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تد�شني مهرجان “حرفنا” وعرو�ض “Sesame Street” يف �أبريل
اأولى الفعاليات الأبناء ال�صهداء وذوي االحتياجات اخلا�صة

�ملحرر �القت�شادي من �ل�شناب�ض

اأع���دت هيئ���ة البحري���ن لل�صياح���ة واملعار����ض 
برناجم���ا متكام���ا لفعاليات �صتق���ام يف �صهر اأبريل 
املقبل بع���د اأن اختتم م�ؤخرا مهرج���ان الطعام الذي 
حق���ق جناحا كب���را وح�رضه نح���� 130 األ���ف زائر من 

البحرين وخارجها. 
وح�ل م�عد اإقامة ه���ذه العرو�ض والفعاليات، 
علق الرئي����ض التنفي���ذي لهيئة البحري���ن لل�صياحة 
واملعار����ض ال�صيخ خالد بن حم����د اآل خليفة، قائاً: 
“قررن���ا اختي���ار ه���ذه الف���رة الإقام���ة العدي���د من 
الفعالي���ات، حي���ث تتجه اأنظ���ار العامل اإل���ى اململكة 
بالتزامن مع م��صم جائزة البحرين الكربى ل�صباقات 

الف�رم�ال 1، وفرة العطل واالإجازات اخلليجية.
واأو�ص���ح: “ومن خ���ال اإعداد برنام���ج حافل من 
الفعالي���ات الت���ي تنا�صب جمه�ر، ن�صع���ى اإلى اإبراز 
املق�مات ال�صياحية املميزة يف البحرين اأمام املزيد 
م���ن ال���زوار االإقليمي���ن والعاملي���ن، وت�صجيعهم 
على امل�صاركة؛ لزيادة اإ�صه���ام القطاع ال�صياحي يف 

االقت�صاد ال�طني”.

واأ�ص���اف ال�صي���خ خال���د ب���ن حم����د يف امل�ؤمتر 
ال�صحف���ي الذي عقد �صب���اح اأم�ض بالهيئ���ة اأن اأول 
العرو����ض �صيتم تخ�صي�صه الأبن���اء ال�صهداء، ولذوي 
االحتياج���ات اخلا�ص���ة، م��صح���ا اأن امل����رضح �صتق�م 

باإعداده �رضكة اأمركية متخ�ص�صة. 
وخ���ال امل�ؤمت���ر، مت االإعان عن خط���ط الهيئة 
الإقامة فعاليتن ت�صتهدفان قطاع الرفيه العائلي، 
وهما عرو�ض “Sesame Street” من جانب جمم�عة 
يف �صت���ار الرفيهية يف ال�اليات املتحدة االأمركية، 
مينياب�لي����ض، وت�صغلها فينريك����يل برودك�صن يف 
لندن، اململكة املتحدة والن�صخة الثانية من مهرجان 

“حرفنا”. 
من جانبه، قال مدي���ر اإدارة الت�ص�يق والرويج 
ال�صياح���ي ل���دى الهيئ���ة ي��صف اخل���ان: “نت�قع اأن 
ت�صه���د ه���ذه الفعالي���ات اإقب���االً جماهرًي���ا كب���ًرا، 
���ا بالتزام���ن م���ع زي���ادة اأع���داد ال�صياح من  خ�ص��صً
املنطق���ة والعامل، وناأمل اأن تعزز ه���ذه االأن�صطة من 
مكان���ة البحرين ك�جهة �صياحية عائلية متميزة ت�فر 

جتربة متن�عة للزوار باختاف اأعمارهم”.
 Live- Make a new“ عرو����ض  و�صتك����ن 

Friend Sesame Street” عب���ارة ع���ن اقتبا����ض 
م�رضحي من امل�صل�صل التلفزي�ين التعليمي لاأطفال 
الذي ي�صم جمم�عة م���ن ال�صخ�صيات املحب�بة لدى 

الكبار وال�صغار على حد �ص�اء.
امل�رضحي���ة جترب���ة  العرو����ض  ه���ذه  و�صتق���دم 
تفاعلي���ة ممتعة حافل���ة باملرح للجمه����ر على مدار 

خم�ص���ة اأي���ام يف الف���رة ما ب���ن 4 و8 اأبري���ل، حيث 
�صتنطل���ق العرو����ض املتميزة ي����م الثاثاء يف متام 
ال�صاع���ة 6:30 م�صاًء، تليها عرو����ض يف ي�م االأربعاء 
ال�صاع���ة 3:00 و 6:30 م�ص���اًء، اإ�صافة اإلى 3 عرو�ض 
ي�مي���ة م���ن 6 اإل���ى 8 اأبري���ل عن���د ال�صاع���ة 10:00 
�صباًحا و3:00 م�ص���اًء و6:30 م�صاًء يف مركز البحرين 

للمعار����ض وامل�ؤمترات، و�صتت�اف���ر التذاكر �صمن 
ثاث فئات، وه���ي: الربونزية، والف�صية، والذهبية. 
وميك���ن للجمه�ر ����رضاء التذاكر م���ن م�قع فرجن 

.”Virgin“
كذل���ك �صتق���ام ن�صخ���ة جدي���دة م���ن مهرج���ان 
“حرفن���ا” تاأكيَدا على التزام الهيئ���ة بتنمية احلرف 
التقليدي���ة التي متتاز بها مملكة البحرين، واحلفاظ 
عليها لاأجيال القادمة، ف�صاً عن م�صاعدة احلرفين 
املحلي���ن؛ لتحقي���ق املزيد من التط����ر والنم� من 
خال منحهم من�صة ال�صتعرا�ض منتجاتهم اليدوية. 

ملنت�ج���ات  ���ا  عر�صً املهرج���ان  و�صيت�صم���ن 
احلرفي���ن املحلي���ن يف جم���االت �صناع���ة ال�صال، 
اإنت���اج االآالت امل��صيقي���ة التقليدي���ة، وال�صناديق 

اخل�صبية، �صناعة الفخار، وبناء ال�صفن وغرها.
و�صيتمك���ن زوار املهرجان من اقتناء املنتجات 
التقليدي���ة كم���ا �صيتخل���ل املهرج���ان جمم�ع���ة من 
فعالي���ات الرفيه العائلي مث���ل عرو�ض امل��صيقى 
الراثية. و�صيك�ن دخ�ل مهرج���ان “حرفنا” جمانًيا 
لعامة اجلمه�ر، و�صيقام يف �صارع باب البحرين خال 

الفرة ما بن 12 و18 اأبريل. 

• جانب من امل�ؤمتر ال�صحايف	
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“عمومية نا�ض” توزع 1.075 مليون دينار نقًد�

“�العرت��ض” على تقدمي �شمان م�رصيف 10 �آالف دينار

15 % زيادة بن�شاط ال�شناعة الإن�شائية يف البحرين

اململكة م�صنفة من اأقل الدول املخالفة... “اأ�صحاب مكاتب �صفر”:

 �ملحرر �القت�شادي من �ملنامة

وافقت اجلمعية العامة ل�رضكة نا�ض يف اجتماعها 
�صب���اح اأم�ض االإثنن بفن���دق ال�صرات�ن على ت�زيع 
اأرباح نقدية عل���ى امل�صاهمن بن�صبة 5 % عن العام 
2016، مببل���غ 1.075 ملي����ن دين���ار، وذل���ك ع���ن 
االأ�صهم البالغ عددها 215.077 ملي�ن �صهم )وذلك 
بعد ا�صتبعاد اأ�صه���م اخلزينة البالغة 4.923 ماين 
�صهم( واململ�كة للم�صاهم���ن املبينة اأ�صماوؤهم يف 

�صجل امل�صاهمن يف تاريخ انعقاد اجلمعية.
ووافقت اجلمعية على حت�ي���ل مبلغ 304.423 
وكذل���ك  القان����ين،  االحتياط���ي  اإل���ى  دين���ار  اآالف 
حت�ي���ل مبلغ يتجاوز 1.65 ملي����ن دينار اإلى االأرباح 

امل�صتبقاة.
كما وافقت اجلمعية العم�مية غر العادية على 
اإ�شاف���ة ن�شاط جديد هو “جتهيز وحفظ اللح�م” اإلى 

�رضكة نا�ض لاأغذية، وهي فرع من �رضكة نا�ض”.
وواف���ق االجتم���اع على فت���ح فرع جدي���د ل�رضكة 
نا����ض لاأغذي���ة ليك�ن الفرع رق���م 9 واإ�صاف���ة اإليه 
ن�ش���اط جتارة لبي���ع الأغذي���ة وامل�رشوب���ات، واإ�شافة 
اأن�صطة جديدة اإلى �رضكة نا�ض �صكاف�رم للمقاوالت، 
وهي فرع من �رضكة نا����ض امل�ؤ�ص�صة “�رضكة م�صاهمة 
عامة بحريني���ة”، وذلك بعد م�افق���ة وزارة ال�صناعة 
والتج���ارة، وه���ذه االأن�صطة ه���ي: ا�صتكم���ال املباين 
وت�صطيبه���ا واأعم���ال الديك����ر، واأن�صط���ة الت�صيي���د 
املتخ�ص�ص���ة االأخ���رى، وتركيب���ات اإن�صائي���ة اأخرى، 
واأن�صطة تنظيف املباين والتنظيف ال�صناعي االأخرى.

ومت تف�ي����ض عادل نا�ض يف الت�قيع على كافة 

االأوراق وامل�صتن���دات املتعلق���ة باإ�صاف���ة االأن�صطة، 
البحري���ن  اإل���ى مرك���ز  الازم���ة  الطلب���ات  وتق���دمي 
للم�صتثمري���ن ب�زارة ال�صناعة والتج���ارة وال�صياحة، 
والت�قيع عل���ى عقد تاأ�صي�ض �رضك���ة نا�ض امل�ؤ�ص�صة 
وال�رضكات ذات ال�صلة نيابة عن امل�صاهمن، واإدخال 

التعديات الازمة عليها.
وق���ال رئي����ض جمل����ض االإدارة �صم���ر نا����ض يف 
كلمت���ه اإن قط���اع ال�صناع���ة الهند�صي���ة واالإن�صائية 
على امل�صت�ى االإقليمي ي�اجه الكثر من التحديات 
يف اأعق���اب الراج���ع امل�صتمر يف اأ�صع���ار النفط ورفع 
الدع���م؛ م���ا اأدى لفر����ض �صغ��ص���ات كب���رة على 
التدفقات النقدية للحك�مات، ف�صا عن م�ؤ�ص�صات 
القط���اع اخلا�ض. وم���ن ناحية اأخ���رى، كان للمناف�صة 
املنخف�ص���ة  ال���دول  يف  ال����رضكات  ب���ن  املحتدم���ة 

التكاليف تاأثرها اأي�ًصا على ه�ام�ض الربح.
واأ�صاف “يف مقابل ه���ذه الراجعات امل�صتمرة، 
ظ���ل االقت�ص���اد البحرين���ي حمتفًظ���ا مبرونته، حيث 

اأ�صبح���ت ال�صناع���ة االإن�صائي���ة يف البحرين خ�ص��صا 
ت�صه���د ازدهاًرا ملح�ًظ���ا يف ن�صاطاتها التي ازدادت 
بن�صب���ة 15 % ع���ن الع���ام 2015، وم���ن املت�قع اأن 
ت�صتمر على هذا النهج االإيجابي يف ال�صن�ات املقبلة. 
واأ�ص����ار اإلى اأن ال�رضكة تعم����ل حالًيا على م�رضوع 
جمم����ع “االأفني�����ز” ال�صخ����م، وه����� �����رضح جت����اري 
وترفيه����ي متميز يتم ت�صيي����ده يف ال�اجهة البحرية 
ملدينة املنامة، م�صيًف����ا اأن ال�رضكة لها دور تنم�ي 
متميز يف اإن�صاء املباين ال�صكنية الفاخرة مثل م�رضوع 
مرا�صي رزيدن�ض، وه� جزء من م�رضوع �صخم متعدد 
اال�صتخدام����ات، وذل����ك �صم����ن املخط����ط الرئي�����ض 
ملدين����ة ديار املحرق، وهي اأ�صخم م�رضوع �صكني يف 

البحرين. 
وخت����م: كم����ا اأن هناك خط����ط ت��صع����ة �صخمة 
حل�صاب �رضك����ة بابك� و�رضكة األب����ا، كما جتري عملية 
دف����ن ك����ربى لاأرا�ص����ي؛ لبن����اء �ص�ارع عل����ى ط�ل 

ال�ص�احل؛ من اأجل ت�صهيل احلركة املرورية.

ال�صناب�ض - بيت التجار: �صدد رئي�ض جلنة القطاع 
ال�صياح���ي بغرفة جت���ارة و�صناع���ة البحري���ن �صفيان 
امل�ؤيد على اأهمية الت�صاور مع الغرفة كممثل للقطاع 
اخلا����ض قبل اإ�ص���دار اأو تنفيذ اأية ق���رارات، جاء ذلك 
خ���ال اللقاء املفت�ح الذي نظمته اللجنة ببيت التجار 
بح�ص�ر جمعية ال�صف���ر وال�صياحة، اإلى جانب عدد من 
اأ�صحاب مكاتب ال�صف���ر وال�صياحة واملهتمن بقطاع 
ال�صياح���ة يف مملك���ة البحري���ن؛ ملناق�ص���ة املع�قات 
التي ت�اج���ه هذ املكات���ب. واأكد امل�ؤي���د اأهمية دعم 
امل�ؤ�ص�ص���ات ال�صغرة واملت��صطة يف اململكة، والتي 
ت�صكل الن�صبة االأكرب من امل�ؤ�ص�صات العاملة يف الباد، 
وتلعب دوراً حي�ياً يف دعم االقت�صاد املحلي، ومراعاة 
مكات���ب ال�صفر وال�صياحة يف اململكة. ومت خال اللقاء 
التطرق اإل���ى القرار رقم )12( ل�صن���ة 2016 ال�صادر 
م���ن وزير امل�ا�ص���ات واالت�ص���االت بتعدي���ل بع�ض 

اأح���كام الائح���ة التنفيذي���ة لقان�ن تنظي���م الطران 
امل���دين ال�ص���ادرة بالقرار رق���م )21( ل�صن���ة 2013، 
وال���ذي ن�ض عل���ى تعديل امل���ادة )38( م���ن الائحة 
التنفيذي���ة باأن يلت���زم وكاء امل�صغل اجل�ي ومكاتب 
ال�صفر عن���د تقدمي طل���ب الرخي�ض ببي���ع وت�ص�يق 
خدم���ات النق���ل اجل����ي اأو جتديده، بتق���دمي خطاب 
�صمان م�رضيف بقيم���ة ع�رضة اآالف دينار قابل للت�صييل 
م���ن دون قيد اأو �رشط ل�شالح �شوؤون الطريان املدين. 
واأع���رب عدد من اأ�صحاب مكاتب ال�صفر وال�صياحة عن 
ا�صتيائه���م ال�صديد اإزاء تطبيق ه���ذا القرار، م�صرين 
اإل���ى اأهمي���ة الراجع يف تطبي���ق القرار ال���ذي �صي�ثر 
ب�ص���كل �صلبي كبر على مكاتب ال�صف���ر وال�صياحة يف 
الب���اد، والنظر يف اإيجاد احلل�ل البديلة كزيادة اأعداد 
املفت�صن لدى اجلهات املعنية، واللج�ء اإلى الق�صاء 
البحريني يف حال املخالفة، والذي �صي�صهم يف حتقيق 

النتائ���ج املرج����ة دون اإحل���اق تاأث���رات �صلبية على 
مكاتب ال�صفر وال�صياحة. ولفت اإلى اأن منظمة ال�صفر 
العاملية “االأياتا” ق���د �صنفت البحرين باأنها من اأقل 
الدول املخالفة يف القطاع على م�صت�ى منطقة ال�رضق 
االأو�صط، وه� م���ا ي�صت�جب اإعادة النظر يف قرار الزام 
مكاتب ال�صفر وال�صياحة بتقدمي �صمان م�رضيف بقيمة 
10 اآالف دينار. بدورهم، اقرح اأ�صحاب مكاتب ال�صفر 
وال�صياح���ة �رضورة و�ص���ع بن�د للمخالف���ات يتم فيها 
حتديد قيمة املخالفة ون�عها، حيث اإن تقدمي �صمان 
م�رضيف بقيمة 10 اآالف دينار يعترب �صخما خ�ص��صا يف 
ظل انخفا�ض املخالفات بالقط���اع يف مملكة البحرين 
ب�صهادة من منظم���ة ال�صفر العاملية “االأياتا”، داعن 
اجله���ات املعنية اإلى �رضورة التاأين يف اتخاذ مثل هذه 
الق���رارات؛ لدعم قطاع ال�صف���ر وال�صياحة واالقت�صاد 

املحلي عم�ما.
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“األهلي المتحد”: صفقات لبيع 653.8 ألف سهم
نف���ذ م�صاهم�ن رئي�ص�ن يف البنك االأهلي املتح���د �صفقات عدة لبيع 653.843 األف �صهم 

بقيمة اإجمالية جتاوزت 541.997 األف دوالر.
وتع�د تفا�صي���ل ال�صفقات التي متت االأحد اإلى قيام اأ�صخا�ض رئي�صن بتنفيذ �صفقات 
ع���دة لبي���ع االأ�صهم، اإذ مت بيع 300 األف �صهم ب�صع���ر 0.820 دوالر لل�صهم ال�احد، كما مت بيع 
100 األف �صهم ب�صعر 0.825 دوالر لل�صهم ال�احد، و200 األف �صهم ب�صعر 0.840 دوالر لل�صهم 

ال�احد، وكذلك مت بيع 53.843 األف �صهم ب�صعر 0.845 دوالر لل�صهم ال�احد.
وكان امل�صتثمرون قد تداول�ا ي�م االأحد 12.68 ملي�ن �صهم، بقيمة اإجمالية قدرها 2.30 
ملي����ن دين���ار، مت تنفيذها من خ���ال 130 �صفقة. وبلغ���ت قيمة اأ�صهم البن���ك االأهلي املتحد 
املتداول���ة 869.32 األ���ف دين���ار اأي ما ن�صبته 37.85 % م���ن اإجمايل قيمة االأ�صه���م املتداولة، 

وبكمية قدرها 2.78 ملي�ن �صهم، مت تنفيذها من خال 53 �صفقة.

“األسواق الحرة”: مساهم يبيع 150 ألف سهم
اأج���رى م�صاهم رئي�ض �صفقة لبي���ع 150 األف �صهم من اأ�صهم �رضكة جممع البحرين لاأ�ص�اق 

احلرة بقيمة اإجمالية بلغت 126 األف دينار.
ووفًق���ا للبيان الذي ن����رض على م�قع الب�ر�ص���ة اأم�ض االثنن فقد مت تنفي���ذ ال�صفقة ي�م 

اخلمي�ض لبيع ال�صهم ال�احد ب�صعر 0.840 دينار.
وكان امل�صتثمرون قد تداول�ا يف الب�ر�صة ي�م اخلمي�ض 3.21 ماين �صهم، بقيمة اإجمالية 

قدرها 983.67 األف دينار، مت تنفيذها من خال 81 �صفقة.
وبلغ���ت قيمة اأ�صهم �رضكة جممع البحرين لاأ�ص����اق احلرة املتداولة بقيمة قدرها 172.45 
األف دينار، اأي ما ن�صبته 17.53 % من اإجمايل قيمة االأ�صهم املتداولة، وبكمية قدرها 205 اأالف 

�صهم، مت تنفيذها من خال 4 �صفقات.

“الخليجي التجاري”: مساهم يتداول 12 ألف سهم 

نفذ م�صاهم رئي�ض �صفقة لبيع 100 األف �صهم من اأ�صهم امل�رضف اخلليجي بقيمة اإجمالية 
بلغت 12 األف دينار.

وتع����د تفا�صيل ال�صفقة الت���ي متت ي�م االأحد اإلى قيام اأح���د االأ�صخا�ض الرئي�صن ببيع 
ال�صهم ال�احد ب�صعر 0.120 دينار.

وت���داول امل�صتثم���رون يف الب�ر�صة ي�م االأحد 12.68 ملي�ن �صه���م، بقيمة اإجمالية قدرها 
2.30 ملي����ن دين���ار، مت تنفيذها من خال 130 �صفقة، اإذ رك���ز امل�صتثمرون تعاماتهم على 
اأ�صه���م قط���اع البن�ك التجارية والت���ي بلغت قيمة اأ�صهمه املتداول���ة 1.67 ملي�ن دينار، اأي ما 
ن�صبت���ه 73 % م���ن القيمة االإجمالية للتداول، وبكمية قدرها 10.91 ملي�ن �صهم، مت تنفيذها 

من خال 38 �صفقة.

الجابري رئيسًا إلدارة “أريج”
حدث���ت املجم�عة العربية للتاأمن “اأريج” اأم�ض االثن���ن قائمة اأع�صاء جمل�ض اإدارتها بعد 
انتخ���اب اأع�صاء جمل�ض االإدارة يف اجتماع اجلمعية العامة العادي���ة للمجم�عة الذي عقد االأ�صب�ع 

املا�صي.
ومت اختي���ار بدر اجلابري رئي�ًص���ا ملجل�ض االإدارة، و�صعيد البحار نائًب���ا للرئي�ض، و4 اأع�صاء 

جمل�ض االإدارة هم: وائل اأب� خزام، وحممد ال�ص�يدي، وحممد الهاملي، واأحمد املهري.
وكان���ت اجلمعية العامة العادي���ة للمجم�عة قد وافقت على انتخ���اب اأع�صاء جمل�ض االإدارة 
لل�صن����ات الثاث املقبلة �رضيط���ة م�افقة اجلهات الرقابية، واإ�صافة بن���د تقلي�ض عدد اأع�صاء 
جمل�ض االإدارة من 9 اإلى 6 اأع�صاء، والذي متت امل�افقة عليه، وانتخاب 3 اأع�صاء مبجل�ض االإدارة 

بعد تعين 3 اأع�صاء.

أخبار السوق
إعداد: المحرر االقتصادي


