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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة  

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد الفطـــر املبارك

أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

)٠٢(

ً 9:00
11 مايو 2021

(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

جاللة الملك

جاللة الملك يشــيد بشجاعة أفراد الحرس الملكي الواصلين لقمة إيفرست

رسالتنا من أعلى قمة في العالم أن يعم السالم العالم أجمع

المنامة - بنا

أجـــرى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
اتصـــاال هاتفيـــا مـــع فريـــق البحريـــن 
التابع للحرس الملكي الذي وصل إلى 
قمة إيفرست، وهي أعلى قمم العالم 

في النيبال.
وهنـــأ جاللتـــه قائـــد فريـــق الحـــرس 
الملكي الرائد الشـــيخ محمد بن حمد 
إيفرســـت  قمـــة  لتســـلق  خليفـــة  آل 
بتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز المهـــم ورفـــع 

علـــم المملكـــة فـــي أعلـــى قمـــة جبـــل 
في العالم، مشـــيدا بشـــجاعة أعضاء 
الفريق وفخر كل بحريني وبحرينية 
بمـــا تمكنـــوا مـــن تحقيقـــه مـــن إنجاز 

عالمي.
رســـالة  أن  الجاللـــة  صاحـــب  وأكـــد 
مملكة البحرين من أعلى قمة عالمية 
هـــي أن يعـــم الســـالم واألمـــن علـــى 
العالـــم أجمع، مبـــاركا ألعضاء الفريق 
بحلـــول عيد الفطـــر المبـــارك، متمنيا 

لهـــم كل التوفيق والســـداد على أمل 
اللقاء بهم في البحرين قريبا.

الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وهنـــأ 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، جاللة الملك بهذه 
المناســـبة، مؤكـــدا ســـموه أن اإلنجاز 
الكبيـــر يعكس مدى حـــرص واهتمام 
صاحب الجاللة عاهـــل البالد بأبطال 
البحريـــن في رحلـــة الصعود إلى قمة 

جبل إيفرست.

“الداخلية”: ال سجين سياسيا 
في البحرين... وسجل قطر مليء 

باالنتهاكات

“السياحة” تطلق أول 
“بـاص برمـائـي” فـي 

البحرين الجمعة

“األعلـى اإلســالمي”: 
غــدا أول أيــام العيـد 

الفطــر المبــارك

)11(

)١٠(

)22(

159.6 مليـــون دوالر أربــــاح 
)21(“األهلـي المتحـد” للربع األول

1.2 مليــون دينــار أربـاح 
)٢٠(“سيكو” للربع األول

“اإلثمار القابضة” تعلن نتائجها 
)٢٢(المـاليــة للربــع األول

6.1 مليـون دينــار أربــاح 
)٢٢(“السالم” للربع األول



جاللة الملك يشيد بشجاعة أفراد الحرس الملكي الواصلين لقمة إيفرست

أبناء البحرين يســطرون قصص نجــاح بطموحهم وعزيمتهم

رسالتنا من أعلى قمة في العالم أن يعم السالم العالم أجمع

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ جاللة الملك بإنجاز الحرس الملكي

أجـــرى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
اتصـــاال هاتفيـــا مـــع فريـــق البحريـــن 
التابع للحرس الملكي الذي وصل إلى 
قمة إيفرســـت وهي أعلـــى قمم العالم 

في النيبال.
الحـــرس  قائـــد فريـــق  وهنـــأ جاللتـــه 
الملكـــي الرائد الشـــيخ محمد بن حمد 
إيفرســـت  قمـــة  لتســـلق  خليفـــة  آل 
بتحقيـــق هذا اإلنجاز المهم ورفع علم 
المملكة في أعلى قمة جبل في العالم، 
مشيدا بشجاعة أعضاء الفريق وفخر 
كل بحريني وبحرينية بما تمكنوا من 

تحقيقه من إنجاز عالمي.
وأكد صاحب الجاللة أن رسالة مملكة 
البحريـــن مـــن أعلـــى قمـــة عالمية هي 
أن يعـــم الســـالم واألمـــن علـــى العالم 
أجمع، مباركا ألعضـــاء الفريق بحلول 
عيـــد الفطـــر المبـــارك، متمنيـــا لهم كل 

التوفيق والسداد على أمل اللقاء بهم 
في البحرين قريبا.

يذكـــر أن مهمـــة الفريـــق تمـــت علـــى 
مرحلتين تضمنت تخطيط وتدريب 
متقـــن لمواجهـــة الظـــروف الصعبـــة، 
مشـــاركا   18 الفريـــق  ضـــم  حيـــث 
فـــي المرحلـــة األولـــى والتـــي كانـــت 
86 يومـــا لتســـلق مجموعـــة  مدتهـــا 
مـــن الجبال منها قمـــة البوتجي على 
ارتفـــاع 6150 متـــرا وقمـــة مانســـلو 
علـــى ارتفاع 8163 متـــرا، وتم تنفيذ 
المرحلـــة الثانية )الحالية( بمشـــاركة 
12 مشـــاركا في عملية الصعود التي 
تســـتغرق مـــن 6 إلـــى 7 ســـاعات في 
اليـــوم حتى تمكنوا من الوصول إلى 

ارتفـــاع 8848 متـــرا بـــكل احترافية 
وجدارة.

وقـــد قـــام أعضـــاء الفريـــق بعـــدد من 
األعمـــال اإلنســـانية والخيريـــة التـــي 
تمثلـــت في توزيع مـــواد غذائية على 
السكان المحليين في منطقة المخيم 
والتي كان لها األثر الطيب لدى حكام 
علـــى  وحصلـــت  المحليـــة  اإلدارات 
إشادة كبيرة من المواطنين في باقي 

المناطق.
وقامـــت حكومـــة جمهوريـــة النيبـــال 
الصديقة باســـتقبال الفريق البحريني 
بكل حفاوة وتقدير وذلك لما تتمتع به 
العالقات المشـــتركة بيـــن البلدين من 
تميـــز وتطـــور، وأعربت عـــن تقديرها 

قدمهـــا  التـــي  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الفريق أثنـــاء تواجده علـــى األراضي 
النيباليـــة، كمـــا قامت بإطالق تســـمية 
)قمـــة البحريـــن الملكيـــة( علـــى إحدى 
القمم العالمية في منطقة جبال وادي 

مانسلو على األراضي النيبالية.

هنــأ ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة، عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ بمناســبة وصــول رجــال الحــرس الملكــي إلى قمــة إيفرســت، مؤكدا ســموه أن هذه 
اإلنجــاز الكبيــر يعكــس مــدى حرص واهتمام صاحب الجاللــة عاهل البالد بأبطال البحرين في رحلــة الصعود إلى قمة 

جبل إيفرست.

وقال ســـموه إن هـــذا اإلنجاز الذي 
صنعه رجـــال الحـــرس الملكي لهو 
مبعـــث فخـــر واعتـــزاز لنـــا جميعـــا 
بالوصول إلى قمة إيفرســـت، وهم 
بذلك يثبتون للعالم أجمع بأن أبناء 
وإصرارهـــم  بتحديهـــم  البحريـــن 
بعزيمتهـــم  يســـطرون  مـــا  دائمـــا 

وطموحهـــم قصـــص نجـــاح نحـــو 
مشـــيًدا  المنشـــود،  الهـــدف  بلـــوغ 
بالجهود المستمرة لمستشار األمن 
الوطني قائد الحرس الملكي سمو 
اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة في تحقيق هذا اإلنجاز 

الوطني.

كمـــا هنـــأ ســـموه أعضـــاء الفريـــق 
بهـــذا اإلنجـــاز الكبير الـــذي حققوه 
بالوصول إلى أعلى قمة في العالم، 
مثنًيـــا علـــى الجهـــود التـــي بذلهـــا 
أعضاء الفريـــق خالل مهمتهم في 
تســـلق الجبل ورفع علـــم البحرين 

عالًيا على قمة إيفرست.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

جـــرى اتصـــال هاتفي بيـــن عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وكل من 
أخيـــه نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة رئيس 
دبـــي  حاكـــم  الـــوزراء  مجلـــس 
صاحب الســـمو الشيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم، وأخيـــه ولـــي 
عهد أبوظبـــي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة بدولة اإلمارات 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 

صاحب الســـمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان.

تبـــادل  االتصاليـــن  خـــالل  وتـــم 
التهاني والتبريكات بمناسبة قرب 
حلول عيد الفطر المبارك، داعين 
هللا العلـــي القديـــر أن يعيـــد هذه 
المناســـبة الكريمـــة علـــى البلدين 
والشعبين الشقيقين بوافر اليمن 
والخير والبـــركات وعلى األمتين 
بالعـــزة  واإلســـالمية  العربيـــة 

والرفعة والتقدم.

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين حـــادث إطالق نار على 
مدرسة بمدينة قازان في روسيا 
االتحادية، والذي أدى إلى مقتل 
وإصابة عشـــرات األشخاص من 
بينهـــم أطفال، معربة عن خالص 
تعازيها ومواســـاتها ألســـر وذوي 

والشـــعب  وللحكومـــة  الضحايـــا 
وتمنياتهـــا  الصديـــق  الروســـي 
الشفاء العاجل لجميع المصابين 
اإلرهابـــي  العمـــل  هـــذا  جـــراء 
مـــع  يتعـــارض  الـــذي  الدنـــيء 
جميـــع القيـــم والمبـــادئ الدينية 

واإلنسانية.

جاللة الملك يتبادل التهاني مع نائب 
رئيس اإلمارات وولي عهد أبوظبي

“الخارجية”: “هجوم قازان” عمل إرهابي دنيء

اإلنجاز العالمي المتحقق يبعث على 
الفخر لدى كل بحريني وبحرينية
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ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة 
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2021 )مراجعة(

القائمة املوحدة للدخل 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

2020 2021

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

213.831 206.993 �صايف دخل �لفو�ئد

104.894 84.026 �لر�صوم ودخل �آخر

318.725 291.019 الدخل الت�شغيلي 

32.463 30.851 خم�ص�ص �خل�صائر �الئتمانية وخم�ص�صات �أخرى

286.262 260.168 �شايف الدخل الت�شغيلي  

86.423 80.733 امل�شروفات الت�شغيلية 

199.839 179.435 الربح قبل ال�شرائب والزكاة

12.953 9.439 م�صروف �صريبي وزكاة

186.886 169.996 �شايف الربح للفرتة

15.472 10.380 �صايف �لربح �لعائد �إىل حقوق غري م�صيطرة

171.414 159.616 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل مالك البنك للفرتة:

1.7 1.6

 �لن�صيب �الأ�صا�صي و�ملخف�ص لل�صهم �لعادي يف �الأرباح

)�صنتات �أمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

2020 2021

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

186.886 169.996 �شايف الربح للفرتة 

الدخل ال�شامل الآخر

)105.262( 2.566 تعديالت حتويل عمالت �أجنبية

)117.416( 13.645 �صايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة خالل �لفرتة  

)35.792( 186.207 جمموع الدخل ال�شامل )اخل�شارة ال�شاملة( للفرتة

1.162 11.365 جمموع �لدخل �ل�صامل �لعائد �إىل حقوق غري م�صيطرة

)36.954( 174.842

جمموع الدخل ال�شامل )اخل�شارة ال�شاملة( العائدة اإىل 

مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

2020 2021

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

)451.513( 432.665 �صايف �لنقد من )�مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �لت�صغيلية

54.275 213.958 �صايف �لنقد من �الأن�صطة �ال�صتثمارية

)243.605( 350.000 �صايف �لنقد من )�مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �لتمويلية

)640.843( 996.623 �شايف التغري يف النقد وما يف حكمه

)28.081( 633 �صايف فروق �صرف �لعمالت �الأجنبية

3.132.123 2.976.999 �لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير

2.463.199 3.974.255 النقد وما يف حكمه يف 31 مار�س 

امليزانية املوحدة 

)مدققة(

31 دي�صمرب

2020

 31 مار�س

2021

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

املوجودات

1.747.560 1.731.135 نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية 

2.333.852 2.684.665 �أذونات خز�نة وود�ئع لدى بنوك مركزية 

3.532.689 2.902.307 ود�ئع لدى بنوك 

20.719.878 20.969.276 قرو�ص و�صلف 

9.608.309 9.064.380 ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ص غري �ملتاجرة 

303.127 327.701 ��صتثمار�ت يف �صركات زميلة 

185.715 184.974 ��صتثمار�ت عقارية 

857.232 794.482 فو�ئد م�صتحقة �لقب�ص وم�صتقات مالية وموجود�ت �أخرى 

296.847 299.611 ممتلكات ومعد�ت 

485.958 487.043 �ل�صهرة وموجود�ت �أخرى غري ملمو�صة 

40.071.167 39.445.574 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

4.218.417 4.160.454 ود�ئع من بنوك 

3.618.069 3.784.126 �قرت��صات مبوجب �تفاقيات �إعادة �صر�ء 

25.182.585 24.266.823 ود�ئع �لعمالء 

175.000 525.000 ديون الأجل 

1.830.706 1.614.508 فو�ئد م�صتحقة �لدفع وم�صتقات مالية ومطلوبات �أخرى 

10.032 10.091 مطلوبات ثانوية 

35.034.809 34.361.002 جمموع املطلوبات

احلقوق

2.412.972 2.533.621 ر�أ�ص �ملال - �الأ�صهم �لعادية

1.588.668 1.516.431 �إحتياطيات

4.001.640 4.050.052 �حلقوق �لعائدة �إىل مالك �لبنك 

600.000 600.000 �أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة 1

434.718 434.520 حقوق غري م�صيطرة

5.036.358 5.084.572 جمموع احلقوق

40.071.167 39.445.574 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

2020 2021

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر اأمريكي

4.265.527 4.001.640 الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

)1.000( )2.000( تربعات 

)438.722( )120.649( �أرباح �الأ�صهم �لعادية �ملدفوعة 

)36.954( 174.842 جمموع �لدخل �ل�صامل للفرتة 

)104.903( - خ�صارة من تعديل عقد �لقر�ص 

- 1.355 حمول من �إحتياطي �لدخل �ل�صامل �الآخر 

- )2.474( تغري�ت يف �صركات تابعة 

- )548( ناجت من ��صتحو�ذ �إ�صايف يف �صركات تابعة 

)909( )2.114( تغري�ت يف �صركات زميلة 

3.683.039 4.050.052 الر�شيد يف 31 مار�س العائد اإىل مالك البنك 

600.000 600.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1

483.516 434.520 حقوق غري م�شيطرة 

4.766.555 5.084.572 جمموع احلقوق يف 31 مار�س 

 �أ�صتخرجت �مليز�نية �ملوحدة و�لقو�ئم �ملوحدة للدخل و�لدخل �ل�صامل و�لتدفقات �لنقدية و�لتغري�ت يف �حلقوق �ملبينة �أعاله من �لقو�ئم �ملالية �ملرحلية �ملوحدة �ملخت�صرة للبنك �الأهلي �ملتحد �ص.م.ب. 

للثالثة �أ�صهر �ملنتهية يف 31 مار�ص 2021، و�لتي متت �ملو�فقة عليها من قبل جمل�ص �الإد�رة وروجعت من قبل �إرن�صت ويونغ، مملكة �لبحرين بر�أي مر�جعة غري متحفظ يف 11 مايو 2021.

www.ahliunited.com :للمزيد من �ملعلومات، يرجى زيارة موقعنا

)مرخ�ص من قبل م�صرف �لبحرين �ملركزي كم�صرف قطاع جتزئة تقليدي(

عادل اللبان  

�لرئي�ص �لتنفيذي للمجموعة و�لع�صو �ملنتدب  

 حممد جا�شم املرزوق

نائب رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

م�شعل عبدالعزيز العثمان

رئي�ص جمل�ص �الإد�رة
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الصخير - الحرس الوطني

الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  هنـــأ 
الفريـــق أول الركن ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  محمـــد 
عاهل البالد القائد األعلى صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفة بمناســـبة وصول رجال 
الحـــرس الملكـــي إلـــى أعلـــى قمة 

بالعالم “قمة جبل إيفرست”.
اإلنجـــاز  هـــذا  أن  ســـموه  وأكـــد 
الكبيـــر، يعكس الدعـــم واالهتمام 
البـــالد  عاهـــل  مـــن  الالمحـــدود 
خـــالل  مـــن  البحريـــن،  بأبطـــال 
المتابعـــة الملكية لهم في رحلتهم 
لصعـــود أعلـــى قمـــة فـــي العالـــم، 
لُيضاف لســـجل إنجازات المملكة 
وحضورهـــا المســـتمر فـــي جميـــع 

المحافل الرياضية العالمية.
وقال ســـموه إن هذا اإلنجاز الذي 
صنعه رجال الحـــرس الملكي لهو 
مبعـــث فخر واعتزاز لنا جميًعا، إذ 
تكلـــل برفع علـــم مملكتنـــا الغالية 
على قمة إيفرست، مشيًدا بجهود 
ســـمو اللـــواء الركن الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة مستشار األمن 
الوطنـــي قائد الحرس الملكي في 

تحقيق هذا اإلنجاز الوطني.
كمـــا هنـــأ ســـموه أعضـــاء الفريـــق 
بهـــذا اإلنجاز الكبيـــر الذي حققوه 
الـــى أعلـــى قمـــة فـــي  بالوصـــول 

العالـــم، مثنًيـــا على الجهـــود التي 
والتجهيـــز  اإلعـــداد  فـــي  بذلوهـــا 
الكبيـــر،  اإلنجـــاز  هـــذا  لتحقيـــق 
وإثباتهـــم بأنهـــم علـــى قـــدر كبيـــر 
مـــن التمّيز والكفاءة لتجاوز كافة 
التحّديات من أجل رفعة البحرين 

وإسمها عالًيا.

أبطال “إيفرست” رفعوا اسم البحرين عالًيا

ناصر بن حمد: البحرينيون... عزيمة ال تلين وإرادة ال تنكسر
ـــب ـــن ذه ـــروف م ـــت بح ـــة إيفرس ـــي لقم ـــرس الملك ـــول الح ـــجيل وص تس

قائـــد  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  هنـــأ 
الركـــن  اللـــواء  الملكـــي ســـمو  الحـــرس 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة 
وصول رجـــال الحرس الملكي إلى قمة 

إيفرست.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة في تصريـــح له بهذه المناســـبة 
“إن اإلنجـــاز الذي حققـــه رجال الحرس 
الملكي جاء ثمرة من ثمار دعم صاحب 
الجاللة الملك واهتمام ومتابعة جاللته 
بكافـــة تفاصيـــل رحلة أبطـــال البحرين 
للصعود إلى قمـــة الجبل األعلى عالميا، 
وهـــو األمر الذي أكده جاللته من خالل 
الفريـــق  بأعضـــاء  الهاتفـــي  االتصـــال 
وتهنئة جاللته لهم بهذا اإلنجاز الكبير”.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
أعضـــاء  إلـــى  “أتقـــدم  بالقـــول  خليفـــة 
الفريق بالتهنئـــة والتبريك بهذا اإلنجاز 
الكبير الذي حققوه بالوصول إلى أعلى 
قمة في العالم؛ األمر الذي يمثل إضافة 
واإلنجـــاز  التميـــز  ســـجل  فـــي  نوعيـــة 
البواســـل  ورجاالتـــه  الملكـــي  للحـــرس 
كما ونشـــيد بالجهود التي بذلها أعضاء 
الفريق خالل مهمتهم في تســـلق الجبل 
علـــم  ورفـــع  الظـــروف  كافـــة  وتحـــدي 
البحرين عاليا على قمة أعلى الجبال”.

وأضاف ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة قائال “لقـــد زرع صاحب الجاللة 
الملك فـــي نفوس أبناء مملكة البحرين 

حب التحدي والمغامرة والتضحية في 
ســـبيل رفعـــة مملكـــة البحريـــن وإعالء 
شـــأنها، وهـــو األمـــر الـــذي اتضـــح مـــن 
خـــالل ما قام به فريـــق الحرس الملكي 
وإصرار الفريـــق على الوصول إلى قمة 

إيفرست”.
وأردف ســـموه “نـــدرك تمامـــا أن أبنـــاء 
البحريـــن قادرون علـــى تجاوز الصعاب 
والتحديات مهما كبرت وجسده أعضاء 
فريـــق الحرس الملكي في قهر الصعاب 
والوصـــول إلـــى قمـــة إيفرســـت وســـط 
والممـــرات  الصعبـــة  الجويـــة  األحـــوال 
الجبليـــة الوعـــرة، ولكن أبنـــاء البحرين 
الذيـــن يمتلكون عزيمـــة ال تلين وإرادة 
ال تنكســـر أثبتـــوا قدرتهم وشـــجاعتهم 
بـــروح  والتكاتـــف  الجماعـــي  وعملهـــم 
إنجـــاز  لتحقيـــق  البحريـــن  فريـــق 
استثنائي يسجل باسم مملكة البحرين 

في الوصول إلى قمة الجبل العالمي”.
ونـــوه ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
الـــذي  العالمـــي  اإلنجـــاز  “بـــأن  خليفـــة 
ذهـــب وحققـــه  مـــن  بحـــروف  يســـجل 
رجـــال الحـــرس الملكـــي ليـــس بغريـــب 
عليهـــم، فقـــد عودونـــا دائمـــا بأنهم على 
قـــدر عال مـــن المســـؤولية الملقاة على 
عاتقهم في مختلـــف المجاالت، وكانت 
ثقتنـــا كبيـــرة فيهـــم للوصول إلـــى قمة 
إيفرســـت وصناعة إنجـــاز كبير للمملكة 

من خالل رفع علم البحرين”.
ومـــن جانبهـــم، أعـــرب أعضـــاء فريـــق 
الحرس الملكي عن فخرهم واعتزازهم 

بمتابعة صاحب الجاللة الملك لرحلتهم 
واتصـــال جاللته لهم وتهنئتـــه باإلنجاز 
الكبيـــر لمملكـــة البحريـــن بالوصول إلى 
متابعـــة  أن  مؤكديـــن  إيفرســـت،  قمـــة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
مهمتـــه  إلـــى  مغادرتـــه  قبيـــل  للفريـــق 
لتســـلق الجبـــل وكلمات ســـموه شـــكلت 
الدافع الكبير والمحفز للفريق؛ من أجل 
مواصلـــة التســـلق وتخطـــي التحديات 
والصعوبـــات وصـــوال إلـــى قمـــة الجبل 
خفاقـــا  عاليـــا  البحريـــن  علـــم  ورفـــع 
فـــي مشـــهد ولحظـــة تاريخية ســـتظل 

محفورة في تاريخ البحرين.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

رسالة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء إلى خالد الصباح
تتصـــل بالعالقـــات األخويـــة الوثيقـــة ومســـارات التعـــاون المشـــترك

بعـــث ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة رســـالة خطية إلى رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بدولـــة الكويـــت ســـمو 
الشـــيخ صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصبـــاح 
الوثيقـــة  األخويـــة  بالعالقـــات  تتصـــل 
ومسارات التعاون المشترك بين البلدين 
الشقيقين، نقلها وزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة لســـمو رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بدولـــة الكويـــت الشـــقيقة، وذلـــك خالل 
اســـتقبال ســـموه له أمس في قصر بيان 
بحضـــور وزيـــر الماليـــة ووزيـــر الدولـــة 

للشـــؤون االقتصادية واالستثمار خليفة 
حمادة.

الماليـــة  وزيـــر  نقـــل  اللقـــاء،  وخـــالل 

وتقديـــر  تحيـــات  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وســـمو ولي العهد 

رئيـــس مجلس الـــوزراء إلى أميـــر دولة 
الكويـــت صاحـــب الســـمو الشـــيخ نواف 
األحمـــد الجابر الصبـــاح وولي عهد دولة 
الكويـــت ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمـــد 
الجابـــر الصبـــاح  وســـمو رئيـــس مجلس 

الوزراء بدولة الكويت.
فيما حّمل ســـمو رئيـــس مجلس الوزراء 
بدولـــة الكويـــت الشـــقيقة، وزيـــر المالية 
تحيـــات صاحـــب  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
السمو أمير دولة الكويت وسمو ولي عهد 
دولـــة الكويـــت لجاللـــة الملـــك وصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
البحريـــن  لمملكـــة  وتمنياتهمـــا  الـــوزراء 

المزيد من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن عيسى

المنامة - بنا

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة عن تهانيه للشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 

بمناسبة تعيينها أمينا عاما لمجلس التعليم العالي.

جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء ســـموه 
بالشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى آل 
خليفـــة عبـــر االتصـــال المرئـــي، 
حيـــث عبـــر ســـموه عـــن شـــكره 
وتقديـــره لجهودهـــا فترة عملها 
وإســـهامها  الخارجيـــة  بـــوزارة 
في قيـــام الـــوزارة بدورها على 
الصعيديـــن المحلي والخارجي، 
متمنيا لها التوفيق والنجاح في 

منصبها الجديد.
الشـــيخة  عبـــرت  جانبهـــا،  مـــن 
خليفـــة  آل  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
عـــن شـــكرها وتقديرهـــا لســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفـــة وعـــن ســـعادتها بلقـــاء 
ســـموه واالســـتماع لتوجيهاته 
فيمـــا يخص التعليم العالي في 

مجاالته المختلفة.

محمد بن مبارك يهنئ رنا بنت عيسى

سمو رئيس 
الحرس الوطني 

يهنئ جاللة 
الملك
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النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس ٢٠٢١

تم استخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحيل املخترص املوحد، وبيان الدخل املرحيل املخترص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحيل املخترص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحيل املخترص املوحد، من املعلومات املالية املرحلية 

املخترصة املوحدة لبنك اإلثمار ش.م.ب.)م( لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف ٣١ مارس 202١، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتم مراجعتها من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، والذين أصدروا 

رأياً غري متحفظ عليها بتاريخ ١١ مايو 202١. تستند معلومات املقارنة لبيان املركز املايل املرحيل املخترص املوحد إىل البيانات املالية املوحدة املدققة كما يف ٣١ ديسمرب 2020. معلومات املقارنة لبيان الدخل املرحيل املخترص املوحد والبيانات 

املرحلية املخترصة للتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املرحلية املخترصة املوحدة والتغريات يف حسابات االستثمار املقيدة واإليضاحات التفسريية ذات الصلة للفرتة املنتهية يف ٣١ مارس 2020 لم يتم تدقيقها أو مراجعتها.

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

إلهام حسن
عضو مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

بنك اإلثمار ش.م.ب.)م( سجل تجاري: ١-٩٩٣٣٦، ص.ب: 2820، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
www.ithmaarbank.com :املوقع اإللكرتوني info@ithmaarbank.com :هاتف: ٥8٥000 ١7 )٩7٣+(، فاكس: ٥8٥١٥١ ١7 )٩7٣+(، الربيد اإللكرتوني

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كبنك تجزئة إسالمي.

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك( 

كما يف
3١ مارس ٢٠٢١

)مراجعة(

كما يف
3١ ديسمرب ٢٠٢٠

)مدققة(

املوجودات

 2٣٩,٣٣2  204,0٩4 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

 8٥,٦١2  ١4٣,٩7٥ سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 ١,٣47,٣٣7  ١,٣٦0,02٦ مرابحات وتمويالت اخرى

 ٣٥0,420  ٣82,٩7٦ تمويالت املشاركة

 7٥٥,22٥  8٥7,42٣ صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 -    ٦,٥١٦ استثمار يف رشكات زميلة

 ١4٥,٣4٦  ١4٩,2٦٥ موجودات مقتناة بغرض التأجري

 47,٩٥٣  ٥٦,487 موجودات أخرى

 2,٣١٦  2,4٣٩ استثمارات عقارية

 7٣,٣٥٩  7١,٥2٩ عقارات قيد التطوير

 22,274  ٥٣,٣١4 موجودات ثابتة

 2٥,٦0٣  24,٦2٥ موجودات غري ملموسة

 3,٠94,777  3,3١٢,669 إجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق 
األقلية وحقوق امللكية

 ٦٦١,7٣٩  708,24٦ حسابات جارية للعمالء

 4٣٥,7٦4  ٥40,١4٩ مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 ٥١4,2٣4  ٥2٦,٥٣7 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 ١02,٩٩8  ١4٣,٥0٥ املطلوبات األخرى

 ١,7١4,735  ١,9١8,437 إجمايل املطلوبات

 ١,27٥,١٦2  ١,282,١١8 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 ٥٥,04٩  ٥7,28٣ حقوق األقلية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 3,٠44,946  3,٢57,838     االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 ١00,000  ١00,000 رأس املال

 )٣4,0٣٣( )2٩,48١(االحتياطيات

 )١٦,١٣٦( )١٥,٦88(خسائر مرتاكمة

 49,83١  54,83١ إجمايل حقوق امللكية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

 3,٠94,777  3,3١٢,669 وحقوق األقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

الثالثة أشهر املنتهية يف

3١ مارس ٢٠٢١
)مراجعة(

3١ مارس ٢٠٢٠
)غري مراجعة(

اإليرادات 

 2٥,٦7٥  24,0٩0 الدخل من املوجودات املمولة من قبل حسابات االستثمار املطلقة 

 )١٥,08٩( )١٥,040(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف القيمة

 ١٠,586  9,٠5٠ حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضارباً

 ١7,8٣١  ٩,244 الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 ١4,٩80  ١0,٥٣٦ الدخل من الصكوك وأدوات إستثمارية ومايف حكمها

 4,٥2٦  ٥,7١٦ إيرادات أخرى

 47,9٢3  34,546 إجمايل اإليرادات

 )24,0٩٦( )١٥,4١٦(ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف(

 ٢3,8٢7  ١9,١3٠ إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )١٥,220( )١4,٦٩4(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )2,24٩( )2,442(اإلستهالك واإلطفاء

 )١7,469( )١7,١36(إجمايل املرصوفات

 6,358  ١,994 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة والرضائب الخارجية

 )8,٥٩٦( 2,7٥٣ عكس / )مخصصات( الهبوط يف القيمة )صايف(

 )٢,٢38( 4,747 صايف الربح/)الخسارة( قبل الرضائب الخارجية

 )٣,442( )٣,200(رضائب خارجية

 )5,68٠( ١,547 صايف الربح / )الخسارة( للفرتة

متعلقة بالتايل:

 )٦,7١0( ١٥٣ مساهمي البنك

 ١,0٣0  ١,٣٩4 حقوق األقلية

 ١,547 )5,68٠( 

)6.7١(٠.١5 عائد / )خسارة( السهم األسايس واملخفف – فلس

 

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

الثالثة أشهر املنتهية يف

3١ مارس ٢٠٢١
)مراجعة(

3١ مارس ٢٠٢٠
)غري مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 )2,2٣8( 4,747 صايف الربح / )الخسارة( قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 2,24٩  2,442 االستهالك واإلطفاء

 8,٥٩٦  )2,7٥٣()عكس(/مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )١4,٩80( )١0,٥٣٦(أرباح من صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 -    ١,024 تكلفة التمويل عىل صايف إلتزام اإلجارة

 ١4  4٩٩ خسائر من بيع موجودات ثابتة

 )6,359( )4,577(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

التغريات يف املوجودات و املطلوبات التشغيلية: 

ً أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوما
 7,788  )١٥,207(   أرصدة لدى املصارف املركزية تتعلق بالحد األدنى لالحتياطي 

 2٥,0٦٩  2٥,٣4١ مرابحات وتمويالت اخرى 

 )٦,2٣٥( )١٣,٥08(تمويالت املشاركة

 )١4,١١4( )٥,٣44(موجودات أخرى

 )٣٥,٣70( 2١,٥2٥ الحسابات الجارية للعمالء 

 )20,٣١4( ٩٣,١82 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 ١,0٦١  )١4,40١(مبالغ مستحقة ملستثمرين

 )720( ٦,704 املطلوبات األخرى

 70,٦0٥  )٩,747(الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )٣,7١١( )٥,٥٥٩(الرضائب املدفوعة

 ١7,7٠٠  78,4٠9 صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغري يف:

 -    )٣,408(استثمار يف رشكات زميلة

 ١,٦٩٩  )٣,٩١8(موجودات مقتناة بغرض التأجري

 )2١,١١2( )٥٦,٥8٣(صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 )١,40٩( )٣٩(موجودات ثابتة

 )٢٠,8٢٢( )63,948(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 -    )١,١8٥(سداد صايف مستحقات اإلجارة

 -    )١,١85(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 )8,٥١8( 2,٣82 تسوية تحويل العمالت األجنبية

 )١١,64٠( ١5,658 صايف الزيادة / )النقص( يف النقد وما يف حكمه

 3١٢,56٠  ٢78,٢8٠ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 3٠٠,9٢٠  ٢93,938 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

البنود غري النقدية:  
1. بلغت اإلضافات عىل األصول الثابتة واملتعلقة باالعرتاف بحق استخدام األصول 30.6 مليون دينار بحريني.
2. بلغ االعرتاف بإلتزامات اإليجار 30.6 مليون دينار بحريني مسجلة يف مطلوبات أخرى.   

3. تصنيف االستثمارات يف األوراق املالية لالستثمار يف رشكات زميلة بمبلغ 2.9 مليون دينار بحريني. 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس ٢٠٢١
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
التحوط 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل 
عمالت 
أجنبية 

إجمايل 
االحتياطيات

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 49,83١  )١6,١36( )34,٠33( )39,6٠٢( 7٢١  )٢,76٠( 7,3٠9  ٢99  ١٠٠,٠٠٠ يف ١ يناير ٢٠٢١ )مدققة(

 ١53  ١٥٣  -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

 ٢95  2٩٥  -    -    -    -    -    -    -   زيادة املساهمة يف رشكة تابعة

 حركة القيمة العادلة
للصكوك وأدوات استثمارية 

 )78١( -    )78١( -    -    -    )78١( -    -   وما يف حكمها

 738  -    738  -    -    7٣8  -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط

 4,595  -    4,595  4,4٣١  ٣4  -    ١٣0  -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 54,83١  )١5,688( )٢9,48١( )35,١7١( 755  )٢,٠٢٢( 6,658  ٢99  ١٠٠,٠٠٠ يف 3١ مارس ٢٠٢١ )مراجعة(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس ٢٠٢٠
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل 
عمالت 
أجنبية 

احتياطات 
أخرى

إجمايل 
االحتياطيات

)خسائر 
مرتاكمة(

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 79,١7١  )٢8,4١9( 7,59٠  4٠,٢8٠  )37,473( 744  3,74٠  ٢99  ١٠٠,٠٠٠ يف ١ يناير ٢٠٢٠ )مدققة(

التعديالت الناتجة عن إعادة 
تصنيف االستثمارات بناًء عىل 
 4,٠١9  -    4,0١٩  -    -    -    4,0١٩  -    -   معيار املحاسبة املالية رقم ٣٣

الرصيد املعدل يف ١ يناير 
 83,١9٠  )٢8,4١9( ١١,6٠9  4٠,٢8٠  )37,473( 744  7,759  ٢99  ١٠٠,٠٠٠ ٢٠٢٠ )مدققة(

 )6,7١٠( )٦,7١0( -    -    -    -    -    -    -   صايف خسارة الفرتة

خسارة التعديل صايف املساعدات 
 )١6,٠٢8( )١٦,028( -    -    -    -    -    -    -   الحكومية

حركة القيمة العادلة للصكوك 
وأدوات استثمارية وما يف 

 )5,37٢( -    )5,37٢( -    -    -    )٥,٣72( -    -   حكمها

 )5,٢١8( -    )5,٢١8( -    )٥,204( )4٦( ٣2  -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 يف 3١ مارس ٢٠٢٠ 
 )5١,١57( ١,٠١9  4٠,٢8٠  )4٢,677( 698  ٢,4١9  ٢99  ١٠٠,٠٠٠ )غري مراجعة(

 
)49,86٢(



أكـــدت رئيس مجلس أمناء مؤسســـة 
المبـــرة الخليفيـــة ســـمو الشـــيخة زين 
بنـــت خالد آل خليفة أن أســـس العمل 
اإلنســـاني ومبادئ التواصل والتكافل 
الســـمو  أسســـها صاحـــب  المجتمعـــي 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
وجعلهمـــا  ثـــراه(  هللا  )طيـــب  خليفـــة 

ثقافة راسخة في المجتمع.
ســـمو  رعايـــة  بمناســـبة  ذلـــك  جـــاء 
الشـــيخة زيـــن بنت خالد بـــن عبد هللا 
آل خليفـــة، حملة “في أعيادنا تتحقق 
األمنيات”، التي تطلقها سنوًيا جمعية 
أمنيـــة طفل بتوفيـــر وتقديـــم عيدية 
العيد ألطفال الجمعية، والتي حظيت 
منـــذ انطالقتها األولى بدعـــم ورعاية 

المغفـــور له بـــإذن هللا صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 

خليفة )رحمه هللا(.
أن  زيـــن  الشـــيخة  ســـمو  واوضحـــت 
إقامـــة الحملة اســـتمرار لعطـــاء فقيد 
الوطـــن ووفـــاًء لذكـــراه العطـــرة. فهو 
الذي طالما شمل برعايته أبناء الوطن 
وحـــرص علـــى راحتهـــم وإســـعادهم، 
ســـائلة المولـــى عـــز وجـــل أن يرحمـــه 
ويســـكنه فســـيح جناتـــه ويجعـــل كل 
أعمـــال الخير التي ابتدرها في ميزان 

حسناته.
وثمنت رئيسة الجمعية منال العوضي 
رعايـــة ســـمو الشـــيخة زيـــن للحملـــة، 
عبـــر مبادرتها بمواصلة مســـيرة فقيد 

الوطـــن الكبيـــر وحرصها علـــى إدخال 
البهجة والسرور في قلوب األطفال.

وأكدت أن اهتمام ســـمو الشيخة زين 
بنت خالد آل خليفة شخصًيا باألطفال 
له بالغ األثر في تعزيز الجانب النفسي 
والمعنـــوي لدى األطفـــال وزرع األمل 
فـــي قلوبهم وإســـعادهم بمشـــاركتهم 

فرحتهم باألعياد.
وأضافـــت: إن ذلـــك ليـــس بمســـتغرب 
متـــوارث،  فالخيـــر  ســـموها،  علـــى 
والعطاء من شـــيم آل خليفـــة الكرام، 
ورعايتهـــم  واهتمامهـــم  ومســـاعيهم 

لألعمال الخيرية واإلنسانية.  صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله مستقبال سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة ) أرشيفية(

 

أسس خالدة للعمل اإلنساني واالجتماعي رسخها فقيد الوطن الكبير
ــيــات” األمــن تتحقق  ــا  ــادن ــي أع “فـــي  حملة  ــى  ــرع ت ــد  ــال خ بــنــت  زيـــن  الــشــيــخــة  ســمــو 

غائب عن العين حاضر في الفؤاد
إن للرحيـــل غصـــة ال يستشـــعرها إال األحبة، الذين 
استشـــعروا دفء واحتضـــان الفقيـــد لهـــم طـــوال 
فتـــرة حياتـــه، وهكذا هـــو الحال مع رحيـــل الوالد 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة )طيـــب هللا ثراه(، الـــذي افتقده محبوه 
وشـــعبه، الذيـــن كانـــوا يستشـــعرون حبـــه وعطفه 
واحتضانـــه لهـــم واهتمامـــه بأمورهـــم، خصوصـــا 
أهالـــي محافظـــة المحـــرق، الذيـــن يداومـــون على 
حبه، وال يشـــوب حبهم شـــائبة. وال شـــك أن شـــهر 
رمضان، يحمل لنا في طياته ذكريات لرموز الخير 
الذيـــن قضـــوا حياتهـــم في ســـبيل العمـــل الخيري 

وخدمة المجتمع.
وإننـــا اليـــوم بصـــدد أبـــرز رمـــز لإلنســـانية والعمل 
الخيـــري، فقيدنـــا الحبيـــب الوالـــد صاحب الســـمو 

الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة )رحمه 
هللا(، فهـــا هـــو فقيدنـــا قـــد غطـــى جســـده الطاهـــر 
الثرى، ولكن أبناءه وشـــعبه يصدحون له بالدعاء، 
وأعمالـــه حاضـــرة لـــه حتـــى بعـــد رحيلـــه، فها هي 
المنحة الســـنوية التي عودنا عليهـــا أميرنا الراحل 
بتوزيع األرز ســـنويًا في شـــهر رمضان المبارك، في 
خطـــوه منـــه )رحمه هللا( لمســـاعدة األســـر الفقيرة 
والمتعففـــة، والتـــي من خاللها اســـتطاع التخفيف 
عـــن األعبـــاء الماديـــة عـــن الشـــعب البحريني في 
الشـــهر الكريـــم، فكان ســـموه حريصـــًا كل الحرص 
فـــي الوقوف علـــى احتياجـــات المواطن خصوصا 
فـــي هـــذا الشـــهر، كمـــا أن ســـموه حظـــي بدعوات 
مخلصـــة من شـــعبه وأبنائـــه ومحبيه نظيـــر اللفتة 

الكريمة من سموه )رحمه هللا(.

كما أن ســـموه الراحل، كان الداعم األول والموجه 
لمؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة منـــذ إنشـــاءها، وتـــم 
إطـــالق منـــح دراســـية باســـم المغفـــور لـــه تخليدًا 

لذكراه، ووفاء له على دعمه.
كمـــا صـــدر عن ملك البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة أمر ملكي بإنشاء وقف 
خليفة بن سلمان لألعمال الخيرية، في خطوة من 

جاللته لتخليد ذكراه.
ولنـــا أيضـــًا محطة إنســـانية أخرى لألميـــر الراحل 
نقف عندها، وهي جائزة األمير خليفة بن ســـلمان 
القرآنية، التي تشـــرف على رعايتها رئيسة جمعية 
النور للبر، رئيســـة اللجنة الدائمة للجائزة الشـــيخة 
لميـــاء بنت محمـــد بن خليفـــة آل خليفة، وتحظى 
بمشـــاركات مـــن مختلـــف األعمار، فيا لـــه من عمل 

خيري عظيم باسم األمير الراحل.
إذا مـــات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة 
جاريـــة، أو علـــم ينتفع به، أو ولد صالـــح يدعو له. 
نســـأل هللا العلـــي العظيـــم أن يجعلـــه مـــن الذيـــن 

حظوا بالثالث. فهنيئًا له حبيب شعبه هذه المحبة 
الصادقة، إنه اليوم غائب عن أعيننا، ولكنه حاضر 
في قلوبنا، وســـيظل كذلك، فاسمه سيرفع في كل 
دعـــوة قلبية صادقـــة، وأعماله الخيرية ســـتصدح 
باســـمه، فرحمه هللا حبيبنا الراحـــل، أميرنا الوالد، 
خليفـــة قلوبنـــا، قـــد أطفـــأ برحيله شـــمعة وجوده، 
ولكـــن شـــمعة إنســـانيته مضيئـــة مـــا دامـــت هـــذه 
الحيـــاة. وأعـــاد هللا علينـــا هـــذه األيـــام المباركـــة 
باليمن والخير والبركات في كنف صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه 
وصاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهد رئيـــس الوزراء أطـــال هللا في 

عمره.

حنان بنت سيف بن عربي
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المنامة - األوقاف السنية

افتتح ظهـــر أمس جامع مجمـــع دلمونيا 
في جزيرة دلمونيـــا، تحت رعاية رئيس 
مجلـــس إدارة األوقـــاف الســـنية راشـــد 
الهاجـــري، وبحضـــور الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجمـــع دلمونيا الشـــيخ محمد بن دعيج 
آل خليفة ومدير إدارة األوقاف الســـنية 
المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  نـــور  يوســـف 

باإلدارة. 
بطـــراز  الداخـــل  مـــن  الجامـــع  وصمـــم 
إســـالمي معاصـــر، ويتســـع لحوالي ٤٠٠ 
إلـــى  باإلضافـــة  مصليـــة،  و٣٠٠  مصـــل 

المالحق الخدمية للجامع.
وعّدد راعي الحفل فضل بناء المســـاجد 
وأهميـــة وجودهـــا فـــي جميـــع مناطـــق 
مملكـــة البحريـــن، تماشـــيا مـــع التوســـع 
التـــي  العمرانيـــة  للمخططـــات  الكبيـــر 
تشـــهدها البالد والتي تزيـــد من الحاجة 
لوجود المســـاجد وتســـهيل أداء الصالة 
وجميـــع العبـــادات خصوصـــا أن الجامـــع 
يقـــع داخـــل المجمـــع التجـــاري ويخـــدم 
المتســـوقين، وأضاف أن هللا عّظم شـــأن 
المســـاجد، وجعلهـــا منـــارة يرتفـــع عليها 
ذكره ســـبحانه، ورّغَب ســـبحانه وتعالى 
فـــي بنائهـــا وجعـــل ذلـــك مـــن أعظـــم مـــا 

ُيتقرب به إليه.
وأكـــد الدعـــم الكبير الذي يشـــهده قطاع 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  مـــن  المســـاجد 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبدعم ومســـاندة من ولـــي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة وما 
يوليانـــه من حـــرص على دعـــم األوقاف 
وتهيئـــة  ورعايتهـــا  هللا  بيـــوت  وإعمـــار 
الســـبل وتذليل العقبات إلقامة مثل هذه 

الصروح المباركة في البالد.
وأضاف أن عمارة المســـاجد لها عند هللا 
ســـبحانه وتعالـــى جـــزاًء عظيًمـــا وثواًبا 
كبيًرا ويتســـابق المحســـنون لكسب هذا 
الفضـــل وأن هذا الجامع الـــذي بني على 

نفقه إدارة المجمع لبادرة تســـعد النفس، 
داعًيا هللا ســـبحانه وتعالى أن يكون في 
ثوابه وموازين أعماله، كما توجه بالشكر 
لكل من ســـاهم على المتابعة إلتمام هذا 

المشروع المبارك.
يذكـــر أن جامـــع مجمـــع دلمونيـــا الكائـــن 
فـــي منطقـــة المحـــرق تشـــهد طفـــرة في 
الخدمـــات المقدمـــة للقاطنيـــن والـــزوار 
والمتسوقين داخل المجمع، وهذا النهج 
كجـــزء  وتضمينهـــا  هللا  بيـــوت  إلعمـــار 
أساســـي مـــن المجتمـــع البحرينـــي فـــي 
األحيـــاء الســـكنية، كمـــا يراعـــي الجامع 
فئـــة ذوي الهمم الذي صمم بوابة يســـهل 
دون  للجامـــع  دخولهـــم  عمليـــة  عليهـــم 

مشقه وعناء.

جامع “دلمونيا” يفتح أبوابه لـ 700 مصل

المنامة - بنا

أعلنـــت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية عـــن إضافة 
خدمـــة جديـــدة عبر تطبيـــق “مجتمـــع واعي” لمتابعـــة تحديث 
البيانات الخاصـــة بالمتطعمين والمتعافين من فيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن، مؤكـــدة أن توفيـــر 
الخدمة عبر التطبيق جاء في إطار مساعيها المستمرة لخدمة 
الجمهـــور والتيســـير عليهم عنـــد ارتيادهم المرافـــق العامة في 
الفتـــرة المقبلـــة، والتي تتطلـــب منهم عرض شـــعار التطعيم أو 
التعافـــي باللـــون األخضر فـــي التطبيق، والذي يفيـــد حصولهم 
علـــى جرعتـــي التطعيـــم ومـــرور 14 يوًمـــا من آخر جرعـــة، كما 

ويفيد بتعافيهم من الفيروس.
وأوضحـــت الهيئـــة أن الخدمة الجديدة التـــي تقدمها بالتعاون 
مـــع وزارة الصحـــة تتيـــح للمســـتخدمين ســـرعة التواصـــل مع 
المختصيـــن بالجهات المعنيـــة لتحديث بيانـــات حالة التطعيم 
والتعافـــي عبـــر تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” عبـــر زيـــارة الصفحة 
الرئيســـية من التطبيق، وإدخال البيانات المطلوبة واســـتكمال 
الخطـــوات ليتـــم إرســـال التفاصيـــل إلـــى الجهـــة المختصة في 
وزارة الصحـــة، مؤكـــدة أهمية حصـــول المواطنيـــن والمقيمين 
 IOS علـــى آخـــر نســـخة محدثـــة مـــن التطبيـــق المتـــاح بنظـــام

bah-  واألندرويـــد عبر متجر تطبيقـــات الحكومـــة اإللكترونية
rain.bh/apps أو فـــي حالـــة عـــدم ظهـــور التحديـــث باإلمكان 
زيـــارة “متجر التطبيقـــات- “app store المتوفـــر على الهواتف 

واألجهزة الذكية.

خدمة جديدة لمتابعة تحديث حالة التطعيم والتعافي عبر “مجتمع واعي”
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المنامة - بنا

أعلن الوكيل المســاعد للشــؤون اإلسالمية بوزارة العدل والشؤون 
الــزكاة  اإلســالمية واألوقــاف محمــد طاهــر القطــان أن صنــدوق 
والصدقــات بالــوزارة وبدعــم مــن البنوك والشــركات والمؤسســات 
واألفــراد مــن أهل الخيــر، قام خالل شــهر رمضان الحالي بتســديد 
دفعــة جديــدة مــن ديــون 175 معســرا ومعســرة الصــادرة بحقهــم 
أحكام قضائية بســبب مديونياتهم وقد عجزوا عن سدادها، وذلك 
ضمــن مشــروع “ســهم الغارميــن”، وبمبلــغ إجمالــي قــدره 680 ألــف 

دينار.

وأشـــار الوكيل المساعد للشؤون 
صنـــدوق  أن  إلـــى  اإلســـامية 
الـــزكاة والصدقـــات مســـتمر في 
علـــى  الغارميـــن  ســـهم  صـــرف 
دفعات جديـــدة، وذلك بناًء على 
الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وذكـــر القطان أن تبنـــي صندوق 
لمبـــادرة  والصدقـــات  الـــزكاة 
“ســـهم الغارمين” يهدف بالدرجة 
مفهـــوم  تعزيـــز  إلـــى  األولـــى 
التكافـــل االجتماعـــي والشـــراكة 
واقعـــا  وتترجمهـــا  المجتمعيـــة، 
ملموسا وهو ما عهدناه دائما من 
الداعميـــن والشـــركاء للصندوق، 
متمنيـــا أن تكـــون هـــذه المبادرة 
اليســـار  لـــذوي  حافـــزا  الكريمـــة 
والســـعة للقيـــام بدورهـــم ضمـــن 
إطار المسؤولية المجتمعية التي 
حـــث عليها ديننـــا الحنيف، الفتا 
إلى أن هـــذه المبادرة المجتمعية 
ُتجســـد أحـــد المعالـــم الحضارية 
للدين اإلســـامي، ومـــا يتمتع به 
شـــعب البحريـــن من ســـعي دائم 
للخير واإلحسان وتفريج كربات 
إخوانهـــم مـــن المعســـرين، وهـــو 
مـــا يتميز بـــه الشـــعب البحريني 
بجميع أطيافه، مـــن دون تفريق 
بيـــن أبناء الوطـــن الواحد، داعيا 
إلـــى مزيـــد مـــن الدعـــم لارتقاء 
بعمـــل وخدمات صنـــدوق الزكاة 
والصدقـــات الذي ما يـــزال يقدم 
المشـــروعات النوعيـــة في جميع 

األصعـــدة الخيريـــة؛ ليؤدي دوره 
التكافلـــي والتنمـــوي المنـــوط به 

في المجتمع.
مـــن  االســـتفادة  معاييـــر  وعـــن 
مبـــادرة “ســـهم الغارميـــن”، قـــال 
القطـــان: تم تحديد ســـقف أعلى 
للمبلغ المســـدد لصالح المستفيد 
بواقـــع  ليكـــون  المشـــروع  مـــن 
دينـــار   5000 يتجـــاوز  ال  مبلـــغ 
ولمـــرة واحدة فقـــط، وأن يكون 
المديـــن شـــخًصا طبيعًيـــا وليس 
اعتبارًيـــا ممـــن ثبت عليـــه الدين 
بموجـــب ملـــف تنفيـــذ جـــاٍر، مـــع 
ثبوت إعســـاره عن الســـداد وفًقا 
للمســـتندات الدالة علـــى ظروفه 
خـــال  مـــن  وذلـــك  المعيشـــية، 
قاعـــدة البيانـــات المتوافـــرة عبر 
العـــدل  بـــوزارة  التنفيـــذ  إدارة 
والشؤون اإلســـامية واألوقاف، 
فـــي  األولويـــة  تكـــون  أن  علـــى 
االســـتفادة لألكبر سًنا مع مراعاة 
للنســـاء،  الخاصـــة  الظـــروف 
وكذلـــك ذوي الهمم ومن يعانون 
من مرض عضال، بهدف اإلفراج 
عنهـــم أو رفع إجـــراءات التنفيذ 
الجبريـــة في مواجهتهم، على أال 
يكـــون قد صـــدر ضد المســـتفيد 
حكـــم باإلدانة فـــي جريمة تمس 
الشـــرف واألمانة، ما لـــم يكن قد 
رد إليـــه اعتباره أو لم يتكرر منه 
ذلـــك الفعـــل مؤخـــًرا بعـــد صاح 

حاله.

“الزكاة” يســـدد ديـــون 175 معســرا 
بـ 680 ألف دينـــار

ليلى مال اهلل

قــال المحاميــان خالد العلي ونورة ياســين إن المحكمة الصغرى الجنائية قضت ببراءة موكله 
مما أســند إليه من تهمي التحريض ومســاعدة الغير على ارتكاب الدعارة واعتماده في حياته 

بصفة جزئية على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة.

أن  الدعـــوى  تفاصيـــل  وفـــي 
أحد األشـــخاص أثناء وجوده 
في منزله وســـط المنامة سمع 
صوت سقوط شـــيء، فتوجه 
األمـــر،  الســـتطاع  للشـــرفة 
ليشـــاهد شـــخصا ملقـــى علـــى 
األرض مصابا ببعض الجروح، 
باإلســـعاف،  باالتصـــال  فقـــام 
وأضاف أن المبنى الذي سقط 
منـــه المصـــاب يســـكنه المتهم 
فـــي الطابـــق الرابـــع، في حين 
أن الطوابق األخرى خالية من 

السكان.
وأفادت تحريات المباحث أن 
المصـــاب قد حضر الـــى منزل 
المتهـــم بتحريض مـــن األخير 
لممارســـة الدعـــارة مـــع إحدى 
الفتيات المتواجدة لديه وهي 
إندونيســـية الجنســـية مقابـــل 
5 دنانيـــر وعندمـــا تناهـــى إلى 
سمعه وجود الشرطة لتفتيش 
المنازل قـــام بالقفر من المبنى 
وأصيب، وبنـــاء عليه تم فتح 
اســـتدالالت  لجمـــع  محضـــر 
بشـــأن الواقعـــة وأخـــذ أقـــوال 
المتهـــم وأفاد بأنه يســـكن في 
أثنـــاء  وأنـــه  الرابـــع،  الطابـــق 
الواقعـــة كان برفقـــة  حـــدوث 
مالك البنايـــة لوجود خلل في 

خزان المياه الخاص بالبناية.
ودفـــع العلي وياســـين بانتفاء 
الُمســـندة  الجريمـــة  أركان 
لموكلـــه اســـتنادا إلـــى الوقائع، 

حيث اســـندت النيابـــة العامة 
للمتهـــم جنحة التحريض على 
الفجور والتكســـب منه، إال أن 
الثابـــت للمحكمـــة مـــن خـــال 
أوراق الدعـــوى الجنائيـــة أنها 
تحريـــض  يفيـــد  ممـــا  خلـــت 
لممارســـة  أنثـــى  ألي  المتهـــم 
الدعـــارة بُحســـبان أن المجني 
مفتـــرض  ركـــن  هـــي  عليهـــا 
علـــى  التحريـــض  لجريمـــة 
الفجـــور والدعـــارة وال يكـــون 
للدعـــوى الجنائية قائمة إذا ما 
لم يتم تحديـــد هوية المجني 
اإلندونيســـية  األنثـــى  عليهـــا 
التـــي تم ذكرها فـــي التحقيق 
الجريمـــة  محـــل  باعتبارهـــا 

أصا. 
للمتهـــم  عاقـــة  ال  وأضافـــا: 
بالواقعة، إذ لـــم يتم ضبط أي 
متعلقات تدل علـــى تحريضه 

أو  الفجـــور  لممارســـة  للغيـــر 
الدعارة في الشـــقة التي يقيم 
فيهـــا، إذ لم يتم تفتيش شـــقة 
المتهم لبيان مـــا إذا كان هناك 
المصـــاب  الرتـــكاب  آثـــار  أي 
أعمـــال منافية لـــآداب داخل 

شقة المتهم.
واســـتندت المحكمة في حكم 
البراءة إلى خلو من ثمة دليل 
على ارتـــكاب المتهـــم للواقعة 
سوى تحريات المباحث والتي 
ال تصلـــح بمفادهـــا دليـــا على 
ارتكاب المتهم للواقعة، فضا 
علـــى خلـــو أوراق الدعوى من 
ثمة شـــاهد على قيـــام المتهم 
بمنزلـــه  النســـاء  باصطحـــاب 
ضبـــط  أو  الدعـــاة  لممارســـة 
الســـيدة التـــي كانـــت بداخـــل 
المنزل أو مشـــاهدتها من قبل 

أحد األشخاص.

المحامية نورة ياسينالمحامي خالد العلي

ــث” أظــــهــــرت تـــلـــقـــي مــتــهــم  ــ ــاح ــ ــب ــ ــم ــ “ال
تــبــرئــه ــة  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ والـ دنـــــانـــــيـــــر...   5

أتى لممارسة الفجور... 
فانتهى به المطاف إلى اإلسعاف

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

ًة  ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ َربِّ ُة اْرِجِعي ِإَلى  ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ َأيَّ »َيا 
ِتي« َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

وجميع موظفي

شركة الدور للطاقة والمياه

بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى 

زهراء محمد محسن العصفور
الموظفة بالشركة

لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

والـــدتها
رحمتـــه  بواســع  الفقيـــدة  اهلل  تغمـــد   
أهلـــها  والهـم  جناتـــه  فسيـح  واسكنها 

وذويـــها الصبـــر والسلوان

وزير الداخلية: وصول قمة “إفيرست” يعكس االهتمام الكبير بأبطال البحرين
هنـــأ جاللـــة الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد باإلنجـــاز العالمـــي

هنـــأ وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول ركـــن 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، عاهل 
البـــاد القائـــد األعلـــى صاحـــب الجالـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة 
وصول رجال الحـــرس الملكي إلى أعلى 

قمة بالعالم “قمة جبل إيفرست”.
ورفع وزير الداخلية أسمى آيات التهاني 
والتبريكات باســـمه ونيابة عن منتســـبي 
وزارة الداخليـــة الـــى جالـــة الملك بهذه 
المناســـبة، وقال إنه من حســـن الطالع أن 
يتزامن هذا اإلنجاز الوطني ونحن نسعد 

بتباشير قدوم عيد الفطر المبارك.
وأضـــاف وزير الداخلية: “أن هذا اإلنجاز 
الـــذي صنعه رجـــال الحـــرس الملكي لهو 
مبعـــث فخر واعتزاز لنـــا جميعًا، إذ تكلل 
برفـــع علـــم مملكتنـــا الغاليـــة علـــى قمـــة 
إيفرســـت، والـــذي اثبتـــوا مـــن خالـــه أن 
روح التحـــدي هـــي هدفهـــم، وأن الريادة 
والمعنويـــات العاليـــة ديدنهـــم مـــن أجـــل 
مملكـــة  لتبقـــى  المنشـــود  الهـــدف  بلـــوغ 

البحرين في الطليعة”.
وأكـــد أن اإلنجـــاز الكبيـــر، يعكـــس الدعم 

واالهتمـــام الامحدود من لـــدن صاحب 
الجالة عاهل الباد بأبطال البحرين، من 
خـــال المتابعة الملكيـــة لهم في رحلتهم 
لصعـــود أعلـــى قمة فـــي العالـــم، لُيضاف 
وحضورهـــا  المملكـــة  إنجـــازات  لســـجل 
المســـتمر فـــي كافـــة المحافـــل الرياضية 
التـــي  الجهـــود  علـــى  مثنًيـــا  العالميـــة، 
بذلوهـــا في اإلعـــداد والتجهيـــز لتحقيق 
هـــذا اإلنجاز الكبيـــر، وإثباتهم بأنهم على 
قـــدر كبيـــر من التمّيـــز والكفـــاءة لتجاوز 
كافة التحّديات مـــن أجل رفعة البحرين 

وإسمها عاليًا.
كمـــا هنأ وزير الداخلية ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة 
وصـــول فريـــق الحرس الملكـــي إلى قمة 

“إيفرست” أعلى قمم العالم.
وأكد وزير الداخليـــة أن اإلنجاز الوطني 
الـــذي هـــو محـــل فخـــر واعتـــزاز، أثبـــت 
عزيمـــة وإصـــرار رجـــال الحـــرس الملكي 
لرفـــع علـــم البحريـــن عاليًا فـــي المحافل 
الرعايـــة  بفضـــل  واإلقليميـــة  الدوليـــة 

الملكيـــة الســـامية لجالـــة الملـــك، ودعم 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء ألبنـــاء البحرين 
المخلصيـــن والذي ســـيظل علـــى الدوام 
نبراســـًا للتحدي واإلصـــرار للوصول إلى 
أعلى المســـتويات لدعم مســـيرة النهضة 

المباركة بقيادة جالة الملك.
كمـــا هنـــأ وزيـــر الداخليـــة، ممثـــل جالة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد 
ســـمو  الركـــن  اللـــواء  الملكـــي  الحـــرس 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 
وصـــول رجـــال الحرس الملكـــي إلى قمة 

جبل إفرست.
اإلنجـــاز  بـــأن  الداخليـــة  وزيـــر  ونـــوه 
مملكـــة  ســـجل  الـــى  يضـــاف  الرياضـــي 
البحريـــن الحافل باإلنجـــازات الرياضية، 
وهـــو ثمـــرة الجهـــود المبذولـــة من ســـمو 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
مشـــيًرا إلـــى أن المتابعـــة والتحفيـــز من 
قبـــل ســـموه لرجـــاالت الحـــرس الملكـــي 
وحـــرص ســـموه علـــى االلتقـــاء بأعضاء 
الفريـــق قبـــل المغـــادرة وإعطـــاء ســـموه 
توجيهاته الســـديدة لهم كان له أبلغ األثر 
في تســـجيل أبطال الحـــرس الملكي هذا 
اإلنجاز الافت والذي سيسجل بحروف 

من ذهب في سجاتنا الرياضية.
وأشـــاد وزيـــر الداخليـــة بالجهـــود التـــي 
بذلها رجاالت الحرس الملكي في ســـبيل 
الوصـــول إلـــى قمـــة إفرســـت وحرصهـــم 
على تخطي الصعاب؛ لرفع علم البحرين 
عالًيا وتسجيل إنجاز كبير وجديد باسم 

المملكة.

المنامة - بنا

الشيخ راشد بن عبدالله

وزير “المالية”: أبناء البحرين يسطرون يوما بعد يوم أروع قصص النجاح
مهنئـــا جاللـــة الملـــك بوصـــول أبطـــال الحـــرس الملكـــي إلـــى قمـــة إيفرســـت

رفـــع وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  ملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة وإلـــى ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، وهنأ مستشار األمن الوطني 
قائد الحرس الملكي ســـمو اللواء الركن 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة 
وصـــول رجال الحـــرس الملكي إلى قمة 

إيفرست.
وبهـــذه المناســـبة أعـــرب وزيـــر الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي عـــن ســـعادته بهذا 
اإلنجاز المشـــرف الـــذي يعد مبعث فخر 
الغالـــي  وطننـــا  أبنـــاء  لكافـــة  واعتـــزاز 
والـــذي نتج بفضـــل الرعايـــة واالهتمام 
الـــذي يحظـــى بـــه فريق رجـــال الحرس 
الملكـــي من ملك البـــاد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، حتى 
جســـدوا اليـــوم أروع األمثلـــة للعزيمـــة 
وحـــب التحـــدي وعشـــق اإلنجـــاز الـــذي 
يشكل الباعث دوًما ألبناء البحرين لرفع 

اسم المملكة عاليًا في كافة المجاالت.

كما نـــوه بجهود ومتابعة ســـمو الشـــيخ 
لرجـــال  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
الحـــرس الملكـــي ممـــا أثمر عنـــه العديد 
المضيئـــة  والمحطـــات  المنجـــزات  مـــن 
والمتميزة التي شـــكلت إضافة لمسيرة 

المملكة الزاخرة.
كما أشاد بعزيمة وإصرار رجال الحرس 
الملكي وبما يتمتعـــون به من إمكانيات 
وقدرات فـــي مواجهة كافـــة التحديات 
والصعوبـــات لبلوغ قمة إيفرســـت ورفع 
علـــم مملكـــة البحرين خفاًقا في رســـالة 

محبة وسام للعالم أجمع

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

الشيخ سلمان بن خليفة



معرض “أثينا” الخيري... ريعه لـ “المؤسسة الملكية”
انطالقا من المســـؤولية االجتماعية تنظم 
مدرســـة أثينـــا الخاصـــة للتعليـــم الخـــاص 
)أثينـــا(، والتـــي تضـــم المراحـــل التعليميـــة 
الثالث لتعليم الطلبة من ذوي االحتياجات 
الخاصة بنظام اليـــوم الكامل، معرضا فنيا 
يتضمن األعمال الفنية لطلبتها الموهوبين 
فـــي الفتـــرة مـــن 13 – 15 مايـــو الجـــاري 
فـــي مجمـــع األفنيـــوز، حيث ســـيتم عرض 
أعمالهـــم وتصاميمهم الفنية التي أبدعوها 
للبيع في المعرض، وسيتم التبرع بحصيلة 
الملكيـــة  المؤسســـة  إلـــى  فنـــي  عمـــل  كل 

لألعمال اإلنسانية.   
وتعليقـــا علـــى هـــذا اإلعـــالن، قـــال أميـــن 
“نحـــن  الســـيد  المؤسســـة مصطفـــى  عـــام 
ســـعداء بالتعـــاون مـــع مدرســـة أثينـــا فـــي 

هـــذا المعـــرض والذي يأتي فـــي إطار دعم 
أهداف المؤسســـة، حيث إنه سيتم اختيار 
المشـــاريع التـــي تعكـــس قيمنـــا األساســـية 
وتجسدها من خالل العمل الفني، كما وأننا 
نعتقـــد أنه من خالل هذا المعرض، وجدت 
مدرســـة أثينا طريقة مبتكـــرة لكي تعكس 
قيمتنا األساسية لالبتكار، من خالل تعليم 
طلبتها مـــن ذوي االحتياجات الخاصة فن 
العطاء؛ من أجل المجتمع والذين يتميزون 
بقدرات خاصة تسمح لهم بالتفوق والتميز 
فـــي العديـــد من الجوانـــب، بما فيهـــا الفن، 
متمنيـــن لهـــم التوفيق والنجاح وشـــاكرين 

لهم مشاركتهم في المعرض”. 
مـــن جانبهـــا، قالـــت مديـــرة مدرســـة أثينا، 
ماريتـــا إس. ســـيكارت “إنني ســـعيدة جدا 

الملكيـــة  المؤسســـة  مـــن  المقـــدم  بالدعـــم 
لألعمال اإلنســـانية لهذا المعرض، وأود أن 
أنتهز هذه الفرصة؛ لكي أشكر ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب، 
ورئيـــس مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، ومصطفى الســـيد والجهة 
إف  جـــي  مجموعـــة  للمدرســـة،  المالكـــة 
إتـــش المالية؛ لدعمهم لمبادرات المدرســـة 
ومســـاعدتنا فـــي توفير تعليـــم  متميز في 
مملكة البحرين. كما أتقدم بالشكر الخاص 
لتشـــجيعهم  الطلبـــة  أمـــور  أوليـــاء  إلـــى 
أبناءهـــم إلدراك أهميـــة مســـاهماتهم التي 
تمثـــل أهميـــة كبيـــرة للمجتمـــع، كمـــا وأود 
أن أوجـــه الدعوة للجميع لزيـــارة المعرض 

ودعـــم الطلبـــة مـــن خـــالل شـــراء أعمالهم 
الفنية”.

إن مدرســـة أثينـــا والتي تعتبـــر إحدى أهم 
التعليـــم  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  المـــدارس 
الخـــاص في مملكة البحريـــن تدرك أن كل 
طفـــل فريـــد مـــن نوعـــه ولديـــه متطلباتـــه 

الفرديـــة لدعـــم احتياجـــات تعلـــم محددة، 
ولذلك فإن المدرسة تعمل بشكل وثيق مع 
أوليـــاء أمور الطلبة؛ للتأكد من أن أبناءهم 
يتلقـــون الرعايـــة والدعـــم الالزمين، حيث 
يركز المدرســـون المتخصصون بالمدرســـة 
على اتباع أساليبهم الخاصة التي تتناسب 

مـــع احتياجـــات التعلم للطلبـــة. كما وتضم 
ضمـــن  عالجيـــون  أخصائيـــون  المدرســـة 
طاقـــم العمل لتطويـــر برامـــج تأهيل تركز 
علـــى االحتياجات غيـــر األكاديمية للطلبة، 
بمـــا في ذلك العالج التأهيلي، عالج النطق 
واللغـــة، عالج الســـلوك والعـــالج الطبيعي. 
كمـــا توفـــر مدرســـة أثينـــا حاليـــا خيـــارات 
إقامـــة لطلبـــة المدرســـة، ممـــا يجعلها أول 
منشـــأة متخصصة فـــي البحرين توفر هذا 

الخيار لإلقامة”.  
لمزيد من المعلومات حول المعرض، يرجى 
التواصـــل مـــن خـــالل البريـــد اإللكترونـــي 
info@athenabh.com، أو رســـالة نصيـــة 
إلى الرقم 34490271 أو االتصال بنا على 

الرقم 16568120.

المنامة - “أثينا”
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جهود جبارة للمدارس بإنجاز التطبيقات الشاملة بسالسة
ــم فـــــي زمــــــن الـــجـــائـــحـــة ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــاء أمــــــــور يـــــبـــــدون ارتـــــيـــــاًحـــــا الســــتــــمــــرار الـ ــ ــ ــي ــ ــ أول

إن  مـــدارس حكوميـــة  أمـــور طلبـــة  أوليـــاء  قـــال 
أبناءهـــم أنجزوا تطبيقـــات تقويم األداء الشـــاملة 
التي تعـــادل االختبارات النهائية للفصل الدراســـي 
الثانـــي، بسالســـة ومرونـــة، معربيـــن عـــن شـــكرهم 
وتقديرهـــم للمـــدارس علـــى جهودهـــا الجبـــارة في 
خـــالل  والدعـــم  والتواصـــل  واإلرشـــاد  التوضيـــح 
أوقـــات الـــدوام الرســـمي وخارجـــه، بما أعـــان على 
تحقيـــق هـــذه النتيجة المشـــرفة، مشـــيرين إلى أن 
العام الدراســـي الحالي ينتهي بقصة نجاح جديدة 

لمملكة البحرين جديرة بالتوثيق.
كمـــا ثمنـــوا مـــا تبذلـــه وزارة التربيـــة والتعليـــم من 
جهـــود لضمان اســـتدامة العمليـــة التعليميـــة، بدءا 
بتوفيـــر قنـــوات الدراســـة والتعّلـــم، ووصـــوال إلـــى 
مـــا تحقـــق من نجـــاح فـــي مرحلـــة تقويـــم اإلنجاز 
األكاديمـــي للطلبـــة، والتي اســـتعدت لهـــا المدارس 

بشكل ممتاز، وهيأت الطلبة لها.
الســـعيد  منصـــور  عبدالنبـــي  أوضـــح  جانبـــه،  مـــن 
العهـــد  مدرســـة  مـــن  فاطمـــة  الطالبـــة  أمـــر  ولـــي 
الزاهـــر الثانويـــة للبنـــات أنه وبالرغم مـــن الظروف 
االســـتثنائية التي تعيشـــها مملكتنا الحبيبة ومدى 
انعكاســـاتها علـــى الكثيـــر مـــن القطاعـــات المهمـــة، 
إال أن قطـــاع التعليـــم أبى االستســـالم لهـــا، وجعل 
الطلبة يعيشـــون الواقع المدرســـي حتـــى وإن كان 
ذلك عن بعد، ويظهر ذلك جلًيا من خالل األنشـــطة 
والتطبيقـــات المدرســـية وبالخصـــوص التطبيقات 
الشـــاملة التي تتحدى قـــدرات الطالبات وتجعلهن 
يتنافســـن للوصول إلـــى التميز، إضافـــًة إلى توفير 
برامـــج رفع المســـتوى التحصيلـــي األكاديمي مثل 
برنامـــج )ســـاعات المراجعة الذهبيـــة( التي كان لها 
األثـــر في زيادة المحصلـــة العلمية بما ينفع ويخدم 

التطبيقات الشاملة، وتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
فـــي  المثمـــرة  لجهودهـــن  المدرســـة  لمنتســـبات 

استمرارية التعليم.
وقـــال عباس الشـــيخ ولـــي أمـــر الطالبة زهـــرة من 
مدرســـة التضامن الثانوية للبنات أن المدرســـة قد 
بذلـــت جهـــودا جبـــارة منذ تفشـــي الجائحـــة، بدءا 
بالدروس ووصوال إلى التطبيقات النهائية الشاملة، 
كمـــا كانت حريصة كل الحرص علـــى أن تكون كل 
طالبـــة ملمـــة بالمناهـــج التعليمية ومنجـــزة لجميع 
التقويمات والتطبيقات، وقد وفقت المدرســـة في 
إعداد وتجهيز الطالبات نفســـيا وعلميا للتطبيقات 

الشاملة التي تم أداؤها بكل نجاح وتوفيق.
وأضاف حســـين جمعة ولـــي أمر الطالبة جمانة من 
مدرســـة العهـــد الزاهر الثانوية للبنات أن المدرســـة 
قامـــت بجهـــود كبيـــرة طوال الفتـــرة االســـتثنائية؛ 

مـــن أجل ضمـــان ســـير العمليـــة التعليميـــة بأفضل 
صـــورة ولقد انعكس ذلك علـــى الطالبات، وبصفته 
ابنتـــه  مســـتوى  فـــي  ذلـــك  أثـــر  لمـــس  أمـــر  ولـــي 
األكاديمـــي، ومـــن هـــذه الجهـــود المميـــزة تقديـــم 
حصص الدعم ومشـــروع الســـاعات الذهبية طوال 

فتـــرة التطبيقات، والذي يهدف إلـــى تقديم الدعم 
والمســـاندة ومراجعـــة كافـــة ما تـــم تعلمـــه وتهيئة 
الطالبات لتقديم التطبيقات الشـــاملة، وهذا ساهم 
بشـــكل كبيـــر فـــي تمكين بناتنـــا الطالبـــات من فهم 
المنهـــج المدرســـي وتحقيق أهـــداف التعلم بحيث 
يصبحن جاهزات ألداء التطبيقات بأفضل صورة.

وأشـــارت زينب ســـلمان الصددي ولية أمـــر الطالبة 
مريم جعفر من مدرســـة التضامـــن الثانوية للبنات 
بـــأن الـــكادر التعليمـــي واإلداري قـــد بـــذل كل مـــا 
بوسعه؛ من أجل استكمال التعليم على أكمل وجه، 
وأن التطبيق الشـــامل حـــل محل االمتحان النهائي 
وهو فعال يشـــمل المقـــرر بأكمله، ويمثـــل ضمانا لنا 
كأوليـــاء أمـــور بأن الطالب ملم بالمقرر بشـــكل تام، 
فالمدرســـة قدمت جهودا جبارة مـــع الطالبات قبل 

وأثناء التطبيق الشامل.

تقديم التطبيقات الشاملة عن بعد

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم
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ماريتا إس مصطفى السيد

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قـــال وكيل وزارة األشـــغال 
البلديـــات  وشـــؤون 
والتخطيط العمراني للثروة 
الحيوانيـــة خالد حســـن إن 
الحيوانيـــة  الرقابـــة  ادارة 
االســـتعدادات  أكملـــت 
الالزمـــة فيما يتعلق بضمان 
توافر الكميـــات الكافية من 
اللحـــوم لفتـــرة عيـــد الفطر 

المبارك.
الثـــروة  وكيـــل  ـــن  وبيَّ
إجمالـــي  “أن  الحيوانيـــة 
تـــم  التـــي  الحيـــة  األغنـــام 
توفيرهـــا لفترة عيـــد الفطر 
السعيد يصل مجموعها إلى 
7 آالف رأس مـــن األغنـــام”، 
كميـــات  أن  إلـــى  مشـــيرا 
اللحـــوم الحمـــراء )المبـــردة 
تـــم  التـــي  والمجمـــدة( 
توفيرها ُتقـــدر بنحو 1600 
طـــن، أمـــا لحـــوم الدواجـــن 
)المبردة والُمجمدة(، فتصل 

إلى 2800 طن.
وأوضـــح “أن شـــهر رمضان 
المبارك وعيد الفطر، ُيعدان 
من المواســـم التـــي يتزايد 
الطلـــب فيهـــا علـــى اللحوم 
ســـواء لالســـتهالك المنزلي 
أو علـــى مســـتوى المطاعم 
األمـــر  وهـــو  والفنـــادق، 
الرقابـــة  إدارة  دفـــع  الـــذي 
الحيوانية لالستعداد ُمبكرا 
لضمان توافر الكميات التي 
الســـوق  احتياجـــات  تلبـــي 
أنـــه  إلـــى  الفتـــا  المحليـــة، 
يتوقـــع الزيادة فـــي الطلب 
فتـــرة  بعـــد  اللحـــوم  علـــى 
العيد تزامنـــا مع فتح منفذ 

جسر الملك فهد”.
دعـــا  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
الحيوانيـــة  الثـــروة  وكيـــل 
والمقيميـــن  المواطنيـــن 
علـــى ضـــرورة التعامـــل مع 
المسلخين المعتمدين الذي 
يقـــع أحدهمـــا فـــي منطقـــة 

فـــي  يقـــع  واآلخـــر  الهملـــة 
منطقة ســـترة، مشددا على 
أهميـــة االبتعاد عن التعامل 
مع أماكن الذبح العشـــوائية 

خطـــورة  مـــن  تشـــكله  لمـــا 
كبيرة علـــى الصحة العامة، 
انعكاســـاتها  عـــن  فضـــال 

السلبية على البيئة.

وصول 7 آالف رأس من األغنام... و4.4 ألف طن “المبردة والمجمدة”

استكمال االستعدادات الالزمة لتوفير اللحوم في العيد

خالد حسن
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شكر على تعاز
تتقدم

عائلة الدوي
عبداهلل وأحمد ابنا المرحوم عيسى بن محمد بن جمعة الدوي

والشقيقات نوال، منى، وإقبال

بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى مقام

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

في وفاة فقيدهم الغالي المغفور له بإذن اهلل تعالى

الوجيه عيسى بن محمد بن جمعة الدوي
وإلى سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة  رئيس الحرس الوطني

وإلى سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة  وزير شؤون الديوان الملكي
وإلى سمو الشيخ عبداهلل بن حمد بن عيسى آل خليفة  الممثل الخاص لجاللة الملك

وإلى سمو الشيخ خليفهة بن حمد بن عيسى آل خليفة 
وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة  ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب
وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة  النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

وإلى سمو الشيخ سلطان بن حمد بن عيسى آل خليفة
وإلى سمو الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة  نائب رئيس مجلس الوزراء

وإلى سمو الشيخ ابراهيم بن حمد بن عبداهلل آل خليفة
وإلى سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة  نائب رئيس مجلس العائلة المالكة

وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة  نائب رئيس مجلس الوزراء
وإلى سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة
وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة

وإلى معالي الشيخ محمد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة  رئيس المجلس األعلى للصحة
وإلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة  وزير الديوان الملكي

وإلى معالي الشيخ خالد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة  نائب رئيس مجلس الوزراء
وإلى معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة  القائد العام لقوة دفاع البحرين

وإلى معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل بن أحمد آل خليفة - وزير الداخلية
وإلى معالي الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة  رئيس جهاز المساحة

وإلى معالي الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد آل خليفة  نائب رئيس المجلس األعلى للرياضة
وإلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة  مستشار جاللة الملك للشؤون السياسية

وإلى معالي الشيخ أحمد بن محمد بن حمد آل خليفة  رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية
وإلى معالي الشيخ أحمد بن عطية اهلل آل خليفة  وزير شؤون المتابعة بالديوان الملكي

وإلى سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني  وزير الخارجية
وإلى معالي الشيخ سلمان بن خالد بن محمد آل خليفة  مدير عام مجلس العائلة المالكة

وإلى سعادة اللواء ركن خليفه الفاضله - رئيس المراسم الملكية
وإلى الشيخ صباح ناصر صباح الصباح  وكيل الديوان األميري لشؤون األسرة الحاكمة بدولة الكويت
وإلى سمو األمير هاشم ابن الحسين بن طالل  كبير أمناء الديوان الملكي األردني الهاشمي

والمملكة  السعودية  العربية  المملكة  من  واألمراء  الكريمة  المالكة  العائلة  أفراد  والسعادة  والمعالي  السمو  أصحاب  وإلى 
األردنية الهاشمية وأفراد  األسرة الحاكمة في دولة الكويت ودولة اإلمارات ورئيسي مجلس الشورى والنواب ومستشاري جاللة 
الملك المفدى  والوزراء ومن في حكمهم ورئيس ديوان سمو ولي العهد ومستشاري ولي العهد األمين  وضباط وزارة الدفاع 
والتجار  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  ورئيس  والوكالء  والقضاء  الدين  مشايخ  الفضيلة  وأصحاب  الوطني  والحرس  والداخلية 
والوجهاء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب  والسفراء مملكة البحرين في الخارج وسفراء المملكة العربية السعودية والكويت 
وسلطنة عمان واإلمارات ومصر واألردن وفلسطين وسفراء الدول الصديقة العربية واألجنبية المعتمدين في البحرين وأعضاء 

الجمعيات الخيرية واألصدقاء والمعارف في مملكة البحرين وخارجها ولجميع المعزين.

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

الفضالة
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تضامن بحريني مع الشعب الفلسطيني ودعوة لوقف التصعيد
ـــراح ـــيخ الج ـــي الش ـــي ح ـــق أهال ـــاكات بح ـــة لالنته ـــب وخيم ـــي: عواق الزيان

شـــارك وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، أمس، 
عبـــر تقنية االتصـــال اإللكتروني المرئـــي، في اجتماع 
مجلس جامعة الـــدول العربية في دورته غير العادية 
على المســـتوى الوزاري، بمشاركة رؤساء وفود الدول 

المشاركة، واألمين العام لجامعة الدول العربية.
وألقـــى وزير الخارجية خالل االجتماع كلمة قال فيها 
إن العالـــم تابـــع بقلٍق بالـــٍغ تطورات األوضـــاع األخيرة 
في مدينة القدس الشـــريف، نتيجة عزم المستوطنين 
اإلسرائيليين إجالء المقدسيين من مساكنهم في حي 
الشـــيخ جراح، وقيام القـــوات اإلســـرائيلية باالعتداء 
علـــى المصليـــن فـــي حرم المســـجد األقصـــى في هذه 
الليالي المباركة من شهر رمضان الفضيل، بما يتعارض 
الدولـــي،  والقانـــون  الدوليـــة  الشـــرعية  قـــرارات  مـــع 

ويتنافى مع قيم التسامح والتعايش والسالم.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة أن مـــا يجـــري فـــي مدينـــة 
القدس من انتهاكات واعتداءات يســـتفز مشـــاعر كل 
المسلمين في العالم، وستكون له عواقب وخيمة على 

األمن واالستقرار في األراضي المحتلة. 
وقـــال نحـــن ندعو الحكومة اإلســـرائيلية إلـــى احترام 
القانـــون الدولـــي والوفـــاء بالتزاماتهـــا الدوليـــة كقوة 
قائمـــة باالحتالل في القدس الشـــرقية، وعـــدم تغيير 
الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة ومراعاة 
مبيًنـــا  والمســـيحيين،  المســـلمين  لـــدى  خصوصيتهـــا 
أن مملكـــة البحريـــن أعربـــت عن اســـتنكارها الشـــديد 

فـــي  المصليـــن  علـــى  اإلســـرائيلية  القـــوات  العتـــداء 
المســـجد األقصى، وسعي المســـتوطنين إلى مصادرة 
أمـــالك المقدســـيين في حي الشـــيخ جـــراح، وطالبت 
بوقـــف هذه االعتداءات ضـــد أبناء القدس، والتي من 
شـــأنها أن تزيد األمـــور تعقيًدا وتقـــوض فرص إحياء 

عملية السالم في األراضي المحتلة.
وعبـــر الزياني عن تضامن مملكة البحرين مع الشـــعب 
الفلســـطيني الشـــقيق، مؤكًدا موقف مملكـــة البحرين 
الثابـــت بـــأن الســـالم العـــادل والدائـــم فـــي المنطقـــة 
لـــن يتحقـــق إال بحصـــول الشـــعب الفلســـطيني علـــى 
كامـــل حقوقه المشـــروعة في إقامة دولته المســـتقلة 
وعاصمتهـــا القدس الشـــرقية وفًقا لقرارات الشـــرعية 

الدولية وحل الدولتين ومبادرة السالم العربية.
البحريـــن تدعـــو  وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن مملكـــة 
اإلنســـانية  مســـؤولياته  لتحمـــل  الدولـــي  المجتمـــع 
واألخالقية في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من 
جميع االنتهـــاكات اإلســـرائيلية، وأن يتحرك لمواجهة 
االعتـــداءات التـــي ترتكب بحق الشـــعب الفلســـطيني 
في القدس وباقي األراضي الفلسطينية المحتلة. كما 
وتدعـــو إلى وقف التصعيد والعنف وتســـخير الجهود 
الدولية لتحقيق الســـالم واالســـتقرار للمنطقة، مؤكًدا 
دعـــم مملكـــة البحريـــن لكل الخطـــوات التي ســـيقرها 
المجلـــس الموقـــر للتعاطـــي مـــع هـــذه التداعيـــات في 
مدينة القدس الشريف واالستيطان اإلسرائيلي فيها.

المنامة - وزارة الخارجية

“األعلى االسالمي”: غدا أول أيام العيد
ــادة ــه ــش ــال ــإدالء ب ــ ــ ــد لـ ــ ــدم أحـ ــقـ ــدم تـ ــ ــد عـ ــؤكـ ــس يـ ــل ــج ــم ال

للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  أعلـــن 
االســـالمية أن يـــوم غـــٍد الخميـــس هو 

أول أيام عيد الفطر المبارك.
وصدر عن المجلس بيان بهذه المناسبة 

فيما يلي نصه:
الحمـــد للـــه الـــذي وفقنـــا لصيـــام شـــهر 
والســـالم  والصـــالة  رمضـــان وقيامـــه، 
على أشرف أنبيائه وأكرم رسله، سيدنا 
محمد خير الصائميـــن، وإمام المتقين، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرؤيـــة  هيئـــة  اجتمعـــت  فقـــد  وبعـــد، 
أصحـــاب  مـــن  المكونـــة  الشـــرعية 
الفضيلـــة الشـــيخ عدنـــان بـــن عبـــدهللا 
القطـــان، والشـــيخ الدكتـــور فريـــد بـــن 
الدكتـــور  والشـــيخ  المفتـــاح،  يعقـــوب 
إبراهيـــم بن راشـــد المريخي، والشـــيخ 
راشـــد بن حســـن البوعينيـــن، في قاعة 
االجتماعـــات بمبــــنى المجلـــس األعلى 
يــــوم  مســـاء  اإلســـالمية،  للشـــؤون 

رمضـــان   29 األربعـــاء  ليلـــة  الثالثـــاء 
2021م،  مايـــو   11 الموافـــق  1442هــــ 
لتلقـــي األنباء والشـــهادات برؤية هالل 

شهر شوال.
وحيث إنه لم يتقدم أحد بشهادة حـتى 
صـــدور هذا البيان، فـــإن اليوم األربعاء 
هـــو المكمل لعدة شـــهر رمضان ثالثين 
أول  هـــو  الخميـــس  غـــدا  وإن  يوًمـــا، 

أيـــام عيد الفطـــر المبارك لعـــام 1442هـ 
الموافـــق 13 مايو 2021م، وبناء عليه، 
فقد قررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرًعا، 
جعله هللا عيًدا مبارًكا عائًدا على جميع 

المسلمين باليمن والخير والبركات.

هيئة الحكم بالرؤية

الشيخ عدنان بن عبدهللا القطان

الشيخ د.فريد بن يعقوب المفتاح
الشيخ د. إبراهيم بن راشد المريخي

الشيخ راشد بن حسن البوعينين
هذا ويغتنم المجلس األعلى للشـــئون 
اإلســـالمية هـــذه المناســـبة الســـعيدة 
ليرفع إلى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمــــير سلمان 
األســـرة  وإلـــى  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
المالكة الكريمة، وإلى شعب البحرين 
الوفي، وإلى العالم اإلســـالمي، أجمل 
التهاني وأزكى التبريكات بعيد الفطر 
المبـــارك، ضارعين إلـــى هللا القدير أن 
يجعل هذا العيد فاتحة خــــير وسالم 
ويمن وأمـــن للعرب والمســـلمين، وأن 
يعيـــد هـــذه المناســـبة الســـعيدة على 
وصلـــى  والكرامـــة،  بالعـــزة  الجميـــع 
هللا علـــى ســـيدنا ونبينـــا محمد وآلــــه 

وصحبه أجمعين.

المجلس األعلى للشؤون االسالمية يعلن أن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك

المنامة- بنا

لـــك البشـــرى

ــّا ـــرى وهـ ــد بالبش ــّل العيـ أطـ

مضى شـهر الصيـاٍم بنا سـريعا

لتبعث في القلوب صفاء صدٍق

وودعنـــا وفـــي القلـــب اشـــتياق

ــاٍء ــي هن ــل ف ــد يرف ــاء العي وج

ــماٍء ــي سـ ــائر فـ ــْت البشـ وحلقـ

لتكشـــف عـــن ســـماء الكـــون داًء

ــبٍّ ــاء ح ــي ــض وهــــّل هــالــه ب

ــأّن ضـــيـــاؤه أبـــيـــات شــعــٍر ــ ك

وفـــي كلماتهـــا نغمـــات حـــبٍّ

ــٍة هطلـــْت ودادا وصـــوب غمامـ

لـــك البشـــرى أبـــا ســـلمان يامـــْن

ــاٍء أقـــام على وف ــْن قــد  ــا م وي

ربــوعــا سماحته  ــن  م ــا  ــي وأح

ــاء حــّبــا ــ وجــــاد بــطــيــبــٍة وأفـ

ــون مــاٍء ــي ــأّن بــراحــتــيــه ع ــ ك

أبـــى إال العطـــاء بـــكّل حيـــٍن

ــم يــعــرف غـــداة الــســؤل إاّل ول

فحــاز الســبق فــي ســوح المعالي

ــوان فخٍر ــن ع ــا  ي أبـــا ســلــمــان 

ســـلمت لنـــا ودمـــت لنـــا مـــاذا

رعـــاك اهلل يـــا ألـــق الليالـــي

ــة القوافـــي ــم لغـ يّزيـــن ذكركـ

لتأتـــَي وهـــي واضحـــة المعانـــي

كالآللـــي خصالـــك  تطرزهـــا 

إذا مـــا الشـــعر صـــاغ لكـــم مديحـــا

ــرٍف ــن كـــّل ح ــّزي لــكــم ألـــٌق ي

ألّن مــكـــــــــارم األخــــــــاق روٌح

ســـعْت لغتـــي إليـــك بـــكّل شـــوٍق

صدٍق بلسان  باسمكم  وجادْت 

ولـــم تنفـــّك للرحمـــن تدعـــو

ـــا ـــلمان حصن ـــا س ـــا أب ـــت لن فدم

علـــى البحريـــن فـــي فـــرٍح تجّلـــى

كصـــوب غمامـــٍة تـــزداد هطـــا

ُتتلـــى القـــرآن  مـــن  بآيـــاٍت 

ــّا ــه أّن يمـ ــب منـ ــا القلـ وحاشـ

ونفا ــا  ــرض ف ــه  ب ــا  ــي أح ــْن  ــم ل

بعـــون اهلل بالخيـــرات ُحبلـــى

تــــزداد ثقا بــهــا  ــًة  ــح ــائ وج

ــها ــا وسـ ــا َحَزنـ ــي أرضنـ يغّشـ

تفـــــــوح حــروفـــــــه وردا وفـــــّا

تعــّم علــى الــورى شــيخا وطفــا

ــا ونــبــا ــ ــاق ــ ــا وأخ ــانـ وإحـــسـ

أقـــام بحكمـــه قســـطا وعـــدال

وســـّطر ُنبلـــه للمجـــد فصـــا

َمحا ــاث  ــ وأغ مــجــدبــا  فــأحــيــا 

ــوال وفــعــا ــ ــى أبــنــائــه ق ــل ع

تفيــض علــى البريــِة حيــث حّا

ــّا ــال ك ــ ــا ق ــه مـ ــان ــس كــــأّن ل

ـــا ـــّح هط ـــحاب يس ـــا كالس جواب

ونـــال هنالـــك القـــدح المعّلـــى

ــى ــد تجّلـ ــاء وقـ ــدرا أضـ ــا بـ ويـ

ــّا ــرًة وظـ ــخـ ــفـ ــا ومـ ــزانـ ــيـ ومـ

وزادك رفعـــًة وهـــدًى وفضـــا

ـــى ـــى وأحل ـــا أحل ـــل حرفه ويجع

قـــد اتخـــذْت مـــن األوزان أهـــا

فتنطـــق بالخصـــال الغـــّر جذلـــى

ـــا ـــد وص ـــروف تري ـــْت كّل الح أت

ويجعلـــه جديـــدا ليـــس يبلـــى

تجـــدده لكـــي يـــزداد صقـــا

ـــْوال ـــرفا َوَط ـــمكم ش ـــْت باس وغّن

شما ــّم  ــلـ وتـ مـــــودًة  تـــبـــّث 

لكـــم مـــا قـــام ذو ُنســـٍك وصلـــى

ــا ســلــمــان ظــّا ودمـــت لــنــا أبـ

محمد هادي الحلواجي

قصيدة مهداة لحضرة صاحب الجالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه

بمناسبة عيد الفطر المبارك

بدور المالكي

كاظم لـ “^”: “كورونا” قطعت 
أرزاقنا والرسوم تضاعف الخسارة

الذي  علي،  كاظم  الحرفي  يقول 
ــمـــره فـــي بيع  قــضــى ســـنـــوات عـ
منذ  التراثية  الصناعات  منتجات 
اليوم:  وحتى  عاما   25 مــن  أكثر 
كــنــت شـــابـــا طــمــوحــا أبـــحـــث عن 
عــمــل أســاعــد بــه أســرتــي ويكفل 
لـــي مـــصـــروفـــاتـــي، فـــبـــدأت قبل 
التسعينات في المهنة التي كانت 
شــغــفــي مـــن خـــالل “بــســطــة” في 

مختلف شوارع البحرين.
البسطة  في  أبقى  كنت  ويضيف: 
قسوة  تهمني  ال  طويلة،  لساعات 
ولسنين  شـــتـــاًء  أو  صــيــفــا  ــجــو  ال
طــويــلــة حــتــى عــرفــنــي الـــمـــارة، 
ــــي هللا فــاشــتــريــت بــاصــا  ــن ورزقــ
قــديــمــا صـــار مــســاعــدي فــي حمل 
ــا فــي  ــهـ ــول بـ ــجــ ــ ــت ــ بـــضـــاعـــتـــي وال

األسواق الشعبية والبازارات.
ــرد كـــاظـــم صـــاحـــب مــحــل  ــســ ــ وي
ــن” لــلــحــرف الــيــدويــة  “بــحــريــن اليـ
البحرين  مجمع  فــي  البحرينية 
فيقول:  “الـــبـــالد”  ـــ  ل جميلة  قــصــة 
من  بالقرب  منتجاتي  أبيع  كنت 
فترة  بعد  العالي ففوجئت  مجمع 
يدعونني  الــمــجــمــع  مــن  بــمــوظــف 
لبيع منتجاتي في المجمع بكشك 
التزامي،  الحظوا  أن  بعد  مجانا، 
ــور، أعــطــونــي  ــ ــه ـــ 3 شــ ــ بـــعـــدهـــا ب
ــزي لــمــدة 5  “الــكــشــك” بــإيــجــار رمـ
سنوات، مردفا: لن أنسى موقفهم 

الكريم هذا أبدا.
لألسر  بــعــدهــا  انضممت  ويــتــابــع: 
بفعالياتهم،  وشــاركــت  المنتجة 

كانت مشاركتي في مجمع  حتى 
البحرين والتي امتدت لفترة إلى 
المجمع  من  مسؤولة  حضرت  أن 
للمشاركة  لتدعوني  أجنبية  وهي 
المجمع  فــي  المناسبات  كــل  فــي 
التزام  مــن  مني  لمسوه  لما  نظرا 
واســـتـــمـــررت مــعــهــم حــتــى الــعــام 
محلي  استأجرت  أن  إلــى   ،2007
في مجمع البحرين لبيع منتجاتي 
وليكون منصة أيضا لبيع منتجات 

األسر المنتجة. 
على  الجائحة  تأثير  يــروي  وبألم 
اإلنــتــاجــيــة، فــيــقــول: لــقــد توقف 
عمل كل العاملين في هذا الجانب 
وأصبحنا  الــجــائــحــة  بــدايــة  مــنــذ 
بـــال بــيــع وبـــال عــمــل، كــنــا نحظى 
ومع  ولكن  السياحة،  بدعم  سابقا 
الـــوضـــع صعبا  الــجــائــحــة أصــبــح 
رســوم  علينا  تراكمت  وقــد  جــدا، 
للبلدية  أدفــع  أن  ويجب  البلدية، 

فمن  نبيع  ال  ونــحــن  ــار،  ــن دي  600
ال  ونحن  المبلغ  على  أحصل  أيــن 
نبيع؟ فاعتمادنا كان على السياح 
الحياة  توقفت  وقــد  والــمــعــارض 

وانقطع رزقنا ورزق عائالتنا.
وناشد كاظم المسؤولين بالبلدية 
الــنــظــر فـــي وضــعــهــم اإلنــســانــي 
ومـــســـاعـــدتـــهـــم فـــــي الــــظــــروف 
الحالية لرفع الرسوم عنهم خالل 
المرحلة الحالية لتجاوز الجائحة، 
الدعم  الوقت  هــذا  في  مستذكرا 
الــكــريــم مــن لـــدن قــريــنــة الــعــاهــل 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  رئــيــســة 
األمــيــرة  الملكي  الــســمــو  صــاحــبــة 
خليفة،  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
من خالل ضمها منتجاتنا لمبادرة 
آرت   - الحدود  عبر  البحرين  “فن 
بـــــاب”، مـــؤكـــدا أن دعــــم ســمــوهــا 
يمثل تطويرا للصناعات الحرفية 

ومنتجات األسر.

دعم سمو قرينة العاهل للصناعات 
الحرفية محل إشادة

أسر
منتجة

زاوية تسلط الضوء عىل 

مرشوعات ونشاط األرس 

املنتجة مبختلف املناطق

مع “^” 

كاظم يتحدث إلى “^” 

معروضات
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المنامة - وزارة الداخلية

العامة  لـــإدارة  العام  المدير  صــرح 
بأنه  الــجــنــائــيــة،  واألدلــــة  للمباحث 
المشروع  على  حاليًا  العمل  يجري 
ــادة  ــ الــوطــنــي لــرصــد وتــحــلــيــل وزي
ــان  ــ ــافـــي مــــن إدمــ ــعـ ــتـ مــــعــــدالت الـ
تقنية  باستخدام  المخدرة  الــمــواد 
بتوجيهات  االصــطــنــاعــي،  الــذكــاء 
ــر الــداخــلــيــة الــفــريــق أول  ــ مــن وزي
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
ومــتــابــعــة مــن رئــيــس األمـــن الــعــام 
باالعتماد  الــحــســن  طـــارق  الــفــريــق 
لالرتقاء  االصطناعي  الذكاء  على 
وزارة  تــقــدمــهــا  ــتــي  ال ــالــخــدمــات  ب
الــداخــلــيــة.ويــهــدف الــمــشــروع إلــى 
االصطناعي  الذكاء  قدرات  إدخال 
ــي ُتــحــاكــي  ــتـ ــي والـ ــ لــلــحــاســب اآللـ
البشرية في فهم  الذهنية  القدرات 
الــمــتــغــيــرات والــعــوامــل الــتــي تؤثر 
يساهم  مما  المدمنين  سلوك  على 
في وضع السياسات الالزمة سواء 
الوطني  أو  الفردي  المستوى  على 
ــقــرار.وأضــاف المدير  ال فــي اتــخــاذ 
للمباحث  الــعــامــة  لــــــإدارة  الـــعـــام 
واألدلة الجنائية أن المشروع يعتبر 
األول من نوعه في الشرق األوسط، 
ــاوالت  ــحــ ــاك مــ ــ ــن ــت هــ ــ ــان ــ ــث ك ــيـ حـ
المختلفة  المتغيرات  لربط  قليلة 
الديناميكية  إلـــى  افــتــقــرت  لكنها 
تقنيات  استخدام  سيوفرها  التي 
ــي، مــوضــحــا  ــاعـ ــنـ ــطـ الــــذكــــاء االصـ
تعزيز  إلـــى  يــســعــى  الــمــشــروع  أن 
في  دورهــا  وإبـــراز  البحرين  مكانة 
مستوى  على  المخدرات  مكافحة 

ــــم، حـــيـــث يــســهــم بــطــريــقــة  ــال ــعــ ــ ال
ــان،  غــيــر مــبــاشــرة فــي عـــالج اإلدمــ
تراجعت  اإلدمــان  قل  إذا  وبالتالي 
كالسرقات،  له  المصاحبة  الجرائم 
باإلضافة إلى تقليل الكلفة المادية 
قد  كما  الــمــوارد،  على  والمحافظة 
الحق  وقــت  فــي  البرنامج  يساعد 
قد  الذين  االشــخــاص  تحديد  على 
البديلة  العقوبة  برنامج  يشملهم 

فيما يخص اإلدمان.
ــدور  ــ ــن مــنــطــلــق ال ــه مـ ــ ــح أن ــ وأوضــ
الــمــحــوري واألســـاســـي لــلــدولــة في 
جــاءت  التعافي،  على  مساعدتهم 
فكرة هذا المشروع والذي سيساهم 
ــمــرجــوة  فـــي تــحــقــيــق األهــــــداف ال
المعنية  ــوزارات  ــ ــ الـ مـــع  بــالــتــعــاون 
ــي  ــمــدن ــمــجــتــمــع ال ومـــؤســـســـات ال
ــات الــبــحــثــيــة الــمــخــتــلــفــة،  ــهـ ــجـ والـ
يستهدف  المشروع  أن  إلى  مشيرًا 
المعادالت  على  قائم  نــمــوذج  بناء 
الــريــاضــيــة االحــتــمــالــيــة والــتــي من 
خــاللــهــا يــمــكــن أن يــحــدد األفــــراد 
األكثر عرضة لالنتكاسة باستخدام 

المتغيرات  مــن  متنوعة  مجموعة 
والخصائص  األســاســيــة  الصحية 
ــر  ــقــدي الـــفـــرديـــة والــشــخــصــيــة وت
العالقات السببية فيما بينها، ومدى 
عالقتها بانتكاسة المدمن ورجوعه 
مساندة  ــى  إل بــاإلضــافــة  للتعاطي، 
المستوى  على  القرار  اتخاذ  ودعــم 
الوطني في مجال مكافحة تعاطي 

المخدرات.
الــعــامــة  اإلدارة  ــام  عـ مــديــر  وبــّيــن 
لــلــمــبــاحــث واألدلــــــة الــجــنــائــيــة أن 
ــتــنــفــيــذيــة لــلــمــشــروع  ــراحـــل ال ــمـ الـ
تــشــمــل مــرحــلــتــيــن، األولـــــــى هــي 
والتعافي  الــعــالج  وتحسين  رصــد 
قواعد  وتنقيح  إنــشــاء  خــالل  مــن 
ــنــفــســيــة،  ــة، ال ــيـ ــبـ ــطـ ــات )الـ ــانـ ــيـ ــبـ الـ
والتكامل  وغــيــرهــا(  ديــمــوغــرافــيــة 
بناء  الثانية  والمرحلة  بينها،  فيما 
نموذج الذكاء االصطناعي وتغذيته 
عليها  المتحصل  البيانات  بقواعد 

في المرحلة األولى.
للمشروع  األولـــى  المرحلة  وتــضــم 
على  مختلفة  عمل  فــرق  مجموعة 

وأخــرى  الــداخــلــيــة  وزارة  مستوى 
وجــمــعــيــات  الـــصـــحـــة  وزارة  ــن  مــ
ــي  ــمــدن ــمــجــتــمــع ال ومـــؤســـســـات ال
الــمــصــرح لــهــا بــالــعــالج والــتــأهــيــل، 
عــلــمــُا بـــأن عــمــلــيــة جــمــع الــبــيــانــات 
ــعــالجــيــة ســتــتــم طبقا  الــطــبــيــة وال
في  بها  المعمولة  العالمية  للمعايير 
وتورونتو  هــارفــرد  جامعة  من  كل 
ــحــفــاظ الـــتـــام عــلــى الــســريــة  مـــع ال
ــلــمــشــاركــيــن في  والــخــصــوصــيــة ل

الدراسة.
وفي المرحلة الثانية سيضم فريق 
إدارة  من  أعــضــاًء  الداخلية  وزارة 
التميز  فريق  عبر  البشرية  الموارد 
ــد لــتــكــنــولــوجــيــا  ــمــســان والـــفـــريـــق ال
خــارج  مــن  وفــريــق  بــه،  المعلومات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن ويــشــمــل عــضــوا 
ــارد وجــامــعــة  ــ ــارفـ ــ مــــن جـــامـــعـــة هـ
أكسفورد، وعضوا من قسم الذكاء 

االصطناعي بجامعة تورونتو.
العامة  اإلدارة  عـــام  مــديــر  ــار  وأشــ
أنه  إلى  الجنائية  واألدلــة  للمباحث 
تحضيري  اجــتــمــاع  ــرًا  مـــؤخـ ــقــد  ُع
ــحــضــور كـــل الـــشـــركـــاء الــمــعــنــيــن  ب
العامة  اأُلطــر  الستعراض  بالتنفيذ 
فريق  كل  مهام  وتحديد  للمشروع 
والــتــخــطــيــط الــجــيــد لـــه وتــحــديــد 
الـــفـــتـــرات الـــزمـــنـــيـــة لــــإجــــراءات 
ــفــيــذيــة، ومــــن الـــمـــؤمـــل عقد  ــتــن ال
الالحقة  االجــتــمــاعــات  مــن  سلسلة 
تنفيذ  خطة  لمتابعة  العمل  لفريق 

المشروع.

مديــر المباحث: محاكاة القدرات الذهنية البشــرية فــي فهم المتغيرات
مشروع لرصد وزيادة معدالت التعافي من اإلدمان بالذكاء االصطناعي

ا في البحرين... وسجل قطر مليء باالنتهاكات ال سجين سياسيًّ
“الداخليـــة”: سياســـة “الجزيـــرة” مفضوحـــة وتحـــاول االنتقـــاص مـــن اآلخرين

فــي إطــار الحرص على توضيــح الحقائق وتفنيــد االدعاءات التي 
اعتــادت قنــاة “الجزيــرة القطريــة” ترديدهــا ، فــي إطــار حملتهــا 

العدائية ضد مملكة البحرين، تؤكد وزارة الداخلية ما يلي:

أوال : مـــا نشـــرته القنـــاة المذكـــورة، 
منسوبا إلى أعضاء في الكونجرس 
األمريكـــي يطالبون فيه بما أســـموه 
“إطالق سراح السجناء السياسيين 
فـــي البحريـــن” أمـــر منـــاٍف للواقـــع 
والحقيقة، التي تؤكـــد أن البحرين، 
ليـــس فيهـــا ســـجين سياســـي واحد 
حتى تطلق ســـراحه. فمـــن يقضون 
اإلصـــالح  مركـــز  فـــي  عقوباتهـــم 
الجزيـــرة  تلـــح  والذيـــن  والتأهيـــل، 
وأذرعهـــا علـــى الضغـــط إلخراجهـــم 

فـــي قضايـــا جنائيـــة  ، محكومـــون 
وإرهابيـــة، وصـــدرت فيهـــا أحـــكام 
نهائية باتة، واستنفدوا خاللها كافة 

مراحل التقاضي.
ثانيـــا: حريـــة الـــرأي والتعبيـــر مـــن 
التـــي  األساســـية  اإلنســـان  حقـــوق 
توليهـــا البحريـــن حيـــزا كبيـــرا فـــي 
ســـجلها الحقوقـــي. ومـــا يجري في 
وســـائل اإلعـــالم المحليـــة ومواقـــع 
يعكـــس  االجتماعـــي،  التواصـــل 
حيويـــة المجتمـــع البحرينـــي والذي 

يعيـــش أزهـــى عصـــور حريـــة الرأي 
والتعبير.

ثالثا: يعتقد القائمون على “الجزيرة 
إال  ليســـت  قناتهـــم  أن  القطريـــة” 
وجهـــات  تنقـــل  إعالميـــة،  وســـيلة 
والـــرأي  “الـــرأي  المختلفـــة  النظـــر 
اآلخر”. ونتســـاءل باستغراب: لماذا 
تقتصـــر “وجهـــات النظـــر المختلفة” 
علـــى مـــن اعتـــادوا تشـــويه صـــورة 
البحرين واإلساءة إلى مكتسباتها؟ 
ألم ير هؤالء ما حققته البحرين في 
الســـنوات األخيـــرة علـــى األقـــل من 
منجـــزات في ملف حقوق اإلنســـان 
وإقامة مؤسسات فاعلة وحضارية 
من بينها المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان واألمانة العامـــة للتظلمات 
الســـجناء  حقـــوق  ومفوضيـــة 

والمحتجزيـــن، ومـــا تقـــوم بـــه مـــن 
زيـــارات ســـواء دوريـــة أو مفاجئـــة 
لمراكز اإلصالح والتأهيل للتأكد من 
مدى حصول النزالء على الخدمات 

المقررة لهم قانونا؟
“الجزيـــرة  ازدواجيـــة  إن  رابعـــا: 
القطريـــة” فـــي المعالجـــة اإلعالمية 
ومحاولتهـــا االنتقـــاص من اآلخرين 
والتدخـــل فـــي شـــؤونهم الداخلية، 
باتـــت أمـــرا مفضوحـــا لهـــذه القنـــاة 
التـــي تدعـــي المهنيـــة، زورا وبهتانا، 
والتـــي كان األجـــدر بهـــا أن تبـــرز ما 
يقـــع على بعد أمتار قليلة من مقرها 
فـــي قطر، مـــن انتهاكات ســـواء في 
ســـجون تلك الدولة أو بحق العمال 
األجانب العاملين في منشآت كأس 

العالم فيها.

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ شمس الدين... ال للقطيعة والمقاطعة
Û  كما طرحت سابقا عبر تنظير سياسي في كيفية التعاطي للشأن العام، موضحا: أن هناك نظريتين

في التعاطي السياسي: نظرية ))القطيعة والمقاطعة(، ونظرية ))التواصل والمواصلة(( مع الدولة. 
منــذ رجوعــي للبحريــن عــام 2002، وأنا أســعى لتأصيلهــا بعمق فلســفي، وكقناعة سياســية تقوم 
علــى الوطنية، و))الواقعية السياســية(( والمصلحة العامــة للدولة والوطن والناس. وهذه النظرية 
اقتنعــت بهــا منــذ عام 1996في قم بعد قراءات معمقة في الفلســفة، والعلوم اإلنســانية، والنضج 
النقــدي للتــراث، والفقــه والتاريخ. وســأدعم نظريتي بأدلــة علمية فقهية وتاريخية. اليوم ســوف 
أطــرح كتــاب )الوصايــا( للشــيخ محمد مهدي شــمس الدين، وأناقشــه ببعد أنثربولوجــي، تفكيكي 
عقائــدي وسوســيولوجي؛ ألثبــت بــه فلســفيا”، وعلميــا أن العالقــة اإليجابية مــع الدولة تصب في 

صالح الوطن، وأن عالقة القطيعة تقود إلى الفتن والمحارق، ودفع الفواتير السياسية. 
Û  يقول الشيخ شمس الدين في وصيته للشيعه قبل مماته في باريس في كتاب الوصايا: ))وصيتي

إلــى عمــوم الشــيعة: أوصــي أبنائــي وإخوانــي الشــيعة اإلمامية فــي كل وطن مــن أوطانهم، وفي 
كل مجتمــع مــن مجتمعاتهــم، أن يدمجوا أنفســهم فــي أقوامهم وفي مجتمعاتهــم وفي أوطانهم، 
وأال يميزوا أنفســهم بأي تميز خاص، وأال يخترعوا ألنفســهم مشــروعا خاصا يميزهم عن غيرهم؛ 
ألن المبــدأ األســاس فــي اإلســالمـ  وهــو المبــدأ الذي أقــره أهل البيــت المعصومون عليهم الســالم 
ـ هــو وحــدة األمــة، التــي تــالزم وحــدة المصلحة، ووحــدة األمة تقتضــي االندماج وعــدم التمايز. 
وأوصيهم بأال ينجروا وأال يندفعوا وراء كل دعوة تريد أن تميزهم تحت أي ســتار من العناوين، 
مــن قبيــل إنصافهــم ورفع الظالمة عنهم، ومن قبيل كونهم أقلية من األقليات لها حقوق غير تلك 

الحقوق التي تتمتع بها سائر األقليات.
Û  إن هذه الدعوات كانت وال تزال شرا مطلقا، عادت على الشيعة بأسوأ الظروف. الشيعة يحسنون

ظــروف حياتهــم ومشــاركتهم فــي مجتمعهــم عن طريــق اندماجهم فــي االجتماع الوطنــي العام، 
واالجتماع اإلسالمي العام، واالجتماع القومي العام(( ويقول ايضا: ))فقد ظهرت في العقدين أو 
العقود األخيرة من الســنين ظاهرة في دائرة الشــيعة العرب بشــكل خاص، وبدائرة الشــيعة بوجه 
عام، وهي إنشاء تكتالت حزبية سياسية بوجه خاص لغرض المطالبة بحقوق الشيعة، أو إظهار 
شــخصية الشــيعة، أو الدفاع عن حقوق الشــيعة. وهذه التكوينات ـ بحســب رصدنا لما آلت إليه ـ 
لم تؤد إلى أية نتيجة تذكر، بل أدت إلى كثير من األزمات، وعّمقت الخوف والحذر وسوء الظن 
والتربص في أنفس بقية المسلمين في المجتمع من خصوص طائفة الشيعة، وسعت نحو عزلهم 

بشكل أو بآخر عن الحياة العامة وعن التفاعل مع نظام المصالح العامة.
Û  هذه التكوينات، تارة يراد لها أن تكون تكوينات ثقافية محضة، وهنا يجب أاّل يغلب عليها طابع

المذهبيــة التمايزيــة، وإنمــا يجــب أن تنطلــق مــن رؤيــة وحدوية إلى األمــة، تعتمد علــى الجوامع 
المشتركةـ  وما أكثرهاـ  التي تجمع المسلمين فيما بينهم، وال تركز على خصوصيات التمايز وعلى 
خصوصيات التباين. وإما أن تكون تجمعات سياســية أو اقتصادية وهذا أمر ال يجوز في نظرنا 
أن يتــم بوجــه مــن الوجــوه علــى اإلطالق. وقد ثبــت بالتجربــة أن التجمعات الشــيعية المعاصرة، 
من قبيل “حزب الدعوة” وغير “حزب الدعوة”، لم تســتطع أن تحقق لنفســها بعدا إســالميا داخل 
الطوائف والمذاهب األخرى، وإنما حققت في أحسن األحوال تعايشا هشا مشوبا بالشك والحذر((. 
ويقــول: ))وصيتــي الثابتــة للشــيعة العرب فــي كل وطن من أوطانهم، وللشــيعة غير العرب خارج 
إيــران )إيــران هــي دولة قائمة بنفســها(، أوصي الشــيعة في كل مجتمع مــن مجتمعاتهم، وفي كل 
قــوم مــن أقوامهــم، وفــي كل دولــة مــن دولهــم، أال يفكــروا بالحــس السياســي المذهبي أبــدا، وأال 
يبنوا عالقاتهم مع أقوامهم ومع مجتمعاتهم على أســاس التمايز الطائفي وعلى أســاس الحقوق 
السياســية والمذهبيــة. المطلــوب مــن األنظمــة التي تضم مجموعــات متنوعة أن تعتــرف بالهوية 

الدينية والمذهبية لكل مجموعة من المجموعات.
Û  وأمــا بالنســبة إلــى الموضوع السياســي، فأكرر وصيتــي الملحة بأن يتجنب الشــيعة في كل وطن

مــن أوطانهــم شــعار حقــوق الطائفة والمطالبة بحصــص في النظام. وأوصيهــم وصية مؤكدة بأال 
يســعى أي منهــم إلــى أن ينشــئ مشــروعا خاصــا للشــيعة فــي وطنه ضمن المشــروع العــام، ال في 
المجال السياسي أو االقتصادي أو التنموي. أوصيهم بأن يندمجوا في نظام المصالح العام، وفي 
النظام الوطني العام، وأن يكونوا متساوين في والئهم للنظام، والقانون، ولالستقرار، وللسلطات 

العامة المحترمة.
Û .))ثم يضيف ))وأكرر وصيتي لهم أال ينشئوا أية مواجهة أمنية أو سياسية مع أي نظام من األنظمة
Û  شــمس الدين من أنصار العقل والتوازن، ومطالبة اإلصالح باالشــتراك مع الدولة وفق مؤسســاتها

ال بالقطيعــة. دعونــا نطــرح نقاشــا علميــا، ماذا لو لــم تتم مقاطعــة االنتخابات البحرينيــة اكثر من 
مــرة؟ مــاذا لــو بنينــا على اإلنجــازات بدال مــن المقاطعة؟ ماذا لو لــم تقدم االســتقاالت البرلمانية؟ 
دعونا نصنع مناخا إيجابيا، جميعا. واالصالح التراكمي يكون بالمشاركة اإليجابية، ودعم الُحكم، 
وشرعية وسيادة الدولة، وعدم رفع شعار قاتل يقود إلى انتحار سياسي. طالب، دافع، انتقد، لكن 
عبــر األطر القانونية والدســتورية. وسياســة الخطوة خطوة دون حــرق المراحل، وبوطنية عالية 

وإنسانية هي التي تقود إلى خدمة الوطن والجميع ... يتبع

s.dheyaalmosawi@albiladpress.com

سيد ضياء الموسوي

سعيد محمد

للراحل لطفــــي نصــــر... وفـــاًء وحًبــا وامتنـانـا
فــي الذكــرى األولــى لرحيلــه يــوم 29 مايــو 2020، اســتذكرت الزميلــة أخبــار 
الخليج مع شخصيات وكتاب ومثقفين مسيرة الراحل لطفي نصر، ومن أبرز 
ما ذكره رئيس التحرير أنور عبدالرحمن عن تجربته مع “رفيق عمره” طوال 44 
عاًما أنه كان صحافيا مهنًيا محترًفا بكل معنى الكلمة، أي من دون أي عقيدة 
سياســية أو آيديولوجيــة أو حزبيــة، معبــرة عــن آمــال وأحالم الفئــة الكادحة 
من المجتمع، والمالحظ هنا أن الراحل كان وفًيا لهذه المقولة طوال مسيرته 
الصحافيــة، إذ كان مهتمــا دائمــا بتغطيــة وإبــراز أخبــار العمــال والموظفيــن 

والمتقاعدين باعتبارهم يمثلون الفئات األكثر كدحا في مسيرة المجتمع.

يلفـــت عبدالرحمـــن إلـــى أن معرفته 
مـــع الراحل نصـــر بدأت فـــي نوفمبر 
العـــام 1975 حين وصـــل مع زمالئه 
من الصحافيين المؤسسين لـ “أخبار 
الخليـــج”، منهم محمد موســـى أول 
وســـعيد  للجريـــدة،  تحريـــر  مديـــر 
عـــارف  وســـعيد  هللا  نعمـــة 
الزمـــالء  مـــن  ومجموعـــة 
شـــاركوا في تأسيس وإصدار 
جريدة “أخبـــار الخليج لتكون 
الصحيفـــة اليوميـــة األولـــى فـــي 
تواصـــل  التـــي  البحريـــن  تاريـــخ 
صدورها بـــال انقطاع منذ 
 1976 العـــام 
حتى يومنا 

هذا.

مدرسة مهنية

بعد رحيله بأيام، نعى وزير شؤون 
اإلعـــالم علـــي الرميحي فـــي ختام 
عـــزاء الراحـــل لطفـــي نصـــر نائـــب 
“أخبـــار  صحيفـــة  تحريـــر  مديـــر 
الخليج” بالقول: الوسط الصحافي 
فقـــد برحيلـــه أحـــد رواد الصحافة 
البحرينيـــة وعلًمـــا وقلًمـــا صحافيا 
رائًدا، عاشًقا لمهنة الصحافة أفنى 
ســـنوات عمـــره في خدمتهـــا إيمانا 
برســـالتها النبيلة ودورها المحوري 

في نهضة األوطان وتطورها.
واســـتذكر دور الراحـــل فـــي تطور 
ودوره  البحرينيـــة  الصحافـــة 
الفاعل في تأســـيس جريدة “أخبار 
الخليـــج” والعمل بها، وكان الراحل 
علـــى  تتلمـــذ  صحافيـــة  مدرســـة 
يـــده العديد مـــن أعمـــدة الصحافة 
البحرينيـــة، مؤكًدا الوزيـــر أنه كان 
نموذًجا للصحافـــي المحب لمهنته 
المتفانـــي فـــي عمله، وهـــو نموذج 
يحتـــذى بـــه فـــي اإلخـــالص لمهنة 
الصحافـــة، حيـــث كان رحمـــه هللا 
في طريقه إلـــى العمل حين وافته 
المنيـــة، وكان مـــن رواد الصحافـــة 
فـــي  بمهنيـــة  وتمتـــع  البحرينيـــة 
تغطياته لجلسات مجلسي النواب 
القطاعـــات،  ومختلـــف  والشـــورى 

وموضوعيتـــه فـــي كتابـــة مقاالته 
اليوميـــة، وأن الراحـــل لطفي نصر 
كان صاحـــب كلمة صادقة زخر بها 
عمـــوده الصحافـــي الـــذي أكـــد فيه 
أيًضـــا خالصـــة تجربة فـــي ماهية 
ودور العمـــود الصحافـــي وما ميزه 
من أســـلوب اختص به في التطرق 

للشأن العام.

 زرع اإليمان

فـــي الثانـــي مـــن يونيـــو مـــن العـــام 
2019، كتبت الزميلة ســـمر األبيوكي 
فـــي زاويتها “مـــن جديـــد” بصحيفة 
البـــالد :”دينامـــو الصحافـــة” الذي لم 
يحط قلمه منـــذ العدد األول للزميلة 
“أخبار الخليج”، ترجل وآثر الرحيل، 
لكنه رحيل مباغـــت دون عودة هذه 
المـــرة ودون عمـــوده الـــذي ســـيبقى 
مســـطرا كلمات خطهـــا لنتعلم ونظل 
نتعلم منها وضوح الكلمات والمعاني 
والمفردات والنصح واإلرشـــاد ولعبة 
اإلعـــالم وأهميـــة مـــا بيـــن الســـطور، 
فهـــو مـــن زرع في قلـــوب صحافيي 
البحريـــن اإليمـــان الحقيقـــي بالكلمة 
وتجديـــد الخطـــاب والتواجد الدائم 
األحـــداث  وربـــط  الســـاحة  علـــى 
أو  كلـــل  دون  وتحليلهـــا  ومتابعتهـــا 

ملل”.

الوفاء والحب 

ننقـــل هذه الفقـــرة نًصا مما ورد في 
الخليـــج”:  “أخبـــار  للزميلـــة  تقريـــر 
رحيـــل  علـــى  عـــام  مـــرور  “وبعـــد 
الصحافـــي والكاتـــب الكبيـــر لطفي 
نصـــر مـــازال أبنـــاؤه وتالمذتـــه من 
الصحافييـــن فـــي “أخبـــار الخليـــج 
أفضالـــه  يتذكـــرون  وخارجهـــا 
ونصائحـــه لهـــم، التي أســـهمت في 
صقـــل مواهبهـــم وتنميـــة قدراتهـــم 
األصـــول  وإكســـابهم  الصحافيـــة 
الصحافيـــة  والتغطيـــات  المهنيـــة 
الموضوعية، لذلك ســـتظل مشـــاعر 
الوفـــاء والحـــب واالمتنـــان كبيـــرة 
للراحـــل لطفـــي؛ ألن الجميـــع مازال 
المســـتوى  علـــى  ســـواء  يذكـــره، 
المســـتوى  علـــى  أو  الشـــخصي 
المهنـــي، من خالل ذكريـــات جميلة 
ومشـــاعر طيبة هي مشاعر التلميذ 
أســـتاذه ومعلمـــه، وســـيظل  تجـــاه 
عطـــاء الراحـــل وإخالصـــه وتفانيه 
فـــي العمل ســـاعات طويلة نبراســـا 
لـــكل األجيال الصاعدة، وقدوة لكل 
من يريد النجاح في مســـيرة العمل 
الصحافي.. رحم هللا الراحل لطفي 
نصر الـــذي ســـيظل الجميـــع يذكره 

بكل خير وتقدير واحترام”.

زاوية عن سرية شخصيات رحلت 

عن دنيانا.. ونفتقدهم بالشهر 

الفضيل.. وعطر سريتهم 

مازال حارضا

ظل وفيا 
للصحافة حتى 
آخر نفس في 

حياته
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“اإلسكان” تواصل توزيع مشروع “البحير” اإلسكاني
تنفيـــًذا ألمـــر ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء بتخصيـــص 5000 وحدة وخدمة ســـكنية

تنفيـــذا ألمر ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، بتوزيـــع 5000 وحدة 
وخدمـــة ســـكنية، أعلـــن وزير اإلســـكان 
الحمر عـــن مواصلـــه الـــوزارة إجراءات 
توزيـــع مشـــروع البحير اإلســـكاني على 

المواطنين المستفيدين.
وصـــرح وزيـــر اإلســـكان علـــى هامـــش 
بـــأن  التوزيـــع  إجـــراءات  مباشـــرته 
مشـــروع “البحيـــر” اإلســـكاني يعـــد مـــن 
التـــي  اإلســـكانية  المشـــروعات  أبـــرز 
تنفذهـــا الـــوزارة بالمحافظـــة الجنوبية، 
وأنـــه يعد أحد روافد الخطة اإلســـكانية 
لتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية 
للمواطنين بالســـرعة الممكنـــة، وبالتالي 
تنفيـــذ االلتـــزام اإلســـكاني الـــوارد فـــي 
برنامـــج الحكومـــة بشـــأن العمـــل علـــى 

توفير 25 ألف وحدة سكنية.
وقال إن دعم الحكومة برئاسة صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء ســـاهم فـــي اإلســـراع 
بتوزيعـــه علـــى المواطنين بعـــد وصول 
نســـب اإلنجاز بالمشـــروعات اإلسكانية 
المختلفة إلى مراحل متقدمة، ما أســـفر 
بالوحـــدات  األســـر  آالف  تســـكين  عـــن 

المخصصة لهم.
البحيـــر  مشـــروع  بـــأن  الوزيـــر  وأفـــاد 
اإلســـكاني بلغـــت نســـب اإلنجـــاز به 99 
إلـــى جانـــب  المشـــروع يمتـــاز  %، وأن 
موقعـــه، بتضمنـــه العديد مـــن الخدمات 
والمرافق التي تخدم قاطني المشروع، 
األطفـــال،  أللعـــاب  مفتوحـــة  كمناطـــق 
فضًل عن توفير مسارات خاصة للمشاة 

والدراجات الهوائية أســـوة بمشروعات 
مدن البحرين الجديدة.

البحيـــر  مشـــروع  إن  الحمـــر  وقـــال 
سيسهم بشـــكل كبير في تلبية الطلبات 
اإلسكانية المدرجة على قوائم االنتظار 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة، مفيـــدا بـــأن 
طلبـــات تلـــك المحافظة شـــهدت تقدًما 
محـــرًزا خـــلل الســـنوات األخيـــرة مـــن 

حيث وتيـــرة تلبية الطلبات االســـكانية 
بها، الســـيما بعد توزيـــع المراحل األولى 
بمدينة خليفة، ومشـــروعات المجمعات 
الســـكنية فـــي الرفـــاع الغربـــي والرفـــاع 
الشـــرقي، مشـــيًرا إلى أن العمل مســـتمر 
لتنفيذ المشـــروعات وتوفيـــر الخدمات 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  فـــي  اإلســـكانية 

ومختلف محافظات المملكة عموما.

المنامة - وزارة اإلسكان

تنظـــم صحيفـــة “البـــلد” ندوة عـــن بعد 
تناقـــش أبعـــاد التوجيه الملكـــي بإعداد 
الكراهيـــة  خطـــاب  لمكافحـــة  قانـــون 
بمشاركة عديد من الشخصيات المعنية 
من مختلف الجهات الرســـمية واألهلية، 
وذلـــك اليوم األربعـــاء الموافق 12 مايو 
من الســـاعة 3 بعـــد الظهر ولغاية 04:30 
مســـاء. وســـتبث مناقشـــات الندوة عبر 
وأبرزهـــا:  الرقميـــة،  “البـــلد”  منصـــات 
زووم، واليوتيوب، واإلنســـتغرام اليف، 

والتويتر، والموقع اإللكتروني.

 خطابات الطائفية

وقالـــت منســـقة النـــدوة الزميلـــة مـــروة 
خميـــس إن “البـــلد” تناقـــش أبعـــاد مـــا 
تضمنتـــه رســـالة جللـــة الملك بمناســـبة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة، خصوصا 
التوجيه الملكي السامي بإعداد مشروع 
قانـــون جديد وشـــامل لمكافحة خطاب 
األديـــان،  الكراهيـــة والتطـــرف وازدراء 
الدولـــي  للمجتمـــع  الملكيـــة  والدعـــوة 
لتعزيـــز التعـــاون التشـــريعي والفني في 
إقـــرار اتفاقيـــة دولية لتجريـــم خطابات 
الكراهيـــة الدينية والطائفية والعنصرية 

بجميع صورها وأشكالها.
 المشاركون

حمـــد  الملـــك  مركـــز  عـــام  أميـــن   .1

العالمي للتعايش السلمي سمية المير 
)المتحدث الرئيس(.

مجلـــس  لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب   .2
الشورى جميلة سلمان.

3. النائب بدر الدوسري.
أحمـــد  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو   .4

الحداد.

5. عضو المؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان رئيس مركـــز المنامة لحقوق 

اإلنسان المحامية دينا اللظي.
بحقـــوق  المعنـــي  الفريـــق  رئيـــس   .6
اإلنســـان فـــي وزارة الداخليـــة الرائـــد 

بدر الرميحي.
7. راعي الكنيســـة اإلنجيلية الوطنية 

القس هاني عزيز.
8. رئيس جمعية المحامين البحرينية 

حسن بديوي.
الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيـــس   .9

البحرينية عهدية أحمد.
البهائيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس   .10

االجتماعية بديع جابري.

أجندة الفعالية
3 بعد الظهر: بدء الفعالية

5 دقائق: كلمة ترحيبية من مدير الفعالية
5 دقائـــق: ورقـــة العمـــل مـــن المتحـــدث 

الرئيس بالفعالية
مناقشات واستفسارات

4:30: ختام الفعالية

 االستفسارات
متابعـــة  الراغبيـــن  لجميـــع  ويمكـــن 
وصلـــة  وطلـــب  النـــدوة  مناقشـــات 
عبـــر  “اليوتيـــوب”  أو  “زووم” 

“الواتساب”.
كما يمكن توجيه االستفســـارات عبر 

الرقم )38400407(.

دينا اللظي أحمد الحداد بدر الدوسري

عهدية أحمدبديع جابري

جميلة سلمان

حسن بديوي

سمية المير

القس هاني عزيز  الرائد بدر الرميحي
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المنامة - نهرا

بـــلس”  “أديوكيشـــن  تنظـــم 
بالتعـــاون مع المستشـــفى الملكي 
للنســـاء واألطفال، المؤتمر األول 
لصحة المرأة والطفل الذي يعتبر 
األول مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  المملكـــة 
المرئي عن بعد بمشـــاركة واسعة 
من داخل وخارج مملكة البحرين 
واعـــدة  “بدايـــة  شـــعار  تحـــت 

لمستقبل مثمر”
وســـيقام المؤتمر برعاية الرئيس 
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
المهـــن والخدمات الصحية )نهرا( 
فـــي  ويقـــام  الجلهمـــة،  مريـــم 
الفتـــرة مـــن 27 حتـــى 29 مايـــو 
الحالـــي، حيـــث سيشـــهد تنـــاول 
العديـــد مـــن الجوانـــب الصحيـــة 
واألطفـــال  بالنســـاء  المتعلقـــة 
ســـيقدمها أكثـــر مـــن 31 متحدثا 
في المؤتمر من العديد من الدول 
أبرزهـــا مملكـــة البحريـــن ولبنـــان 
والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
وكنـــدا ودولـــة االمـــارات العربية 
مصـــر  وجمهوريـــة  المتحـــدة 

العربية والعراق.
مملكـــة  أن  الجلهمـــة  وأعربـــت 
البحرين تشـــهد طفرة نوعية في 
الجانـــب الصحي بفضل االهتمام 

الذي توليه القيادة والحكومة.

وأكـــدت أن المؤتمر األول لصحة 
امتـــدادا  يأتـــي  والطفـــل  المـــرأة 
لسلســـلة النجاحات التـــي حققها 
فـــي  بـــلس  أديوكيشـــن  شـــركة 
الفعاليـــات  مختلـــف  تنظيـــم 
والمؤتمـــرات الصحية في الفترة 
المؤتمـــر  أن  مبينـــة  الماضيـــة، 
ســـيكون بداية مثالية لمســـتقبل 

مثمرلصحة المرأة والطفل.

مؤتمر يتناول صحة المرأة والطفل برعاية الجالهمة

مريم الجالهمة

الجالهمة: 
المملكة تشهد 

طفرة نوعية في 
الجانب الصحي

محرر الشؤون المحلية

“صادرات البحرين” تطلق أحدث حلولها لدعم المصّدرين الجدد
أخيـــرا  البحريـــن”  “صـــادرات  أطلقـــت 
أحـــدث حلولهـــا لدعم المصّدريـــن الجدد 
وتشـــجيع  لمســـاعدة  صّمـــم  والـــذي 
الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة في البحرين على الشـــروع 
جديـــدة  ألســـواق  األولـــى  بصادراتهـــم 
حـــول العالـــم. ويأتـــي إطـــلق الحزمـــة 
الداعمـــة “دعـــم المصّدريـــن الجـــدد” من 
علـــى  للعمـــل  البحريـــن  صـــادرات  قبـــل 
تهيئـــة ُمصدريـــن جـــدد لوضـــع موطـــئ 
قدم راســـخ لهم على الخارطة التجارية 
العالميـــة وتمكينهـــم مـــن انتهـــاز فـــرص 
أعمـــال جديدة متنوعـــة وذلك من خلل 
الحصـــول علـــى منـــح تحفيزية ُتســـاهم 
التـــي  الســـيولة  تحديـــات  تخطـــي  فـــي 
يمكـــن  أنـــه  يذكـــر  المصدريـــن.  تواجـــه 
لجميع الشـــركات الناشـــئة والمؤسســـات 

والمشـــروعات  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
متناهيـــة الصغـــر التـــي ال تعمـــل حالًيـــا 
تطمـــح  ولكنهـــا  التصديـــر  أنشـــطة  فـــي 
لذلـــك أو للمصدريـــن الحالييـــن الراغبين 
بتصدير خط إنتاج جديد من المنتجات 
الحصـــول  مـــن  للســـتفادة  والخدمـــات 
علـــى الدعـــم المقـــدم، وذلـــك مـــن خلل 
التواصـــل مـــع صـــادرات البحرين، حيث 
ســـتتيح للمصدريـــن الجـــدد المحتمليـــن 
من عرض خططهم التصديرية، وســـيتم 

تقييم مدى أهليتهم للحصول على منح 
صغيـــرة تغطـــي الـــى 20 % مـــن القيمـــة 

األولية ألول صفقة تصدير لهم. 
االســـتفادة  المصّدريـــن  لجميـــع  يمكـــن 
مـــن مختلـــف خدمات وحلـــول صادرات 
صّممـــت  والتـــي  المتنوعـــة  البحريـــن 
جميعهـــا لتلبيـــة احتياجاتهـــم للتصديـــر، 

الصغيـــرة  المؤسســـات  يســـاعد  بمـــا 
والمتوسطة في البحرين على التخطيط 
التصديـــر  الســـتراتيجيات  األمثـــل 
الدوليـــة وتحقيـــق النجاح في األســـواق 
العالميـــة مـــن خـــلل النمـــو علـــى نطـــاق 
عالمـــي بصـــورة مســـتدامة. وقـــال وزير 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، رئيـــس 

الصغيـــرة  المؤسســـات  تنميـــة  مجلـــس 
والمتوســـطة زايد الزياني “يعتبر إدخال 
مصّدريـــن جـــدد في األســـواق عبـــر هذه 
الخدمـــة الجديـــدة عنصـــًرا رئيســـا مـــن 
استراتيجيتنا الوطنية الستقطاب مزيد 
للمؤسســـات  الدولييـــن  المشـــترين  مـــن 
الصغيرة والمتوســـطة، ويعـــد هذا النوع 
مـــن المبـــادرات حافـــًزا للشـــركات علـــى 
استكشاف فرص لدخول أسواق جديدة 
للمنتجـــات  دولييـــن  مشـــترين  وجـــذب 
والمســـاعدة  المملكـــة،  فـــي  والخدمـــات 
فـــي نفـــس الوقـــت علـــى تســـريع خطى 
النمـــو. نحن متفائلون بـــأن هذه الخدمة 
ســـتخلق فرص جديدة للشركات العاملة 
في المملكة لجعل نماذج أعمالهم عالمية 
ناهيـــك عن الترويج لمنتجاتهم الوطنية 
فـــي األســـواق العالميـــة”. ومـــن جانبهـــا، 
قالـــت القائم بأعمـــال الرئيـــس التنفيذي 

لصادرات البحرين صفاء عبدالخالق “لقد 
تـــم تصميم أحـــدث الحلـــول والخدمات 
لتشجيع الُمصدرين الجدد على الشروع 
بالصفقات التصديرية األولى واكتشـــاف 
للمنتجـــات والخدمـــات  فـــرص جديـــدة 
ومســـاندتهم  العالميـــة،  األســـواق  فـــي 
عبـــر تغطيـــة جـــزء مـــن تكاليـــف عمليـــة 
الخدمـــة  هـــذه  تشـــكل  كمـــا  التصديـــر 
امتـــداًدا وإضافـــة  الجديـــدة  التمويليـــة 
نوعيـــة لمجموعـــة الخدمـــات والحلـــول 
والتـــي  البحريـــن  لصـــادرات  المبتكـــرة 
تهـــدف إلى الحد من تحديـــات التصدير 
الناشـــئة  البحرينيـــة  الشـــركات  لجميـــع 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  والمؤسســـات 
والمشـــروعات متناهيـــة الصغـــر، مـــا من 
شـــأنه تعزيـــز صـــادرات المملكـــة حـــول 
العالم ودعم فرص جديدة للوصول إلى 

مشترين دوليين”.

المنامة - صادرات البحرين

صفاء عبدالخالق زايد الزياني

الحصول على منح 
تحفيزية تساهم 

في تخطي 
تحديات السيولة

“^” تحشد لندوتها نخبة من الفعاليات السياسية واالجتماعية واألمنية
ــكــراهــيــة ــون لــمــكــافــحــة خـــطـــاب ال ــانـ ــكــي بـــإعـــداد قـ ــمــل ــه ال ــي ــوج ــت ــش ال ــاق ــن ت
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كل األمـــم لهـــا أعيـــاد تحتفل بها، وتفرح وتبتهج فيهـــا، وقد جعل هللا تعالى 
للمســـلمين عيدين في أعقاب موسمين مباركين من مواسم الطاعة، وإتمام 
ركنيـــن عظيمين من أركان اإلســـام هما: الصوم والحـــج، وليوِم العيد معاٍن 
كثيرة في نفس ووجدان كل إنســـان منا منذ طفولته وحتى يكبر، فهو يوم 
بهجـــة وفرح وســـرور، يوم صفاء ونقاء، وينبغـــي أن نحرص فيه على صلة 
الرحم، وزيارة األهل واألصدقاء، ونتبادل فيه التهنئة بالعيد بألسنة طاهرة 

نقية، وقلوب صافية بهية، ونتمنى لبعضنا دوام الخير والمحبة والسام.
والعيـــد الدائم يكون في طاعة هللا تعالى، واتباع ســـّنة نبيه صلى هللا عليه 
وســـلم، والتحلي بمكارم األخـــاق، مثل: العفو والتســـامح والبذل والعطاء، 
وفـــي العيـــد مـــا أجمـــل أن نطهـــر قلوبنـــا ونغســـلها مـــن األضغـــان واألحقـــاد 
والشـــحناء والحســـد والبغضـــاء، والبعد عـــن الكبـــر والغـــرور والتعالي، وأن 
نبـــذل لبعضنا الكام الطيب والمشـــاعر النبيلة، فتتواصل أرحامنا، وتتقارب 
قلوبنا، وتبتهج نفوســـنا، وتسمو أرواحنا، هذا هو جوهر العيد. وعيد العرب 
الحقيقـــي حيـــن تتوحـــد كلمتهـــم، وتتـــراص صفوفهـــم، وتجتمـــع قلوبهـــم، 
فيتركـــون الخافات والصراعات والنزاعات امتثـــاًل لقوله تعالى: “َوَأِطيُعوا 
ـــَه َوَرُســـوَلُه َوَل َتَناَزُعـــوا َفَتْفَشـــُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكـــْم َواْصِبـــُروا ِإنَّ اللََّه َمَع  اللَّ

ُقوا”،  ـــِه َجِميًعـــا َوَل َتَفرَّ اِبِريـــَن”، وقولـــه عـــز وجـــل: “َواْعَتِصُمـــوا ِبَحْبِل اللَّ الصَّ
ووهللا لو تصافت قلوبنا، وتراصت صفوفنا، وانتهت خافاتنا، وقضينا على 
كل أســـباب الُفرقة والشـــقاق لجتمعت كلمتنا، وألنجزنـــا الكثير من مصالح 
أمتنا على المســـتويات كافـــة، ولكنا خير األمم مصداًقا لقولـــه تعالى: “ُكْنُتْم 
ـــٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمـــُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعـــِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن  َخْيـــَر ُأمَّ
ًة َوَســـًطا لَِتُكوُنوا ُشـــَهَداَء َعَلى  ـــِه”، وقولـــه عزَّ وجْل: “َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ ِباللَّ
ُســـوُل َعَلْيُكْم َشـــِهيًدا”. إن الّشـــعوب العربّية واإلســـامّية  ـــاِس َوَيُكـــوَن الرَّ النَّ
كالجسد الواحد والبنيان المرصوص الذي ل يستطيع أحد زعزعته أو النيل 
منـــه، لكن ذلـــك يتحقق بفضـــل هللا تعالى عندما تتوحـــد صفوفهم وتجتمع 
كلمتهـــم وتتفـــق أهدافهـــم، والمقصـــود بتوحيـــد الصف واجتمـــاع الكلمة أن 
نحـــرص جميًعا على مصالح بعضنا البعـــض، وأن نتعاون على البر والتقوى، 
ونتآزر ويدعم بعضنا بعًضا، ونحقق التكافل والتضامن والتكامل فيما بيننا.
إن أمتنـــا العربية اإلســـامية تمتلـــك بفضل هللا تعالـــى كل مقومات النهضة 
والتطـــور، كمـــا تمتلـــك منظومة رائعة مـــن القيم الّنبيلة واألخـــاق الفاضلة، 
وهـــذا بفضـــل هللا تعالـــى كفيـــل بتحقيـــق المعاني اإلنســـانية العالية ونشـــر 

المحبة والرحمة والتسامح وبذل المعروف بين الناس.

ضوء في نهاية النفق
فـــي نهايـــة األســـبوع الماضي تم تناقـــل خبر يدعو إلـــى التفاؤل، 
فـــأول مرة منذ بدايـــة جائحة كورونا نجد العالـــم المتقدم ينظر 
إلى األمور من منظور إنســـاني ويفكر بعيدا عن المكاسب المادية 
األوروبيـــة،  المفوضيـــة  رئيســـة  أن  هـــو  والخبـــر  والقتصاديـــة، 
أورســـول فـــون دير ليـــن، أعلنـــت أن التحـــاد األوروبي مســـتعد 
لمناقشـــة اقتـــراح تدعمه الوليـــات المتحدة للتنـــازل عن براءات 
اختـــراع لقاحـــات كوفيـــد 19، وأن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون أعلن تأييده هذه الخطة من أجل إنتاج اللقاح وتوزيعه 

في أنحاء العالم.
نتمنـــى أن تمضـــي هذه الـــدول قدما في تحقيق هـــذا األمر المهم 
بالنســـبة للشـــعوب الفقيرة والدول التي ل تملك براءات اختراع، 
حيث ســـيؤدي ذلك إلى إنتاج اللقاح فـــي أماكن كثيرة من العالم 
وسيســـاعد في التصدي للجائحة بشـــكل أقوى وأسرع، وبطبيعة 
الحـــال قوبلـــت هـــذه الخطوة بغضـــب واعتراض شـــديد من قبل 
بعض شـــركات األدويـــة التي تحقق المليارات مـــن الدولرات من 
وراء هذه المحنة التي تمر بها البشـــرية، وقوبلت باعتراض أيضا 
مـــن بعـــض القائليـــن إن التنـــازل عـــن بـــراءات الختراع ســـيؤدي 
إلـــى قتل اإلبداع والســـعي لتحقيـــق اإلنجازات العلميـــة الكبيرة، 
لكـــن ل يجب أن يســـتمع الكبـــار في هذا العالم ألولئـــك أو هؤلء، 
فبـــراءات الختـــراع لـــن تســـقط إلـــى األبـــد ولكنه تعليـــق مؤقت 
من أجل مســـاعدة البشـــرية علـــى الخروج من النفـــق المظلم، أما 
شـــركات األدويـــة فيجـــب أن يكفيها ما كســـبته بالفعـــل من وراء 
بيـــع اللقاحات للعالم، ويكفي في هذا الســـياق أن نقول إن إحدى 
هـــذه الشـــركات حققـــت أرباحـــا بلغت 25 مليـــار دولر مـــن إنتاج 
هذه اللقاحات، وبالتالي يجب أن تســـاهم هذه الشركات في نشر 
المعرفة ومســـاعدة البشـــرية التي اغتنت من ورائها إلى النتصار 

على المرض.
العالم يمر بظروف استثنائية والمرض الذي أصاب وقتل المايين 
هو مرض عالمي والســـبيل الوحيد لمواجهته التعاون واســـتثناء 

اللقاحات من قواعد التجارة والربح والجشع. 
وقـــد أعلنت كاثرين تاي، كبيرة مستشـــاري بايدن التجاريين، أنه 
بينما تؤمن الوليات المتحدة بقوة بحماية الملكية الفكرية، فإنها 
ستفتح مفاوضات في منظمة التجارة العالمية لتخفيف القواعد.

فلسطين حرة عربية
مـــا رأيناه في األيـــام الماضية خال وســـائل اإلعام المختلفة 
يعد من أبشـــع صـــور الظلم قاطبة، فليس أظلم من أن تســـلب 
منازل الناس ويهجروا، ليقطن فيها مغتصبو األرض والحرية، 
وليـــس أجـــرم من انتهـــاك بيوت هللا في شـــهر هللا الحرام، وما 
بالك إن كان المسجد األقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين 

الشريفين. 
وما أبشـــع صور التغطرس والستهزاء مع سلب حقوق الناس، 
ومحـــاولت الســـتحقار والتعالي علـــى األبريـــاء والمظلومين 
والمحرومين من أبناء الشـــعب الفلسطيني المرابط، المتمسك 
بأرضـــه، الـــذي آثر على نفســـه وأهلـــه البقاء متمســـكًا وصامدًا 

مهما كان الثمن من مال وحرية وأرواح.
وأمـــام كل هـــذا الضجيج، وصرخـــات العالم بأســـره، لم يحرك 
الصهاينـــة ســـاكنًا، ولم يشـــعروا بالخجل قيد أنملة، مســـتمرين 
فـــي طغيانهـــم، وعنجهيتهـــم، متمرســـين فـــي الظلـــم والجور، 
وانتهـــاك حقـــوق اآلخريـــن عدوانـــًا، والتعذيـــب، ومحـــاولت 
اإلذلل والتقهيـــر، دون الكتراث إلى األصوات المنادية بالكف 

عن األذى، وإرجاع الحقوق إلى أهلها. 
ليكـــن هللا فـــي عون الفلســـطينيين األحـــرار، الذين يســـتمرون 
فـــي النضـــال، طـــوال الســـنين الطويلة الفائتـــة، رافعيـــن العلم 
الفلســـطيني، ومقدميـــن الشـــهداء مـــن أبنائهم في ســـبيل هللا 
والوطـــن، شـــهيدًا تلو شـــهيد، حافظوا على المســـجد األقصى، 
والقدس العاصمة المقدسة، وإن بعد كل هذا العناء والتضحيات 
فـــإن النصر بـــإذن هللا تعالى لقريب، بإرجـــاع الحقوق واألرض 
المسلوبة إلى أهلها، وإحال السام اآلمن العادل في األراضي 
الفلســـطينية والبقـــاع المقدســـة، وتبقى فلســـطين حرة عربية 

إسامية إلى أبد اآلبدين.

أعياد العرب

نعـــم.. هذا هو عنوان الخبر الذي بثته وكالة األنباء العالمية “رويترز”، حيث 
قامـــت كنيســـة كاثوليكيـــة في برشـــلونة بفتح أبوابهـــا وأســـقفها المفتوحة 
للمســـلمين ألداء الصـــاة واإلفطـــار وذلـــك بســـبب منـــع قيـــود “كوفيـــد ١٩” 
المســـلمين من الحتفال بالشـــهر الفضيل فـــي األماكن المغلقـــة، وعلى مدار 
شـــهر كامـــل قامت الكنيســـة باســـتضافة حوالـــي ٦٠ من المســـلمين ووفرت 
لهـــم وجبات طعام مطهـــو في منازل عدد من المتطوعيـــن، واألهم من ذلك 
ترحيـــب مـــن في الكنيســـة الكاثوليكيـــة بالفكرة بل وتشـــجيعها وتوفير كل 
الدعم والمســـاندة، مؤكدين أن لقاء العقائـــد الدينية المختلفة رمز للتعايش 
المدنـــي في ظل احترام جميع األديان الســـماوية والثقافات األخرى، فرغم 
الختـــاف في الثقافات واألديان واللغات أصبحنا أكثر قدرة على الجلوس 

والحديث أكثر بكثير من بعض الساسة.
أل تتفقون معي بأن هذه المبادرة الرائعة تستحق كل تقدير واحترام، وتنم 

عن الفهم والترجمة الصحيحة للدين بشكل عام. 
ْقَوٰى َوَل َتَعاَوُنوا َعَلـــى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن”،  قـــال تعالى “َوَتَعاَوُنوا َعَلـــى اْلِبرِّ َوالتَّ
َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشـــُعوًبا َوَقَباِئَل  وكذلـــك “َيا َأيُّ

لَِتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر”.
وتتميـــز مملكتنـــا الغالية في مجال نشـــر قيم التســـامح والتعايش الســـلمي 
واحتـــرام الحريـــات الدينيـــة، حيـــث إن الجميـــع من حـــول العالـــم ينظر إلى 
البحريـــن كنمـــوذج فريـــد من نوعـــه، ويؤكـــدون إعجابهم الافـــت بتجربتنا 
ويبـــدون رغبتهـــم في نقلها إلى بلدانهـــم والقتداء بمبادئهـــا الحميدة، نظرًا 
لمســـاهمتها فيما آلت إليه المملكة من تطور وازدهار في كل ميادين الحياة 
اليومية، وصولً إلى الرتقاء بمســـتوى رفاه ومعيشة المواطنين والمقيمين 

على السواء.
كمـــا أنه نـــادرًا ما نجـــد مجتمعًا على مســـتوى العالـــم يتواجد فيه المســـجد 
والمأتـــم والكنيســـة والمعبـــد إلـــى جنـــب وتحـــت ســـماء واحـــدة، يقصدهـــا 
المصلون بمختلف أديانهم وأعراقهم ومذاهبهم لممارســـة شعائرهم الدينية 
بـــكل حرية ودون التعرض ألية مضايقـــات أو أذى، بل ويتمتعون بحقوقهم 

كاملة دون أي نقصان.
ندعـــو رب العرش العظيم أن ينعم علينا نعمة األمن واألمان ويلبس قيادتنا 
وشعبنا ثياب الصحة والعافية والعمر المديد. وكل عام والجميع بألف خير.

إفطار في كنيسة

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مملكة البحرين وإنجازات دولية ملهمة
تهنئة

بمناســـبة عيـــد الفطـــر المبـــارك أتقـــدم بخالـــص التهانـــي والتبريـــكات إلى 
ســـيدي حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، وإلى ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه، داعيـــًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناســـبة الســـعيدة على 
وطننـــا الغالي البحرين وعلى األمتين العربية واإلســـامية بالخير واليمن 

والبركات.
لقـــد أصبحـــت مملكة البحرين بقيادة ســـيدي جالة الملـــك المفدى حفظه 
هللا ورعاه، با أدنى شـــك تلعب دورا حاسما في رسم القرارات التاريخية 
ومحاربة كل أشـــكال التطرف واإلرهاب والضطاع الجدي بمســـؤولياتها 
وتوســـيع أفق التعـــاون والترابط بين الجميع من أجل مصلحة اإلنســـانية 
واألوطان وإزاحة شـــرور اإلرهاب واقتـــاع جذوره، ولها رصيد كبير على 
طريق العمل الدولي المشترك من أجل البشرية وحماية األوطان وتقدمها.

وقد حمل لقاء السيدة فوزية بنت عبدهللا زينل رئيسة مجلس النواب مع 
الدكتـــور رينهولد لوبتاكا رئيس المجموعة الستشـــارية رفيعة المســـتوى 
التابعـــة لاتحـــاد البرلماني الدولـــي، المعنية بمكافحة اإلرهـــاب والتطرف 
العنيـــف، وذلك عبـــر تقنية “التصال المرئي” يـــوم الثنين الماضي، العديد 
من النقاط التي تبين أهمية ومكانة مملكة البحرين في مكافحة اإلرهاب 
والتطـــرف وتحقيق إنجازات كبيرة ومشـــهود لها دوليا في تعزيز النتماء 
الوطني، وترســـيخ قيم المواطنة ومقدرة المواطن البحريني الفائقة على 

صيانة المسيرة الوطنية وحماية المكتسبات والنماء والتقدم.
إن لقـــاء مـــن هذا النوع يعكس الرؤيـــة والمكانة الرفيعـــة لمملكة البحرين 
وإنجازاتهـــا الضخمـــة فـــي كل الميادين تحقيقـــا لتطلعات الشـــعب وآماله 
وأمانيه، وكانت ول تزال مملكة البحرين تقدم النموذج الناجح للعديد من 
دول العالـــم بمبادراتهـــا القيمة والرائدة في مجالت عـــدة، وكما أوضحت 
رئيســـة مجلس النواب اســـتعداد الشـــعبة البرلمانية البحرينية لستضافة 
اجتماعـــات اللجنـــة البرلمانية الدولية خـــال الفترة المقبلـــة، وهي فرصة 

لاطاع على ما حققته البحرين من إنجازات ملهمة.
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التاريخ: 09/5/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
CR2021- 74176  ٕاعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم الينا السيد/الســيدة حســين احمد علي المطوع بطلــب تحويل/المحالت 
التجارية التالية الى السيد/السيدة العبده كاظم علي.

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه . 

االسم التجاري : كافتيريا ابوالنوف
قيد رقم : 2-81809

تاريخ :2021/5/10
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

دارة السجــــل التجــاري
CR2021- 74144  ٕاعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدمت ٕالينا المعلن ادناه: السيد مفيد علي هاشم حسين بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي ٕالى جمال راشد عبدهللا العشار فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري : صدى المفيد لاللكترونيات

قيد رقم : ١١-22228

التاريخ: 2021/05/11
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة السجل  التجاري 
)CR2021- 72565 (  إعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه ورثة المرحوم/ أحمد محمد علي حسين  بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد/السيدة: محمد أحمد محمد فالح      

 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

 رقم القيد : 01-11929
  االسم التجاري:  مؤسسة الفالح للمقاوالت

إعالن 
إلغاء ترخيص مكتب توظيف

يعلــن مكتــب مؤسســة أبها لأليــدي العاملة والمســجل بقيد تجــاري رقــم 6038302 والمرخص 
من قبل هيئة تنظيم ســوق العمل للجمهور الكريم عن إلغاء الترخيص الصادر بشــأنه لمزاولة 
نشــاط مكتــب التوظيــف ، وعليــه يدعــو صاحــب المكتــب المواطنيــن والمقيميــن مــن عمــالء 
المكتــب ممــن لديهــم مطالبــات ماليــة أو تعاقــدات أو متعلقــات أخــرى تجــاه المكتــب لتقديــم 

مطالباتهم إليه على العنوان التالي:
السيد /عبدالسالم عبدالكريم عبدالسالم

رقم التواصل: 33978478
salamsalam519@gmail.com :البريد اإللكتروني

المكاتــب األماميــة إلدارة  الرئيــس مــن خــالل  العمــل  أو مراجعــة مقــر هيئــة تنظيــم ســوق 
licensing@lmra. :التراخيــص بالطابــق األول أو عــن طريــق إرســال المطالبــات بالبريد علــى

gov.bh وذلــك خــالل شــهر مــن تاريــخ هــذا االعــالن الســترداد حقوقهــم وتســوية متعلقاتهــم 
ومطالباتهم المالية. 

التاريخ: 05/5/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    ٕادارة التسجيل

CR2021- 72566  ٕاعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقدم الينا السيد/الســيدة العبده كاظــم علي بطلب تحويل/المحالت التجارية 
التالية الى السيد/السيدة جاسم عبدهللا احمد علي المطوع.

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه . 

االسم التجاري : صالون نوف للحالقه
 كفتريا الغسق

قيد رقم : 2-18081
3-18081 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة ترايدنت لالستشارات المالية والمحاسبيه  ذ.م.م
سجل تجاري رقم  54101

بناء على قرار المالك شركة ترايدنت لالستشارات المالية والمحاسبيه  ذ.م.م
المســجلة علــى قيــد رقــم 54101 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد 
/ طــارق محمــد علــي زاهــد علــي شــبر محمــد علــي  مصفيا للشــركة. بهــذا يعلن 
المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21  لعام 2001 ، و 
عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة 
إلــى تقديــم مطالباتهــم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خــالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان
طارق محمد علي زاهد علي شبر محمد علي  

39336601
  trident@batelco.com.bh

القيد   118067     -   التاريخ : 2021/5/9
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -    إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة سيم للمقاوالت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة ســيم للمقــاوالت ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 

118067 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
من : سيم للمقاوالت ذ.م.م

SEEM CONTRACTING WLL
الى : سيم انترناشيونال ذ.م.م

SEEM INTERNATIONAL W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة فيديلتي لإلدارة واإلستشارات التسويقية ذ.م.م

سجل تجاري رقم  104159

بناء على قرار الشــركاء في شــركة فيديلتي لإلدارة واإلستشــارات التسويقية 
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 104159 و تعيين بتصفية الشركة اختيار 

CHARLES HUBERT. DALMEIDA / مصفيــا للشــركة بهــذا يعلــن المصفــي 
أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21  لعــام 2001 ، و عمــال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
CHARLES HUBERT DALMEIDA

almeida_50@hotmail.com     -     39021962

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة اركيبيالغو لالستشارات االدارية ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســاده / شــركة أنفــال ذ.م.م باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة اركيبيالغــو 
لالستشــارات االداريــة ذ.م.م  طالبــا إشــهار إنتهــاء - ،المســجلة كشــركة ذات 
مســئوليه محــدوده بموجــب القيــد رقــم 1-124658 أعمــال تصفيــة الشــركة 
تصفيــة اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلــك وفقا ألحكام قانون . 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ :  2021/5/10      -      القيد : 137353
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 137353 ( لسنة 2021
بشأن تحويل فرع لشركة ذات مسئولية محدودة

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة الشركاء 
في شــركة مصنع دايموند الين لالمنيوم ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 137353 ، طالبين 
تحويــل الفــرع ) 2( باســم تجــاري دايمونــد اليــن لالمنيــوم ذ.م.م للشــركة المذكــورة إلى شــركة 
تضامن برأسمال وقدره 2,000 دينار وتغيير األسم التجاري من / دايموند الين لالمنيوم ذ.م.م 

الى / دايموند اليف لالمنيوم ذ.م.م ، بين كل من:
MOHAMMED MOIZUDDIN .1

REHANA FATIMA SYEDA .2
MOHAMMED SHAFIUDDIN .3

SAYEEDA BEGUM  .4
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أقـــال نادي الحد المدرب الوطني محمد 
الشـــمالن من رأس اإلدارة الفنية للفريق 
المـــدرب  وعيـــن  القـــدم،  لكـــرة  األول 
الوطني ســـلمان شريدة بديال. جاء ذلك 
فـــي قرار لمجلـــس إدارة النادي برئاســـة 

أحمد المسلم.
وتأتي إقالة الشمالن حسبما أعلن النادي 
بســـبب النتائـــج غيـــر المرضيـــة وتدنـــي 
المســـتوى الفنـــي للفريـــق؛ األمـــر الـــذي 
قلـــص حظـــوظ الفريـــق فـــي المحافظة 
علـــى لقب دوري ناصر بـــن حمد الممتاز 
للموســـم الحالـــي 2021-2020، بعـــد أن 
توج الفريق به الموســـم الماضي -2019

2020، علًما أن الحداويين أنهوا الدوري 
هذا الموسم في المركز الخامس.

وتقدم رئيس وأعضاء إدارة نادي الحد 
الشـــمالن،  للمـــدرب  والتقديـــر  بالشـــكر 

متمنيـــن له التوفيق، فيمـــا عين مجلس 
اإلدارة المـــدرب ســـلمان شـــريدة بديـــال، 
مباريـــات  خـــالل  الفريـــق  ســـيقود  إذ 
المجموعـــة A لـــكأس االتحاد اآلســـيوي 
فـــي  مبارياتهـــا  ســـتقام  والتـــي   ،2021
الفتـــرة  فـــي  التجمـــع  بنظـــام  البحريـــن 

21 وحتـــى 27 مايـــو الجـــاري، إذ تضـــم 
المجموعة أيًضا ناديي الوحدة السوري 
والعهد اللبناني. وســـبق لشـــريدة أن قاد 
الحـــد في مواســـم ماضيـــة، وأحـــرز مع 
الفريـــق كأس الملك في 2015 والدوري 

في 2016.

سلمان شريدةمحمد الشمالن

“الجنــرال” ســيقود الفريــق فــي كأس االتحــاد اآلســيوي
الحد ُيقيل الشملن وشريدة بديًل

االتحاد البحريني لكرة القدم

كلـــف االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، 
لكـــرة  البحرينـــي  الدولـــي  الحكـــم 
الصـــاالت حســـين البحـــار؛ للمشـــاركة 
فـــي إدارة مباريـــات ملحـــق منطقـــة 
asian للتصفيات اآلســـيوية المؤهلة 
الصـــاالت  لكـــرة  العالـــم  كأس  إلـــى 
بليتوانيا ٢٠٢١، إذ ســـتقام المباريات 
في مدينة خورفكان بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
وتلعـــب التصفيـــات فـــي الفتـــرة 20 

وحتى 25 مايو الجاري.
واختار االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم 
الحكم الدولي لكرة الصاالت حســـين 
البحـــار إلـــى جانـــب 6 حـــكام آخرين؛ 
للمشـــاركة فـــي إدارة المباريـــات، كما 
يتواجد في التصفيات مراقبان اثنان 
للمباريـــات ومقّيـــم للحـــكام ومـــدرب 

لياقة بدنية للحكام.

ويعـــد التكليـــف الصـــادر مـــن االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم تأكيـــًدا علـــى 
المكانـــة المتميـــزة التـــي يتمتـــع بهـــا 
جميـــع  علـــى  البحرينـــي  التحكيـــم 
كـــرة  حـــكام  فيهـــا  بمـــا  المســـتويات 
الصـــاالت، إذ يعـــد حســـين البحار من 

ضمـــن قائمـــة نخبة حكام آســـيا لكرة 
الصـــاالت 2021 وهـــو مرشـــح إلدارة 
كأس العالم لكـــرة الصاالت بليتوانيا، 
وســـبق له إدارة العديد من المباريات 

المهمة على مختلف األصعدة.
ويعتبـــر البحـــار من األســـماء المميزة 
علـــى مســـتوى تحكيم كـــرة الصاالت 
في القارة اآلســـيوية، وتعد مشاركته 
فـــي التصفيات اآلســـيوية اســـتمراًرا 
للنجاحـــات المتعـــددة التـــي يحققهـــا 

التحكيم البحريني.
إدارة  فـــي  البحـــار  مشـــاركة  وتعـــد 
ملحـــق التصفيـــات اآلســـيوية ضمـــن 
تجـــرى  التـــي  الدوريـــة  االختبـــارات 
كأس  إلدارة  المرشـــحين  للحـــكام 
العالم لكرة الصاالت بليتوانيا، عالوة 
علـــى ورش العمـــل المرئيـــة التـــي تم 

تنظيمها.

حسين البحار

بليتوانيــا الصــاالت  لكــرة  العالــم  كأس  إلــى  المؤهــل 
البحار يدير ملحق التصفيات اآلسيوية
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أنهى مدينة عيســـى مشواره في 
دوري الدرجة الثانية لكرة القدم 
للموسم الرياضي 2020 - 2021، 
بثالثـــة  البحريـــن  علـــى  بفـــوزه 
أهداف مقابل واحد، في المباراة 
التـــي جمعت الطرفيـــن، اإلثنين، 
علـــى ملعـــب مدينة حمـــد، ضمن 

منافسات الجولة 18.
وســـجل لمدينة عيســـى: يوسف 
حســـين وجاســـم عياش ومحمد 

خالد، فيما سجل للبحرين محمد 
عبدالرحمن.

 32 إلـــى  وصـــل مدينـــة عيســـى 
نقطـــة فـــي المركـــز الرابـــع، فيمـــا 
البحريـــن 21 نقطـــة فـــي المركـــز 

السابع.
أدار المباراة الحكم ســـيد عدنان 
محمـــد، وعاونـــه محمـــد جعفـــر 
ومحمـــد غـــازي، والحكـــم الرابـــع 

محمد مرشد.

مدينة عيسى يتخطى البحرين بثلثية

أداء القوى البحرينية نقلة نوعية
ــالـــد بـــن حمد ــخ خـ ــي ــش ــو ال ــم فـــي ريـــاضـــة الـــذهـــب وبـــدعـــم س

أكـــدت الباحثـــة نورالهـــدى الجـــالس 
أللعـــاب  البحرينـــي  االتحـــاد  أن 
مدروســـة  بخطـــوات  يســـير  القـــوى 
إلدارة  متكاملـــة  منهجيـــة  ووفـــق 
األداء لتحقيـــق اإلنجـــازات والنتائج 
المشـــرفة فـــي العهد الزاهـــر لحضرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
البـــالد  عاهـــل  خليفـــة  آل  عيســـى 
المفدى حفظـــه هللا ورعاه والنهوض 
بالرياضـــة البحرينيـــة فـــي مختلـــف 

المحافل القارية والدولية.
وقالت خالل استضافتها في برنامج 
)خيـــُر جليس( الـــذي يعـــده و يقدمه 
يوســـف محمد عبـــر إذاعـــة البحرين 
أن النتائج العلمية لدراستها البحثية 
“استكشـــاف إدارة أداء المؤسســـات 
غيـــر الحكوميـــة: االتحـــاد البحريني 

أللعاب القوى كدراسة حالة” ارتبطت 
إســـتراتيجيات  مـــع  وثيـــق  بشـــكل 
األداء والنظـــام اإلداري فـــي الفتـــرة 
الرئاسية لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة لالتحـــاد البحريني أللعاب 
القوى والتي شـــكلت النقلـــة النوعية 

لرياضة الذهب وساهمت في إرساء 
دعائـــم العمـــل اإلداري المنظـــم وفق 

األطر النظرية إلدارة األداء.
واســـتعرضت خـــالل المقابلـــة الدور 
البارز لســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة النائب األول لرئيس المجلس 

للشـــباب والرياضـــة رئيـــس  األعلـــى 
فـــي  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
دعـــم االتحـــادات الرياضية على حد 
ســـواء وتعزيز دور المرأة البحرينية 
لالرتقـــاء بمنظومـــة العمـــل الرياضي 
فـــي مملكة البحريـــن، متمنية المزيد 
مـــن التعاون علـــى الصعيد الشـــبابي 
التوصيـــات  لترجمـــة  والرياضـــي 
ومـــا  العلمـــي  بإصدارهـــا  الخاصـــة 
تضمنه مـــن مبادرات راميـــة؛ لتعزيز 
البحريـــن  لمملكـــة  العالميـــة  الريـــادة 

وأطر العمل الخليجي المشترك.
يذكر أن الباحثـــة نورالهدى الجالس 
حاصلة علـــى درجة الماجســـتير عن 
بحثها في إدارة األداء بتقدير امتياز 
مع مرتبة الشرف األولى من الجامعة 

األهلية في مملكة البحرين.

من البرنامج

المنامة - بنا

اتحاد السلة - المركز اإلعلمي

رئيـــس  العلـــوي  وليـــد  القبطـــان  قـــدم 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
لكرة الســـلة وأعضاء مجلـــس اإلدارة، 
خالص التهاني والتبريكات إلى رئيس 
الشـــيخ  الرفـــاع  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
عبـــدهللا بن خالـــد آل خليفة؛ بمناســـبة 
القـــدم  لكـــرة  األول  الفريـــق  حصـــول 
بالنادي على لقب دوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز لكرة القدم للموســـم الرياضي 

.2021 - 2020
وأشـــاد العلوي بالمستوى الفني الكبير 
الـــذي قدمـــه الفريق طوال منافســـات 
القويـــة  والتحضيـــرات  المســـابقة، 
العالـــي،  والتركيـــز  القتاليـــة  والـــروح 
الـــذي ظهر به أفـــراد الفريق في جميع 
المباريـــات، حيـــث نجحـــوا مـــن خالل 

ذلك بتحقيق هذا اللقب الغالي.
وثمـــن العلـــوي الجهـــود الكبيـــرة التـــي 
بذلتهـــا إدارة نـــادي الرفـــاع الرياضـــي 
برئاســـة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالد آل 
خليفة، فـــي دعمها المتواصـــل للفريق 

وتهيئـــة األجـــواء المالئمـــة لـــه والتـــي 
تكللت بالنجاح والتتويج بالثنائية.

وأشـــاد العلـــوي بالجهود الكبيـــرة التي 
بذلهـــا االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
برئاســـة الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل 
الموســـم  هـــذا  تنظيـــم  فـــي  خليفـــة، 
الكـــروي بشـــكل مميز، متمنيـــا لالتحاد 
التوفيق والنجاح لمواصلة العمل على 
تطوير ورفع مستوى الكرة البحرينية.

العلوي يهنئ الرفاع بلقب دوري ناصر بن حمد

الفرنســي الــدوري  فــي  أجاكســيو  مــع  تعــادل  الفريــق 

ناصر بن حمد يشيد بجهود “باريس أف سي”

تحديد مباراة األحمر في الملحق العربي

 أكد ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
فريـــق  محافظـــة  أن  خليفـــة  آل 
باريس أف ســـي الفرنسي بشعار 
علـــى  البحريـــن”  “فيكتوريـــوس 
بطاقـــات  علـــى  بقـــوة  المنافســـة 
يؤكـــد  األولـــى  للدرجـــة  التأهـــل 
والجهازيـــن  الالعبيـــن  حـــرص 
تحقيـــق  علـــى  واإلداري  الفنـــي 
رؤية مجلس اإلدارة التي تسعى 
دائمـــا لتهيئـــة األجـــواء المثاليـــة 
للفريق في كافة مباريات الدوري 

الفرنسي للدرجة الثانية. 
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة بالنتيجـــة التـــي 
حققهـــا باريـــس أف ســـي بتعادله 
مع أجاكســـيو )1/1( في األســـبوع 
37 رغـــم الظروف التـــي أحاطت 
بالفريـــق أثنـــاء المبـــاراة، مشـــيدا 
سموه بالروح القتالية التي يتمتع 
بهـــا الفريق واســـتطاعته الخروج 

من المباراة بنتيجة إيجابية.
وقال ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة “نشيد بعطاء الالعبين 
وحرصهـــم علـــى الظهـــور بـــروح 

برؤيـــة  ســـعداء  ونحـــن  عاليـــة، 
اســـم مملكة البحرين في الدوري 
الفرنســـي للدرجـــة الثانيـــة علـــى 
قميـــص فريـــق باريـــس أف ســـي 
الذي يحقـــق العديد من األهداف 
المرجوة وحـــرص الالعبين على 
تقديم المســـتويات البـــارزة بهذا 

الشعار الغالي”.
وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة كل التوفيـــق والنجاح 
للفريق فـــي مباراته القادمة أمام 
شـــامبلي الســـبت المقبـــل والتـــي 
ســـتكون مهمـــة جـــدا في حســـم 
خوض الفريق مباريات تصفيات 

الصعود القادمة.
وتعادل باريس أف ســـي بشـــعار 
باريـــس أف ســـي مـــع أجاكســـيو 
)1/1(، حيـــث خـــاض الفريق أكثر 
مـــن نصـــف المبـــاراة بعـــدد أقـــل 

البطاقـــة  بســـبب  المنافـــس  مـــن 
عليهـــا  تحصـــل  التـــي  الحمـــراء 
الالعـــب عثمـــان كانتي، وســـجل 
هـــدف باريس وارين كادي، رافعا 

الفريق رصيده إلى 61 نقطة.

حـــدد االتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم )الفيفا( 
يوم 25 يونيو المقبل موعًدا إلقامة مباراة 
منتخبنا الوطني في الـــدور المؤهل لكأس 
الفيفا للعرب 2021 المقرر إقامتها ديسمبر 

المقبل في قطر.
لكـــرة  األول  الوطنـــي  وســـيلعب منتخبنـــا 
الكويـــت؛  أمـــام  الملحـــق  مواجهـــة  القـــدم 
لتحديد المتأهل إلى المجموعة A للبطولة، 

علًمـــا أن القرعـــة أوقعـــت منتخبـــات قطـــر 
والعراق وعمـــان أو الصومال والبحرين أو 
الكويـــت فـــي المجموعـــة. وتعتبـــر المباراة 
بعد 10 أيام من ختام التصفيات المزدوجة 
المقرر إقامتها فـــي البحرين بنظام التجمع 

خالل النصف األول من يونيو المقبل.
وإذا نجـــح منتخبنـــا فـــي اجتيـــاز الملحق، 
فإنه سيدشن مشواره في البطولة العربية 
يـــوم 30 نوفمبـــر بلقـــاء قطـــر فـــي الجولـــة 

األولى.

تغطية - المكتب اإلعلمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

فرحة الفريق

من المباراة
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أحمد مهدي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

من المباراة

منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

وليد العلوي



رفع األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة خالص التهاني إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة؛ بمناســبة وصــول رجــال الحــرس الملكــي إلــى قمــة جبل إيفرســت، 
مؤكــدا أن هــذا اإلنجــاز المميــز يترجــم رعايــة جاللــة الملــك لرجــاالت الحــرس 

الملكي وتحفيزهم الدائم لبلوغ أعلى مراتب النجاح في شتى الميادين. 

كما هنأ الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل 
خليفـــة مستشـــار األمن الوطنـــي قائد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو اللـــواء الركـــن 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة بهذا 
اإلنجـــاز الكبيـــر، منوهـــا بدعـــم ســـموه 
وحرصـــه  الملكـــي  الحـــرس  لرجـــاالت 
الكبير على بث روح التفاني واإلصرار 
في نفـــوس الفريق ممـــا كان له أطيب 
األثر في بلوغ قمة ايفرســـت.  وأشـــاد 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفة 
بجهـــد وعطـــاء أفـــراد فريـــق الحـــرس 
الملكـــي وما أظهروه مـــن عزيمة صلبة 
مـــن اجل الوصـــول إلى القمـــة العالمية 
مؤكدا أنهم كانوا خير ســـفراء للمملكة 
ونجحـــوا في إثبات قدرة أبناء الوطن 
وتحقيـــق  التحديـــات  تجـــاوز  علـــى 
المنجـــزات الباهـــرة التـــي تعـــزز مكانة 

البحرين على الساحة الدولية. 
من جهته، أعـــرب رئيس مجلس إدارة 
االتحـــاد البحريني لكرة القدم الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة، 
عن أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
إلـــى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة؛  الملـــك حمـــد 
بمناسبة وصول رجال الحرس الملكي 
إلـــى قمة جبل إفرســـت، كما هنأ اللواء 
الركن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة مستشـــار األمن الوطنـــي قائد 

الحرس الملكي بهذا اإلنجاز الكبير.
إدارة االتحـــاد  وأكـــد رئيـــس مجلـــس 

البحريني لكرة القـــدم أن اإلنجاز الذي 
حققه رجال الحـــرس الملكي بالصعود 
إلى قمة جبل إيفرســـت يؤكد االهتمام 
الكبيـــر والدعـــم المســـتمر الـــذي يوليه 
جاللة العاهل لرجاالت الحرس الملكي 
في مســـيرتهم نحـــو رفع علـــم المملكة 

على أعلى قمة في العالم.
ونوه الشـــيخ علي بـــن خليفة بن أحمد 
آل خليفة بجهود سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، مشيًرا إلى أن المتابعة 
والتحفيـــز مـــن قبـــل ســـموه لرجـــاالت 
الحـــرس الملكـــي وحرص ســـموه على 
االلتقاء بأعضـــاء الفريق قبل المغادرة 
وإعطاء سموه توجيهاته السديدة لهم 
كان لـــه أبلـــغ األثر في تســـجيل أبطال 
الحـــرس الملكـــي هـــذا اإلنجـــاز الالفت 
المكتســـبات  لسلســـلة  يضـــاف  الـــذي 
والـــذي  البحرينيـــة،  واإلنجـــازات 

سيسجل بحروف من ذهب.
وأشـــاد بالجهـــود التـــي بذلهـــا رجاالت 
الحـــرس الملكـــي فـــي ســـبيل الوصول 
إلى القمة العالمية وحرصهم الموصول 
علـــم  لرفـــع  الصعـــاب؛  تخطـــي  علـــى 
البحريـــن عالًيا وتســـجيل إنجـــاز كبير 

وجديد باسم المملكة.
بـــدوره، رفع رئيس االتحـــاد البحريني 
لكرة اليد علي إســـحاقي أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريكات الى مقام صاحب 
وصـــول  بمناســـبة  الملـــك؛  الجاللـــة 
رجـــال الحـــرس الملكي الـــى قمة جبل 

إيفرســـت، كما هنأ ســـمو اللـــواء الركن 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
مستشـــار األمن الوطنـــي قائد الحرس 

الملكي بهذا اإلنجاز الكبير.
وأكـــد رئيـــس اتحـــاد اليـــد أن اإلنجـــاز 
الـــذي حققـــه رجـــال الحـــرس الملكـــي 
إيفرســـت  جبـــل  قمـــة  إلـــى  بالصعـــود 
هـــو نظيـــر االهتمـــام الكبيـــر والمتابعة 
المســـتمرة الذي يوليه عاهل البالد إلى 
رجاالت الحرس الملكي في مسيرتهم 
نحـــو رفع علم المملكـــة على أعلى قمة 

في العالم.
وأشار إسحاقي الى جهود سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ومتابعة سموه 

لرجـــاالت الحـــرس الملكـــي مـــن خالل 
التحفيز والتوجيهات المستمرة والتي 
كان لهـــا األثـــر اإليجابـــي فـــي وصـــول 
أبطـــال الحـــرس الملكي إلـــى قمة جبل 
إيفرســـت كأحـــد اإلنجـــازات المشـــرفة 

في تاريخ اإلنجازات البحرينية.
كما أشـــاد باإلنجـــاز الكبير الـــذي حققه 
رجـــاالت الحـــرس الملكـــي وعزيمتهـــم 
في تحدي الصعـــاب للوصول إلى قمة 
إيفرســـت، وحرصهـــم علـــى رفـــع علـــم 
المملكة عاليًا لتســـجيل إنجاز تاريخي 

جديد باسم المملكة.
المســـاعد  الوكيـــل  رفـــع  ذلـــك،  إلـــى 
اإلســـكانية  والخدمـــات  للسياســـات 

النائب األول لرئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد خالد بن عبدالرحمن الحيدان 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات إلى 
مقـــام صاحب الجاللة الملك؛ بمناســـبة 
وصـــول رجـــال الحـــرس الملكـــي إلـــى 
قمـــة إيفرســـت، كمـــا هنـــأ ســـمو اللواء 
الركن الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مستشـــار األمن الوطنـــي قائد الحرس 

الملكي بتحقيق هذا اإلنجاز الوطني.
وأشـــار الحيدان إلى أن اإلنجاز يعكس 
مـــدى حـــرص واهتمـــام جاللـــة الملـــك 
رحلـــة  فـــي  الملكـــي  الحـــرس  برجـــال 
إيفرســـت،  جبـــل  قمـــة  إلـــى  الصعـــود 
والـــذي كان لـــه األثـــر الكبيـــر فـــي رفع 

علـــم المملكـــة علـــى قمـــة أعلـــى جبـــل 
فـــي العالم، وقـــال إن ما حققـــه أبطال 
واعتـــزاز  فخـــر  مبعـــث  هـــو  البحريـــن 
لجميـــع أبنـــاء الوطـــن. ونـــوه الحيدان 
بجهـــود ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة، ومتابعة ســـموه المســـتمرة 
لرجال الحرس الملكي والتي أســـهمت 
يضـــاف  جديـــد  إنجـــاز  تحقيـــق  فـــي 
البحرينيـــة  اإلنجـــازات  سلســـلة  إلـــى 
المســـتمرة. كما أشـــاد الحيدان بعزيمة 
وطموحهـــم  الملكـــي  الحـــرس  رجـــال 
الكبيـــر أمام التحديـــات التي واجهتهم 
فـــي تســـلق الجبل ورفع علـــم البحرين 

عاليا على قمة إيفرست.

علي عيسى علي بن خليفة خالد الحيدان سلمان بن إبراهيم 

األسـرة الـرياضيـة تهنـئ جـاللـة الملـك
ــت ــ ــرس ــ ــف ــ ــة إي ــ ــم ــ ــق ــ بـــــــوصـــــــول أبـــــــطـــــــال الـــــــحـــــــرس الــــمــــلــــكــــي ل
ــد ــم ــن ح ــ ــ ــر ب ــ ــاصـ ــ ــخ نـ ــ ــي ــ ــش ــ ــو ال ــ ــم ــ ــة س ــ ــع ــ ــاب ــ ــت ــ ــم وم ــ ــدعـ ــ إشـــــــــــادة بـ
إنــــــــجــــــــاز جــــــديــــــد يــــــعــــــزز مـــــكـــــانـــــة الـــــبـــــحـــــريـــــن عـــالـــمـــيـــا

سلمان بن 
إبراهيم يثمن 

جهود أفراد فريق 
الحرس الملكي

علي بن خليفة: 
 توجيهات 

سموه لها أبلغ 
األثر

عيسى: إنجاز 
جديد وكبير 

ومشرف للرياضة 
البحرينية

 الحيدان: 
مبعث فخر واعتزاز 

لجميع أبناء 
الوطن
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أعلن نادي سماهيج عن فتح باب الترشح لرئاسة 
االنتخابيـــة  للـــدورة  اإلدارة  مجلـــس  وعضويـــة 

الممتدة حتى العام 2025.
وفتح باب الترشـــح منذ صبـــاح الثالثاء الموافق 
11 مايو الجاري، ويغلق عند 1 ظهًرا يوم الثالثاء 
18 مايو من الشـــهر  ذاته. ويحق لألعضاء الذين 
تنطبـــق عليهـــم الشـــروط وفق النظام األساســـي 
لألندية التقدم بطلبات الترشـــح للمدير التنفيذي 
بنادي سماهيج. ومع إغالق باب الترشح سيقدم 
النـــادي قائمـــة رســـمية بالمترشـــحين إلـــى وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة؛ تمهيًدا لعقد اجتماع 
الجمعيـــة العموميـــة وإجـــراء االنتخابـــات خالل 

شهر يونيو المقبل.

انتخابات سماهيج

أحمد مهدي

23 العًبا في قائمة “األحمر” لمعسكر مايو
السبت ــا..  ــزي ــي ــال وم ــا  ــي ــران أوك ــي  ــت ــودي ل ــداد  ــ اإلعـ ــدأ  ــب ي ــوزا  ــ س

اســتدعى المــدرب البرتغالــي لمنتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم 
هيليــو ســوزا قائمــة مكونــة من 23 العًبا؛ اســتعداًدا لمعســكر شــهر 
مايــو الجــاري، والــذي سيشــهد مباراتيــن وديتيــن دوليتيــن، قبــل 
اســتكمال التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة إلــى كأس العالــم 2022 

وكأس آسيا 2023.

والالعبون فـــي القائمة: إبراهيم 
عبـــاس  )الخالديـــة(،  هللا  لطـــف 
العصفور )الشـــباب(، ســـيد ضياء 
ســـعيد )النصر الكويتـــي(، محمد 
الهـــزاع  وعبـــدهللا  الرميحـــي 
)الرفـــاع الشـــرقي(، محمد أحمد 
مرهـــون )المالكية(، أحمـــد نبيل، 
مهدي عبدالجبـــار ومحمد عادل 
)المنامة(، جاسم خليف )البديع(، 
أحمد عبـــدهللا، علي حـــرم، علي 
مدن، حمد شمســـان، سيد هاشم 

جاســـم  علـــي،  هـــزاع  عيســـى، 
الشـــيخ، كميـــل األســـود، مهـــدي 
حميـــدان، محمـــد مرهون، ســـيد 
رضـــا عيســـى، ســـيد مهـــدي باقر 

وسيد شبر علوي.
وسيبدأ ســـوزا تدريباته المحلية 
يـــوم 15 مايـــو الجـــاري، على أن 
أوكرانيـــا  إلـــى   20 يـــوم  يغـــادر 
لمالقـــاة أوكرانيـــا ودًيـــا يوم 24، 
ثم يعـــود المنتخب إلـــى الوطن؛ 
التـــي  الثانيـــة  للوديـــة  تمهيـــًدا 

الماليـــزي  بنظيـــره  ســـتجمعه 
يـــوم 28 الجـــاري علـــى االســـتاد 

الوطني.
ويغيـــب عن القائمة العبو ناديي 
الحـــد والمحرق؛ نظًرا الرتباطهم 
مـــع فرقهم بالمشـــاركة في كأس 
االتحـــاد اآلســـيوي 2021، والتي 

ستقام بنظام التجمع، إذ سيلعب 
الحد في البحرين والمحرق في 
األردن، كمـــا غـــاب عـــن القائمـــة 
العـــب الرفـــاع الشـــرقي محمـــد 
اإلصابـــة.  بســـبب  الحـــردان؛ 

اســـتدعاء  القائمـــة  وشـــهدت 
العبيـــن اثنين للمرة األولى وهما 
الحارس الملـــكاوي محمد أحمد 
مرهـــون والعـــب البديـــع جاســـم 

خليفة.

من تدريبات سابقة لمنتخبنا الوطني

هيليو سوزا

سبورت

االتحاد العربي للريشة الطائرة

ينظـــم االتحـــاد الفلســـطيني للريشـــة 
األكاديميـــة  مـــع  بالتعـــاون  الطائـــرة 
األولمبية الفلسطينية دورة التحكيم 
األولـــى والتـــي ســـتقام يـــوم الثالثاء 
القـــادم 18 مايـــو 2021 ولمـــدة ثالثة 
العراقـــي  المحاضـــر  بمشـــاركة  أيـــام 
)الحكـــم اآلســـيوي( أســـامة الجبوري 

والتي ستقام عبر تطبيق “زووم”.
  وقـــال رئيـــس االتحـــاد الفلســـطيني 
اللجنـــة  وعضـــو  الطائـــرة  للريشـــة 
التنفيذيـــة لإلتحـــاد العربـــي للريشـــة 
دورة  إن  العيســـة  يعقـــوب  الطائـــرة 

التحكيم األولى تقام في إطار جهود 
االتحـــاد الفلســـطيني لتطويـــر كافـــة 
التحكيـــم  بينهـــا  اللعبـــة ومـــن  أركان 
الذي يشـــكل ركيزة أساسية للنهوض 
باللعبة واستقطاب المزيد من الحكام 

المستجدين وغرس ثقافة اللعبة.
  وأضـــاف بـــأن الـــدورة التي ســـتقام 
لمدة 3 أيام سيتخللها امتحان رسمي 
وســـتوزع على المشـــاركين شـــهادات 
مشـــاركة وطنية معتمدة من االتحاد 
الفلســـطيني لمـــن يجتـــاز االمتحـــان، 
داعيـــا جميع الراغبين في المشـــاركة 

للتســـجيل عبـــر الرابـــط المرفـــق فـــي 
مواقع التواصل االجتماعي.

دورة التحكيم األولى للريشة الطائرة

شّتاَن بين لندن وما يحدث 
للسيدة العجوز!

* لــم يكــن أكبــر المتفائليــن ينتظــر هــذا النجاح الكبيــر الذي 
حققــه نادي تشيلســي منذ وصول المــدرب األلماني توخيل 
الذي وصل في منتصف الموســم والفريق كان بوضع ســيئ 
للغاية عندما كان المبارد يقوده آنذاك.. حيث تمكن وخالل 
فترة قياســية من انتشــال البلوز من الضياع وأعاده ســريعا 
للمســار الصحيح.. بل وتمكن من قيادة الفريق اللندني إلى 

نهائي دوري األبطال بكل جدارة واستحقاق.

* توخيل ورغم أنه منذ وصوله لم يستقدم أي العب معه.. 
تمكن من وضع بصمته سريعا وفقا لألدوات المتاحة لديه.. 
وهــذا يــدل علــى مدى دهــاء هذا المــدرب وحنكتــه الكبيرة 

في التدريب.

نــادي باريــس ســان  * الخاســر األكبــر مــن كل ذلــك يبقــى 
جيرمــان الــذي فــّرط بتوخيل بســهولة تامة ترضيــًة لبعض 
نجــوم الفريــق الذيــن دخلــوا فــي خالفــات “صبيانيــة” معه 

بسبب عدم رضاهم عن استبدالهم في بعض المباريات!

* علــى النقيــض من إدارة تشيلســي التي وفقت في اختيار 
توخيــل مدربا للفريق ولم تمهل المبارد المزيد من الوقت.. 
تبــدو إدارة نــادي يوفنتــوس االيطالــي فــي ســباٍت عميــق 
والزالــت عاجــزة عن اتخــاذ قرار مصيري بشــأن إقالة بيرلو 

الذي استمر في قيادة السيدة العجوز نحو الهاوية.

* فمنــذ منتصــف الموســم وكل المؤشــرات كانت توحي بإن 
بيرلــو سيفشــل في قيادة اليوفي نحــو منصات التتويج أو 
الذهــاب بعيــدا فــي دوري االبطال.. ومع ذلــك آثرت اإلدارة 
إال وأن تبقــي عليــه علــى أمــل أن تنــزل معجزة من الســماء 

وتبدل حال بيرلو في إدارته السيئة للفريق!

* وها هنا اليوم مع قرب انتهاء الموســم تجني اإلدارة ثمن 
اإلبقــاء عليــه حتى اآلن.. فبعد أن كان البيانكونيري مهيمنا 
ومتربعا على عرش الكالتشــيو لتســع ســنوات متتالية وجد 
نفســه يســقط مــن عرشــه بســهولة.. بــل وأصبــح غيــر قادر 
حتــى علــى تأميــن تأهله لــدوري األبطــال الموســم المقبل.. 
ناهيــك عــن الخــروج المخــزي مــن دوري األبطــال علــى يــد 

بورتو البرتغالي!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

يعقوب العيسة
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غــارات علــى غزة توقع 25 شــهيًدا من بينهم 9 أطفــال وإصابة أكثر من 100 فلســطيني

مقتل إسرائيليتين بصواريخ الفصائل... ونتنياهو يتوعد بالتصعيد

اإلســـرائيلي،  الـــوزراء  رئيـــس  توعـــد 
الثالثـــاء  أمـــس  نتنياهـــو،  بنياميـــن 
حركـــة  علـــى  الهجمـــات  بـ”تكثيـــف” 
إســـرائيليتين  مقتـــل  بعـــد  “حمـــاس” 
فـــي هجوميـــن صاروخيـــن منفصليـــن 

انطالقا من قطاع غزة.
وقال نتنياهـــو في مقطع مصور وزعه 
مكتبـــه “نفذ الجيـــش مئـــات الهجمات 
علـــى حمـــاس والجهاد اإلســـالمي في 
هجماتنـــا”.  قـــوة  ســـنكثف   )...( غـــزة 
“ســـتتعرض  حمـــاس  أن  وأضـــاف 

لضربات لم تكن تتوقعها”.
إطـــالق  اإلســـرائيلي  الجيـــش  وأعلـــن 
جولة واسعة واســـتثنائية من الغارات 
الجويـــة علـــى قطـــاع غـــزة. وحـــذرت 
إســـرائيل مـــن االقتراب مـــن أي مواقع 

تحتوي على وسائل قتالية لحماس.
وأفـــادت مصـــادر ميدانيـــة، أن أربعـــة 
نتيجـــة  ســـقطوا  األقـــل  علـــى  قتلـــى 

القصف اإلسرائيلي.
امرأتيـــن  مقتـــل  عـــن  ســـابقا  وأعلـــن 
القصـــف  نتيجـــة  إســـرائيليتين 
الـــذي  غـــزة  قطـــاع  مـــن  الصاروخـــي 
اســـتهدف أســـدود وعســـقالن. وقالت 
تأثـــرا  قتلتـــا  المرأتيـــن  إن  إســـرائيل 
بجـــراح بســـبب صـــاروخ أطلـــق علـــى 

عسقالن.
هـــذا وكشـــف الجيـــش اإلســـرائيلي أن 
فـــي  شـــقة  اســـتهدف  الـــذي  القصـــف 
قطـــاع غـــزة قضـــى على قائـــد الوحدة 
الصاروخيـــة الخاصـــة لحركـــة الجهـــاد 

ســـامح عبد المملوك، إضافـــة إلى عدد 
آخر مـــن عناصر الحركة. وأضاف بيان 
الجيش االسرائيلي أن العملية أسفرت 

عن مقتل قائدين عسكريين آخرين.
وكانـــت وزارة الدفاع اإلســـرائيلية قد 
ذكـــرت أن دفعًة كبيرة مـــن الصواريخ 
تـــم إطالقهـــا مـــن قطـــاع غـــزة باتجاه 
أسدود وعسقالن، مشيرة إلى إحصاء 
أكثر من 300 صاروخ. ودوت صافرات 
اإلنذار في المســـتوطنات اإلســـرائيلية 
القريبـــة مـــن قطـــاع غـــزة مـــع إطـــالق 

الصواريخ.
ووجه وزيـــر الدفاع اإلســـرائيلي بيني 
غانتس، أمـــس، بتعبئـــة 5 آالف جندي 
الوضـــع  تصاعـــد  مـــع  االحتيـــاط  مـــن 
فـــي غـــزة، كمـــا دعـــا قائد الجيـــش إلى 
تعزيزات في جنوب إســـرائيل.. مؤكدا 
أن العمليـــة العســـكرية ستتوســـع دون 

التقيد بالوقت.
هـــذا وأعلنت حماس اســـتهداف موقع 

لمقاتليهـــا أثناء تجهيزهـــم لعملية ضد 
إســـرائيل، فيما أعلن الجهاد اإلسالمي 
مقتـــل اثنيـــن مـــن قادتـــه فـــي قصـــف 
إســـرائيلي. وتواصلت الغارات الجوية 
علـــى قطاع غزة، موقعة 25 قتيالً، من 
بينهـــم 9 أطفـــال، كما أصيـــب أكثر من 
100 فلســـطيني وفـــق وزارة الصحـــة 
فـــي غزة، حيـــث اســـتهدفت الطائرات 
اإلســـرائيلية مبنى اإلدارة المدنية في 
جباليا شـــمال القطاع تزامنا مع قصف 

من الزوارق الحربية غرب غزة.
الفصائـــل  اســـتمرت  حيـــن  فـــي 
رشـــقات  إطـــالق  فـــي  الفلســـطينية 
صاروخيـــة تجاه البلدات اإلســـرائيلية 
المحيطـــة فـــي قطـــاع غـــزة. وأصيـــب 
أكـــدت  فيمـــا  عســـقالن  فـــي  منـــزالن 
مصـــادر طبية إســـرائيلية بارتفاع عدد 
المصابيـــن فـــي عســـقالن إلـــى 31 مـــن 
بينهـــم واحد في حال الخطر، بحســـب 
مصادر طبية إسرائيلية، حيث استقبل 

مستشفى عسقالن الجرحى.
يأتي هذا في ظل جهود تبذلها القاهرة 
فـــي محاولـــة للتوصل إلى وقـــف للنار 
بيـــن الطرفيـــن، فيمـــا يتـــرأس نتنياهو 
اجتماعـــا أمنيا بمشـــاركة وزير الدفاع، 
للبحث فـــي المواجهة العســـكرية على 

جبهة قطاع غزة.
القدســـي  الحـــرم  فـــي  دارت  وتزامنـــًا 
الشـــرطة  بيـــن  عنيفـــة  اشـــتباكات 
اإلســـرائيلّية وفلسطينيين خّلفت أكثر 
من 500 جريح، في تصعيٍد للعنف غير 

مسبوق منذ سنوات.
وكانت الحكومة اإلسرائيلية المصغرة 
أعلنت أنها أعطت الضوء األخضر لشن 
سلســـلة غارات متواصلة على غزة، إال 
أنها اســـتبعدت العمل العسكري البري. 
وقـــال الجيـــش اإلســـرائيلي: “قصفنـــا 
130هدفـــًا في قطاع غـــزة وجرى قتل 

15 ناشطًا عسكريًا”.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
جوناثـــان كونريكـــس فـــي تصريحات 
للصحافين “قصفنا 130 هدفا عسكريا، 
غالبيتها لحركة حماس”، مضيفا “وفقا 
تابعيـــن  ناشـــطًا   15 قتـــل  لتقديراتنـــا، 

لحركة حماس والجهاد اإلسالمي”.
وأضاف أّنه لغاية قرابة منتصف الليل 
بلـــغ عـــدد الصواريخ التـــي ُأطلقت من 
قطـــاع غـــّزة علـــى إســـرائيل أكثـــر من 
منظومـــة  اعترضـــت  صاروخـــًا،   250
القّبـــة الحديديـــة المضـــاّدة للصواريخ 

“عشرات” منها.

غزة - وكاالت

غارات إسرائيلية على قطاع غزة

القاهرة ـ وكاالت

دعـــا األميـــن العـــام لجامعـــة الـــدول 
أمـــس  الغيـــط،  أبـــو  أحمـــد  العربيـــة 
مجلـــس  اجتمـــاع  فـــي  الثالثـــاء، 
الجامعـــة في دورة غيـــر عادية على 
أحـــداث  بشـــأن  الـــوزاري  المســـتوى 
القـــدس، دعـــا مجلـــس األمـــن ـ الذي 
)لعـــام   2334 القـــرار  وأصـــدر  ســـبق 
2016( ـ بتحمـــل مســـؤولياته حيـــال 
هـــذا االنتهاك الصارخ للقـــرار ولغيره 
من القـــرارات الدولية، مشـــددا على 
أنه يتعيـــن على كافة القوى المؤمنة 
علـــى  العمـــل  الســـلمية  بالتســـوية 
االســـتيطانية  الهجمـــة  هـــذه  وقـــف 
تهـــدد  التـــي  الشرســـة  اإلســـرائيلية 

بتفجيـــر الوضـــع فـــي القـــدس، وفي 
األراضي المحتلة بوجه عام.

من جهته، دعا مندوب فلسطين في 
الجامعة العربية دياب اللوح لتحرك 
عاجل لحشـــد موقـــف دولي ضاغط 
أمـــس  وانطلقـــت،  إســـرائيل.  علـــى 
الثالثـــاء، أعمـــال االجتمـــاع الطارئ 
االفتراضي لمجلس الجامعة العربية 
الخارجيـــة  وزراء  مســـتوى  علـــى 
فـــي دورة غيـــر عاديـــة وبطلـــب من 
الجرائـــم  لبحـــث  فلســـطين،  دولـــة 
فـــي  اإلســـرائيلية  واالعتـــداءات 
مدينة القدس المحتلة والمقدســـات 

اإلسالمية والمسيحية.

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب
لبحث الجرائم اإلسرائيلية بالقدس

القاهرة ـ وكاالت

عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  قـــال 
السيســـي، أمـــس الثالثاء، إنـــه “لن يتم 
التفريـــط في الحقـــوق المائيـــة لمصر”، 
مؤكـــًدا أن قلـــق المصريين بشـــأن ســـد 
النهضة مشـــروع “لكـــن عملية التفاوض 
شـــاقة وتحتـــاج لصبر”. جـــاء ذلك على 
قنـــاة  لهيئـــة  السيســـي  تفقـــد  هامـــش 
مـــن  عـــددا  افتتـــح  حيـــث  الســـويس 
المشـــروعات القوميـــة. وتزامنـــا، قالت 
وزارة الخارجيـــة اإلثيوبيـــة، إن أديـــس 
أبابا أكدت للمبعوث األميركي تمســـكها 
بمفاوضـــات دبلوماســـية في ملف ســـد 
النهضـــة، وأيضا بأهمية التوصل التفاق 
بشـــأن عملية المـــلء الثاني والتشـــغيل 
فقـــط، فيمـــا شـــددت علـــى أن إثيوبيـــا 
ماضية فـــي عملية الملء الثاني والذي 
يعتبـــر جـــزًءا ال يتجـــزأ من عمليـــة بناء 
الســـد. وأضافـــت الخارجية على لســـان 
المتحـــدث باســـمها الســـفير دينـــا مفتي 

أن لقـــاءات المبعـــوث األميركـــي كانـــت 
ناجحـــة جـــدا و “نســـعى لنهايـــة تجعـــل 

الكل رابحا”.
وقـــال “نأمـــل أن تســـفر جهـــود رئيـــس 
الكونغـــو عن اســـتئناف مفاوضات ســـد 
النهضـــة”، مضيفـــا أن الموقف اإلثيوبي 
بشـــأن ســـد النهضة لـــم يتغيـــر و “أبلغنا 
متمســـكون  بأننـــا  األميركـــي  المبعـــوث 
بقيـــادة االتحـــاد اإلفريقـــي لمفاوضـــات 
مفتـــي  دينـــا  الســـفير  النهضـــة”.  ســـد 
أضاف أن أديس أبابا شـــددت للمبعوث 
األميركـــي أن أي اتفـــاق شـــامل بشـــأن 
تقاســـم حصـــص ميـــاه النيـــل يجب أن 

يكون بمشاركة بقية دول الحوض.

السيسي: لن يتم التفريط في الحقوق المائية لمصر

طهران - وكاالت

فتحـــت إيران رســـميا أمس الثالثاء باب تســـجيل الترشـــيحات 
لالنتخابـــات الرئاســـية المقـــررة فـــي 18 يونيـــو الختيـــار خلـــف 
للرئيس حســـن روحاني الذي يشـــغل منصبه منذ أكثر من سبعة 
أعوام، بينما تتوقع وسائل اإلعالم اإليرانية أن تشهد االنتخابات 

أطول الئحة من المرشحين اآلتين من خلفية عسكرية. 
وبدأ تســـجيل المرشـــحين اعتبارا من الثامنـــة صباحا في وزارة 
الداخلية وذلك في إجراء يســـتمر خمســـة أيام. وترفع األســـماء 
المســـجلة بعد ذلك إلى مجلس صيانة الدســـتور الذي تعود إليه 
صالحية المصادقة على المؤهلين، ليصبحوا مرشـــحين رســـميا. 
ووفـــق الجـــدول المحدد، مـــن المقـــرر أن تعلن الالئحـــة النهائية 
يومـــي 26 و27 مايـــو، ليلي ذلـــك حملة انتخابية لعشـــرين يوما. 
وكان أبـــرز الذيـــن تقدمـــوا بترشـــحهم العميـــد حســـين دهقـــان، 
الضابط الســـابق في الحرس الثوري ووزيـــر الدفاع في حكومة 
روحاني األولى )2017-2013(. كما يعد دهقان مستشارا للمرشد 
األعلـــى في إيـــران آية هللا على خامنئي. كما برز بين المتقدمين 
المســـؤول الســـابق في الحرس العميد سعيد محمد. وقاد محمد 
)53 عامـــا( “مقـــر خاتـــم األنبيـــاء”، وهـــو ذراع اقتصادية للحرس 
تعنى بشؤون البناء، قبل أن يعلن استقالته مطلع مارس لخوض 
االنتخابات، إال أنه ال يزال رســـميا مستشارا لقائد الحرس اللواء 

حسين سالمي. كما تقدم بترشحه رسميا، العميد رستم قاسمي 
وزيـــر النفـــط الســـابق الذي يتولـــى حاليا منصبا استشـــاريا لقائد 
قـــوة القـــدس التابعـــة للحـــرس الثـــوري. ومـــن األســـماء األخرى 
العميد السابق في الجيش محمد حسن نامي الذي شغل لبضعة 
أشـــهر، منصـــب وزيـــر االتصـــاالت. وأعلنـــت قرابة 20 شـــخصية 
عامة عزمها على الترشح لالنتخابات، إال أن العديد من األسماء 
البـــارزة لم تكشـــف بعـــد نواياها، مثـــل رئيس الســـلطة القضائية 
إبراهيـــم رئيســـي ورئيس مجلس الشـــورى محمد باقـــر قاليباف 

وسلفه علي الريجاني.

العميد حسين دهقان وزير الدفاع السابق وأحد ضباط الحرس الثوري من بين 
أبرز المترشحين للرئاسة

فتح باب الترشيحات لالنتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو 
العسكر في إيران يتزاحمون في سباق الرئاسة

دبي - العربية.نت

الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  قـــال 
األميركيـــة “نيـــد برايـــس” إن الهـــوة ما 
زالت واســـعة بيـــن واشـــنطن وطهران 
في المفاوضات بشـــأن االتفاق النووي 

في فيينا.
ورفـــض برايـــس تحديـــد مـــا إذا كانت 
يومهـــا  دخلـــت  التـــي  المحادثـــات 
الخامس قد حققت أي تقدم في األيام 
الماضية بشأن األمور العالقة. لكنه أكد 
أن واشـــنطن لن تقدم إعفاءات إليران 
تتعلق باإلرهاب. وذكرت وسائل إعالم 
إيرانيـــة أن محادثـــات فيينـــا وصلـــت 
لطريق مســـدود، بعد رفض أميركا رفع 
العقوبات عن 500 اسم وكيان. وقالت 
بـــرس تـــي فـــي اإليرانيـــة إن اإلبقـــاء 
على هـــذه العقوبات ســـيمنع إيران من 
االســـتفادة الكاملـــة مـــن العـــودة الـــى 
االتفـــاق كما ســـيمنع إيران مـــن تطبيع 
عالقاتها التجارية مع باقي دول العالم 

وفي وقت سابق، أعلنت إيران أنها قد 
تمـــّدد اتفاقـــا تقنيا مع الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذرية بشـــأن عمليات تفتيش 
فـــي حـــال مضـــي  النوويـــة،  منشـــآتها 
مباحثات فيينا على المسار الصحيح.

الخارجيـــة  باســـم  الناطـــق  وصـــّرح 
اإليرانية، “ســـعيد خطيـــب زاده” بأنهم 
ليســـوا على عجلـــة من أمرهـــم إلنجاز 

هذه المباحثات، في إشارة إلى الضغط 
مـــن أجل رفع العقوبـــات كاملة. ويأمل 
األوروبيون الذين يتوسطون في هذه 
المفاوضات غير المباشـــرة بين طهران 
وواشنطن أن يتمكنوا من إعادة العمل 
باالتفـــاق قبـــل انتهـــاء موعـــد عمليات 
تفتيـــش الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

في إيران.

جانت من المفاوضات النووية بفيينا

ـــران ـــطن وطه ـــن واش ـــعة بي ـــوة واس ـــد أن اله ـــركا تؤك أمي
إيران: محادثات فيينا وصلت لطريق مسدود

واشنطن ـ وكاالت

البـــارز  الجمهـــوري  الســـيناتور  دعـــا 
جيـــم ريـــش وعضـــو لجنـــة العالقات 
الشـــيوخ  مجلـــس  فـــي  الخارجيـــة 
يعالـــج  أن  ضـــرورة  إلـــى  األميركـــي 
أي اتفـــاق نـــووي مـــع إيران ســـلوكها 

اإلرهابي في المنطقة.
علـــى  تعليقـــا  تصريحاتـــه  وجـــاءت 
علـــى  األميركيـــة  البحريـــة  ســـيطرة 
شـــحنة أســـلحة إيرانيـــة متجهة إلى 

الميليشيات الحوثية.
وقـــال فـــي تصريـــح لـــه عبر حســـابه 
فـــي “تويتـــر”:  تحـــاول إدارة بايـــدن 
االندفـــاع مـــرة أخـــرى إلـــى الصفقـــة 
اعتـــراض  وســـط  المعيبـــة  النوويـــة 
مـــن  مزيـــدا  األميركيـــة  البحريـــة 
إلـــى  المتجهـــة  اإليرانيـــة  األســـلحة 
المتمرديـــن الحوثييـــن فـــي اليمـــن”. 
وأضـــاف “أي اتفـــاق مع إيـــران يجب 

أن يعالج إرهابها اإلقليمي”.

يذكر أن األسطول الخامس بالبحرية 
األميركيـــة كان قـــد كشـــف أن طـــراد 
“يـــو.إس.إس  الموجهـــة  الصواريـــخ 
مونتيري” صادر شـــحنة أســـلحة غير 
قانونية من مركب شـــراعي مجهول 
في المياه الدولية بشمال بحر العرب 

يوم السادس من مايو الجاري.
وضمت الشحنة عشـــرات الصواريخ 
الموجهـــة المضادة للدبابات روســـية 
الصنـــع، وآالًفـــا مـــن بنـــادق تايب 56 
مـــن  ومئـــات  الهجوميـــة،  الصينيـــة 
مدافع بي.كيه.إم الرشاشـــة، وبنادق 
قذائـــف  إطـــالق  ومنصـــات  قنـــص، 

صاروخية.

سيناتور: أي اتفاق مع إيران يجب أن يعالج سلوكها اإلرهابي
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لندن ـ أ ف ب: قالت منظمة العفو  «
الدولية إن إسرائيل تستخدم 
القوة “التعسفية والوحشية 

ضد المتظاهرين الفلسطينيين 
السلميين إلى حد كبير” في 

الصدامات الدائرة في القدس 
الشرقية والتي أوقعت مئات 

اإلصابات في صفوف المتظاهرين 

والعشرات من رجال الشرطة. 
ودافعت إسرائيل أمس الثالثاء 

عن سلوك ضباطها وبدت مصرة 
على أنهم ردوا على المشاغبين 

الفلسطينيين العنيفين على 
حد تعبيرها بالوسائل المناسبة. 

ووصفت المنظمة الحقوقية 
التي تتخذ من لندن مقرا لها تلك 

الوسائل بأنها “غير متناسبة 
وغير قانونية” متهمة قوات األمن 

بتنفيذ “هجمات غير مبررة ضد 
المتظاهرين السلميين”. ويأتي 

بيان منظمة العفو وسط تصاعد 
للتوتر في القدس الشرقية التي 
احتلتها إسرائيل في العام 1967 

وضمتها الحقا في خطوة لم 

يعترف بها المجتمع الدولي. ورأت 
المنظمة الدولية أن إسرائيل 

استخدمت وعلى مدى أسابيع عدة 
القوة المفرطة لتفريق االحتجاجات 

في القدس الشرقية. ودعت 
المنظمة الحقوقية المجتمع 

الدولي إلى “محاسبة إسرائيل على 
انتهاكاتها الممنهجة”.

“العفو الدولية”: إسرائيل تستخدم القوة “غير المشروعة” في القدس

واشنطن ـ وكاالت

األميركيـــة،  الخزانـــة  وزارة  أعلنـــت 
أمـــس الثالثاء، فـــرض عقوبـــات على 
هللا  بحـــزب  صلـــة  علـــى  لبنانييـــن   7
اللبناني. وحســـب ما جـــاء في الموقع 
الرســـمي لـــوزارة الخزانـــة األميركيـــة، 
عـــزت  هـــم:  الســـبعة  اللبنانييـــن  فـــإن 
علـــي ضاهـــر،  إبراهيـــم  أكار،  بوســـف 

عباس حســـن غريب، مصطفى حبيب 
حرب، حســـن شـــحادة عثمـــان، وحيد 

محمود سبيتي، أحمد محمد يزبك.
األميركيـــة  الخزانـــة  إدراج  ويـــؤدي 
الئحـــة  علـــى  والكيانـــات  األفـــراد 
العقوبـــات إلى عزلهم فعليا عن النظام 

المالي العالمي.

عقوبات أميركية على 7 لبنانيين على صلة بحزب هلل
واشنطن ـ وكاالت

موسكو ـ وكاالت

ذكرت وكالة اإلعالم الروسية، أمس 
الثالثـــاء، نقـــال عن خدمـــة الطوارئ 
 9 بينهـــم  مصرعهـــم  لقـــوا   11 أن 
أطفـــال وُنقـــل 4 إلى مستشـــفى بعد 
إطالق نار بمدرسة في مدينة قازان 

الروسية.
فقالـــت  متعارضـــة  تقاريـــر  ووردت 

بعـــض وكاالت األنبـــاء إن قاصَريـــن 
مسلَحين نفذا الهجوم وقالت أخرى 

إن األمر من تنفيذ شخص واحد.
وقالـــت وكالـــة اإلعالم الروســـية إن 
مســـلحا اعُتقـــل وتـــردد دوي انفجار 
بالمدرســـة، ولـــم يتضح علـــى الفور 

الدافع وراء الهجوم.

11 قتياًل بينهم أطفال بإطالق نار داخل مدرسة روسية
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أول ســـينما مكيفـــة فـــي البحريـــن 
تأسســـت فـــي العـــام 1968 وهـــي 
أقيمـــت  التـــي  الحمـــراء  ســـينما 
الوطنيـــة،  الســـينما  أنقـــاض  علـــى 
وهـــذا العـــام نفســـه شـــهد حصول 
“شـــركة البحرين للســـينما وتوزيع 
عـــرض  امتيـــاز  علـــى  األفـــام” 
وتوزيع األفام”، ولسينما الحمراء 
ذكريات كثيـــرة خاصة عند الجيل 
الـــذي كان يعشـــق دخول الســـينما 
أيـــام األعيـــاد، حيـــث كانـــت  فـــي 
تعـــرض األفـــام الهنديـــة كأفـــام 
راجيش كنـــا، ودليب كومار، وراج 
كابور، ومن األفـــام العربية أفام 

فريد شوقي، وسراج منير، وعماد 
حمدي، أضافة إلى أفام “الكابوي” 

األمريكية.
كانـــت عـــروض العيـــد تختلف عن 
عروض األيام العادية، ففي األيام 
العاديـــة كان الفيلـــم يعـــرض ثاث 
مرات، العرض األول من الساعة 2 
إلى 5 مساء، والعرض الثاني من 5 
إلى 8 مســـاء، والعرض الثالث من 
8 الى 11 مساء، أما في العيد يبدأ 
العرض األول في تمام الساعة 11 
صباحـــا، أي بزيـــادة عـــرض واحد، 
وغالبـــا مـــا كانـــت تعـــرض األفـــام 

الجديدة.

سينما الحمراء في مناسبات األعياد

طارق البحار

كيف صام نجم المصارعة المسلم مصطفى علي خالل رمضان؟
واســـمه  “علـــي”  المصارعـــة  نجـــم  يصـــوم 
رمضـــان،  بشـــهر  علـــم“  ”أديـــل  الحقيقـــي 
وشـــارك علي يومياتـــه والتدريب خال 
الشـــهر الفضيـــل أثنـــاء أدائه لحســـاب 

.”WWE“
علي وهو من شيكاغو ومن أصول 
الهنـــد،  مـــن  ووالدتـــه  باكســـتانية 
يصـــارع لمدة 17 عامـــا تقريبا، بما 
في ذلك السنوات القليلة الماضية 
علـــى  اعتـــاد  لذلـــك   ،WWE مـــع 
تعديـــل روتينـــه لشـــهر رمضـــان، 
يســـتيقظ  المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى 
عـــادة فـــي الصبـــاح ويفعـــل مـــا وصفـــه 
بقلـــب المعدة الفارغة، ولكن خال شـــهر 
رمضـــان، يؤخـــر التمريـــن حتـــى وقـــت 

الحق من اليوم.
وأكد: “أستيقظ للســـحور وأتناول وجبة 
صغيـــرة وأحـــرص على أن أكـــون رطبا، 

وبعـــد ذلـــك أتجنـــب أي نـــوع مـــن التدريـــب حتى وقت 
متأخـــر جدا في المســـاء، وما يقرب مـــن 45 دقيقة إلى 
ســـاعة قبـــل أن أفطـــر أقوم ببعـــض التماريـــن“. وأضاف 
”فـــي المســـاء أتوجـــه إلـــى صالـــة األلعـــاب الرياضيـــة، 
وفـــي وقت متأخـــر من الليل، مـــع دورة تدريبية للوزن، 

والعودة وبعد ذلك من هناك لتناول وجبة كبيرة”.
يمكـــن أن يمثـــل الدخـــول إلـــى الحلبة واألداء لحســـاب 
WWE خـــال شـــهر رمضـــان تحديـــا خاصـــا بـــه، وعلى 
ســـبيل المثـــال، في إحـــدى ليال األســـبوع الماضي، كان 
مـــن المقـــرر أن يصارع علي مباراة قبل غروب الشـــمس 
مباشرة وهو صائم، وعن ذلك قال: “كان عليَّ أن أذهب 
إلـــى هنـــاك، مـــن دون مـــاء وال طعـــام داخلـــي، وبالفعل 
تخطـــى ذلـــك وكنـــت علـــى مـــا يـــرام”. لكنه يعني شـــيئا 

بالنسبة لي. أنت تعرف كيف يقول المثل: إذا كان يعني 
شيئا بالنسبة لك ثم إنها ليست مشكلة على اإلطاق”.

وأكـــد المصـــارع المســـلم أنه أنعـــم هللا عليه فـــي حياته 
المهنيـــة مـــع زمائه في العمـــل الذين فهمـــوا واحترموا 
حقيقـــة أنه يصوم خال شـــهر رمضان، وقـــال: ’الجميع 
ســـاعدني هنـــا، وقبل غروب الشـــمس، يقومـــون بوضع 
طعامـــي على النـــار، حتى الفـــرق الطبيـــة يعملون معي 
وبقربي، وكانوا دائما معي ويقيســـون درجاتي ونســـبة 
الجفاف في جسمي“ مع أنه كان يشدد على أنه ال يريد 
معاملـــة خاصة لمجرد أنه صائـــم، والطريقة التي يراها، 
هـــو أنـــه فقط يقـــوم بعمله: وعـــن ذلك قـــال: “ال أريد أي 
نوع من أماكن اإلقامة الخاصة أو تســـهيل  األمور ألني 
صائـــم”. أحد زمـــاء المصارع علي النجـــوم أمثال بطل 
الواليات المتحدة الحالي ”شيموس“، الذي يتدرب معه 
وينشـــر هذه الفيديوهات فـــي اليوتيوب، وقال إن نجم 
المصارعـــة الكبيـــر يشـــاركه الصيام “لقد صـــام معي من 
الشـــروق إلى الغروب، وفطرنا معا ثم توجهنا إلى صالة 

ألعاب رياضية في منتصف الليل“.

اللهم اجعل صيامي 
فيه بالشكر والقبول، 
على ما ترضاه ويرضاه 

الرسول، محكمة فروعه 
باألصول، بحق سيدنا 

محمد وآله الطاهرين، 
والحمد لله رب 

العالمين.
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أحداث بـحرينيـة

فنانون لـ “^”: ليكن الجميع مسؤوال بتجنب التجمعات في عيد الفطر
ــر ــبـ ــر األكـ ــطـ ــخـ ــت الـ ــ ــازالـ ــ ــات مـ ــعـ ــمـ ــجـ ــتـ ــة والـ ــيـ ــنـ ــة وطـ ــيـ ــؤولـ ــسـ ــزام مـ ــ ــ ــت ــ ــ االل

أكــد عــدد مــن الفنانيــن أهميــة التــزام الجميع خالل أيــام عيد الفطــر المبارك 
بالتعليمات الصادرة من الفريق الوطني للتصدي لكورونا وتنفيذ اإلرشادات؛ 
حفاظا على سالمة الجميع، ولعدم تكرار ما حصل في مناسبات مماثلة العام 
الماضي، فارتفاع أو انحسار أعداد الحاالت القائمة خيار بيد الجميع عبر ما 

يتم االلتزام به من قرارات وتعليمات صادرة فااللتزام مسؤولية وطنية.

االلتزام واجب وطني

أن  الســـعدون  ناصـــر  الفنـــان  وأوضـــح 
االلتـــزام واجب وطني واتبـــاع التعليمات 
واإلرشـــادات وتطبيقهـــا يعكـــس مـــدى ما 
يتمتع به الفرد مـــن وعي والتزام وثقافة، 
فالتجمعـــات مازالت هي الخطر األكبر في 
تفشي وانتشار كورونا، وسبق وأن تعرض 
مجتمعنا لعديد من المواقف بســـبب عدم 

االلتزام والتجمعات في المناسبات. 

واختتم الســـعدون حديثه بتقديم أســـمى 
آيـــات التهانـــئ والتبريـــكات إلـــى القيـــادة 
بمناســـبة عيـــد الفطـــر المبـــارك وإلـــى كل 

شعب البحرين.

االلتزام من أجل سالمة الجميع

إن  مجلـــي  أحمـــد  الفنـــان  قـــال  وبـــدوره 
علـــى  الجميـــع  ألزمـــت  كورونـــا  جائحـــة 
إال  الخـــروج  وعـــدم  المنـــزل  فـــي  البقـــاء 

للضـــرورة واتباع اإلرشـــادات والتعليمات 
التـــي يصدرهـــا الفريـــق الوطنـــي للتصدي 
لكورونا؛ من أجل ســـامة الجميع، ونعرف 
أن مناسبة العيد هي من أجمل المناسبات 
بيـــت، حيـــث تجمـــع  التـــي ينتظرهـــا كل 
األســـرة، ولكن الظروف الحالية ال تســـمح 
بالتجمعـــات العائليـــة الكبيرة فـــي األعياد 

وغيرها من المناســـبات والسبب معروف، 
ولذلـــك نتمنـــى من الجميع أن يســـتمر في 
تنفيـــذ وتطبيـــق التعليمـــات واإلرشـــادات 
ليكـــون العيـــد فرحـــة حقيقيـــة، وليســـت 

معاناة في نشر كورونا.
كمـــا تقدم مجلي إلى القيادة وإلى شـــعب 
والتبريـــكات  التهانـــي  بخالـــص  البحريـــن 

بمناسبة عيد الفطر، ومتمنيا للجميع عيدا 
سعيدا.

عدم التهاون واالستهتار

الفنان عبدهللا ملك حث جميع المواطنين 
والمقيميـــن علـــى أهميـــة االلتـــزام واتباع 
التعليمات خال أيام العيد وعدم التهاون 
الحـــاالت،  ازديـــاد  لتجنـــب  واالســـتهتار 
فالمواطـــن اليوم ومعه المقيـــم في موقع 
المســـؤولية والوعـــي والثقافة ومســـاندة 
الفريـــق الوطنـــي؛ مـــن أجل الوصـــول إلى 
الهـــدف المنشـــود وهـــو مجتمـــع خـــال من 

كورونا.
كمـــا أنتهز ملـــك فرصـــة حديثه لــــ “الباد” 
بتقديم أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
الوفـــي  البحريـــن  شـــعب  والـــى  للقيـــادة 

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

االبتعاد عن التجمعات العائلية

أمـــا الفنانـــة وفـــاء مكي، فقـــد تمنت 
عيدا ســـعيدا للجميع وأكدت ضرورة 
عـــن  واالبتعـــاد  التعليمـــات  اتبـــاع 
التجمعـــات العائليـــة فـــي العيـــد؛ من 
أجـــل ســـامة الجميـــع، فمازلنـــا فـــي 
وضع ال يســـمح بالتجمعـــات العائلية 
الكبيرة، وكل ذلك من أجل المصلحة 

العامة.
وقدمـــت وفاء أســـمى آيـــات التهانئ 
بمناســـبة  القيـــادة  إلـــى  والتبريـــكات 
عيـــد الفطـــر المبارك وإلى كل شـــعب 
البحرين، متمنية أن تزول هذه الغمة 
والباء عن وطننا وسائر دول العالم.

وفاء مكيأحمد مجليناصر السعدونعبدالله ملك

tariq_albahhar

المقادير:

- عود زبدة 100 غ 
- كوب سكر ناعم 

- ملعقة شاي من الفانيا 
- 2 كوب طحين بالخميرة 

- نصف كوب بودرة كاكاو من دون سكر 
للحشو 

- لوح شوكاته بالحليب )مثا لنديت(

الطريقة:

- سخني الفرن على درجة حرارة 180. 
- قطعي الزبدة وهي باردة إلى مكعبات صغيرة 
واخلطيهـــا فـــي الخاط ثـــم أضيفي لها الســـكر. 
واصلـــي الخلـــط حتـــى تصبـــح مثـــل القشـــطة. 
أضيفـــي الفانيـــا )ماحظـــة: ال تخلـــط العجينة 
كثيرا حتى ال تســـيح الزبدة وتعطي نتائج غير 

مرضية(.
- انخلـــي الدقيق وبـــودرة الشـــكوالته وأضيفي 

تدريجيا إلى الخليط. 
- قطعـــي الشـــكوالته وهـــي باردة بالســـكين إلى 
قطع صغيرة. خذي قطعة من العجين واحشيها 

بقطعة الشكوالته.
- رصـــي الكرات في قالب الفرن مع مراعاة ترك 

مسافة واخبزي لمدة 20 دقيقة.

مع الشيف
 فجر المنصوري

بسكويت بالشكوالته

محرر مسافات
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ــا بـلـــــــــغ 1.6 % العــــائــــــــــد المـتـــوقـــــــــع لــهـــــــ

لصكـوك السلـم اإلسالمية قصيرة األجل

ــبـــحـــريـــن  ــرف الـ ــ ــصـ ــ ــن مـ ــ ــلـ ــ أعـ
تــمــت تغطية  ــه  ــأن ب ــمــركــزي  ال
 ISIN(   241 ــم  رقــ اإلصــــــدار 
مــن   )BH0008602M75
صـــكـــوك الـــســـلـــم اإلســـامـــيـــة 
الحكومية قصيرة األجل التي 
يــصــدرهــا مــصــرف الــبــحــريــن 
نــيــابــة عــن حكومة  الــمــركــزي 

مملكة البحرين. 
ــيـــمـــة اإلصـــــــــــدار 43  ــلـــغ قـ ــبـ تـ

لفترة  بحريني  ديــنــار  مليون 
تــبــدأ  يـــومـــا   91 اســـتـــحـــقـــاق 
 18 إلـــى   2021 مــايــو   19 فــي 
العائد  2021. ويبلغ  أغسطس 
 1.65 الصكوك  لهذه  المتوقع 
 1.25 العائد  بسعر  مقارنة   %
بتاريخ  السابق  لــإصــدار    %
14 أبريل 2021، علما بأنه قد 
بنسبة  ــدار  اإلصـ تغطية  تمت 

.% 352
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43
مليون دينار

ارتفع صافي األرباح الموحدة لدى سيكو 
ش.م.ب )م( بنســـبة 168 % ليصـــل الـــى 
1.2 مليـــون دينار في الربـــع األول 2021 
مقارنة بخســـارة بقيمـــة 1.8 مليون دينار 

في الربع األول 2020.
وبلغـــت ربحيـــة الســـهم الواحد فـــي الربع 
بحرينـــي  فلـــس   3.23 العـــام  مـــن  األول 
مقارنـــة بــــ 4.86 فلـــس بحرينـــي خســـارة 
للســـهم الواحـــد للفتـــرة نفســـها مـــن العام 

الماضي. 
كمـــا ارتفـــع إجمالـــي الدخل الشـــامل في 
الربع األول 2021 بنسبة 144 % إلى 1.4 
مليـــون دينار مقارنة بخســـارة بقيمة 3.3 

مليون دينار في الربع األول 2020.  
وارتفـــع إجمالي حقوق الملكية العائد إلى 
مســـاهمي البنـــك بنســـبة 9 % ليصـــل إلى 
63.4 مليـــون دينـــار كمـــا فـــي 31 مـــارس 
2021، بعـــد توزيـــع أربـــاح نقديـــة بقيمـــة 
2.14 مليون دينـــار للعام المالي 2020 تم 
توزيعهـــا خـــال الربـــع األول 2021 مقابل 
إجمالـــي حقوق المســـاهمين 58.3 مليون 

دينـــار في 31 ديســـمبر 2020. لقد ســـاهم 
بيـــع أســـهم الخزينـــة عـــن طريـــق عمليـــة 
تبـــادل األســـهم ضمـــن صفقـــة اســـتحواذ 
ســـيكو علـــى شـــركة مســـقط الماليـــة إلى 
و  المســـاهمين  حقـــوق  إجمالـــي  ارتفـــاع 
دخول مساهم جديد )بنك مسقط( لقائمة 
مساهمي سيكو في الربع األول من العام. 
 221.6 الموجـــودات  إجمالـــي  بلـــغ  كمـــا 
مليون دينار في نهاية الربع األول 2021، 
بزيـــادة بنســـبة 22 % مـــن 181.8 مليون 
دينـــار فـــي نهايـــة العـــام 2020. وُتعـــزى 
الزيـــادة فـــي إجمالـــي الموجـــودات إلـــى 
زيـــادة األوراق الماليـــة المدرجـــة تحـــت 
اتفاقـــات إعـــادة الشـــراء، باإلضافـــة إلـــى 
توحيـــد كافـــة الموجـــودات والمطلوبات 
لجميـــع نشـــاطات مســـقط الماليـــة التـــي 
تم اإلســـتحواذ عليها من قبل ســـيكو في 
الربع األول من العام الحالي. يذكر أنه قد 
تم توحيد البيانات الخاصة بالموجودات 
والمطلوبـــات والبنـــود غيـــر المدرجة في 
الميزانيـــة العامة لشـــركة مســـقط المالية 
ضمـــن القوائـــم الماليـــة الموحدة لســـيكو 

فـــي الربـــع األول 2021، أمـــا فيمـــا يتعلق 
ببيانـــات الدخـــل واألداء المالي، فســـيتم 

توحيده بدءا من الربع الثاني 2021.  
اســـتفادت جميـــع قطاعـــات األعمـــال من 
واســـتمرار  االقتصـــادي  التعافـــي  بـــوادر 
حيـــث  لألســـواق،  التصاعـــدي  االتجـــاه 
شـــهدت ســـيكو زيادة على أساس سنوي 
في صافـــي ايرادات االســـتثمار لمحفظة 
البنـــك 157 %، وصافـــي اإليـــرادات مـــن 
الرســـوم 4 %، وزيـــادة صافي الدخل من 
الفوائـــد 8 %، بينمـــا تراجعـــت ايـــرادات 
بنســـبة  األخـــرى  واإليـــرادات  الوســـاطة 
10 % مقارنـــة بالعـــام الماضـــي متأثـــرة 
بانخفاض التـــداوالت على أدوات الدخل 

الثابت اإلقليمية.  
وارتفـــع إجمالـــي األصـــول تحـــت اإلدارة 
بنســـبة 50 % تقريبـــا ليصـــل إلـــى 1.315 
 ،2021 األول  الربـــع  فـــي  دينـــار  مليـــار 
 31 فـــي  مـــن 877.9 مليـــون دينـــار كمـــا 
ديســـمبر 2020. وُتعزى هـــذة الزيادة إلى 
توحيـــد األصـــول تحـــت اإلدارة للشـــركة 
التابعـــة مســـقط الماليـــة مـــع االخـــذ فـــي 

االعتبار أن األصول تحت اإلدارة لســـيكو 
شـــهدت أيضا ارتفاعا بنســـبة 9 % خال 

الربع األول.  
أمـــا قيمـــة األصـــول المحتفـــظ بهـــا لـــدى 
الصناديـــق  لخدمـــات  ســـيكو  شـــركة 
االســـتثمارية التابعـــة والمملوكة بالكامل 
للبنك، فقد ظلت عند مستواها نفسه في 
الربـــع األول 2021 ونهايـــة العـــام 2020، 

بقيمة 3.0 مليار دينار.   
 وقـــال رئيـــس مجلـــس اإلدارة، الشـــيخ 
عبدهللا بـــن خليفة آل خليفة “إن مجلس 
اإلدارة ســـعيد بنتائـــج البنك خـــال الربع 
االول والتـــي تعكـــس قـــدرة ســـيكو على 
االســـتفادة من الفرص وتلبية احتياجات 
األســـواق.  انتعـــاش  ظـــل  فـــي  عمائهـــا 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فإننا فخـــورون بما 
حققناه من إنجازات ملموســـة في تعزيز 
إســـتراتيجية النمـــو التي تتبناها ســـيكو، 
وذلـــك من خال عملية االســـتحواذ التي 
مـــن  األول  الربـــع  فـــي  بالنجـــاح  تكللـــت 
العام والتي ستســـاهم فـــي تعزيز تواجد 
ســـيكو بشكل مباشر في السعودية تحت 

العامة التجارية “ســـيكو المالية” وتطور 
وتوســـع نطـــاق خدماتنـــا فـــي البحريـــن 

والمنطقة”.  
التنفيـــذي  الرئيـــس  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
لســـيكو، نجـــاء الشـــيراوي “إن اســـتمرار 
والربحيـــة  النمـــو  تحقيـــق  فـــي  ســـيكو 
بالرغم من ظروف تفشـــي الوباء العالمي 
يـــدل على مدى متانـــة أعمالنـــا والكفاءة 
مـــن  مكنتنـــا  التـــي  العاليـــة  التشـــغيلية 
مواجهة التحديات. لقد واصلت صناديق 
ســـيكو لألســـهم وأدوات الدخـــل الثابـــت 
التفـــوق فـــي األداء مقارنـــة بمؤشـــراتها 
إيجابيـــة  عائـــدات  وتحقيـــق  المعياريـــة 

لعمائنـــا، بينمـــا واصلـــت األصـــول تحت 
اإلدارة نموهـــا على ضوء األداء الراســـخ 
االســـتثمارية  إســـتراتيجياتنا  وتنـــوع 
يلبـــي  بمـــا  المبتكـــرة،  ومنتجاتنـــا 
االســـتثمارية  واألهـــداف  االحتياجـــات 
المتناميـــة لعمائنـــا. واســـتكملت ســـيكو 
بنجـــاح  العـــام  مـــن  األول  الربـــع  خـــال 
االســـتحواذ علـــى شـــركة مســـقط المالية 
مـــن خـــال صفقـــة لتبـــادل األســـهم مـــع 
الشركة األم بنك مسقط. وسوف تساهم 
هـــذه الصفقـــة فـــي تطـــور عملياتنـــا فـــي 
الســـعودية، أكبـــر أســـواق رأس المال في 

المنطقة”. 

المنامة - سيكو

صــــافـــي أربــــاح “سيكــو” للــربــع األول 2021
نمو األصول تحت اإلدارة بنسـبة 50 % لتصل 1.3 مليار دينار

1.2
مليون دينار

الشيخ عبدالله بن خليفة نجالء الشيراوي

صـافـي أربـاح “ABC اإلسـالمـي” بالـربـع األول 2021
ــاح الــصــافــيــة لـــدى بنك  ــ بــلــغــت األربـ
“ABC” اإلسامي خال الربع األول 
بـ  10.4 مليون دوالر مقارنة   ،2021
خال  المسجلة  دوالر  مليون   5.8
بلغ  الماضي.  العام  من  األول  الربع 
 11.7 الــتــشــغــيــلــي  الـــدخـــل  إجــمــالــي 
13.5 مليون  بـ  مليون دوالر مقارنة 
العام  من  ذاتها  الفترة  خــال  دوالر 
بنسبة  انخفاًضا  مسجًا  الــمــاضــي، 
13 %، ويــرجــع ذلـــك فــي األســـاس 
ــربــح  ال ــعـــدالت  مـ الــبــيــئــة ذات  ــى  ــ إل
المنخفضة واالنخفاض الطفيف في 

إيرادات الرسوم.
ــر  ــخــســائ وتـــمـــثـــلـــت مـــخـــصـــصـــات ال
االئــتــمــانــيــة خـــال هـــذه الــفــتــرة في 
 0.7 قـــــــدره  مـــخـــصـــص  ــرداد  ــ ــ ــت ــ اســ

بمخصصات  مــقــارنــة  دوالر  مليون 
سجلت  دوالر  مــلــيــون   5.4 قــدرهــا 
الماضي.   العام  من  ذاتها  الفترة  في 
يعود سبب االسترداد بشكل رئيس 
سيناريوهات  فــي  التحديثات  إلــى 
االقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي الـــتـــي عــكــســت 
االقتصادية.  التوقعات  في  تحسًنا 
 1.9 التشغيلية  المصروفات  بلغت 
مليون   2.2 بـ  مقارنة  دوالر  مليون 

دوالر المسجلة في الفترة ذاتها من 
الــمــاضــي. وانــخــفــض إجمالي  الــعــام 
 13.6 المصروفات التشغيلية بنسبة 
العام  مــن  ذاتــهــا  بالفترة  مقارنة   %
الــمــاضــي نــتــيــجــة لــبــرامــج تــرشــيــد 
اإلنفاق، وعدم عودة مستوى نشاط 
ــى نفس  ــ إل الـــعـــمـــاء    / الــمــوظــفــيــن 
الجائحة.  قبل  مــا  النشاط  مستوى 
مع  قوية  العامة  الميزانية  وبقيت 

 40.7 تبلغ  المال  رأس  كفاية  نسبة 
 .%

 ABC بنك  موجودات  إجمالي  وبلغ 
اإلسامي 1.906 مليار دوالر في 31 
مارس 2021 مقارنة بـ 2.314 مليار 

دوالر في نهاية العام 2020. 
المساهمين  حقوق  إجمالي  بلغ  كما 
 303 نــحــو   2021 ــارس  ــ مـ  31 فـــي 
293 مليون  بـ  مايين دوالر مقارنة 

دوالر في نهاية العام 2020.  
للبنك  الرأسمالية  الــقــاعــدة  وبقيت 
الكلية  النسبة  إن  جــًدا، حيث  قوية 
 ،%  40.7 بلغت  المال  رأس  لكفاية 
الفئة األولى من رأس  وبلغت نسبة 

المال 39.7 %. 

ــج،  ــائ ــت ــن ــول ال ــ ــه حـ ــ ــي تــعــلــيــق ل ــ وفـ
 ABC لبنك  الــمــنــتــدب  الــعــضــو  قـــال 
نتائج  “إن  حسن  حــمــاد  اإلســامــي، 
وتعكس  مشجعة  تبدو  األول  الربع 
أن  بعد  وذلــك  للعام،  إيجابية  بداية 
للخسائر  المشتركة  بــاآلثــار  تــأثــرت 
خــال  االحــتــيــال  بقضية  المتعلقة 
العام 2020 وجائحة كورونا. وحتى 
اآلن، لم ترجع البيئة التشغيلية إلى 
ــذي كــانــت عــلــيــه مــا قبل  ــ الــوضــع ال
الجائحة، ومع ذلك، فإن هناك آمال 
إيــجــابــيــة فـــي الــتــعــافــي بــعــد مـــرور 
كان  وإن  الــعــام،  مــن  األول  النصف 
برامج  استكمال  على  يعتمد  ذلــك 
المنطقة وعدم  بنجاح في  التطعيم 
التفشي  للمزيد من حاالت  التعرض 

غير المتوقعة للفيروس”.

المنامة - ABC اإلسالمي

حماد حسن

إجمالي الدخل 
التشغيلي بلغ 

11.7 مليون دوالر 
بانخفاض 13 %

المصروفات 
التشغيلية بلغت 

1.9 مليون دوالر

إجمالي 
الموجودات بلغ 

1.906 مليار 
دوالر

1.89
مليــون دينــار

أعلنت شـــركة البحرين الوطنيـــة القابضة 
وهي الشركة األم لشركة البحرين الوطنية 
للتأميـــن )bni( وشـــركة البحريـــن الوطنية 
للتأمين على الحياة )bnl(  نتائجها المالية 
للربع األول للفترة المنتهية في 31 مارس 

 .2021
األول  الربـــع  خـــال  المجموعـــة  حققـــت 
2021 صافـــي  مـــارس   31 فـــي  المنتهـــي 
ربح عائد للمســـاهمين قـــدره 1.89 مليون 
دينـــار مقارنة بــــ 1.17 مليـــون دينار وذلك 
بزيـــادة قدرهـــا 61 %. كمـــا بلغـــت ربحية 
فلســـا   16.7 األول  الربـــع  خـــال  الســـهم 
مقارنـــة بــــ 10.4 فلس فـــي الربع األول من 
العام السابق. وبلغ إجمالي الدخل الشامل 

دينـــار  مليـــون   1.47 للمســـاهمين  العائـــد 
للربـــع األول المنتهي في 31 مارس 2021 
مقارنة بخســـارة قدرها 1.77 مليون دينار 

خال الفترة السابقة من العام الماضي. 
كمـــا حققـــت المجموعـــة صافـــي أقســـاط 
مكتســـبة في الربـــع األول بلغ 4.40 مليون 
دينـــار مقارنـــة بــــ 4.28 مليـــون دينـــار في 
الربع األول 2020، أي بزيادة قدرها 3 %. 
كما حققت المجموعة أرباح اكتتاب بلغت 
الربـــع األول،  1.08 مليـــون دينـــار خـــال 
مقارنـــة بــــ 872 ألف دينار فـــي الربع األول 
2020، أي بزيـــادة قدرها 24 %. كما ارتفع 
صافي إيراد االســـتثمارات بعد احتســـاب 
مخصصـــات انخفـــاض القيمـــة بنســـبة 48 
% إلـــى 979 ألف دينار خـــال الربع األول 

مقارنـــة بــــ 663 ألف دينار للربـــع األول من 
العام السابق. 

ويعود ســـبب الزيـــادة في صافـــي األرباح 
لفترة الثاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021 مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة من العام 
الســـابق إلـــى التحســـن الكبيـــر فـــي أرباح 

االكتتاب وإيرادات االستثمار القوية.  
كمـــا انخفـــض إجمالي حقوق المســـاهمين 
)بعد استثناء حقوق األقلية( لفترة الثاثة 
 2021 مـــارس   31 فـــي  المنتهيـــة  أشـــهر 
إلـــى 56.08 مليـــون  بنســـبة 2 % ليصـــل 
دينـــار مقارنـــة بــــ 57.25 مليـــون دينار في 
نهايـــة 2020. أمـــا مجمـــوع الموجـــودات، 
فقـــد بلغـــت 113.96 مليون دينـــار مقارنة 
بــــ 110.69 مليون دينار بنهاية الربع األول 

2020، أي بزيادة قدرها 3 %. 
وقال رئيس مجلس اإلدارة فاروق المؤيد 
“نحن ســـعداء بـــاألداء القـــوي للمجموعة، 
الســـيما التحسن في أداء شركاتنا الزميلة 
نجحـــت  كمـــا  الســـابق.  بالعـــام  مقارنـــة 
المجموعـــة فـــي تطويـــر خطها األساســـي 
وزيـــادة أربـــاح االكتتـــاب، في بيئـــة عالية 
الســـوق  ظـــروف  وســـاعدت  التنافســـية. 
الداعمـــة للمجموعـــة علـــى تحســـين أداء 

محفظتها االستثمارية”. 
للمجموعـــة،  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
المتحققـــة  النتائـــج  “إن  الـــوزان  ســـمير 
والزيـــادة الكبيـــرة فـــي الربـــع األول للعام 
إنجـــاز  هـــو   %  61 نســـبته  وبمـــا   2021
قـــوي يعكـــس التفانـــي مـــن قبـــل مجلس 

بالمجموعـــة  العامليـــن  وكافـــة  اإلدارة 
رغـــم الظـــروف االســـتثنائية والتحديات 
وإن  الجائحـــة.  ظـــروف  تفرضهـــا  التـــي 
الجيـــد  األداء  تعـــزز  المتحققـــة  النتائـــج 
في تحقيـــق اإلســـتراتيجية التي وضعها 
تـــم  “لقـــد  وأضـــاف  اإلدارة”.   مجلـــس 

النظـــام الخـــاص  االنتهـــاء مـــن تحديـــث 
بتكنولوجيـــا المعلومات وســـوف ينعكس 
ذلك بشـــكل أفضـــل في المرحلـــة القادمة 
ويمكن المجموعة مـــن تطوير العديد من 
الخدمات التي سوف تقدمها مستقبا بما 

يتماشى والمرحلة القادمة”.

بزيادة 61 %.. إجمالي الدخل الشامل بلغ 1.47 مليون دينار

أرباح “البحرين الوطنية القابضة” للربع األول 2021

سمير الوزان  فاروق المؤيد

المنامة - البحرين الوطنية القابضة

10.4
مليــــون دوالر
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حقــق البنــك األهلــي المتحــد أرباًحــا صافيًة فــي الربع األول 2021 - بعد اســتثناء حصص األقلية - بلغــت 159.6 مليون دوالر مقابل 
171.4 مليــون دوالر للربــع نفســه 2020، بتراجــع 6.9 % عائــد بشــكل رئيــس إلــى انخفــاض فــي دخــل البنــك مــن صافــي الفوائــد في 
ظل األســقف المتدنية لمعدالت الفائدة األساســية للعمالت الدولية واإلقليمية الرئيســة وفي دخل الرســوم والعموالت واإليرادات 
األخرى كنتيجة لضعف وتيرة األنشطة اإلقتصادية والحركة التجارية جراء أزمة الجائحة الفيروسية وتداعياتها، وعليه فقد بلغ 
العائد األساسي والمخفض للسهم 1.6 سنت للربع األول من العام مقارنة مع عائد 1.7 سنت للفترة نفسها 2020، في حين بلغ الدخل 

الشامل العائد لمساهمي المجموعة 174.8 مليون دوالر في الربع األول من العام )مقابل - 37.0 مليون دوالر للربع نفسه 2020(. 

 كمـــا بلـــغ صافي دخـــل البنك مـــن الفوائد 
207.0 مليـــون دوالر فـــي الربـــع األول من 
العـــام مقابـــل 213.8 مليـــون دوالر للربـــع 
ليصـــل   ،%  3.2 بإنخفـــاض   2020 األول 
 291.0 إلـــى  التشـــغيلي  الدخـــل  إجمالـــي 
مليون دوالر للثالثة أشهر األولى من العام 
مقابـــل 318.7 مليـــون دوالر للفتـــرة ذاتها 
مـــن العـــام الســـابق بتراجـــع 8.7 %، وهـــو 
مـــا يعكـــس في الوقت نفســـه نموا في كل 
من دخل صافـــي الفوائد وإجمالي الدخل 
التشـــغيلي بنســـبة 3.8 % و0.7 % علـــى 
الترتيـــب مقارنة مع الربـــع الرابع المنصرم 
مـــن العـــام 2020 كنتيجـــة لتحســـن دخل 
البنـــك مـــن الفوائد ومن رســـوم األنشـــطة 

والمعامالت خالل هذه الفترة. 

و إســـتمر البنك في المحافظة على أفضل 
تتعـــّد  لـــم  إذ  األصـــول  جـــودة  مؤشـــرات 
القـــروض غير المنتظمة نســـبة 2.7 % من 
إجمالـــي المحفظة االئتمانيـــة )2.6 % كما 
فـــي 31 ديســـمبر 2020( مـــع توفير نســـبة 
تغطيـــة عاليـــة من المخصصـــات المحددة 
المرصـــودة تجـــاه هـــذه األصـــول إذ بلغت 
85.2 % مقابـــل 85.9 % في 31 ديســـمبر 
2020، وهي نســـبة تغطية محتســـبة على 
أساس المخصصات النقدية الصافية التي 
تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه 
األصـــول وبمعزل عـــن الضمانـــات العينية 
الكبيرة من رهونات عقارية وأوراق مالية 
متاحـــة للبنـــك كبدائل إضافية الســـتيفاء 

سدادها. 

ومن ناحية أخرى، فقد حافظ البنك أيضا 
علـــى معدالته العالية للكفاءة التشـــغيلية، 
إجمالـــي  إلـــى  التكاليـــف  نســـبة  محتويـــا 
 %  27.1 )مقابـــل   %  27.7 عنـــد  الدخـــل 
جهـــود  بفضـــل   )2020 المقارنـــة  للفتـــرة 
الضبـــط الممنهـــج للمصروفـــات ومبادرات 
ترشـــيد ورقمنة العمليات في إطار خطط 

البنك للتحّول اإلستراتيجي الشامل. 

4.1 مليار دوالر إجمالي الحقوق 
العائدة ألسهم المجموعة

وعلـــى صعيـــد الميزانية العموميـــة، ارتفع 
إجمالـــي الحقوق العائدة إلى حملة أســـهم 
المجموعـــة بنســـبة 1.2 % ليبلغ 4.1 مليار 
دوالر كمـــا فـــي 31 مـــارس 2021 مقابـــل 

4.0 مليـــار دوالر فـــي 31 ديســـمبر 2020 
وليســـجل العائـــد علـــى متوســـط حقـــوق 
المســـاهمين معـــدل 15.0 % للربـــع األول 
مـــن العـــام مقابـــل 15.6 % لنفـــس الفتـــرة 
الموجـــودات  ســـجلت  حيـــن  فـــي   ،2020
طفيفـــا  إنخفاضـــا  للمجموعـــة  اإلجماليـــة 
)1.6 %( لتبلـــغ 39.4 مليـــار دوالر كمـــا في 
31 مـــارس 2021 مقارنـــة مـــع 40.1 مليار 
دوالر فـــي 31 ديســـمبر 2020، بمـــا يعكس 
منهجية متوازنة في استقطاب وتوظيف 

موارد الســـيولة وإدارتها بشـــكل أمثل في 
ظل أوضـــاع تشـــغيلية وتمويلية ضاغطة 
وشـــديدة التقلبات، وبحيث ســـجل العائد 
 %  1.7 معـــدل  األصـــول  متوســـط  علـــى 
عـــن فتـــرة الربـــع األول مـــن العـــام الجاري 
بالمقارنة مع 1.9 % لنفس الفترة 2020. 

 وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك 
األهلي المتحد مشعل العثمان “شهدنا في 
األشـــهر القليلة الماضية إطالق العديد من 
الـــدول ألوســـع حمـــالت التطعيـــم لحماية 
ســـكانها ضـــد الوباء في ســـباق مـــع الزمن 
لدحره والسيطرة عليه لتقطع هذه الدول 
بذلـــك أشـــواطا مهمـــة وإن تكـــن متباينـــة 
اقتصـــادات  أن  إال  الصعيـــد،  هـــذا  علـــى 
العالم والمنطقة مازالت تنوء تحت وطأة 
التداعيـــات واســـعة النطاق التـــي أفرزتها 
الجائحـــة خصوصا مع مســـتجدات ظهور 
ســـالالت متحورة من الفيروس من شأنها 
أن تؤثـــر علـــى عـــودة الثقة إلى األســـواق 
واالقتصـــادي  الصحـــي  التعافـــي  ومســـار 
المنشـــود ووتيرته. ووسط هذه األوضاع 
غيـــر المســـتقرة يأتـــي األداء الجيـــد الذي 
حققـــه البنـــك األهلـــي المتحـــد فـــي الربـــع 

األول مـــن العـــام ليعكس نهجـــه المتوازن 
فـــي تقييـــم وإدارة المخاطـــر وفاعليـــة ما 
اتخـــذه وما يـــزال من تدابير فـــي التعامل 
مـــع األزمـــة واحتـــواء تأثيراتهـــا وتبعاتها 

على البنك وعملياته”. 
األوضـــاع  هـــذه  “إزاء  العثمـــان  وأضـــاف 
االســـتثنائية الحافلة بالتحديات، يســـتمر 
البنك في التركيز على جملة من األولويات 
الصحيـــة والماليـــة والتقنيـــة خـــالل هـــذه 
المرحلـــة، والتـــي يأتي على رأســـها توفير 
بيئة عمل آمنة تكفل صحة وسالمة جميع 
أفـــراد كادرنـــا الوظيفـــي وعمـــوم عمالئنـــا 
ومتعاملينـــا، وتســـريع الخطى في مضمار 
التحـــول الرقمـــي بهـــدف إرســـاء جهوزية 
عاليـــة ومنظومـــة تقنيـــة متطـــورة تضمن 
احتياجـــات  ودعـــم  األعمـــال  اســـتدامة 
العمالء عن بعد بكل كفاءة، مع االستمرار 
في تدابيرنا لتأمين ســـالمة المركز المالي 
لمجمل منظومة البنوك التابعة للمجموعة 
وتحصيـــن قدرتهـــا على مواصلـــة تحقيق 
ألعمالهـــا  ومســـتقرة  متينـــة  مســـتويات 
وربحيتهـــا حتـــى إنجـــالء األزمـــة وعودة 

عجلة الحياة واالقتصاد إلى طبيعتها”.

المنامة - البنك األهلي المتحد

أربــاح “األهلـــي المتحــد” للـربــع األول 2021
الفوائـــد 207 مالييـــن دوالر التشـــغيلي... ومـــن  الدخـــل  291 مليـــون دوالر إجمالـــي 

“اإلثمار القابضة” تعلن عن نتائجها المالية للربع األول 2021
أعلنــت شــركة اإلثمــار القابضــة ش.م.ب، التــي تتخذ مــن البحرين مقــًرا لها، عن 

نتائجها المالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021. 

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة شركة 
اإلثمار القابضة صاحب الســـمو الملكي 
أعقـــاب  فـــي  الفيصـــل  عمـــرو  األميـــر 
مراجعة وموافقـــة مجلس اإلدارة على 

النتائج المالية الموحدة لهذه الفترة. 
القابضـــة  اإلثمـــار  شـــركة  وســـجلت 
صافـــي ربـــح خاصـــا بالمســـاهمين بلـــغ 
8.86 مليون دوالر لفترة الثالثة أشـــهر 
المنتهيـــة في 31 مـــارس 2021 مقارنة 
بصافـــي خســـارة خاصـــة بالمســـاهمين 
ســـجل  دوالر  مليـــون   22.58 بلغـــت 
فـــي الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 2020. 

يعـــود ذلـــك إلـــى تحســـن أداء األصول 
المطلوبـــة  المخصصـــات  وانخفـــاض 

مقارنة بالفترة السابقة. 
وكان عائـــد الســـهم لهذه الفتـــرة قد بلغ 
موجب 0.30 ســـنت مقابل سالب 0.78 
سنت في الفترة نفسها من العام 2020. 
وفـــي المجمـــل، تظهـــر نتائـــج الشـــركة 
صافي ربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
فـــي 31 مارس 2021 بلغ 13.85 مليون 
دوالر مقارنـــة بصافـــي خســـارة بلغـــت 
18.18 مليـــون دوالر ســـجل في الفترة 

نفسها من العام 2020. 

وكان إجمالـــي حقـــوق الملكيـــة لإلثمار 
القابضـــة قد ارتفـــع إلـــى 34.08 مليون 
2021، أي  مـــارس   31 فـــي  دوالر كمـــا 
ارتفعت بنسبة 130.9 % مقابل 14.76 
مليون دوالر كما في 31 ديسمبر 2020، 
ويعـــود ذلـــك إلـــى اإليـــرادات الخاصـــة 
بالمساهمين وكذلك تحسن سعر صرف 

الروبية الباكستانية.

وكانـــت الخســـائر المتراكمة كما في 31 
مـــارس 2021 قد بلغت 824.16 مليون 
دوالر ونسبتها 109 % من رأس المال.

العموميـــة  الميزانيـــة  ظلـــت  وقـــد 

للشـــركة مســـتقرة مـــع ارتفـــاع إجمالي 
الموجودات إلـــى 8.98 مليار دوالر كما 
فـــي 31 مارس 2021، أي ارتفع بنســـبة 
7.1 % مقابل 8.38 مليار دوالر كما في 

31 ديسمبر 2020. 
اإلثمـــار  اســـتراتيجية  مـــن  وكجـــزء 
القابضـــة الراميـــة إلـــى تعزيـــز وزيـــادة 
قيمة المساهمين، يعمل مجلس اإلدارة 
علـــى العديـــد مـــن المبادرات لتحســـين 
رأس المـــال، والتي ســـتؤدي إلى تعزيز 

حقوق الملكية الموحدة للشركة. 
وكجـــزء من هـــذه االســـتراتيجية، قام 
كل من اإلثمـــار القابضة وبنك البحرين 
والكويـــت بالتوقيع علـــى مذكرة تفاهم 
في ســـبتمبر 2020 تهـــدف إلى احتمال 
اســـتحواذ بنك البحرين والكويت على 

بنك اإلثمار في البحرين، باإلضافة إلى 
بعـــض األصول الخاصة بشـــركة آي بي 
كابيتـــال، وهـــي شـــركة تابعـــة بالكامل 
لإلثمـــار القابضة. وهذه المبـــادرة، التي 
أصبحـــت حالًيـــا فـــي مرحلة اســـتكمال 
التقييمـــات لـــكال الطرفيـــن، ســـتتطلب 
موافقة المســـاهمين والجهات الرقابية 

والتنظيمية. 
وتتضمن المحفظة االستثمارية لإلثمار 
القابضة مؤسســـات مالية رئيسة كبنك 
اإلثمار وبنك فيصل المحدود باكستان 
وبنـــك البحريـــن والكويـــت ومجموعـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  القابضـــة،  ســـوليدرتي 
اســـتثمارات أخـــرى غيـــر ماليـــة بما في 
اإلثمـــار  وشـــركة  نســـيج  شـــركة  ذلـــك 

للتطوير.

المنامة - اإلثمار القابضة

ارتفاع اجمالي 
الموجودات 7.1 % 

 لتصل إلى
8.9 مليار دوالر

المنامة - مواقف السيارات

أعلنت أمس شركة البحرين لمواقف السيارات، وشركة شايدت آند باخمان 
ميــدل إيســت التابعــة لمجموعــة شــايدت آند باخمــان العالميــة، الرائدة في 
حلــول المواقــف المبتكــرة فــي العالم، عــن توقيع اتفــاق توزيــع حصري بين 

الشركتين وذلك خالل اجتماع افتراضي عبر تقنية االتصال المرئي. 

وبموجـــب االتفاق ســـتصبح شـــركة 
البحريـــن لمواقف الســـيارات الوكيل 
الحصري لشركة شايدت آند باخمان 
في البحرين، وستوفر مجموعة من 
الحلـــول الذكيـــة لمواقف الســـيارات 

من خالل استخدام أحدث التقنيات 
والمنصات الرقمية المفتوحة إلدارة 

المواقف. 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
البحريـــن لمواقف الســـيارات، طارق 

الجودر “يســـعدنا عقد هذه الشـــراكة 
مع شركة شايدت آند باخمان والتي 
تنســـجم مـــع إســـتراتيجية الشـــركة 
وجهودها المتواصلـــة لتعزيز تجربة 
جديـــد  منظـــور  وتقديـــم  عمالئهـــا 
للســـوق البحرينـــي مـــن خـــالل تبني 
فـــي  المفتوحـــة  الرقميـــة  الحلـــول 

مجال مواقف السيارات”. 
وقال المدير العام لشركة شايدت آند 
باخمان ميدل إيســـت علـــى االتفاق، 

أدهم غنـــدور “نحن ســـعداء بتعيين 
شـــركة البحريـــن لمواقف الســـيارات 
وكيـــالً حصريًا للتوزيع في البحرين. 
ســـتقدمه  مـــا  أن  ثقـــة  علـــى  نحـــن 
الشـــراكة من تكامل ما بيـــن الجودة 
األلمانية لمنتجاتنا وخدماتنا وقدرة 
شـــركة البحريـــن لمواقف الســـيارات 
على تقديم الدعم والصيانة المحلية 
لن يكون له مثيل في سوق المواقف 

في البحرين”.

“مواقف السيارات” وكيال حصريا لـ “شايدت آند باخمان”

األربعاء 12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 - العدد 4592

طارق الجودر  أدهم غندور

إتـــش”  إف  “جـــي  ســـجلت مجموعـــة 
إلـــى  يـــؤول  صافيـــا  ربحـــا  الماليـــة 
مليـــون   16.12 بقيمـــة  المســـاهمين 
دوالر خـــالل الفترة الربع األول 2021، 
مقارنة بمـــا مقداره 5.08 مليون دوالر 
خالل الربع األول 2020، بزيادة بنسبة 
217.2 %. وتعـــزا هـــذه الزيـــادة أداء 
المجموعة عبر مختلف خطوط العمل، 
وبشـــكل خاص من خالل المســـاهمات 
الجيدة من أنشطة الصيرفة التجارية، 

االستثمارية والخزينة بالمجموعة. 
خـــالل  للســـهم  الربـــح  قيمـــة  وبلغـــت 
 0.53 2021 مـــا مقـــداره  الربـــع األول 
ســـنت، مقارنة بما مقداره 0.15 سنت 

خـــالل الربـــع األول 2020. بلغت قيمة 
الربـــح الصافـــي الموحـــد خـــالل الربع 
األول 19.34 مليـــون دوالر مقارنة بما 
مقداره 6.78 مليون دوالر خالل نفس 
الفترة 2020، بزيادة بنسبة 185.2 %. 
بلغـــت قيمـــة إجمالـــي حقـــوق الملكية 
 0.92 المســـاهمين  إلـــى  تـــؤول  التـــي 
مليـــار دوالر كما في 31 مارس 2021، 
مـــن 0.91 مليار دوالر فـــي نهاية العام 
 0.4 بنســـبة  طفيـــف  بارتفـــاع   ،2020
%، حيـــث يعـــزا هـــذا االرتفاع بشـــكل 
أساســـي إلى الربح المحقق عن الفترة 
وتحســـن القيمـــة العادلة فـــي محفظة 

الخزينة. 
أصـــول  إجمالـــي  قيمـــة  وبلغـــت 

المجموعـــة 7.04 مليـــار دوالر كما في 
31 مـــارس 2021، مقارنـــة بما مقداره 
6.59 مليار دوالر كما في 31 ديســـمبر 

2020، بزيادة بنسبة 6.9 %. 
ويعـــزا هـــذا النمو إلى الدخـــل المحقق 
من االكتتاب في معامالت، بيع أصول 

وزيادة أنشـــطة الخزينـــة. بلغت قيمة 
إجمالـــي المصروفـــات خـــالل الثالثـــة 
أشـــهر األولـــى مـــن العـــام مـــا مقـــداره 
71.05 مليـــون دوالر، بارتفـــاع بنســـبة 
دوالر،  مليـــون   62.68 مـــن   %  13.4

خالل نفس الفترة 2020. 
و قـــال رئيس مجلـــس إدارة مجموعة 
جي إف إتش المالية جاسم الصديقي 
الربـــع األول  بنتائـــج  بســـعادة  “نشـــعر 
للمجموعة، الســـيما في ظل اســـتمرار 
تأثيـــر الوضـــع الوبائـــي على مســـتوى 
العالـــم. بالرغم من ذلك، شـــهدت فترة 
الثالثـــة أشـــهر األولى مـــن العام 2021 
تقـــدم المجموعـــة بخطـــى ثابتـــة عبر 
مختلـــف خطوط أعمالها وتحقيق نمو 

جيـــد فـــي األربـــاح والدخل عامـــا بعد 
عام”.  

مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
للمجموعة  هشـــام الريـــس “لقد دخلنا 
العـــام 2021 بمجموعـــة مـــن الفـــرص 
الواعـــدة ونجحنـــا فـــي تحويلهـــا إلـــى 
معامالت استثمارية القت إقباالجيدا 
أنحـــاء  جميـــع  مـــن  مســـتثمرينا  مـــن 
المنطقـــة. خـــالل الربـــع األول ارتفعت 
الربحيـــة نتيجـــة لالكتتـــاب فـــي عدد 
مـــن المعامـــالت الفريـــدة والمتنوعـــة، 
بما في ذلك استحواذ المجموعة على 
منشـــأة توزيـــع للمهـــام الصعبـــة بقيمة 
135 مليـــون دوالر تقريبـــا، تقـــع فـــي 

شيكاغو”.

بـزيـــــــادة 217.2 %... إجمــالــــــي حقـــــــوق الملكيـــــــة بلــــــغ 0.92 مليــــــار دوالر

أربــاح “جــي إف إتــش” خـالل الـربـع األول 2021

هشام الريس

مشعل العثمان

جاسم الصديقي

159.6

16.12

مليــــــــــون دوالر

مليــــــون دوالر

األمير عمرو الفيصل

المنامة - جي إف إتش المالية
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حقـــق مصـــرف الســـام صافـــي أربـــاح 
عائـــدا للمســـاهمين بمبلـــغ 6.1 مليـــون 
 ،2021 األول  للربـــع  بحرينـــي  دينـــار 
مقارنـــًة مـــع 2.5 مليـــون دينـــار للفتـــرة 
نفســـها 2020، أّي بزيـــادة بنســـبة 144 

 .%
وتعـــزا الزيادة في صافـــي األرباح إلى 
ارتفـــاع النمـــو فـــي األنشـــطة الرئيســـة 
للمصـــرف. وبلـــغ العائـــد علـــى الســـهم 
2.6 فلس عن الربـــع األول للعام 2021 
مقابـــل عائـــد 1.1 فلـــس للربـــع نفســـه 
2020، أي بارتفاع بنسبة 164 %. وبلغ 
مجموع الدخل التشـــغيلي خال الربع 
األول 28 مليـــون دينار، مســـجًا زيادة 
بنســـبة 17 % مقارنًة مـــع 23.9 مليون 
دينـــار في نفس الفتـــرة 2020. وارتفع 
إجمالي حقوق المســـاهمين بنسبة 2.1 
%، وذلك من مبلغ 280.8 مليون دينار 

في 2020 إلى 286.7 مليون دينار في 
نهايـــة مـــارس 2021، وتحققـــت هـــذه 
الزيادة نتيجة لألرباح المكتسبة خال 

هذه الفترة. 
وســـجل إجمالـــي األصـــول نمـــًوا قوًيا 
في العـــام 2021، وذلك بتحقيق زيادة 
بنســـبة 3.6 % ليصل إلـــى مبلغ 2,344 
مليون دينار مقابل مبلغ 2,261 مليون 
دينـــار للفتـــرة نفســـها 2020. وانعكس 
هذا النمو على تحّســـن جودة األصول 
خـــال الربع األول 2021، وقد صاحب 
التســـهيات  نســـبة  انخفـــاض  ذلـــك 
المتعثرة للمصرف إلى 54.9 % نتيجة 
للمبـــادرات الفعالـــة الســـترداد األصول 
المتعثـــرة وجـــودة األصـــول الجديدة. 
واســـتطاع المصـــرف المحافظـــة على 
نســـبة قوية لمعدل كفايـــة رأس المال، 
 31 تاريـــخ  فـــي   %  25.97 بلغـــت  إذ 
مارس 2021، مقارنة بنسبة 26.46 % 

في تاريخ 31 ديسمبر 2020. 
وواصلت األنشـــطة واألعمال الرئيسة 
بالرغـــم  النمـــو  فـــي  الســـام  لمصـــرف 
مـــن اســـتمرار التحديـــات المترتبة من 
جائحـــة “كوفيد 19”، وجـــاء هذا النمو 
نتيجـــة ألســـباب متعـــددة ومنها نجاح 
لتوطيـــد  المصـــرف  ومســـاعي  جهـــود 

العاقات مع الزبائن. وشهد الربع األول 
2021 تدشـــين برنامج مكافآت الوالء 
األول مـــن نوعـــه في المملكـــة، بما في 
ذلك طـــرح بطاقات اإليداع للشـــركات 
وتنفيـــذ إجـــراءات التمويـــات رقميًا، 
وأســـهمت هذه المنتجـــات والخدمات 
في تعزيز تجربة الزبائن بشكل واسع. 

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مصـــرف 
مســـتهيل  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الســـام 
نتائـــج  تحقيـــق  “يســـعدنا  المعشـــني 
أنشـــطة  جميـــع  فـــي  إيجابيـــة  ماليـــة 
المصرف خـــال الربـــع األول من العام 
الجـــاري، وهـــو ما ُيشـــكل بداية واعدة 
لنـــا في 2021. وقد ترّكـــز حرصنا على 
تقليـــل المخاطر والتكّيف مع تحديات 
ومتغيـــرات الســـوق من خـــال اعتماد 
سياســـات عمل مائمة لهـــذه الظروف 
االســـتثنائية. ومـــن المتوقـــع بإذن هللا 
أن نشهد مزيًدا من النمو في ميزانيتنا 
العمومية وحصتنا السوقية، وذلك من 
خـــال مواصلتنـــا فـــي تعزيـــز األصول 

عالية الجودة”. 
ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
للمجموعـــة لدى مصرف الســـام رفيق 
النايـــض “بفضـــل هللا نحـــن فخـــورون 
اإليجابيـــة  الماليـــة  بالنتائـــج  للغايـــة 

الُمحققـــة للربع األول مـــن العام 2021، 
ومن بعـــد توفيـــق المولـــى القدير فقد 
كان للجهـــود المكثفة لفريقنا والخطط 
االســـتراتيجية المنفـــذة خـــال العـــام 
2020 األثـــر الكبيـــر فيمـــا تحقـــق مـــن 
نجاحات في العـــام المالي الجاري وما 
سيتحقق مستقباً بإذن هللا. وحرصنا 
كذلـــك على وضع أســـس قويـــة لتعزيز 
فـــي  الســـام  مصـــرف  وريـــادة  تمّيـــز 
الفتـــرة المقبلـــة، حيـــث نســـتعد لطرح 
اســـتراتيجية جديـــدة شـــاملة لمـــدة 3 
ســـنوات، لترّكز على أعمالنا المصرفية 
األساســـية ورفـــع نشـــاط المصرف في 
مجـــال الخدمـــات المصرفيـــة الرقمية، 
باإلضافة لمبادرات تســـويق المنتجات 
والخدمـــات والعامة التجارية. وتأتي 
اللتزامنـــا  اســـتمراًرا  الخطـــوة  هـــذه 
بتطويـــر أعمـــال المصرف بمـــا يتوافق 
مع متطلبات وتطلعات زبائننا الكرام”.

رفيق النايض الشيخ خالد المعشني

المنامة - مصرف السالم

أربــاح “مصــرف الســالم” للـربــع األول 2021
دينـــــار مليـــــون   28 بلـــــغ  التشغيلـــــي  الدخـــــل  مجمـــــوع   ...%  144 بزيـــــادة 
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6.1

0.15

مليون دينار

مليـون دينـار

المنامة - بنك اإلثمار

أظهـــرت النتائـــج الماليـــة لبنـــك اإلثمـــار 
تســـجيل صافـــي ربح خاص بمســـاهمي 
لفتـــرة  دينـــار  مليـــون   0.15 بلـــغ  البنـــك 
الثاثـــة أشـــهر المنتهيـــة فـــي 31 مارس 
خـــاص  مقابـــل صافـــي خســـارة   ،2021
دينـــار  مليـــون   6.71 بلـــغ  بالمســـاهمين 

سجل في الفترة نفسها العام الماضي. 
وفـــي المجمـــل، تظهـــر النتائـــج الماليـــة 
للبنـــك صافـــي ربـــح لفترة الثاثة أشـــهر 
المنتهية فـــي 31 مارس 2021 بلغ 1.55 
مليون دينار مقارنة بصافي خســـارة بلغ 
5.68 مليـــون دينـــار ســـجل فـــي الفتـــرة 

نفسها من العام 2020. 
صـــرح بذلـــك رئيـــس مجلـــس إدارة بنك 
اإلثمـــار صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

مراجعـــة  أعقـــاب  فـــي  الفيصـــل  عمـــرو 
وموافقـــة مجلـــس اإلدارة علـــى النتائج 

المالية الموحدة لهذه الفترة. 
وقال األمير عمـــرو الفيصل “على الرغم 
االقتصاديـــة  التحديـــات  اســـتمرار  مـــن 
غيـــر المســـبوقة المتمثلـــة فـــي الجائحة 
العالميـــة، إال أن البنـــك بدأ العـــام الحالي 
بنتائج إيجابية من خال تسجيل أرباح 
لفتـــرة الثاثة أشـــهر ويواصل تحســـين 
العروض المقدمة لعمائه. وقد أدى ذلك 
إلـــى تعزيـــز ثقتنـــا بـــأن البنك يســـير في 
االتجـــاه الصحيح ويمثـــل خطوة أخرى 
تقربنا أكثر من تحقيق رؤيتنا المشتركة 
التجزئـــة  بنـــوك  مـــن  واحـــًدا  لنصبـــح 

المصرفية الرائدة في المنطقة”. 
والنتائـــج الماليـــة للبنك تظهـــر انخفاًضا 

في تكلفة التمويل للبنك بشكل ملحوظ، 
حيـــث إن مجمـــوع األربـــاح المدفوعـــة 
للبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات 
أشـــهر  الثاثـــة  فتـــرة  خـــال  األخـــرى 
المنتهية في 31 مارس 2021 انخفضت 
إلى 15.42 مليون دينار، أي أقل بنســـبة 
36 % مقابـــل 24.09 مليـــون دينـــار في 

الفترة نفسها من العام الماضي. 
إجمالـــي  أن  أيًضـــا  النتائـــج  تبيـــن  كمـــا 
النفقـــات ظلـــت تحـــت الســـيطرة، حيث 
انخفضت إلى 17.14 مليون دينار لفترة 
الثاثـــة أشـــهر المنتهيـــة فـــي 31 مارس 
2021، أي أقـــل بنســـبة 1.9 % مقاربـــل 
17.47 مليـــون دينار، وذلـــك على الرغم 
مـــن مواصلـــة االســـتثمار فـــي تحســـين 
المنتجات والخدمات وتجربة العماء. 

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك اإلثمـــار 
مـــن  الرغـــم  “علـــى  عبدالرحيـــم  أحمـــد 
المســـتمرة،  االقتصاديـــة  التحديـــات 
يواصـــل بنـــك اإلثمـــار النمـــو، خصوصـــا 
فـــي المجاالت الرئيســـة التـــي تركز على 

العماء.
المســـتمر  النمـــو  فـــي  ذلـــك  وينعكـــس 
لودائـــع العماء، وهو مؤشـــر رئيس على 
ثقـــة الســـوق في البنـــك علـــى الرغم من 

الظروف االقتصادية الصعبة”. 
وأضـــاف عبدالرحيـــم “علـــى الرغـــم مـــن 
ظروف الســـوق الحاليـــة، ظلت محفظة 
الحسابات االستثمارية المطلقة مستقرة 
عند 1.28 مليار دينار كما في 31 مارس 
2021، أي بزيـــادة طفيفـــة نســـبتها 0.5 
% مقابـــل 1.27 مليار دينـــار كما في 31 

الحســـابات  زادت  كمـــا   .2020 ديســـمبر 
الجاريـــة للعماء لتصـــل 708.25 مليون 
أي   ،2021 مـــارس   31 فـــي  كمـــا  دينـــار 
 661.74 مقابـــل   %  7 نســـبتها  بزيـــادة 
مليون دينار كما في 31 ديسمبر2020”. 
وتابع “إن إجمالـــي الموجودات في بنك 
اإلثمـــار ارتفعـــت لتصل إلـــى 3.31 مليار 

أي   ،2021 مـــارس   31 فـــي  كمـــا  دينـــار 
زادت بنســـبة 7 % مقابـــل 3.09 مليـــار 
دينار كما في 31 ديسمبر 2020. وكانت 
 54.83 بلغـــت  قـــد  المســـاهمين  حقـــوق 
مليـــون دينار كما فـــي 31 مارس 2021، 
أي ارتفعـــت بنســـبة 10 % مقابل 49.83 
مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2020”.

زيــــادة محفظـــــة الحســابــــات الجــاريـــــة بنسبــة 7 %

صـافــي ربــح بنــك اإلثمــار للـربــع األول 2021

ABC المنامة - بنك

مختبـــر   -  ”ABC “مختبـــرات  حققـــت 
االبتـــكار المالـــي التابـــع للبنـــك،   والتـــي 
تم إطاقهـــا في نوفمبـــر 2019 - الفوز 
بجائزة مجلة جلوبال فاينانس ألفضل 
العالميـــة  الماليـــة  االبتـــكار  مختبـــرات 
في البحريـــن، وذلك كجـــزء من جوائز 
للعـــام  بالمبتكريـــن  الخاصـــة  المجلـــة 

 .2021
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال   
لمجموعـــة بنـــك ABC صائـــل الوعـــري 

“هـــذه الجائزة هي شـــهادة على الرؤية 
التي ينتهجها بنك ABC المرتكزة على 
االبتكار من خال التكنولوجيا، وتؤكد 
التزامنـــا الدائم تجـــاه تحســـين تجربة 
عمائنـــا لبنـــاء “بنـــك المســـتقبل”. تضم 
مختبـــرات ABC أفضـــل المواهـــب من 
داخل المؤسســـة والقطاع بشـــكل عام. 
 ABC وتعـــزز هـــذه الجائزة مكانـــة بنك
كمؤسســـة رائـــدة فـــي مجـــال االبتكار، 
كمـــا تؤكد مجددا أن االبتكار يكمن في 
صميـــم تقديـــم الخدمـــات والمنتجـــات 

االستثنائية لعمائنا”. 
وتم تكريم مختبرات ABC البتكاراتها 
التـــي تركـــز على العمـــاء، مثـــل ابتكار 
أول مســـاعد مصرفـــي رقمـــي مدعـــوم 
علـــى  حائـــز  االصطناعـــي  بالـــذكاء 
جائـــزة عالمية “فاطمـــة”، باإلضافة إلى 
المبـــادرات الرائدة األخرى والشـــراكات 
اإلستراتيجية التي أقامها البنك لتعزيز 

استراتيجية األعمال الرقمية لديه. 
مـــن جانبه، قـــال رئيس دائـــرة االبتكار 
لمجموعـــة بنـــك ABC يوســـف المـــاس 

“إن توجيـــه القـــدرات الرقمية المبتكرة 
التـــي تحـــل مشـــكات العمـــاء وتوفر 
تجربـــة مصرفيـــة أكثـــر ســـهولة تمثـــل 
وأضـــاف  الرئيســـة”.  أولوياتنـــا  إحـــدى 
“فـــي مختبـــرات ABC، نحـــن ملتزمون 
بتصميـــم منتجـــات وخدمـــات مبتكـــرة 
لعمائنا وتطوير أدوات توفر قدرا أكبر 
مـــن المرونـــة والكفـــاءة واألمـــان، وكل 
ذلك يجعلنا في صدارة السوق الخاص 
تحقيـــق  علـــى  عمائنـــا  ويســـاعد  بنـــا 

أهدافهم”.

“ABC” تنال جائزة أفضــل مختبرات االبتكــار المـالــية فــي العــالــم

يوسف الماس صائل الوعري

أحمد عبدالرحيم  األمير عمرو الفيصل

“السياحة” تطلق أول “باص برمائي” في البحرين الجمعة
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  كشـــفت 
رحلـــة  أول  إطـــاق  عـــن  والمعـــارض 
ســـياحة علـــى متـــن بـــاص برمائـــي فـــي 
البحريـــن الجمعـــة المقبـــل، وذكـــرت أنـــه 
بإمكان الســـياح والمواطنين والمقيمين 
الحجـــز لخـــوض هـــذه التجربـــة الثريـــة 
غير المســـبوقة في البحرين عبر تطبيق 
المتوافـــر علـــى   Bahrain Duck Tours

متجري جوجل باي وأب ستور.
وأوضحـــت الهيئة أن البـــاص ينطلق في 
رحلتيـــن يوميـــا عنـــد الســـاعة العاشـــرة 
صباحـــا والرابعـــة عصـــرا، في خط ســـير 
مدروس بعناية يشـــمل المرور على عدد 
مـــن المعالـــم بالقرب مـــن المرفـــأ المالي، 
في رحلة تستغرق ساعة واحدة، يجتاز 
خالها مســـافة 7 كم على اليابســـة و2.5 
كـــم فـــي البحـــر. وزودت الهيئـــة البـــاص 

البرمائي بمرشـــدين ســـياحيين يقدمون 
فـــي الرحلـــة شـــرحا عـــن بعـــض معالـــم 

البحرين السياحية والتجارية. 
وتطلق هيئة الســـياحة البـــاص البرمائي 
تزامنـــا مـــع عطلـــة عيـــد الفطـــر الســـعيد 
لتمنح الســـياح والعائـــات أداة ترفيهية 
تقـــدم لهـــم تجربة ثريـــة وتعرفهـــم على 

اهم معالم البحرين. 
ســـفينة  إلـــى  يتحـــول  الـــذي  والبـــاص 
بانســـيابية كبيـــرة تـــم تزويـــده بجميـــع 
إلـــى  إضافـــة  الازمـــة،  األمـــان  عوامـــل 
أدوات الرفاهيـــة وســـط االلتـــزام الكامل 
باإلجراءات االحترازية الصحية حســـب 
تعليمات الفريق الوطني الطبي للتصدي 

لجائحة كورونا.
البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للســـياحة والمعـــارض ناصر قائـــدي قال 

يأتـــي  البرمائـــي  البـــاص  مشـــروع  إن 
ضمن مبادرات الســـياحة لتنويع أنشـــطة 
القطاع الســـياحي في البحرين، وتقديم 
تجارب جديدة للســـياح تسهم في إثراء 

برنامجهم السياحي.
وأضـــاف قائـــدي إن البـــاص هـــو تجربـــة 
علـــى  الســـياحة  هيئـــة  تعمـــل  أولـــى 
تطويرهـــا وإضافـــة مســـارات أخـــرى لها 
في المســـتقبل ليشمل مناطق أخرى في 
البحرين تســـتحق الزيارة، وذلك قياســـا 

علـــى نجـــاح هـــذه الرحـــات الســـياحية 
التي تســـمى Duck Tours في دول مثل 
الواليات المتحدة األمريكية وسنغافورة 
وغيرها، وأعرب عن توقعه أن تلقى هذه 
التجربة إقباال كبيرا لدى السياح والزوار 
وحتـــى المواطنين والمقيميـــن الراغبين 
بتجربة شـــيء ممتع جديـــد، وتبدأ رحلة 

البـــاص البرمائـــي مـــن كورنيـــش الملـــك 
فيصـــل مـــرورا بمرســـى الســـفن القديمة 
“فرضـــة المنامـــة”، ومبنى المرفـــأ المالي، 
لتبـــدأ بعدها الرحلـــة البرية التي تتضمن 
بـــن  خليفـــة  وشـــارع  الســـيف  ضاحيـــة 
ســـلمان باتجاه مبنـــى المرفـــأ المالي، ثم 
الدوران العكســـي للتوجـــه إلى كورنيش 
الملـــك فيصل. وتابع الرئيـــس التنفيذي: 

مـــن المرتقـــب أن يضيـــف هـــذا البـــاص 
أجـــواء خاصـــة علـــى شـــوارع البحريـــن 
وخليجهـــا، حيـــث جـــرى تصميـــم شـــكله 
الخارجـــي بطريقـــة جذابة تثـــري تجربة 
السياح خاصة العائات واألطفال منهم، 
إضافة إلى أنها الفتة النتباه األشـــخاص 
فـــي األماكن التي ســـيمر بهـــا والمركبات 

األخرى في الشارع والبحر.

المنامة- هيئة السياحة والمعارض

 ناصر قائدي

رحلتان يوميا في 
خط سير يمر على 
عدد من المعالم 

بالقرب من “المرفأ”



تشــارك stc البحريــن - الشــركة الرائــدة فــي عالــم التكنولوجيــا الرقميــة -  مجموعة 
stc فــي الرعايــة الماســية لمؤتمر Capacity للشــرق األوســط 2021، وهو أحد أكبر 
المؤتمــرات لمــزودي خدمــات االتصاالت الدولية في الشــرق األوســط على مدى 14 

عاما. كما يعقد المؤتمر في دبي بين الفترة 17 و19 مايو 2021.

أبـــرز  تلتقـــي  المؤتمـــر،  هـــذا  وخـــال 
ومـــزودي  الدوليـــة  االتصـــاالت  شـــركات 
التحتيـــة  والبنيـــة  المحتـــوى  خدمـــات 
الرقميـــة وخدمات الســـحابة والصناعات 
التكنولوجيـــة ضمن سلســـلة مـــن حلقات 
النقـــاش المختلفـــة واالجتماعات وفرص 
أخبـــار قطـــاع  آخـــر  لمشـــاركة  التواصـــل 
المجـــال  فـــي  واالبتـــكارات  االتصـــاالت 

التقني.
كمـــا يعتبـــر المؤتمر هـــذا العـــام غاية في 
األهميـــة؛ ألنه يعـــود إلى دبي بعـــد غيابه 
في العام الماضي، حيث سيتيح الفرصة 

لشـــركات االتصاالت ومـــزودي الخدمات 
للتفاعل معـــا وتبادل المعرفـــة والخبرات 
اإلجـــراءات  مراعـــاة  مـــع  لوجـــه  وجهـــا 
المنصـــة  وســـتتوفر  االحترازيـــة. 
االفتراضيـــة لمن لم تســـمح لهـــم الفرصة 
لضمـــان  فعليـــا؛  المؤتمـــر  هـــذا  بحضـــور 

مشاركة الجميع في هذا الحدث.
وتؤكد هـــذه الرعاية على الـــدور الريادي 
اإلقليمـــي للمجموعـــة، حيـــث تســـتعرض 
مـــع  بالتعـــاون  البحريـــن،   stc شـــركة 
المجموعـــة، أحـــدث تقنياتهـــا المدعومـــة 
ببنيـــة االتصـــاالت التحتية التـــي تمتلكها 

 stc كمـــا ســـتعقد  العالمـــي.  الطـــراز  مـــن 
عـــدة  المؤتمـــر  هـــذا  خـــال  البحريـــن 
بنـــاء وتوســـيع  إلـــى  اجتماعـــات تهـــدف 
الشـــراكات باإلضافـــة إلـــى عقـــد اتفاقات 
مـــع عدد من أكبر الشـــركات فـــي المنطقة 
من خال مشـــاركتهم بأحـــدث الخدمات 
للنواقـــل والمشـــغلين، بما فيهـــا الخدمات 
الصوتيـــة والتجـــوال والرســـائل النصيـــة 

وتقنيات مراكز البيانات.

عـــادت زيـــن البحريـــن،  بنســـختها الثانية مـــن برنامـــج المجلس 
الرمضانـــي الذي يتم بثه علــــى الهواء مباشـــرة عبر االنســـتقرام 
مرة كل يومين طوال الشـــهر الكريم. قدم البرنامج شـــخصيتين 
بارزتين على وسائل التواصل االجتماعي البحرينية مثل شيماء 
رحيمـــي ومحمد عيســـى، على مدار 15 حلقة شـــاهدها أكثر من 
10٫000 مشاهد، ليصبح واحدا من أكثر برامج البث المباشر عبر 

االنستقرام األكثر مشاهدة في البحرين.
وبهدف جعل البرنامج جاذبا بشـــكل كبيـــر، قدمت زين البحرين 
عـــددا من األســـئلة الممتعة وتم منح الفائزيـــن جوائز زادت على 
10٫000 دينار على الفور. واســـتضاف برنامج عيال الديرة عددا 
من المواهب البحرينية من مختلف الشـــرائح الذين أتيحت لهم 
فرصة ابراز ومشاركة قصصهم الملهمة وإنجازاتهم للمشاهدين.

ومن جانب آخر، استضاف البرنامج مشاريع ناشئة في كل حلقة 
لمشـــاركة قصـــص نجاحهما مع مقدمـــي البرنامج والمشـــاهدين 
خـــال كل حلقة.  واســـتضافت زين البحرين الغبقـــة الرمضانية 
الســـنوية التـــي أقيمت بشـــكل افتراضي ألول مـــرة. وتم تنظيم 

الغبقـــة الرمضانيـــة لهـــذا العام عبر االنســـتقرام التزامـــا باألنظمة 
الخاصـــة بالتجمعـــات وللتخفيـــف مـــن آثـــار انتشـــار الجائحـــة. 
وحضـــر الغبقـــة الرمضانيـــة التي جـــاءت تحت عنـــوان “مجلس 
الزينرز”، موظفي زين البحرين، وتضمنت مجموعة من األنشطة 

الترفيهية مثل األسئلة واألجوبة، وتاها إجراء السحوبات.

البرنامج األعلى مشــاهدة على االنســتغرام فــي البحرينالمؤتمــر يعقــد فــي دبــي بيــن 17 و19 مايــو 2021
”Capacity“ البحرين” تشارك مجموعتها رعاية stc“عودة مجلس “زين” الرمضاني بنسخته الثانية

افتتــاح “فـن سكيب وورلـد” بمجمع دلمـونيـــا
ســـيتم افتتاح فن ســـكيب وورلد بمجمع 
روح  لبـــث  الفطـــر؛  عيـــد  فـــي  دلمونيـــا 
الفـــرح والبهجة خال العطلـــة. يعتبر فن 
ســـكيب وورلد مركـــًزا ترفيهًيـــا فريًدا من 
نوعـــه فـــي مملكـــة البحرين، فهـــو يغطي 
مجموعـــة واســـعة مـــن األنشـــطة لجميـــع 
الفئـــات العمريـــة ويحتـــوي على أنشـــطة 
تلبـــي احتياجات جميع أفراد األســـرة بما 
فـــي ذلك األنشـــطة الحصرية مثل تســـلق 

الجدار ومسارات انزالق بالحبال.
وفـــي هذا الصدد، قـــال الرئيس التنفيذي 
لمجمـــع دلمونيا، الشـــيخ محمد بن دعيج 
آل خليفـــة “يهـــدف المشـــروع إلـــى وضع 
فـــي  الترفيـــه  لخيـــارات  جديـــد  معيـــار 
األماكن المغلقة فـــي مملكة البحرين. فن 
سكيب هو الوجهة المثالية للعائات التي 
تلبـــي احتياجـــات جميع الفئـــات العمرية، 
بمرافـــق  عماؤنـــا  يســـتمتع  أن  ونأمـــل 

المشروع بأمان ومسؤولية”.
وحرًصا من فن ســـكيب وورلد على اتباع 
التوجيهـــات الحكومية بااللتـــزام بمعايير 
تفشي فايروس كورونا، سيقتصر الدخول 
على األشـــخاص الحاصلين على التطعيم 
واألشـــخاص المتعافيـــن مـــن “كوفيد 19” 
فقط. وقـــد صرح مدير العمليات لشـــركة 
إبراهيـــم،  هشـــام  وورلـــد”  ســـكيب  “فـــن 
قائـــا “بينمـــا نتطلـــع إلـــى األمـــام وســـط 
هذه الجائحـــة، تغيرت أولوياتنا كشـــركة 
ترفيهية بشـــكل كبيـــر، فإلى جانب عملية 
التحضير الفتتاح بعض أركان فن سكيب 
وإعـــادة فتحهـــا، أخذنا علـــى محمل الجد 

أولوية ســـامة الجميـــع وأمنهـــم، بما في 
ذلـــك موظفينا وزوارنـــا وعمائنا. نحن ال 
نهتـــم فقط بالجوانب الفنية والتشـــغيلية 
الحـــد  علـــى  نحـــرص  ولكننـــا  لألعمـــال، 
مـــن تفشـــي فيـــروس “كوفيـــد 19”. نحن 
متحمســـون حًقا لإلعان عـــن افتتاح فن 
ســـكيب مغامرات وهدفنـــا ال يقتصر على 
توفير أعلى مستوى من الترفيه الداخلي 
لعائلتكـــم فقـــط، ولكـــن أيًضا توفيـــر بيئة 

آمنة ألحبائكم”.

لبث روح الفرح 
والبهجة خالل العيد
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الشــباب  بيــن  للبيئــة  الصديقــة  المنــازل  فــي  تزايــدا  حاليــا  نشــهد 
واألشخاص األكثر اهتماًما بالبيئة عند شرائهم للمنازل. ويوّضح هذا 
االتجاه المتسارع االنتشار الحاجة إلى تطوير المنتجات المنزلية عبر 

استخدام طاقة أنظف وتعزيز الكفاءة لتحسين الحياة اليومية. 

ومع ازدياد تركيزها على تصميم التقنيات الموفرة للطاقة المنزلية، 
تتخــذ إل جــي إلكترونيكــس )إل جــي( خطــوات عديــدة لمســاعدة 
المستهلكين في اتباع أسلوب حياة أكثر استدامًة والحفاظ عليه.

 توفـــر “إل جـــي” مجموعـــة مـــن 
األجهـــزة المنزلية عالية الكفاءة، 
يتميـــز كل منهـــا بتقنيـــات توفير 
التـــي تجعـــل  المبتكـــرة  الطاقـــة 
التنظيف أســـرع وأســـهل من أي 
وقت مضى. ومع التزام “إل جي” 
المســـتدامة،  التنميـــة  بأهـــداف 
رؤيـــة  المســـتهلكون  يســـتطيع 

ذلـــك واضًحا في كل من تقنيات 
“إل جـــي” األساســـية، بـــدًءا مـــن 
مجموعة حلـــول العناية بالهواء 
المتميزة التي تمتـــاز بتصاميمها 
البســـيطة واســـتجابتها السريعة 
لُتمّكن المستخدمين من اإلنفاق 

بحكمة وتعزيز إنتاجيتهم.

أجهزة “إل جي” توفر الطاقة المنزلية
”BENEFIT Switch“ مــن  البيــع  نقــاط  لمعامــات 

“بيتك” البحرين يقدم عرضا لتمويل “دانات البركة”

“إيزي” تنضم لـ “بنفت” كبوابة دفع معتمدة

 – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  وقـــع 
تفاهـــم  مذكـــرة  “بيتـــك”،  البحريـــن 
للبـــدء بتمويـــل  مـــع بنـــك اإلســـكان؛ 
وتملـــك  بشـــراء  الراغبيـــن  األفـــراد 
بيـــوت أحامهم في مشـــروع “دانات 
البركة” ضمن برنامج “مزايا” للســـكن 

االجتماعي التابع لوزارة اإلسكان.
ويتضمـــن عـــرض التمويـــل العقاري، 
الشـــريعة  أحـــكام  مـــع  المتوافـــق 
ســـنوية  ربـــح  معـــدالت  اإلســـامية، 
مخفضـــة تنافســـية، من دون رســـوم 
إدارية، وفترة ســـداد مرنة تصل إلى 
30 عاًمـــا، ومـــن دون دفعـــة مقدمـــة 
أولى للتمويـــل اإلضافي الذي يغطي 
قيمـــة العقار مع تقديـــم جوائز نقدية 
فوريـــة تعادل أقســـاط العميـــل لمدة 

عام كامل للمعامات المكتملة.
ويوفر البنك كذلك تأميًنا مجانًيا ضد 
الحريق طوال فترة التمويل وتمويا 
إضافًيـــا آخر يصل إلى 10,000 دينار 
بحرينـــي لتأثيـــث المنـــزل، حيـــث تم 
عـــدة  مـــع  ترويجيـــة  عـــروض  عقـــد 
متاجـــر تجزئة مختصة ببيع واألثاث 

واألجهزة المنزلية.
وبهذه المناســـبة، قال مديـــر تنفيذي 
ورئيـــس الخدمات المصرفية لألفراد 
والخدمـــات المصرفيـــة الخاصـــة في 
لمـــن  “إنـــه  المعرفـــي  خالـــد  “بيتـــك” 
دواعـــي ســـرورنا أن نعلـــن عـــن ثاني 
حماتنا الترويجية الخاصة ببرنامج 
ُنطلقهـــا  والتـــي  العـــام  لهـــذا  “مزايـــا” 
حصرًيـــا لتمويـــل الراغبيـــن بامتـــاك 
منازل أحامهم في مشـــروع “دانات 
البركـــة”. ويأتي ذلك لُيشـــكل امتداًدا 
لتعاوننا مع بنك اإلسكان الذي نهدف 
مـــن خاله لتســـريع وتســـهيل عملية 
تملك األسر البحرينية للمنزل المائم 

الذي ُيلبي احتياجاتها”.
ومـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس الخدمات 
المصرفية لألفراد حامد مشعل “نحن 
اإلســـتراتيجية  بشـــراكتنا  فخـــورون 
أثمـــرت  والتـــي  اإلســـكان  بنـــك  مـــع 
عـــن تدشـــين حملـــة تمويليـــة خاصة 
ونؤكـــد  البركـــة”.  “دانـــات  بمشـــروع 
اســـتمرارنا بدعـــم عمائنـــا؛ ليتمكنوا 

مـــن الحصـــول علـــى منـــزل أحامهم 
ضمـــن أّي مـــن المشـــروعات العقارية 
الُمدرجـــة تحت مظلة برنامج “مزايا” 
للســـكن االجتماعـــي والتابـــع لـــوزارة 

اإلسكان”.
ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة 
شـــركة دانـــات البركـــة طـــارق كاظـــم 
“يســـعدنا تجديـــد هـــذه االتفاقية مع 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي لمشـــروعنا 
الجديـــد دانـــات البركـــة. نهـــدف مـــن 
خال هذا المشروع للمساهمة بشكل 
المشـــروعات  تعزيـــز  فـــي  إيجابـــي 
العقاريـــة فـــي المملكـــة عبـــر تزويـــد 
المواطنين بخيارات سكنية متنوعة 
تتناســـب مع متطلبـــات واحتياجات 

أفراد األسرة المختلفة”.
بينما صّرح المدير العام لبنك اإلسكان 
خالـــد عبدهللا بقوله “مـــن المتوقع أن 
يشـــهد قطاع الســـكن االجتماعي في 
مملكـــة البحريـــن ازدهـــاًرا، من خال 
التعـــاون  مع البنوك والقطاع الخاص 
فـــي البحرين والحصول على دعمهم 

المباشر إلنجاح المشاريع العقارية”.

أعلنت شـــركة إيزي للخدمـــات المالية، 
شـــركة تقديم خدمات الدفع المرخصة 
ا  التـــي تتخذ مـــن مملكة البحريـــن مقرًّ
بنفـــت،  لشـــركة  انضمامهـــا  عـــن  لهـــا، 
الشـــركة المبتكرة والرائدة في المملكة 
في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة 
المعامات المالية اإللكترونية، لتصبح 
بذلـــك بوابـــة دفـــع معتمـــدة لمعامات 
 ”BENEFIT Switch“ نقـــاط البيـــع مـــن
لدعـــم الدفع عبر اإلنترنـــت وعبر نقاط 
المحـــات  فـــي  الفـــوري  للدفـــع  البيـــع 

التجارية.
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة بنفت، 
عبدالواحـــد الجناحـــي “نحـــن ســـعداء 

للغايـــة بضـــم شـــركة إيـــزي للخدمـــات 
الماليـــة كمســـتحوذ معتمـــد لخدمـــات 
البيـــع وبوابـــة الدفـــع الخاصـــة  نقـــاط 
الشـــراكات  وترســـيخ  إنشـــاء  إنَّ  بنـــا. 
المحلية واإلقليمية والعالمية يتماشى 
مـــع اســـتراتيجيتنا المبتكـــرة والرائعة 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 

تعكـــس  ذلـــك،  إلـــى  إفريقيـــا. إضافـــًة 
هـــذه الشـــراكات الثقـــة فـــي خدمـــات 
وحلـــول بنفـــت وقدرتهـــا علـــى تقديم 
قيمة لمختلف المؤسســـات والشركات 

الصغيرة والمتوسطة في المملكة”.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
للخدمـــات  إيـــزي  شـــركة  ومؤســـس 
الماليـــة، نايـــف توفيـــق العلوي “نشـــعر 

بالحمـــاس لعقدنـــا هـــذه الشـــراكة مـــع 
والمحـــات  لألعضـــاء  لنقـــدم  بنفـــت 
التجاريـــة التي نتعامـــل معها تجربة ال 
مثيل لها ومســـتويات خدمة محســـنة 
يســـتحقونها. تعمـــل إيـــزي للخدمـــات 
الماليـــة منـــذ تأسيســـها علـــى تكريـــس 
جهودهـــا لتقديـــم حلول مبتكـــرة ذات 
تنفيذ بســـيط يتطّلب الحد األدنى من 
الجهـــد والوقت واالســـتثمار لألعضاء 
نتعامـــل  التـــي  التجاريـــة  والمحـــات 
معهـــا. نحن نتطلع إلـــى تعزيز وتطوير 
هـــذه العاقة المثمرة مع بنفت والعمل 
الســـنوات  فـــي  اســـتمراريتها  علـــى 

القادمة”.
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تفاهم مع بنك 
اإلسكان
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سوري مع ابنه يؤديان رقصة الدراويش “طقوس الدوران الصوفية” بالقرب من منزلهم في حي شاهغور في العاصمة دمشق )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعــاد الممثل األميركي الشــهير، توم 
إلــى  غلــوب  غولــدن  جوائــز  كــروز، 
جمعيــة الصحفييــن األجانــب التــي 
إن  “ســي  ونقلــت  عليهــا.  تشــرف 
إن” عــن مصــادر مقربــة مــن الممثل، 
أنــه شــعر بالغضــب مــن عــدم وجود 
تنوع فــي هيئة التحكيم من ممثلي 
فصــل  فــي  األميركــي.  المجتمــع 
الشــتاء، أفــادت وســائل اإلعالم عن 
الغيــاب التام للصحفيين الســود في 
هيئة تحكيم الجائزة، والتي تتكون 
مــن 87 صحفيا. ثم وعــد المنظمون 
بإصالح الوضع و “إجراء التغييرات 
قالــت  ســابق،  وقــت  فــي  الالزمــة”. 
بثــت  التــي  ســي”،  بــي  “إن  قنــاة 

غولــدن غلــوب، إنهــا لــن تفعــل ذلــك 
العــام المقبــل ألن هيئــة التحكيم لم 
تعكــس بشــكل كاف تنــوع المجتمــع 
نفســه،  الوقــت  فــي  األميركــي.  
أشــار العاملــون فــي التلفزيــون إلــى 
اســتعدادهم للبــث فــي عــام 2023، 

إذا تغيرت هيئة التحكيم.
يذكــر أن تــوم كــروز فــاز بالغولــدن 
غلــوب ثــالث مــرات فــي مســيرته. 
وفــاز كــروز بجائــزة الغولــدن غلوب 
ألفضــل ممثل عن أدائــه في “جيري 
فــي  و”ولــد   1997 عــام  ماغوايــر” 
الرابع من يوليو” عام 1990، وجائزة 
فيلــم  عــن  مســاعد  ممثــل  أفضــل 

“ماغنوليا” عام 2000.

توم كروز يعيد جوائز غولدن غلوب وسط فضيحة عنصرية

حتى الناجين من فيروس كورونا 
فــي الهنــد، لم يســلموا مــن تبعات 
التــي تصيــب  اإلنســانية  الكارثــة 
الهنــد، حيــث أعلــن مســؤولون أن 
ســجلوا  الناجيــن  مــن  العشــرات 
إصابــات بعــدوى “العفــن األســود” 
فــي  القاتلــة. وكشــف مســؤولون 

الهنــد، االثنيــن، أن العشــرات مــن المتعافيــن مــن اإلصابة بفيــروس كورونا فــي البالد، 
بــدأت تنتشــر لديهــم إصابــات بمــرض “العفــن األســود” النــادر. وذكــرت إدارة الصحــة 
فــي البــالد، أنــه غالبا ما يتم تشــخيص اإلصابــة بهذه العدوى الفطريــة، لدى المصابين 
بكورونا الذين تعافوا منه مؤخرا، وسط تأكيد الخبراء أنه بعد وضع المريض المصاب 
بكورونــا علــى جهاز التنفــس االصطناعي، تزداد فرص اإلصابة بهذه العدوى الفطرية. 
وأشارت وسائل إعالم محلية، إلى أن ما ال يقل عن 8 أشخاص في والية ماهاراشترا 

بقوا أحياء بعد اإلصابة بكورونا، لكنهم ماتوا بعد إصابتهم بالفطر المخاطي.
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