ى �رضع���ة �إجناز 

�مل�ضاريع �لتي وعدنا بها يف كل من �جل�رضة و�لهملة. 
وعود

بدوره، قال ع�ضو جمل�س �لبلدي �ل�ضمايل عبد�هلل 
عا�ض���ور �إن منطقة ع���ايل عانت �لأمرين خالل مو�ض���م 
الأمطار الأخري، واإن الوعود مبعاجلة نقاط جتمع املياه 

مل تب�رض �لنور.
و�أردف: �إن جمم���ع 734 يع���اين م���ن جتمع “نقع” 
�ملي���اه، و�لأهايل ل يتوقفون عن �ل�ض���كوى �إز�ء جتمع 
�ملياه يف هذه �ملنطقة �لتي ت�ض���كل منخف�ًضا يلتقي 

فيه 3 �ضو�رع.
ولف���ت �لبل���دي عا�ض���ور �إل���ى �أن جمم���ع 742 يف 
منطق���ة عايل هو �لآخ���ر يعاين من جتم���ع “�لنقع”، بل 
�إن مياه �لأمطار يف �لعام �ملا�ض���ي قد �ختلطت مبياه 
�ملج���اري ومن ثم دخلت �ملنازل، وت�رضرت �لكثري من 

�لبيوت.
تعوي�س موؤقت

و�أ�ض���اف: �إن وكي���ل وز�رة �لأ�ض���غال و�لبلديات 
ل�شوؤون الأ�ش���غال اأحمد اخلياط قد زار املنطقة العام 
�ملا�ض���ي، ورفعن���ا �إلي���ه �لوقائ���ع و�ل�ض���ور و�أ�ض���ماء 
باأ�ض���حاب �ملنازل �ملت����رضرة، وقد جرى تعوي�ض���هم 
فعالً. و��ضتطرد قائال: �لتعوي�س عن �ل�رضر لي�س حال، 
وهنالك حاجة ما�ضة لإن�ضاء �ضبكة ل�رضف �ل�ضحي و�آخر 
لت�رضي���ف �ملي���اه .. �إذ� ما هطل �ملطر بقوة �ملو�ض���م 

�لأخري، �ضتكرر ماأ�ضاة �لعام �ملا�ضي. 

�ملركز �ل�ضحي قد يغرق جمدًد� هذ� �لعام 
ربط جزئي ل�سرتة واملنامة القدمية ب�سبكة ت�رصيف الأمطار

�أمان���ة  جمل����س  ع�ض���و  ق���ال 
حمافظة �لعا�ض���مة جمدي �لن�ض���يط 
ل�ض���تقبال  �ل�ض���تعد�د�ت  �إن 
مو�ض���م �لأمطار �ملقبل �أف�ض���ل من 
�لتجهيز�ت للعام �ملا�ض���ي، غري �أن 
�لن�ضيط مل ي�ض���تبعد �حتمالية تكر�ر 

�ضيناريو “�لغرق” هذ� �لعام �أي�ًضا.
ت�رضي���ح  يف  �لن�ض���يط  و�أردف 

ل�”�لبالد”: بالن�ض���بة لعدد �ل�ضهاريج 
ا ب� “�لتناكر”  �ملخ�ض�ضة، فاإن عدد ما ي�ضمى حمليًّ
�رتفع من 15 �ضهريًجا يف 2016 �إلى 24 �ضهريًجا 

هذ� �لعام، ل�ضحب مياه �لأمطار �ملتجمعة. 
وتابع: �إن �لنظام �لذي تطبقه وز�رة �لأ�ض���غال 
و�ض���وؤون �لبلديات ل يتعامل مع �أزمة �لأمطار على 

�أ�ضا�س تنظيم وتوزيع �ملحافظات.
حزمة

و�أفاد: ل توجد ميز�نية خم�ض�ض���ة للمحرق �أو 
�ملنامة فيم���ا يتعلق مبلف ت�رضي���ف �لأمطار، فقد 
ينفذ م�رضوع كحزمة بهدف ربط مناطق يف �لعا�ضمة 
و�ل�ضمالية ب�ض���بكة �ل�رضف �ل�ضحي، ومن ثم �ضبكة 

ت�رضيف �لأمطار.
وفيما يتعل���ق بنقاط جتمع الأمطار التي جرى 
حت�ضني و�ض���عها هذ� �لعام، �أ�ضار �لن�ضيط �إلى �أنه 
جرى ربط مناطق يف �ض���رتة و�ملنامة �لقدمية خالل 

�ل�ضنة �جلارية ب�ضبكة ت�ضنيف �لأمطار.
�ضلبية

وحتدث �لن�ضيط عما �عتربه �ضلبية من �لأهايل 
يف التعاط���ي م���ع اأزمة نق���اط جتمع املي���اه، في�رضع 
بع�ض���هم �إلى فتح �أغطية مياه �ملجاري، مما يوؤدي 
�إلى فقد�ن �لتو�زن، وخروج �ملخلفات �لب�رضية �إلى 

�ضطح �ل�ضارع. 
وعرّب �لن�ض���يط عن �أ�ض���فه لت�ض���ييد م�ض���اريع 
�إ�ضكانية جديدة ولكن من دون �ضبكة �رضف �ضحي، 
مما يوؤدي اإلى زيادة امل�ش���اكل فيما يتعلق بنقاط 

جتمع �لأمطار.  
وق���در ع�ض���و جمل����س �أمانة �لعا�ض���مة ن�ض���بة 
�لتح�ض���ن يف مو�ق���ع جتم���ع �لأمطار ه���ذ� �لعام عن 

�ملو�ضم �ل�ضابق ب� 30 %.  
ل تغيري

من جهته، قال ع�ض���و جمل�س �أمانة �لعا�ض���مة 
�ض���الح ط���ر�ده �إن مناط���ق �لتابع���ة للمجل����س مل 
يطلها تغيري جذري منذ �أزمة مو�ض���م �لأمطار �لعام 
�ملا�ض���ي ولغاية �لي���وم.  وقال ط���ر�ده يف ت�رضيح 
ل�”�لبالد”: �إن جمل�س �أمانة �لعا�ض���مة قد ��ضتقبل 
موؤخًر� م�ض���وؤولني من �ل���وز�رة، و�طلعنا على خطة 

و��ض���حة مل���ا يج���ب �أن يتغ���ري على 
�أر�س �لو�قع.

�ضعوبات
ل  �لأر����س،  عل���ى  و�أ�ض���اف: 
تغيري جذري، فخطة وز�رة �لأ�ضغال 
ورغم و�ض���وحها �إل �أن �ل�رضوع فيها 
�عرت�ض���ته �لعديد من �ل�ض���عوبات 
كالتاأخر يف اإقرار امليزانية اأو ارتباط 

�خلطو�ت �ملطلوبة مب�ضاريع �أخرى.
و�أردف: �إن �ل���وز�رة توؤكد د�ئًم���ا �أن جهودها 
حللحلة �أزمة �لأمطار ت�ضري بوترية م�ضتمرة ولي�ضت 

مرتبطة ب� 3 �أ�ضهر فقط.
وبالن�ضبة خليار�ت �ل�ضتعد�د ملو�ضم �لأمطار، 
قال طر�ده: �إن �لتعامل مع مياه �لأمطار يخ�ضع ل�3 
خيار�ت فق���ط، فاإما جتميعه يف �أحو��س �أو جتميعه 
باآلية ت�ض���هل �إعادة حقن���ه يف �لآب���ار �جلوفية و�إما 

�إعادة �إر�ضاله �إلى �لبحر.
�ضهاريج وم�ضخات

وب�ش���اأن نقاط جتم���ع املياه املتوقعة، اأ�ش���ار 
ط���ر�ده �إل���ى �أنه���ا يف مناط���ق جدعلي و�ل�ض���ناب�س 
�أن  �إل���ى  وجدحف����س.    ولف���ت �لع�ض���و ط���ر�ده 
جمل�س �أمانة �لعا�ض���مة قد حر����س خالل �جتماعاته 
مع م�ض���وؤويل وز�رة �لأ�ضغال و�ض���وؤون �لبلديات يف 
�لفرتة �لأخرية على �لتحقق من وجود �لعدد �لكايف 
من �ل�ض���هاريج و�مل�ضخات ل�ض���حب مياه �لأمطار، 

و�أي�ًضا �إدر�ك �مل�ضوؤولني ملناطق جتمع �ملياه.
حلول جذرية

ب���دوره، قال رئي����س جلنة �خلدم���ات مبجل�س 
�أمانة �لعا�ض���مة عبد�لو�حد �لنكال: لقد جرى ر�ضد 
نقاط���ع جتمع �لأمطار خ���الل �ل�4 �ض���نو�ت �لأخرية 
من قبل الأمانة، وُرفعت اإلى وزارة الأ�ش���غال لبحث 
�حللول �جلذرية �ملطلوبة على �مل�ضتوى �لطويل. 

وقال: �إن جممع 606 يف منطقة �ض���رتة يعاين 
من جتمع مياه �لأمطار وفي�ضان �ملجاري، وهنالك 
حم���اولت لتطوير و�ق���ع �ل�رضف �ل�ض���حي يف هذه 

�ملنطقة.
خمزن مياه 

و�أ�ض���اف: �إن �ملجم���ع 606 قد �ض���هد ر�ض���ًفا 
لطرقه، وتاأ�ض���ي�س خم���زن حتت �لأر����س لت�رضيف 
�لأمط���ار، و�لذي يفرت�س �أن يكون جاهًز� مع نهاية 

�ضهر نوفمرب �جلاري.
غري �أن �لع�ض���و �لنكال قد �أ�ضار �إلى �أن بع�س 
نقاط جتم���ع مياه الأمطار �ش���تظل موجودة، وذلك 
بالقرب من مركز �ض���رتة �ل�ض���حي، وقريتي �لعكر 

و�ملعامري، و�ل�ضو�رع �لد�خلية يف منطقة �ضند. 

• جمدي �لن�ضيط	

• بدر �لدو�رضي 	

• علي �ل�ضويخ	

• حممد �خلال	

• عبد�هلل �لدو�رضي	

• حممد مو�ضى	

• عبد�هلل عا�ضور	

مدينة عي�سى حتتاج خلزانات ت�رصيف
“نقع” مياه يف �جلنوبية عمرها 20 فاأكرث

ممر لت�رصيف مياه اإ�سكان الهملة يف املزارع
�ملنامة - بنا: �أعلنت وز�رة �لإ�ض���كان �لنتهاء م���ن تطوير نظام ت�رضيف مياه �لأمطار يف 
منطقة �إ�ض���كان �لهملة �جلديد، بتو�ضيل حو�س جتميع مياه �لأمطار �لغربي مبجرى ت�رضيف 
مي���اه �لري �ملجاور بالتعاون و�لتن�ض���يق مع وز�رة �لأ�ض���غال و�ض���وؤون �لبلديات و�لتَّخطيط 
�لعمر�ين. وقال وكيل وز�ره �لإ�ض���كان �ل�ض���يخ عبد�هلل بن �أحمد �آل خليفة �إن �لفريق �لفني 
بالوز�رة ن�ضق وتابع لإيجاد ممر يف �أر��س مملوكة و�حل�ضول على مو�فقات ر�ضمية؛ لتعديل 
�مللكيات، ومن ثم مترير خط ت�رضيف يو�ضل حو�س جتميع مياه �لأمطار بقناة ري جماورة يف 
منطقة �ملز�رع، ومن ثم �لتن�ض���يق مع وز�رة �لأ�ضغال؛ من �أجل ��ضت�ضد�ر �لرخ�س و�لتن�ضيق 

فيما يتعلق بنقل �لعهدة.

جدعلي وال�شناب�ض وجدحف�ض النقاط الأبرز لتجمع املياه
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نيســــان البحريـــن تطلـــــق إكــــس تريـــــل 2018  

“خوات دنيا” يحتفل بـ “العيد الوطني” في الغردقة

اأطلقت �رشكة يو�ش����ف خلي����ل املويد 
واأوالده، املوزع احل�رشي ل�شيارات ني�شان 
يف مملك����ة البحري����ن، �ش����يارة اإك�س تريل 
2018 اجلدي����دة يف احتفالية م�ش����هودة، 
وذلك يف معر�س ني�شان الكائن يف �شرتة. 
واأزاح ال�شتار مدير �رشكة خليل يو�شف 

املوؤي����د واأوالده حممد املوؤي����د عن اأحدث 
ن�شخة من �شيارات ني�شان للدفع الرباعي 
فئة كرو�س اأوفر، بح�ش����ور ال�شيوف من 
االإعالميني ومئات العمالء الذين حر�ش����وا 
عل����ى اأن يكون����وا اأول من ي�ش����تقبل هذه 
ال�ش����يارة االأنيق����ة. وقد حقق����ت الفعالية 

جناًحا باهًرا. 
وبعدم����ا ك�ش����ف املوؤيد النق����اب عن 
اإك�����س تريل 2018، ح�ش����ل اأح����د العمالء 
املحظوظ����ني لي�س على م�ش����اهدة اأحدث 
�ش����يارات الدف����ع الرباعي فق����ط، بل عاد 
اإلى منزل����ه فائًزا باجلائ����زة الكربى وهي 

�ش����يارة ني�شان �ش����ني جديدة يف ال�شحب 
الذي اأجري يف تلك االأم�شية. 

وقام حممد املوؤيد م�شحوًبا مب�شاعل 
املوؤيد بت�شليمها للفائز.

ويق����ول املدي����ر العام روب����رت بيتي 
“مع ا�شتمرار الطلب على ال�شيارات فئة 

كرو�����س اأوفر يف البالد، فاإننا متحم�ش����ون 
جًدا الإطالق �ش����يارة ني�ش����ان اإك�س تريل. 
اإننا يف ني�شان دائما ما ن�شع ر�شا عمالئنا 
عل����ى راأ�����س اأولوياتنا. ومع اإط����الق اإك�س 
تري����ل اجلديدة فاإننا على يق����ني من اأننا 

نرتقي اإلى م�شتوى توقعاتهم “.

يعت���زم جمل�س خ���وات دنيا الن�ش���ائي، تنظيم 
رحلته ال�ش���نوية مبنا�ش���بة العيد الوطني البحريني 

اإلى جمهورية م�رش العربية. 
وتق���ام الرحل���ة ه���ذا العام اإل���ى لوؤل���وؤة البحر 
االأحم���ر امل�رشي���ة مدينة “الغردقة” �ش���من برنامج 
تعزي���ز وتوطي���د عالق���ات التع���اون والتاآخي بني 
�ش���عوب الدول يف الفرتة من 14 دي�ش���مرب اإلى 18 
دي�ش���مرب املقبل، حيث فتح باب الت�شجيل يف هذه 

الرحلة لعموم اجلمهور.
واأك���دت النا�ش���طة االجتماعية اأمرية احل�ش���ن 
اأن ه���ذه الرحل���ة تاأتي يف اإطار روؤي���ة املجل�س؛ كي 
يك���ون حا�ش���ناً وداعماً للمب���ادرات االأهلي���ة التي 
تع���زز العالق���ات ب���ني �ش���عب اململكة و�ش���عوب 
الدول االأخرى وال�شيما الدول ال�شقيقة، وقد �شبق 
للمجل����س اأن نظم عدداً من الرح���الت الناجحة التي 

القت قبوالً واإقباالً كبريين.
وقالت احل�ش���ن اإن مملكة البحرين حتتفل ويف 
كل عام يف �ش���هر دي�ش���مرب بذكرى جلو�س �شاحب 
اجلاللة عاهل البالد اإلى �شده احلكم، وذكرى العيد 

الوطني املجيد ململكة البحرين.

واأ�ش���ارت اإل���ى اأن “ه���ذه املنا�ش���بة ت�ش���كل 
خ�شو�شية وح�شا�شية �ش���ديدة لل�شعب البحريني؛ 
كونه���ا متث���ل م�ش���احة وطني���ة خ�ش���بة ي�ش���تطيع 
املواط���ن واملقيم من خالله���ا التعبري بكل اأريحية 
عن م�شاعر والئه وانتمائه للقيادة ال�شيا�شيه، تلك 

القياده التي ما اآلت جهداً يف كل موقف من مواقف 
احلياة؛ من اأجل حتقيق النماء والرفاهية للجميع”.

واأ�ش���ارت احل�ش���ن اإلى اأن “املجال����س االأهلية 
ت�ش���كل اإرث���اً وطني���اً يف منظومة القي���م والعادات 
العربية؛ كونها ت�ش���كل املدر�ش���ة االأول���ى لتنمية 

القي���م وال�ش���مري ل���دى االأطف���ال، فم���ن خالله���ا 
يكت�ش���ب الطفل منظومته القيمية التي ي�ش���عى؛ 
للتع���رف عليه���ا وتطبيقه���ا يف املجتم���ع مبعاونة 
اأهل الفريق ال���ذي يتواجد بينه���م ليت�رشب معاين 
املواطنة واالإنتماء”. وانطالقاً من اأهمية املجال�س 
االأهلي���ة يف ت�ش���كيل منظوم���ة القي���م والتقالي���د 
والع���ادات اأن�ش���اأنا جمل�س “خوات دنيا” الن�ش���ائي 
الذي ي�ش���عى؛ لتحقيق طموحات املراأة البحرينية، 
وتوف���ري متطلب���ات احلي���اة الكرمي���ة له���ا كاف���ة 
م���ن خالل ال���دورات احلياتي���ة وامل�ش���اهمة اجلادة 
يف توف���ري �ش���بل الدع���م اللوج�ش���تي كاف���ة لب���دء 
امل�رشوعات الريادية اخلا�ش���ة به���ا، وقد وفقنا يف 
تطبي���ق العديد من الربامج والدورات �ش���واء على 
امل�شتوى العام اأو امل�شتوى التخ�ش�شي االحرتايف، 

ونطمع يف تقدمي املزيد يف االآونة القادمة.

“بيرلوت” و”هبلوت” تكشفان عن ساعة فيوجن الجديدة

“سيتي البحرين” تقيم حفل الموظفين السابقين 

اأطلق���ت بريل���وت وهبلوت �ش���اعة كال�ش���يك فيوجن 
كرونوغ���راف بريلوت���ي اجلدي���دة، املتواف���رة بعلب���ة يبلغ 
قطره���ا 45 مم، م���ع اإمكان االختي���ار من بني اإ�ش���داَرين: 
 Scrittoش���كريتو كين���غ غولد و� Scritto King Gold

All Black �شكريتو اأوول بالك. 
و�ُش���نعت 250 قطع���ة فقط م���ن كّل منهم���ا. زّودت 
قط���ع املوديل���ني باأحزمة يدوّية ال�ش���نع، وه���ي تقّدم يف 
�ش���ندوق م�ش���ّمم خ�شي�ًش���ا من �ش���نع بريلوتي، يت�شّمن 
جمموعة العناية باجللد الكاملة للدار. بف�ش���ل هوبلو، بات 
املع�شم االآن املكان املثايل ال�شتعرا�س عبقرية بريلوتي 

االإبداعية.
االأول:  ابتكاره���ا  اأطلق���ت هوبل���و   ،2016 الع���ام  يف 
جمموع���ة Classic Fusion Berluti كال�ش���يك فيوج���ن 

بريلوتي. 
فف���ي اإطار االحتفال بالذكرى ال� 120 على تاأ�ش���ي�س 
دار بريلوتي، ج�ّش���دت هذه القطع اأ�ش���لوب �شانع االأحذية 
ال�ش���هري الفري���د من نوع���ه يف �ش���اعة، للم���رة االأولى على 
االإطالق. وقد ا�شُتخدم يف هذا املوديل جلد البندقية الذي 

ت�شتهر به بريلوتي ل�شناعة احلزام والقر�س. 
ُي�ش���ار اإلى اأّنه توّجب تطوير تقنّي���ة الدباغة احل�رشية 

ه���ذه، وهي ثمرة ابت���كار اأولغا بريلوتي الت���ي تتحّدر بكّل 
فخر من �شاللة األي�شاندرو، اإلى عملّية دقيقة ومعّقدة قبل 
اأن ي�ش���بح اجللد قابال لال�شتعمال يف �ش���ناعة �شاعة. فقد 
كان من ال�رشوري، على �ش���بيل املثال، �شحب كّل الرطوبة 

من اجللد قبل و�شعه داخل كري�شتال ال�شفري.
وبع���د مرور ع���اٍم على ذلك، قّررت هوبلو اأن توا�ش���ل 
ا�ش���تخدامها جللود بريلوتي املمي���زة، واأن جتمع بني هذه 

املادة الطبيعية الفاخرة و�ش���اعة كال�شيك فيوجن بن�شخة 
الكرونوغراف. 

اّت�ش���مت ه���ذه املهّمة بتعقي���د اأكرب مب���ا اأّن القر�س 
ي ال�ش���اعة 3 وال�ش���اعة 9، وقد  ي�ش���ّم عّدادين عن���د موؤ�رشّ
ا�ش���طّر احلرفّي���ون للع���ودة اإلى نقط���ة البداي���ة وتطوير 
اأ�شاليب جديدة؛ ل�شمان تثبيت اجللد على الرغم من هذه 

االإ�شافات اجلديدة.  

اأقامت �شيتي البحرين موؤخًرا حفلها ال�شنوي اخلام�س 
للموظف���ني ال�ش���ابقني يف ف���رع البنك يف مملك���ة البحرين 
يف فن���دق فور�ش���يزونز. ويحر�س البنك عل���ى تنظيم هذا 
احلفل تقديًرا من���ه على تفاين جميع موظفيه الذين عملوا 
يف �ش���يتي منذ عام 1969 وتكرمًي���ا جلهودهم والتزامهم 
البن���ك.  وعل���ق الرئي����س التنفي���ذي ل�ش���يتي يف  اجت���اه 
البحري���ن والكوي���ت وقطر عثمان اأحمد، ع���ن احلفل قائالً: 
“يعت���رب احلفل ال�ش���نوي للموظفني ال�ش���ابقني فر�ش���ة 
كب���رية لتوا�ش���ل املوظف���ني الذين اأم�ش���وا �ش���نوات يف 

�ش���يتي مع بع�ش���هم البع�س. كما تفخر �شيتي مبوظفيها 
ال�ش���ابقني وباملراك���ز املرموق���ة الت���ي و�ش���لوا اإليها يف 
املج���ال االقت�ش���ادي واالأعم���ال واملجتمع باالإ�ش���افة اإلى 
القط���اع املايل”. ق���ّدم عثمان اأحمد جائزة “تطوير �ش���بكة 
املوظفني ال�شابقني” للعام 2017 اإلى فوؤاد ح�شن، الذي 
عمل يف �ش���يتي اأكرث من 20 �ش���نة ولعب دوًرا رئي�ش���يًّا يف 
جم���ع بيان���ات املوظف���ني ال�ش���ابقني، حي���ث كان يتعرف 
على �ش���ور االأ�ش���خا�س يف االأر�شيف، وي�ش���ارك بذكرياته، 
ويخرب املوظفني ال�ش���ابقني عن احلفل ال�شنوي باالإ�شافة 

اإلى توا�ش���له ال�شخ�شي بزمالئه ال�ش���ابقني.    و�شكر فوؤاد 
حممد �ش���يتي البحري���ن على تقدميها ه���ذه اجلائزة قائالً: 
“اإن���ه ل�رشف يل اأن اأن���ال جائزة “تطوير �ش���بكة املوظفني 
ال�شابقني” من �شيتي حيث اأم�شيت معظم حياتي املهنية 
فيها. لق���د كونت �ش���داقات كثرية يف �ش���يتي على مدى 
ال�ش���نني املا�شية واأعترب اأن ال�شداقة احلقيقية متتد اإلى 
خارج مبنى البنك الذي كنا نعمل فيه على االأقل 8 �شاعات 
يف اليوم ل�شنني عدة. ولذلك حر�شت على لعب دور فعال 

يف تطوير ال�شبكة وامل�شاعدة منذ البداية”.

آمال تفوز بجائزة 200 ألف 
دوالر مع “الوافر”   

الثامنة  الن�ش���خة  و�ش���لت 
م���ن  “الواف���ر”  ح�ش���اب  م���ن 
امل����رشف اخلليج���ي التج���اري 
اإلى املحطة قبل االأخرية التي 
ت�ش���بق االإعالن ع���ن “مليونري 
�ش���يحظى  وال���ذي  الواف���ر”، 
الفوز بجائزة �ش���هر  بفر�ش���ة 
دي�ش���مرب، وهي مليون دوالر، 
حي���ث مت االإع���الن ع���ن الفائز 
بجائ���زة �ش���هر اأكتوب���ر، وهي 
200،000 دوالر، والتي كانت 

من ن�شيب اآمال عبدالرحمن. 
ال�شحب على جائزة  وجرى 
�ش���هر اأكتوبر باملقر الرئي�س 
للم����رشف اخلليج���ي التج���اري 
مبرف���اأ البحري���ن املايل، حتت 
وزارة  م���ن  من���دوب  اإ����رشاف 
ال�ش���ناعة والتجارة وال�شياحة 
وبح�شور ممثلني عن االإدارات 
املخت�شة، كما ومت بث عملية 
ال�شحب على الهواء مبا�رشة عرب 
قن���وات التوا�ش���ل االجتماعي 
ال�ش���حب  تابع  للم�رشف، حيث 

عدد كبري من املتابعني. 

�ش���بكات  مدي���ر  و�ش���لم 
اخلدم���ات امل�رشفي���ة لالأفراد 
اأكتوب���ر  اأحم���د جائ���زة  م���ازن 
بالنيابة عن  للفائ���زة  الكربى 

اإدارة امل�رشف.
الثامنة  الن�شخة  وانطلقت 
من ح�ش���اب “الوافر” يف �شهر 
يناي���ر من ه���ذا الع���ام، وعلى 
مدى االأ�ش���هر الع�رشة ال�شابقة 
عم���الء  م���ن  ع���دد  ا�ش���تطاع 
الف���وز بخم�س جوائز  امل�رشف 
ك���ربى عب���ارة ع���ن جائزت���ني 
دين���ار،   200،000 بقيم���ة 
اأمواج،  بجزر  و�شقة مفرو�ش���ة 
ورات���ب �ش���هري بقيم���ة 500 
�ش���نوات،   10 مل���دة  دين���ار 
اإ�ش���افة اإلى �ش���يارة “بور�شه 
اإ�ش���افة  الفاخ���رة،  م���اكان” 
اإلى فوز عدد اآخ���ر من العمالء 

بجوائز نقدية.  
الثامنة  الن�شخة  و�شتختتم 
باالإع���الن عن الفائز املحظوظ 

بجائزة املليون دوالر.
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انته���ت النجم���ة راني���ا يو�ص���ف م���ن ت�ص���وير عدد 
م���ن م�ص���اهدها باإح���دى الفي���ات بطريق اال�ص���كندرية 
ال�ص���حراوي �ص���من اح���داث م�صل�ص���لها اجلدي���د “كاأنه 
امبارح” املقرر ان تخو�ض به ال�ص���باق الرم�ص���اين لعام 

2018 وتوا�صل حاليا ت�صوير بع�ض امل�صاهد اخلارجية 
ب�ص���وارع اأكتوب���ر وال�ص���يخ زايد وه���ي امل�ص���اهد التي 
جتمعها اكرث بالفنان احمد وفيق الذي ي�صاركها بطولة 

امل�صل�صل. 
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1908
عامل الفيزياء االأمريكي 
يعلن  اأين�صتاين  األربت 
عن نظرية كمية ال�صوء 
وه���ي ال��ن��ظ��ري��ة ال��ت��ي 
تطوير  على  ���ص��اع��دت 

تكنولوجيا الليزر.

 1954
ج���م���ال ع���ب���د ال��ن��ا���ر 
ب��ال��ل��واء حممد  ي��ط��ي��ح 
رئ��ي�����ض  اأول  جن���ي���ب 
امل�رية  للجمهورية 
ال��ط��وارئ  حالة  ويعلن 
رئا�صة  يف م�ر ويتولى 
اجل��م��ه��وري��ة ورئ��ا���ص��ة 
ال��ل��واء  وي�صع  ال����وزراء 
حم���م���د جن���ي���ب حت��ت 

االإقامة اجلربية.

 1971
�صنودة  البابا  تن�صيب 
ال���ث���ال���ث ب����اب����ا ع��ل��ى 
االإ�صكندرية وبطرياركاً 
املرق�صية  الكرازة  على 
الكني�صة  وب��ط��ري��ارك 

القبطية االأرثوذك�صية.

1975
 امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة 
وموريتانيا  واإ�صبانيا 
م��دري��د  يف  ي���وق���ع���ون 
ب�صاأن  ثاثية  معاهدة 
م�����ص��ت��ق��ب��ل ال�����ص��ح��راء 
ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة من 
تخلت  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  ق��ب��ل 
مب��وج��ب��ه اإ���ص��ب��ان��ي��ا عن 
ل�صالح  ال�صحراء  اإدارة 

الدولتني.

مسافات

“حبي األول” أغنية وطنية ألسامة الدوسري

جديده “السينما التدميرية” أموس فوغل

أمين صالح: المد في كل بحور السينما العالمية

“حب����ي االأول” ه����و عن����وان االأغنية الوطني����ة اجلديدة للمطرب ال�ص����اب 
اأ�ص����امة الدو�ري والتي �صيطرحها تزامنا مع احتفاالت الباد بالعيد الوطني 
املجي����د. كت����ب كلم����ات االأغنية وحلنه����ا الدو�ري نف�ص����ه وتوزي����ع يعقوب 
بوجن����دل ومك�ص����اج يو�ص����ف القاف����ري، و�صي�ص����ارك يف االأغني����ة وكت�ص����جيع 
للمواهب ال�ص����اعدة الفنان القدير جمع����ان الرويعي الذي اأكد ل�”الباد” اأن 
الفنان الدو�ري مطرب �صاعد وميتلك �صوتا �صجيا وهو ي�صري على الطريق 

ال�صحيح وي�صتحق منا كل الت�صجيع والدعم. 
من جانب اآخر قال الفنان اأ�صامة الدو�ري اإنه �صعيد بهذه التجربة الثانية 
حيث �ص����بق وان ط����رح اأغنية بعنوان “ ي����ا حبيبة وينك” والقت ا�صتح�ص����ان 
املتابع����ني، ولك����ن لاأغنية الثانية طع����م خا�ض كونها اأغني����ة وطنية ولي�ض 
هناك اأجمل واأروع من ان يتغنى املطرب بوطنه وي�ص����ارك يف هذه املنا�ص����بة 
الغالية على قلب كل بحريني. منوها الدو�ري بكل الدعم والت�ص����جيع الذي 
تلق����اه من الفنان املبدع جمعان الرويعي الذي وقف معه منذ البداية وحفزه 
على موا�ص����لة طري����ق الفن، فالفنان ال�ص����اعد البد وان ينهل من ا�ص����حاب 
اخل����ربة والتاريخ الطويل وهذه ميزة اأهل الفن يف البحرين، فالكبار يعلمون 

ال�صغار ومن ميتلك اخلربة والدراية يعلمها لاآخرين.

 مسرح البحرين الوطني يحتفي بذكرى تأسيسه الخامسة 

الشيخة مي: المسرح عزز مكانة البحرين كمركز ثقافي عالمي

بين هيفاء والجسمي

رد بحريني جميل على 
إطراء إماراتي رقيق 

اح��ت��ف��ى م�����رح ال��ب��ح��ري��ن ال��وط��ن��ي 
اأم�ض االأول االأحد بذكرى تاأ�صي�صه  م�صاء 
اخل��ام�����ص��ة، ح��ي��ث ا���ص��ت�����ص��اف ل��ه��ذه 
املنا�صبة عر�ض الباليه العاملي “روميو 
الباليه  �ركة  اأنتجته  الذي  وجولييت”، 
باليه  راق�صي  مع  بالتعاون  الرو�صية 
للباليه يف  امللكي  امل�رح  من  منفردين 

اململكة املتحدة.
رئي�صة  ق��ال��ت  امل��ن��ا���ص��ب��ة  وب��ه��ذه 
ال�صيخة  واالآث��ار  للثقافة  البحرين  هيئة 
ال�رح  “هذا  خليفة:  اآل  حممد  بنت  مي 
عربه  نتوا�صل  ج�����راً  نكر�صه  العريق، 
عاهل  من  بدعم  ت�صييده  مت  العامل،  مع 
بن  حمد  امللك  اجل��ال��ة  �صاحب  ال��ب��اد 
االأول للثقافة  الداعم  اآل خليفة،  عي�صى 
لل�صورة  بالرتويج  لا�صتمرار  وملهمنا 
واأ�صافت:  البحرين”.  احل�صارية ململكة 
م�رح  لتاأ�صي�ض  اخلام�صة  الذكرى  “يف 
اأهمية  على  ن��وؤك��د  ال��وط��ن��ي،  البحرين 
تعزيز بنيتنا التحتية الثقافية عرب اإ�راك 
كافة االأطراف يف العمل الثقايف من اأجل 

حتقيق املنجز احل�صاري اجلماعي”. 
ا�صتكمال  هو  امل�رح  اأن  واأو�صحت 
مل�����ص��رية ال��ب��ح��ري��ن ال��ت��اري��خ��ي��ة، وه��و 
الثقافية  التحتية  البنية  من  ه��ام  ج��زء 
جتمع  عنا�ر  من  يحتويه  ملا  البحرينية 

والتجهيزات  الت�صميم  حداثة  بني  ما 
العرو�ض  ال�صتقبال  املائمة  الع�رية 
العاملية ومامح عمرانية تراثية اأ�صيلة. 
خال  ا�صتطاع  امل�����رح  اأن  اإل��ى  م�صرية 
البحرين  اأن يعزز مكانة  �صنواته اخلم�ض 
خال  من  وعاملي  اإقليمي  ثقايف  كمركز 
ا�صتقباله للعرو�ض الفنية االأ�صهر حول 

العامل. 
قد  الوطني  البحرين  م�رح  وك��ان 
�صاحب  م��ن  ب��دع��م  ال��ب��اد  ع��اه��ل  �صيد 
اجلالة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، 
الثقافة”  يف  “اال�صتثمار  م�روع  �صمن 
الذي اأطلقته ال�صيخة مي بنت حممد اآل 
ومنذ  �صنوات.  ع�ر  من  اأكرث  منذ  خليفة 
ا�صتقبل  2012م  ع��ام  اأواخ���ر  افتتاحه 
مو�صيقية وا�صتعرا�صية  امل�رح عرو�صاً 

عاملية من كافة الدول. 

بريطانية   - رو�صية  ملكية  �صهرة 
اخلام�صة،  امل�رح  ذك��رى  اأرخ��ت  بامتياز 
عمق  اإل��ى  رحلة  يف  اجلمهور  اأخ���ذت  اإذ 
ق�صة احلب اخلالدة، التي األفها الكاتب 
وقع  على  �صك�صبري،  وليام  الربيطاين 
اأحل����ان امل��و���ص��ي��ق��ى ال��رائ��ع��ة م��ن قبل 
مب�صاركة  بروكوفييف  الرو�صي  امللحن 

نخبة من الراق�صني املوهوبني. 
من  ات��خ��ذت  التي  احلكاية  اأح���داث 
لها  من�صة  ال��وط��ن��ي  ال��ب��ح��ري��ن  م�����رح 
يف  االإي��ط��ال��ي��ة  ف��ريون��ا  مدينة  يف  دارت 
اأحداثاً  وت�صمنت  ع�ر،  ال�صاد�ض  القرن 
وم�صاهد من االأ�صواق ال�صاخبة املكتظة 

وان��ت��ق��ل��ت اإل���ى 
الفخمة  احلفات 
ال���ق�������ص���ور  يف 
وعاي�ض  االأنيقة. 

من  االإيطالية  الثقافة  اأج���واء  احل�صور 
م�صاهد  االأ�صيلة،  الراق�صني  اأزياء  خال 
كانوا  كما  الراق�صة.  واحلفات  االأ�صواق 
الرومان�صية  امل�صاعر  م��ع  م��وع��د  على 
النقية التي تدفقت من خال الرق�صات 

الثنائية لل�صخ�صيتني الرئي�صيتني. 
وجولييت  روميو  عر�ض  اأن  يذكر 
بت�صميم  قام  ثاثة ف�صول،  من  يتكون 
م��اك��م��ي��ان.  كينيث  ال�����ص��ري  رق�����ص��ات��ه 
عام خم�صة  مرة  الأول  العر�ض  اأقيم  وقد 
االأربعمائة  ب��ال��ذك��رى  احتفاال  و�صتني 
لوليام �صك�صبري الذي كتب ق�صة احلب 

ال�صهرية. 

ن����رت الفنانة هيفاء ح�ص���ني، 
�ص���ورة للفنان ح�ص���ني اجل�ص���مي، 
عرب �ص���فحتها على موقع ال�ص���ور 
فيه���ا  مدح���ت  “اإن�ص���تغرام”، 
�ص���يد  باأن���ه  وو�ص���فته  اجل�ص���مي، 
االأناق���ة واالأخاق. وعلقت ح�ص���ني 
قائلة: “�صدقت واأنت �صيد االأناقة 

واالأخاق”.
وكان الفنان ح�ص���ني اجل�صمي، 
ق���د ن����ر �ص���ورة له ع���رب ح�ص���ابه 
الق�ص���رية  التدوينات  موق���ع  على 

“تويرت” وعلق عليها قائاً: “ن�صف 
اأناقتك يف كلماتك.. والن�صف االآخر 

يف اأخاقك”.
الفنان���ة  اأن  بالذك���ر،  اجلدي���ر 
هيفاء ح�صني كانت قد �صاركت يف 
م�صل�ص���ل “�صاعة ال�ص���فر”، بطولة 
كل م���ن اإبراهي���م احلرب���ي، زه���رة 
اخلرج���ي، حبي���ب غل���وم، يعق���وب 
عب���د اهلل، بثين���ة الرئي�ص���ي، وم���ن 
اإخراج نهلة الفه���د، وتاأليف حممد 

الكندري.

    BUZZ      
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حتا����ر يف بداية ال�ص���هر م�ص���كلة قانونية، 
وتدر�ض الظروف 

حت�ص���ل يف حيات���ك املهني���ة، ونتائ���ج غري 
متوقعة 

ال تكن عر�ص���ة الأعباء تثقل كاهلك وتبقيك 
تعبا 

تب���دو قلق���اً بع�ض ال�ص���يء ج���راء عوار�ض 
�صحية مفاجئة 

تتو�ص���ل اإلى ت�ص���ويات كنت تعتق���د اأنها 
�صعبة جدا 

ت�صطر اإلى �راء اأمنك و�صامتك بنفقات مل 
تكن حم�صوبة

ا�ص���تمر يف اتب���اع احلمية التي و�ص���فها لك 
االخت�صا�صي 

الع�صبية لن تفيدك، والطباع احلاّدة 
نتيجتها توتر 

تع���ود اإل���ى ممار�ص���ة عملك ون�ص���اطك كما 
ال�صابق 

الن�ص���ويات  م���ن  االإم���كان  ق���در  خف���ف 
واحللويات 

يثري اأمر ما حما�صتك وي�صري هذا اليوم اإلى 
تغيريات

ال تكن هجومياً يف طريقة تعاطيك مع االأهل 
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ت��ت��واج��د  بحرينية  �صخ�صية  ث��م��ة 
مبختلف  العاملية  ال�صينما  اح���داث  يف 
منظم  ب�صكل  معها  ي�صري  مدار�صها، 
“بريتولوت�ض”  على  عرفنا  ودق��ي��ق، 
و“ج����������������ودار” و“في�ص��ك����ونت��������ي” 
وغريهم  و”بازوليني”  و”كريو�صاو” 
ال�صينما.  يف  املجد  طرق  ا�صحاب  من 
م��ن كتب  واأغ����زر  اأه���م  اأم���ني �صالح 

الفني  ومنهجها  احلقيقي  باملعنى  ال�صينما  عن 
باعتبارها قوة ذات تاأثري اجتماعي فعال وهي قادرة 
بقوتها وطاقتها على جت�صيد اكرث املواد تعقيدا يف 
واقع احلياة املعا�رة وعلى نقل روح الزمن ومعرفة 

االن�صان. 
اأمني  الكبري  البحريني واملرتجم  االأديب  جديد 
التدمريية”  “ال�صينما  لكتاب  رائعة  ترجمة  �صالح 
من   16 �صينما  ومدير  موؤ�ص�ض  وهو  فوغل  الأمو�ض 
اأكرب وا�صهر اجلمعيات ال�صينمائية يف امريكا وعمل 
كمدير ملهرجان نيويورك ال�صينمائي ودائرة الفيلم 
عن  م�صوؤوال  وك��ان   1968 لغاية  لينكولن  مبركز 
اكرث  طوال  اجلديدة  املواهب  من  العديد  اكت�صاف 
يف  وتويف   1921 بالنم�صا عام  من ع�رين عاما. ولد 

نيويورك عام 2012. 
االول  الق�صم  اق�صام،   4 ال��ى  الكتاب  ينق�صم 

ال��ه��دم،  “ا�صلحة  ع���ن 
وفيه   ،“ ال�صكل  تدمري 
الثورية  نقراأ،الطليعة 
يف ال�صينما ال�صوفيتية، 
اجل��م��ال��ي��ة وال��ث��وري��ة، 
�صينما  ال��ت��ع��ب��ريي��ة: 
ال�صوريالية:  ال��ق��ل��ق، 
���ص��ي��ن��م��ا ال�������ص���دم���ة، 
البوب:  وفن  الدادائية 
الكوميديا:  الفن،  �صد 
ط��اق��ة ت��دم��ريي��ة، ه��دم 
ال�����زم�����ن وامل�����ك�����ان، 
وال�رد،  احلبكة  حتطيم 
املونتاج،  على  الهجوم 
الكامريا  انت�صار وموت 

امل��ت��ح��رك��ة، ال�����ص��ي��ن��م��ا 

التجريبية، التحرر من اللغة، هدم التخوم االخرى.
ويقدم املوؤلف مع كل عنوان ا�صماء االفام ذات 
العاقة، فمن افام ال�صوريالية، �صينما ال�صدمة نقراأ 
على �صبيل املثال عن فيلم “يوكي كوري” اليابان 
اخلفي”  الربجوازية  “�صحر  فيلم  وكذلك   1964
للوي�ض بونيل، فرن�صا 1972 وفيلم “الهدية” جلاك 

فو�صو، ديك روبرت�ض فرن�صا 1961 وغريها. 
“اأ�صلحة  عنوان  حتت  فيقع  الثاين  الق�صم  اما 
“الي�صار  عن  نقراأ  وفيه  امل�صمون”  تدمري  الهدم، 
ال�صيا�صية يف  وال�صينما  الثورية،  وال�صينما  العاملي 
يف  والهدم  جديد.  ي�صار  ماوية،  جوداريه،   : الغرب 
الثالث:  العامل  اي�صوية،  ا�صتعارات  ال�رقية:  اوروبا 
الدعائي،  اال�صلوب  ال�رقية:  املانيا  �صينما جديدة. 
افام  افام �رية:  النازية: �صاعرية رهيبة،  ال�صينما 
تكت�صف. ومن االفام التي ماأت 
باالبرة  الوخز  فيلم  الفراغ  هذا 
 ،1971 العام  بكني  لتلفزيون 
او�صيما  لناجيزا  ال�صبي  وفيلم 
حب  وف��ي��ل��م   1969 ال��ي��اب��ان 
 1964 ال��ي��اب��ان  ك��وري  ليوجي 
وفيلم ع�صاء ملدة ثاث دقائق 
 1969 هولندا  فروم  بول  جلان 

وغريها.
وع��ال��ج اجل���زء ال��ث��ال��ث من 
“ا�صلحة  ف��وغ��ل  ام��و���ض  ك��ت��اب 
املحظورة  املو�صوعات  الهدم، 
“، مثل قوة التابو، 
على  والهجوم 
ال���ت���ط���ه���ري���ة، 
و������ص�����ي�����ن�����م�����ا 

الوالدة،  االول:  واللغز  والبورنوغرافيا،  االيرو�صية 
اللغز االخري: املوت، التجديف، الرع�صة وال�صحر. 

 “ ومنها  االف��ام  ه��ذه  عن  فوغل  لنا  ويك�صف 
اغنية   “  ،1966 فرن�صا  لبونويل،  النهار”  ح�صناء 
حب” جلان جينيه” فرن�صا 1950 “ الربتقالة االآلية” 

دونالد ريت�صي اليابان 1968. 
عن  فوغل  حت��دث  واالخ��ري  ال��راب��ع  الق�صم  ويف 
مو�صوع “نحو وعي جديد” وفيه “الثقافة امل�صادة 
واحلركة الطليعية” و “تدمري التدمري” و “التدمري 
�صهدت  ال�صتينات  مرحلة  ان  يبني  وهنا  االزيل”. 
من  بالرغم  وال��ذي  التدمري،  من  جديد  ن��وع  بداية 
انه  اال  العنف،  ال��ى  جلوئه  وع��دم  ولطفه  نعومته 
املوؤ�ص�ض،  للمجتمع  و�صاما  خطريا  تهديدا  �صكل 
بدرا�صة  املقبلة  االج��ي��ال  تقوم  ان  املحتمل  وم��ن 
وود�صتوك،  امل�صادة  الثقافة  حركة  ب��زوغ  ظاهرة 
احلرة.  املدار�ض  الزهور،  ابناء  زن،  بوذية  البيتلز، 
القرن  اواخر  يف  جديدة  راديكالية  ل�صيا�صة  كبداية 
الع�رين، ذلك الن ال�صباب هنا قد اعلنوا ا�صتقالهم 

امل�صلم  امللقنة  املعرفة  ع��ن 
مبدعني  الثابتة  واالمن���اط  بها 

حياتهم اخلا�صة والبديلة التي توحد.
التي  ال�صينمائية  الكتب  ي�صتعر�ض  م��ن  ان 
ترجمها امني �صالح وهي “ الوجه والظل يف التمثيل 
تاركوف�صكي”  ال��زم��ن،  يف  النحت   “ ال�صينمائي” 
بال�صوء”  الكتابة   “ فلليني”  فدريكو  مع  ح��وار   “
كيار�صتمي،  عبا�ض   “ اجنيلوبولو�ض”  ثيو  عامل   “
ه��ريزوغ،  فرنز  �صينما   “ بالرباءة”  مطرزة  �صينما 

الرجل  ان هذا  له  االبعد” يتبني  التخوم  الى  ذهاب 
كان الناقد املوجود يف جميع النقا�صات ال�صينمائية، 
فما من ق�صية فنية او ادبية تثار اال ويت�صدى لها، 
اال  ال�صينما بكل اجتاهاتها  راأي يطرح حول  وما من 
اأ�صبه  انه  ومناق�صته.  لتقييمه  �صالح  امني  وينربي 
باملوؤلف ال�صخم عن تاريخ ال�صينما مبختلف مراحلها 
التاريخية، كاملد يف كل بحور ال�صينما و�صيظل ا�صمه 

خالدا ي�صيء كال�صهاب يف ليل العامل. 
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وجمعان الرويعي
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• غودار	

• اأمو�ض فوغل 	 • فدريكو فلليني 	



قتلى وجرحى بحفل مو�سيقي يف �أتالنتا
�أكدت و�س���ائل �إعالم �أمريكية، �س���قوط قتلى وجرحى يف �إطالق نار من قبل جمهول خالل 

حفل مو�سيقي يف مدينة �أتالنتا بولية جورجيا �لأمريكية.
ونقل���ت قن���اة WSB-TV �لتلفزيوني���ة عن �ل�رشط���ة �ملحلية قولها �إن �سخ�س���ن قتال 

و�أ�سيب �سخ�سان �آخر�ن يف �إطالق �لنار �لذي ح�سل �أثناء حفل ملغني �لر�ب كوزين �ستيز. 
ووفًقا ل�سهود عيان، فقد �أحدث �إطالق �لنار حالة من �لهلع بن ح�سور �حلفل.

و�أ�سارت �لقناة �إلى �أن �ل�رشطة مل تتمكن من �إلقاء �لقب�ض على �جلاين، موؤكدة �أن عمليات 
�لبحث جارية. من جانبه، قال كزوين �ستيز، �إنه م�سدوم من “�لعنف �لذي ل معنى له”.

رونالدو ين�سر “�ل�سورة �ل�سعيدة” 

جيـل ثـان مـن �لب�سـر �سيعيـ�ش حتـت �ملـاء قريًبــا
قد ن�س���هد يف �مل�س���تقبل �لقري���ب، ولدة 
جي���ل جديد م���ن �لب�رش قادر عل���ى �لعي�ض حتت 

�ملاء، على غر�ر حوريات �لبحر.
خب���ري  وه���و  �إيفيت����ض؛  �س���اميون  و�أك���د 
�لعملي���ات �لف�س���ائية يف “بل���و �أبي����ض”، �أكرب 
من�س���اأة �أبح���اث للبح���ار �لعميق���ة و�لف�س���اء يف 
�لع���امل، �أن���ه م���ن �ملمك���ن �أن يتم �إنت���اج ذلك 

�لنم���وذج �ملتط���ور م���ن �لب����رش، باإج���ر�ء بع�ض 
�لتعديالت �لور�ثية، بح�س���ب �س���حيفة “ديلي 

ميل” �لربيطانية.
وق���ال يف حديثه، �س���من فعالي���ات موؤمتر 
عقد هذ� �لأ�س���بوع يف ل�س���بونة: “رمبا من خالل 
هذه �لتعديالت، �سينتهي بنا �لأمر مع جتاويف 
كب���رية يف �ل�س���در، ويكون لدين���ا جمموعة من 

�خليا�س���يم �لد�خلي���ة”. و�أطل���ق �إيفيت�ض على 
�لإن�س���ان �لقادر على �لعي�ض يف �ملياه، ن�س���خة 
“2.0”، عل���ى �عتبار �أنه ن�س���خة متط���ورة للب�رش 
�حلالي���ن.  ويف �س���ياق مت�س���ل، �تف���ق بر�يان 
جون�س���ون؛ وهو موؤ�س����ض �رشكة نا�سئة لتطوير 
�لدم���اغ تدع���ى “كرنيل”، م���ع روؤية �س���اميون 
�إيفيت����ض، ولكن من ز�وية �أخ���رى، هي �إمكانية 

تطوير �لعقل �لب�رشي بو��سطة زرع رقائق ذكية 
فيه. وتوقع جون�س���ون، �أنه م���ن �ملمكن �خرت�ع 
�أدو�ت جاه���زة خ���الل 15 �أو 20 عاًم���ا �لقادمة، 
متك���ن �لعقل �لب����رشي من بلوغ ق���در�ت هائلة، 
ومنها �حل�س���ول على ذ�كرة مثالي���ة، و�إمكانية 
حذف ذكريات معينة، وزي���ادة �لتعلم، وغريها 

من �ملميز�ت.

مقربة غريبة �سكانها لي�سو� ب�سًر�
�كت�س���ف �لباحثون حفرة عمالقة باأحد �ملدن 
يف و�سط �ل�سن، يرجح �أنها تعود �إلى �أ�رشة ملكية 

قدمية قبل 2400 �سنة.
وقالت �س���حيفة “�لديلي ميل” �لربيطانية، 
نق���اًل ع���ن وكالة �أنب���اء “�س���ينخو�” �ل�س���ينية، �إن 
�حلف���رة ه���ي و�ح���دة من جمموع���ة �ملقاب���ر �لتي 
يعتق���د �أنها حتمل بقايا �لأ����رش �لنبيلة من �لدولة 
“ت�س���نج”، �لت���ي حكمت �ملنطقة ب�س���كل متقطع 
ب���ن 770 و221 قبل �ملي���الد. ووفًق���ا للوكالة، 
�إنه مت �لعثور على �ملقربة يف �لأر��س���ي �ملحيطة 
باملنطقة �لتي �كت�س���فت فيه���ا 18 حفرة كبرية، 
حت���وي خيولً وعرب���ات و�أكرث م���ن 3 �آلف �رشيح، 
موؤك���دة �أن �حلفرة تعد �لأكرب بن جمموعة �لقبور 

�لتي مت �لعثور عليها موؤخًر�.
 ووجد علماء �لآثار هذ� �لكت�ساف بالقرب من 
مدينة �سينت�س���نغ مبقاطعة خنان بو�سط �ل�سن، 
وق���د مت �لعثور عل���ى 4 عربات وهي���اكل عظمية 
لأك���رث من 90 ح�س���انا د�خل �حلف���رة منذ فرب�ير 

�ملا�سي.

�لعثور على “خملوق مرعب” 
عرث علماء ب�س���كل مفاج���ئ يف �أحد �ملحيطات 
على و�حد من �أقدم �أ�سماك �لقر�ض يف �لعامل �لذي 
كان يعتقد �أنه �نقر�ض منذ قرون، وفق ما ذكرت 

تقارير غربية �أخرًي�.
بو�س���ت”  “و��س���نطن  �س���حيفة  وقال���ت 
�لأمريكي���ة �إن �لعلماء كانو� ي�س���اركون يف م�رشوع 
لالحتاد �لأوروبي “للحد من �لقب�ض على �لأ�سماك 

غري �ملرغوب فيها �أثناء �ل�سيد �لتجاري”.
�إل �أنهم عرثو� بال�س���دفة عل���ى هذ� �ملخلوق 
�لبحري �لذي يحمل �س���فات غريب���ة، وفق �لعلماء 
�لذين �أكدو� �أن���ه يرجع �إلى ع�رش �لدينا�س���ور�ت، 
وكان يعي�ض يف ع�س���ور �س���حيقة، و�آخر بقايا عرث 

عليها تعود �إلى 80 مليون �سنة.

�سبط وحجز 45 مركبة 
ت�ستخدم “دبة �ل�سوت”
متكن���ت  �لد�خلي���ة:  وز�رة   - �ملنام���ة 
�لإد�رة �لعامة للمرور، و�نطالقا من و�جباتها 
يف �إنف���اذ �لقان���ون و�حل���د من �ل�س���لوكيات 
�ملرورية �خلاطئة، من �سبط وحجز 45 مركبة 
ت�ستخدم “دبة �ل�سوت” مما ينتج عنه �إزعاج 

�ملو�طنن و�ملقيمن.
وكان���ت �لإد�رة �لعامة للمرور قد �أعلنت 
يف وق���ت �س���ابق باأنه���ا �س���تتخذ �لإج���ر�ء�ت 
�لقانوني���ة و�ملتمثلة يف حج���ز �ملركبة ملدة 
�س���هر، و�إحالة �سائق �ملركبة للنيابة، يف حال 

�سبط �رتكاب هذه �ملخالفة.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

�أمريكية تتربع بوجه زوجها ل�ساب �آخر
قررت �سيدة �أمريكية �لتربع بوجه زوجها �ملتويف ل�ساب عا�ض بوجه م�سوه ملدة 10 �سنو�ت، ليتم 
زر�عته له. ووفًقا ملا ن�رشته �سحيفة “ذ� �سن” �لربيطانية، قامت ليلى رو�ض’ مبنح وجه زوجها للمدعو 
�أندي �س���اندني�ض، ليتم زر�عته. وعا�ض �أندي بوجه م�س���وه ملا يقرب من 10 �أعو�م، ب�سبب حماولة �نتحار 

فا�سلة يف عام 2006، حيث �أطلق �لنار على ر�أ�سه من خالل ذقنه.
وظ���ل �أندي ل�س���نو�ت بدون �أنف وفك، كما فق���د عينه �لي�رشى، ليقوم �لأطب���اء باإعادة فكه �لعلوي 

و�ل�سفلي مع �لعظام و�لع�سالت مع �إعادة ربط عظام �لوجه باألو�ح وم�سامري من �لتيتانيوم.
و�رتدى �أندي �أنًفا �س���ناعيًّا، ولكنه كان ي�س���قط منه با�ستمر�ر، قبل �أن يح�سل على وجه زوج ليلى 
�لذي �نتحر رمًيا بالر�س���ا�ض. وفقدت ليلى زوجها وكانت حامالً وقتها، لتك�س���ف عن �أنها قررت �لتربع 

بوجه زوجها حتى يتعلم طفلها قيمة م�ساعدة �لآخرين.

رزق �لنجم �لربتغايل كري�س���تيانو رونالدو وجورجين���ا رودريغيز، �أم�ض �لثنن، 
مبولودتهما �جلديدة، �لتي �ن�سمت �إلى �أخوتها كري�ستيانو جونيور و�لتو�أمن تياغو 

و�إيفا.
ون����رش رونال���دو على �س���فحاته على مو�قع �لتو��س���ل �لجتماعي �س���ورة جتمعه 

بزوجته وهي حتمل �لر�سيعة، وظهر فيها �أي�ًسا تياغو. 
وق���ال مهاجم ريال مدري���د يف تعليقه على �ل�س���ورة “�ألنا مارتين���ا ُولدت قبل 

حلظات.. جورجينا و�ألنا بخري ونحن جميًعا �سعد�ء للغاية”.
وخالل بث مبا�رش عرب �ن�س���تغر�م �ل�س���هر �ملا�س���ي، �أعلن �أف�س���ل لعب يف �لعامل 

و�حل�سناء �أنهما ينويان ت�سمية طفلتهما �آلنا مارتينا.
و�أو�سح رونالدو على ح�سابه �لذي ي�سم 113 مليون متابع “قمت باختيار �ل�سم 

�لأول، وجيو �ختارت �ل�سم �لثاين”.
وو�س���عت رودريغي���ز طفله���ا �لأول يف م�ست�س���فى “كوي���رون” يف مدريد، قرب 
منزل جنم ريال مدريد �لذي مل يك�س���ف عن هوي���ة �أم �بنه �لبكر جونيور �لذي ولد يف 
يونيو 2010، و�لأمر ذ�ته بالن�س���بة لأم �لتو�أمن �للذين ولد� �أو�ئل �ل�س���يف �حلايل 

يف كاليفورنيا.

 Social
media

عرو�سان يبهر�ن مو�قع 
�لتو��سل ب�سور “غري تقليدية”

ب�س���ور ب�سيطة وغري تقليدية لم�ست مظاهر �حلياة يف م�رش �أبهر عري�ض م�رشي وعرو�سته 
�لأملاني���ة رو�د مو�قع �لتو��س���ل �لجتماعي، حيث قرر� عمل جل�س���ة ت�س���وير جلانب من حفل 

زفافهما ب�سو�رع �لقاهرة.
ون�رش �أحد �مل�سورين �س���وًر� لعري�ض م�رشي وعرو�سته �لأملانية، وهما يحتفالن بزفافهما 
يف �س���و�رع �لقاهرة، و�أحيائها �ل�س���عبية �لب�سيطة، ويلتقطان �س���وًر� مع مو�طنن من خمتلف 
�لطبقات �لجتماعية، ومن �ملقاهي وكورني�ض �لنيل، و�لتكتوك، وكانت �للقطة �لأكرث طر�فة 
هي �لتقاطهما �س���وًر� بجانب حمار. و�أبدى رو�د مو�قع �لتو��سل �إعجابهم بب�ساطة �لعرو�سن 
و�أماك���ن �لت�س���وير، حيث �أبرز �مل�س���ور مظاه���ر �حلياة يف م����رش، وفرحة �مل�رشين �لب�س���طاء 

وم�ساركتهم للعرو�سن فرحتهما.

�سيدة �لبيت �لأبي�ش بالزي �ل�سيني

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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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

�رتفاع موج �لبحر من قدم �إلى 3 �قد�م قرب 
�ل�سو�حل ومن 3 �إلى 6 �قد�م يف عر�ض �لبحر. درجة 

�حلر�رة �لعظمى 29، و�ل�سغرى 22 درجة مئوية.

�لطق�ض معتدل مع بع�ض 
�ل�سحب �حيانا و ت�ساعد 

�لتربة يف بع�ض �ملناطق.

�لرياح �سمالية غربية من 15 �إلى 
20 عقدة وت�سل من 20 �إلى 25 

عقدة �حيانا خالل �لليل.

ظهرت �س���يدة �لبيت �لأبي�ض باإطالل���ة ملفتة للنظر يف �لزي �ل�س���يني �لتقليدي خالل 
ماأدبة ع�ساء ح�رشتها ب�سحبة قرينة �لرئي�ض �ل�سيني يف مر��سم ��ستقبال رئا�سية يف بكن.
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