
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

البحرين تضم آثارا شاهدة على ازدهارها تتطلب مواصلة التنقيب... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

ربط األجيال بتاريخ الوطن دافع لصناعة اإلنجازات
المنامة-بنا

أكـــد ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ضـــرورة الحفـــاظ على 
الثقافة والتـــراث والمقومات الحضارية 
التي شـــّكلت، وما تـــزال، مالمح وهوية 
المجتمع البحرينـــي، واالهتمام بتأصيل 
القيـــم الثقافيـــة وربط األجيـــال بتاريخ 
لصناعـــة  لهـــم  الدافـــع  ليكـــون  وطنهـــم 

إنجـــازات تكـــون مـــع مـــر األزمـــان إرثـــا 
حضاريا يحكي عـــن قصص نجاح أبناء 
البحريـــن، منوهـــا ســـموه بالجهـــود التي 
ُبذلـــت فـــي مســـارات التنميـــة الثقافية، 
والتـــي دعمت النجاح في تســـجيل عدد 
مـــن المعالـــم التراثيـــة البحرينيـــة ضمن 
ســـموه  الفتـــا  العالمـــي،  التـــراث  قائمـــة 
إلـــى مـــا تضمـــه أرض البحريـــن مـــن آثار 

تشـــهد على ازدهارها الحضاري على مر 
التاريخ واألزمنة تتطلب مواصلة جهود 

التنقيب عنها.
بقصـــر  ســـموه،  لقـــاء  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
القضيبية وبحضور وزير شؤون مجلس 
هيئـــة  رئيـــس  المالكـــي،  الـــوزراء حمـــد 
البحريـــن للثقافة واآلثار الشـــيخ خليفة 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقبال رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثاربن أحمد بن عبدهللا آل خليفة. )02(
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مارأيك أن نجمع الحكايات مًعا في كتيب خاص سيصدر تزامن

المشاركة مفتوحة لألصدقاء من سن 8 سنوات حتى 16 عاًما، وفق التالي:
• أن•تكون•مطبوعة•على•صيغة•ملف•word،•مع•كتابة•اإلسم•الثالثي•للمشاركة•وصورة•حديثة•واضحة.	

• أال•تزيد•عدد•كلمات•القصة•عن•500•وال•تقل•عن•400•كلمة.	

• ال•مانع•من•إرسال•القصص•والحكايات•التي•شاركت•في•المسابقات•المدرسية•واالجتماعية،•وفي•حال•	

.pdf•أو••jpg•احتوائها•على•رسومات•يرجى•إرفاق•الرسومات•على•صيغة•صور

يرجى إرسال المطلوب على العنوان البريدي أدناه في موعد أقصاه: 20 – 08 - 2022

خطة البعثات شملت حفظة القرآن وذوي االحتياجات والموهوبين... وزير التربية:

بعثات لمعدل 95 % فأكثر ومنح من 90 إلى 94.9 %
مدينة عيسى-وزارة التربية والتعليم

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اعتمـــد 
النعيمـــي نتائج تخصيص البعثات والمنح 
الدراســـية للعام الدراســـي 2022 - 2023، 
والتـــي ُرفعـــت لـــه مـــن الجهـــة المختصـــة 
بالـــوزارة، بعـــد أن تـــم االنتهاء مـــن جميع 

اإلجراءات المتعلقة بذلك.
وبهذه المناسبة، رفع الوزير خالص الشكر 
والتقدير إلى عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
ومســـاندتهم  لدعمهـــم  خليفـــة؛  آل  حمـــد 

للـــوزارة، بمـــا يمكنهـــا مـــن تقديـــم أفضـــل 
الخدمـــات التعليميـــة للطلبة فـــي مختلف 

المراحل الدراسية.
الطلبـــة  حصـــول  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
المتفوقيـــن خريجي المـــدارس الحكومية 
والخاصة الذين تبلـــغ معدالتهم التراكمية 
95 % فأكثـــر علـــى بعثـــات، والحاصليـــن 
علـــى معـــدل 90 % حتـــى 94.9 % علـــى 
منـــح دراســـية فـــي مختلـــف التخصصات 
وفقـــا لرغباتهم وبحســـب معايير التنافس 
المعتمدة وبحســـب الخطة، مضيفا أنه تم 
هـــذا العام أيضـــا تعليق العمـــل باختبارات 
القـــدرات، واالكتفـــاء بالمعـــدل التراكمـــي 

علـــى  للتنافـــس  وحيـــد  كمصـــدر  للطلبـــة 
البعثـــات، وذلك بســـبب ظـــروف الجائحة، 
حيـــث إن هـــذا اإلجـــراء يتطلـــب حضـــور 

الطلبة الفعلي ألدائه.
الوزيـــر أن الخطـــة تأخـــذ فـــي  أكـــد  كمـــا 
االعتبـــار عـــددا مـــن الطلبة حفظـــة القرآن 
الكريـــم كامال، وعددا مـــن الطلبة من ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة، إلـــى جانـــب عـــدد 
مـــن الطلبـــة الموهوبيـــن والمتميزيـــن في 
تعالـــى  هللا  ســـائال  المدرســـية،  األنشـــطة 
لجميـــع الطلبـــة التوفيق والنجـــاح لخدمة 
القيـــادة  ظـــل  فـــي  وازدهارهـــا  بلدهـــم 

الحكيمة.

أكـــد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي أن مملكة البحرين بادرت 
ولمـــرات عدة بدعوة األشـــقاء في 
الثنائيـــة  المباحثـــات  لعقـــد  قطـــر 
بيـــن  العالقـــة  المســـائل  لتســـوية 
الجانبيـــن، تنفيـــذا لمـــا نـــص عليـــه 
بيان العال، مؤكدا أن المملكة كانت 
دائمـــا تدعو إلى الحـــوار والتفاهم، 
وهـــي تريـــد الخيـــر للجميـــع، وأن 
يعم االســـتقرار والنمـــاء واالزدهار 

لجميع شعوب المنطقة.
وأضاف أن مملكة البحرين ترى أنه 
ال يصح ترك األمور العالقة من دون 
أن يتخذ بشـــأنها أي إجـــراء، لذلك 
فإن المســـؤولية تقع على األشـــقاء 
فـــي قطـــر الذين لـــم يتجاوبـــوا مع 
الدعـــوات المتكـــررة التـــي وجهت 

إليهـــم من جانـــب المملكـــة، مؤكدا 
أن مملكـــة البحريـــن حريصـــة على 
العالقات األخوية مع قطر، والباب 
مـــا زال مفتوحـــا للحـــوار والتفاهم 
ثنائيا وفق بيان العال بشـــأن جميع 

تتطلـــب  التـــي  العالقـــة  المســـائل 
البحث والمعالجة، ومن بينها على 
ســـبيل المثال موضـــوع الصيادين 
التنســـيق  وأهميـــة  البحرينييـــن، 

البحري، والطيران، وغيرها.

جاء ذلك خـــالل اللقاء الذي عقده 

وزير الخارجية مع مديري التحرير 

في الصحف المحلية ووكالة أنباء 

البحرين.

قطر ال تتجاوب مع دعوات البحرين لتسوية المسائل العالقة
الباب ما زال مفتوحا للحوار والتفاهم ثنائيا وفق بيان “العال”... الزياني:

وزير الخارجية لدى لقائه مديري تحرير الصحف المحلية

سطام القصيبيمشعل النامي

فتـــح  عـــن  الصحـــة  وزارة    أعلنـــت 
للتطعيـــم  الُمســـبق  التســـجيل  بـــاب 
االختيـــاري المضـــاد لفيـــروس جدري 
القـــردة لجميع المواطنين والمقيمين، 
عبر الموقع اإللكترونـــي التابع لوزارة 
الصحـــة healthalert.gov.bh أو من 
خـــالل االتصـــال على الخط الســـاخن 
بتوافـــر  الـــوزارة  444.   ونوهـــت 
كميات محـــدودة من التطعيـــم حالًيا 
األولويـــة  ذات  للفئـــات  مخصصـــة 
الطبيـــة  البروتوكـــوالت  حســـب 
العامليـــن  تشـــمل  والتـــي  المعتمـــدة، 
الصحيين الذين يتعرضون للمصابين 
أو عيناتهم والمخالطين القريبين من 
ذوي الخطـــورة العاليـــة، الفتة إلى أن 
جميع االستعدادات اللوجستية قائمة 
لتأمين سالسل إمداد التطعيمات في 

ظل الطلب العالمي عليها.
   وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة 

اســـتباقية  إجـــراءات  ضمـــن  تأتـــي 
مملكـــة  تتخذهـــا  عـــدة  واحترازيـــة 
المســـتجدات  علـــى  بنـــاًء  البحريـــن 
الصحيـــة العالميـــة المرتبطـــة بجدري 
القـــردة وبمـــا يتماشـــى مـــع توصيات 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، مبينـــة أن 
الشحنات المقبلة للتطعيم ستخصص 
للذيـــن يرغبـــون فـــي أخـــذ التطعيـــم 
المواطنيـــن  مـــن  اختيارًيـــا  المضـــاد 

والمقيمين بشكل مجاني.
   وأكـــدت الـــوزارة جهوزيتهـــا للتعامل 
مـــع أي مســـتجدات فـــي هـــذا الشـــأن 
حفاًظـــا علـــى الصحـــة العامـــة، إذ تم 
وضع خطة اســـتباقية طارئة تحســـًبا 
بفيـــروس  وافـــدة  إصابـــة  حالـــة  ألي 
جـــدري القردة، والتي تضمنت تفعيل 
مـــن  للحـــد  المبكـــر  الكشـــف  آليـــات 
انتشـــار الفيروس، وتوعيـــة العاملين 

الصحيين بهذا الفيروس.

فتــح التسجيــل للتطعيــم 
االختياري ضـد “جدري القـردة”

المنامة - وزارة الصحة
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إبراهيم النهام

)06(

340.9 مليون 
دوالر صافي أرباح 
“األهلي المتحد” 

في 6 أشهر

“الخليجي التجاري” 
يعلن عن 6.81 

مليون دينار 
صافي أرباح 
للنصف األول
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التنسيق مع “األشغال” لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ... رئيس “الرقابة”:

تعزيز التعاون مع مصر في مجاالت الطاقة والبيئة

مواصلة الحفاظ على المال العام وضمان ُحسن إدارته

دعم الجهود الدولية للحد من آثار تغير المناخ

أكد رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، أن 
التطور الذي شهده أداء الجهات المشمولة 
بالرقابة أثبت صحة النهج اإليجابي الذي 
اتبعـــه الديـــوان فـــي إنجاز مهامـــه، والذي 
ارتكـــز علـــى الشـــراكة والتعـــاون مـــع هذه 
الجهات وفـــق ما تقتضيـــه معايير الرقابة 

العالمية المعتمدة.
األشـــغال  وزيـــر  اســـتقباله  خـــال  وبيـــن 
أمـــس  مكتبـــه  فـــي  الحـــواج،  إبراهيـــم 
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  أن  الخميـــس، 
واإلداريـــة ســـيواصل التنســـيق والتعاون 

مـــع جميع الـــوزارات والجهـــات الحكومية 
المشمولة برقبته؛ لضمان تنفيذ توصياته، 
وجـــودة  األداء  مســـتوى  رفـــع  وبالتالـــي 
وكفـــاءة الخدمـــات المقدمـــة للمواطنيـــن، 

العـــام  المـــال  علـــى  الحفـــاظ  عـــن  فضـــاً 
وضمان ُحسن إدارته.

وأشار إلى تعاون وزارة األشغال مع كوادر 
الديوان وتســـهيل تنفيـــذ مهماتها، متطلعًا 

إلـــى مزيد مـــن التنســـيق لترســـيخ مبادئ 
النزاهة والشفافية والمهنية بما يسهم في 
تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة 
بقيادة ملك الباد المعظم صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة. 
من جانبه، أشـــاد وزير األشـــغال بمســـتوى 
المهنية والحرفيـــة التي يعمل بها موظفو 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة، مبديا 
اســـتعداد وزارتـــه إلـــى مزيد مـــن التعاون 
والتنسيق للوصول إلى الطموح المنشود.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس ديـــوان الرقابة المالية واإلدارية الشـــيخ أحمد بـــن محمد آل خليفة 
في مكتبه بمقر الديوان صباح امس، رئيس هيئة الكهرباء والماء كمال بن أحمد.

وفـــي بدايـــة اللقاء، هنأ الشـــيخ أحمد، كمال بـــن أحمد بالثقة الملكية الســـامية التي 
أوالهـــا إيـــاه ملك البـــاد المعظم صاحب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بتعينه رئيًسا لهيئة الكهرباء والماء، متمنًيا له كل النجاح والتوفيق في مهام عمله.
 وتم بعد ذلك، مناقشـــة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك واســـتعراض 
التعـــاون وفـــق أفضـــل الممارســـات فـــي مجـــاالت الرقابـــة والمتابعة واالتفـــاق على 

تحسين آليات االتصال والشراكة فيما بينهما.
وتأتـــي هـــذه اللقاءات في إطار توســـيع أفـــق ومجاالت التعاون بين ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة والجهات المشـــمولة بالرقابـــة، وتحقيق رؤية الديـــوان في تعزيز 

العمل اإليجابي مع الجهات الخاضعة لرقابته بما يخدم المصلحة العامة.

تحسين آليات االتصال بين “الرقابة” و “الكهرباء”

local@albiladpress.com
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أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
الثقافـــة  علـــى  الحفـــاظ  ضـــرورة 
والتـــراث والمقومـــات الحضاريـــة 
مامـــح  والتـــزال  شـــّكلت  التـــي 
البحرينـــي،  المجتمـــع  وهويـــة 
واالهتمام بتأصيل القيم الثقافية 
وربـــط األجيـــال بتاريـــخ وطنهـــم 
لصناعـــة  لهـــم  الدافـــع  ليكـــون 
إنجـــازات تكـــون مـــع مـــر األزمان 
إرثـــًا حضاريًا يحكـــي عن قصص 
منوهـــًا  البحريـــن،  أبنـــاء  نجـــاح 
ســـموه بالجهـــود التـــي ُبذلـــت في 
مســـارات التنميـــة الثقافية والتي 
دعمـــت النجاح في تســـجيل عدد 
مـــن المعالـــم التراثيـــة البحرينيـــة 
العالمـــي،  التـــراث  قائمـــة  ضمـــن 
الفتـــًا ســـموه إلى مـــا تضمه أرض 
آثـــار تشـــهد علـــى  مـــن  البحريـــن 
مـــر  علـــى  الحضـــاري  ازدهارهـــا 
التاريخ واألزمنة تتطلب مواصلة 

جهود التنقيب عنها. 

جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه، بقصر 
القضيبية وبحضور وزير شـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء حمـــد المالكـــي، 
للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  رئيـــس 
واآلثـــار الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
حيـــث  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
أكد ســـموه علـــى أهميـــة مواصلة 
االهتمام بالمشـــروعات التي تعزز 
موقـــع مملكـــة البحريـــن الثقافـــي 
والتاريخـــي والترويـــج لمقوماتها 
الثقافية لتنمية السياحة الثقافية 
في المملكة، مشيرًا سموه إلى أن 
تلبية متطلبات التنمية ومشـــاريع 
مســـتمرة  والتطويـــر  البنـــاء 
والتوجيه بأن يتم مراعاة الحفاظ 
علـــى المعالـــم واإلرث الحضـــاري 

للمناطق التاريخية.
 وأكـــد ســـموه أهميـــة الفـــن كأحد 
العناصـــر الثقافيـــة ودوره المؤثـــر 
فـــي التواصـــل مـــع العالـــم، الفتـــًا 
مواصلـــة  أهميـــة  إلـــى  ســـموه 
االهتمـــام بالفنـــان البحرينـــي لمـــا 
يضطلـــع به عبـــر أعماله الفنية من 

دور فـــي نقل الصـــورة الحضارية 
والتطور التنموي لمملكة البحرين. 

مـــن جهتـــه، أعـــرب رئيـــس هيئـــة 
عـــن  واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن 

شـــكره وتقديـــره لصاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس 

ســـموه  بدعـــم  مشـــيدًا  الـــوزراء، 
لقطاع الثقافة واآلثار.

المنامة-بنا

مراعاة الحفاظ على المعالم واإلرث الحضاري للمناطق التاريخية
مواصلة جهود التنقيب عن آثار البحرين الشاهدة على االزدهار على مر التاريخ... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

أكـــد وزير النفـــط والبيئـــة المبعوث 
الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ محمد بن 
دينه الـــدور الفاعل لجمهورية مصر 

الصعيـــد  علـــى  الشـــقيقة  العربيـــة 
اإلقليمي والدولي في إطار اتفاقية 
األمـــم المتحدة اإلطاريـــة للتغيرات 

المناخية واتفاق باريس. 
 جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله ســـفير 
لـــدى  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
المملكة  ياســـر شـــعبان، حيث أشاد 
الوزيـــر بعمـــق العاقـــات التاريخية 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الوطيـــدة 
وجمهورية مصر العربية الشـــقيقة، 
مؤكدا حـــرص مملكة البحرين على 
تعزيـــز أواصر التعـــاون بين البلدين 

الشـــقيقين فـــي مختلـــف مجـــاالت 
الطاقة والبيئة.

اللقـــاء اســـتعراض   وجـــرى خـــال 
تجمـــع  التـــي  األخويـــة  العاقـــات 
الشـــقيقين وســـبل تعزيـــز  البلديـــن 
التعـــاون في مجـــال البيئة والطاقة 
المتجددة، ودور الجانبين في دعم 
الجهـــود الدوليـــة الراميـــة للحد من 
آثار تغير المناخ، وآخر االستعدادات 
الــــ27  للـــدورة  مصـــر  الســـتضافة 
لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

المنـــاخ )COP 27( والـــذي ســـيعقد 
بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

 مـــن جانبه، تقـــدم الســـفير بخالص 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى وزيـــر النفط 
والبيئة، معربًا عن اعتزازه بمستوى 
البلديـــن  يربـــط  الـــذي  التعـــاون 
الشـــقيقين فـــي مختلـــف المجاالت، 
مصـــر  جمهوريـــة  حـــرص  مؤكـــدا 
العاقـــات  توطيـــد  علـــى  العربيـــة 
األخويـــة بيـــن الجانبيـــن بمـــا يعـــود 
البلديـــن  لصالـــح  والخيـــر  بالنفـــع 

والشعبين الشقيقين.

مجلس التعليم العالي

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالـــي نائب رئيـــس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الشـــيخة 
رنـــا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة 
جامعـــات  أربـــع  مـــن  طلبـــة  بمكتبهـــا 
المعســـكر  فـــي  شـــاركوا  بحرينيـــة 
الطابـــي للجامعـــات فـــي إســـطنبول 
والـــذي نظمتـــه مؤسســـة عـــاء الدين 
حيـــث   ،)UNESCO( مـــع  بالتعـــاون 
وقـــع االختيـــار علـــى الطالـــب ســـلمان 
البحريـــن  بوليتكنـــك  مـــن  رفيعـــي 
والطالـــب ســـلمان المطـــوع والطالبـــة 
العلـــوم  بتـــول المطـــوع مـــن جامعـــة 
التطبيقية والطالـــب أحمد الكوهجي 
من كلية البحريـــن الجامعية والطالبة 
وفاء األنصـــاري من جامعـــة البحرين 

للتكنولوجيا.  
وخـــال اللقـــاء، تم مناقشـــة ما قدمه 
الطلبة من مواضيع خال مشـــاركتهم 
مملكـــة  عـــن  إيجابيـــة  صـــورة  بنقـــل 
البحريـــن، وذلـــك بحضـــور أكثـــر مـــن 
60 طالبـــا وطالبـــة مـــن 20 دولة حول 

العالم.
عـــن  الطـــاب  عبـــر  جانبهـــم،  ومـــن 

اعتزازهـــم بلقاء األمين العام لمجلس 
التعليـــم العالـــي، معربيـــن عـــن عميق 
دعمهـــا  علـــى  وامتنانهـــم  تقديرهـــم 
وتشـــجيعها المســـتمر للشـــباب؛ األمـــر 
الـــذي سيشـــكل دافعـــًا لهـــم لتحقيـــق 
مزيـــد مـــن اإلنجـــازات والمشـــاركات؛ 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  اســـم  لرفعـــة 

المحافل الدولية.

4 جامعيين ينقلون صورا مشرفة للبحرين في معسكر إسطنبول
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القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو  2022 )مراجعة(

ُعمان اإلإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

عادل اللبان  

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

 حممد الغامن

نائب رئي�س جمل�س اإلإدارة

م�شعل عبدالعزيز العثمان

رئي�س جمل�س اإلإدارة

 اأ�صتخرجت امليزانية املوحدة والقوائم املوحدة للدخل والدخل ال�صامل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق املبينة اأعاله من القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة للبنك اإلأهلي املتحد �س.م.ب. 

لل�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2022، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س اإلإدارة وروجعت من قبل اإرن�صت ويونغ، مملكة البحرين براأي مراجعة غري متحفظة يف ٤ اأغ�صط�س 2022.

www.ahliunited.com :للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا

)مرخ�س من قبل م�صرف البحرين املركزي كم�صرف قطاع جتزئة تقليدي(

القائمة املوحدة للدخل
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو 

2021 2022 2021 2022

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

٤21.656 ٤30.732 21٤.663 218.6٤1 �صايف دخل الفوائد 

130.517 172.795 ٤6.٤91 7٤.235 الر�صوم ودخل اآخر

552.173 603.527 261.15٤ 292.876 الدخل الت�شغيلي 

62.816 52.785 31.965 19.202

خم�ص�س اخل�صائر اإلئتمانية

وخم�ص�صات اأخرى

٤89.357 550.7٤2 229.189 273.67٤ �شايف الدخل الت�شغيلي 

15٤.072 170.208 73.339 83.0٤2 امل�شروفات الت�شغيلية 

335.285 380.53٤ 155.850 190.632 الربح قبل ال�شرائب والزكاة

19.٤9٤ 20.290 10.055 12.373 م�صروف �صريبي وزكاة

315.791 360.2٤٤ 1٤5.795 178.259 �شايف الربح للفرتة

17.23٤ 19.3٤0 6.85٤ 8.292 �صايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�صيطرة

298.557 3٤0.90٤ 138.9٤1 169.967 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

 ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل

مالك البنك للفرتة:

2.5 2.9 1.1 1.3

 الن�صيب اإلأ�صا�صي واملخف�س لل�صهم العادي

يف اإلأرباح )�صنت اأمريكي(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

2021 2022 2021 2022

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

315.791 360.2٤٤ 1٤5.795 178.259 �شايف الربح للفرتة 

الدخل ال�شامل اآلآخر

11.617 )1٤5.610( 9.051 )٤0.٤05( تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

30.215 )27.020( 16.570 )20.761( �صايف التغريات يف القيمة العادلة خالل الفرتة   

357.623 187.61٤ 171.٤16 117.093 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

19.858 8.7٤2 8.٤93 3.830

جمموع الدخل ال�صامل العائد اإىل حقوق

غري م�صيطرة

337.765 178.872 162.923 113.263

جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل

مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

2021 2022

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

)710.010( 2.301.5٤3

�صايف التدفقات النقدية الناجتة من / )امل�صتخدمة يف(

اإلأن�صطة الت�صغيلية 

)180.739( )٤22.58٤( �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اإلأن�صطة اإل�صتثمارية 

772.218 )336.17٤(

�صايف التدفقات النقدية )امل�صتخدمة يف( / الناجتة من

اإلأن�صطة التمويلية 

)118.531( 1.5٤2.785 �شايف التغري يف النقد وما يف حكمه

1.362 )22.039( �صايف فروق �صرف العمالت اإلأجنبية 

2.976.999 2.609.526 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

2.859.830 ٤.130.272 النقد وما يف حكمه يف 30 يونيو 

امليزانية املوحدة
)مدققة(

31 دي�صمرب

2021

30 يونيو 

2022

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

املوجودات

1.819.8٤1 1.٤06.108 نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية 

1.731.698 2.267.761 اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية 

٤.116.6٤7 5.907.٤5٤ ودائع لدى بنوك 

22.075.1٤8 22.002.0٤5 قرو�س و�صلف 

9.923.29٤ 9.718.533 ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

3٤3.076 3٤1.712 ا�صتثمارات يف �صركات زميلة 

188.6٤8 187.661 ا�صتثمارات عقارية 

916.200 1.25٤.898 فوائد م�صتحقة القب�س وم�صتقات مالية وموجودات اأخرى 

311.929 317.751 ممتلكات ومعدات 

٤86.889 ٤68.768 ال�صهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�صة 

٤1.913.370 ٤3.872.691 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

٤.638.973 ٤.٤29.632 ودائع من بنوك 

3.775.٤99 ٤.186.731 اقرتا�صات مبوجب اتفاقيات اإعادة �صراء 

25.203.9٤1 27.٤35.7٤5 ودائع العمالء 

1.088.822 1.0٤9.53٤ اقرتا�صات إلأجل 

1.278.187 998.82٤ فوائد م�صتحقة الدفع وم�صتقات مالية ومطلوبات اأخرى 

9.983 9.٤96 مطلوبات ثانوية 

35.995.٤05 38.109.962 جمموع املطلوبات

احلقوق

2.533.621 2.786.983 راأ�س املال - اإلأ�صهم العادية

1.936.083 1.530.8٤6 اإحتياطيات

٤.٤69.70٤ ٤.317.829 احلقوق العائدة اإىل مالك البنك 

1.000.000 1.000.000 اأوراق راأ�صمالية دائمة مدرجة �صمن راأ�س املال فئة 1

٤٤8.261 ٤٤٤.900 حقوق غري م�صيطرة

5.917.965 5.762.729 جمموع احلقوق

٤1.913.370 ٤3.872.691 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

2021 2022

األف

دوإلر اأمريكي

األف

دوإلر اأمريكي

٤.001.6٤0 ٤.٤69.70٤ الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

)2.000( )2.000( تربعات

)120.6٤9( )30٤.03٤( اأرباح اإلأ�صهم العادية 

)11.678( )11.678(

التوزيع املتعلق باإلأوراق الراأ�صمالية الدائمة املدرجة �صمن

راأ�س املال فئة 1

)٤.351( )8.705( التوزيع املتعلق بال�صكوك الدائمة املدرجة �صمن راأ�س املال فئة 1

)1.57٤( -

امل�صروفات املتعلقة بال�صكوك الدائمة ال�صادرة واأخرى مدرجة �صمن

راأ�س املال فئة 1

337.765 178.872 جمموع الدخل ال�صامل للفرتة 

1.355 )109(

حمول من اإحتياطي الدخل ال�صامل اإلآخر على ا�صتثمارات

   اأ�صهم حقوق امللكية

)2.362( 12 تغريات يف �صركات تابعة 

)5٤٤( - ناجت من ا�صتحواذ اإ�صايف يف �صركة تابعة 

)٤.228( )٤.233( تغريات يف �صركات زميلة  

٤.193.37٤ ٤.317.829 الر�شيد يف 30 يونيو العائد اإىل مالك البنك 

1.160.815 1.000.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1

٤٤1.1٤7 ٤٤٤.900 حقوق غري م�شيطرة 

5.795.336 5.762.729 جمموع احلقوق يف 30 يونيو 
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ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  التقـــى 
الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفـــة عبـــر تقنية االتصـــال المرئي، 
مختلـــف  مـــن  األهالـــي  مـــن  عـــددا 
مناطـــق المحافظـــة، وذلـــك بحضور 
عيســـى  العميـــد  المحافـــظ  نائـــب 
ثامـــر الدوســـري وعـــدد مـــن الضباط 

والمسؤولين بالمحافظة.
اللقـــاء رحـــب ســـمو  وفـــي مســـتهل 
والحضـــور،  باألهالـــي  المحافـــظ 
مؤكـــدًا دور المجلس االفتراضي في 
تعزيـــز التواصـــل مع األهالـــي؛ لتلبية 
احتياجاتهـــم فـــي شـــتى المجـــاالت 
الخدميـــة والتنموية واألمنية، وذلك 
ضمـــن الرؤية الســـديدة لملـــك البالد 
المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ودعـــم ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة حفظـــه هللا، مـــن خـــالل 
توفيـــر كافـــة الخدمـــات األساســـية، 
بمـــا مـــن شـــأنه تحقيـــق المزيـــد مـــن 
الراميـــة  والتطلعـــات  الخدمـــات 

لالرتقاء بالمحافظة الجنوبية.

وأشـــار ســـمو محافـــظ الجنوبية إلى 
أن المحافظـــة مســـتمرة فـــي تبنـــي 
والبرامـــج  الفعاليـــات  مـــن  سلســـلة 
الرائـــدة تزامنـــًا مـــع فصـــل الصيـــف، 
وذلـــك فـــي إطـــار الجهـــود المبذولـــة 
لترســـيخ مبـــدأ الشـــراكة المجتمعية 
تنفيـــذًا لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة 
الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا 
االنتمـــاء  قيـــم  لتعزيـــز  خليفـــة؛  آل 
مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون  والمواطنـــة 
الجهـــات األمنيـــة عبـــر إشـــراك أفراد 
المجتمـــع فـــي العديـــد مـــن البرامـــج 
االفتراضيـــة التـــي تعـــود بالنفع على 

الجميع. 
كمـــا بيـــن ســـموه جهـــود المحافظـــة 
متابعـــة  فـــي  المســـتمرة  الجنوبيـــة 
خطط تطوير أبرز المشاريع التنموية 
والخدميـــة مثـــل مشـــاريع مضاميـــر 
تنـــدرج  والتـــي  واألســـواق،  المشـــاة 
مبينـــًا  األهالـــي،  احتياجـــات  ضمـــن 
ســـموه دور المحافظـــة الجنوبية في 
االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة 
وجودتهـــا، والتـــي تعكـــس الصـــورة 
التنموية والمســـتدامة التي تشهدها 

كافة مناطق الجنوبية. 
بـــأن  المحافـــظ  ســـمو  نـــوه  بعدهـــا، 
المحافظـــة الجنوبيـــة متواصلـــة في 
ترســـيخ نهج التواصـــل عبر مختلف 
والمنصـــات  اإللكترونيـــة  القنـــوات 
الذكيـــة، حيـــث اســـتمع ســـموه لعدد 
من المالحظات والمقترحات األمنية 
والخدمية واالجتماعية المقدمة من 
قبـــل األهالي، مؤكدًا ســـموه المتابعة 
الحثيثـــة لكافة المالحظـــات الواردة 
الجهـــات  مـــع  التنســـيق  خـــالل  مـــن 
الخدميـــة التـــي تســـهم فـــي تحقيق 
مختلـــف  فـــي  الحضاريـــة  الصـــورة 

مناطق المحافظة.
وفـــي ختـــام المجلـــس االفتراضـــي، 
عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم 
علـــى التواصـــل الدائـــم الـــذي يوليـــه 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن 
خليفة آل خليفة مع األهالي، مثمنين 
األنشـــطة  تنفيـــذ  ســـموه  متابعـــة 
والبرامـــج الصيفية الهادفة بالتعاون 
مـــع الجهـــات األمنيـــة ذات العالقـــة 
بما يســـهم في ترســـيخ وتعزيز مبدأ 

الشراكة المجتمعية.

المنامة - وزارة الداخلية

التنسيق مع الجهات المعنية لألخذ بالمقترحات األمنية والخدمية
متابعة خطط تطوير مشاريع مضامير المشاة واألسواق ... سمو محافظ الجنوبية:

ترجمة لتوجيهات الملك المعظم في مضاعفة تطوير القطاع في المملكة

عقد استثمارات طبية مهمة مع مصر في “مؤتمر المنامة الصحي”
تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للصحة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة، تنظم مملكة البحرين 
مؤتمـــر ومعرض المنامـــة الصحي خالل 
الفترة من 10 حتى 13 ديســـمبر المقبل، 
بالتعـــاون مـــع جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 

الشقيقة.
وبهـــذه المناســـبة، جـــرى توقيـــع اتفاقية 
تنظيـــم المؤتمـــر المشـــترك بيـــن الهيئـــة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهن الصحيـــة )نهرا( 
بـــالس ومثلهـــا  أديوكيشـــن  مـــع شـــركة 
العـــام أميـــن عبـــدهللا، والمديـــر  المديـــر 
العام لشـــركة ســـباين مديـــكال المصرية 
محمـــد كامـــل، بحضور ســـفير جمهورية 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  العربيـــة  مصـــر 
ياسر شـــعبان، والرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهن الصحيـــة “نهرا” 
مريـــم عذبـــي الجالهمـــة، حيث ســـتقوم 
الشـــركتان بتنظيـــم المؤتمـــر الـــذي يقام 
للمـــرة األولى والذي سيشـــهد العديد من 
المحاور والمؤتمرات الطبية في مختلف 

المجاالت.
وقـــال شـــعبان “إن العالقـــة المتينة التي 
تربـــط بين مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
مصر العربية أسهمت في تحقيق العديد 
مـــن المنجـــزات الثنائيـــة المشـــتركة في 
ظـــل اهتمام ورعاية ملـــك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وأخيه رئيس جمهورية مصر 

العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي”.
وأضـــاف “نعتـــز نحن كســـفارة بأن يكون 
وتنظيميـــة  اقتصاديـــة  شـــراكة  هنـــاك 

وعلمية بين البلدين الشقيقين، واختيار 
الجانب الطبي عبر تنظيم مؤتمر المنامة 
الصحـــي بيـــن البحريـــن ومصر سيســـهم 
فـــي ترجمـــة أهـــداف القيـــادة الرشـــيدة 
لـــدى البلديـــن من خـــالل تبـــادل المعرفة 
وتنظيـــم حدث إقليمي كبيـــر على أرض 

مملكة البحرين”.
وأوضـــح أن المؤتمـــر سيشـــكل منعطفـــا 
مهمـــا فـــي الجانـــب الطبـــي بيـــن البلدين 
الشـــقيقين وسيســـهم في تبادل المعرفة 
والخبـــرات ولـــه مـــردود إيجابـــي كبيـــر 

علـــى القطاع الطبي فـــي البلدين، متمنيا 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي تحقيـــق كافـــة 

االهداف المرجوة.
مـــن جانبها، أكـــدت الجالهمة أن المؤتمر 
الذي سيقام للمرة األولى سيشهد تقديم 
أهـــم التطـــورات العلميـــة فـــي مجـــاالت 
األجهـــزة الطبية ومجـــاالت الصيدلة مما 
يترجم توجيهات صاحب الجاللة الملك 
المعظـــم فـــي مضاعفـــة تطـــور القطـــاع 
الطبـــي فـــي مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل 
اهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، معربة عـــن فخرها 
بتوقيع هذه االتفاقية التي تؤكد العالقة 
المتينـــة التي تربط بيـــن مملكة البحرين 

وجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأوضحـــت أن المؤتمـــر سيشـــهد تنظيم 
الطبيـــة  األجهـــزة  لشـــركات  معـــرض 
وشـــركات األدويـــة والذي سيســـاهم في 
زيادة المعرفة واالستفادة من الصناعات 
أن  مؤكـــدة  الشـــقيقين،  البلديـــن  بيـــن 
المؤتمـــر ســـيكون فرصة مثاليـــة لتبادل 

المستشـــفيات والســـعي  بيـــن  الخبـــرات 
لعمـــل اتفاقيات واســـتثمارات مهمة بين 

البلدين.
وتمنت الجالهمـــة كل التوفيق والنجاح 
فـــي  للمؤتمـــر  المنظمتيـــن  للشـــركتين 

تحقيق كامل االهداف.
كامـــل  ومحمـــد  عبـــدهللا  أميـــن  وأكـــد 
حـــرص الشـــركتين علـــى تحقيـــق كامـــل 
النجـــاح للمؤتمر، مبينين أن هذا المؤتمر 
سيسهم في تبادل الخبرات في مختلف 
المجـــاالت الطبيـــة بيـــن البلديـــن ويعـــم 
بالفائدة على الجانـــب الطبي في مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر العربية في 
ظـــل حـــرص الشـــركتين وبالتعـــاون مـــع 
علـــى  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة 
اختيـــار أفضـــل األطبـــاء والخبـــراء فـــي 
المجال الطبي للمشاركة في المؤتمر من 
مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية 
وعـــدد من الدول االوروبية واآلســـيوية، 
والـــذي سيســـهم فـــي تطويـــر المنظومة 

لألجهزة الطبية في مختلف المجاالت.

المنامة - بنا



شراكة الصحف تبدأ بتمكينها من صناعة المحتوى الخاص بها
للتنويع في الشخصيات المعنية بإدالء التصريحات في الشأن المحلي... الغائب: 

كـــد ســـكرتير التحريـــر بصحيفـــة البـــاد 
مـــع  الشـــراكة  “أهميـــة  الغائـــب  راشـــد 
المجتمع الصحافي عبر تطبيقات عملية، 
تحقـــق أنشـــطة للوزارة، منها على ســـبيل 
الـــدوري  االســـتعراض  فعاليـــة  المثـــال 
مـــن  تتطلـــب  والتـــي  اإلنســـان،  لحقـــوق 
الصحافـــة صناعة محتوى لنفســـها، وهو 

حال أفضل، من أن تتلقاه الصحف كخبر 
جاهز، وتنشـــره الصحيفة أو تبرزه بشكل 
معين، وهو مـــا يتطلب منا معرفة أجندة 
األنشـــطة المهمـــة التـــي ســـوف تشـــتغل 
بهـــا الـــوزارة، حيث تســـتعد المؤسســـات 

الصحفية بطريقتها لصناعة المحتوى”.
ويكمـــل “الهـــدف مـــن هـــذا هـــو التركيـــز 

علـــى أن يكون المواطن ســـفيرا لرســـائلنا 
اإلعاميـــة، فـــإذا كان مصـــدر األخبار هو 
المصـــدر الرســـمي فقـــط، فقـــد ال يـــؤدي 
هنا تكرار الرســـالة لخلـــق القناعة التامة، 
اإلعاميـــة  المؤسســـات  تعـــدد  بخـــاف 
كل  الرســـالة،  نفـــس  يـــؤدي  وبمحتـــوى 
بطريقتها، فسيؤدي ذلك لصنع قاعدة من 

المستهدفين بشكل أكثر”.
ويواصـــل الغائـــب “العتب المســـتمر، بأننا 
نتلقـــى إخطـــارات متأخـــرة، وعليـــه فـــإن 
العبء األكبر هنا على الجهات الحكومية، 
وليس مركز االتصال، بأن تخطر الصحف 
وكيـــف  المهمـــة،  المناســـبات  بمواعيـــد 

نستطيع بأن نعمل معا بهذا الشأن”.

ويتابـــع “األمر اآلخر، مـــن المهم أن نجدد 
الوجـــوه التـــي تصـــرح بهذا الشـــأن وذاك، 
ألن تكرار نفس الوجه ســـيجعل االهتمام 
أقل، وعليه يجب االعتبار بالشـــخصيات 
خليجـــي،  أو  عربـــي  وحتـــى  المتنوعـــة، 
وبـــأن نصنع بداخلنا شـــخصيات محترفة 

بمجال معين”.
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أعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف بـــن 
راشـــد الزياني، عن اعتزاز الـــوزارة وكافة 
رعايـــة  مـــن  بـــه  تحظـــى  لمـــا  منســـوبيها 
واهتمام مـــن عاهل الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعم ومســـاندة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن الـــوزارة تعمل 
علـــى تنفيـــذ توجيهـــات القيـــادة الحكيمة 
التـــي تؤكـــد علـــى ضـــرورة بـــذل الجهـــود 
العليـــا  المصلحـــة  لتحقيـــق  الدبلوماســـية 
للوطـــن والمواطـــن، وتعزيـــز أواصـــر الود 
والتآخـــي مع كافة شـــعوب العالم وتعميق 
التعـــاون المشـــترك والتنســـيق الثنائي مع 
وترســـيخ  والصديقـــة،  الشـــقيقة  الـــدول 
مبـــادئ حســـن الجـــوار وتعزيـــز االحتـــرام 

المتبادل بين الدول.
جـــاء ذلـــك خال اللقـــاء الذي عقـــده وزير 
الخارجية مع مديري التحرير في الصحف 

المحلية ووكالة أنباء البحرين.
لجالـــة  الســـامية  التوجيهـــات  إن  وقـــال 
الحكومـــة  وتوجهـــات  المعظـــم،  الملـــك 
برئاسة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، تؤكد على ضرورة 

دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في 
إطـــار مجلـــس التعـــاون لـــكل ما فيـــه خير 
وصالـــح شـــعوب دول المجلـــس، والـــدور 
الفاعل الذي يقـــوم به المجلس للمحافظة 
على أمن واســـتقرار دولنـــا ودول المنطقة 
بالتعـــاون مع الـــدول الحليفـــة والصديقة، 
وهـــو تحـــد كبيـــر يتطلـــب تعاوًنـــا وثيًقـــا 
ومشـــترًكا لتحقيـــق آمـــال شـــعوبنا التـــي 
تتطلع إلى السام واالســـتقرار واالزدهار، 
مؤكـــًدا حـــرص جالة الملـــك المعظم على 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  تماســـك  دعـــم 
الخليج العربية والذي يعد ركيزة أساسية 
للحفـــاظ علـــى أمـــن واســـتقرار المنطقـــة، 
إلـــى  المجلـــس  دول  تطلـــع  إلـــى  مشـــيًرا 
تحقيـــق قـــرار المجلـــس األعلـــى بتحقيق 
الوحـــدة االقتصاديـــة الخليجيـــة بحلـــول 

عام 2025م.
وأشـــار إلى أن “رؤية جالة الملك المعظم 
هـــي أن تكـــون منطقـــة الشـــرق األوســـط 
منطقة آمنة ومســـتقرة ومزدهرة، مشـــيرا 
الـــى أن من بين أهـــم مرتكزات السياســـة 
الســـام،  البحريـــن  لمملكـــة  الخارجيـــة 
والتنميـــة المســـتدامة، وحقـــوق اإلنســـان، 
مضيًفا بأن الســـام هو خيار اســـتراتيجي 
بشـــموليته وندعـــو الى أن يعـــم كافة دول 
الخارجيـــة  وزارة  أن  موضحـــا  العالـــم”، 

تســـعى إلـــى إقامـــة عاقـــات دبلوماســـية 
ووجـــود تمثيـــل دبلوماســـي لها مـــع كافة 

دول العالم.
كما تطـــرق وزير الخارجيـــة إلى مضامين 
الكلمـــة الســـامية لصاحـــب الجالـــة الملك 
المعظـــم، فـــي قمة جـــدة لألمـــن والتنمية 
والتـــي عقدت فـــي يوليـــو 2022م، منوًها 
بـــأن جالة الملك المعظـــم أكد على أهمية 
اســـتقرار أســـعار الطاقـــة، وضـــرورة دعـــم 
المبـــادرات الهادفـــة الـــى تصديـــر الحبوب 
والقمح ودعـــم الدول المصدرة، مؤكًدا أن 
مملكة البحرين تؤمن بأن العقوبات ليست 
أســـلوًبا لحـــل المشـــاكل وإنمـــا بالتفـــاوض 
والجلـــوس علـــى طاولـــة الحـــوار والطرق 
الســـلمية وتجنـــب المزيـــد مـــن التصعيـــد، 
وتركيـــز وتكاتـــف جهود المجتمـــع الدولي 
إلحال السام الدائم والشامل بما يضمن 

مصالح كافة األطراف وأمنها القومي.
وقال وزيـــر الخارجية إن البحرين تشـــعر 
بارتيـــاح كبير ألن مســـار تصديـــر الحبوب 
من روســـيا وأوكرانيا يمضي نحو أهدافه 
المنشودة، ألن الحبوب مصدر غذائي مهم 
جًدا للبشـــر، وتؤمـــن أن العقوبات ال تؤدي 
الـــى الحلـــول المســـتدامة، وال ينبغـــي أن 

تشمل مصادر الغذاء العالمي.
ورًدا علـــى ســـؤال ألحـــد الصحفيين حول 

وزيـــر  أوضـــح  قطـــر،  دولـــة  مـــع  العاقـــة 
بـــادرت  البحريـــن  مملكـــة  أن  الخارجيـــة 
ولعـــدة مـــرات بدعـــوة األشـــقاء فـــي قطر 
لعقـــد المباحثـــات الثنائيـــة بيـــن الجانبين 
تســـوية المســـائل العالقـــة بيـــن الجانبيـــن، 
تنفيـــًذا لما نـــص عليه بيـــان العـــا، مؤكًدا 
أن المملكـــة كانت دائًما تدعـــو إلى الحوار 
والتفاهـــم، وهي تريد الخيـــر للجميع، وأن 
يعم االســـتقرار والنمـــاء واالزدهار لجميع 

شعوب المنطقة.
وأعـــرب عـــن األســـف ألن دولـــة قطـــر لـــم 
تتجاوب مع الدعوات التي وجهتها مملكة 
البحريـــن حتـــى اآلن، فـــي الوقـــت الـــذي 
تســـعى فيه المملكة إلـــى تحقيق مصلحة 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، ومصلحة 

المنطقة عموًما واستقرارها وازدهارها.
وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن تـــرى بأنه ال 
يصـــح ترك األمـــور العالقـــة دون أن يتخذ 
بشـــأنها أي إجـــراء، لذلك فإن المســـؤولية 
تقـــع علـــى األشـــقاء فـــي قطـــر الذيـــن لـــم 
يتجاوبـــوا مـــع الدعـــوات المتكـــررة التـــي 
وجهـــت إليهم مـــن جانب المملكـــة، مؤكًدا 
أن مملكة البحرين حريصة على العاقات 
األخوية مـــع قطر، والباب مـــازال مفتوًحا 
للحـــوار والتفاهـــم ثنائًيـــا وفق بيـــان العا 
حول كافة المســـائل العالقـــة التي تتطلب 

البحـــث والمعالجة ومن بينها على ســـبيل 
المثـــال موضـــوع الصياديـــن البحرينيين، 
والطيـــران،  البحـــري،  التنســـيق  وأهميـــة 

وغيرها.
التقديـــر  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
مـــع  فـــي دولـــة قطـــر  لتجـــاوب األشـــقاء 
قـــرار مملكـــة البحريـــن بالســـماح لــــ تنقـــل 
جميـــع مواطنـــي دول المجلـــس والدخول 
إلـــى مملكـــة البحرين عبـــر جميـــع المنافذ 
باســـتخدام بطاقة الهوية أو جواز الســـفر 

بدون أية إجراءات مسبقة.
عـــن  مســـؤولة  “الحكومـــات  إن  وأضـــاف 
التنســـيق بشـــكل أكثر فيما بينها لتســـوية 
كافـــة األمـــور العالقـــة، وهـــذا مـــا نتمنـــاه 
ونســـعى اليه، وال نزال نأمـــل أن تتجاوب 
قطر مع دعوات المملكة لتســـوية المسائل 
والمفاوضـــات  الحـــوار  عبـــر  الخافيـــة 

المباشرة بين الجانبين”.
كمـــا تحـــدث وزيـــر الخارجيـــة عـــن جهود 
المملكـــة في مجال حمايـــة وتعزيز حقوق 
اإلنســـان، وقـــال إن مجلـــس الـــوزراء أقـــر 

مؤخـــًرا الخطة الوطنية لحقوق اإلنســـان، 
التي أعدتهـــا الوزارة بالتعـــاون مع اللجنة 
التنســـيقية العليا لحقوق اإلنســـان، مؤكًدا 
أن الـــوزارة حرصت علـــى أن تلبي الخطة 
تطلعات القيـــادة الحكيمة لتعزيز وحماية 
األساســـية،  وحرياتـــه  اإلنســـان  حقـــوق 
وأن تضيـــف إلـــى مـــا حققتـــه المملكة من 

إنجازات معروفة في هذا المجال.
قطـــاع  رئيـــس  قدمـــت  اللقـــاء،  وخـــال 
شـــؤون حقوق اإلنســـان بوزارة الخارجية 
الســـفير أروى حســـن الســـيد، عرًضا حول 
الخطـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان )-2022 
2026(، مشـــيرة إلى أن المحاور الرئيسية 
المدنيـــة  الحقـــوق  تتضمـــن  الخطـــة  فـــي 
االقتصاديـــة  والحقـــوق  والسياســـية، 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، وحقوق الفئات 
األولى بالرعايـــة، وحقوق التضامن، الفتة 
إلـــى أنـــه تـــم تصنيـــف األهـــداف لتشـــمل 
لتعزيـــز  رئيســـية  فئـــات  ثـــاث  تغطيـــة 
حقوق اإلنســـان وهي: التشـــريعات، وبناء 

القدرات، وتطوير المؤسسات.

ابراهيم النهام

قطر ال تتجاوب مع دعوات البحرين لتسوية المسائل العالقة
أبرزها ملف الصيادين البحرينيين والتنسيق البحري والطيران... الزياني:

وزير الخارجية متحدثا لمديري التحرير

المنامة - وزارة الصحة

  أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التســـجيل الُمســـبق للتطعيم 
االختيـــاري المضـــاد لفيـــروس جدري القـــردة لجميـــع المواطنين 
والمقيميـــن، وذلك عبر الموقع اإللكترونـــي التابع لوزارة الصحة 
healthalert.gov.bh أو من خال االتصال على الخط الســـاخن 
444.    ونوهت الوزارة بتوافر كميات محدودة من التطعيم حالًيا 
مخصصـــة للفئـــات ذات األولوية حســـب البروتوكـــوالت الطبية 
المعتمـــدة، والتي تشـــمل العامليـــن الصحيين الذيـــن يتعرضون 
للمصابيـــن أو عيناتهم والمخالطيـــن القريبين من ذوي الخطورة 
العالية، الفتًة بأن كافة االســـتعدادات اللوجســـتية قائمة لتأمين 

ساسل إمداد التطعيمات في ظل الطلب العالمي عليها.
   وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن هـــذه الخطـــوة تأتـــي ضمـــن عـــدة 
إجـــراءات اســـتباقية واحترازية تتخذهـــا مملكـــة البحرين بناًء 
علـــى المســـتجدات الصحيـــة العالميـــة المرتبطة بجـــدري القردة 
وبما يتماشـــى مـــع توصيات منظمة الصحـــة العالمية، منوهة أن 
الشـــحنات القادمة للتطعيم ســـتخصص للذين يرغبون في أخذ 
التطعيـــم المضـــاد اختيارًيـــا مـــن المواطنيـــن والمقيمين بشـــكل 
مجانـــي.    وأكدت الـــوزارة جاهزيتها للتعامل مع أي مســـتجدات 
فـــي هـــذا الشـــأن حفاًظـــا على الصحـــة العامـــة، حيث تـــم وضع 
خطة اســـتباقية طارئة تحســـًبا ألي حالة إصابة وافدة بفيروس 
جـــدري القردة، والتي تضمنت على تفعيل آليات الكشـــف المبكر 
للحـــد من انتشـــار الفيـــروس، وتوعيـــة العامليـــن الصحيين بهذا 
الفيروس، وآلية اإلباغ عن الحاالت المشتبه بها، وتطوير آليات 
التشـــخيص المختبري للحاالت المشـــتبه بها بالسرعة المطلوبة، 

ووضع خطط لمتابعة الحاالت وحصر المخالطين.
  ُيذكـــر أن وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد أصـــدرت عدة قـــرارات 
بتحديد األمراض الســـارية، وأحكام العـــزل الصحي للوقاية من 

فيروس جدري القردة ومنع انتشاره، وذلك في إطار اإلجراءات 
االستباقية التي تتخذها، فقد تم تحديد أن يلتزم فئتان بالتقيد 
بإجـــراءات العـــزل الصحـــي لمنـــع انتشـــار الفيروس وذلـــك لمدة 
واحد وعشـــرين يوًما، وهما األشخاص الذين أصيبوا بالفيروس 
وتـــم عزلهـــم لتلقـــي العاج الـــازم واســـتقرار حالتهـــم الصحية، 
وتبـــدأ المدة من تاريـــخ أخذ العينة وتبين أنهـــا إيجابية، إضافة 
إلى األشـــخاص المشـــتبه فـــي إصابتهـــم بالفيـــروس لمخالطتهم 
شـــخص ُمصاب، وتبـــدأ المدة من تاريخ آخر مخالطة للشـــخص 

الُمصاب.

يتوافر بكميات محدودة واألولوية للعاملين الصحيين... “الصحة”:

فتح التسجيل للتطعيم االختياري ضد “جدري القردة”
هيئة تنظيم سوق العمل

الضبـــط  مأمـــوري  مـــن  مفتًشـــا   11 أدى 
القضائـــي بقطاع الضبـــط القانوني بهيئة 
تنظيم ســـوق العمل القسم القانوني أمام 
الرئيـــس التنفيذي للهيئة نوف جمشـــير، 
تنفيـــذا لقـــرار منـــح الضبطيـــة القضائية 
لهـــم، وذلـــك بموجـــب قـــرار وزيـــر العدل 
والشؤون اإلسامية واألوقاف رقم )99( 
لسنة 2022 بشأن تخويل بعض موظفي 
هيئة تنظيم ســـوق العمـــل صفة مأموري 
الضبط القضائي، وتنفيًذا ألحكام قانون 
بشـــأن هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل رقـــم 
)19( لســـنة 2006 بشـــأن التفتيـــش علـــى 
الخاضعيـــن ألحكام قانون تنظيم ســـوق 

العمل. 
ووجهت الرئيـــس التنفيذي لهيئة تنظيم 
ســـوق العمل بضـــرورة أن يلتزم مأموري 
الضبـــط القضائـــي بـــأداء المهـــام الموكلة 
وفـــق  وأمانـــة  دقـــة ومهنيـــة  بـــكل  لهـــم 
المعاييـــر المقـــررة للتفتيـــش وضمن أطر 
تنظيـــم وتثبيـــت المبـــادئ القانونيـــة في 
التعامل مع العمالة الوافدة داخل السوق 
المحلية واألحكام التي يحددها القانون، 
مشـــيدة بالجهـــود التـــي يقوم بهـــا قطاع 
الضبـــط القانونـــي لدعـــم جهـــود المملكة 
للحفاظ على ســـوق عمل مســـتقر يحفظ 
حقـــوق جميع أطـــراف العمـــل، والحفاظ 

علـــى حقـــوق كافـــة أطـــراف اإلنتـــاج من 
أصحاب العمل والعمال. 

كما دعت جمشـــير كافة منتســـبي قطاع 
الضبـــط القانونـــي مـــن مأمـــوري الضبط 
إرشـــادي  دور  لهـــم  يكـــون  أن  بضـــرورة 
وتثقيفـــي أثناء أداء مهامهم التفتيشـــية 
إلـــى  الفتـــًة  والعمالـــة،  المنشـــئات  علـــى 
أهميـــة تطويـــر المفتشـــين إلمكانياتهـــم 
الذاتيـــة وثقافتهـــم القانونيـــة وقدرتهـــم 
علـــى التعاطي بمهنية مع أصحاب العمل 
والعمـــال بمـــا يضمـــن النمـــو االقتصـــادي 

لمختلف المؤسسات. 
ويـــوكل لمفتشـــي هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمـــل، القيام بعدد مـــن المهام المرتبطة 
بدخـــول أماكـــن العمل وفـــروع ومكاتب 

أصحـــاب العمـــل ووكاالت توريـــد العّمال 
ومكاتـــب التوظيف وغيرهـــا من المحال 
ذات الصلـــة، إلـــى جانـــب االطـــاع علـــى 
الســـجات المتعلقـــة بالعمـــال الوافديـــن، 
والتحقـــق مـــن تصاريـــح العمـــل وهويـــة 
العمـــال الوافديـــن، باإلضافـــة إلـــى طلب 
والمعلومـــات  والمســـتندات  البيانـــات 
الازمـــة مـــن أصحـــاب العمـــل ووكاالت 
أو  التوظيـــف  ومكاتـــب  العمـــال  توريـــد 
إدارتهـــم  عـــن  المســـؤولين  أو  ممثليهـــم 
المعنـــي  القطـــاع  يقـــوم  كمـــا  الفعليـــة. 
بالهيئـــة بحمـــات تفتيشـــية  بالتفتيـــش 
دوريـــة مشـــتركة بالتعـــاون مـــع مختلف 
الجهـــات الحكوميـــة للحـــد مـــن الظواهر 

التي تواجه سوق العمل.

11 مفتشا في “تنظيم العمل” يؤدون القسم القانوني

جمشير لمأموري الضبط: تعاملوا بمهنية مع العمالة الوافدة

ــا”  ــان “العـ ــق بيـ ــا وفـ ــم ثنائيـ ــوار والتفاهـ ــا للحـ ــا زال مفتوًحـ ــاب مـ  البـ

ــوار ــاوض والحـ ــا بالتفـ ــكات وإنمـ ــل المشـ ــلوًبا لحـ ــت أسـ ــات ليسـ العقوبـ

إجـــراء أي  بشـــأنها  يتخـــذ  أن  دون  العالقـــة  األمـــور  تـــرك  يصـــح  ال   

ـــي  ـــاون الخليج ـــس التع ـــك مجل ـــم تماس ـــى دع ـــص عل ـــم حري ـــك المعظ المل
ـــرة ـــتقرة ومزده ـــة ومس ـــط آمن ـــرق األوس ـــة الش ـــون منطق ـــه أن تك ـــة جالت رؤي



المنامة - بنا

استقبل وزير شؤون اإلعالم 
رمزان بن عبـــدهللا النعيمي، 
فـــي مكتبـــه بمقـــر الـــوزارة، 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
اس تي ســـي البحريـــن نزار 

بانبيله.
وخـــالل اللقاء، أشـــاد الوزير 
تعزيـــز  فـــي  الشـــركة  بـــدور 
االتصـــاالت  قطـــاع  نمـــو 
فـــي  المعلومـــات  وتقنيـــة 
مملكـــة البحريـــن، من خالل 
الرقميـــة  الحلـــول  تبنـــي 
المتقدمـــة  والتكنولوجيـــة 
القطاعات،  لخدمة مختلـــف 
بما يســـهم فـــي دعـــم جهود 
النماء والتقدم في المملكة.

حـــرص  النعيمـــي  واكـــد 

وزارة شـــئون االعـــالم علـــى 
والشـــراكة  التعـــاون  تعزيـــز 
مـــع القطـــاع الخـــاص لدعـــم 
التنموية  مختلف القطاعات 
االتصـــاالت،  قطـــاع  ومنهـــا 
 STC شـــركة  لــــ  متمنيـــًا 
البحرين المزيـــد من التطور 

والنجاح.
من جانبه، أعرب بانبيله عن 
شكره وتقديره لسعادة وزير 
شـــئون االعالم على ما ابداه 
الشـــركة  لجهـــود  دعـــم  مـــن 
ومســـيرتها فـــي تعزيـــز نمـــو 
قطاع االتصـــاالت وتطويره 
مـــن خـــالل مســـاهمتها فـــي 
التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر 
الرقمية في مملكة البحرين.

تبني حلول رقمية وتكنولوجية 
STC بالشراكة مع

المنامة - بنا

أكد وزير شـــؤون اإلعالم رمـــزان النعيمي 
أن الرعايـــة الدائمة التي يحظى بها قطاع 
اإلعـــالم مـــن ملك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
تعد الدافع الرئيســـي لتكثيـــف العمل على 
تطويـــر هذا القطـــاع وتشـــجيع المبادرات 
التـــي تعزز اإلبـــداع واالبتكار فيه. وأشـــار 
وزيـــر شـــؤون اإلعالم لدى حضـــوره أمس 
ختـــام جلســـات مختبـــر المبدعيـــن الـــذي 
نظمتـــه الـــوزارة على مدى ثالثـــة أيام إلى 
أن “االســـتثمار في المواطن البحريني هو 
غايـــة جهدنا تنفيًذا لتوجيهات  ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
الذي دائًما ما يؤكد أن المواطن هو محور 
جهـــد حكومـــي  وأساســـها، وكل  التنميـــة 
وتطويـــر  المواطـــن  خدمـــة  فـــي  يصـــب 

قدراته في المجاالت كافة”.
وأعلـــن وزيـــر شـــؤون اإلعالم عـــن مبادرة 

“خارج الصندوق” كمبادرة جديدة تعد من 
توصيات هـــذا المختبر والتـــي تهدف إلى 
جمع األفكار اإلبداعيـــة للكوادر اإلعالمية 
العاملـــة فـــي الـــوزارة وبلورتهـــا لصناعـــة 
محتوى مرئي مؤثر منها بمشاركة الجميع.

وأشـــاد بالجهـــد الكبيـــر الذي تـــم بذله في 
المبدعيـــن  لمختبـــر  والتنظيـــم  اإلعـــداد 
وتضافـــر جهـــود الكـــوادر اإلعالميـــة مـــن 
مختلـــف إدارات الوزارة لتبـــادل الخبرات 
ونقـــل التجـــارب العمليـــة بهـــدف تطويـــر 
العمـــل اإلعالمـــي وتعزيز جودتـــه، متمنًيا 

للجميع دوام التوفيق والنجاح.
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اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي نتائج تخصيص البعثات والمنح الدراسية للعام الدراسي 2023-2022م، 
والتي ُرفعت له من الجهة المختصة بالوزارة، بعد أن تم االنتهاء من كافة اإلجراءات المتعلقة بذلك.

وبهــذه المناســبة، رفــع الوزيــر خالص الشــكر والتقديــر إلى ملك البالد المعظــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وإلــى ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة؛ لدعمهما 
ومســاندتهما المتواصليــن للــوزارة، بمــا يمكنهــا مــن تقديــم أفضــل الخدمــات التعليميــة للطلبــة في مختلــف المراحل 

الدراسية.

وأشـــار الوزيـــر إلـــى حصـــول الطلبـــة 
المـــدارس  خريجـــي  المتفوقيـــن 
تبلـــغ  الذيـــن  والخاصـــة  الحكوميـــة 
معدالتهم التراكمية 95 % فأكثر على 
بعثات، والحاصلين على معدل 90 % 
حتى 94.9 % على منح دراســـية في 
مختلـــف التخصصات وفقـــًا لرغباتهم 
وبحســـب معايير التنافـــس المعتمدة 
وبحســـب الخطة، مضيفـــًا أنه تم هذا 
العـــام أيضـــًا تعليق العمـــل باختبارات 
القدرات، واالكتفاء بالمعدل التراكمي 
للتنافـــس  وحيـــد؛  كمصـــدر  للطلبـــة 
علـــى البعثـــات، وذلك بســـبب ظروف 
اإلجـــراء  هـــذا  إن  حيـــث  الجائحـــة، 

يتطلب حضور الطلبة الفعلي ألدائه.
كمـــا أكد الوزيـــر أن الخطـــة تأخذ في 
حفظـــة  الطلبـــة  مـــن  عـــددًا  االعتبـــار 
مـــن  وعـــددًا  كامـــالً،  الكريـــم  القـــرآن 
الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة، 
إلى جانب عدد من الطلبة الموهوبين 
والمتميزين في األنشـــطة المدرســـية، 
الطلبـــة  لجميـــع  تعالـــى  هللا  ســـائالً 
بلدهـــم  لخدمـــة  والنجـــاح  التوفيـــق 

وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة.
ومـــن جانبهـــا، أكـــدت رئيـــس البعثات 
بوعســـلي  دانـــة  الدراســـية  والمنـــح 
تقدمـــوا  الذيـــن  الطلبـــة  علـــى  أن 
الدراســـية  البعثـــات  علـــى  للتنافـــس 
ضـــرورة الدخـــول على موقـــع الوزارة 
www.moe. االلكتروني علـــى الرابط
gov.bh(( اعتبـــارًا مـــن اليـــوم الجمعة 
وحتـــى نهايـــة يـــوم الجمعـــة الموافق 
أرقامهـــم  وإدخـــال  12/8/2022م، 
السرية التي تم استخدامها للتسجيل 
للبعثات الدراســـية؛ لمعرفـــة البعثة أو 
المنحة الدراســـية التي تم تخصيصها 
لهـــم، واتبـــاع التعليمـــات الـــواردة في 

الموقع للتثبيت إلكترونيًا.
وفيما يتعلـــق بالمســـتندات المطلوب 
إجـــراءات  الســـتكمال  توفيرهـــا 

تثبيـــت البعثات الدراســـية، أوضحت 
أن علـــى الطلبـــة توفيـــر المســـتندات 
المطلوبة وإرسالها على عنوان البريد 
االلكتروني، وذلك على النحو التالي:

الحاصلـــون علـــى بعثـــات فـــي جامعة 
pub_uni_grants@moe.البحريـــن
bh الحاصلون على بعثات في مختلف 
priv_uni_الجامعات المحلية األخرى

علـــى  الحاصلـــون   grants@moe.bh
بعثات خارج مملكـــة البحرين: عليهم 
إحضـــار مســـتنداتهم بحســـب مـــا هو 
مطلـــوب إلـــى قســـم البعثـــات والمنح 
بمبنـــى  المراجعيـــن  خدمـــات  بمركـــز 
الوزارة بمدينة عيسى، حال استيفاء 

المستندات المطلوبة.
للبعثـــات  المطلوبـــة  المســـتندات  أمـــا 
بمختلـــف فئاتهـــا، فهـــي علـــى النحـــو 

التالي:

أواًل: الجامعات داخل مملكة 
البحرين:

نسخة من جواز سفر الطالب.. 1

شهادة حسن السيرة والسلوك . 2
الصادرة من وزارة الداخلية.

شهادة الفحص الطبي الصادرة . 3
من وزارة الصحة.

رسالة القبول بالجامعة.. 4

ما يثبت رقم الحساب البنكي . 5
باسم الطالب لدى أحد البنوك 

.)IBAN( بمملكة البحرين

الصفحة األخيرة من عقد . 6
االبتعاث )الموجود على الموقع( 

بعد توقيعها من قبل الطالب 
وولي أمره.

إرفاق نسخة من جواز ولي األمر . 7
إذا كان األب موجودًا، أما إذا 
كان األب متوًفى، فيتم إرفاق 
نسخة من جواز األم ونسخة 

من شهادة ميالد الطالب، وفي 
حال كان متولي األمر غير األب 

أو األم، يرفق إفادة من المحكمة 
بما يفيد ذلك.

ثانيًا: جامعة الكويت وكليات 

الهيئة بدولة الكويت الشقيقة:

أصل ونسخة من إفادة التخرج . 1
الصادرة من االمتحانات.

أصل ونسخة من كشف الدرجات . 2
للثانوية العامة لجميع الفصول 

الدراسية )يتم التصديق على 
نتيجة الفصل الدراسي األخير 
وإفادة التخرج من قبل وزارة 

الخارجية وسفارة دولة الكويت 
الشقيقة بمملكة البحرين(.

بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة، . 3
يجب تقديم إفادة صادرة من 
إدارة التعليم الخاص بوزارة 

التربية والتعليم، موضحًا فيها 
النسبة المئوية للمعدل التراكمي 

)يتم التصديق على نتيجة 
الفصل الدراسي األخير وإفادة 

التخرج من قبل وزارة الخارجية 
وسفارة دولة الكويت الشقيقة 

بمملكة البحرين(.

نسخة من بطاقة الهوية من . 4
الجهتين )سارية المفعول(.

نسخة من جواز السفر للطالب . 5
وولي أمره )ساري المفعول(.

عدد 7 صور شخصية حديثة . 6
مقاس 4x6 )يكتب اسم الطالب 

في الخلف(.

نسخة من شهادة ميالد الطالب.. 7

شهادة الفحص الطبي الصادرة . 8
من وزارة الصحة، بما يفيد خلو 

الطالب من األمراض الوبائية.

أصل شهادة حسن السيرة . 9

والسلوك الصادرة من وزارة 
الداخلية )موضحًا بها بلد 

الدراسة(.

ثالثًا: الجامعات السعودية:

أصل ونسخة من إفادة التخرج . 1
الصادرة من إدارة االمتحانات.

أصل ونسخة من كشف الدرجات . 2
للثانوية العامة لجميع الفصول 

الدراسية.

بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة، . 3
يجب تقديم إفادة صادرة من 
إدارة التعليم الخاص بوزارة 

التربية والتعليم موضحًا فيها 
النسبة المئوية للمعدل التراكمي.

أصل شهادة حسن السيرة . 4
والسلوك من وزارة الداخلية مع 

صورتين منها.

صورة من جواز السفر للطالب . 5
مع ولي أمره )ساري المفعول(.

صورة من بطاقة الهوية للطالب . 6
مع ولي أمره من الجهتين 

)سارية المفعول(.

عدد 6 صور شخصية مقاس . 7
.)4X6(

شهادة الفحص الطبي الصادرة . 8
من وزارة الصحة، بما يفيد خلو 

الطالب من األمراض الوبائية 

نسخة من شهادة الميالد.. 9

ملء استمارة نموذج معلومات . 10
إيضاحية لغير السعوديين. 

رابعًا: جامعة السلطان قابوس:

أصل ونسخة من إفادة التخرج . 1
الصادرة من إدارة االمتحانات.

أصل ونسخة من كشف الدرجات . 2
للثانوية العامة لجميع الفصول 

الدراسية )يتم التصديق على 
إفادة التخرج وكشوف الدرجات 

من قبل وزارة الخارجية 
وسفارة سلطنة عمان الشقيقة 

بالبحرين(.

بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة، . 3
يجب تقديم إفادة صادرة من 
إدارة التعليم الخاص بوزارة 

التربية والتعليم موضحًا فيها 
النسبة المئوية للمعدل التراكمي. 

)يتم التصديق على إفادة 
التخرج وكشوف الدرجات 

من قبل وزارة الخارجية 
وسفارة سلطنة عمان الشقيقة 

بالبحرين(.

صورة من شهادة الميالد . 4
للطالب.

نسخة من جواز السفر الطالب . 5
مع ولي أمره )ساري المفعول(.

صورة من بطاقة الهوية للطالب . 6
مع ولي أمره من الجهتين 

)سارية المفعول(.

عدد 6 صور شخصية حديثة . 7
مقاس 4x6 )يكتب اسم الطالب 

بالخلف(.

أصل شهادة حسن السيرة . 8
والسلوك الصادرة من وزارة 

الداخلية )موضحا بها بلد 
الدراسة(.

شهادة الفحص الطبي الصادرة . 9
من وزارة الصحة، بما يفيد خلو 

الطالب من األمراض الوبائية.
وعلى صعيد آخر، دعت وزارة التربية 
والتعليـــم الطلبـــة المرشـــحين للمنـــح 
الدراسية للعام الدراسي القادم 2022 
بعـــد  إلـــى إرســـال االســـتمارة   2023/
ملئهـــا وتوقيعهـــا والتأكـــد مـــن إرفاق 
كافة المستندات المطلوبة عبر البريد 
new_grants_2022@االلكترونـــي
moe.bh خـــالل الفترة من 1 ســـبتمبر 

ولغاية 31 أكتوبر 2022م.

المستندات المطلوبة لطلبة 

المنح الدراسية:

االستمارة بعد ملئها وتوقيعها . 1
من قبل الطالب.

ما يثبت رقم الحساب البنكي . 2
باسم الطالب لدى أحد البنوك 

)IBAN( بمملكة البحرين

نسخة من جواز سفر الطالب . 3
ساري المفعول.

نسخة من رسالة القبول . 4
بالجامعة.

نسخة من الرصيد للرسوم . 5
الجامعية للمواد الدراسية.

المســـتمرين  للطلبـــة  بالنســـبة  أمـــا 
البحريـــن  مملكـــة  خـــارج  الدارســـين 
دراســـية،  منـــح  علـــى  والحاصليـــن 
فعليهـــم طباعـــة االســـتمارة الخاصـــة 
بتجديـــد المنحة الدراســـية من موقع 
وملئهـــا  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
old_ وإرســـالها عبر البريد االلكتروني
المرفقات  stu_grants@moe.bh مع 

اآلتية:

االستمارة بعد ملئها وتوقيعها . 1
من قبل الطالب.

نتائج العام الدراسي السابق.. 2

نسخة من رصيد الرسوم . 3
الجامعية للمواد الدراسية للسنة 

الدراسية الجديدة.
الـــوزارة  مـــع  التواصـــل  بـــأن  علمـــًا 
لالستفســـارات العامـــة ســـوف يقتصر 
على االتصال عبر الهاتف على األرقام 
 17873046  -  17873048 التاليـــة: 
مـــن   17875177  -  17873280  -
الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة 
الواحـــدة ظهـــرًا خـــالل فتـــرة الـــدوام 

الرسمي.
الفنـــي  الدعـــم  فريـــق  مـــع  للتواصـــل 
 17278417 التاليـــة:  األرقـــام  علـــى 
 –  17278892  -  17278269  -
17278236 أو على البريد االلكتروني 
مـــن   it.support@moe.gov.bh
 1:00 وحتـــى  8:00 صباحـــًا  الســـاعة 

ظهرًا خالل فترة الدوام الرسمي.

وزارة التربية والتعليم

بعثات ألصحاب المعدل 95 % فأكثر ومنح للحاصلين على 90 ولغاية 94.9 % 
خطة البعثات شملت حفظة القرآن وذوي االحتياجات والموهوبين ... وزير التربية:

ــوم ــن اليـ ــدءا مـ ــم بـ ــة لهـ ــية المخصصـ ــة الدراسـ ــة أو المنحـ ــة البعثـ ــة معرفـ ــكان الطلبـ بإمـ

وزير التربية والتعليم

إطالق مبادرة “خارج الصندوق” لجمع إبداعات اإلعالميين
االستثمار في المواطن البحريني هو غاية جهدنا ... النعيمي:



صورتان انتخابيتان متشابهتان لمريم ونادية: مصورنا واحد
تربطهما “كيمياء” وأفكارهما االنتخابية متقاربة

لوحـــظ أن المترشـــحة النيابيـــة المتوقعـــة عـــن الدائرة الثانية عشـــرة 
فـــي المحافظـــة الشـــمالية مريم مدن والمترشـــحة النيابيـــة المتوقعة 
عن الدائرة السادســـة في المحافظة الشـــمالية نادية موســـى تربطهما 
عالقـــة طيبـــة، إذ دائما ما تحضران مع بعضهمـــا مختلف الفعاليات بما 
فيهـــا النـــدوات، والمحاضـــرات، لدرجة أن صورتهما الرســـمية موحدة.  
وأوضحـــت مـــدن أنه نظـــرًا لتقـــارب أفكارهمـــا وإعالنهما نية الترشـــح 
قررتـــا أن تلتقطـــا الصور الرســـمية عند مصور واحـــد وبنفس الظهور؛ 

بغية أن تكون بصمة مميزة إلعالن التقارب الفكري بينهما. 
وفيمـــا يتعلق بأوجه التشـــابه بينها ونادية موســـى، 
ذكـــرت أنهـــا تتمثـــل بتشـــابه األهـــداف الموحـــدة 
لخدمـــة الوطـــن والمواطـــن إلـــى جانـــب العطـــاء 

اللذين تسعيان لبذله.

الرابط الفكري

ولفتـــت أنهم قررتـــا إظهار الرابـــط الفكري من 
خالل العمـــل التطوعي المرتبـــط باالنتخابات 
وتحديدًا بفكرة ندوة مشتركة بينهما بعنوان 

“تجربتـــي في ٢٠١٨”، مبينة أن الفئة المســـتهدفة كانت لشـــريحة كبيرة من 
النساء والشباب معتزمي الترشح، حيث حققت نجاحا كبيرا، تم على إثرها 
إعـــادة إقامة الندوة؛ ليتســـنى لمـــن فاتهم الحضور وتم فيها شـــرح وإيصال 
أهـــم األساســـيات والخطـــوات الواجـــب اتباعهـــا فـــي البداية مـــن إعالن نية 

الترشح لحد الوصول لصناديق االقتراع وإعالن النتائج.
و أشـــارت مدن إلى أن من راســـلوها لحضور الندوة كان بعضهم من النواب 
الحاليين وأيضا عدد من النواب الســـابقين، حيث زودتهم باالســـتراتيجيات 
الخاصـــة بالترشـــح، مؤكـــدة أنهـــا ترحـــب بمنافســـيها المحتملين ومنافســـي 

موسى. 
وشـــددت علـــى أن هدفهما نشـــر الوعـــي والمعلومـــات؛ لكي تعـــم فائدة على 

الجميع، بعيدًا عن سياسة التفرد وحكر المعلومة.
واختتمت مدن حديثها قائلة “إن الســـاحة االنتخابية مفتوحة للجميع وهي 
حق مشـــروع وممارسة سياسية مكفولة للجميع وأنا ونادية أحببنا أن نترك 

بصمة وأثرا طيب سواء فزنا أو ال”.

لقاء الصدفة

من جهتها، قالت نادية موسى إن عالقتها بمدن بدأت من الحضور االفتراضي 
لبرنامـــج “درب٢”، وبعدهـــا جمعهما لقاء بالصدفة في أحـــد المجالس، ومنها 
تطورت العالقة واكتشفتا التقارب الفكري بينهما، موضحة أن الجميع يشهد 

لهم بوجود كيمياء مميزة وتشـــابه في شخصياتهما وحضوهما 
الالفت، على حد وصفها.

وقالـــت إنها اســـتفادت مـــن تجربة مريم مدن وإنهما رســـما 
تصـــورا لكيفيـــة بناء برنامـــج انتخابي مميز يخـــدم الوطن 

والمواطنين. 
وفيمـــا يتعلـــق بالصـــورة المشـــتركة قالـــت: “كنـــا نالحظ أنا 
ومريـــم صور المترشـــحين ونعلـــق على اإليجابي والســـلبي 

فـــي الصـــور، مؤمنيـــن بأهمية الصـــورة في إعطـــاء االنطباع 
األول لـــدى الناخبين، فاقترحـــت التصوير عند أحد 

المصورين مـــن أقاربي والمعروفين في 
داخـــل وخارج المملكـــة، واطلعنا على 
نماذج الصور، وفعـــال ذهبنا والتقطنا 
الصـــور معـــًا. المفاجـــأة أن الجميـــع 
نســـاء ورجال أعجب بصورة مريم 
مـــدن عندمـــا أعلنـــت نية الترشـــح، 
فانتشـــر رقم المصـــور فيمـــا بينهم، 
وصار كل من يذهب للمصور يطلب 
منـــه تقديـــم الخدمـــة بهـــذه العبارة 

)صورنا مثل صورة مريم مدن(”.

الفردان مترشحا بدائرة الشاخورة: سأخفض سعر البترول
يعتزم محمـــد الفردان الترشـــح برلمانيًا 
بالمحافظـــة  الخامســـة  الدائـــرة  عـــن 
الشـــمالية، وأنه سيســـعى في حال فوزه 
إلى تحريك ملفات البطالة. وقال البد أن 
يكون البحريني الخيار األول في ســـوق 
العمـــل، مؤكـــدا ســـعيه لمحاربـــة ارتفاع 
األســـعار فـــي المـــواد األساســـية بجانب 
المحروقـــات  أســـعار  خفـــض  محاولـــة 
وخصوصـــا بعد ارتفاع ســـعر بيع النفط، 
مبينـــًا أنـــه ســـيطالب بتحســـين معيشـــة 
المواطن من خالل رفع الرواتب وزيادة 
االجتماعيـــة  والعـــالوة  الغـــالء  عـــالوة 

لألســـر المحتاجة وعـــالوة اللحم، عالوة 
عن محاربة العمالة الزائدة التي ال فائدة 

من وجودها بالبلد.
كما أوضـــح ان النائب الحالي له ظروفه 

الخاصـــة داخـــل المجلـــس، فلـــن يقيـــم 
أداءه الفتـــًا إلـــى أن مجلـــس النـــواب لم 

يكـــن بالمســـتوى المطلـــوب حســـب رأي 
الـــرأي العـــام والمواطـــن البســـيط الـــذي 
يتطلع إلى إنجازات من مجلس النواب. 
يذكـــر أن الدائـــرة الخامســـة بالمحافظة 
الشـــمالية تغطي مناطق: القدم، الحجر، 
أبوصيبع، الشاخورة، سار، شرق الجنبية 
ومقابة، ويمثلهـــا حاليًا عضو كتلة تقدم 
النائب الســـيد فالح هاشم الحاصل على 
1417 صوتـــا في انتخابـــات 2018 وفي 
الوقـــت الحالـــي يترشـــح فيهـــا مجـــددًا 
بجانـــب الفـــردان كل من الشـــيف محمد 
آل معتـــوق، محمد العلوي وســـيد جعفر 

الشرف.

أكـــد عـــدد مـــن المترشـــحين المتوقعيـــن لخوض 
االنتخابات النيابية المقبلة عبر اســـتطالع أجرته 
“البـــالد”، أن إنشـــاء محطات الوقـــود في مختلف 
محافظـــات البحريـــن يأتـــي فـــي إطـــار تحســـين 
جودة الخدمـــات للمواطنين، الفتين إلى ضرورة 

وضع ضوابط إلنشائها. 

السيارات الكهربائية

أوضـــح المترشـــح النيابـــي المتوقـــع عـــن الدائرة 
الخامســـة بالمحافظة الجنوبية ســـلمان السبيعي 
أنـــه  في الفترة األخيرة أصبح المجتمع البحريني 
يعانـــي من قلـــة وجود محطـــات التـــزود بالوقود 
في بعض المناطق، في الوقت الذي تشـــهد بعض 

المناطق محطات أكثر من الالزم.
وأشـــار إلى أن بعض مداخـــل ومخارج المحطات 
يـــكاد يكـــون مـــن الصعـــب الوصـــول، معتبـــرًا أن 
البحريـــن ليســـت بحاجـــة إلى أن تزيـــد من أعداد 
محطـــات التزود بالوقود بقـــدر ما عليها أن تدعم 
الســـيارات  بشـــحن  الخاصـــة  المحطـــات  وجـــود 

الكهربائية.
وتابـــع أننـــا مقبلون على جيل قادم سيســـتخدمه 
أغلب المجتمعات ليس فقط في مملكة البحرين 
بـــل علـــى مســـتوى عالمـــي من خـــالل اســـتخدام 

الســـيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية “الطاقة 
البديلـــة” مردفـــًا أن هـــذه الســـيارات ســـتكون من 
الســـيارات التـــي تســـاهم فـــي النظافـــة البيئية و 
األكثـــر أنها ســـتكون مغايـــرة عن الســـيارات التي 

تعمل بالوقود. 
وقال الســـبيعي: تواجد هذه المحطات من خالل 
دعـــم مـــن حكومة مملكـــة البحرين أو مـــن وزارة 
النفط أو من شركة بابكو سيكون مشجع للمجتمع 
البحرينـــي بـــأن يســـتخدم الســـيارات الكهربائيـــة 
معتقـــدًا أن أغلـــب الناس اآلن ال تأخذ الســـيارات 
الكهربائيـــة وذلك بســـبب عـــدم تواجـــد محطات 
التـــزود بالكهربـــاء في مملكـــة البحريـــن موضحًا 
أنـــه يجـــب على شـــركة بابكـــو أن ترى ليكـــون لها 
أيضـــًا مصـــدر آخـــر للدخـــل ويكـــون أيضـــًا هنالك 
مصـــدر آخـــر لالقتصـــاد البحريني وهـــو محطات 
التـــزود بالكهربـــاء مبينـــًا أنه ســـيكون مصـــدرًا ذا 
دخل اقتصادي على المملكة وأيضًا مشـــجعًا لكي 
يســـتخدم المجتمـــع البحرينـــي الســـيارات التـــي 
تعمـــل بالطاقـــة الكهربائية الفتًا إلـــى أن المجتمع 
إلـــى  مباشـــرة  يذهـــب  ولـــن  القـــدرات  متفـــاوت 
اســـتخدام الســـيارات الكهربائية ولكـــن بالتدريج 
القـــدرة  لديهـــم  الذيـــن  األشـــخاص  أو  العوائـــل 
الماليـــة بـــأن يتجهـــوا إلـــى الســـيارات الكهربائية 
سيتشجعون ومن ثم ستنتقل االستخدامات إلى 

السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية. 

التطوير مطلوب

   مـــن جانبه، قال المترشـــح النيابـــي المتوقع عن 
الدائرة بالمحافظة الجنوبية عدنان المالكي: قبل 
الحديث عن الضوابط المقترحة الخاصة بإنشاء 
محطـــات الوقود، علينـــا أوالً التحدث عن تطوير 
أعمـــال محطات الوقود الموجـــودة بالفعل حاليًا، 
والتي تشهد ازدحامات خانقة في أوقات الذروة 
بســـبب الضغـــط الســـكاني، خصوصًا فـــي مناطق 

وسط البحرين ومدينة عيسى تحديدًا. 
ــاف الــمــالــكــي أن تــطــويــر مــحــطــات الــوقــود  وأضــ
فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات الــبــحــريــن يــأتــي في 
ــخــدمــات لــلــمــواطــنــيــن،  ــودة ال ــار تــحــســيــن جــ إطــ
لالرتقاء  اإلستراتيجية  الخطة  وبــيــان  ودعـــم 
كبير  دور  المحطات  فلتلك  االقتصادي،  بالقطاع 
فــي الــتــنــمــيــة، بــمــا يــتــواكــب مــع رؤيـــة البحرين 
برئاسة  الحكومة  2030 وتوجيهات  االقتصادية 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
تحديث  مــن  الـــوزراء  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
واجــهــة  وجعلها  المملكة  فــي  الــخــدمــيــة  البنية 
تطوير  أن  وبــّيــن  الــوطــنــي،  لالقتصاد  حضارية 
إجــراء  أن يكون عبر  الــوقــود، ال يجب  محطات 
االهتمام  مع  الظاهرة  واألمـــور  للصباغة  صيانة 

باألمور الجمالية، 
بـــــل إنـــــــه يــجــب 

الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الــــــجــــــودة مـــــن نـــاحـــيـــة 

المقدمة،  الخدمات  نوعية 
وشركة  الخاص  القطاع  بين  ما  بالتعاون  وذلــك 
البحرين  نفط  لشركة  التابعة  للتزويد”  “بابكو 
“بابكو”، وتحقيق االستفادة من محطات الوقود 
استثماريًا، ومواكبة المستجدات الحديثة ونقل 
التنمية  جهود  يدعم  بما  إليها  الرائدة  التجارب 

المستدامة.

دراسة شاملة

بـــدوره، المترشـــح النيابـــي المتوقـــع عـــن الدائرة 
الثانيـــة عشـــر بالمحافظة الشـــمالية علـــي فردان 
لفـــت إلـــى أنه يســـتوجب تقديم دراســـة شـــاملة 
لحركـــة أفراد المجتمع في الشـــارع على مدار 24 
ســـاعة ومعرفة مواضع االزدحام المـــروري مبينًا 
أن في الدراســـة سنجد أن الشوارع السريعة في 
مملكـــة البحريـــن ال يوجد بها خدمـــات وال توجد 

فيها محطات وقود.

أقل تكلفة

إلـــى ذلك أوضحت المترشـــحة النيابية المتوقعة 

الرابعـــة  الدائـــرة  عـــن 
الشـــمالية  بالمحافظـــة 
شـــرف المزعـــل أن مـــع مـــا 
زيـــادة  مـــن  البحريـــن  تشـــهده 
محطـــات  إنشـــاء  فـــإن  ســـكانية، 
حاجـــة  صـــارت  بالوقـــود  للتـــزود 
تكـــون  قـــد  أنـــه  مبينـــة  ضروريـــة 
المحطـــات بأقـــل تكلفـــة ممكنـــة 
مع ضـــرورة مراعـــاة االحتباس 
الحراري مؤكدة أهمية توظيف 
الطاقة الشمســـية كبديـــل لمولد 
الطاقـــة؛ لكونها متاحـــة من ناحية 
جغرافيـــة وذلك لنســـبة ســـطوع الشـــمس العالية 
في البحرين، الفتة أنه يســـهم في منح المواطن 
فرصة لتخفيف تكلفة فاتورة الكهرباء، مختتمة 
ال  اضحـــت  المواطـــن  مصلحـــة  قائلـــة  حديثهـــا 
تحتمـــل تأجيـــل ومواربـــة ومـــن أهـــم الضوابـــط 
أيضـــًا أن تكون في أبعد منطقة في البحرين عن 
المناطق السكنية للضرورة الصحية لعامة الناس 
راجيـــة في حـــال تم وضع خطـــة لمحطات وقود 
جديدة وضـــع المواطن بعيـــن االعتبار من خالل 
النظـــر فـــي التقليل من تكلفة الكهربـــاء مما يعيد 
التوازن بنسبة ولو بسيطة على ميزانية المواطن 

البحريني.

مطالبة بزيادة محطات الوقود

الشيف محمد آل معتوق السيد فالح هاشم  محمد الفردان 
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شكوا قلة وجودها ببعض المناطق... مترشحون لـ ^:

سينافس التقدمي سيد فالح والشيف آل معتوق والشرف

سيد جعفر الشرف

عدنان المالكي شرف المزعل علي فردان سلمان السبيعي 

منال الشيخ

مريم مدن  نادية موسى 

منال الشيخ

منال الشيخ
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بكين - وكاالت

توغل الجيش الصيني أمس الخميس 
الفاصـــل  الخـــط  داخـــل  مـــرات  عـــدة 
الذي يقســـم مضيق تايـــوان، إذ أطلق 
مقذوفات دخانيـــة مع بدء المناورات 
العسكرية التي تجريها بكين ردا على 
زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي 

نانسي بيلوسي للجزيرة.
وأعلنت القنـــاة التلفزيونيـــة الصينية 
الحكومية )سي سي تي في( بدء أكبر 
تدريبـــات على اإلطـــاق تنظمها بكين 
في محيـــط الجزيرة التي تطالب بها. 
وقالت القناة في رســـالة ُنشـــرت على 
االجتماعـــي  للتواصـــل  ويبـــو  شـــبكة 

“التدريبات بدأت”.
وقالـــت وكالة رويتـــرز لألنباء إن نحو 

10 ســـفن من البحرية الصينية عبرت 
لفتـــرة وجيـــزة الوقت الخـــط الفاصل 
البحريـــة  زوارق  “تبعدهـــا”  أن  قبـــل 

التايوانية.
أن  بـــرس  فرانـــس  وكالـــة  وذكـــرت 
مقذوفـــات  عـــدة  رصـــدوا  مراســـليها 
منشـــآت  قـــرب  مـــن  تطلـــق  صغيـــرة 
عســـكرية وتحلق في الســـماء مخلفة 

دخانا أبيض ودويا.
وقالـــت وزارة الدفـــاع اليابانيـــة، إن 4 
مـــن الصواريـــخ الباليســـتية الصينيـــة 
الخمســـة التي يبدو أنها ســـقطت في 
المنطقة االقتصادية الخالصة لليابان، 
جزيـــرة  فـــوق  حلقـــت  تكـــون  “ربمـــا 

تايوان الرئيسة”.

الجيش الصيني يتحرش بتايوان

بروكسل ـ رويترز

أكد أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، 
شـــمال  حلـــف  أن  الخميـــس،  أمـــس 
األطلسي سيرد بشكل جماعي إذا فكر 

الرئيس الروسي في االعتداء على 
أي دولة في الحلف.

كما قال في كلمة بلغته 
األم،  النرويجيـــة 
فـــي  الحـــرب  إن 
أوكرانيا هي أخطر 
تعيشـــها  لحظـــة 

أوروبـــا منـــذ الحـــرب 
وإنـــه  الثانيـــة  العالميـــة 

يتعين عدم الســـماح لروسيا 
باالنتصـــار فـــي هذه الحـــرب. وتابع 

أنـــه “ربمـــا يصبـــح واجبـــا علـــى الحلف 
ودولـــه االســـتمرار فـــي دعـــم أوكرانيا 
باألسلحة والمســـاعدات األخرى لفترة 
طويلـــة مقبلـــة للحيلولـــة دون نجـــاح 
مصلحتنـــا  “مـــن  مضيًفـــا  موســـكو”، 
أن يفشـــل هـــذا النـــوع مـــن السياســـة 

العدوانية”، وفق ما نقلته “رويترز”.
ووصـــف ما تقول موســـكو إنـــه “عملية 
عســـكرية خاصـــة” بأنهـــا هجـــوم علـــى 
إنـــه  وقـــال  الراهـــن،  العالمـــي  النظـــام 
يتعيـــن علـــى التحالف منع انتشـــار 

الحرب.
وتابـــع “هذا أخطـــر وضع في 
أوروبا منذ الحرب العالمية 
الثانية.. إذا فكر الرئيس 
فاديميـــر بوتين، مجرد 
التفكيـــر، في فعل شـــيء 
مماثـــل بدولـــة عضـــو فـــي الحلف 
مثلمـــا فعـــل فـــي جورجيـــا ومولدوفـــا 
علـــى  الحلـــف  وأوكرانيـــا، فســـيتدخل 

الفور”.
فاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  وصـــرح 
بوتين، األســـبوع الماضي، بأن موسكو 
ســـترد بالمثـــل إذا أقـــام حلـــف شـــمال 
فنلنـــدا  فـــي  تحتيـــة  بنيـــة  األطلســـي 

والسويد بعد انضمامهما إلى الناتو.

“الناتو” يهدد برد جماعي إذا هاجم بوتين دول الحلف
موسكو ـ وكاالت

قال قائد قوات الحماية من األســـلحة 
اإلشـــعاعية والكيماويـــة والبيولوجية 
في الدفاع الروســـية إيغـــور كيريلوف 
تصنيعـــه  تـــم  كورونـــا  فيـــروس  إن 

وباحتمـــال كبيـــر بتدخل أميركي 
التكنولوجيـــا  طريـــق  عـــن 

وأضـــاف  الحيويـــة. 
كيريلـــوف، أن تطور 
 19 جائحـــة كوفيـــد 
يشـــير إلـــى طبيعته 

المتعمـــدة ومشـــاركة 
الواليـــات المتحدة في 

حدوثـــه، “نـــدرس احتمال 
األميركيـــة  الوكالـــة  تكـــون  أن 

للتنميـــة الدوليـــة متورطة فـــي ظهور 
فيروس كورونا جديد”.

وأشـــار إلـــى أنه فـــي مايـــو 2022، قال 
الطبيـــة  المجلـــة  فـــي  الرائـــد  الخبيـــر 
جيفـــري   ،The Lancet الموثوقـــة 
ساكس، إن فيروس كورونا تم إنشاؤه 
بشـــكل مصنع ووفـــق ترجيحات عالية 

باســـتخدام التطـــورات األميركيـــة في 
التكنولوجيا الحيوية.

لخبرائنـــا،  “وفقـــا  كيريلـــوف  وتابـــع 
يتضح هذا من خال تنوع المتغيرات 
الجينيـــة، وهـــو أمـــر غيـــر معهـــود 
فيروســـات  لمعظـــم  بالنســـبة 
فـــي  يتســـبب  ممـــا  كورونـــا، 
حـــدوث اختافـــات كبيرة 
الوفيـــات  معـــدل  فـــي 
فضـــا  والعـــدوى، 
غيـــر  الطبيعـــة  عـــن 
الوباء  لعمليـــة  المتوقعـــة 
ككل. يبـــدو أنـــه علـــى الرغـــم من 
الجهـــود المبذولة وفقا لتوطين وعزل 
المرضـــى، فـــإن الوبـــاء يتغذى بشـــكل 
أنـــواع  “رمـــي”  خـــال  مـــن  مصطنـــع 
جديـــدة مـــن الفيـــروس فـــي منطقـــة 
معينـــة”، منوها أنه تم تصدير أكثر من 
16000 عينـــة بيولوجيـــة، بما في ذلك 
عينات الدم والمصل، من أوكرانيا إلى 

الواليات المتحدة والدول األوروبية.

الدفاع الروسية ترجح ابتكار فيروس كورونا صناعيا
تل أبيب ـ وكاالت

نقل متحـــدث حكومي عـــن رئيس 
البيـــد،  يائيـــر  إســـرائيل،  وزراء 
تأكيـــده، أمس الخميـــس، أن باده 
تســـتعد للتعامـــل مع أي ســـيناريو 

بشـــكل  وســـتعمل  كان 
أي  ضـــد  “هجومـــي” 

تنظيـــم يهـــدد أمنها 
إذا لزم األمر. 

ف  ضـــا أ و
باســـم  المتحـــدث 

الـــوزراء  رئيـــس 
أن  جندلمـــان  أوفيـــر 

تصريحات البيد جاءت 
رؤســـاء  مـــع  أثنـــاء حديثـــه 

جنـــوب  فـــي  المحليـــة  الســـلطات 
إسرائيل.

واجتمـــع البيـــد فـــي وقـــت ســـابق 
بينـــي  الدفـــاع  وزيـــر  مـــع  أمـــس 
غانتـــس؛ إلجراء مشـــاورات أمنية 
جـــرى خالهـــا بحث األوضـــاع في 

“والخطـــوات  إســـرائيل  جنـــوب 
الازمة؛ من أجـــل مواصلة تحقيق 

األمن هناك”.
الماضـــي،  الثاثـــاء  ويـــوم 
اإلســـرائيلي  الجيـــش  أفـــاد 
بإغـــاق مناطـــق محيطـــة 
إيريـــز  ومعبـــر  بغـــزة 
)بيـــت حانـــون( أمـــام 
؛  لفلســـطينيين ا
تحسبًا من وقوع 
انتقامية  هجمات 
اثنيـــن  اعتقـــال  بعـــد 
من مســـؤولي حركـــة الجهاد 

اإلسامي.
كمـــا أغلقت عدة طـــرق في منطقة 
غاف غازة؛ خوفًا من نيران مضادة 
قذائـــف،  أو  القنـــص  أو  للدبابـــات 
وتوقفـــت عمليـــات القطـــارات مـــن 
الطرق المؤدية إلى اشكلون وأغلق 

شاطئ زكيم أمام الزوار.

إسرائيل: مستعدون للتعامل مع أي سيناريو يهدد أمننا

طالبان: ال معلومات 
لدينا عن وجود 

الظواهري في كابل
كابل ـ رويترز

أكدت حركة طالبان التي تحكم أفغانستان، 
معلومات  لديها  يكن  لم  أنه  الخميس،  أمس 
بشأن وجود زعيم تنظيم القاعدة اإلرهابي، 
أيام  بعد  وذلــك  الــبــاد،  في  الظواهري  أيمن 
من مقتله بصاروخ أميركي أصاب منزال في 

العاصمة كابل.
وذكرت طالبان في بيان أن قادة الحركة “في 
االستخبارات  أجهزة  من  طلبوا  أفغانستان 
إجراء تحقيق معمق وجدي بشأن الحادثة”، 

بحسب وكالة “رويترز”.

الحشد الشعبي يرفض دعوة الصدر النتخابات مبكرة بينما يبقي أياديه على الزناد

هل تتجه أزمة العراق إلى صدام مسلح بين الشيعة؟
ينفتـــح المشـــهد السياســـي فـــي العـــراق علـــى أكثـــر 
األزمـــة  أطـــرف  اختـــار  إذا  ســـوءا  الســـيناريوهات 
التصعيـــد والصـــدام، بينما لم تتضح بعـــد إلى أين قد 
تتجه معركة كســـر العظم بين قوى اإلطار التنسيقي 
والتيـــار الصـــدري الذي طـــرح زعيمه مقتـــدى الصدر 
إجـــراء انتخابـــات جديـــدة وحـــل البرلمـــان كمخـــرج 
للمـــأزق، وهـــو أمـــر ربمـــا ترفضـــه األحزاب الشـــيعية 

المنضوية في اإلطار التنسيقي.
وثمـــة اتجاهان داخل اإلطار التنســـيقي، واحد يدفع 
للصـــدام يقـــوده نـــور المالكـــي زعيـــم ائتـــاف دولـــة 
القانون، وقيس الخزعلـــي زعيم عصائب أهل الحق، 
وآخـــر يســـعى لحـــل توافقي، ويضـــم هـــادي العامري 

وحيدر العبادي وعمار الحكيم وآخرين.
وفـــي خضم التوتـــرات الراهنة تحتفـــظ إيران بورقة 
تحريـــك تلـــك األحـــزاب الموالية لها، لكنهـــا تبدو غير 
راغبـــة فـــي الدفع إلى حرب شـــيعية شـــيعية؛ حفاظا 
علـــى مصالحهـــا وإن اقتضـــت الضـــرورة إرغـــام قوى 

اإلطار التنسيقي على قبل مقترح الصدر.  
ويواصل الزعيم الشيعي النافذ الضغط على خصومه 
السياســـيين ووصـــل إلـــى حـــّد المطالبـــة بانتخابـــات 
مبكـــرة، ليزيـــد من تعقيد المشـــهد السياســـي المتأزم 

أصا في العراق.
لكن الســـؤال الملح في هذه الســـياقات هو هل يعني 
ذلـــك أن البـــاد ســـوف تتجـــه فعـــا نحـــو انتخابـــات 
جديدة؟ أم إن مخرجا من األزمة يتّم التفاوض عليه 
بيـــن األطـــراف المتصادمة كمـــا جرت العـــادة، مازال 

أمرا ممكنا؟
ويقول األســـتاذ المســـاعد في جامعـــة كوبنهاغن فنر 
الحداد المختص بالشـــأن العراقـــي أن الصدر “يتوّقع 
أن يكـــون شـــريكا رئيســـيا فـــي أيـــة حكومـــة جديدة 
وبخـــاف ذلك ســـوف يواصل منع تشـــكيل حكومة”، 
مضيفا “لن يسمح للبرلمان باالجتماع من دون نوابه”.
ويســـمح الدســـتور العراقي للبرلمان بأّن يحّل نفسه، 
ففي المادة 64 منه ينّص على أن حّل مجلس النواب 
يتّم “باألغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب 

من ثلث أعضائه”.
أمـــا الخيـــار اآلخـــر، فهـــو بطلـــب “من رئيـــس مجلس 
ويشـــرح  الجمهوريـــة”.  رئيـــس  وبموافقـــة  الـــوزراء 
الحـــداد أنـــه “مـــن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كان الخيـــار 
الثاني واردا أصا؛ ألن الحكومة الحالية هي حكومة 

تصريف أعمال”.

أنـــه  الصـــدر  يعتقـــد  مبكـــرة،  النتخابـــات  وبدعوتـــه 
“ســـيحقق رصيدا كبيرا، أي مقاعد أكثر من الســـابق”، 
كما يشـــرح أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد 

إحسان الشمري.
ومنذ بداية األزمة، ينقســـم أطراف اإلطار التنسيقي 
الـــذي يضـــّم خصوصـــا كتلـــة الفتـــح الممّثلة للحشـــد 
الشـــعبي، وهـــو تحالف فصائـــل موالية إليـــران باتت 
منضوية في القوات الرســـمية بشـــأن اإلســـتراتيجية 

التي ينبغي لهم اتباعها تجاه الصدر.
ويتمّثل الجناح األكثر تشددا برئيس الوزراء األسبق 
والخصـــم التاريخـــي للصدر نـــوري المالكـــي وبزعيم 
عصائـــب أهـــل الحـــّق، أحد فصائل الحشـــد الشـــعبي، 

قيس الخزعلي. ويدفع هؤالء نحو المواجهة.
أمـــا المعســـكر اآلخر، فيدفـــع باتجاه اعتمـــاد “مقاربة 
بديلـــة: اإلبطاء في عملية تشـــكيل حكومة ومحاولة 
تحقيـــق تقـــارب داخـــل البيـــت الشـــيعي عبـــر تقديم 
معهـــد  نشـــره  تحليـــل  يشـــير  كمـــا  للصـــدر”،  حوافـــز 

واشنطن بقلم حمدي مالك ومايكل نايتس.
والمالكـــي  الخزعلـــي  أن  الشـــمري  إحســـان  ويـــرى 
باتجـــاه  اإلطـــار  ذهـــاب  أمـــام  “كابحـــا  ســـيكونان 
االنتخابـــات المبكـــرة”، مضيفـــا أن اإلطـــار التنســـيقي 
هـــذه  “لكـــن  انتخابـــات جديـــدة،  إجـــراء  يمانـــع  قـــد 
الممانعـــة هي لغرض كســـب ضمانـــات... كتغيير على 
مســـتوى القانون االنتخابي وعلى مســـتوى المحكمة 

االتحادية وعلى مســـتوى المفوضية العليا المستقلة 
لانتخابات، أو حتى على مستوى شكل الحكومة”.

ويذّكـــر المحلـــل فنر الحداد بـــأن “السياســـة العراقية 
غالبـــا مـــا تصـــل إلـــى نقطـــة الاعـــودة قبـــل أن تقـــرر 
األبـــواب  خلـــف  خافاتهـــا  حـــّل  المعنيـــة  األطـــراف 
المغلقة”. وال يســـتبعد الحداد اتفاقا بين المعسكرين، 
معتبـــرا أن تكليـــف “رئيـــس وزراء توافقـــي، ال يـــزال 

السيناريو األكثر إمكانية للتحقق”.
وقـــد تقف عقبة مهمة أخـــرى أمام حّل البرلمان وهي 
أن “نصـــف نـــواب البرلمـــان هـــم نواب جـــدد يدخلون 
مـــرة ويريـــدون ممارســـة  المعتـــرك السياســـي ألول 
التجربة السياسية والتمتع بمزايا السلطة والحصول 
علـــى امتيازات كأخذ مكانة اجتماعية”، وفق المحلل 

السياسي علي البيدر.
ويـــرى علي البيدر أن الكـــرة اآلن أصبحت في ملعب 
خصـــوم الصدر، موضحـــا أنهم إذا لجـــأوا إلى خطوة 
االنتخابات المبكرة فسيكون ذلك دليا على رغبتهم 
بالحـــوار والنقاش والتفاوض وإذا اســـتمروا بتعنتهم 
قـــد يذهب الصـــدر باتجاه التصعيـــد، ويدفع بتعطيل 
المؤسســـة التنفيذيـــة في البـــاد ويشـــل الحركة في 

العاصمة ويعطل الحياة بشكل مطلق”.
واعتبـــر أن اعتصـــام البرلمان لم يكن ســـوى “اختبار، 
أو جـــرس إنذار للمنظومة السياســـية ما لم تلتزم بما 

يريده الصدر ويسعى إليه”.

ميدل إيست أونالين

بيروت - وكاالت

انهـــارت 4 مـــن صوامـــع الحبوب فـــي مرفأ بيـــروت، أمس 
الخميس، في الذكرى الثانية لانفجار المدمر الذي ضرب 

الميناء وألحق دمارا هائا بالعاصمة اللبنانية.
واندلعـــت حرائق فـــي الصوامع خال األســـابيع الماضية، 
ولم يتم إخمادها، وســـاعدت عوامل أخـــرى مثل الحرارة 

والرطوبة في امتداد النيران.
وانتقـــد البطريـــرك المارونـــي الكاردينـــال بشـــارة بطـــرس 
الراعـــي، أكبـــر رجال الدين المســـيحي في لبنـــان، حكومة 
الباد أمس إلخفاقها في محاســـبة المسؤولين عن تفجير 
مرفأ بيروت، وذلك خال إحياء الذكرى الســـنوية الثانية 

لانفجار.
وفـــي قـــداس أقيم إلحياء الذكرى، قـــال الراعي “نعبر عن 
غضبنا من كل المســـؤولين الذين يعرقلون مسار التحقيق 

في انفجار مرفأ بيروت”.
ووقـــع االنفجار بســـبب وجـــود مخزون ضخم مـــن نترات 
األمونيـــوم فـــي الموقـــع منـــذ العـــام 2013، وأســـفر عـــن 
مقتـــل 220 شـــخصا على األقـــل وتم تســـجيله كأحد أكبر 
االنفجارات غيـــر النووية في التاريخ. وبعد مرور عامين، 

لم تتم محاسبة أي مسؤول كبير.
ســـير  وانتقـــد  ســـبق  الـــذي  المارونـــي  البطريـــرك  وقـــال 
التحقيقات في االنفجار “نرفض أن يكون بعض المتهمين 
أحرارا واعتقـــال أبرياء آخرين”، داعيا إلى “تحقيق دولي 

في هذه الجريمة ألنها قد تشكل جريمة ضد اإلنسانية”.
وتعطـــل تحقيـــق محلي في األســـباب الدقيقـــة لانفجار- 
ومن المســـؤول عن وجود نتـــرات األمونيوم- ألكثر من 6 

أشهر، ورفضت الحكومة إجراء تحقيق دولي.

الراعي يتحدث عن أبرياء معتقلين ومتهمين أحرار في انفجار المرفأ

في الذكرى الثانية.. انهيار 4 من صوامع مرفأ بيروت

الغبار الناجم عن انهيار الصوامع في مرفأ بيروت

عواصم ـ وكاالت

رحبـــت المتحدثة باســـم الحكومة البريطانيـــة روزي دياز، أمس 
الخميـــس، بتمديـــد الهدنـــة فـــي اليمـــن، وقالـــت فـــي مقابلـــة مع 

“العربية”، “نتطلع لتعميقها وتوسيعها”.
كمـــا قالـــت إن مجلـــس األمـــن متفق علـــى إجـــراءات الهدنة في 

اليمن، مضيفة “نطمح لوقف دائم إلطاق النار هناك”.
وتابعـــت “مـــن المؤســـف رفـــض الحوثييـــن لمقترحات الســـام”، 
مشيرة إلى أن المملكة المتحدة ستتخذ إجراءات مشددة للحد 

من قدرات الحوثيين.
وقالـــت روزي ديـــاز “نعمـــل على منع تدفـــق الســـاح للحوثيين، 

ونحضهم على االمتثال لشروط الهدنة”.
يذكـــر أن األمـــم المتحـــدة، أعلنت مســـاء الثاثـــاء، أن األطراف 
اليمنيـــة وافقـــت علـــى تمديـــد الهدنـــة لشـــهرين إضافييـــن وفقًا 

للشروط نفسها.
وقـــال المبعـــوث األممـــي لليمـــن هانـــس غروندبـــرغ فـــي بيـــان 
“يسعدني أن أعلن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط 
ذاتهـــا لمـــدة شـــهرين إضافييـــن مـــن 2 أغســـطس 2022 حتى 2 
أكتوبـــر 2022”. وأضـــاف أن “تمديـــد الهدنة يتضمـــن التزامًا من 
األطـــراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موســـع 

فـــي أســـرع وقت”. ورحبت مصـــر ببيان مبعوث األمـــم المتحدة 
الخـــاص إلـــى اليمن هانس غروندبرغ، بشـــأن تمديـــد الهدنة بين 

أطراف الحرب اليمنية.
جـــاء ذلك في بيان للخارجية المصرية نشـــرته، أمس الخميس، 
علـــى صفحتها الرســـمية على “فيســـبوك” إن مصـــر ترحب ببيان 
المبعوث األممي الخاص إلى اليمن بشـــأن تمديد الهدنة شـــهرين 
إضافيين. مشـــيرة إلـــى أنها تتطلع ألن يســـهم تمديد الهدنة في 

التوصل إلى تسوية شاملة بين اليمنيين.

مصر ترحب ببيان المبعوث األممي وتتطلع لتسوية شاملة بين اليمنيين

بريطانيا مع تعميق هدنة اليمن.. ومنع تسليح الحوثي

عناصر حوثية في العاصمة اليمنية، صنعاء

أنصار الصدر واألحزاب الموالية إليران يحتكمون للشارع وكل معسكر يتحدث باسم الشعب
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المسـاحات

مميزات
المخطط

أقل سعر في مملكة البحرين.
أوسع شوارع داخلية في مملكة البحرين ( 20 - 30 - 40 متر ).

واجهات بحرية مباشرة.
منطقة هادئة وراقية.

توفر جميع الخدمات الحكومية.

بالقــرب
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̴̶̴̶̸̯̼́͆�̴̴̵̸̘͉̼̿̿
̧̝̫̬̭�̋�̨̧̲̮̟�̄�̡̦̜̜̤̝�̝̘̬̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̨̘̮̜̭̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˾˾˿˿˿˾˸�͂ͅ�̡̨̛̬̘̫̘̝̫̘̠̦̠̝̲̦̃̔̃̃̚̚�

̢̘̤̘̦̘̠̝̝̫�̧̤̘̮̜̫̲�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̧̤̘̮̜̝̫̝̫̩̫̝̬̬̝̫̟̝̝̫̘̤̂̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˹˸˷˽˻˹�͂ͅ�̨̛̘̠̦̝̜̟̘̘̬̦̠̔̃̃̚̚�

̨̨̢̡̘̤̣̠̝�̧̡̛̛̭̝̠̘̤�̡̛̬̝̫̯̝̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̠̝̘̯̲�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˼˼˹˹˸˷̀̀�͂ͅ�̨̨̢̡̧̡̨̛̛̛̘̜̮̤̤̘̣̠̝̭̝̠̘̤̦̔̃̚�

̡̜̘̫�̧̡̛̬̘̜̰̠̝̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̨̧̛̣̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˺˺˸˽˽˹�͂ͅ�̧̨̛̘̜̘̦̫̮̩˽˹̧̡̨̛̛̦̘̤̦̔̃�

̧̤̝̘̝̬̝̚�̧̫̝̬̭̘̮̫̘̭�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˽˽̀˹˹�͂ͅ�̛̠̦̬˸̀̀˻̨̨̛̛̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚�

̧̤̝̘̝̬̝̚�̧̫̝̬̭̮̫̘̭�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˺˻˻˷˸�͂ͅ�̨̦̘̠̦̘̬̩̮̝̜̮̔̃�

̨̦̠̘̦̦̝̜�̡̧̠̮̬̬̘�̡̘̤�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˼˷˷̀̀˽�͂ͅ�̜̘̬̠̭̲˷˿˽˹̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̨̨̜̘̰̜�̧̬̘̤̦̘�̘̤�̡̦̮̜̘̰̚�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̝̬̭̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˾̀˸̀˼̀�͂ͅ�̨̧̡̨̛̛̞̮̭̮̫̝̜̮̦̝̭̟̦̘̤̦̔̃�

̡̧̘̫̘̘̚�̡̧̜̫̝̜̟̟�̨̧̛̦̩̘̲�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̡̡̧̛̛̭̝̠̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˽˸˽˹˽˹�͂ͅ�̴̴̴̷̶̵̻͇̻̃̿̀͂͂̾̔͂̃ͅ�

̛�̸̠͇͂̿�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̨̧̡̛̫̝̝̩̭̬̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˻̀̀˽˿˺�͂ͅ�̴̸̸̸̸̸͉̼͈͇̀͌̔͆́̿͆̃́ͅͅ�

̶̸̣̼͇̻́�̴̵̤�̸̴̴̫͇͈͇͆́ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̛̘̬̠̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˼˼˹˹˹˹˺˾�͂ͅ�̨̢̡̨̛̦̠̜̘̤̘̰̜̝̫̟̦̘̤̦̃̔̃�

̨̘̤̦̘̲̲̝̜�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̨̟̫̮̩�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̠̝̘̯̲�̡̛̯̝̠̤̝�̡̜̫̯̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˺̀̀˺̀˽�͂ͅ�̨̨̛̛̘̦̝̝̫̘̤̦̘̲̲̝̜̟̦̔̃�

̨̨̘̤̘̭̤̚�̡̤̘̜̝̬�̡̡̧̠̘̫̜̫̝̬̬̟�̨̧̬̘̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̠̘̫̜̫̝̬̬̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˸̀˸˾˾�͂ͅ�̴̴̷̸̹̿̿˸̴̶̻͇̼̀̔͂̀̿̃͂̀�

̣̘̬̠̣̠̘̭�̡̘̦̫̘�̨̬̠̩�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̬̘̤̝̬̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˽˽˽˾˽˽˹�͂ͅ�̧̡̨̡̨̛̠̘̘̲̲̘̜̠̭̦̘̤̦̔̃�

̴̵̴̘̼́ͅ�̸̴̩̿ͅ�̟͈̹̿�̶̬̻͂͂̿�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̛̭̝̘̠̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˺̀˹˼˼˼�͂ͅ�̴̴̴̵̴̸̶̶̵̼͇̻̀̿̿̔̿͂̃͂̀̃�

̧̧̛̘̘̘�̧̡̧̘̰̟̬�̝̬̭̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˼˿˷˽˷�͂ͅ�̧̨̨̨̛̫̘̝̜̞̘̫̜̘̲̘̠̦̔̃�

̨̡̩̮̤̤̘̜̝̬�̨̧̡̨̧̛̛̬̭̫̮̭�̨̧̛̦̩̘̲�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̦̘̬

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˸˼˼˼̀�͂ͅ�̨̨̛̛̛̛̩̘̠̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚̚�

̨̦̠̘̦̦̝̜�̡̘̠̦̘̜�̨̛�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˼˾˷˷˷�͂ͅ�̠̫̜˷̴̶̵̶̻̔̀̃͂̀�

̸̶̴̶̴̦̻̼́̿�̴̶̛͇͇̼̺͂́́ͅ�̋�̸̶̸̬͉̼͆ͅ�̴̛͂̀̓́͌�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̡̧̛̛̝̤̝̭̫̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˿˹˽˿˾˾�͂ͅ�̨̛̛̛̛̛̦̬̦̬̰̤̤̦̔̃�

̸̶̴̶̴̦̻̼́̿�̴̶̛͇͇̼̺͂́́ͅ�̋�̸̶̸̬͉̼͆ͅ�̴̛͂̀̓́͌�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̞̭̭̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˿˹˽˿˾˾�͂ͅ�̨̛̛̛̛̛̦̬̦̬̰̤̤̦̔̃�

̸̶̴̶̴̦̻̼́̿�̴̶̛͇͇̼̺͂́́ͅ�̋�̸̶̸̬͉̼͆ͅ�̴̛͂̀̓́͌�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̞̭̭̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˼˿˹˽˿˾˾�͂ͅ�̨̛̛̛̛̛̦̬̦̬̰̤̤̦̔̃�

̴̸̝͇͆́ͅ�̴̘̻͇͆̓̿�̋�̸̷̦̼͋�̶̸̸̛͇͂́ͅ�̛͂̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˻˸̀˽˾�͂ͅ�̡̨̛̬̫̘̜̠̝̘̦̠̃̔̃̚�

̨̧̲̮̟�̢̡̧�̧̡̝̭̝̫̩̫̬̝�̨̧̛̦̩̘̲�̡̡̤̦̭̝̜�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˽̀̀˽˷˷�͂ͅ�̢̨̧̨̧̢̡̧̝̟̜̟̃̃̀˷̀˸̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̧̡̡̮̬̣̤̤̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫�̧̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸˺˻˽˾�͂ͅ�̡̧̨̢̧̡̡̧̡̧̨̛̞̘̣̟̘̠̫̘̦̔̃̚�

̧̡̡̮̬̣̤̤̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫�̧̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸˺˻˽˾�͂ͅ�̡̧̨̢̧̡̡̧̡̧̨̛̞̘̣̟̘̠̫̘̦̔̃̚�

̧̡̡̮̬̣̤̤̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫�̧̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸˺˻˽˾�͂ͅ�̡̧̨̢̧̡̡̧̡̧̨̛̞̘̣̟̘̠̫̘̦̔̃̚�

̧̡̡̮̬̣̤̤̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫�̧̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˸˺˻˽˾�͂ͅ�̡̧̨̢̧̡̡̧̡̧̨̛̞̘̣̟̘̠̫̘̦̔̃̚�

̡̟̦�̧̨̦̘̩̰̝̫�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˿˻˿˿˹˼�͂ͅ�̴̸̴̶̺̼̺̼̀́̓͂͊̃̀̔̀̿̃͂̀ͅ�

̷̸̟͂̿́�̸̸̚�̴̶̛͇͇̼̺͂́́ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̘̫̩̝̭̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˸̀˾˾˹˾�͂ͅ�̧̨̨̫̘̘̜̮̤̤̘̃̚˸̀̀˷̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̘̤̳̝̝̘̪̚�̡̡̧̮̤̜̟̚�̡̦̘̭̝̫̘̤�̧̘̜�̡̤̟̠̭�̡̧̝̪̮̩̦̝̭�̡̠̫̝�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̬̘̤̝̬̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˺˹˺˹˺˼˻�͂ͅ�̡̡̧̡̨̛̘̤̳̝̝̘̪̠̫̟̟̦̘̤̦̔̃̚�

̭̠̝�̛̫̝̩̝�̛̘̞̝�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̩̘̬̭̫̲�̦̘̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˼˾˿˼˼˼�͂ͅ�̡̢̢̨̮̬̝̩̠̚˻˻̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̧̞̫̬̘�̛̩̘̤̘̝�̨̠̭̝̤�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̦̘̬̬̝̮̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˿˻˻˻˻�͂ͅ�̴̵̴̶͈̼̺͈̻̺̼͆̀͂̓̃̔̀̿̃͂̀ͅ�

̜̮̫̫̘̭�̨̫̝̬̫̭�̧̧̦̘̘̟̝̦̝̭�̨̧̛̦̩̘̲�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̟̘̫̜̝̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˻˿˿˿˹˿�͂ͅ�̺̼̜̫̦̠͂͆̔̃̚�

̨̛̬̦̘̤�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹̀˺̀̀̀˸�͂ͅ�̴̶̵̴̶̻̻͇̼͆̀̿͂̃̔͂̀̿̃͂̀�

̸̷̘̻̀�̴̣̼̼̀ͅ�̝̬̭�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̤̘̮̫̝̫̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˸˻̀˷˺˾�͂ͅ�̴̸̷̸̴̶̻̺̼̀̾̀̔̀̿̃͂̀�

̸̴̷̸̤͆ͅ�̸̴̴̼͇͇̼́́͂́̿ͅ�̶̴̶͇͇̼̺͂́́ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫�̧̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˿˿˿˻˽�͂ͅ�̴̴̴̴̴̵̴̶͇̻̺̼̃̃̈́̃̔̀̿̃͂̀ͅ�

̴̫͂͌̿�̴̠̼͇͂͆̓̿�̹͂ͅ�̸̰͂̀́�̴̷́�̷̸̛̻̼̿́ͅ�̰̃�̤̃�̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̧̮̫̬̝̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˽˻˿˿˿˿�͂ͅ�̨̛̛̠̫̫̠̰̦̠̔̃̃̚�

̡̛̛̫̤̝�̡̧̭̝̟̫̘̭̝̜�̡̛̬̝̫̯̝̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫�̧̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˾˸˸˸˷˾�͂ͅ�̡̧̨̡̛̛̞̫̤̝̠̔̃̚�

̴̶̦̺̼�̸̡͇̼́͂ͅͅ�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˼˼˼˿˸�͂ͅ�̴̶̴̴̴̶̺̼͇̼͇̺̼̀̃̿͂͂́̔̀̿̃͂̀�

̴̶̦̺̼�̸̡͇̼́͂ͅͅ�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̧̡̩̘̭̝̫̞̮̫̭̮̫̝̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˼˼˼˿˸�͂ͅ�̴̶̴̴̴̶̺̼͇̼͇̺̼̀̃̿͂͂́̔̀̿̃͂̀�

̴̸̸̣̹ͅ�̴̴̻̼́̚ͅ�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̬̠̝̝̭�̦̝̭̘̤�̨̰̫̣̝̫̬�̧̟̝̝̫̘̤̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˻˼˺̀˻̀�͂ͅ�̴̸̷̴̴̴̸̸̶̻̹͈̹̀͂̀̀̃̿͆͂̔̾̃͂̀ͅͅ�

̡̘̮̬̘̘̚̚�̨̛̤̜�̨̬̭̫̝�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̬̘̤̝̬̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˼˺̀˼˷˼�͂ͅ�̡̘̘̤̳̘̣̃˽˿̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̨̦̠̘̦̦̝̜��̨̡̬̠̰̘̭̝̫�̬̰̝̝̭̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̬̘̤̝̬̦̘

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˽˼˿˸˸˻�͂ͅ�̨̡̡̨̛̦̬̠̰̘̭̝̫̤̯̝̦̃̔̃�

̛̘̠̮̬�̨̡̭̪̮̝̚�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̨̭̘̤̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˷˻˽˻˻˻�͂ͅ�̡̨̨̛̛̠̘̫̝̬̘̭̝̤̦̠̔̃̃̚̚�

̬̠̮̭̭̤̝�̧̡̛̛̦̝̠̘̤�̨̧̡̧̛̛̭̫̘̭̟�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˸˺˽˹˷˿�͂ͅ�̴̸̷̴͈̻̻̻̀̀̀͆˹˹˾̴̶̺̼̔̀̿̃͂̀�

̡̯̝̭̫̬̝̤̯̘̦�̨̧̡̧̛̬̮̤̭̟�̧̧̦̘̘̟̝̦̝̭�̨̛̃�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̡̛̞̞̝�̨̰̫̣̝̫�̠̝̤̩̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˺̀˹˹˻�͂ͅ�̡̨̧̡̧̡̨̛̛̯̝̭̫̬̮̤̭̟̟̦̘̤̦̔̃�

̡̨̧̡̛̭̩̭̤�̛̘̫�̨̡̛̘̬̬̝̬̬̫̝̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˺˺˹̀˸˸˻�͂ͅ�̧̠̘̦̘̘˿˻˿̨̡̨̛̠̭̦̘̤̦̔̃�

̨̡̨̫̬̘̫�̨̧̩̠̝�̨̡̛̛̘̝̬̬̫̝̬�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˽˿˻˿˿˿�͂ͅ�̴̶̴̶̼̺̼͂͆͂̃͆̓̔̀̿̃͂̀ͅͅ�

̨̧̡̲̮̬�̬̭̘̫�̮̫̟̝̫̚�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̛̣̭̠̝�̡̘̜̝

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˸˾˺˻˻˻�͂ͅ�̨̧̡̡̨̛̲̮̬̮̫̟̝̫̟̦̘̤̦̔̃̚�

̴̘͍͍�̸̴̴̡͇͇̼́́͂́̿ͅ�̸̸̝͇̼́̓͆ͅͅ�̛̰͂̃̿̿�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̧̢̜̝̬̟̝̫̝̰̝̤̤̝̫̲̉̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˹̀˷˸˹�͂ͅ�̡̧̨̢̡̡̨̛̞̘̳̳̘̘̤̠̮̘̫̦̔̃�

̴̘͈̈́�̸̶̭̻̺́͂̿͂͌�̴̸̭̹́͆ͅͅ�̰̤̤̃̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̛̛̠̝̦̘̤�̧̡̧̝̟̝̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸˹˹˹˷˽�͂ͅ�̴̴̴̶͈͇͇̻̺̼̈́̃̔̀̿̃͂̀ͅ�

̬̼̾͌̿́̾�̴̶̛͈͇͂́͆̿́͌�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̬̘̤̝̬�̡̛̝̱̝̮̭̯̝�̧̡̫̝̩̫̝̬̝̭̘̭̯̝

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˺˽̀˻˺˽�͂ͅ�̢̡̬̮̭̠˼˾˼˼˹˹̨̨̨̡̧̛̲̘̠̔̃̃�

̨̧̬̘̤�̜̘̫�̬̠̘̲̣̠̘�̝̘̮̭̲̚�̧̘̜�̬̩̘�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̡̧̛̝̘̮̭̘̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˽˸˹˸˷˽�͂ͅ�̡̧̡̨̛̦̘̫̲̘̦̬̠̘̦̬̮̜̜̟̦̘̤̦̃̔̃�

̫̘̦̳�̘̤̬̠̝̲̘̣̘̠�̧̟̝̭̬�̡̨̡̧̭̘̤̫̟�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̨̭̘̤̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˹˹˿˹˺˹̀�͂ͅ�̧̡̡̡̨̛̘̜̝̦̘̘̤̠̘̣̟̦̘̤̦̔̃�

̡̧̫̘̜�̧̯̝̭̮̫̝̬�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̠̮̬̝̣̝̝̩̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˺̀˺˺̀˹�͂ͅ�̴̴̵̴̸̶̶̵͇̻̼͇͇̻̿̔̿͂̃͂̀̃ͅ�

̡̧�̡̭̦̝�̡̧̜̝̬̟�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̰̫̣̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˼˼˼̀˻̀�͂ͅ�̨̝̬̩̫̭̃̃̚˷̡̨̛̟̦̘̤̦̔̃�

̨̤̘̳̫̜�̧̨̦̘̩̰̝̫�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̨̨̡̧̬̮̩̝̫̯̬̫̠̮̬̝̣̝̝̩̟̉�̡̘̞̞̘̫̬̈

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˾˷˷˾˻˾�͂ͅ�̢̨̡̨̛̘̤̘̤̳̘̲̝̜̠̭̦̘̤̦̔̃�

̧̳̘̦̘�̘̤�̧̭̘̲̝̝̚�̸̴̴̫͇͈͇͆́ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̧̛̤̝̘̝̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˿˽˺̀̀̀�͂ͅ�̡̡̨̛̘̘̤̠̘̜̞̘̜̮̤̟̦̘̤̦̃̔̃�

̡̧̨̧̰̘̬̠̟̭�̡̬̮̭�̰̤̤̃̃�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̡̨̭̘̤̫

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˸̀̀˷˼˷�͂ͅ�̡̨̡̨̡̨̛̛̦̫̬̘̫̘̫̟̟̦̘̤̦̔̃�

̴̘͈̿̀ͅ�̷̸̶̴͇̼͂͂́ͅ�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̨̧̧̛̛̘̮̭̘̭

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˷˽˹˹˹˸˻̀�͂ͅ�̡̨̛̘̤̮̦̘̫̘̤̮̦̠̟̦̘̤̦̃̃̔̃̚�

̩̘̣�̝̘̫̜̚�̨̧̬̘̤�

̴̻͆�̴�̴̶̴̶͉́͌�̹͂ͅ�̸͇̻�̶̶̴͈͇̼͂̓͂́�̹͂

�̘̫̝̫̚̚

�̴̵͈̼͇͆̿͌�̴̸̷͈̼̹̼̈́̿�̴̶̴̼͇̓̓̿́͆�̶̴́�̶̴̶͇͇͂́

�˹˿˺˻˺˹˺˸�͂ͅ�̬̠̘̣̝̝̤̟˾˼̀˽̨̨̨̛̲̘̠̦̔̃��

ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎ˰˰˰˰ΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
ϱέΎ˰˰ΠΘϟ�Ϟ˰˰˰˰Πδϟ�ΓέΩԺ

��CR2022��109518��Ϣϗέ�ϥϼϋԺ
ϯέΎΠΘϟ�Ϣγϻ�ήϴϴϐΗ

�ϱԹ �ϪϳΪϟ �Ϧϣ �Ϟϛ �ϰϠόϓ �ˬ �ϱέΎΠΘϟ �Ϣγϻ �ήϴϴϐΗ �ΐϠτΑ �ϩΎϧΩԹ �ϦϠόϤϟ �Ϊϴδϟ �ΎϨϴϟԺ �ϡΪϘΗ
�ΏΎΘϜΑ�ϥϼϋϹ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΎϣϮϳ�ήθϋ�ΔδϤΧ�ϝϼΧ�ΓέΩϹ�ϰϟԺ�ϡΪϘΘϟ�ϲϧϮϧΎϗ�νήΘϋ

��ϪοήΘϋ�ίΰόϳ�Ύϣ�ϪΑ�ΎϘϓήϣ
ΐϟΎϏ�ΪϤΤϣ�ϦδΣ�ϩΰΎϓ���ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΟΎΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰˰˰γ

ϥϮΧΩ�ϚϴΗϮΑ���ϲϟΎΤϟ�ϱέΎΠΘϟ�Ϣγϻ
ΎϧϮΟ�ϚϴΗϮΑ���ΪϳΪΠϟ�ϱέΎ˰˰˰ΠΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰γϻ

89076-2��ΪϴϘϟ�Ϣϗέ

2022/6/29��ΦϳέΎΗ
��CR2022�97895-��Ϣϗέ�ϥϼϋԺ
ϱέΎΠΘϟ�ϞΤϤϟ�Ϧϋ�±�ϊϴΑ�ϭԹ�ϝίΎϨΗ

�ΐϠτΑ �ϲϤϴϤΘϟ �ΪϤΣ �ϢϟΎγ�ΪϤΣ �ΪϤΤϣ�ΪϤΣ �� �ϩΎϧΩԹ �ϦϠόϤϟ �ΎϨϴϟԺ �ϡΪϘΗ
�ΪϤΤϣ �ௌΪΒϋ �ϰδϴϋ �� �Ϊϴδϟ �ϰϟԺ �� �ϲϟΎΘϟ �ϱέΎΠΘϟ �ϞΤϤϟ �ϞϳϮΤΗ
�ϝϼΧ�ΓέΩϹ�ϰϟԺ�ϡΪϘΘϟ�ϲϧϮϧΎϗ�νήΘϋ�ϱԹ�ϪϳΪϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠόϓ�ϒγϮϴϟ
��ϪοήΘϋ�ίΰόϳ�Ύϣ�ϪΑ�ΎϘϓήϣ�ΏΎΘϜΑ�ϥϼϋϹ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΎϣϮϳ�ήθϋ�ΔδϤΧ

ϲΎδϨϟ��ϲΗϮϴΑ�ϝήϴΑ�ϥϮϟΎλ��ϱέΎΠΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰˰˰γϻ
132900-2��ΪϴϘϟ�Ϣϗέ

ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ

ΔϠϔϘϣ�ΔϴϨϳήΤΑ�ΔϤϫΎδϣ�Δϛήη�ϞϳϮΤΗ�ϥԹΎθΑ�ϥϼϋԺ
ΓΩϭΪΤϣ�Δϴϟϭ ԹϮδϣ�ΕΫ�Δϛήη�ϰϟԺ

�ΖϣΪϘΗ�Ϊϗ�ϪϧԹΎΑ�ΔΣΎϴδϟ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�ΓέίϮΑ�ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ�ϦϠόΗ
�Ϣϗέ�ΪϴϘϟ�ΐΟϮϤΑ�ΔϠΠδϤϟ��ΔϠϔϘϣ��Ώ�ϡ�ε�ϦϳήΤΒϟ�ϮϳΩέ�Δϛήη�ΎϬϴϟԺ
�Ϧϣ �ΓέϮϛάϤϟ �ΔϛήθϠϟ �ϲϧϮϧΎϘϟ �ϞϜθϟ �ϞϳϮΤΗ �ϦϴΒϟΎρ �ˬ �1-123607
�ϝΎϤγԹήΑ �ΓΩϭΪΤϣ �Δϴϟϭ ԹϮδϣ �ΕΫ �Δϛήη �ϰϟԺ �ΔϠϔϘϣ �ΔϴϨϳήΤΑ �ΔϤϫΎδϣ

��ϲϨϳήΤΑ�έΎϨϳΩ�ϒϟԹ�ϥϮδϤΧϭ�ϥΎΘΎϣ�Ώ�Ω�250,000�ϩέΪϗϭ

4/8/2022��ΦϳέΎΗ
CR2022��113201�Ϣϗέ�ϥϼϋԺ
ϱέΎΠΘϟ�ϞΤϤϟ�Ϧϋ�±�ϊϴΑ�ϭԹ�ϝίΎϨΗ�

�ϱέΎΠΘϟ �ϞΤϤϟ �ϞϳϮΤΘΑ �Ϊηέ �ϒγϮϳ �Ϊηέ �ϪϨϴϣ �� �ΓΪϴδϟ �ΎϨϴϟԺ �ϡΪϘΗ
ϲϠϛϮΑ�ௌΪΒϋ�ϒγϮϳ�ϢΠϧ�ΪΣϮϟΪΒϋ�ϡΎϫέ��ΓΪϴδϟ�ϰϟԺ��ϲϟΎΘϟ

�ΔδϤΧ�ϝϼΧ�ΓέΩϹ�ϰϟԺ�ϡΪϘΘϟ�ϲϧϮϧΎϗ�νήΘϋ�ϱԹ�ϪϳΪϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠόϓ
�ϪοήΘϋ�ίΰόϳ�Ύϣ�ϪΑ�ΎϘϓήϣ�ΏΎΘϜΑ�ϥϼϋϹ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΎϣϮϳ�ήθϋ

ΎΒγ�ϭ�ϥϮϟΎλ�ϝ�ϱ��ϱέΎΠΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰˰˰γϻ
7748-2��ΪϴϘϟ�Ϣϗέ

ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ�������ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎ˰˰˰˰ΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
)CR2022��113040��Ϣϗέ�ϥϼϋԺ

ΔϛήΘθϣ�ΔϠϣΎόϣ

�ϪϳΪϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠόϓ�ˬ�ΔϛήΘθϣ�ΔϠϣΎόϣ�ΐϠτΑ�ϩΎϧΩԹ�ϦϠόϤϟ�Ϊϴδϟ�ΎϨϴϟԺ�ϡΪϘΗ
�Ϧϣ �ΎϣϮϳ �ήθϋ �ΔδϤΧ �ϝϼΧ �ΓέΩϹ �ϰϟԺ �ϡΪϘΘϟ �ϲϧϮϧΎϗ �νήΘϋ �ϱԹ

7748-2��ϪοήΘϋ�ίΰόϳ�Ύϣ�ϪΑ�ΎϘϓήϣ�ΏΎΘϜΑ�ϥϼϋϹ�ΦϳέΎΗ
ϲϧϮϠόϟ�ϦδΣ�ϟΎλ�ϰδϴϋ�ϪϨϴϜγ���ή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΟΎΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰˰˰γ

ϞϳΎΑϮϣ�έΎΘγ�ϲΑ�ϲΑ���ϲϟΎΤϟ�ϱέΎΠΘϟ�Ϣγϻ
ΔϳέΎϘόϟ�ϥϭί�ΖϜϓήϴΑ���ΪϳΪΠϟ�ϱέΎ˰˰˰ΠΘϟ�Ϣ˰˰˰˰˰γϻ

14-96437��ΪϴϘϟ�Ϣϗέ

ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ�����ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎ˰˰˰˰ΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
�ϦϳήΤΒϟ�ήϴϓϮη�ΔδγΆϣ�ΔϳΩήϔϟ�ΔδγΆϤϟ�Ϊϴϗ�ϞϳϮΤΗϭ�ϥΰθΑ�ϥϼϋ·

ΓΩϭΪΤϣ�ΔϴϟϭΆδϣ�ΕΫ�Δϛήη�ϰϟ·�ΕέΎϴδϟ�ϒμϟ

�ϡΪϘΗ�Ϊϗ�Ϫϧ΄Α�ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�ΓέίϮΑ�ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩ·�ϦϠόΗ
�ϒμϟ�ϦϳήΤΒϟ�ήϴϓϮη�ΔδγΆϣ�ΓΎϤδϤϟ�ΔϳΩήϔϟ�ΔδγΆϤϟ�ϚϟΎϣ�ΎϬϴϟ·
�ϥΎϤϠγ �ϲϠϋ �ϥΎϤϠγ �ΪϤΣ �ήϫΎρ �ΓΪϴδϟ�ΪϴδϠϟ �ΔϛϮϠϤϤϟϭ �ΕέΎϴδϟ
�Ϊϴϗ �ϞϳϮΤΗ �ΐϠτΑ �ˬ41116-2 �Ϣϗέ �ΪϴϘϟ �ΐΟϮϤΑ �ΔϠΠδϤϟϭ �ΩϮΒϋ �ϝ
�ϝΎϤγήΑ�ΓΩϭΪΤϣ�ΔϴϟϭΆδϣ�ΕΫ�Δϛήη�ϰϟ·�έϮϛάϤϟ�ΔϳΩήϔϟ�ΔδγΆϤϟ
�ΕΎϣΰΘϟϭ �ΕΩϮΟϮϣ �ϝϮλ �ΔϓΎϜΑ �ϚϟΫϭ �ˬϲϨϳήΤΑ �έΎϨϳΩ �100 �ϩέΪϗϭ

�ϱέΎΠΘϟ�ϞΤϤϟ

� � ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ

ΔϴϔμΗ�ϝΎϤϋԹ�˯ΎϬΘϧ�έΎϬηԺ�ϥԹΎθΑ�ϥϼϋԺ
�ϡ�ϡ�Ϋ�ϦϳΰΨΘϟϭ�ϊԹϳΎπΒϟ�ϪϟϭΎϨϤϟ�ϖϴϓϮΗ�ϥΎϤϴϠγ�ϕέΎρ��Δϛήη

�ϡΪϘΗ �Ϊϗ �ϪϧԹΎΑ �ΔΣΎϴδϟϭ �ΓέΎΠΘϟϭ �ΔϋΎϨμϟ �ΓέίϮΑ �ϞϴΠδΘϟ �ΓέΩԺ �ϦϠόΗ
�ϲϧϮϧΎϘϟ�ϲϔμϤϟ�ϩέΎΒΘϋΎΑ��ϲΠΑέϮθϟ�ϖϴϓϮΗ�ϥΎϤϴϠγ�ϕέΎρ��Ϊϴδϟ�ΎϬϴϟԺ
�ΔϠΠδϤϟϭ�ˬ�ϡ�ϡ�Ϋ�ϦϳΰΨΘϟϭ�ϊԹϳΎπΒϟ�ϪϟϭΎϨϤϟ�ϖϴϓϮΗ�ϥΎϤϴϠγ�ϕέΎρ��Δϛήθϟ
�Δϛήθϟ�ΔϴϔμΗ�ϝΎϤϋԹ�˯ΎϬΘϧ�έΎϬηԺ �ΎΒϟΎρ�ˬ�108304��Ϣϗέ�ΪϴϘϟ �ΐΟϮϤΑ
�ϥϮϧΎϗ�ϡΎϜΣϷ�ΎϘϓϭ�ϚϟΫϭ�ˬϱέΎΠΘϟ�ϞΠδϟ�Ϧϣ�ΎϬΒτηϭ��ΔϳέΎϴΘΧ��ΔϴϔμΗ

.2001�ΔϨδϟ�21�Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγήϤϟΎΑ�έΩΎμϟ�ΔϳέΎΠΘϟ�ΕΎϛήθϟ

ϞϴΠδΘϟ�ΓέΩԺ�������ΔΣΎϴδϟϭ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμϟ�Γέίϭ
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11 الجمعة 5 أغسطس 2022 - 7 محرم 1444 - العدد 5043 Vacancies Available
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

 DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

Golden Diyar construction 

has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)

 suitably qualified applicants can contact

 36666581 or HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Synergic facility services 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39100088 or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM 

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17772900 or YIR@AFI.COM.SA 

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17140000 or PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17140000 or PR@AG-BH.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17822202 or info@jssbahrain.com 

WORLD THREAD TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39000081 or AHMED_5551@OUTLOOK.COM 

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHIEF EXECUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17580517 or ATEQA@TAHACORP.COM 

Alnashama Sea Fishing Equipments Manufactur 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33729057 or KATAME4@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

PERLA CAMPO CONSULTANCY 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17320390 or MALHAYKI@PERLA-CAMPO.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33879006 or PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

THE DOMAIN HOTEL AND SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 16000000 or FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

SPARK DIGITUS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 33336534 or AAMIR@SPARKDIGITUS.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

SABHA TOWERS TRADING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33018332 or SABBATOWERS@GMAIL.COM 

C9 Electrical and Electronic Equipment Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34046796 or C9.ABDULLH@GMAIL.COM 

ALKHARJ PALACE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 33451115 or NAZARBH33@GMAIL.COM 

MIAN TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33976637 or TARIQBAH52@GMAIL.COM 

AL GHALIA CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

BEAUTOPIA BEAUTY LOUNGE 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 77129999 or beautopiabh@gmail.com 

TASHEELAT AUTOMOTIVE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17787000 or JALMOUSAWI@BAHRAINCREDIT.COM.BH 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Pure Skin Spa 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17642655 or ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM 

MAID CLEAN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 39006460 or AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER

 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

NAYAB CARGO HANDLING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 66933447 or AQILMUHAMMAD69@YAHOO.COM 

Sansaf Trading Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33921167 or SANSAFTRADING@GMAIL.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36318888 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com 

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17140000 or PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17140000 or PR@AG-BH.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER

 suitably qualified applicants can contact

 17630580 or ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

Magic Interior W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 33366692 or magic.altaitoon@gmail.com 

AUBURN CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33014809 or gm@naztcc.com 

Premiere Hotel W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17712303 or CORP@DADABAI.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33879006 or PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

ARYAAF AL DERRA FOODS 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33640616 or A.ALZAKI79@GMAIL.COM 

Olympia Health and Fitness Center W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 INSTRUCTOR / COACH

 suitably qualified applicants can contact

 38383808 or MELY@ALIREZA-GROUP.COM 

JANAT DELMON CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39842912 or ALII_4000@HOTMAIL.COM 

LADUREE BEAUTY LOUNGE 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17600697 or LADUREE.BH@GMAIL.COM 

Al Soofi Trading Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 35574776 or to.z@hotmail.com 

ABU MARIAM CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33032325 or QAZI.AZHAR964@GMAIL.COM 

Mahonia Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 66666730 or info@mycafebh.com 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

MARAYA GATE FOR LANDSCAPING 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contact

 39102662 or hassan@nanpoogroup.com 

-Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 TRANSPORTATION OPERATIONS MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17224466 or ABOANAS@ALHOKAIL.COM.SA 

AL ASBAA CONSTRUCTION CO .W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 36860221 or ALSEBEA2002@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33871955 or maheshyogidas@gmail.com 

LIFE PALACE INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33332012 or yosifi_122@hotmail.com 

ALMASSRI CONSTRUTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37122363 or JASSAIABBAS21@GMAIL.COM 

MANAMA STEEL INDUSTRIES CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17500266

Darb Shakamba Contracting Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36370555 or DSHAKMBA@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 66338803 or tomas@sspbahrain.com 

JE LIFTS & ESCALATORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 34655908 or EDATHINAT@GMAIL.COM 

Soundlines  HR Consultancy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES OFFICER

 suitably qualified applicants can contact

 17400112 or SHABBIRSHARAFALI@GMAIL.COM 

SPEED SUPPORT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33233758 or FAIZAALBALOOSHI85@GMAIL.COM 

GARAGE REEM 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36095556 or BAHOOGROUPBH@GMAIL.COM 

DOABA REPAIR OF MACHINERY & EQUIPMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35309554 or NDSPCCONTRACTING@GMAIL.COM 

INNOVEGIC CONSULTANCY AND IT SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 39468552 or INFO@INNOVEGICIT.COM 

FLAG PIRATE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32122226 or pirateshipservice@gmail.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

TALAL MARKETS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34369200 or TALALMARKET.BAH@TALALGROUPINTL.COM 

CLOCK TOWER CONSULTANCY CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34050152 or MSOHAIB750@GMAIL.COM 

LEKHA MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CUSTOMER SERVICES COORDINATOR

 suitably qualified applicants can contact

 38342881 or THARANKK@YAHOO.COM 

NOOR AL DIYAR  PRIVATE SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 77507777 or INFO@NOORALDIYAR.COM 

HIDD HORIZON OWNERS ASSOCIATION - 01013470 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 35948054 or HIDDHORIZONHOA@GMAIL.COM 

AAMAL AHMED HSAINALJAKAHMA 

has a vacancy for the occupation of

 WATCHMAN / GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 35198373 or THEBISCOTTO@GMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

ALMANSOORI CATERING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 ROAD-ROLLER OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 

has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17258545 or admin@ahmedomer.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 PIPE-FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 33315911 or info@haiderwood.com 

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or SSALTH@AMERCIANA.BH 

RAOUF MECHANICAL SERVICES EST 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 36487999 or raoufws@gmail.com 

MARHABA JEWELLERS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38880009 or hussainaldoy@yahoo.co.uk 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17274404 or deepupatheepparampil@gmail.com 

Sunset Laundry 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39666179 or ABDULLAALJAAFAR@GMAIL.COM 

ALHIDAYA TECHNICAL & TRADING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17414926 or aasaeed@batelco.com.bh 

REMAS CONSULTANCY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32002988 or M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 17717165 or bahrainframes@gmail.com 

MATAI METWALLY BAHRAINI PARTNERSHIP CO 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39652696 or metwally.2.1970@gmail.com 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Bahrain Precast Construction w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 PRE-CASTING STRUCTURES ERECTOR

 suitably qualified applicants can contact

 17875600 or JSA@BPC.BH 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH 

TAYLOS FOTO ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 PHOTOGRAPHER

 suitably qualified applicants can contact

 17330048 or TYLOSFOTO@YAHOO.COM 

BAB AL FARAJ RESTAURANT AND GRILS 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39391490 or SAEEDMAHDI633@GMAIL.COM.com 

RELIABLE AUTO SPAREPARTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33111179 or ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM 

AL HUFUOF AUTO SPARE PARTS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17600580 or ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM 

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17823236 or EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

ASSIRI ALUMINIUM AND STEEL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39962620 or ASGHAR.ASSIRI@GMAIL.COM 
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طارق البحار

أعلى 10 أفالم تحقيًقا لإليرادات 
في العام 2022:

Top Gun: Maverick .1
Doctor Strange in the Multi� .2

verse of Madness
Jurassic World Dominion .3

The Batman .4
Minions: The Rise of Gru .5
Thor: Love and Thunder .6

 Water .7
 Gate

Bridge
 Fantastic .8

Beasts 3
Sonic 2 .9

Uncharted .10

tariq_albahhar

قراءة في رواية سارقة األزواج للكاتب السعودي حزام بن راشد
أســـلوب الكاتب السردي ســـهل وسلسل، 
واضـــح ومباشـــر،  مخزونه اللغـــوي قليل 
جـــدًا وأجمـــل مـــا يميـــزه أنـــه كان يتكلم 
المـــرأة  زي  وارتـــداءه  المـــرأة  بلســـان 
وإتقانـــه القـــوي فـــي التعبيـــر الدقيق عن 
مشاعر البطلة كالغيرة والحسد واألنانية 
والحقـــد والرغبـــة في االنتقـــام، وبراعته 

الواضحة في وصف هذه المشاعر.
الروايـــة  أحـــداث  أخـــذت  البدايـــة  فـــي 
تســـير بشـــكل طبيعي، حيـــث تحكي عن 
فتاة ســـعودية اســـمها فجر كانت ضحيًة 
لطـــالق والديهـــا ثـــم وفـــاة األب وإهمال 
تجاههـــا،  العاطفـــي  وجفافهـــا  لهـــا  األم 
األم  زوج  ومعاملـــة  الثانـــي  األم  زواج 
الســـيئة لها وتباعد إخوتهـــا الثالثة ذكور 
من زوج األم إثر عـــدم تقبله لها، فقدانها 
واحتياجهـــا لـــأب وتذكيـــر والدتهـــا لهـــا 
الممتعـــض والمســـتمر )كلمـــا أرى وجهـــك 

أتذكر وجه والدك(.
انتقـــل  األحـــداث  وتيـــرة  تصاعـــد  ومـــع 
بنـــا الكاتـــب إلى المشـــكلة األكثـــر تعقيدًا 
قاســـية  بتجربـــة  البطلـــة  مـــرور  وهـــي 
فقـــدت على إثرها شـــرفها نتـــاج خداعها 
واســـتغاللها والتغريـــر بها مـــن قبل أربعة 
رجال انعدمت منهم اإلنسانية من خالل 
لعبتهم القذرة التي استغلوا بها سذاجتها 
وقلة خبرتها في التعامل مع الناس، هذه 

التجربـــة كانـــت أقســـى تجربة مـــرت بها 
فجـــر علـــى االطـــالق ونتيجة لهـــا تخلي 
أســـرتها وخطيبهـــا عنهـــا ممـــا ســـبب لهـــا 

الصدمة واإلحباط والخذالن.
صدمـــة تخلي خطيبها وزوج المســـتقبل 
عنها والذي ارتبطت به منذ فترة وجيزة 
من خالل زواج تقليدي ســـرعان ما كانت 
تنســـج وترســـم أحالمهـــا معه فـــي البدء 
بحياة زوجية يســـودها الحب والسعادة 
واالســـتقرار والتـــي لم تجدهـــا في منزل 

أمها.
بعد مـــرور فجـــر بهـــذه الحادثـــة المؤلمة 

فـــي  الجذريـــة  التحـــول  نقطـــة  حدثـــت 
حياتهـــا، حيث تحولت من فتاة ســـاذجة 
مســـكينة إلى أداة للتدمير واالنتقام وأي 
انتقـــام، ووســـيلة تســـعى إلـــى اســـتغالل 
أو  رحمـــة  أيـــة  دون  للتدميـــر  الفـــرص 
فـــي  تصادفـــه  رجـــل  أي  تجـــاه  شـــفقة 
حياتها، الرجل فـــي نظرها الذي يتالعب 
بمشـــاعر ضحيتـــه، الرجـــل األنانـــي الذي 
يســـتغل ضعف المرأة في بعض المواقف 
وحاجتهـــا إليـــه، وهـــو في نظرهـــا الذكر، 
ولكن الذي يفتقد إلى الرجولة الحقيقية 
فـــي األفعـــال والمواقف والذي يســـتحق 

التأديب والعقاب والتشـــهير، كما ســـعت 
دون  الضعيفـــات  النســـاء  تدميـــر  إلـــى 
الشـــعور تجاههن بالشفقة والرأفة؛ ألنهن 
في نظرها ضعيفات ال يستحقن السعادة 

في الحياة.
هنـــاك مالحظـــة حـــول عنـــوان الروايـــة، 
بمجريـــات  عالقـــه  لـــه  ليـــس  العنـــوان 
أحداثهـــا، وكان يفضـــل أن يختار الكاتب 
عنوانًا آخر أنسب، فمثالً سارقة السعادة 
أو ســـارقة راحـــة البال كانـــت أفضل من 
عنوان سارقة األزواج والذي يأخذ بذهن 
وخيـــال القارئ إلـــى منحنى آخر مختلف 

عن فحوى أحداث الرواية.

يصدر قريبًا للشاعر والكاتب  «
البحريني عبدالحميد القائد 

مجموعته القصصية األولى “توّقف 
الزمن هنا” عن دار إسكرايب 

للنشر والتوزيع في القاهرة. تتألف 
المجموعة من 32 قصة قصيرة 
وقصة قصيرة جداً. كما سيصدر 
قريبًا من هيئة الثقافة مجموعة 

ومضات شعرية بعنوان “رذاذ 
الدهشة”. ويذكر أن القائد قد أصدر 

خالل الفترة من 2016 إلى 2022 
ثالث روايات هي “وللعشق رماد”، 
“طريق العنكبوت” و”حكاية حب 
في زمن الكورونا”. كما أصدر أربع 

مجموعات شعرية هي “عاشق في 
زمن العطش”، “صخب الهمس”، 

“غربة البنفسج” و”ما عاد شيٌء 

يهم”. وفي مجال الترجمة، 
أصدر انطلوجيا الشعر البحريني 
المعاصر “اللؤلؤ وأحالم المحار” 

باللغة اإلنجليزية وصدرت بالواليات 
المتحدة بدعم من مركز الشيخ 

إبراهيم.  الكاتبة فاطمة النهام

عبدالحميد القائد

“توّقف الزمن هنا” جديد الشاعر القائد

مشروع“  ”انتقام  الجديد  المسلسل  متابعي  من  العديد  الحظ 
للنجم عبدهللا بوشهري ومحمود بوشهري  على منصة ”شاهد“ 
التشابه الكبير بينه وبين المسلسل التركي ”الشمال والجنوب“ 
النجم   تمثيل  الــذي من   ،2012 العام  ”كــوزاي وجــونــاي” من  أو 
يتشاركان  المسلسالن  جولسوي!  وبــوجــرا  تاتليتوغ  كيفانش 
نفس األحداث بين أخوين يضحي أحدهم لآلخر، وأيضا يقعان 
بحب نفس البنت الذي تختار أحدهم بعد ابتعاد اآلخر! وحتى 
األولــى،  الحلقات  في  المسلسلين  بين  ”كوبي“  مشهد  هناك  أنه 
عندما يقوم أحد األخوين بسرقة المال من والده، فيقوم اآلخر 
بإرجاعه من عنده إلى مكانه وأثناء ذلك يمسكه أبوه، فيظن هو 

الخليجي  المسلسل  يحكي  المال!  يسرق  الــذي 
الجديد عندما يتخذ يوسف قرارا شجاعا؛ 

كي ينقذ شقيقه خالد الذي يشكل عكسه 
تماما من حكم بالسجن، ليكتشف الحقًا 
أن كــل مــا قــد ضحى مــن أجله لــم يكن 

ذهبت  تضحيته  وبـــأن  ــًا،  ســـرابـ إال 
المسلسل  وفـــي  ــاح،  ــريـ الـ أدراج 
التركي نفس القصة مع تغييرات 

بسيطة!
البدري،  نــور  كتابة  من  العمل 
ــتـــي،  وإخـــــــــراج حــســيــن دشـ
بوشهري،  هللا  عبد  وبطولة: 

ــري، شــهــد  ــ ــهـ ــ ــوشـ ــ ــمــــود بـ ــحــ مــ
أحـــمـــد ســلــمــان، سلمى  خـــطـــاب، 
ــمــزيــعــل، أســـرار  ســـالـــم، أســـامـــة ال
وآخرين.  العطار،  أريــج  دهـــراب، 

ومن إنتاج ايغل فيلمز.
وتحكي قصة المسلسل التركي ”الشمال والجنوب“ عن أخوين، 
)وهما  ”مؤيد“  األكبر جوناي  واألخ  ”مهند“  كــوزاي  األصغر  األخ 
عاقل  أحدهما  تماًما  النقيض  على  وهما  والــجــنــوب(،  الشمال 
جًدا  متافهمين  كانا  أنهما  إال  ومندفع،  متمرد  والثاني  وهــادئ 
التي يقع  المشاكل  أخاه مهند من  وكان كثيًرا ما يحمي مؤيد 

فيها بتهوره واندفاعه. 
األحداث  وتــدور  الفتاة  نفس  االثنين  أن يحب  الظروف  تشاء 
رجاًل  مؤيد  يصدم  حيث  الحرجة،  للنقطة  يصلوا  حتى  بذلك 
بالسيارة ويتوفى الرجل وليحمي مهند أخاه ادعى أنه من قام 
بالحادث بقي الكل مذهول من تصرفه )أخوه وأبوه وأمه(. بعد 
مرور 4 سنوات خرج كوزاي من السجن 
ويحاول الدخول للعسكرية، إذ 
الدخول،  الصغر  من  حلمه  إن 
ــتــقــدم  ــد ذهــــابــــه ل ــنـ ــن عـ ــكــ ــ ول
قــبــولــه بسبب جــرح  يــرفــضــون 
كان  عندما  تلقاه  بطنه  فــي 
يــالكــم فــي الــســجــن وعند 
عـــودتـــه حــزيــنــا ومــقــهــورا 
يجد أخوه وجيمري أمام 
يــقــبــلــون بعض  مــنــزلــهــم 
القديم  المشهد  ويتكرر 
ــــذه الــجــمــلــة  ــول هـ ــقــ ــ وي
مثل ما أخذتم مني كل 
شيء حان الوقت آلخذ 

منكم كل شيء.

“انتقام مشروع” كوبي من مسلسل تركي قديم!
كشفت مجموعة “MTV” عن الترشيحات لحفل جوائز موسيقى الفيديو “VMAs” عام 2022، ويمكن 

للمعجبين التصويت لنجومهم المفضلين عبر فئات المنافسة المختلفة. 
 ،2022 عام   ”VMAs“ الفيديو  موسيقى  جوائز  لحفل  الترشيحات  عن   ”MTV“ مجموعة  كشفت 
قائمة  وتضمنت  المقبل.  أغسطس   28 فــي  األمــيــركــيــة  جيرسي  نيو  بــواليــة  إقــامــتــه  الــمــقــرر 
جاك  مــن:  كــلٌّ  القائمة  فتصدر  العالميين،  الغنائية  الساحة  نجوم  أبــرز  من  باقة  الترشيحات 

يليهم دوجا كات،  لكل منهم،  ناز إكس بسبعة ترشيحات  وليل  هارلو، كيندريك المــار، 
وهاري ستايلز بستة ترشيحات، وبيلي إيليش، ودريك ودوا ليبا، وإد شيران، وتايلور 
إكس  ناز  وليل  هارلو  جاك  من:  كلٌّ  ترشيحات، حصل  بخمسة  ويكند  وذا  سويفت، 
“Industry Baby”، بينما يعتبر هذا  على عدة ترشيحات لتعاونهما األول في أغنية 
2018.  وحصلت مادونا على ترشيحها  العام  لكيندريك المار منذ  الترشيح األول 
التاسع والستين هذا العام عن ألبوم “MADAME X” لتحتل حالًيا المرتبة األولى في 

تاريخ جوائز “VMAs بحصولها على 20 فوزًا.
 All Too Well(“ ترشيحات تايلور سويفت الخمسة كانت لمقطع فيديو أغنيتها
Taylor’s Version)”، حيث تم ترشيحه ألفضل فيديو طويل وتصوير سينمائي 
 Easy On“ بأغنيتها  الترشيحات  قائمة  إلى  اديل  وتحرير. وصعدت  وإخــراج 
Me” في فئة أغنية العام، مع كلٍّ من: بيلي إيليش ودوجا كات وإلتون جون و 
دواليبا وليزو و جاستين بيبر. يمكن للمعجبين التصويت لنجومهم المفضلين 
عبر فئات المنافسة المختلفة، بما في ذلك “فيديو 
ــام” و”أفــضــل  ــعـ ــان الـ ــام” و”أفـــضـــل فــن ــعـ الـ

تعاون”، باإلضافة إلى الفئة الجديدة 
“أفــضــل فيديو طــويــل” مــن خالل 
http://mtv. التصويت عبر موقع 

أغسطس.   19 الجمعة  حــتــى   com
فنان  “أفــضــل  لفئة  الــتــصــويــت  وسيبقى 

في  أغسطس،   28 في  الحفل  يــوم  حتى  متاحًا  جديد” 
ــالن عــن تــرشــيــحــات “مــجــمــوعــة الــعــام”  حــيــن سيتم اإلعــ

و”أغنية الصيف” في وقت الحق.

أبرز ترشيحات جوائز “MTV VMAs” الموسيقية للعام 2022

المغربيـة مـروة الحلـو
ج علـى عـرش جمـال العرب بأميركا ُتتـوَّ

جت المغربية  فـــي حفل ضخـــم أقيم بالواليات المتحدة األميركيـــة، ُتوِّ
”مـــروة الحلـــو“ ملكة جمـــال العرب بأميـــركا للعـــام 2022، حيث قامت 

بتتويجها ملكة جمال العرب للعام 2016 السورية بيان طالب. 
شـــهد الحفل عدد مـــن ألمع النجوم العرب وعدد من المشـــاهير ورجال 
األعمـــال والمنتجين العالميين وبحضـــور القنصل اللبناني وأعضاء من 
الكونجـــرس األميركـــي. وبذلـــك تكـــون مروة الحلـــو هـــي أول مغربية 

تحصل علي لقب ملكة جمال العرب في تاريخ المسابقة.
مـــروة أميركية الجنســـية مغربيـــة األصل، ولدت بمدينة وجدة بشـــرق 
المملكـــة المغربيـــة وهاجرت إليى الواليـــات المتحـــدة األمريكية العام 

2004. حاصلـــة على بكالوريـــوس في العلوم السياســـية بتقدير ممتاز 
مع مرتبة الشـــرف وماجستير في إدارة األعمال الدولية والتسويق مع 

مرتبة الشرف العالية من جامعة نيو هيفن بأميركا.
وتختلف مسابقة ملكة جمال العرب بأميركا عن غيرها من المسابقات، 
حيث ال تشـــترط مقاييس للجســـد وال ترتدي المتسابقات لباس البحر، 
ولكن بديالً عنه يتم عرض الزي الوطني لكل متســـابقة، كما أن اختيار 
لجنـــة التحكيـــم يتركـــز على الشـــخصية واللباقـــة والمعلومـــات العامة 
والتعليـــم وأســـلوب الحيـــاة والمواهـــب والقـــدرات الشـــخصية ومدى 

االندماج في خدمة المجتمع.
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عاشوراء مناسبة إنسانية
“ثـــورة الحســـين واحـــدة مـــن الثـــورات الفريـــدة فـــي التاريخ، لـــم يظهر 
نظيـــر لهـــا حتـــى اآلن في مجال الدعـــوات الدينية أو السياســـية”، هكذا 
كتـــب المفكـــر العربي الكبير عباس محمود العقاد فـــي كتابه عبقرية أبو 
الشـــهداء، ولســـنا بحاجة للتذكير بأن اإلمام الحســـين يكفيه قول جده 
الحبيـــب المصطفى “حســـين مني وأنا من حســـين، أحـــّب هللا من أحّب 
حســـينا، حسين ســـبط من األســـباط”، وال عجب أن ُينسب الحسين إلى 
كل النبـــّي األعظـــم، فيقـــال حســـيٌن منـــّي، ولهو دليل ســـاطع علـــى أّنهما 
مـــن ماء واحـــد، وهذا يعني أن المعتدي على الحســـين معتٍد على النبّي 

األعظم )ص(.
ومـــن الكلمات التي تحمـــل أبعادا عظيمة وخالدة مـــا نقلته لنا الروايات 
التاريخية بقول اإلمام الحســـين “أنا من بيت النبوة ومعدن الرسالة، بنا 
فتـــح هللا وبنـــا ختـــم”، ومن أراد أن يلتمـــس عظمة المبدأ عند الحســـين 
يجده في وصيته ألخيه محمد بن الحنفية “إني لم أخرج أشرا وال بطرا 

وال مفسدا وال ظالما، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر”.
إّن عاشوراء مناسبة إسالمية إنسانية تجمع وال تفرق، وللعالمة الراحل 
عبـــدهللا العاليلي شـــهادة ذات داللـــة عميقة تناول خاللها ســـيرة اإلمام 
الحســـين يقول فيها.. لقد كشـــف اإلمام الشـــهيد الحســـين بـــن علّي عن 
برنامجـــه وخطتـــه التـــي دفعتـــه للخـــروج، وكأّنمـــا أراد أن يســـجل على 

الباطل بطالنه، وأن يجعل للحق كوة يرتفع منها صوته على الدوام.
ما أحوج األمة اإلســـالمية إلى اســـتلهام شـــيء من عطاء هـــذه الذكرى 
والتركيز في هذه المناسبة على نبذ دواعي الشقاق والنزاع، مستذكرين 
قـــوال شـــريفا لرســـولنا األكـــرم محمـــد بـــن عبـــدهللا )ص( “تـــكاد األمم أن 
تتداعـــى عليكم كمـــا تتداعى األكلة على قصعتها، وقيل للرســـول أومن 
قلـــة نحـــن يومئذ يا رســـول هللا، قال ال ولكنكم غثاء كغثاء الســـيل”. إّن 
التاريـــخ يكتـــظ بـ “آداب الكراهيات”، ومن يســـبر غور التاريخ يقف على 
شواهد ال حصر لها تتمثل في القصص أو الروايات وغيرها، وال جدوى 
مـــن الوقـــوف عندها، والبـــد من تجاوزهـــا وال يتحقق هـــذا إال بالوحدة، 

فإنها الضمانة األكيدة لبناء األمة.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

كّتاُب قصة في سجل الخالدين
لكّتـــاب القصـــة اإلنجليـــز روعة تالمـــس العواطف وتفـــرح القلب، 
ويملكـــون مـــن معانـــي العبقريـــة الفذة، فأنـــا قرأت رائعة تشـــارلز 
ديكنـــز “أوليفر تويســـت” فـــي المرحلـــة اإلعداديـــة، وتعلقت بهذا 
الكاتـــب والعناصـــر الجمالية فـــي رواياته، والصـــور الرمزية التي 
ينطلق منها، وكتل األحاسيس والوجدانيات التي يصبها بأسلوبه 
الرشـــيق وكأنـــه يحدثنا عن أحـــالم، وما هي بأحـــالم، بل هي في 

صميم الواقع الحي وقطعة من صميم كيانه.
الشـــهيرة  المسلســـالت  أو  األفـــالم  شـــاهدنا  جميعنـــا  وبالتأكيـــد 
المقتبســـة مـــن روايـــات وقصـــص كتبهـــا اإلنجليـــز مثـــل “رحالت 
جليفـــر في بالد األقزام” للشـــاعر جوناثان ســـويفت” و”رونســـون 
كـــروزو” لدانيـــال ديفـــو، وقـــارئ هذه القصـــص كما كتـــب الكاتب 
الراحـــل محمـــد فريد أبوحديـــد. إن قارئ هذه القصص يســـتغرق 
في تتبع مغامرات أشـــخاصها ويستشـــف ما يقصـــده المؤلف من 
أحاديث هؤالء األشـــخاص وحركاتهم، فالمبدأ األول الذي يضعه 
هـــؤالء الـــرواد األوائـــل هـــو الســـنة التـــي ال تـــزال إلـــى اآلن تميز 

التأليف القصصي، فالمؤلف ال يظهر في القصة بنفســـه وال يتجه 
إلى القارئ مباشرة بآرائه، بل يدع األشخاص الذين يرسمهم في 
قصصـــه ليحدثـــوا القـــارئ أو يســـمعوا القارئ أحاديثهـــم ويوحوا 
إليـــه بوجهات نظرهـــم وبأعمالهم ومواجهة مشـــكالتهم، بما يريد 

المؤلف أن يوحي إليهم.
والمبـــدأ الثانـــي الذي وضعوه هو أن يكون أســـلوب القصة ســـهال 
تصويريا ال يحول فيه غموض بين القارئ وبين الفكرة أو مالمح 
الشـــخصية، والمبـــدأ الثالـــث الـــذي وضعـــوه هو أن تكـــون القصة 
عرضا بالغيا بالمعنى المفهوم من البالغة في الشعر أو في المقال 
األدبـــي، فـــإن بالغة القصة تنحصر في سالســـة أســـلوبها وصحة 

لغتها ووضوح صورها وقوة تعبيرها عن شخصياتها.
إن فن القصة كان منذ نشـــأته فنا اجتماعيا إنســـانيا بمعنى أنه لم 

يقصد إلى التسلية وحدها وإن كان بطبيعته مسليا.
عموما ســـتبقى أســـماء كتاب القصة اإلنجليز في سجل الخالدين 

وكنفحات الزهور.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ها هي الســـنوات تتوالى، وكل سنة نعيشها بكل تفاصيلها، وها هي بداية 
عام هجري جديد، معه يبتهل الكثير من المسلمين إلى هللا تعالى بالدعاء 
والتقرب إلى هللا عز وجل، ويسعى الكثير إلى صالح األعمال كل بطريقته 
التي تناســـبه، فهناك من يفضل البدء بالصالة أو الدعاء، فهو مخ العبادة، 
وبـــه قـــد تتغيـــر حياة اإلنســـان إلى األفضـــل، فباللجوء إلـــى هللا عز وجل 

يجني كل مسلم السعادة في الدنيا قبل اآلخرة.
هـــا هـــو العـــام الماضـــي قـــد رحل بـــكل تفاصيلـــه وآالمـــه وأحزانـــه، وبكل 
أفراحـــه، ويطل علينا هذا العام ونحن كلنا تفاؤل ودعوات صادقة لله عز 
وجـــل بـــأن يكون هذا العام عاًما مميًزا لكّل األحبة واألصدقاء، وأن يكون 
بدايـــة رائعة لكل األحـــالم الجميلة واألماني المخبأة فـــي الصدور، والتي 
ننتظـــر تحقيقهـــا، العـــام الجديد حقيقـــة فرصة رائعة كـــي نقلب صفحات 
األيـــام الحزينة، ونبـــدأ مًعا بداية مليئة بالحـــب والحماس والخير واألمل 

وحب الحياة.
حقيقـــة إن ما نعيشـــه اليوم فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، والتغيرات 
التي نشهدها في عهد ملك السالم خادم الحرمين الشريفين، دليل الرغبة 
فـــي التطوير والبنـــاء من أجل الوطن، حيث وضحـــت الرغبة في التغيير 
والتطويـــر، وأريـــد أن أوضح فـــي مقالتي هذه أن الحـــراك اإليجابي الذي 

تشـــهده المملكة بقيادة ملك العزم والحزم سلمان بن عبدالعزيز، ومؤازرة 
ولـــي عهـــده األمين، واكـــب تحقيق رؤيـــة المملكة العربية الســـعودية وما 
تضمنتـــه “رؤيـــة 2030”، ومـــا تضمنتـــه من بعد شـــامل ومتنـــوع لمجاالت 
رئيســـة متعددة اشتملت على تنويع مصادر الدخل بتنمية القطاعات غير 
النفطية، ويشـــكل القطاع الخاص مكونًا رئيســـيًا لها وفقًا لمخطط هيكلي 
استراتيجي مدروس، وتوفير األنشطة، والخدمات والفرص االستثمارية 
والوظيفيـــة، ومـــا تضمنته تلـــك الرؤية أيضـــا من تطوير لـــكل القطاعات، 
فـــكان للمـــرأة نصيبهـــا فـــي مجاالت عـــدة، لعـــل أهمهـــا التمكيـــن والقيادة 

اإلدارية باعتبارها النصف المكمل للمجتمعات.
وكذلـــك ما كان من قمم خليجية جمعـــت دول الخليج مع بعضها ومكنت 
الجميـــع من النقاش والســـعي إلى رفعة بلداننا جميعـــا، وهذا التآلف الذي 
نســـعى إليـــه ونريده، فلنكن في هذا العام أشـــد لحمـــة وتعاونا في حياتنا 
الشـــخصية، وكذلك على مســـتوى الدول، وأن نعمل بجـــد لكي نرفع دولنا 
عاليـــا بيـــن دول العالـــم، ولتكن كلمتنا واحـــدة، محققين الرفعـــة والتطور 
لجميـــع دولنـــا، وأخيـــرا لنوحـــد الجهـــود ولنكـــن جاديـــن في الوقـــوف يدا 
واحدة مع دولنا، هذا من جهة ومن جهة أخرى علينا أن نسأل: ماذا قدمنا 

ألوطاننا؟. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

غدير الطيار

رسالتي في العام الجديد

dr.ali.saegh 
@gmail.com

يســـتدل فـــي فيلـــم وثائقـــي غريب وخـــاص جدًا علـــى مدى تأثير غســـيل 
األدمغـــة منـــذ نعومـــة األظفـــار، وأن أية غايـــات يريد تحقيقها بشـــر همهم 
األوحـــد إرضـــاء غرائزهم لن تثنيهـــم ضمائرهم قيد أنملة عـــن بلوغها، كما 
أن أبـــرز مـــا يتـــوارى به أمثال هؤالء إلخفاء ســـوئهم هو الـــرداء ذو الطابع 

الديني.
يحكـــي الوثائقي )Keep sweet( عن جماعة تدعى )إف إل دي إس(، ادعى 
األب الروحـــي لهـــا أنـــه رســـول هللا إليهم، وأن مـــا يقوله إنما هـــو وحي من 
الـــرب، وهي جماعة مازالـــت ذات وجود في الواليـــات المتحدة األميركية، 
وقـــد يصل تعدادها إلـــى اآلالف. تتبنى الجماعة مبدأ تعدد الزوجات بدون 
ســـقف، وتستبيح الزواج من القاصرات والمحارم، وتعتمد الزواج القسري، 
وقـــد أسســـت بقـــوة المـــال، وبث األوهـــام في عقـــول الناس، ومنع وســـائل 
التواصل الحديثة عنهم، وتحقيق االكتفاء الذاتي في جميع النواحي بغية 

عزل أفراد الجماعة عن العالم الخارجي.

وعندمـــا غيـــب المـــوت األب الروحي المؤســـس للجماعة، تولـــى أحد أبنائه 
زمـــام األمـــور، وكما يقـــال مثلما يكـــون األب يكـــون الولد؛ فعـــاث االبن في 
األرض فســـادًا أكثـــر ممـــا اقترفه األب؛ فتـــزوج من أرامل أبيـــه، وفرق بين 
الزوجين واألبناء، وحكم بيد من حديد في أرض بعيدة ومعزولة يســـيطر 
عليها، إلى أن فر من فر من هذه السطوة واالستبداد واشتكى، فكان مصير 
الجاني الحكم عليه بالسجن ألكثر من مئة عام بتهم الزواج من قاصرات.

ومازال البعض لألسف يعتقد بتعليمات هذه الجماعة، مستمرين في تلقيها 
من رئيســـهم القابع داخل أســـوار الســـجن، وهو ما يثبت فعالً الخطر الكبير 
من غسيل األدمغة باسم الدين؛ فالمعتقدون هنا يتأرجحون ما بين الخوف 
من العقاب والنار، والرغبة في الثواب وبلوغ الجنة، ناهيك عن خوفهم من 
مخالفة العقل الجمعي المؤدية إلى إقصائهم وإبعادهم عن أهلهم وذويهم، 
وهم ال يدركون حقيقًة أن الدين مهذب للغرائز، وأن هللا جل وعال قد كرم 

بني آدم بنعمة العقل؛ فما ينافي العقل والمنطق ال يؤتمر به.

د. علي الصايغ

غسيل األدمغة

صدق أو ال تصدق
كثيرًا ما ســـمعنا بهذه المقوالت: “اطلبوا العلم ولو في الصين”، “اطلبوا العلم 
من المهد إلى اللحد”، “الســـماء هي الحد”، وال شك أن لهذه المقوالت الملهمة 
الكثيـــر مـــن الدالالت والعبر في الكثير من مناحـــي الحياة، فاإليطالي جوزي 
باتيرنـــو ذو الــــ 98 عامـــا ســـجل رقما قياســـيا كونـــه أكبر خريج فـــي إيطاليا! 
تصـــوروا يـــا قـــوم أنه حصـــل علـــى شـــهادة الماجســـتير في نفـــس تخصص 

البكالوريوس الذي حصل عليه قبل عامين في التاريخ والفلسفة!
وبحســـب وكالـــة رويتـــرز أن هذا الرجل الـــذي ولد عام 1923 لـــم يتمكن من 
الحصـــول علـــى التعليـــم األساســـي في ســـنوات عمـــره المبكرة، حيـــث أنهى 
دراسته الثانوية في عمر 31.. باتيرنو الذي شارك في الحرب العالمية الثانية 
أصيب بكوفيد 19 ورغم كل الظروف المحيطة الصعبة استطاع أن يحصل 
على مبتغاه العلمي. في اعتقادي الشـــخصي أن هذا الرجل الملهم يســـتحق 

أن يكون مثاالً يحتذى به ودرسا في اإلرادة القوية والصبر والتحدي.
وســـعدت كثيـــًرا لنشـــر هذا الخبـــر في منصـــات التواصـــل االجتماعي، حيث 
ســـيكون حافًزا وملهما للبعض، لكن لألســـف الشـــديد تفاجأت من التعليقات 
المنشورة وردود الفعل السلبية غير المسؤولة واستهزاء البعض منه! ال شك 
أن هؤالء األشخاص سامحهم هللا جهلة ال يملكون ذرة من الذوق واألخالق 
الحميدة والقيم اإلســـالمية النبيلة، ولو تأملنا كلمات القرآن ســـنجد أن كلمة 
“العلـــم” ومشـــتقاتها وردت فـــي القـــرآن أكثر مـــن 500 مرة، وهـــذا يدل على 

اهتمام اإلسالم بالعلم.
قصـــة هذا الرجـــل العجوز وغيره بالطبع يجب أن تكون عبرة لشـــبابنا الذين 
مـــازال البعـــض منهـــم ال يقـــدر أهميـــة التعليـــم لضمـــان مســـتقبله الوظيفـــي 
والمعيشي، فأستغرب كثيًرا من بعض الشباب الذين ال ينتهزون فرًصا ذهبية 
إلكمال دراساتهم العليا حتى وإن حصلوا على منح مجانية من قبل أصحاب 
العمل! لقد علمتني الحياة أن الفرص ال تتكرر وعلى المرء استغاللها، وأذكر 
جيدًا عندما منحت لي فرصة دراسة الماجستير بعد انقطاع دام 20 عامًا من 
حصولي على البكالوريوس من قبل جهة عملي، وال أنكر أنني في البداية لم 
أكن متحمًسا وكان األمر بمثابة تحد لي وفي غاية الصعوبة بسبب التزامات 
العمـــل والحياة الزوجيـــة ووجود األبنـــاء وااللتزامـــات االجتماعية األخرى، 
لكـــن بفضل من هللا وتوفيقـــه تمكنت من التخرج وكان حفـــل التخرج عيًدا 
ومناســـبة ســـعيدة ال أستطيع وصفها ونســـيت تماًما كل التعب والتضحيات 

وسهر الليالي.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



االتحاد البحريني لكرة القدم

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  يجـــري 
التمهيديـــة  األدوار  قرعـــة  القـــدم، 
لكأس ســـيدي جاللة الملك المعظم 
حفظه هللا ورعاه ولمســـابقة دوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز ومســـابقة 
للموســـم  الثانيـــة  الدرجـــة  دوري 
الرياضـــي المقبل 2022/2023 يوم 
أغســـطس   10 الموافـــق  األربعـــاء 
2022 في تمام الساعة 11 صباًحا،  
وذلك عبـــر تقنية االتصـــال المرئي 
نظـــام  وبحســـب  )زوم(.  بعـــد  عـــن 
حمـــد  بـــن  ناصـــر  لـــدوري  القرعـــة 
الثانيـــة،  الدرجـــة  ودوري  الممتـــاز 
فإن األندية الـ 12 في كل مســـابقة 
ســـيتم توزيعهـــا علـــى مســـتويين، 
األولـــى  المســـتوى  يضـــم  بحيـــث 
مـــن  المراكـــز  أصحـــاب  األنديـــة 
األول وحتى الســـادس، فيما يضم 
المســـتوى الثانـــي األندية أصحاب 
المراكز من الســـابع  وحتـــى الثاني 

عشـــر، وذلـــك بنـــاًء علـــى الترتيـــب 
الموســـم  فـــي  للمســـابقتين  العـــام 

الرياضي الماضي 2021/2022.
المرئـــي  االجتمـــاع  وسيشـــهد    
إطالع األندية األعضاء على نظام 
المســـابقات للموســـم المقبـــل بعـــد 
االنتهاء من مراسم سحب القرعة.

 وسيقوم المركز اإلعالمي باالتحاد 
برابـــط  اإلعـــالم  وســـائل  بتزويـــد 

سحب القرعة في وقت الحق.

10 أغسطس قرعة “مسابقات الكرة”

أحمد مهدي

االتحاد البحريني لكرة القدم

ينظـــم االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم، 
ورشـــة عمل ألندية دوري ناصر بن حمد 
 Instat شـــركة  مـــع  بالتعـــاون  الممتـــاز، 
للتحليل الفنـــي للمباريات، وذلك يومي 

19 و20 أغسطس 2022.
وســـتعقد الورشـــة في قاعة المؤتمرات 
باســـتاد البحرين الوطني، وســـتخصص 
في يومها األول الموافق 19 أغســـطس 
للمدربيـــن ومســـاعدي المدربين، إضافة 
إلـــى مســـؤولي تعاقـــدات الالعبيـــن في 
األنديـــة، وذلـــك خالل الفتـــرة 5 حتى 7 
مســـاًء. أما اليـــوم الثاني 20 أغســـطس 
الفنييـــن  للمحلليـــن  فســـيخصص 
 10 الفتـــرة  خـــالل  وذلـــك  للمباريـــات، 

صباًحا حتى 1 ظهًرا.
ويهيـــب االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
بأنديـــة دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز، 
إلرســـال خطاب عبر البريـــد اإللكتروني 
معلومـــات  ويتضمـــن   ،info@bfa.bh
التواصل الخاصة بمرشحيهم للمشاركة 
فـــي الورشـــة، وذلـــك في موعـــد أقصاه 
مـــع انتهاء ســـاعات عمل يـــوم الخميس 
الموافـــق 18 أغســـطس 2022، مع العلم 
بإمكانية ترشيح أي من أعضاء األجهزة 
الفنيـــة بأنديـــة دوري ناصـــر بـــن حمـــد 

الممتاز غير المذكورين في التعميم.

ورشة عمل “Instat” للتحليل الفني

كريم: مستعدون للتعاون في أي مشروع لتطوير اإلعالم الرياضي
لجنة اإلعالم الرياضي تشيد بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد

أشاد رئيس لجنة اإلعالم الرياضي بجمعية الصحفيين 
البحرينية أحمد كريم، بتوجيهات النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة 
العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة لتطوير اإلعالم 
الرياضي فـــي مملكة البحرين؛ بوصفه شـــريكا وداعما 
لنجاح العمل الرياضي ومساهما في تحقيق المزيد من 

االنجازات في هذا القطاع.
وأضاف كريم أن تأكيد ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة على ضـــرورة تطوير اإلعالم الرياضي وتوجيه 
سموه لوزير شؤون اإلعالم  رمزان بن عبدهللا النعيمي 
لوضـــع خطة بهذا الشـــأن، يعكس رؤية ســـموه الثاقبة 
وحنكته اإلدارية الفذة، والتي تتكشـــف يوما بعد آخر، 
عبـــر القرارات الموفقـــة في مختلف القضايـــا المتعلقة 

بالرياضة.

وأشـــار كريـــم إلى أن لجنـــة اإلعالم الرياضـــي بجمعية 
الصحفييـــن البحرينية، على اســـتعداد تام للتعاون مع 
وزارة شـــؤون اإلعالم في المشـــاريع القادمة؛ من أجل 
االرتقاء باإلعالم الرياضي في مملكة البحرين، مضيفا 
أن جمعية الصحفيين برئاســـة عيســـى الشـــايجي تعد 
لجنة اإلعالم الرياضي واحدة من أهم اللجان وتحظى 
بدعـــم مجلـــس اإلدارة؛ نظـــرا لمـــا تشـــكله الرياضة من 

قطاع مهم وحيوي في مملكة البحرين.

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

أحمد كريمسمو الشيخ خالد بن حمد لدى استقباله وزير شؤون اإلعالم
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يسعى منتخبنا لكرة السلة لفئة الشباب للوصول 
إلى المباراة النهائيـــة للبطولة الخليجية المؤهلة 
لكاس آســـيا تحت 18 عاًمـــا، حينما يالقي نظيره 
القطري في مواجهة نصف النهائي، الجمعة، عند 
3 عصـــًرا بتوقيت البحرين، وذلك في إمارة دبي 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة.   
وكان المنتخـــب احتـــل المركـــز الرابـــع فـــي الدور 
التمهيدي عبر فوزين و3 خسارات، إذ تفوق على 
اإلمارات وعمان، فيما خســـر مـــن الكويت وقطر 
والســـعودية؛ ليتأهل للمربع الذهبي ويالقي قطر 

متصدرة المنتخبات في التمهيدي.

ويقـــود منتخبنـــا المـــدرب ميندوغـــاس، وتضـــم 
قائمـــة الالعبيـــن: ناصـــر العنـــزور، عمـــران نجف، 
محمد غازي، إســـماعيل كمال، عبدالرزاق ســـيف، 

مهـــدي علي خليفـــة، علـــي خالد، إليـــاس يونس، 
عباس البصري، علي جواد، عباس فاضل وحسن 

غريب.

“شباب السلة” يالقون قطر في نصف نهائي “الخليجية”

منتخب الشباب لكرة السلة

عسكر يطلع على استعدادات وفد “أولمبياد الشطرنج”
خالل لقائه رئيس اتحاد األلعاب الذهنية

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن 
عســـكر رئيـــس اتحـــاد األلعـــاب الذهينة طارق الشـــيباني 
وعـــدد من أعضاء مجلس إدارة االتحـــاد، والوفد المغادر 
إلـــى أولمبيـــاد الهنـــد، وعـــدد مـــن أوليـــاء أمـــور الالعبين؛ 
وذلـــك لالطمئنان علـــى األمـــور المتعلقة بهذه المشـــاركة 
المهمـــة، وقـــد رحـــب عبدالرحمن عســـكر بأعضـــاء اتحاد 
األلعـــاب الذهنيـــة والوفد المشـــارك من العبيـــن والعبات 
وعدد مـــن أولياء األمور وأبدى اســـتعداد الهيئة للتعاون 
وتذليل التحديات إلنجاح المشاركة؛ كون الشطرنج لعبة 
أولمبية، متمنيًا للوفد المشـــارك مـــن العبين والعبات كل 
التوفيق والســـداد في المنافســـة العالمية، مشيدا بتفاني 

الالعـــب البحرينـــي بشـــكل عام فـــي بذل قصـــارى جهده 
فـــي تمثيل البحريـــن وإبراز الصورة المشـــرفة على كافة 

المستويات، وتعزيز روح الفريق الواحد. 
ومـــن جانبه، تقـــدم طـــارق الشـــيباني بالشـــكر واالمتنان 
لعبدالرحمـــن عســـكر علـــى ما أبـــداه من اهتمـــام وحفاوة 
االســـتقبال ومـــا أســـداه مـــن نصائـــح وتوجيهـــات ثمينة 
للوفـــد المشـــارك، مؤكـــدا اعتزاز اتحـــاد االلعـــاب الذهنية 
بالدعـــم المهـــم فـــي تحقيـــق مشـــاركة البحريـــن بفريقين 
اثنيـــن للرجـــال والنســـاء فـــي األولمبيـــاد ألول مـــرة، بعد 
أن كان مقتصـــرا علـــى فريـــق للرجـــال وذلـــك بعـــد الجهد 
المشكور من المسؤولين بتسهيل متطلب االعتماد المالي 
الكفيـــل بالمشـــاركة، كما أكد أعضـــاء مجلس اإلدارة على 

الســـعي بتنظيـــم الخطوات الســـتقطاب مـــدرب محترف 
كفيـــل بتنظيـــم آليـــة إعـــداد المنتخبـــات بصـــورة مهنيـــة 
مبنيـــة على خطط عمـــل يعول عليها في المنافســـة على 
البطـــوالت المناطقيـــة والدولية للفئـــات العمرية تحت 8 
وتحـــت 10 وتحت 12 ســـنة والتركيز زيادة الممارســـين 
لأللعـــاب الذهنية بشـــكل عـــام، حضر اللقـــاء كل من مدير 
إدارة الرقابـــة والتدقيق اإلداري محمد شـــوقي ســـليس، 
ونائب رئيس االتحاد علي الســـليطي وأمين الســـر جمال 
عبدالغفار والالعبات زينب العفو وسندس عبيد وحوراء 
ومـــرام الموســـوي ونجـــالء أحمـــد والالعبين ماهـــر عياد 
وحســـين عياد ومصعب شاكر وحسين بوخلف وإبراهيم 

آل بورشيد.

اتحاد األلعاب الذهنية

جانب من اللقاء

بن جالل يستقبل بطل ووصيف خليجية كواترو الكروية لألكاديميات
أكد أن اإلنجاز أولى ثمرات التعاون بين طموح وأوليه

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة طموح 
لـــإدارة الرياضيـــة محمـــد عبداللطيف بن 
جـــالل فريقي أكاديمية طمـــوح أوليه في 
فئتـــي تحـــت ١٤ ســـنة وتحـــت ١٢ ســـنة، 
وذلك بمناســـبة تحقيقهما المركزين األول 
والثاني على التوالي في منافسات بطولة 
الخليجيـــة والتـــي  كواتـــرو لألكاديميـــات 
أقيمـــت في مدينة عجمـــان باإلمارات في 

الفترة من ٢٦ يوليو وحتى ٣ أغسطس.
وجـــاء اســـتقبال أبطـــال خليجيـــة كواترو 
العوضـــي  علـــي عبـــاس وخالـــد  بحضـــور 
الشـــريكين المؤسســـين ألكاديميـــة أوليـــه 
البحريـــن، وبحضور أعضـــاء الجهاز الفني 

واإلداري والعبي فريقي طموح أوليه.
وأعـــرب محمد عبداللطيـــف بن جالل عن 
التـــي  المتميـــزة  للنتائـــج  الكبيـــر  تقديـــره 
حققهـــا فريقـــا أكاديمية طمـــوح أوليه في 

منافســـات بطولـــة كواتـــرو، وهـــو مـــا أثمر 
حصولهمـــا علـــى المركـــز األول لفئة تحت 
١٤ ســـنة، والمركـــز الثانـــي لفئـــة تحت ١٢ 
سنة، مشـــيدا بعطاء الالعبين واجتهادهم 

الالفت طوال مشوار المنافسة.
وثمـــن بن جـــالل الدور المحـــوري ألعضاء 
الجهـــاز الفنـــي واإلداري، ومـــا بذلـــوه مـــن 
عطـــاء طيب في تهيئة األجواء المناســـبة 
لالعبيـــن؛ من أجل تشـــريف الوطن، ورفع 
رايتـــه بيـــن الـــدول الخليجية المشـــاركة، 
مؤكـــدا فـــي الوقـــت ذاتـــه حـــرص طموح 
علـــى توفيـــر كل متطلبـــات النجـــاح لفرق 
المشـــاركات  مختلـــف  فـــي  األكاديميـــة 

القادمة.
وقـــال بـــن جـــالل: إن ما تحقق مـــن نتائج 
طيبـــة فـــي بطولـــة كواتـــرو لألكاديميـــات 
الخليجيـــة يمثـــل باكـــورة التعـــاون البناء 

والمثمـــر بيـــن طمـــوح وأوليه، ويعـــزز من 
مســـيرة وخطـــط البرامـــج التـــي وضعـــت 
فـــي ســـبيل االرتقـــاء بالمســـتويات الفنية 
مواصلـــة  أهميـــة  إلـــى  مشـــيًرا  لالعبيـــن، 
العطاء خدمة ألهداف هذا المشروع الذي 
ينشـــد النهـــوض بالعبـــي الفئـــات العمرية، 
ويســـاعدهم في التألق ســـواء مع األندية 

أو المنتخبات الوطنية مستقباًل.

مـــن جانبهـــم، أشـــاد مســـؤولو األكاديميـــة 
وأعضاء الجهاز الفني واإلداري والالعبين 
بفريقـــي طمـــوح أوليـــه بالدعـــم الضخـــم 
الـــذي تلقوه من قبل رئيـــس مجلس إدارة 
طمـــوح، معربين عـــن أملهم فـــي مواصلة 
اإلنجـــازات  بتحقيـــق  وثقتهـــم  العمـــل 
الرياضية البارزة باســـم البحرين في كافة 

الفعاليات القادمة.

طموح- اللجنة اإلعالمية

جانب من استقبال فريقي أكاديمية طموح وأوليه

أوروبا تحت المجهر
* إدارة نـــادي برشـــلونة االســـباني قامت بإتمام بعـــض التعاقدات الالفتة 
بجلب البرازيلي رافينيا والمهاجم البولندي المميز ليفاندوفسكي واللذين 
ســـيعطيان بكل تأكيد إضافة هجومية كبيـــرة للفريق الكاتالوني، بيد أن 
في حقيقة االمر أن التعاقد معها يكشف إلى حد كبير مدى التخبط الذي 
تعيشه اإلدارة وعدم امتالكها الرؤية السلمية إلعادة بناء الفريق؛ بسبب 

تكدس مجموعة كبيرة من الالعبين المهاجمين في آٍن واحد!!.
تشـــافي أصبـــح يمتلـــك باإلضافـــة الـــى رافينيا وليفـــا كال مـــن ابوميانغ..

فاتي..توريـــس وديمبلـــي في الشـــق الهجومي..وال نعلم كيف ســـيتمكن 
تشـــافي من ادماج كل هذه االســـماء مع بعضها البعض والذي يبدو أمرًا 
مستحيالً..وهذا معناه أن تشافي سيكون مضطرا لترك ثالثة منهم على 
االقـــل علـــى دكة البـــدالء، وهذا مؤشـــر واضح على مدى تخبط تشـــافي 
واالدارة ســـويا، فبلغـــة العقـــل والمنطـــق كان يجـــب عـــدم تجديـــد عقـــد 
ديمبلـــي اذا وصـــل رافينيا، وكان مـــن المفترض ان يرحـــل اوباميانغ في 

حال وصول ليفا!!. 
  * علـــى مـــا يبـــدو أن المـــدرب الجديد لمانشســـتر يونايتد تـــن هاغ يريد 
تغيير آلية لعب المانيو وتحويله من فريق يدافع ويعتمد على المرتدات 
كما كان حاله في عهد مورينيو وسولشـــاير الى فريٍق هجومي يســـتحوذ 
ويســـيطر ويباغت كما هو حال فريقي ليفربول ومانشســـتر سيتي..ومن 
اجـــل ذلـــك تعاقد مع صانـــع االلعـــاب الدنماركـــي إريكســـون، ويصر على 

التعاقد مع العب الوسط دي يونغ!!.
 ليـــس مـــن الســـهل علـــى أي مـــدرب أن يأتـــي لفريـــق يلعب بنظـــام معين 
لســـنوات طويلـــة ويســـعى لتغييـــره كليا..لذلك مـــن األولـــى أن يكمل تن 
هـــاغ على نفـــس النظام في البداية وبعدها يبدأ بفرض اســـلوبه المحبب 

تدريجيا واال سيجد نفسه في معاناة كبيرة في ادارة الفريق!!. 
  * يقول ساكي”ال فائدة من التعاقد مع بوغبا ودي ماريا ولو جلبت معهما 
زانيلـــو ومهاجم اخـــر بوجود فالهوفيتـــش وكيزا طالما ســـيلعب اليغري 

بنفس نظام لعبه الدفاعي البحت”!!
  هل فهمت يا اليغري؟!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي



أحمد مهدي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

 الصــددي يشـكر المسانــدين 
فــي “رالــي بــاجـــا رومـــــانـيــا”

توجـــه نجـــم ســـباقات الرالي البحريني الشـــهير حســـن 
الصددي بخالص شـــكره وتقديره إلى كل من وقف إلى 
جانبه وســـانده بأي شـــكل من األشـــكال في مشـــاركته 
األخيرة ضمن منافســـات “رالي باجا رومانيا 555” الذي 
أقيـــم فـــي رومانيا في الفترة من 28 يوليو الماضي - 2 
أغســـطس الجاري وسط منافســـة عالية جدا ومشاركة 
واســـعة ونوعيـــة لنخبـــة مـــن ألمـــع متســـابقي الراليات 
العالمييـــن، ومعربـــا عن ســـعادته بما حققـــه من حضور 
موفـــق ونتائـــج مشـــرفة لرياضـــة الســـيارات خصوصـــا 

والرياضة في مملكة البحرين عموما.
االتحـــاد  رئيـــس  وامتنانـــه  بشـــكره  الصـــددي  وخـــص 
البحريـــن للســـيارات الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عيســـى بـــن 
محمد آل خليفة، مقدرا له اهتمامه ودعمه ومســـاندته 

الدائمة له ولجميع إخوانه ممارســـي رياضي السيارات، 
ومؤكـــدا أن الشـــيخ عبـــدهللا بن عيســـى بـــن محمد آل 
خليفة له أدوار متميزة ومشجعة، وهي بمثابة المحرك 
الذي من شـــأنه أن يدفع بعشـــاق رياضة الســـيارات إلى 
تقديـــم المزيـــد من التجـــارب والدخول فـــي العديد من 
المشـــاركات التي تنعكس إيجابا على رياضة السيارات 

البحرينية.
وكمـــا أثنـــى المتســـابق حســـن الصـــددي علـــى اهتمـــام 
االتحـــاد  فـــي  والمعنييـــن  المســـؤولين  بقيـــة  ومتابعـــة 
البحريني للسيارات وما أبدوه من متابعة وتواصل كان 
له األثر الطيب على نفســـه وأدائـــه خالل مراحل الرالي 
الرومانـــي، مؤكدا أن كل ما تلقـــاه من اتصاالت وكلمات 
إطراء هي محل تقديره وعنايته، مشـــيرا إلى التواصل 

الطيب والمتميز والمحفز له والذي اختص به عبدالعزيز 
الذوادي مدير االتحاد البحريني للســـيارات، إضافة إلى 
وقفتـــه الداعمـــة والدائمـــة إلـــى جانبـــه وإســـهاماته إلى 

جانب إخوانه في بلورة هذا الحلم على أرض الواقع.
ولم ينَس الصددي العودة من جديد إلى توجيه خاص 
شـــكره وجزيـــل امتنانه إلـــى أخيه علي الصـــددي وإلى 
صديقـــه الوفـــي ورفيـــق دربه نجـــم رياضة الســـيارات 
اإلماراتي راشـــد الكتبـــي من فريـــق R-X Sport والذي 
كان لـــه الـــدور البـــارز والفعلـــي فـــي عودتـــه المظفـــرة 
إلـــى المشـــاركة فـــي الســـباقات بعـــد ابتعـــاد عنها ســـتة 
أعـــوام، مبينـــا بـــأن الكتبـــي كان لـــه الفضل فـــي عودته 
إلى المشـــاركات وتحقيقـــه للنتيجة الطيبة والمشـــرفة 

للرياضة في مملكة البحرين عموما.

اللجنة اإلعالمية

لأللعـــاب  البحرينـــي  االتحـــاد  وقـــع 
االلكترونية مذكرة تفاهم مع عيادة 
Intouch Clinic، حيث وقع مذكرة 
التفاهـــم من جانـــب االتحاد رئيس 
مجلـــس االدارة حســـين الكوهجي 
 Amy ومن جانب العيادة الدكتورة

الرئيسة التنفيذية للعيادة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة تماشـــيًا 
مـــن توجيهات النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
الطبـــي  الفحـــص  إجـــراء  بإلزاميـــة 
لجميع الالعبين والحكام والطواقم 
الفنية قبل وبعد جميع الدوريات بما 
يتماشى مع توجيهات ممثل جاللة 
الملك لألعمال االنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب، رئيـــس المجلـــس األعلـــى 

الشـــيخ  ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب 
ناصر بن حمـــد آل خليفة؛ لالعتناء 
بصحـــة الرياضييـــن، وأن االهتمـــام 

والعنايـــة بصحـــة ولياقة ممارســـي 
الرياضـــة عنصـــر جوهـــري يتكامـــل 
مع برامج واســـتراتيجيات القطاع 

البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الرياضـــي 
االتحـــاد  رئيـــس  أعـــرب  حيـــث 
البحريني لأللعـــاب االلكترونية عن 

بالـــغ شـــكره وعظيم امتنانه لســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
علـــى ما يقدمـــه من دعـــم واهتمام 

بالرياضييـــن وصحتهم، مشـــيرًا أن 
ذلك سيســـهم في االرتقاء بالقطاع 
والرياضييـــن  عمومـــا  الرياضـــي 
خصوصـــا، كمـــا أثنى علـــى التعاون 
فيما بين االتحاد البحريني لأللعاب 
 Intouch Clinic اإللكترونية وعيادة
والخدمـــات المميزة التي ســـتقدما 
لرياضيي االتحاد، وأن هذا التعاون 
ورش  عقـــد  إلـــى  أيضـــًا  ســـيؤدي 
عمـــل ونـــدوات لجميـــع الرياضيين 
واألفراد المرتبطين بها حول تعزيز 

األداء والوقاية من االصابات. 
 Amy مـــن جهتـــه أعـــرب الدكتـــورة
عـــن  للعيـــادة  التنفيذيـــة  الرئيســـة 
ســـعادتها بهذا التعاون، مشـــيرة أن 
العيـــادة والقائميـــن عليهـــا ســـتبذل 
قصـــارى جهدها لتقديـــم الخدمات 
التي يحتاجها منتسبو االتحاد مما 

يسهم في الحفاظ على صحتهم.

االتحاد البحريني لأللعاب اإللكترونية

Intouch Clinic اتحاد األلعاب اإللكترونية يوقع مذكرة تفاهم مع عيادة
تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد

من توقيع مذكرة التفاهم

حسن الصددي

تعاقد نـــادي الحد مع الالعب أحمد 
الفريـــق  صفـــوف  ليمثـــل  القصيـــر؛ 
األول لكـــرة القـــدم بالنـــادي خـــالل 
منافسات الموسم الرياضي الجديد 

.2022-2023
وأعلـــن الحداويون عـــن التعاقد مع 
العب خط الوســـط أحمـــد القصير؛ 
تعزيـــزا لتشـــكيلة المـــدرب الوطني 
محمد الشمالن في الموسم المقبل. 
وســـبق للقصيـــر أن مثـــل عـــدًدا من 
المنامـــة  ومنهـــا  المحليـــة  األنديـــة 
والخالديـــة والنجمة، كما مثل نادي 
الحـــد في مواســـم ماضيـــة، إذ كان 
أحـــد عناصـــر الفريـــق حينمـــا تـــوج 
بلقـــب دوري ناصر بـــن حمد الممتاز 
في الموسم الرياضي 2019-2020.
ويســـعى الحـــد لظهـــور مغايـــر فـــي 
بعـــد  خاصـــة  الجديـــد،  الموســـم 
الموســـم الماضـــي الـــذي كان فيـــه 
الفريـــق قريبـــا مـــن الهبـــوط لدوري 

الدرجة الثانية، قبل أن يؤكد بقاءه 
فـــي الـــدوري الممتـــاز عبـــر تصدره 

الملحق.
وســـبق للحـــد أن أعلـــن عـــدًدا مـــن 
محمـــد  مـــع  كالتجديـــد  الصفقـــات 
أبـــو  الغانـــي  والمحتـــرف  الطيـــب 
بكـــر يعقـــوب، والتعاقـــد مـــع تياغو 
أوغستو وراكان مفلح وحمد بشير 

علـــى  عـــالوة  علـــي،  وعبدالرحمـــن 
الحـــارس عبدهللا الكعبـــي، والعبي 
خط المقدمة عيســـى جهاد ومحمد 
خالـــد وعبدالفتاح بشـــير، باإلضافة 
إبراهيـــم  األيمـــن  المدافـــع  إلـــى 
مصطفـــى وقلب الدفـــاع النيجيري 
عزيـــز الـــذي مثـــل ناديـــي الشـــباب 

والبديع سابًقا.

أحمد القصير يعود لتمثيل كرة الحد

أحمد القصير بلباس الحد

تقديم الالعب حسين ريان

تعاقـــد نـــادي الخالدية مـــع المدرب 
البرتغالـــي برونو بيريرا؛ لإلشـــراف 
القـــدم  لكـــرة  األول  الفريـــق  علـــى 
بالنـــادي خالل منافســـات الموســـم 

الرياضي الجديد 2022-2023.
وأعلـــن نـــادي الخالديـــة عـــن ضـــم 
علـــى  ليكـــون  البرتغالـــي؛  المـــدرب 
فـــي  للفريـــق  الفنيـــة  اإلدارة  رأس 

الموسم المقبل.
وجـــاء التعاقـــد مـــع المـــدرب برونو 
بنـــاًء على الســـيرة الذاتيـــة المميزة 
إلـــى  بهـــا. وســـيكون  يتمتـــع  التـــي 
جانـــب برونو طاقم معاون برتغالي 

باإلضافة إلى الطاقم المحلي.
ويســـعى الخالدية لظهور مميز في 
الموســـم الجديد، خاصة مع ســـعيه 
لقـــب كأس جاللـــة  علـــى  للحفـــاظ 
الملـــك الـــذي أحـــرزه فـــي الموســـم 

الماضـــي، باإلضافـــة إلى المنافســـة 
علـــى لقـــب دوري ناصـــر بـــن حمـــد 

الممتاز.
وقـــال برونـــو خـــالل تقديمـــه عبـــر 
حســـابات التواصل االجتماعي إنه 
يعشـــق التحـــدي ويســـعى لتحقيق 
ظهـــور إيجابي وكتابـــة التاريخ مع 

فريقه الجديد.

تركيـــا  خيـــار  يترجـــح  ذلـــك،  إلـــى 
لنـــادي  خارجـــي  معســـكر  إلقامـــة 
الخالدية بدًءا من األسبوع المقبل؛ 
للتحضيـــر للموســـم الجديـــد الـــذي 
سيدشـــنه الفريق بلقـــاء الرفاع في 
كأس السوبر، ودوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز بناًء على مـــا تفرزه القرعة 

المقررة 10 أغسطس.

يعشق التحدي ويسعى لكتابة التاريخ مع النادي

البرتغالي برونو مدرًبا للخالدية

برونو بيريرا
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أبرم مجلس إدارة نادي عالي صفقتين إضافيتين 
الرياضـــي  للموســـم  القـــدم  لكـــرة  األول  للفريـــق 

الجديد 2022 - 2023.
وتعاقد النادي مع الالعبين حســـين ريان ومحمد 
علـــي غلوم. ويلعب حســـين ريان فـــي مركز قلب 
الدفـــاع، في حين أن محمد علي غلوم من العبي 
خـــط الوســـط، وســـبق لـــه تمثيـــل منتخباتنا على 

مستوى الفئات العمرية.
وجـــاء التعاقد مع الالعبين ضمـــن إطار خطوات 
الفريـــق بقيـــادة المـــدرب الوطنـــي جاســـم محمد 

فـــي منافســـات  للنـــادي  للظهـــور األول  للتجهيـــز 
االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم، وذلـــك بعد قبول 
فـــي  عالـــي  النـــادي حديًثـــا. وســـيلعب  عضويـــة 
منافسات دوري الدرجة الثانية، كما سيبدأ مشوار 

كأس جاللة الملك من خالل األدوار التمهيدية.
إلـــى ذلـــك، تعاقد نادي عالي مـــع المدرب الوطني 
عقيـــل بـــركات؛ ليكون معـــًدا بدنًيـــا للفريق األول 
لكـــرة القـــدم. وكان عقيـــل بـــركات المعـــد البدنـــي 
خـــالل  األهلـــي  بالنـــادي  األول  الكـــروي  للفريـــق 

الموسم الماضي 2021 - 2022.

صفقــــات إضافـــية لـ “كــرة عــالي”
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بنسبة زيادة بلغت 13.37 %

“الخليجي التجاري” يعلن عن صافي أرباح 6.81 مليون دينار للنصف األول
أعلن المصـــرف الخليجي التجاري عن 
نتائجـــه الماليـــة للربع الثانـــي من العام 
2022، حيـــث حقـــق المصـــرف أرباًحـــا 
صافية عائدة لمســـاهمي الشركة بلغت 
 3.901 مقابـــل  دينـــار  مليـــون   3.362
مليون دينار في نفس الفترة من العام 
الماضي، أي بانخفاض قدره 13.82٪. 
وبلغت ربحية السهم 0.45 فلس خالل 
نفـــس الفتـــرة مقارنـــًة مـــع 1.12 فلس 

للفترة المماثلة من العام الماضي. 
وبلـــغ مجمـــوع اإليـــرادات قبـــل العائد 
االســـتثمار  حســـابات  أصحـــاب  إلـــى 
للربـــع الثانـــي من عـــام 2022 ما قيمته 
13.208 مليون دينـــار، مقابل 15.611 
مليـــون دينـــار تم تســـجيلها عـــن نفس 
الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض 

قدره 15.39%. 
وفيمـــا يتعلق بالنتائـــج المالية النصف 
ســـنوية للفترة المنتهيـــة في 30 يونيو 
2022، حقـــق المصـــرف أرباًحا صافية 
عائدة علـــى المســـاهمين بلغت 6.810 
مليون دينـــار مقارنًة مع 6.007 مليون 
دينـــار للنصف األول من العام الماضي، 
بنســـبة زيـــادة بلغـــت 13.37 %، فيمـــا 
بلغـــت ربحية الســـهم للفتـــرة المنتهية 
فـــي 30 يونيو 2022 ما مقـــداره 4.74 
فلســـًا مقارنـــة مـــع 3.74 فلســـًا للنصف 
الثاني من العام الماضي، بينما وصلت 
القيمـــة اإلجمالية لمجمـــوع اإليرادات 
قبـــل العائـــد إلـــى أصحـــاب حســـابات 
النصـــف  بنهايـــة  المصـــرف  االســـتثمار 
األول مـــن العـــام الجاري إلـــى 26.911 

مليـــون دينـــار، ُمقابـــل 28.439 مليون 
دينار للنصف األول من العام الماضي. 
كما انخفض إجمالي حقوق المساهمين 
)بعد اســـتبعاد حقـــوق األقليـــة( للفترة 
المنتهيـــة فـــي 30 يونيو 2022 بنســـبة 
1.71 % ليصـــل إلـــى 143.797 مليون 
دينـــار، مقارنـــة مـــع 146.298 مليـــون 
وارتفـــع  الماضـــي.  العـــام  مـــن  دينـــار 
إجمالي األصـــول للفتـــرة المنتهية في 
 %  6.00 بنســـبة  2022م  يونيـــو   30
ليبلغ 1,236.144 مليون دينار، مقارنة 
مـــع 1,166.184 مليون دينار من العام 
الماضـــي، باإلضافة إلى ارتفاع الودائع 
بنســـبة 0.84 % لتصل إلـــى 919.237 
مليـــون دينـــار، مقارنـــة مـــع 911.547 
مليـــون دينـــار مـــن العام الماضـــي. كما 
أظهـــرت النتائـــج الماليـــة ارتفاعـــا في 
 1.83% بنســـبة  الســـيادية  الصكـــوك 
ليصـــل إلـــى 300.453 مليـــون دينـــار، 
مقارنة مـــع 295.040 مليون دينار من 

العام الماضي. 
وفـــي معـــرض تعليقـــه علـــى النتائـــج 
القصيبـــي،  ســـطام  صـــّرح  الماليـــة، 
قائـــاًل:  للمصـــرف  التنفيـــذي  الرئيـــس 
“يمضـــي المصرف الخليجـــي التجاري 
بخطـــى ثابتـــة بتحقيقه لنتائـــج مالية 
إيجابية على مستوى األداء العام رغم 
كل التحديات التي يشهدها العالم في 
اآلونـــة األخيـــرة، والتـــي ترتـــب عليها 
الكثيـــر مـــن االجـــراءات علـــى جميـــع 
المســـتويات، حيث عملنا خالل الستة 
أشـــهر الماضيـــة على إطـــالق عدد من 

المبـــادرات التي ســـاهمت بشـــكٍل كبير 
في اســـتقرار ادائنا المالـــي ونمو أرباح 
المصرف، ويشمل ذلك طرح مجموعة 
من المنتجات على مســـتوى حســـابات 
اإلدخـــار والودائـــع والتمويالت لألفراد 
والشـــركات، والتوســـع فـــي الخدمـــات 
المتطـــورة وفقـــا  الرقميـــة  المصرفيـــة 
والتكنلوجيـــات  التقنيـــات  ألحـــدث 
المالية.” وأضاف القصيبي “وفي إطار 
وســـعيه  العصـــر  لمتطلبـــات  مواكبتـــه 
الدائم لتقديم تجربة مصرفية مريحة 
ومبتكـــرة لعمالئـــه عبر شـــبكة فروعه، 
يواصل المصـــرف الخليجـــي التجاري 
العمـــل على تنفيـــذ مشـــروعه الطموح 
لرقمنة خدمات الفروع ونتطلع إلنجاز 
مرحلـــة متقدمة من هذا المشـــروع مع 
نهايـــة العام الجـــاري، في حين يواصل 
الرقميـــة  خدماتـــه  تطويـــر  المصـــرف 
األخـــرى،  التـــي يقدمهـــا عبـــر قنواتـــه 
ومنها تطبيق “الخليجي للهاتف النقال 
“والذي تم إضافة المزيد من الخدمات 

التي من الممكن إنجازها عبر التطبيق 
الحاجـــة  دون  وســـهولة  ســـرعة  بـــكل 
لزيـــارة الفـــروع ويعمـــل المصرف على 
إضافـــة المزيـــد مـــن الخدمـــات خـــالل 
الفتـــرة القريبـــة القادمة، كما وســـنقوم 
الخدمـــات  مـــن  مجموعـــة  بطـــرح 
التـــي تتوافـــق  المبتكـــرة  والمنتجـــات 
مـــع تطلعات عمالؤنا الكـــرام من أفراد 
وشـــركات باإلضافـــة إلـــى الدخول في 
المزيـــد من الشـــراكات اإلســـتراتيجية 
لتعزيز محفظة المصرف التمويلية.”   

“ســـنواصل  واختتـــم القصييـــي قائـــالً 
مـــن  تفـــاؤل  بـــكل  للمســـتقبل  تطلعنـــا 
خـــالل االســـتناد علـــى مـــا نوفـــره مـــن 
والخدمـــات  المنتجـــات  فـــي  جـــودة 
مـــع التزامنـــا بتكريـــس كافـــة الجهـــود 
والمســـاعي لالرتقـــاء بالمصـــرف نحـــو 
آفاق أوســـع من النمو والتطور. وأنتهز 
هذه الفرصة ألن أتقدم بخالص الشكر 
والتقديـــر لمســـاهمينا وعمالؤنا الكرام 
علـــى ثقتهم، كما وأثنـــي على ما يبذله 
موظفونـــا مـــن جهـــود لتعزيـــز الموقـــع 
المصـــارف  بيـــن  للمصـــرف  الريـــادي 

اإلسالمية في المملكة”.
التجـــاري  الخليجـــي  المصـــرف  ويعـــد 
الـــذي  اإلســـالمية  المصـــارف  أحـــد 
العمـــالء  تطلعـــات  لتحقيـــق  يســـعى 
مـــن خـــالل نمـــوذج مصرفي إســـالمي 
يقـــدم مجموعة شـــاملة مـــن الخدمات 
لألفـــراد  الجـــودة  عاليـــة  المصرفيـــة 
والشركات وفرصًا استثمارية متوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية الغراء.

إعاقة المنافسة التجارية الشريفة
تقـــوم التجـــارة وتزدهر وفق شـــروط وأســـس وممارســـات معينة مـــن أهمها 
األمانـــة والصـــدق وااللتـــزام بالمنافســـة الشـــريفة. وقـــال هللا تبـــارك وتعالى 
ـــَماَء َرَفَعَهـــا َوَوَضـــَع اْلِميـــَزاَن، َأالَّ َتْطَغـــْوا ِفـــي اْلِميـــَزاِن، َوَأِقيُمـــوا اْلَوْزَن  “َوالسَّ
ِباْلِقْســـِط َوال ُتْخِســـُروا اْلِميَزان”. ورسولنا الكريم سيدنا محمد صلى هللا عليه 
وســـلم قال “رحم هللا رجال ســـمحا اذا باع واذا اشـــترى واذا اقتضى”، وأيضًا 

قال “التاجر الصدوق األمين مع النبيين والصديقين والشهداء”.
هـــذه التعليمـــات الســـماوية واألحاديـــث النبوية الشـــريفة توضـــح لنا بجالء 
أهميـــة التعامـــل الشـــريف فـــي التجـــارة ومـــا يرتبط بهـــا. وهـــذه التوجيهات 
الســـمحة إذا تـــم االلتـــزام بها ســـتعود الفائدة علـــى الجميع بمـــن فيهم التاجر 
نفســـه. وفـــي كل العالم يتطلـــع الجميع ويطالـــب بالتجارة النظيفة الســـمحة 
البعيدة عن الممارسات والمنافسة غير الشريفة والغش والتدليس واستغالل 
اآلخرين وغيره. وبالرغم من هذا، بكل أسف انتشرت المنافسة التجارية غير 
الشـــريفة وزادت الممارســـات التجارية الخطأ وغير األمينـــة، والجميع يعاني 
مـــن هذا الوضع المزري الذي يضر العمل التجـــاري والتجار. وصدرت قوانين 
فـــي كل دول العالـــم لتنظيم التجارة في ظل منافســـة شـــريفة تعـــود بالخير 

على الجميع. 
وفـــي البحرين صدرت القوانين التي تنص على المنافســـة الشـــريفة وتحظر 
إعاقـــة هـــذه المنافســـة. وبنص القانـــون، تحَظر كافـــة الترتيبـــات التي يكون 
الغرض منها أو التي ينتج عنها إعاقة المنافسة في البحرين. وعلى األخص، 
يســـري الحْظر المشـــار إليه في كل الترتيبات التي يكون الغرض منها أو التي 
ينتـــج عنهـــا ما يلـــي: التأثير فـــي أســـعار المنَتجات محـــل التعامـــل بالرفع أو 
الخفض أو بالتثبيت أو بالمعامالت الصَورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى، 
الحد من اإلنتاج أو التســـويق أو التطور التقني أو االســـتثمار، أو التحكم في 
أي من ذلك، اقتسام األسواق أو مصادر التوريد، نشر معلومات غير صحيحة 
عن المنَتجات وأســـعارها مع العلم بذلك، التواطؤ في العطاءات أو العروض 
فـــي المزايـــدات أو المناقصات أو الممارســـات، والتأثير في ســـعر عروض بيع 
وشـــراء المنَتجات، افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بســـعر 
غير حقيقي يؤثر على باقي المنافســـين، التواطؤ على رْفض الشراء أو البيع 

أو التوريد من منشأة أو منشآت معينة لمنع أو عرقلة ممارستها لنشاطها. 
ومن دون شـــك، فإن الممارســـات المشـــار اليها إذا تمت فإنها تمثل ممارسات 
غير شـــريفة؛ ولذا يحظرها القانون في البحريـــن وعلى الجميع االبتعاد عنها 

والنأي بأنفسهم عنها لقفل الباب تماما في وجهها.
والقانـــون تحقيقـــا للعدالـــة، ينـــص على عدم ســـريان الحْظر المشـــار إليه في 
التفاصيـــل المذكورة في الفقرة أعاله، ويســـتثَنى من أحكام القانون بموجب 
قـــرار تصـــِدره الهيئة المختصة، أي ترتيب إذا ما كان هذا الترتيب مســـتوفيًا 
لعدة شروط منها، أن يؤدي إلى تحسن ملموس في إنتاج أو توزيع المنتجات، 
يـــؤدي إلـــى تعزيـــز التطور التقنـــي أو االقتصـــادي في مجال إنتـــاج أو توزيع 
المنتجات، يمنح حصة منصفة لمستهلكي المنتجات من أي منافع تنتج عنه، 
ال يمكن المنشآت المعنية من القضاء على المنافسة في جزء كبير من سوق 
المنتجات، ال يفرض قيودًا على المنافســـة بالنســـبة للمنشـــآت المعنية غير ما 

تستلزمه الشروط المنصوص عليها في القانون. 
وتحـــدد الهيئـــة المختصـــة فـــي قرارها نطـــاق االســـتثناء وشـــروطه ومدته، 
ويجـــوز تجديـــد هذه المدة لمـــدد أخري. وأيضـــا، لتحقيق مزيد مـــن العدالة، 
يجوز بقرار مســـبب يصدر من الهيئة من تلقاء نفســـها أو بناء على ما تتلقاه 
مـــن بالغـــات أو شـــكاوى، تعديل أو إلغـــاء قرار االســـتثناء الصـــادر وذلك إذا 
قامت لديها دالئل جدية على أن تغييرًا جوهريًا وملموسًا طرأ على الظروف 
واألوضاع التي قادت إلى منح االســـتثناء. ومن دون شـــك، العمل وفق هذه 
المعطيات يوفر بيئة منافســـة تجارية سليمة تقود لممارسات تجارية سليمة 

يستفيد منها الجميع واالقتصاد الوطني.
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د. عبدالقادر ورسمه 

الخبير والمستشار القانوني

“البحرين الوطني” يستضيف اجتماع المستثمرين الفصلي
لتعزيز الشفافية عبر جميع القنوات

الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  اســـتضاف 
)NBB( اجتماع المستثمرين الفصلي، 
والذي تم خالله اســـتعراض إنجازات 
المجموعـــة للنصـــف األول مـــن العـــام 
2022. ويلتزم البنـــك بتبني مبادرات 
ُمجزيـــة ُتســـاهم بدعـــم نمـــو األفـــراد 
والمجتمعـــات، ودعـــم عمليـــة التقدم 
المســـتدام داخـــل المملكـــة لمســـتقبل 

أكثر ازدهاًرا.
وتم خالل االجتماع مناقشـــة النتائج 
المالية للمجموعة، إضافة إلى تسليط 
الضوء علـــى إنجازات البنك الُمدرجة 
تحـــت مظلة تقاريـــر الحوكمة البيئية 
الشـــركات  وحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
أداء  اســـتعراض  تـــم  حيـــث   ،)ESG(
البنـــك والمبـــادرات التي تـــم تنفيذها 

خالل الفترة الزمنية ذاتها.
مـــن  رئيســـيون  متحدثـــون  وحضـــر 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  مجموعـــة 
دورانـــد  كريســـتوف  جـــان  وهـــم: 
الرئيس التنفيذي، راســـل بنت رئيس 
تنفيذي للمجموعة – الشؤون المالية، 

الحميـــد مســـاعد  وعبدالرحيـــم عبـــد 
أول للمجموعة ومسؤول االستدامة، 
بينمـــا تولـــى هشـــام أبوالفتـــح رئيس 
إدارة  المؤسســـية  االتصـــاالت 

االجتماع.
علـــى  باإلجابـــة  الجلســـة  واختتمـــت 

أســـئلة المســـتثمرين وذلـــك مـــن قبل 
ممثلي مجموعة بنك البحرين الوطني 
وهم: وعيســـى مسيح رئيس تنفيذي 
للمجموعـــة – إدارة المخاطـــر، ودانـــة 
بوحجي رئيـــس تنفيذي للمجموعة – 
الموارد البشرية واالستدامة، وهشام 
الكـــردي رئيس تنفيـــذي للمجموعة – 
الخدمـــات المصرفيـــة واالســـتثمارية 
الماليـــة،  والمؤسســـات  للشـــركات 

وفاطمة الكوهجي المراقب المالي.
ويأتـــي اجتمـــاع المســـتثمرين ضمـــن 
إطـــار جهـــود بنـــك البحريـــن الوطني 
لتعزيز الشـــفافية عبر جميع القنوات، 
ما يـــدل على تفانيه وســـعيه للحفاظ 
مصرفيـــة  كمجموعـــة  مكانتـــه  علـــى 

مسؤولة. 

“الكويت الوطني” يمنح عمالءه خصمًا 10 % على أكاديمية يوفنتوس
إلعطاء عمالئه تجربة مصرفية شاملة واستثنائية

أعلن البنك عن منح عمالئه خصمًا بنسبة 
تســـجيل  عمليـــات  جميـــع  علـــى   %  10
األطفـــال فـــي أكاديمية يوفنتـــوس لكرة 
القدم.وأعلن البنك عن دخوله في شراكة 
طويلـــة األمـــد مـــع أكاديميـــة يوفنتـــوس 
لكرة القدم، حيث ســـتمكن هذه الشراكة 
جميع حاملي بطاقات الوطني االئتمانية 
مـــن الحصـــول علـــى خصـــم 10 % علـــى 
جميع اشـــتراكات األطفال وجميع مواقع 

أكاديمية يوفنتوس في البحرين.
هـــذا  مـــن  االســـتفادة  للعمـــالء  ويمكـــن 
العـــرض الحصـــري والـــذي يســـري حتـــى 
البطاقـــات  باســـتخدام   ،2023 مايـــو   31
االئتمانية، باإلضافة إلى ذلك سيســـتمتع 

حاملو بطاقات الوطني االئتمانية بنقاط 
مكافـــآت بنـــك الكويـــت الوطنـــي نظيـــر 
نفقاتهـــم فـــي أكاديمية يوفنتـــوس لكرة 

القدم.
وقـــال مديـــر عام بنـــك الكويـــت الوطني 
- البحريـــن، علـــي فـــردان: “نحن ســـعداء 

أكاديميـــة  مـــع  الشـــراكة  هـــذه  بدخـــول 
يوفنتـــوس لكـــرة القـــدم، حيـــث نســـعى 
عالقاتنـــا  اســـتغالل  إلـــى  دائـــم  بشـــكل 
الوثيقة مع شـــركائنا لمنـــح عمالئنا مزايا 
وعروضًا حصرية تلبي كافة احتياجاتهم 

وتوفر لهم أسلوب حياة فريدًا”.
من جانبه، قال مدير أكاديمية يوفنتوس 
لكـــرة القـــدم، جـــون ماكنزي: “نســـعد في 
أكاديمية يوفنتوس لكرة القدم لالرتباط 
بعالمـــة مصرفيـــة مرموقة فـــي المنطقة 
حيـــث  الوطنـــي،  الكويـــت  بنـــك  مثـــل 
نتطلع إلى شـــراكة طويلـــة األمد ومفيدة 
للطرفيـــن، ونأمـــل أن يســـتفيد العمـــالء 

بشكل كبير من هذه الشراكة”.

علي فردانجون ماكنزي

“طلبات” تقيم حملة للتبرع بالدم للموظفين والسائقين
بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي

نظمت شـــركة “طلبات”، الشركة التقنية الرائدة إقليمًيا ومحلًيا 
فـــي مجال توصيـــل الطعام والتجارة الســـريعة، حملـــة للتبرع 
بالدم للموظفين والسائقين، بالتعاون مع مستشفى الملك حمد 

الجامعي. 
الحكوميـــة  والعالقـــات  االتصـــاالت  رئيســـة قســـم  وصرحـــت 
والمســـؤولية المجتمعيـــة فاطمـــة البســـتكي “إن تنظيـــم حملة 
التبـــرع بالـــدم يأتـــي انطالًقـــا مـــن حرص طلبـــات علـــى القيام 
بمســـؤوليتها المجتمعية والمســـاهمة في خدمة أبناء المجتمع 
مـــن المحتاجيـــن للـــدم”. وتضيـــف “وتأتـــي هـــذه الحملة ضمن 

جـــدول مبـــادرات مزدحم تـــم توزيعها علـــى مدار العـــام لدعم 
المجتمع والتي تجســـد روح العطاء والبذل من أجل اآلخرين، 
إذ إننا نولي المســـؤولية المجتمعيـــة أولوية خاصة في طلبات 

لما لها من أثر إيجابي على المجتمع وأفراده”. 
وتقدمت نوف العياضي مسؤولة قسم التبرع بالدم بمستشفى 
الملـــك حمد الجامعي بالشـــكر الجزيل لشـــركة طلبـــات لتنظيم 
حملة التبرع بالدم والتي اســـتمرت على مدى 3 أيام في شـــهر 
يوليو 2022، ولمســـاهمتهم الفعالة في إنقاذ حياة اآلخرين من 

خالل مشاركة عدد كبير من موظفي الشركة في الحملة.

أعلنـــت شـــركة دلمـــون للدواجـــن عن 
باالجتمـــاع  إدارتهـــا  مجلـــس  رفـــض 
لمقتـــرح الدمـــج المقـــدم من الشـــركة 
العامـــة للدواجـــن “لعـــدم تناســـبه مـــع 
الدراسة المقدمة من المستشار المالي 
للشـــركة” بحســـب مـــا هو مذكـــور في 
بيان الشـــركة المنشـــور بموقع بورصة 

البحرين أمس الخميس.
وبينـــت الشـــركة أنهـــا أبلغت الشـــركة 

العامـــة للدواجن فـــي خطابها بتاريخ 
19 يوليو الماضي بهذا الرفض، حيث 
لم يتم اســـتالم رد من الشركة العامة 

للدواجن على خطاب الرفض.
وبحسب البيان، ستقوم شركة دلمون 
للدواجن بإصـــدار إفصاحات إضافية 
فيما يخص هذا األمر بشـــكل مســـتمر 
بالقوانيـــن  االلتـــزام  لضمـــان  وذلـــك 

واإلجراءات المطبقة.

“دلمــون للدواجـن” ترفض مقتـــرح 
الدمـــج مــع “العامــة للدواجــن”

سطام القصيبي



أكـــدت وزيـــرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفـــي، دعـــم 
لمختلـــف  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة 
منشـــآت القطـــاع الســـياحي الخـــاص فـــي مملكـــة 
البحرين، ومساندتها من أجل االرتقاء بعملها ورفع 
مســـتويات التشغيل والتنافسية وجذب المزيد من 
النزالء والـــزوار والمرتادين، وبمـــا يصب في تنمية 
القطاع السياحي البحريني ككل وتحقيق األهداف 

الطموحة الستراتيجية السياحية 2022 - 2026.
وخالل اســـتقبالها للرئيس التنفيذي لشركة عقارات 
الســـيف أحمد يوســـف، نوهت الصيرفـــي بمبادرات 
منشـــآت القطـــاع الســـياحي الخـــاص فـــي تقديـــم 
منتجات وخدمات ســـياحية مبتكرة تجذب المزيد 
من الســـياح وتثري برنامجهم السياحي وتشجعهم 
علـــى البقاء أطول مدة ممكنة فـــي البحرين وترفع 

من مستوى إنفاقهم اليومي.

وأكـــدت أن المجمعـــات التجارية في البحرين باتت 
تقـــدم مجموعـــة متنوعة مـــن الخدمـــات المتكاملة 
لمرتاديها، مشـــيدة بحرص شـــركة عقارات الســـيف 
ومرافقهـــا  أعمالهـــا  تطويـــر  فـــي  االســـتثمار  علـــى 
الســـياحية فـــي البحريـــن، بمـــا فـــي ذلـــك مجمعـــي 
ومشـــروع  والمحـــرق،  الســـيف  بضاحيـــة  الســـيف 
الليوان الذي يشكل إضافة نوعية للقطاع السياحي 
التجاري والترفيهي والسكني في مملكة البحرين.

وأشـــارت الوزيرة إلى قيام هيئة البحرين للسياحة 
بالترويـــج لمختلـــف مبـــادرات ومشـــاريع وبرامـــج 
القطـــاع الســـياحي، مـــن خـــالل وســـائل التواصـــل 
االجتماعي للهيئة ورزنامة البحرين وغيرها، وأيضا 
عبر المشـــاركات التي تقوم بها الهيئة في المعارض 

السياحية الكبرى في المنطقة والعالم.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشـــركة عقارات 

الســـيف أحمد يوســـف عن شـــكره لوزارة الســـياحة 
إزاء حرصهـــا علـــى التواصـــل الفعـــال مـــع القطـــاع 

السياحي الخاص وتقديم ما يلزم من دعم لتشجيع 
هذا القطاع على التوسع والنمو، الفتا إلى أن برامج 

اللقاءات التشاورية التي تقيمها وزارة السياحة مع 
القائمين على منشـــآت القطـــاع يعكس هذا الحرص 

على تلك الشراكة.
وقال: إن شـــركة عقارات الســـيف ومنـــذ انطالقتها 
فـــي مملكة البحرين قبـــل نحو 25 عاما أخذت على 
عاتقهـــا مهمـــة أن تكـــون إحـــدى الركائز األساســـية 
في تطوير القطاع الســـياحي في البحرين، وجذب 
المزيـــد مـــن الـــزوار والســـياح، مضيًفـــا أن الشـــركة 
تواصـــل ضـــخ المزيـــد مـــن االســـتثمار فـــي العديـــد 
من المنشـــآت الســـياحية والترفيهيـــة المبتكرة في 
مناطـــق عديـــدة فـــي المملكـــة، وذلـــك تأكيـــدا على 
تنافســـيتها وريادتها وجاذبيتها السياحية وقدرتها 
على توفير خدمـــات وبرامج ترفيه مبتكرة ورائدة 
وجاذبة لجميع األفراد والعائالت من داخل وخارج 

البحرين.

دعم “هيئة السياحة” لمختلف منشآت القطاع السياحي الخاص
خالل لقائها الرئيس التنفيذي لعقارات السيف... الصيرفي:

عـــن  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  أعلـــن 
تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي 
المجموعـــة األم بلغـــت 170.0 مليـــون 
دوالر خـــالل الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 
22.3 % عـــن  2022، بزيـــادة قدرهـــا 
أربـــاح نفـــس الربـــع مـــن العـــام 2021 
دوالر.  مليـــون   138.9 بلغـــت  التـــي 
وتأتي هـــذه النتائج القويـــة مدعومة 
الفوائـــد،  دخـــل  فـــي صافـــي  بزيـــادة 
الرســـوم والعمـــوالت  إيـــرادات  وفـــي 
واالستثمار، مع انخفاض في مستوى 

خسائر المخصصات االئتمانية. 
األســـاس  العائـــد  مـــن  كل  وبلـــغ 
والمخفض للسهم 1.3 سنت عن فترة 
الربع الثاني من العام 2022، مقارنة بـ 
1.1 ســـنت للربع ذاته من العام 2021. 
كما بلغ مجموع الدخل الشـــامل العائد 
لمســـاهمي المجموعـــة 113.3 مليـــون 
دوالر للربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2022 
)الربـــع الثانـــي/2021: 162.9 مليـــون 
دوالر، بانخفـــاض بلـــغ 30.5 %(. وبلغ 
صافـــي دخـــل الفوائـــد 218.6 مليـــون 
دوالر في الربع الثاني من العام 2022 
)الربـــع الثانـــي/2021: 214.7 مليـــون 
دوالر، بزيـــادة 1.9 %(، وبلـــغ إجمالـــي 
الدخل التشغيلي 292.9 مليون دوالر 
في الربع الثاني من العام 2022 )الربع 
مليـــون دوالر،   261.2 الثانـــي/2021: 
بزيادة 12.1 %(، وذلك بفضل اإلدارة 
الناجحـــة لألصـــول ومصادر الســـيولة 
السياســـات  إلـــى  إضافـــة  المختلفـــة، 
للمنتجـــات  الفاعلـــة  التســـويقية 
المصرفيـــة المتنوعـــة، والمتوائمة مع 

الظروف السائدة في السوق.
وأعلن البنك عن تحقيق أرباح صافية 
عائـــدة لمســـاهمي المجموعـــة – بعـــد 
بلغـــت   – األقليـــة  حصـــص  اســـتثناء 
340.9 مليون دوالر للنصف األول من 
العـــام 2022، بزيـــادة قدرهـــا 14.2 % 

مقارنـــة بأرباح نفس الفتـــرة من العام 
الســـابق، والتـــي بلغـــت 298.6 مليون 
دوالر مدعومـــة بالزيـــادة فـــي صافي 
دخـــل الفوائـــد، إضافة إلـــى زيادة في 
دخـــل المتاجرة واالســـتثمار ومصادر 

الدخل األخرى. 
األساســـي  العائـــد  مـــن  كل  وبلـــغ 
والمخفـــض للســـهم عن فتـــرة النصف 
األول من العام 2022 مبلغ 2.9 سنت، 
مقابـــل 2.5 ســـنت لنفـــس الفتـــرة مـــن 
العام الســـابق. كما بلغ مجموع الدخل 
الشـــامل العائـــد لمســـاهمي المجموعة 
األول  للنصـــف  دوالر  مليـــون   178.9
من العام 2022 )النصف األول/2021: 
337.8 مليـــون دوالر، بانخفاض قدره 
47.0 %(. وبلـــغ صافي دخـــل الفوائد 
للنصف األول مـــن العام 2022 430.7 
األول/2021:  )النصـــف  دوالر  مليـــون 
 2.2 بزيـــادة  دوالر،  مليـــون   421.7
%(، وذلـــك بفضـــل الزيـــادة في حجم 
األصول المـــدرة للفوائد. وبلغ إجمالي 
الدخل التشغيلي 603.5 مليون دوالر 
للنصف األول من العام 2022 )النصف 
دوالر،  مليـــون   552.2 األول/2021: 

بزيادة 9.3 %(.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد 
ارتفـــع العائـــد علـــى متوســـط حقـــوق 
للنصـــف   % 15.3 ليبلـــغ  المســـاهمين 
)النصـــف   2022 العـــام  مـــن  األول 
األول/2021: 14.6 %(، وذلـــك نتيجة 
لتحســـن مســـتويات الربحية. وشـــهد 
للمجموعـــة  الموجـــودات  إجمالـــي 
 43.9 ليبلـــغ   %  4.7 بنســـبة  ارتفاًعـــا 
مليـــار دوالر كما فـــي 30 يونيو 2022 
مليـــار   41.9  :2021 ديســـمبر   31(
دوالر(، األمـــر الذي يعكـــس نمًوا متزًنا 
فـــي الميزانيـــة العموميـــة يتوافق مع 
فـــي  الحاليـــة  التشـــغيلية  األوضـــاع 
األســـواق التـــي يخدمهـــا البنـــك. كمـــا 
ارتفـــع مســـتوى العائـــد على متوســـط 
 %  1.7 ليبلـــغ  للمجموعـــة  األصـــول 
خـــالل النصف األول من العام الجاري 
 .)%  1.6 األول/2021:  )النصـــف 

وانخفض إجمالي حقوق المســـاهمين 
بنســـبة 3.4 % ليبلـــغ 4.3 مليار دوالر، 
األربـــاح  لتوزيعـــات  نتيجـــة  وذلـــك 
السنوية، كما في 30 يونيو 2022 )31 

ديسمبر 2021: 4.5 مليار دوالر(.
وبلغت نســـبة القروض غير المنتظمة 
المحفظـــة  إجمالـــي  مـــن   %  2.5
 2.4  :2021 ديســـمبر   31( االئتمانيـــة 
%(، مـــع توفيـــر نســـبة تغطيـــة عالية 
من المخصصات المحددة المرصودة 
تجـــاه هـــذه األصـــول، والتـــي بلغـــت 
 83.1  :2021 ديســـمبر   31(  %  81.1
%(، وهـــي نســـبة تغطيـــة متحوطـــة 
ومحتسبة على أســـاس المخصصات 
النقديـــة الصافيـــة التـــي تـــم تجنيبها 
لهـــذه  محتملـــة  مخاطـــر  أيـــة  تجـــاه 
الضمانـــات  عـــن  وبمعـــزل  األصـــول 
الرهونـــات  مـــن  الكبيـــرة  العينيـــة 

العقاريـــة واألوراق الماليـــة المرهونة 
كبدائل إضافية الســـتيفاء سداد تلك 

الديون.
ســـجل  فقـــد  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
البنـــك أيًضـــا معـــدالت عاليـــة للكفاءة 
التشـــغيلية، محتوًيـــا نســـبة التكاليف 
 % 28.2 الدخـــل عنـــد  إلـــى إجمالـــي 
 ،)%  27.9 األول/2021:  )النصـــف 
ويرجـــع الفضـــل في ذلك إلـــى التركيز 
المستمر والفاعل على تحسين خدمة 
العمالء كًما وكيًفـــا لزيادة قدرة البنك 
على استقطاب المزيد من المتعاملين، 
وذلـــك عبـــر أتمتـــة ورقمنـــة خدماتـــه 
وعملياته ضمن اســـتراتيجية التحول 

الشامل للمجموعة.
وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة 
مشـــعل  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك 
عبدالعزيـــز العثمـــان   “خـــالل النصف 

األول مـــن هـــذا العـــام، تمكـــن البنـــك 
األهلي المتحد من تحقيق أداء ممتاز 
والتشـــغيلي.  المالـــي  الصعيـــد  علـــى 
وســـاهم فـــي ذلـــك اإلطـــار المنضبـــط 
للرقابة علـــى المخاطر والمصروفات، 
إلـــى جانـــب تركيزنـــا المســـتمر علـــى 
زيـــادة حجم أعمالنا العابـــرة للحدود. 
تبرز هـــذه النتائـــج متانة واســـتدامة 
للمجموعـــة، وتوســـع  المالـــي  المركـــز 
وتنوع قاعدة أعمالها الكبيرة ونجاح 
فـــي  االســـتراتيجية  اســـتثماراتها 
منطقتـــي الخليج، والشـــرق األوســـط 

وشمال إفريقيا”.
وأضاف “أن عرض االستحواذ المقدم 
يضـــع  الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  مـــن 
أمام مســـاهمينا الفرصة للنظر، بشكل 
منظـــم وشـــفاف، فـــي المســـاهمة في 
قيام كيان مصرفي مشترك ضخم من 
شـــأنه أن يصبح من بين أكبر مصارف 
المنطقـــة التـــي تتمتـــع بقـــدرات مالية 
وفنيـــة كبرى ومالءة رأســـمالية أعلى 
قـــادرة علـــى المنافســـة الجديـــة على 
المستويين اإلقليمي والدولي. ويأتي 
هـــذا االســـتحواذ المقتـــرح انســـجاًما 
مع اســـتراتيجية العمل طويلة المدى 
البنـــك  إدارة  مجلـــس  تبناهـــا  التـــي 
األهلي المتحد منذ تأسيسه في العام 
2000، والراميـــة ألن يتحـــول البنـــك 
ســـواًء من خـــالل عمليـــات اندماج أو 
إلـــى  مضافـــة  قيمـــة  ذات  اســـتحواذ 
كيـــان أكبر وأقدر علـــى تلبية تطلعات 
المســـاهمين  مـــن  األوســـع  القاعـــدة 
والمتعاملين معه. كما تشـــتمل عملية 
االســـتحواذ المقدمـــة مـــن بيتك على 
فرصة المســـاهمة في كيـــان مصرفي 
رائد فـــي مجال الخدمـــات المتوافقة 
ســـيلعب  اإلســـالمية  الشـــريعة  مـــع 
دوًرا محورًيـــا وفاعـــاًل علـــى الســـاحة 

المصرفية اإلقليمية والدولية”.

صافــي أربـاح “األهـلـي المتحـد” فـي 6 أشـهــر
بزيادة 14.2 % مدعومة بارتفاع صافي دخل الفوائد ودخل المتاجرة واالستثمار
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340.9
مـلــيـــــــــــون دوالر

كشـــف االتحـــاد الدولي للنقـــل الجـــوي )إياتا( عن 
فـــي األســـواق  الجـــوي  الشـــحن  بيانـــات  أحـــدث 
جيـــد  أداٍء  تســـجيل  أظهـــرت  والتـــي  العالميـــة، 

ومستقر.
وشـــهدت مســـتويات الطلب العالمي، الذي ُيقاس 
بطّن الشـــحن لـــكل كيلومتر، انخفاًضـــا بواقع 6.4 
% مقارنـــة مـــع يونيـــو 2021 )6.6- % بالنســـبة 
للعمليات العالمية(، ما يمثل تحسًنا بعد االنخفاض 

بنسبة 8.3 % على أساس سنوي في مايو. 
وســـجل الطلـــب العالمـــي فـــي النصـــف األول من 
العام الجاري تراجًعا بنسبة 4.3 % عن مستوياته 
العام 2021 )4.2- % بالنســـبة للعمليات الدولية(. 
وارتفع الطلب بواقع 2.2 % مقارنًة بمستويات ما 
قبل جائحة كوفيد 19 في العام 2019. وارتفعت 
الســـعة في يونيو بنسبة 6.7 % مقارنة مع الفترة 
ذاتهـــا من العام 2021 ) 9.4 % بالنســـبة للعمليات 
العالمية(، ما يمثل زيادة نســـبتها 2.7 % عن النمو 

على أساس سنوي المسجل في مايو. 

وســـجلت الســـعة فـــي النصـــف األول مـــن العـــام 
الجاري زيادة بنسبة 4.5 % عن الفترة نفسها من 
العام 2021 ) 5.7 % بالنســـبة للعمليات العالمية(. 
وارتفع الطلب بواقع 2.5 % مقارنًة بمستوياته ما 
قبل جائحة كوفيد 19. وتأثر أداء قطاع الشـــحن 

الجوي بعوامل عدة.
كما ســـّجل النشـــاط التجـــاري ارتفاًعـــا طفيًفا في 
يونيـــو مـــع تخفيـــف تدابيـــر اإلغـــالق لمواجهـــة 
متحور أوميكرون في الصين. وساهمت المناطق 
الناشـــئة )أميركا الالتينيـــة وإفريقيا( بتعزيز النمو 

مع زيادة أحجام الشحن.
وتقّلصت طلبـــات التصدير الجديـــدة، التي تمثل 
مؤشـــًرا رئيسا للنشـــاط التجاري العالمي والطلب 
على خدمات الشحن، في جميع األسواق العالمية 
الروســـية  الحـــرب  باســـتثناء الصيـــن. وتواصـــل 
األوكرانيـــة إضعـــاف ســـعة الشـــحن التـــي تخـــدم 
أوروبـــا نظًرا إلى أن العديد من شـــركات الطيران 
في روســـيا وأوكرانيا ُتعد من أبرز الشـــركات في 

مجال الشحن الجوي.
وقال المديـــر العام لالتحاد الدولـــي للنقل الجوي 
)إياتـــا(  ويلـــي والـــش “ارتفع الطلب على الشـــحن 
الجوي بنســـبة 2.2 % في النصف األول من العام 
2022 متخطًيـــا مســـتويات ما قبـــل الجائحة في 
الفتـــرة ذاتها من العام 2019، مـــا يمثل أداًء قوًيا 
خصوصا في ظل استمرار القيود المفروضة على 
سالســـل التوريد وانخفاض السعة نتيجة الحرب 
االقتصاديـــة  التقلبـــات  وتحمـــل  أوكرانيـــا.  فـــي 
العالميـــة تأثيـــًرا طفيًفـــا علـــى مســـتويات الطلب 
على الشـــحن الجوي، لكن تحســـن الوضع يتطلب 

متابعة دقيقة خالل النصف الثاني من العام”.
فـــي منطقـــة آســـيا  الطيـــران  وشـــهدت شـــركات 
والمحيـــط الهـــادئ انخفاًضـــا في أحجام الشـــحن 
الجـــوي بنســـبة 2.1 % خالل شـــهر يونيـــو 2022 
بالمقارنة مع الشـــهر ذاته من العام 2021. ويشكل 
ذلـــك تحســـًنا ملحوًظـــا فـــي األداء بالمقارنـــة مـــع 
التراجـــع البالـــغ 6.6 % فـــي مايـــو. وشـــهد الطلب 

العالمي في النصف األول من العام الجاري تراجًعا 
بنسبة 2.7 % عن مستويات العام 2021. وتأثرت 
شـــركات الطيـــران فـــي المنطقـــة بقوة مـــع تراجع 
أنشـــطة التجارة والتصنيع بسبب تدابير اإلغالق 
العام فـــي الصين جّراء متحـــور أوميكرون، وبدأ 
هـــذا التأثير بالتراجـــع في يونيو مع رفـــع القيود. 
وتراجعـــت الســـعة المتوافرة فـــي المنطقة بواقع 
6.2 % مقارنـــًة مـــع شـــهر يونيو 2021، ما ســـاهم 
في انخفاض الســـعة في النصـــف األول من العام 
الجاري بنســـبة 0.2 % عن المســـتويات المسجلة 

في العام 2021. 
وســـّجلت شـــركات الطيران في أميركا الشـــمالية 
تراجًعـــا بنســـبة 6.3 % فـــي أحجـــام الشـــحن في 
يونيـــو 2022 مقارنـــًة مـــع الشـــهر ذاتـــه مـــن العام 
2021، وانخفض الطلب العالمي في النصف األول 
مـــن العام الجاري بنســـبة 3.3 % عن المســـتويات 
المسجلة في العام 2021. وتتأثر المنطقة بارتفاع 
معـــدالت التضخم، إذ يســـجل الطلب في أســـواق 

آســـيا وأميركا الشـــمالية انخفاًضا مع تراجعه في 
أســـواق أوروبا وأميـــركا الشـــمالية. بينما ارتفعت 
الســـعة فـــي يونيـــو 2022 بنســـبة 5.6 % مقارنـــة 
بالفترة ذاتها من العام 2021، مع زيادة بنسبة 6.1 

% خالل النصف األول من العام 2022. 
وشـــهدت شـــركات الطيـــران األوروبيـــة انخفاًضا 
بنســـبة 13.5 % فـــي أحجام الشـــحن فـــي يونيو 
2022 مقارنـــًة بالفتـــرة ذاتهـــا مـــن العـــام 2021، 
لتســـجل األداء األضعـــف بيـــن جميـــع المناطـــق. 
ومثل ذلك تحسًنا طفيًفا عن الشهر السابق، الذي 
شـــهد أشـــد انخفاض في الطلب منـــذ مطلع العام 
2022، نتيجـــة الحـــرب فـــي أوكرانيـــا. وانعكـــس 
نقـــص اليـــد العاملـــة وتراجـــع أنشـــطة الشـــركات 
المصّنعة في آسيا بسبب متحور أوميكرون سلًبا 
على معدالت الطلب، بينما ارتفعت الســـعة بواقع 
5.6 % فـــي يونيو 2022 مقارنًة مـــع الفترة ذاتها 

من العام 2021. 

ارتفاع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 2.2 % في النصف األول
أظهر مرونة وأداء مستقًرا في يونيو... “إياتا”:



300
ألــــف ديـنـــــار

أعلنــت شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات )أماكــن( عــن نتائجهــا 
الماليــة للربــع الثانــي وفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 30 يونيو 

.2022

وبالنسبة للنتائج المالية للشركة 
لفتـــرة الثالثـــة األشـــهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022، فقد حققت 
الشركة صافي ربح بلغ 136 ألف 
ألـــف دينـــار   170 دينـــار، مقابـــل 
لـــذات الفترة من العام 2021، أي 
بنســـبة انخفاض قدرهـــا 20 ٪. 
بلـــغ العائد األساســـي والمخفض 
علـــى الســـهم 1.25 فلـــس مقابل 
1.55 فلـــس لنفـــس الفتـــرة مـــن 

العام الماضي. 
شـــهد إجمالـــي الدخـــل الشـــامل 
 ،% 7 بنســـبة قدرهـــا  انخفاضـــًا 
حيـــث بلغ 66 ألف دينـــار مقارنة 
بـ 71 ألف دينار لنفس الفترة من 

العام 2021. كما حققت الشـــركة 
ارتفاع في اإليرادات التشغيلية 
بنسبة قدرها 23 %، حيث بلغت 
546 ألـــف دينـــار مقارنـــة بــــ 444 
ألف دينار لنفس الفترة من العام 

.2021
الماليـــة  للنتائـــج  بالنســـبة  أمـــا 
أشـــهر  الســـتة  لفتـــرة  للشـــركة 
المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2022، 
فقد حققت الشـــركة صافي ربح 
بلـــغ 300 ألف دينـــار، مقابل 368 
ألـــف دينار لذات الفترة من العام 
2021، أي بنسبة انخفاض قدرها 
األساســـي  العائـــد  وبلـــغ   .٪ 19
 2.75 الســـهم  علـــى  والمخفـــض 

فلـــس مقابـــل 3.37 فلـــس لنفس 
الفترة من العام 2021. 

وشـــهد إجمالـــي الدخل الشـــامل 
 ،% 16 قدرهـــا  بنســـبة  ارتفاعـــًا 
حيـــث بلغ 249 ألف دينار مقارنة 
بـ 215 ألف دينار للفترة ذاتها من 
العام 2021. كما حققت الشـــركة 
زيـــادة في اإليرادات التشـــغيلية 
بنسبة قدرها 23 %، حيث بلغت 
1.1 مليـــون دينـــار مقارنة بـ 881 
ألف دينار لنفس الفترة من العام 

.2021
وبلـــغ مجمـــوع حقـــوق الملكيـــة 
منخفضـــًا  دينـــار،  مليـــون   19.4
 19.8 بلـــغ  حيـــث   ،%  2 بنســـبة 
المنتهيـــة  للســـنة  دينـــار  مليـــون 
في 31 ديســـمبر 2021. أما فيما 
يتعلق بأصول الشركة، فقد بلغت 
20 مليـــون دينار، مقارنة بـ 20.4 

مليون دينار للســـنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2021، في انخفاض 

قدره 2 ٪. 
وفـــي تعليقه على هـــذه النتائج، 
رئيـــس  العريـــض  أميـــن  قـــال 
مجلـــس إدارة الشـــركة: “نتائـــج 
الجهـــود  توضـــح  الثانـــي  الربـــع 
المســـتمرة لالبتـــكار وإثراء نمط 

حياة العمالء”. 
نتائـــج  أن  العريـــض  وأضـــاف 
هـــذا الربـــع تبيـــن بشـــكٍل واضح 
جهود أماكن المســـتمرة لالبتكار 
جديـــدة،  طـــرٍق  واستكشـــاف 
وإثـــراء نمـــط حياة العمـــالء من 
إنشـــاء تجـــارب سلســـة.  خـــالل 
وأضـــاف العريـــض: “تمكنا خالل 
هـــذا الربع من إثبات قدرتنا على 
إدارة الشـــركة بنجـــاح وكفـــاءة، 
علـــى الرغم مـــن مناخ التشـــغيل 

الصعـــب، حيـــث زادت اإليرادات 
التشغيلية بنسبة 23 %”، منوهًا 
بأن تنفيذ اســـتراتيجية الشـــركة 
تطلب اســـتثمارًا إضافيًا، السيما 
لمواصلـــة  تســـعى  الشـــركة  وأن 
التزامهـــا بخطـــة عملهـــا والتطلع 
إلى مزيد من اإلنجازات وسرعة 

التحول االلكتروني.
من جانبه، صرح طـــارق الجودر 
للشـــركة:  التنفيـــذي  الرئيـــس 
نحـــو  وتوجهنـــا  بقيمنـــا  ”إيمانـــًا 
التحـــول الرقمـــي، فإننـــا نواصل 
أجـــل  مـــن  والســـعي؛  العمـــل 
توســـيع بوابة الدفع االلكتروني، 
باإلضافة إلى قرب موعد إطالق 
تطبيـــق الهاتـــف النقـــال الخاص 
بنا، والذي سيســـاهم بشكل كبير 
علـــى تحســـين إمكانيـــة تفاعـــل 
العمـــالء والوصول إلـــى مواقعنا 

كجـــزء من التزامنا طويل األجل 
بتحقيق راحة العمالء”. 

كان  الشـــركة  أداء  بـــأن  وبيـــن 
متسقًا مع خطتها االستراتيجية، 
تحقيـــق  إلـــى  تســـعى  والتـــي 
األمـــد  طويـــل  مســـتدام  نمـــو 
للمســـاهمين. مـــع تركيز الشـــركة 
علـــى إطـــالق الحلـــول المبتكـــرة 
وتقديم خدمات عمالء متميزة.

البحريـــن  شـــركة  وتأسســـت 
لمواقـــف الســـيارات )أماكن( في 
شـــهر أكتوبـــر مـــن العـــام 1981، 
وهـــي شـــركة عامـــة مدرجة في 
شـــهر  منـــذ  البحريـــن  بورصـــة 
مارس مـــن العـــام 2006، وتعمل 
فـــي قطـــاع الخدمـــات التجارية 
والمهنيـــة، وتتخصص في إدارة 
وتأجيـــر  الســـيارات  مواقـــف 

العقارات.

صافي أرباح “أماكن” في النصف األول من 2022
زيادة اإليرادات التشغيلية بنسبة 23 %
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بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 يونيو 2022
)مراجعة(  )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022
)مراجعة(  )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022
)مراجعة(  )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022
)مراجعة(  )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب.
المعلومات المالية المرحلية الموجزة

للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022

amakin.bhمواقف أقرب، آفاق أبعد

إن البيانات المرحلية الموجزة المراجعة أعاله قد تمت مراجعتها من قبل السادة بي دي أو، وتم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل 
مجلس اإلدارة بتاريخ 4 أغسطس 2022 ، وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من قبل كل من:

طارق علي الجودرعبدهللا أحمد كمالأمين أحمد العريض
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

30 يونيو 2022
)مراجعة(

31 ديسمبر 2021
)مدققة(

الموجــودات
الموجودات غير المتداولة

24.79413.902موجودات غير ملموسة
5.749.7075.815.668حق استخدام الموجودات

3.058.4863.034.199ممتلكات وآالت ومعدات
1.815.9141.867.165موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

471.598471.598عقارات إستثمارية

11.120.49911.202.532

الموجودات المتداولة
46.00919.831المخزون

380.871380.871استثمارات بالتكلفة المطفأة
6.576.4003.658.151الجزء المتداول من ودائع ألجل

627.145763.120ذمم تجارية مدينة وأخرى
4.386.858  1.252.624النقد وما في حكمه

8.883.049  9.208.831

20.003.54820.411.363مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

11.031.72311.031.723رأس المال
)101.456()101.456(أسهم الخزينة

2.000.0002.000.000عالوة إصدار أسهم
3.253.9543.253.954اإلحتياطي القانوني

62.40022.400إحتياطي األعمال الخيرية
)687.676()738.927(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

3.867.8954.263.624األرباح المستبقاة

19.375.58919.782.569مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
126.101141.775الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

30.57322.877منافع نهاية الخدمة للموظفين
156.674164.652

المطلوبات المتداولة
11.34711.347الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

459.938452.795ذمم دائنة أخرى

471.285464.142

627.959628.794مجموع المطلوبات
20.003.54820.411.363مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

)مراجعة(  )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

رأس
المـــال

أسهم
الخزينة

عالوة 
إصدار أسهم

اإلحتياطي
القانونــــــــي

إحتياطي
األعمال الخيرية

إحتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات

األربـاح 
المجمــوعالمستبــقـاة

3.783.25919.651.473)250.829(2.000.0003.176.37612.400)101.456(11.031.723في 31 ديسمبر 2020 )مدققة(
368.279215.227)153.052(-----مجموع الدخل الشامل للفترة

المحول عند استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة
-151.421)151.421(-----     من خالل الدخل الشامل اآلخر

)546.513()546.513(------أرباح أسهم لسنة 2020
-)10.000(-10.000----إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

3.746.44619.320.187)555.302(2.000.0003.176.37622.400)101.456(11.031.723في 30 يونيو 2021 )مراجعة(

4.263.62419.782.569)687.676(2.000.0003.253.95422.400)101.456(11.031.723في 31 ديسمبر 2021 )مدققة(

300.087248.836)51.251(-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)655.816()655.816(------أرباح أسهم لسنة 2021 

-)40.000(-40.000----إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

3.867.89519.375.589)738.927(2.000.0003.253.95462.400)101.456(11.031.723في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

فترة الستة أشهر
المنتهية في
30 يونيو 2022

فترة الستة أشهر
المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
30 يونيو 2022

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
30 يونيو 2021

1.080.362881.278545.600444.474إيرادات تشغيلية
162.687157.68856.38860.861صافي الدخل من اإلستثمارات

)369.498()471.124()688.039()916.383(مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

326.666350.927130.864135.837الربح التشغيلي

10.17142.6245.57433.866الدخل اآلخر

--)25.272()36.750(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

300.087368.279136.438169.703صافي الربح للفترة

1.55 فلس1.25 فلس3.37 فلس2.75 فلسربحية السهم األساسية والمخفضة

فترة الستة أشهر
المنتهية في
30 يونيو 2022

فترة الستة أشهر
المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
30 يونيو 2022

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
30 يونيو 2021

169,703 136,438 368,279 300,087 صافي الربح للفترة

الخسارة الشاملة األخرى
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن

     الربح أو الخسارة:
خسائر ناتجة عن تقييم الموجودات 
     المالية بالقيمة العادلة من خالل

 )98,805( )70,439()153,052( )51,251(     الدخل الشامل اآلخر

 )98,805( )70,439()153,052( )51,251(مجموع الخسارة الشاملة األخرى للفترة

  70,898  65,999 215,227 248,836 مجموع الدخل الشامل للفترة

فترة الستة أشهر

المنتهية في

30 يونيو 2022

فترة الستة أشهر

المنتهية في

30 يونيو 2021

األنشطة التشغيلية

368.279        300.087 صافي الربح للفترة

التسـويات:

61.29947.566 إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

2.9392.498   إطفاء الموجودات غير الملموسة 

65.96165.961   إطفاء حق استخدام الموجودات

)25.293( )1.721(عكس مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة انتفى الغرض منه

4.3264.673 مصروفات الفوائد على التزامات عقود اإليجار

)111.180()117.986(دخل فوائد بنكية

)46.508( )44.701(  دخل أرباح أسهم 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

1.453 )26.178(المخزون

)184.878(137.696 ذمم تجارية مدينة وأخرى

51.850 )12.857(ذمم دائنة أخرى

)14.328(7.696 منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

   376.561160.093 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)8.412( )85.586(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

- )13.831(شراء موجودات غير ملموسة

عائدات بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 
276.620-     من خالل الدخل الشامل اآلخر

117.986111.180 دخل فوائد بنكية مستلم

44.70146.508 دخل أرباح أسهم مستلم

)2.363.044()2.918.249(صافي التغير في ودائع ألجل

)1.937.148()2.854.979(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)5.327(-المبلغ المسدد من أصل التزامات عقود اإليجار

)4.673(-الفوائد المدفوعة على التزامات عقود اإليجار
)546.513(  )655.816(   أرباح أسهم مدفوعة

)556.513()655.816(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)2.333.568()3.134.234(صافي النقص في النقد وما في حكمه

3.650.823 4.386.858 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

1.317.255 1.252.624 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

طارق الجودر أمين العريض



 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com
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185
ألــف ديــنــار

جلســـة  فـــي  شـــركات   3 تنافســـت 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
أمس على مناقصة لوزارة األشـــغال 
إلبـــرام عقـــد لمـــدة 6 أشـــهر لتنفيـــذ 
إلدارة  الشـــاملة  الصيانـــة  أعمـــال 
المســـح الطوبغرافـــي بـــأم الحصـــم، 
وكان أقل عطاء لشـــركة دار الخليج 
للتجـــارة والمقـــاوالت بنحـــو 184.9 
ألف دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 

338.3 ألف دينار.
ويتضمـــن المشـــروع تنفيـــذ أعمـــال 
الصيانـــة المدنيـــة واإلنشـــائية، مثل 
هـــدم وإعـــادة بنـــاء جزء من الســـور 
الخارجـــي للمبنـــى بمـــا يشـــمله مـــن 
بعمليـــة  المتعلقـــة  األعمـــال  جميـــع 
الهـــدم وإعـــادة البنـــاء، إضافـــة إلـــى 
والخارجيـــة  الداخليـــة  الصباغـــة 
وصيانة التشققات وإصالح األسقف 
واألرضيـــات وإصـــالح أو اســـتبدال 
األبـــواب والنوافـــذ وتجديـــد دورات 
الميـــاه واســـتبدال عـــوازل األمطـــار 
فـــي األســـطح. إضافة إلـــى األعمال 
الميكانيكيـــة مثـــل تطويـــر شـــبكات 
الميـــاه  خزانـــات  واســـتبدال  الميـــاه 
واألعمـــال الكهربائيـــة مثـــل تركيـــب 
نظام كاميرات المراقبة وجهاز إنذار 
الحريق واســـتبدال لوحـــات التوزيع 
الكهربائيـــة والمصابيـــح وغيرها من 

األعمال.
كما تنافست 8 شركات على مناقصة 
لهيئة البحرين للســـياحة والمعارض، 
لتوريـــد وتركيب أثـــاث مجلس كبار 
الشـــخصيات والبهو لمركـــز البحرين 
العالمـــي للمعـــارض، تـــم تعليـــق أحد 
العطـــاءات، وكان أقل عطاء لشـــركة 
ألـــف   36.8 بنحـــو  الســـالم  مشـــاريع 
دينـــار، فـــي حيـــن بلـــغ أكبرهـــا قرابة 

164 ألف دينار.
علـــى  شـــركتان  تنافســـت  وكذلـــك 
مناقصـــة لـــوزارة الماليـــة واالقتصاد 
الوطني لتقديم أعمال إدارة األمالك 

والمرافـــق لمشـــروع بـــرج احتياطي 
األجيال القادمـــة، تم تعليق عطاءي 
الشـــركتين، وكان أقل عطاء لشـــركة 
سي بي آر إي البحرين بقيمة 14.85 
ألف دينار، واآلخر بـ 148.5 ألف دينار. 
ويرغب احتياطـــي األجيال القادمة 
فـــي التعاقد مع مـــزود خدمة عالمي 
لتقديـــم حزمة متكاملـــة ذات جودة 
عاليـــة مـــن خدمـــات إدارة األمـــالك 
والمرافـــق لمشـــروع بـــرج احتياطي 
األجيـــال القادمـــة وفًقا للممارســـات 
والمعايير المهنية المعترف بها دولًيا 
ومحلًيا، وذلك لمدة 3 ســـنوات قابلة 
للتجديـــد لمـــرة واحـــدة وفـــق تقدير 

مجلس احتياطي األجيال القادمة.

مناقصـــات   10 فتـــح  إجمـــاالً  وتـــم 
تابعـــة لـ 8 جهات حكوميـــة بإجمالي 
63 عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم تعليـــق 4 
عطـــاءات تابعة لــــ 3 مناقصات. وبلغ 
مجمـــوع  أقـــل العطـــاءات المقدمـــة 

نحو 407.1 ألف دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصتين لشـــركة 
للتأهيـــل  أولهمـــا  للبتـــرول،  تطويـــر 
المســـبق للوحـــدات الرئيســـية للعتاد 
المتوســـط،  والجهـــد  الجهـــد  عالـــي 
تنافســـت عليها 12 شـــركة بعطاءات 
مصفـــاة  لتوريـــد  والثانيـــة  فنيـــة، 
ســـلة “فيرتـــوب” وقطـــع غيارهـــا من 
“بارتون”، تنافســـت عليها 9 شـــركات 
العطـــاءات، وكان  أحـــد  تعليـــق  تـــم 

أقل عطاء لشـــركة إيفـــرون للتجارة 
والخدمـــات بنحـــو 79.9 ألـــف دينار، 
فـــي حيـــن بلـــغ أكبرها قرابـــة 102.1 

ألف دينار.
كما فتح المجلس مناقصتين لوزارة 
لصيانـــة  أولهمـــا  والتعليـــم،  التربيـــة 
وإصـــالح المكيفـــات المركزيـــة فـــي 
 3 لمـــدة  الـــوزارة  وإدارات  مـــدارس 
ســـنوات تنافســـت عليها 14 شـــركة، 
وكان أقـــل عطـــاء لمؤسســـة البيوت 
العربيـــة للمقـــاوالت بنحـــو 6.2 ألـــف 
وإصـــالح  لصيانـــة  والثانيـــة  دينـــار، 
)األنظمـــة  المركزيـــة  المكيفـــات 
وإدارات  مـــدارس  فـــي  الخاصـــة( 
الوزارة على مدى 3 سنوات تنافست 

عليهـــا 8 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء 
لمؤسســـة البيوت العربية للمقاوالت 

بنحو 5.1 ألف دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
لإليـــرادات  الوطنـــي  للجهـــاز  فنيـــة 
البيانـــات  تحليـــل  منصـــة  لتوفيـــر 
للجهـــاز، تنافســـت عليها 5 شـــركات، 
وتعزيـــز  وتبســـيط  أتمتـــة  وســـيتم 
تحليل البيانات على منصة متكاملة 
لتحليـــل البيانات حيـــث يمكن دمج 
عمليات استعالم البيانات والتحليل 
األداء وعـــرض المخرجـــات واعتماد 
النتائج من خالل عمليات مترابطة.

وأيًضا فتـــح المجلس مناقصة لهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء لتزويـــد تراخيص 

الســـنوية  الصيانـــة  مـــع  إضافيـــة 
Innovyze In� )للتراخيص من نـــوع 
fowater( لمدة سنتين، تقدمت إليها 
شـــركة وحيـــدة هـــي شـــركة االتحاد 
الهندسي خطيب وعلمي بنحو 30.1 

ألف دينار
إلـــى ذلـــك، فتـــح المجلـــس  إضافـــة 
البلديـــات  لـــوزارة شـــؤون  مناقصـــة 
والزراعة لتوفير أغطية بالســـتيكية 
زراعية للمزارعيـــن وضمان وصولها 
فـــي الوقت المناســـب وبالمواصفات 
التـــي تتـــالءم مـــع ظـــروف اإلنتـــاج 
شـــركة  إليهـــا  تقدمـــت  المحلـــي، 
وحيدة هي شركة المسقطي إخوان 

وشركاهم بنحو 49.2 ألف دينار.

للصيانة الشاملة إلدارة المسح الطوبغرافي بأم الحصم
أثاث مجلس كبار الشخصيات والبهو لمركز البحرين الدولي للمعارض بـ37 ألًفا

لــلــمــزارعــيــن زراعـــيـــة  بــاســتــيــكــيــة  ــة  ــي ــط أغ ــر  ــوفــي ــت ل ــار  ــنـ ــف ديـ ــ أل  49
ـــرج احتياطـــي األجيـــال القادمـــة ـــار إلدارة األمـــاك والمرافـــق لمشـــروع ب 15 ألـــف دين
ــي لــــإيــــرادات” ــنـ ــوطـ ـــ”الـ ــل الـــبـــيـــانـــات لـ ــي ــل ــح ــة ت ــص ــن ــم ــة ل ــص ــاق ــن م

اعداد: أمل الحامد

زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

“فاتيـــل”  لكليـــة  العـــام  المديـــر  وقـــع 
للضيافـــة الشـــيخ خالـــد بـــن خليفة آل 
خليفة، والمدير العام لفندق ســـوفيتل 
الـــزالق البحريـــن تاالســـا ســـي وســـبا، 
مهـــدي حنين، مذكـــرة تفاهم بين كلية 
فاتيل وفندق سوفيتيل الزالق لتوفير 

فرص تدريبية لطلبة الكلية.
مـــن جانبـــه، أكـــد المديـــر العـــام لكليـــة 
“فاتيـــل” للضيافـــة الشـــيخ خالـــد بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة علـــى أهميـــة العمل 
على توفير فرص تدريبية لطالب كلية 
“فاتيـــل” للضيافة في مختلف الفنادق 
المدرجـــة تحت مظلـــة مجموعة أكور 
للفنـــادق، إذ تعـــد من أكبـــر مجموعات 

الفنادق في الشرق األوسط والعالم. 

وذكر أنه ســـيتم اســـتضافة متحدثين 
الخبـــرات  الطلبـــة  لمشـــاركة  ضيـــوف 

العلمية والعملية والواقع المهني.
وقال إن مذكرة التفاهم سوف تسهم 
في إكســـاب الطالب للمهارات العملية 

العالميـــة،  للمعاييـــر  وفًقـــا  المطلوبـــة 
خـــالل  مـــن  لهـــم  المجـــال  وإتاحـــة 
التدريـــب علـــى يـــد خبراء فـــي قطاع 

الضيافة والسياحة والفندقة.
مـــن جهته، أشـــاد المدير العـــام لفندق 

ســـوفيتيل الـــزالق، مهدي حنيـــن، بما 
تقدمـــه كليـــة “فاتيـــل” للضيافـــة مـــن 
كـــوادر متميـــزة فـــي مجـــال الضيافة 
والفندقة والســـياحة، مشدًدا على أن 
الفندق يســـعد بتقديم مـــا يمتلكه من 

خبـــرات عمليـــة متميزة لطـــالب كلية 
“فاتيـــل”، مشـــيًرا إلـــى أن ذلـــك يحقق 

التكامل بين الكلية والفندق.
“فاتيـــل”  كليـــة  خريجـــي  إن  وقـــال 
بشـــكل  يســـاهمون  ســـوف  للضيافـــة 

مباشر في رفد سوق العمل البحريني 
مجـــال  فـــي  المتميـــزة  بالخبـــرات 
الضيافة والسياحة والفندقة، وهو ما 
يتوافق مع رؤية البحرين االقتصادية 

.2030

توقيع مذكرة تفاهم بين “فاتيل” للضيافة و“سوفيتيل الزالق”
تتضمن توفير فرص تدريبية لطاب الكلية

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصة / المزايدةاسم الجهة

وزارة التربية والتعليم
14Arabian Houses Contracting6,238.10صيانة وإصالح المكيفات المركزية في مدارس وإدارات الوزارة

8Arabian Houses Contracting5,079.80صيانة وإصالح المكيفات المركزية )األنظمة الخاصة( في مدارس وإدارات الوزارة

تطوير للبترول
9EVERON TRADING AND SERVICES79,943.30توريد مصفاة سلة فيرتوب وقطع غيارها من بارتون

0.00-12التأهيل المسبق للوحدات الرئيسية للعتاد عالي الجهد والجهد المتوسط

8Salam Enterprises36,831.30توريد وتركيب أثاث مجلس كبار الشخصيات والبهو لمركز البحرين العالمي للمعارضهيئة البحرين للسياحة والمعارض

& DAR AL KHALEEJ TRADING 3أعمال الصيانة الشاملة إلدارة المسح الطوبغرافي بأم الحصموزارة األشغال
CONTRACTING184,920

شركة اإلتحاد الهندسي خطيب وعلمي 1تزويد بتراخيص إضافية مع الصيانة السنوية للتراخيص من نوع )Innovyze Infowater(هيئة الكهرباء والماء
30,090فرع شركة أجنبية

1Maskati Bros & Co49,170توفير أغطية بالستيكية زراعيةوزارة شؤون البلديات والزراعة

0.00-5توفير منصة تحليل البيانات للجهازالجهاز الوطني لإليرادات

2CBRE Bahrain14,850تقديم أعمال إدارة األمالك والمرافق لمشروع برج احتياطي األجيال القادمةوزارة المالية واالقتصاد الوطني

برج احتياطي األجيال القادمةمركز البحرين الدولي للمعارض



@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفجر: 03:40 - الظهر: 11:45 - العصر: 03:13  

المغرب: 06:22 - العشاء: 07:45

أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية 
 )ISIN BH0005928054( 1925 اإلصدار رقم
مـــن أذونـــات الخزانـــة الحكومية األســـبوعية 
التـــي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة 

عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة 
اســـتحقاق 91 يوًمـــا تبـــدأ فـــي 10 أغســـطس 
2022 وتنتهـــي فـــي 9 نوفمبـــر 2022. كما بلغ 

معدل ســـعر الفائدة على هـــذه األذونات 3.83 
% مقارنـــة بســـعر الفائـــدة 3.88 % لإلصـــدار 

السابق بتاريخ 3 أغسطس 2022. 
وبلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 99.042 % وتـــم 
قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 99.023 %، 
علًما أنه قد تمت تغطية اإلصدار بنســـبة 158 
%. كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 

هذا اإلصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار.

تغطية إصدارات أذونات خزانة حكومية بـ 70 مليون دينار

التضخم في البحرين أقل من العديد من دول المنطقة
نما بنسبة 3.1 % في يونيو... “كامكو إنفست”:

أكـــد تقريـــر إقليمـــي أن ارتفـــاع أســـعار المـــواد الغذائيـــة والطاقة 
العالميـــة إلى جانب تعافي الطلب المحلي من التباطؤ االقتصادي 
الناجـــم عـــن الجائحـــة قـــد أدى إلى صعـــود معـــدالت التضخم في 
البحرين ووصولها إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 6 أعوام، إذ 

شهد نمًوا بنسبة 3.1 في المائة في يونيو 2022. 
وبحســـب تقرير لكامكو إنفســـت عن مستجدات معدالت التضخم 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي أغســـطس 2022، جاءت 
المطاعـــم والمواد الغذائية والمشـــروبات غير الكحولية والمالبس 
واألحذيـــة فـــي الصـــدارة مســـجلة أعلـــى معـــدالت التضخـــم فـــي 

البحرين بنســـبة 14.5 %، و7.3 % و13.9 % على أســـاس ســـنوي 
على التوالي في يونيو 2022. 

وبحسب التقرير، من ضمن العوامل الرئيسة األخرى التي ساهمت 
فـــي تعزيـــز معـــدالت التضخم فـــي المملكـــة مضاعفة نســـبة قيمة 
ضريبة القيمة المضافة إلى 10 % والتي أقرها البرلمان البحريني 

في ديسمبر 2021 كجزء من برنامج اإلصالح المالي.
وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي في آخـــر تقاريـــره ارتفـــاع معدل 
التضخـــم في اإلمارات وعمان بنســـبة 3.7 % مقارنة بوصوله إلى 

3.5 % في البحرين وقطر على التوالي في العام 2022.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.08

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.031

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.99

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.072

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.475

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.299

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.605

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.457

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.162

السنة الرابعة عشرة - العدد 5043

الجمعة
5 أغسطس 2022 - 7 محرم 1444  

كشـــف تحليل أجرته كاسبرســـكي أن الهجمات التي تنطوي على تهديدات 
بفقـــدان البيانات، وتشـــمل التصيد واالحتيال القائم على مبادئ الهندســـة 
االجتماعيـــة فـــي البحرين، شـــهدت زيادة هائلـــة بنســـبة 188 % في الربع 
الثاني من 2022 مقارنة بالربع السابق. واكتشفت الحلول األمنية لشركة 
كاسبرســـكي 735,244 هجوم تصيد وقعت في البحرين في الربع الثاني 

من العام الجاري.
وتســـتخدم مبادئ الهندســـة االجتماعية، التي يطلق عليهـــا أحياًنا عمليات 
االحتيـــال بــــ “القرصنـــة البشـــرية”، بعـــدة طـــرق وألغـــراض مختلفـــة، تهدف 
جميعها إلى اإليقاع بالمستخدمين المستهترين أو غير الحذرين، 
عبـــر جذبهـــم إلى مواقـــع مزيفـــة ودفعهم بالخـــداع إلى 
إدخال معلوماتهم الشخصية، التي تتضمن في الغالب 
بيانات تســـجيل الدخول إلى الحسابات المالية مثل 
كلمات مرور الحســـاب المصرفي أو تفاصيل بطاقة 
الدفـــع، إضافـــة إلـــى بيانـــات تســـجيل الدخـــول 
إلى حســـابات التواصل االجتماعـــي، ما يفتح 
المجال أمـــام العديد من العمليـــات الخبيثة، 
الشـــبكات  واختـــراق  األمـــوال  كســـرقة 

المؤسسية.
ويعد التصيد أحد أساليب الهجوم المؤثرة، 
مجرمـــو  يزيـــد  إذ  نطاقـــه؛  التســـاع  نظـــًرا 
البحـــث  فـــي  نجاحهـــم  فـــرص  اإلنترنـــت 
عـــن بيانات تســـجيل دخـــول المســـتخدمين 

إلـــى مختلـــف أنـــواع الحســـابات، مـــن خـــالل إرســـال موجـــات هائلة من رســـائل 
البريد اإللكتروني المســـتترة تحت أســـماء مؤسســـات وعالمات تجارية رسمية. 
ويوظف المجرمون مجموعة متنوعة من الحيل لتجاوز حظر البريد اإللكتروني 
واســـتقطاب أكبر عدد ممكن من المســـتخدمين إلى مواقعهم االحتيالية. ويشيع 
لجوء المحتالين إلى مرفقات HTML التي تحتوي على تعليمات برمجية مبهمة، 
وتســـمح لهم باســـتخدام البرمجيات النصية والتشـــويش على المحتوى الخبيث 

لتصعيب اكتشافه، وإرسال صفحات التصيد في مرفقات بداًل من روابط.
ويحاول المحتالون في ذروة موسم العطالت، اإليقاع بالمسافرين الذين يبحثون 
عن أفضل وجهات السفر وأنسب أماكن اإلقامة ورحالت الطيران سعًرا. والحظ 
باحثـــو كاسبرســـكي زيـــادة في أنشـــطة االحتيال المســـتعينة بصفحـــات التصيد 
المســـتترة تحـــت غطاء حجـــوزات الطيـــران والفنـــادق، إذ وصل عـــدد محاوالت 

المســـتخدمين فتـــح هـــذه المواقع في النصـــف األول من العـــام 2022 في منطقة 
الشرق األوسط وتركيا وإفريقيا إلى 4,311 محاولة.

واعتبـــر ميخائيل ســـيتنيك خبيـــر األمن لـــدى كاسبرســـكي، أن التخطيط لقضاء 
إجازة ممتعة “ليس باألمر السهل”، مشيًرا إلى أن المسافرين قد يقضون أسابيع أو 
حتى شهوًرا في البحث عن حجوزات الطيران واإلقامة المناسبة. وقال “يستغل 
المحتالون هذا األمر لجذب انتباه المستخدمين الذين سئموا البحث عن صفقات 
مناسبة، فبعد فتح األجواء ورفع القيود عقب األزمة العالمية عاد السفر وعادت 
معـــه عمليـــات االحتيـــال المرتبطة بـــه، والتي تســـتهدف المســـتخدمين بخدمات 
الحجـــز والتأجيـــر الوهمية. ويمكـــن منع مثل هذه الهجمات تماًما بالتشـــكيك في 

العروض الترويجية شديدة السخاء التي يصعب تصديقها”.
ويوصي خبراء كاسبرســـكي المستخدمين باتباع التدابير التالية لحماية أنفسهم 
مـــن هجمـــات التصيـــد واالحتيال الرقمية: إمعـــان النظر في شـــريط العنوان قبل 
إدخال أية معلومات حساسة، مثل بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور، بحًثا 
عـــن اختالف فـــي عنوان URL، كتهجئة مختلفة أو اســـتخدام رمـــوز خاصة بداًل 
مـــن األحـــرف. ويمكن كذلك التحقق من شـــهادة الموقع بالنقر علـــى أيقونة القفل 
الموجـــودة على يســـار عنـــوان URL. وتجنب النقـــر على الروابط التـــي تأتي من 
مصادر غير معروفة )ســـواء برسائل البريد اإللكتروني أو عبر تطبيقات المراسلة 
أو شبكات التواصل االجتماعي(. وزيارة الموقع الرسمي لشركة الطيران أو السفر 
عنـــد تلقـــي “هدية” منهـــا عبر البريد اإللكتروني أو وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
للتأكـــد مـــن وجـــود الهدية. كمـــا يجب التحقـــق بعناية مـــن الروابـــط المؤدية إلى 
صفحـــة الحصول على الهدية المزعومة. واســـتخدام حـــل أمني موثوق به يمكن 

أن يحمي من رسائل البريد اإللكتروني غير المرغوب فيها وهجمات التصيد.

188 % ارتفاعا بمحاوالت التصّيد واالحتيال اإللكتروني بالبحرين
بمعدل 735,2 ألف هجوم بالربع الثاني... “كاسبرسكي”:

ميخائيل سيتنيك


