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الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان خادم الحرمين بالنجاح الكبير في تنظيم الحج

السعوديــة سخــرت جهودهــا كافــة لخدمــة الحجــاج
المنامة - بنا

بعـــث ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى أخيه 
خادم الحرمين الشـــريفين، الملك ســـلمان بن عبد 
العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة، أعـــرب جاللته فيها عـــن أخلص تهانيه 
علـــى النجـــاح الكبيـــر والتنظيم الدقيق لشـــعيرة 
حـــج هذا العـــام، والذي واكب ظروف اســـتثنائية 
صحيـــة، األمـــر الـــذي عكس مـــدى قـــدرة المملكة 
العربيـــة الســـعودية وحرصهـــا علـــى تحمـــل هذه 
الشـــعائر  كبـــرى  بإقامـــة  المقدســـة  المســـؤولية 

اإلسالمية.
وثمـــن جاللة الملـــك المعظم فـــي البرقية الجهود 
الكبيـــرة والرعايـــة الكريمـــة التـــي يوليهـــا خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين، وحكومته الرشـــيدة ممثلة 
بالـــوزارات والقطاعـــات والجهـــات المعنيـــة كافة 
التـــي ســـخرت ُجـــلَّ جهودهـــا وطاقاتهـــا بتنظيم 
شـــعيرة الحـــج وخدمـــة حجاج بيـــت هللا الحرام 
والســـهر على راحتهم، وفق إجـــراءات احترازية 
ووقائيـــة حرصـــت علـــى تحقيـــق أعلـــى معاييـــر 
ســـالمة وصحة ضيـــوف الرحمـــن والعنايـــة بهم، 

مـــا أســـهم فـــي تأديـــة مناســـك حجهم بكل يســـر 
وسهولة وأمان وطمأنينة، مشيًدا جاللته بأعمال 
التوســـعة المســـتمرة التي يشـــهدها الحرم المكي 
الشـــريف وما تم اســـتحداثه من خدمـــات مميزة 
بـــكل المرافـــق والمشـــاعر المقدســـة والتـــي تعود 

بالنفع على الحجاج وتيسير أداء مناسكهم.
وبعث ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي 

)02(عهده بهذه المناسبة.
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الخسائر السنوية لغياب رؤية تدوير النفايات
دعا للسماح باالستثمار في الحدائق... التميمي لـ “^”:

التميمي متحدثا لـ “البالد”

ناصر بن حمد يحرز المركز األول في 
سباقين ضمن بطولة سلوفاكيا للقدرة

)06()14(

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  قامـــت 
بحضـــور  “جيبـــك”،  البتروكيماويـــات 
إدارة  ومديـــر  العباســـي  ياســـر  رئيســـها 
الثروة الســـمكية بوزارة شـــؤون البلديات 
والزراعـــة حســـين مكـــي، ومشـــاركة عدٍد 
بالشـــركة،  والموظفيـــن  المســـؤولين  مـــن 
وإدارة الثروة الســـمكية، بإطالق 20,000 
ســـمكة من أسماك الســـبيطي في مختلف 
المناطـــق البحرية. وفي تصريـــح له بهذه 
المناســـبة، رحـــب رئيـــس شـــركة “جيبـــك” 
مـــع  المثمـــر  الثنائـــي  بالتعـــاون  العباســـي 
فـــي  والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون  وزارة 
أن  مؤكـــًدا  الســـمكي،  االســـتزراع  مجـــال 
اســـتراتيجية الشركة تركز على المساهمة 

الفاعلة في المشروعات التي تشكل قيمة 
إضافيـــة، ورافـــًدا يدعم الجهـــود التنموية 
لمملكة البحرين، مؤكًدا اســـتمرار الشـــركة 

فـــي تعزيز تعاونهـــا مع الـــوزارة ومختلف 
الجهات ذات العالقة دعًما لمبادرات األمن 

)05(الغذائي في المملكة.

ضمن شراكة بين “جيبك” و “الثروة السمكية”

إطالق 20 ألف سمكة سبيطي في المياه اإلقليمية للبحرين

أجمع خبراء واختصاصيون أن تخصيص وزارة للسياحة عزز من هذا القطاع 
ودفع القائمين عليه في ابتكار برامج ترفيهية وسياحية، ستكون عامل جذب 
للعائـــالت لقضـــاء عطلة عيد األضحى فـــي البحرين، إضافة إلى األشـــقاء من 
دول مجلس التعاون الخليجي، وسيساهم ذلك في تنشيط الحركة السياحية 

في الفنادق وإلى تعزيز قطاع السياحة العالجية بالبحرين.

خبراء واختصاصيون: البحرين تمتلك 
مقومات سياحية للعائالت الخليجية

واشنطن ـ وكاالت

أعلـــن الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن 
شـــراكة  “تعزيـــز  إلـــى  سيســـعى  أنـــه 
استراتيجية” مع السعودية “مبنية على 
مصالـــح ومســـؤوليات متبادلـــة”، وذلك 
خـــالل زيارته المملكة المقـــررة الجمعة 
المقبلـــة، مشـــيرا إلـــى أنـــه سيتمســـك بـ 
“القيـــم األميركيـــة األساســـية”. وكتـــب 
بايـــدن في مقـــال رأي نشـــرته صحيفة 
“عندمـــا ســـألتقي  “واشـــنطن بوســـت”، 
القـــادة الســـعوديين الجمعـــة، ســـيكون 
هدفـــي تعزيـــز شـــراكة اســـتراتيجية... 
ومســـؤوليات  مصالـــح  إلـــى  تســـتند 
بالقيـــم  أيًضـــا  التمســـك  مـــع  متبادلـــة، 

األميركية األساسية”.

بايدن: أسعى لتعزيز 
الشراكة االستراتيجية 

مع السعودية
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ارتفاع األسعار 20 % متأثرة بتكاليف االستيراد
“قدوع العيد” يرفع مبيعات الشوكوالته 80 %

أكـــد عدد مـــن أصحاب ومالك متاجـــر بيع الكاكاو 
والشـــوكوالته أن الطلب على تجهيز علب وهدايا 
الشـــوكوالته ارتفع بمناسبة عيد األضحى المبارك 
واســـتقبااًل لعودة الحجاج من الديار المقدسة، إذ 
تقدم علب الكاكاو كضيافة في مجالس استقبال 
الضيوف والزوار ضمـــن مائدة “قدوع العيد” قبل 

)05(احتساء القهوة العربية.

حسن عبدالرسول

أحـــرز البنـــك األهلـــي المتحـــد 4 جوائـــز فـــي فئة 
أفضـــل بنـــك للخدمـــات المصرفية الخاصـــة للعام 

2022 الصادر عن مجلة ميد.
يذكـــر أن مجلـــة ميـــد هـــي إحـــدى أكثـــر المصادر 
تميـــًزا واحترافيـــة فـــي تغطيـــة مختلـــف األخبار 
المـــال  مجـــال  فـــي  والتحليـــالت  والدراســـات 

واالقتصاد في منطقة الشرق األوسط.
ونظمت الجوائز بالتعاون مع مجلتي ريتيل بانكر 

)18(إنترناشنال وپرايڤت بانكر إنترناشنال.

للعام 2022 من مجلة ميد

“األهلي المتحد” يحصد 4 جوائز بفئة أفضل 
بنك للخدمات المصرفية الخاصة

هبة محسن

أوضح رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي لـ ”البالد” أن البحرين تخســر يوميا 
مليون دينار ونصف؛ بســبب عدم وجود آلية لتدوير النفايات المنزلية واالســتهالكية 
واألخــرى، وبمعــدل 560 مليــون دينــار بالســنة، مؤكــًدا أن هنــاك شــركات تقــوم بذلك 

بالخفاء.

وأشـــار التميمـــي فـــي حـــوار خـــص بـــه 
“البـــالد” إلـــى ضـــرورة أن يكـــون هنـــاك 
استثمار في حدائق بلدية الجنوبية، 
وهـــو أمـــر اقترحنـــاه بوقت ســـابق، 
للمســـتثمرين  يســـمح  وبحيـــث 
والشـــركات الوطنية كـ “بابكو” 
و “ألبا” وغيرهـــا، بتولي عهدة 
وتكـــون  الحدائـــق،  إحـــدى 
مســـؤولة بشكل كلي عن كل ما 
يتعلق بها، مـــن صيانة ومرافق 
وحراســـة أمنيـــة وغيرهـــا، في 
مقابل استغاللها من قبل الجهة 

المستثمرة في وضع إعالناتها والترويج لها.
وأكد أن أغلـــب الجمعيات الخيرية بال دخل 
ثابـــت وأنهـــا ترعـــى المجتمـــع، مـــا يســـتلزم 
أن نتعـــاون معهـــا بإســـقاط الرســـوم البلدية، 
ونخفـــف العـــبء عـــن كاهلهـــا، والمســـاهمة 
فـــي زيـــادة عطائهـــا، وتفعيـــل دورهـــا فـــي 
خدمـــة المجتمـــع، مع مســـاعدتها المســـتمرة 
للمحتاجين في الحـــاالت الطارئة، وتوزيعها 
فـــي  المـــدارس  العيـــد، وحقائـــب  لكســـوات 
الشـــتاء وشـــهر رمضـــان الفضيـــل وتكفلهـــا 

باأليتام.

إبراهيم النهام | تصوير - خليل إبراهيم 

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم



خالد بن خليفة: البحرين نموذج حي الحتضان التنوع الديني
أكـــد رئيـــس مجلس أمنـــاء مركـــز الملك 
حمد العالمي للتعايش الســـلمي الشـــيخ 
خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن اإلرادة 
والرخـــاء  واالســـتقرار  السياســـية 
فـــي  المعرفـــي  والوعـــي  االقتصـــادي 
احتضـــان  عوامـــل  أهـــم  مـــن  المجتمـــع 

البحرين للتنوع الديني والعرقي.
جـــاء ذلك خـــال كلمته فـــي المحاضرة 
جامعـــة  فـــي  ُعقـــدت  التـــي  العامـــة 
نوتينغهام-ترنـــت البريطانيـــة العريقـــة، 
والتي حملـــت عنوان “احتضـــان التنوع 
األديـــان”  متعـــددة  المجتمعـــات  فـــي 
بتنظيـــم معهد كريميا، حيث اســـتعرض 
الشيخ خالد شواهد تاريخية ومعاصرة 
لتقديـــم البحريـــن كنمـــوذج مميـــز وحي 
والمذهبـــي  الدينـــي  التنـــوع  الحتضـــان 

والتعايش السلمي بين مختلف مكونات 
المجتمع.

وقـــال إن دعـــم ورعايـــة جالـــة الملـــك 
كاتدرائيـــة  وافتتـــاح  إلنشـــاء  المعظـــم 
ســـيدة العـــرب يعـــد دليـــًا على تمســـك 
آبـــاؤه  وضعـــه  الـــذي  بالنهـــج  جالتـــه 
وأجـــداده من آل خليفـــة الكرام في بناء 
مجتمـــع متجانس بيـــن مختلف طوائفه 
وأديانه وأعراقه، وذلك من خال جملة 
من السياسات والمبادرات التي حافظت 
على إرث وهوية المجتمع البحريني من 
جهة، وضمنت قبول واحترام التعددية 

والتنوع من جهة أخرى.
وأضـــاف فـــي كلمتـــه أن هـــذه الجهـــود 
التاريـــخ  عبـــر  المتعاقبـــة  السياســـية 
ســـاعدت علـــى االرتقـــاء أكثر بمســـتوى 

وســـهلت  البحرينـــي  المجتمـــع  وعـــي 
مـــن دمـــج األقليـــات العرقيـــة والدينيـــة 
وتجانســـهم فـــي أجـــواء مـــن التآخـــي، 
مشـــيًدا باالنفتـــاح الفكـــري الـــذي يمتـــاز 
بـــه أهل البحرين الذيـــن يعدون المحرك 
األســـاس لبث روح التســـامح والتعايش 

السلمي في المجتمع.
وبيـــن رئيس مجلس أمنـــاء مركز الملك 

حمد العالمي للتعايش السلمي أن جذور 
الرخـــاء االقتصادي واالزدهـــار التجاري 
فـــي البحريـــن تاريخيـــا ســـهلت تاقـــح 
الحضارات والثقافـــات المختلفة، حيث 
كانـــت البحريـــن مينـــاًء تجاريـــًا إقليمًيا 

نشـــطًا، مشـــيًرا الى أن الفقـــر والحروب 
تعـــد مـــن مولـــدات الكراهيـــة والتطرف 
فـــي المجتمعات، إذ كانـــت جهود مملكة 
البحريـــن وال زالـــت تصب فـــي مصلحة 
وتحقيـــق  االقتصاديـــة  الفـــرص  خلـــق 

االســـتقرار لجميـــع الفئـــات المجتمعيـــة 
وفـــي كل المجـــاالت، وذلـــك إيماًنـــا مـــن 
بـــأن الجهـــل والفقـــر  القيـــادة الرشـــيدة 
أعـــداء للســـام. وتأتي هـــذه المحاضرة 
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها 
رئيـــس مجلـــس أمناء مركـــز الملك حمد 
العالمـــي للتعايش الســـلمي إلى العاصمة 
فـــي  شـــارك  حيـــث  لنـــدن،  البريطانيـــة 
أعمـــال المؤتمـــر الدولي الـــوزاري لحرية 
الدين والمعتقد، والذي عقد في مجلس 
اللـــوردات، بنـــاء علـــى دعوة مـــن بارون 
منطقـــة ويمبلـــدون اللورد طـــارق أحمد، 
بحضـــور عدد من القيـــادات الحكوميين 
وممثلـــي مختلـــف األديـــان والمعتقدات 
ومؤسســـات المجتمع المدني من جميع 

أنحاء العالم.
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بعـــث ملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى أخيه 
خادم الحرمين الشـــريفين، الملك ســـلمان بن عبد 
العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة، أعـــرب جالته فيها عـــن أخلص تهانيه 
علـــى النجـــاح الكبير والتنظيـــم الدقيق لشـــعيرة 
حـــج هذا العـــام، والذي واكب ظروف اســـتثنائية 
صحيـــة، األمـــر الـــذي عكس مـــدى قـــدرة المملكة 
العربيـــة الســـعودية وحرصهـــا علـــى تحمـــل هذه 
الشـــعائر  كبـــرى  بإقامـــة  المقدســـة  المســـؤولية 

اإلسامية.
وثمـــن جالة الملـــك المعظم في البرقيـــة الجهود 
الكبيـــرة والرعايـــة الكريمـــة التـــي يوليهـــا خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين، وحكومته الرشـــيدة ممثلة 
بكافـــة الـــوزارات والقطاعـــات والجهـــات المعنيـــة 
التـــي ســـخرت ُجـــلَّ جهودهـــا وطاقاتهـــا بتنظيـــم 
شـــعيرة الحـــج وخدمة حجـــاج بيـــت هللا الحرام 
والســـهر على راحتهـــم، وفق إجـــراءات احترازية 
ووقائيـــة حرصـــت علـــى تحقيـــق أعلـــى معاييـــر 
ســـامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، مما 
أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة 
وأمان وطمأنينة، مشيًدا جالته بأعمال التوسعة 
المســـتمرة التـــي يشـــهدها الحرم المكي الشـــريف 
ومـــا تـــم اســـتحداثه مـــن خدمـــات مميـــزة بـــكل 
المرافـــق والمشـــاعر المقدســـة والتي تعـــود بالنفع 

على الحجاج وتيسير أداء مناسكهم.
ضارًعـــا جالته إلى البـــاري عز وجل أن يتقبل من 
حجـــاج بيـــت هللا الحرام حجهـــم وطاعاتهم، وأن 

يمـــن عليهـــم باألجـــر والمغفـــرة، وأن يحفظ خادم 
الصحـــة  بموفـــور  ويمتعـــه  الشـــريفين  الحرميـــن 
والعافيـــة والعمـــر المديد، وأن ينعـــم على المملكة 
العربيـــة الســـعودية وشـــعبها الشـــقيق بمزيـــد من 
التقـــدم والرخـــاء واألمـــن واألمـــان تحـــت قيادته 
الحكيمـــة، وأن يعيد هذه المناســـبة المباركة على 
والخيـــر  باليمـــن  واإلســـامية  العربيـــة  األمتيـــن 

والبركات.
وبعـــث ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبد العزيـــز آل ســـعود، ملـــك المملكة 
العربية السعودية الشقيقة، أعرب سموه فيها عن 

خالص تهانيه على التنظيم الناجح لشعيرة الحج 
هذا العام، والذي واكب ظروف استثنائية صحية، 
األمـــر الـــذي عكـــس مـــدى قـــدرة المملكـــة العربية 
الســـعودية وحرصها على تحمل هذه المســـؤولية 

المقدسة بإقامة كبرى الشعائر اإلسامية.
وأشـــاد صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بالجهـــود الكبيرة التي عكســـت 
الحـــرص الـــذي توليـــه المملكة العربية الســـعودية 
ومتابعـــة  الشـــريفين،  الحرميـــن  خـــادم  بقيـــادة 
واهتمـــام ولي العهد نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
وزيـــر الدفـــاع فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد 
بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، ومســـاعيهم 

خـــال  مـــن  الرحمـــن  لخدمـــة ضيـــوف  المباركـــة 
تســـخير كافة اإلمكانات، وتوفيـــر أقصى درجات 
الراحـــة والعناية بحجاج بيـــت هللا الحرام. منوًها 
ســـموه بأعمال التوســـعة المســـتمرة التي يشهدها 
الحـــرم المكـــي الشـــريف ومـــا تـــم اســـتحداثه من 
خدمات مميزة بكل المرافق والمشـــاعر المقدســـة 
والتـــي تعـــود بالنفـــع علـــى الحجاج وتيســـير أداء 

مناسكهم.
داعًيا ســـموه المولى القديـــر أن يتقبل من حجاج 
بيـــت هللا الحـــرام أعمالهـــم وطاعاتهـــم، وأن يّمن 
عليهـــم باألجر والمغفرة، وأن يعيد هذه المناســـبة 
المباركة على المملكة العربية الســـعودية وشـــعبها 
الشـــقيق بالمزيد من التقـــدم والنماء والرخاء في 

ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشـــريفين، 
وعلـــى األمتين العربية واإلســـامية بوافـــر الُيمن 

والبركات. 
كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ولي 
العهـــد نائب رئيـــس مجلس الوزراء وزيـــر الدفاع 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة أخيه 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وإلـــى مستشـــار خادم 
الحرميـــن الشـــريفين أميـــر منطقة مكـــة المكرمة 
رئيـــس لجنة الحج المركزية فـــي المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة أخيه صاحب السمو الملكي 

األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

المنامة - بنا

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان خادم الحرمين على نجاح شعيرة الحج
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم األمير محمد بن سلمانخادم الحرمين الشريفين

القضيبية - مجلس النواب

أشـــادت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
هـــذا  الحـــج  موســـم  شـــهده  بمـــا  زينـــل 
العـــام مـــن نجـــاح باهـــر بفضـــل الجهـــود 
بذلتهـــا  التـــي  والجبـــارة  االســـتثنائية 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
خدمـــة  فـــي  وشـــعبًا،  وحكومـــة  قيـــادة 
حجاج بيت هللا الحرام، ومثمنة التنظيم 
الدقيـــق والناجـــح للشـــعائر، والجاهزيـــة 
العاليـــة للمشـــاعر المقدســـة وانســـيابية 
حركـــة مئات اآلالف مـــن الحجيج، األمر 
العربيـــة  المملكـــة  قـــدرة  يعكـــس  الـــذي 
الســـعودية الفائقة وحرصها على تحمل 
تلك المســـؤولية المقدســـة بإقامة كبرى 

الشعائر اإلسامية قاطبة.
وأكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب عمـــق 
العاقـــات البحرينية الســـعودية العريقة 

روابـــط  مـــن  تشـــهده  ومـــا  والوثيقـــة، 
أخوية رفيعة، بين القيادتين والشـــعبين 
الشـــقيقين، ومـــا تتميـــز بـــه مـــن تعـــاون 
وتعاضد وتنســـيق مســـتمر خال موسم 
الحج وفي مختلف المواســـم وفي كافة 
المجـــاالت، بقيـــادة ملـــك البـــاد المعظم 

صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
الحرميـــن  خـــادم  وأخيـــه  خليفـــة،  آل 
عبـــد  بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين 
العزيز آل ســـعود ملـــك المملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة. وأعربـــت عـــن بالغ 
التقديـــر واالعتـــزاز للـــدور الكبيـــر الـــذي 
تقـــوم به المملكة العربية الســـعودية في 
ظـــل القيـــادة الحكيمة لخـــادم الحرمين 
الشريفين، وما تبذله من جهود في أداء 
رســـالتها اإلســـامية العظيمة في رعاية 
الحجيج ليـــؤدوا مناســـكهم على أفضل 
نحـــو ممكن، مؤكدة أن الشـــقيقة الكبرى 
لم تتوان في يوم من األيام عن تســـخير 
كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية 
مـــن أجل تســـيير أعمـــال الحـــج وخدمة 

زوار بيت هللا الحرام.

رئيسة النواب تهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

فوزية زينل

القضيبية - مجلس الشورى

بمناســـبة النجاح الكبيـــر الذي حققته 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
في تنظيم موســـم الحج لهـــذا العام، 
يرفع مجلس الشورى خالص التهاني 
والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
العربيـــة  المملكـــة  آل ســـعود، عاهـــل 
الســـعودية، وولي العهـــد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 
الشقيقة صاحب السمو الملكي األمير 
محمـــد بن ســـلمان آل ســـعود، مؤكًدا 
واإلمكانـــات  الجهـــود  أن  المجلـــس 
المميـــزة التـــي وفرتهـــا المملكة ألداء 
هـــذا الركـــن اإلســـامي العظيـــم لهذا 
العـــام، قد حققـــت غايتها على الوجه 
األكمـــل في خدمـــة ضيـــوف الرحمن 

ضمـــن اســـتعدادات كاملـــة وأجـــواء 
آمنة.

عالًيـــا،  الشـــورى  مجلـــس  يقـــدر  وإذ 
حجـــاج  بـــه  حظـــي  الـــذي  االهتمـــام 
مملكـــة البحريـــن والمســـتوى العالـــي 
من التنسيق المشترك بين المملكتين 
الشـــقيقتين لضمـــان تأديـــة الحجـــاج 
لمناســـكهم بكل يســـر وطمأنينة، فإنه 
التـــي  الكبيـــرة  بالتســـهيات  يشـــيد 
الحرميـــن  خـــادم  حكومـــة  قدمتهـــا 
الشـــريفين علـــى مختلـــف األصعـــدة، 
الحجـــاج  ســـامة  علـــى  وحرصهـــا 
وصحتهـــم، وهـــو مـــا يؤكد مـــا تتمتع 
كفـــاءة  مـــن  الشـــقيقة  المملكـــة  بـــه 
وتميز في إدارة وتنظيم هذا التجمع 

البشري الكبير وفي جميع الظروف.

كمـــا يشـــيد المجلـــس عالًيـــا بالجهود 
الحثيثـــة التـــي تقـــوم بهـــا الشـــقيقة 
الحرميـــن  شـــؤون  لرعايـــة  الكبـــرى 
المتاحقـــة  واإلنجـــازات  الشـــريفين 
التي تسجلها في مجال تقديم أفضل 
والمعتمريـــن،  للحجـــاج  الخدمـــات 
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  المجلـــس  مثمًنـــا 
المســـتوى العالـــي مـــن االلتـــزام الذي 
تحلـــى بـــه الحجـــاج فـــي هـــذا العام، 
ســـائلين هللا العلـــي القديـــر أن يوفق 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
قيـــادة وحكومـــة وشـــعًبا، لمزيـــد من 
التقـــدم فـــي كافـــة المجـــاالت ومـــن 
بينهـــا رعاية ضيـــوف الرحمن، ضمن 
أجـــواء محفوفة باألمن واالســـتقرار 

والطمأنينة.

“الشورى” يشيد بجهود السعودية في تنظيم موسم الحج

بعـــث ملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، برقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية 

خوريلســـوخ،  أوخنـــا  الصديقـــة،  منغوليـــا 
وذلك بمناســـبة ذكرى اليوم الوطني لباده. 
وأعـــرب جالتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن 
عـــن أطيب تهانيهـــم وتمنياتهم لـــه بموفور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

البحرين تهنئ منغوليا بذكرى اليوم الوطني

تلقى ملـــك الباد المعظـــم صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، اتصاالً 
هاتفًيـــا من رئيـــس وزراء جمهورية العراق 
تبـــادل  خالـــه  تـــم  الكاظمـــي،  مصطفـــى 
التهاني والتبريكات بمناسبة عيد األضحى 

المبارك، داعين المولى ســـبحانه وتعالى أن 
ُيعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين 
والبـــركات  واليمـــن  بالخيـــر  الشـــقيقين 
بالعـــزة  واإلســـامية  العربيـــة  واألمتيـــن 

والرفعة والتقدم.

الملك المعظم يتبادل التهاني مع رئيس وزراء العراق

تلقى ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، أمـــس األحـــد، برقيتي تهنئـــة من رئيس 

وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، بمناســـبة عيد 
األضحى المبارك. وأعرب رئيس الوزراء الهندي في 
البرقية عن أســـمى آيات االحترام وأطيب التمنيات 
بالصحة والســـعادة لصاحب الجالـــة الملك المعظم 

ولصاحـــب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، ولشـــعب البحريـــن بالمزيـــد مـــن االزدهـــار 
والرفعـــة والتقـــدم، مشـــيًدا بالعاقـــات الثنائية بين 

البلدين الصديقين في المجاالت كافة.

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهاني رئيس الوزراء الهندي

بعث ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، برقيتي تعزية ومواســـاة إلى خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود، عاهل المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 

أعربـــا فيهما عن خالـــص التعازي وصادق المواســـاة 
فـــي وفـــاة صاحب الســـمو الملكـــي األميـــر تركي بن 
ســـعود بن تركي بن ســـعود بن عبدالعزيز آل ســـعود 
رحمـــه هللا، ســـائان المولى القديـــر أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته ومغفرته ورضوانه ويســـكنه فســـيح 
جناتـــه، وأن يلهـــم العائلـــة الملكيـــة الكريمـــة جميـــل 

الصبر والسلوان.
كمـــا بعـــث صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء برقية تعزيـــة مماثلة إلى ولي العهد 
نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء وزير الدفـــاع بالمملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكي 

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

البحرين تعزي السعودية بوفاة األمير تركي بن سعود



هل أنت مستعد لتكون الخب� 
السيربا� القادم؟

هل تبحث عن الخطوة القادمة يف حياتك املهنية؟

 أطلق معهد سانس العاملي بالتعاون مع صندوق العمل ” ك�“ أكاد�ية سانس 
لصقل مهارات األمن السيربا�، والتي تهدف إىل تعزيز مهارات األفراد البحريني� 

وتهيئتهم للقيام بأدوار تخصصية يف مجال األمن السيربا� وذلك عن طريق تقديم 
برنامج تدريبي شامل ملدة ¬انية أسابيع فقط.

ستحصل عىل فرصة اكتساب املهارات األساسية والتقنية التي تحتاجها، لتصبح قادر 
عىل تغي¶ مسار حياتك املهنية والتخصص يف مجال األمن السيربا�.

تعرف عىل املزيد من املعلومات وكيفية التقديم عىل الربنامج التدريبي عرب زيارة 
www.sans.org/bahrain-academy :املوقع اإللكرتو�

CYBER
RESKILLING
PROGRAM

BAHRAIN

IN PARTNERSHIP WITH

CRABahrain_MediaPartAds.indd   3 06/07/2022   13:57

03 االثنين 11 يوليو 2022 - 12 ذو الحجة 1443 - العدد 5018



local@albiladpress.com04

اللجوء للوساطة 
مفتوح سواء قبل 

أو أثناء أو بعد 
اللجوء للمحاكم

ضرورة تضافر 
الجهود اإلعالمية 

لشرح القوانين 
والقرارات 
والخدمات 

حسن عبدالرسول   |   تصوير: خليل إبراهيم

ــدورات تــدريــبــيــة واخــتــيــارهــم وفـــق معايير  ــ ل ــة  ــري ــات األس ــزاع ــن ال ــاء  ــط ــاع وس ــض إخ
وبيـــن خميس خـــال حديثه في لقاء 
مع “الباد” الحد الفاصل بين الوسيط 
والمحامي، مبينا انه على الوسيط أن 
يكـــون محايًدا بالكامل وعلى مســـافة 
واحـــدة مـــن الطرفيـــن، أمـــا المحامي 
فيجـــوز له أن يكـــون في صف موكله، 
ومن شـــدة الحياد منـــع القرار الوزاري 
الوســـيط أن يكـــون وســـيًطا إذا كان 
بينـــه وبيـــن أحـــد األطـــراف قرابـــة أو 

مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
وعن مدى تأثير التشـــريعات األخيرة 
المتعلقـــة بالوســـاطة الشـــرعية علـــى 
المجتمـــع، قـــال خميـــس: عندمـــا فتح 
الباب للوســـطاء والخبـــراء في مجال 
الشـــرع لحـــل النزاعات األســـرية فإنه 
يتـــم اختيارهـــم وفـــق معاييـــر وقـــد 
خضعـــوا لـــدورات تدريبية، مـــا يعني 
المجتمعيـــة،  للشـــراكة  البـــاب  فتـــح 
مـــن  ســـيخفف  ذلـــك  فـــإن  وبالتالـــي 
النزاعـــات ويقلـــل العـــبء عـــن كاهـــل 
أن  عـــن  فضـــًا  الشـــرعية،  المحاكـــم 
فـــي  تســـاهم  الخافـــات  تســـوية 

المحافظة على كيان األسرة.
وفي ما يلي نص الحوار بالكامل.

ما الوساطة الشرعية؟ «

نفســـها  تعـــرف  الشـــرعية  الوســـاطة 
بنفســـها، لكـــن وبحســـب مـــا جـــاء في 
القـــرار الوزاري رقـــم 96/2021 تعرف 
بأنها كل عمليـــة يطلب فيها األطراف 
الوســـيط  آخـــر يســـمى  مـــن شـــخص 
المســـاعدة فـــي التوصل إلى تســـوية 
لحل الخافات األســـرية، ســـواء التي 
لـــم تصل للقضـــاء أو للمنازعـــات التي 
ُقدم بشـــأنها طلب تســـوية في مكتب 
الدعـــاوى  فـــي  أو  األســـري  التوفيـــق 

المنظورة أمام المحاكم الشرعية.

ما الحدود والمزايا في  «
الوساطة الشرعية؟

القرار الوزاري المشـــار إليه في إجابة 
السؤال األول هو المرجعية للوسطاء 
دور  نظـــم  والـــذي  وهـــو  الشـــرعيين، 
الوســـاطة الشـــرعية، وبالرجـــوع إليه 
نجده حدد 3 حدود رئيســـة للوساطة 

الشرعية، هي:
األحـــوال  فـــي مســـائل  تكـــون  أن   -1

الشخصية. 
2- أن تكون في حدود مسائل الوالية 
علـــى النفـــس، وهذا ما يخـــرج الوالية 

على المال من االختصاص. 
3- أن تكـــون فـــي المســـائل التي يجوز 
المســـائل  بعـــض  إن  إذ  الصلـــح،  فيهـــا 
ال يجـــوز التصالـــح عليهـــا، وهـــي التـــي 
تخالـــف الشـــرع والقانون، على ســـبيل 
المثال، لو حضر طرفان أمام الوســـيط 
الخلـــع  عـــن  البـــدل  يكـــون  أن  وأرادا 
التنـــازل عـــن حضانـــة األوالد، فهـــذا ال 
يجوز التصالح عليه ألنه يخالف المادة 
رقـــم 96 مـــن قانـــون األســـرة، وعليـــه 
تكون حدود الوســـاطة فيما يجوز فيه 

الصلـــح، أمـــا عـــن مزايا الوســـاطة فهي 
كثيرة، ولكـــي نعرف أهميتهـــا وميزتها 
مثـــًا،  بالمحكمـــة  مقارنتهـــا  يمكـــن 
فـــي الوســـاطة يتـــم اختيـــار الوســـيط 
باتفـــاق األطراف، وفـــي المحكمة ليس 
لألطراف اختيار المحكمة وال قضاتها، 
فـــي الوســـاطة يقـــدم الوســـيط حلـــواًل 
للنـــزاع دون إلـــزام األطـــراف بهـــا وأمـــا 
مهمة القضاء في األساس فهي الفصل 
في الموضوعات وليس تقديم الحلول، 
حيـــث تتســـم عملية الوســـاطة في كل 
مراحلهـــا بالخصوصية والســـرية، وأما 
األصـــل فـــي المحكمة علنية الجلســـات 
بحســـب المـــادة )3( من قانون الســـلطة 
القضائيـــة، وإن كانـــت محاكم األســـرة 
الوســـاطة  فـــي  الخصوصيـــة.  تراعـــي 
يحدد األطراف مدة الوساطة واختيار 
جلساتها، أما المدة وعدد الجلسات في 
المحكمة فإنها وفق تقديرها، الوساطة 
مـــن اختصـــاص عـــدة  نزاعـــات  تنهـــي 
محاكم مادامت فـــي حدود اختصاص 
االلتـــزام  المحكمـــة  وفـــي  الوســـيط، 

بحدود االختصاص فقط.

هل هناك تداخل بين عمل  «
الوساطة والمحاماة، وما تأثيره 

على طالب الوساطة؟

عند اللجوء للمحامي يكون المحامي 
كما لو كان الشـــخص األصيل موجوًدا 
المحامـــي  دور  ألن  المحكمـــة،  أمـــام 
الوســـيط  عكـــس  لموكلـــه،  ينتصـــر 
الـــذي يكون على مســـافة واحدة بين 
الخصـــوم، لذلـــك يمنع علـــى المحامي 
الوساطة إذا كان وكيًا ألحد األطراف 
في أي مـــن اإلجراءات الســـابقة على 

الوساطة والمتعلقة بموضوعها.

ما الحد الفاصل بين الوسيط  «
والمحامي؟ 

علـــى  الحيـــاد،  هـــو  الفاصـــل  الحـــد 

الوســـيط أن يكـــون محايـــًدا بالكامـــل 
وعلى مسافة واحدة من الطرفين، أما 
المحامي فيجوز له أن يكون في صف 
موكله، ومن شـــدة الحيـــاد منع القرار 
الوزاري الوسيط أن يكون وسيًطا إذا 
كان بينه وبين أحد األطراف قرابة أو 
مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، ألن ذلك 
من شأنه أن يشعر الطرف األخر بعدم 
حياد الوســـيط، أمـــا المحامي فيجوز 
لـــه أن يكون محامًيا عن أحد األقرباء 

من عائلته.

ما الفرق بين الوساطة الشرعية  «
والتوفيق األسري؟

رقـــم  الـــوزاري  القـــرار  نقـــرأ  لـــو 
إجـــراءات  حـــدد  الـــذي   84/2015
التوفيق األســـري، والقـــرار الوزاري 
رقم 96/2021 الذي نظم الوســـاطة 
المســـاحة  أن  نجـــد  الشـــرعية، 

المشـــتركة فـــي األهـــداف وحـــدود 
االختصاص واسعة جًدا، يزيد على 
الموفـــق األســـري صاحيـــة إعطاء 

الصلح قوة السند التنفيذي.

ما مدى إلزامية الطرفين بنتائج  «
الوساطة الشرعية، وهل يتم 
تحرير اتفاقية الوسيط للتقيد 

بها؟

إذا لـــم يكن االتفاق قابـــًا للتنفيذ فما 
الغاية منه أصـــًا؟ نعم االتفاق المبرم 
مـــن الوســـيط الشـــرعي والموقـــع منه 
ومـــن األطراف ملـــزم ويمكـــن تنفيذه 

عبر محكمة التنفيذ.

في أي من األحوال يتم اللجوء  «
إلى الوساطة الشرعية؟ 

اللجـــوء للوســـاطة مفتـــوح للطرفيـــن 
ســـواء قبـــل أو أثنـــاء أو بعـــد اللجوء 

للمحاكم أو مكتب التوفيق األسري.

في اعتقادك ما مسؤولية  «
المؤسسات اإلعالمية اليوم إزاء 
القرارات والقوانين بشأن حماية 

األسرة؟ 

اإلعـــام  وســـائل  تعـــدد  ظـــل  فـــي 
التواصـــل  تقنيـــات  واســـتخدام 
تتضافـــر  أن  يجـــب  االجتماعـــي، 
الجهـــود إلتاحـــة الفرصـــة للمعنيين 
بشرح وتفصيل القوانين والقرارات 
والخدمـــات التـــي تقـــدم في ســـياق 
القائـــم  المجتمعـــي  الوعـــي  إشـــاعة 
علـــى تقديـــم خيـــار التصالـــح علـــى 

التقاضي.

ما أهم القوانين والقرارات  «
التي صدرت مؤخًرا في شأن 

تسهيل التقاضي وفض 
النزاعات األسرية؟

والقوانيـــن  للمراســـيم  المتقصـــي 
والقرارات التي صدرت في الســـنوات 
الماضيـــة فـــي هـــذا الشـــأن يجـــد أنها 
التـــي صـــدرت  كثيـــرة، ولكـــن أهمهـــا 
في آخـــر 6 ســـنوات، ومنها المرســـوم 
بقانون رقم 22 لسنة 2015، المرسوم 
الـــذي أوجب على مـــن يرغب في رفع 
دعوى شـــرعية أن يقدم طلب تسوية 
إلـــى مكتـــب التوفيـــق األســـري وفـــق 
شـــروط حددهـــا المرســـوم، ثـــم القرار 
الـــذي  الـــوزاري رقـــم 84 لعـــام 2015 
شـــكل مكتب التوفيق األســـري وحدد 
القواعـــد واإلجـــراءات الازمـــة بمهام 
تســـوية المنازعـــات األســـرية، وأيًضـــا 
المرســـوم بقانون رقم 19 لسنة 2017 
وهو قانون األســـرة الموحـــد، وأخيًرا 
القـــرار الـــوزاري رقم 96 لســـنة 2021 
حـــول تنظيم الوســـاطة في المســـائل 
الشـــرعية، هذه أهم التشـــريعات التي 
صـــدرت فـــي الســـنوات األخيـــرة في 

شـــأن فـــض المنازعـــات األســـرية مـــن 
وجهة نظري.

ما مدى تأثير تلك التشريعات  «
على المجتمع البحريني؟

للوســـطاء  البـــاب  تفتـــح  عندمـــا 
والخبـــراء فـــي مجـــال الشـــرع لحـــل 
النزاعـــات األســـرية ويتـــم اختيارهم 
لـــدورات  وإدخالهـــم  معاييـــر  وفـــق 
تدريبيـــة، يعنـــي أنـــك فتحـــت الباب 
للشـــراكة المجتمعيـــة، مـــا ســـيخفف 
مـــن النزاعـــات ويقلـــل العـــبء عـــن 
كاهـــل المحاكم الشـــرعية، فضًا عن 
أن تســـوية الخافـــات تســـاهم فـــي 

المحافظة على كيان األسرة.

كيف تقيم تفاعل المجتمع مع  «
الوساطة الشرعية بعد صدور 

القرار الوزاري بتنظيمها؟

كأي جديـــد يحتـــاج إلى وقـــت كاٍف 
كـــي تترســـخ المفاهيـــم لـــدى الناس 
المجتمـــع  لـــذا يحتـــاج  بـــه،  وتقتنـــع 
إلـــى الوقـــت لكنـــه الوقـــت المتزامن 
مـــع إشـــاعة الوعي حـــول الموضوع، 
وهنـــا أريـــد أن أقـــارن لكـــم مرحلـــة 
شـــهدتها شـــخصًيا حيـــن كنـــت على 
رأس الوظيفـــة كباحـــث شـــرعي في 
وزارة العـــدل، عندمـــا ُشـــكلت وحدة 
البحـــث والتوفيـــق األســـري، إذ تـــم 
ذلـــك في العـــام 2001 وظلـــت تعمل 
فـــي أضيق نطاق، ثـــم خرجت للعمل 
األمثل عندما صدر المرســـوم بقانون 
رقـــم 22 لســـنة 2015 الـــذي أوجـــب 
اللجوء إلى مكتب التوفيق األســـري 
لمـــن يرغب في رفع دعوى شـــرعية، 
بعـــد ذلك تم تفعيـــل الوحدة وأصبح 
اســـمها مكتب التوفيق األســـري، لذا 
أعتقد أن الوساطة تحتاج لقرار آخر 
يلزم رافع الدعوى باللجوء للوساطة 

قبل خيار المحكمة.

ما الفرق بين التحكيم  «
والوساطة؟

التحكيـــم هو تعيين من قبل المحكمة 
إلـــى ُمحكم في موضـــوع محدد وهو 
طلب الزوجة التطليق للضرر، ويلتقي 
ومجتمعيـــن  منفرديـــن  بالطرفيـــن 
ولـــه الحـــق أن يلتقي بأهـــل الطرفين 
وعليه أن يســـتطلع المشكلة وأسبابها 
ويقـــدم  لآلخـــر،  طـــرف  كل  وإســـاءة 
للطرفيـــن الصلـــح ابتداء، لكـــن إذا لم 
يتـــم الصلـــح فالُمحكم ملـــزم أن يقدم 
للمحكمة الشـــرعية تقريـــرا عن جهده 
والـــرأي  الموضـــوع،  فـــي  بذلـــه  ومـــا 
الـــذي انتهى إليـــه، أما الوســـيط فيتم 
اختيـــاره من األطـــراف، كما أن حدود 
الموضوعـــات التي ضمـــن اختصاصه 
تتعـــدى موضوع الطاق إلى النفقات، 
الحضانـــة، الزيـــارة، مســـكن الزوجية، 

المهر وغيرها.

جانب من الحوار الصحافي للزميل حسن عبدالرسول والوسيط الشرعي ياسر خميس

تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوساطة... التصالح بدل التقاضي

التحكيم هو 
تعيين من قبل 
المحكمة إلى 

ُمحكم في 
موضوع محدد

يحتاج المجتمع 
إلى وقت كاٍف 

كي تترسخ 
لديه مفهوم 

الوساطة

قــال الوســيط الشــرعي المعتمــد ياســر خميــس “إن للوســاطة الشــرعية 3 
حدود رئيســة وهي أن تكون في مســائل األحوال الشــخصية، وأن تكون 
فــي حــدود مســائل الواليــة علــى النفــس، وهــذا ما يخــرج الواليــة على 
المــال مــن االختصاص، إضافة إلى أن تكون في المســائل التي يجوز 
فيهــا الصلــح، إذ إن بعــض المســائل ال يجوز التصالــح عليها، وهي 

التي تخالف الشرع والقانون.
وعلى سبيل المثال، لو حضر طرفان أمام الوسيط وأرادا أن 
يكــون البــدل عــن الخلع التنــازل عن حضانــة األوالد، فهذا ال 
يجــوز التصالــح عليه ألنه يخالف المادة رقم 96 من قانون 

األسرة”.

“الحياد” حد فاصل بين المحامي والوسيط... خميس لـ “^”:

المساحة المشتركة بين الوساطة والتوفيق األسري في األهداف وحدود االختصاص واسعة جًدا
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لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  قامـــت 
بحضـــور  “جيبـــك”،  البتروكيماويـــات 
إدارة  ومديـــر  العباســـي  ياســـر  رئيســـها 
الثروة الســـمكية بوزارة شؤون البلديات 
والزراعة حســـين مكـــي، ومشـــاركة عدٍد 
مـــن المســـؤولين والموظفيـــن بالشـــركة، 
وإدارة الثروة السمكية، بإطالق 20,000 
سمكة من أســـماك السبيطي في مختلف 

المناطق البحرية.
وفـــي تصريـــح له بهـــذه المناســـبة، رحب 
رئيس شـــركة “جيبك” العباسي بالتعاون 
الثنائي المثمر مع وزارة شـــؤون البلديات 
والزراعة في مجال االســـتزراع السمكي، 
تركـــز  الشـــركة  اســـتراتيجية  أن  مؤكـــًدا 
على المســـاهمة الفاعلة في المشـــروعات 
التي تشـــكل قيمة إضافية، ورافًدا يدعم 
الجهود التنموية لمملكة البحرين، مؤكًدا 
اســـتمرار الشـــركة في تعزيـــز تعاونها مع 
الـــوزارة ومختلـــف الجهـــات ذات العالقة 
دعًما لمبادرات األمن الغذائي في المملكة. 
من جهته، رحب مكي بالتعاون الُمثمر مع 

شـــركة “جيبك” في هذا المشروع، مشيًرا 
إلـــى أن إنتـــاج األســـماك يتم فـــي المركز 
الوطني لالســـتزراع البحري برأس حيان 
التابـــع لوزارة شـــؤون البلديات والزراعة، 
فيمـــا يتم تربيتها فـــي المزرعة المتطورة 
لتربيـــة األســـماك المحلية والتـــي أقامتها 

شركة “جيبك” داخل مجمعها الصناعي.
وأشـــار إلـــى “أن اهتمـــام الـــوزارة بملـــف 
األمن الغذائي، يأتي انطالًقا من التوجيه 
المعظـــم  البـــالد  لملـــك  الســـامي  الملكـــي 

صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وبدعم ومتابعة من الحكومة 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة”.
وأوضـــح أن هـــذه الخطـــوة تأتـــي ضمـــن 
الثـــروة  إدارة  تقودهـــا  التـــي  الجهـــود 
وزيـــر  مـــن  مباشـــر  بإشـــراف  الســـمكية، 
شـــؤون البلديات والزراعة وائـــل المبارك 
الراميـــة  الجهـــود  ومضاعفـــة  لتعزيـــز 

إلـــى إنعـــاش المخـــزون الســـمكي لمملكة 
البحريـــن، مؤكـــًدا الحاجـــة إلـــى تكاتـــف 
الجهـــود من مختلف القطاعـــات الوطنية 
لدعـــم مثـــل هـــذا البرنامج الوطنـــي الذي 
ا لتحقيـــق أمن غذائي  يعتبر محـــوًرا مهمًّ

مستدام لمملكة البحرين.
اســـتراتيجية  إعـــداد  تـــم  أنـــه  وأوضـــح 
خاصـــة باألمـــن الغذائي، وذلك بالشـــراكة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ومنظمـــة األغذية 
والزراعـــة لألمـــم المتحـــدة “الفـــاو”، وقـــد 

تمخـــض عن ذلـــك اعتماد عـــدة مبادرات 
والســـمكي  الزراعـــي  اإلنتـــاج  لتحســـين 
والحيوانـــي مـــن خـــالل تبني األســـاليب 
الزراعيـــة والنظـــم الحديثـــة المســـتدامة 
األمـــن  برامـــج  دعـــم  إلـــى  تهـــدف  التـــي 
الغذائـــي الهادفة إلى رفع نســـب االكتفاء 
الذاتـــي المحلـــي من المنتجـــات الزراعية 

)النباتية والحيوانية( والسمكية.
وأشـــار مدير الثروة السمكية إلى مبادرة 
جاللـــة الملـــك المعظـــم فـــي دعـــم األمـــن 

الغذائي، التي تهدف إلى مضاعفة اإلنتاج 
المحلـــي مـــن األســـماك مـــن خـــالل زيادة 
مشروعات االســـتزراع السمكي لتحسين 
االكتفـــاء الذاتي النســـبي مـــن المنتجات 
الســـمكية، منوًهـــا فـــي هـــذا الشـــأن إلـــى 
وجود حزمة مشـــاريع يجري العمل عليها 
حالًيـــا لتعزيز المخزون الســـمكي وتوفير 
األسماك المستزرعة في السوق المحلية، 
حيث تم بالفعل التعاقد مع مجموعة من 

الشركات دعًما لهذا التوجه.
يشـــار إلـــى أن شـــركة الخليـــج لصناعـــة 
البتروكيماويـــات “جيبـــك” تعتبـــر واحدة 
ا فيما يتعلق  من الشـــركات الرائدة إقليميًّ
بتنفيـــذ مثل المبـــادرات البيئيـــة، كما أنها 
واســـتجابة للرؤية الملكيـــة والتزاًما منها 
البيئيـــة  الممارســـات  أفضـــل  بتحقيـــق 
 )ESG( واالجتماعية وحوكمة الشـــركات
تســـعى إلـــى مضاعفـــة مشـــروعها لتربية 
للوصـــول  البحريـــة  األســـماك  وإطـــالق 
إلـــى 100,000 ســـمكة وذلـــك بالتنســـيق 

والتعاون مع إدارة الثروة السمكية.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

إطالق 20 ألف سمكة سبيطي في المياه اإلقليمية للبحرين
ضمن شراكة بين “جيبك” و“الثروة السمكية”

“هـــال بالعيــــد”... برنامــــج عيــــادي “^”

للمســـابقات  برنامًجـــا  “البـــالد”  أطلقـــت 
خالل أيـــام عيد األضحى المبارك باســـم 

“هال بالعيد”.
الشـــيخ  منـــال  تقديـــم  مـــن  البرنامـــج 
وتصويـــر بـــدر الحايكـــي ودعـــاء مهدي. 

وجرى تصويره بمجمع السيف.
وحظي برعاية من “البالد” و “الحواج” و 
“لولـــو هايبر ماركت”. ومـــن بين الجوائز 
مبالـــغ نقديـــة مـــن “البـــالد” إلـــى جانـــب 

كوبونات تسويق من الرعاة.

طـــرح  حـــول  تـــدور  البرنامـــج  فكـــرة 
تســـاؤالت عدة مـــن بحـــر الثقافة بحيث 
الصحيحـــة  اإلجابـــة  صاحـــب  يحصـــل 
على جائزة من أحد الرعاة وهم: شـــركة 
وأوالده،  الحـــواج  عبدالوهـــاب  يوســـف 

لولو هايبر ماركت.

جوائز نقدية وعينية 
للفائزين باإلجابات 

الصحيحة

استعــراض فـرص االستثمـار األمثــل إلجــازة الصيــف
اختيار األنشطة الكفيلة بتعزيز مهارات األطفال... “شبابية األعلى للمرأة”:

نظمـــت لجنـــة الشـــباب فـــي المجلس 
إرشـــادين  لقاءيـــن  للمـــرأة  األعلـــى 
منفصليـــن حـــول االســـتثمار األمثـــل 
لإلجـــازة الصيفيـــة، وذلـــك فـــي إطار 
سلسلة اللقاءات الهادفة التي تنظمها 
اللجنة لتحفيز الشـــباب من الجنسين 
علـــى تحقيـــق كل ما هـــو مفيد ونافع 

لهم خالل هذه العطلة.
واستضافت اللجنة في اللقاء األولى 
مستشـــار  وهـــي  البلوشـــي،  بســـمة 
ومقيـــم تربـــوي، حيـــث تحدثـــت عن 
لإلجـــازة  الجيـــد  التخطيـــط  أهميـــة 
الفائـــدة  تحقـــق  بحيـــث  الصيفيـــة 
والمتعـــة للشـــباب فـــي الوقـــت ذاته، 
تحـــرص  أن  ضـــرورة  إلـــى  مشـــيرة 
األســـرة على االلتزام بهذه الخطة بما 
يحقـــق أقصى عائد ممكن من أوقات 
الفراغ، ويعزز من مســـؤولية كل فرد 

بنـــاء حاضـــره  تجـــاه نفســـه وتجـــاه 
مستقبله.

ودعـــت البلوشـــي أولياء األمـــور إلى 
أخـــذ عدد مـــن المعايير فـــي االعتبار 
قبـــل تســـجيل أبنائهـــم فـــي البرامـــج 
الصيفيـــة، بما في ذلـــك الحرص على 
التنوع فـــي اختيار البرامـــج اعتمادا 
على ما يحتاجه الطفل أو الشاب من 
مهـــارات ومعلومـــات، والتركيـــز على 
تعزيـــز الشـــخصية وتنميـــة مهـــارات 
التواصـــل، والتشـــجيع علـــى خـــوض 

التجارب المتنوعة.
وأوضحت أنه أمام الشـــباب خيارات 
كثيـــرة مـــن أجل الدخول فـــي برامج 
متنوعـــة،  مجـــاالت  فـــي  صيفيـــة 
تعليمية وثقافية وترفيهية ورياضية 
وغيرهـــا، كمـــا يمكـــن المشـــاركة فـــي 
األنشـــطة المنزليـــة، مـــع التأكيد على 

القراءة كعـــادة يومية تحقـــق الكثير 
مـــن الفائـــدة والمتعـــة فـــي آن معـــًا، 

وتسهم في صقل الشخصية.
كمـــا نظمـــت لجنة الشـــباب بالمجلس 
األعلى للمرأة لقاًء آخر مع رنا العمادي 
قدمـــت  العائلـــة(،  طـــب  )استشـــارية 
خاللـــه عـــددا مـــن النصائـــح الصحية 
والطبيـــة ذات الصلة بفصـــل الصيف 
للشـــباب من الجنســـين واألفـــراد من 

جميع األعمار.
تجنـــب  أهميـــة  العمـــادي  وأكـــدت 
الوقوف في الشمس مباشرة لفترات 
طويلـــة، وذلك تجنبا لضربة الشـــمس 
الســـوائل،  فقـــدان  عـــن  تنتـــج  التـــي 
ونصحـــت فـــي هـــذا الســـياق بشـــرب 
كميـــة كبيـــرة مـــن المـــاء، واعتبـــرت 
أن كل مشـــاكل الجســـم يتـــم تفاديها 
بشـــرب الماء فقط، وأي شخص يبدأ 

بشـــرب المـــاء يوميـــًا بشـــكل منتظم، 
يالحـــظ الفـــرق في الصحة والبشـــرة 
والشـــعر، وقالـــت إن الجســـم بحاجة 
من لترين إلـــى ثالث لترات من الماء 

في اليوم الواحد.
وحذرت في هذا اإلطار من استبدال 
الماء بالمشـــروبات األخرى الباردة أو 
العصائـــر، خاصة وأن بعض الســـوائل 
كمـــا  للجســـم،  أكثـــر  جفافـــًا  تســـبب 
تحدثـــت العمادي عـــن ضرورة تفادي 
اإلجهـــاد الحـــراري وحروق الشـــمس، 
مشـــيرة إلـــى ضـــرورة وضـــع واقـــي 
الشـــمس علـــى الوجـــه والجســـم قبل 
التعرض ألشـــعة الشـــمس، وذلك بعد 
اختيـــار المناســـب منه بعنايـــة، الفتة 
خـــاص  شـــمس  واقـــي  وجـــود  إلـــى 
باألطفـــال، وآخر مقاوم للماء حتى ال 
يزول عند السباحة ويذهب مفعوله.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“قــدوع العيـــد” يرفـــع مبيعـــات الشوكوالتـــه 80 %
ارتفاع األسعار 20 % متأثرة بتكاليف االستيراد

أكــد عــدد مــن أصحــاب ومالك متاجــر بيع الــكاكاو والشــوكوالته أن الطلب على 
تجهيز علب وهدايا الشــوكوالته ارتفع بمناســبة عيد األضحى المبارك واستقباالً 
لعودة الحجاج العائدين من الديار المقدســة، حيث تقدم علب الكاكاو كضيافة 
في مجالس اســتقبال الضيوف والزوار ضمن مائدة “قدوع العيد” قبل احتســاء 

القهوة العربية.

وقّدر أصحـــاب المحالت ارتفاع نســـبة 
الطلبـــات بحوالـــي 80 % خـــالل األيـــام 
القليلـــة الماضيـــة، مقارنـــة مـــع النصـــف 
األول مـــن العـــام الجـــاري، علـــى الرغـــم 
من ارتفـــاع أســـعار كيلو “الشـــوكوالته” 
بنســـب تتـــراوح مـــا بيـــن 15 % إلى 20 
%، وذلك بسبب عوامل ارتفاع تكاليف 
االستيراد والشـــحن من البلدان األربعة 

الجاهـــزة،  الشـــوكوالته  لبيـــع  الرئيســـة 
ألمانيـــا، بريطانيـــا.  بلجيـــكا، سويســـرا، 
مـــن جهتـــه، قـــال علي يعقـــوب صاحب 
بأحـــد  مســـتوردة  شـــوكالتة  متجـــر 
مجمعات محافظـــة المحرق، إن الطلب 
وحجم اإلقبال على تجهيزات الطلبات 
والشـــوكوالته  للـــكاكاو  الخارجيـــة 
المســـتورد من بلجيكا وسويســـرا ارتفع 

بنســـب تتـــراوح مـــا بيـــن 70 % ولغاية 
80 %، منذ األســـبوعين الماضيين قبل 
مناســـبة عيـــد األضحى المبـــارك، وذلك 
لتجهيـــز علـــب وصناديـــق الشـــوكوالته 
كهدايـــا أثنـــاء تبادل الزيـــارات في أيام 

األعياد الموســـمية وكذلك للضيافة في 
المجالـــس والديوانيات ضمـــن ما يقدم 
علـــى طاولـــة “قـــدوع” العيـــد للضيوف، 
إضافـــة لبعـــض التجهيـــزات مـــن قبـــل 
الرحمـــن  ضيـــوف  الســـتقبال  الزبائـــن 

“حجـــاج بيت هللا الحـــرام” حين العودة 
األســـواق  أن  موضًحـــا  الوطـــن،  ألرض 
البحرينية تعتمد على 4 بلدان مسؤولة 
عـــن إنتاج الشـــوكوالته وهـــي الواليات 
بلجيـــكا، سويســـرا،  ألمانيـــا،  المتحـــدة، 
بينمـــا تمثـــل أوروبـــا الغربية مـــا يقارب 
35 % مـــن إجمالـــي إنتاج الشـــوكوالته 
العالمية والواليات المتحدة 28 %، كما 
تنتج دول غرب أفريقيا نحو 45 % من 

إنتاج فول الكاكاو من ساحل العاج.
وحول أسعار مختلف أنواع الشوكوالته 
أوضح يعقوب، أن الكمية تباع بحسب 
نـــوع آلخـــر بحســـب دول  مـــن  الـــوزن 
المنشـــأ، حيث دائمًا أســـعار الشوكوالته 
السويســـرية أو البلجيكيـــة هـــي األكثر 
طلبـــًا في البحرين وفي منطقة الخليج 

وتتـــراوح متوســـط أســـعارها للبيع من 
10 إلـــى 30 ديناًرا بحســـب الوزن ونوع 
العلبـــة والتغليـــف، كمـــا أن هنـــاك أنواًعا 
أو  األلمانيـــة  الشـــوكوالته  مـــن  أخـــرى 
البريطانيـــة والفرنســـية وهـــي تتوافـــر 
بكميـــات قليلـــة فـــي األســـواق المحلية 
وتعتبـــر من أنواع الشـــوكوالته الفاخرة 
أيـــام  فـــي  الزبائـــن  مـــن قبـــل  وتطلـــب 
المناسبات واألعياد، ويتراوح سعر هذا 
النوع الفاخر من الشوكوالته ما بين 30 
ديناًرا ولغاية 120 ديناًرا بحسب الكمية 
وحجـــم ونوع صنـــدوق الهديـــة، حيث 
هنـــاك صناديق مغلفـــة بالجلود الفاخرة 
أو قمـــاش المخمـــل وهـــو األمـــر الـــذي 
يســـاهم في غالء صناديق الشوكوالته 

ويمنح انطباعا بالفخامة للمنتج.

فائز بعيدية “البالد”كويتي مجيبا على سؤال “البالد”

منال الشيخ

حسن عبدالرسول



لماذا ال ُتسقط 
الرسوم البلدية 

عن الجمعيات 
الخيرية؟

ضرورة السماح للمستثمرين من “الخاص” عهدة بعض الحدائق... بدر التميمي لـ“^”:

أوضح رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي لـ”البالد” أن البحرين تخسر يوميا مليون دينار ونصف بسبب عدم وجود آلية لتدوير النفايات المنزلية واالستهالكية واألخرى، وبمعدل 560 مليون دينار بالسنة، مؤكًدا أن هنالك شركات 
تقوم بذلك بالخفاء. 

حصلت مدينة خليفة على حصة  «
واسعة من المقترحات البلدية 

خالل الفترة الماضية، فما هي 
أهمها؟

السكنية  المدن  من  خليفة  مدينة 
النموذجية المميزة، وهناك اقتراح 
المدينة  فــي  التطوير  مــن  لمزيد 
شبابي  مــركــز  إلنــشــاء  أرض  منها 
على  خليفة  مدينة  فــي  متكامل 
ــرار تــلــك الــمــوجــودة فــي جميع  غـ
والتابعة  البحرين،  مملكة  مناطق 

لوزارة شئون الشباب والرياضة.
الجديدة  المدينة  هــذه  إن  حيث 
بدأت في التوسع، وتشمل كل من 
جو، وعسكر، والدور، وهي حديثة 
توفير  إلى  ماسة  وبحاجة  ا،  نسبيًّ

مركز شبابي رياضي متكامل.
ــا الــمــقــتــرح بــإنــشــاء  ــًض وهــنــالــك أي
خليفة،  بمدينة  صــغــيــرة  ــواق  أســ
وتلبي  التجارية  الخدمات  تقدم 
أهـــــم االحـــتـــيـــاجـــات األســـاســـيـــة 
لألهالي من سلع وخدمات مختلفة 

ومتنوعة.
تخصيص  عــلــى  ــعــمــل  ال ــك  ــذلـ وكـ
وصـــالـــة  ــع  ــامــ جــ ــاء  ــ ــشـ ــ إلنـ أرض 
لحاجة  خليفة،  بمدينة  مناسبات 
يستوعب  لجامع  الماسة  المدينة 
أعــــــــداد الــمــصــلــيــن الـــمـــتـــزايـــدة، 
متعددة  مناسبات  صــالــة  وكــذلــك 
المنطقة  أهــالــي  تخدم  األغـــراض، 
في كثير من المناسبات كاألفراح، 
وتقديم التعازي، وإقامة الندوات، 
والمحاضرات، واللقاءات الثقافية 

واالجتماعية وغيرها.
عامة  مكتبة  إنــشــاء  اقترحنا  كما 
بالمكتبات  أســوة  خليفة،  بمدينة 
ــي شــتــى  ــودة فــ ــوجــ ــمــ ــ ــة ال ــامـ ــعـ الـ
ــكــة الــبــحــريــن،  مـــحـــافـــظـــات مــمــل
وتلبية  المكتبات،  دور  إبــراز  بغية 
الطالب  مــن  ــا  روادهــ احتياجات 

والمواطنين.
من  الكثير  ينقصها  فالمدينة 

يحتاجها  الــتــي  الــخــدمــات 
يومي،  بشكل  المواطنون 

حجمها  عن  ناهيك 
وتعدادها  الكبير، 

السكاني.

ما الجديد في المقترح الذي  «
تقدم به مجلس بلدي الجنوبية 

بشأن إنشاء شركة حكومية 
لتدوير النفايات؟

ــزال الــمــقــتــرح يــــراوح مــكــانــه،  ــ ال ي
بالرغم مــن مـــرور أكــثــر مــن خمس 
أهميته  من  وبالرغم  عليه،  سنوات 

ــة  ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
 ، للمملكة

حيث 

تلقى النفايات بال حسيب أو رقيب.
حسابية  وعملية  ســريــع،  فبتفكير 
 2016 يوليو   9 تاريخ  بسيطة، في 
قال وزير األشغال السابق حينها إن 
الشركة األسبانية الجديدة للنظافة 
األولى  األيام  الثمانية  أزالت خالل 
طن   8000 يــقــارب  مــا  عملها،  مــن 
من القمامة، أي ما يعادل ألف طن 
في  إحصائيات  حسب  ا،  يوميًّ
البلدي  للمجلس  بــيــان 

الشمالي.
وقــــــالــــــت شـــركـــة 
“أور  الـــنـــظـــافـــة 
بــــــاســــــيــــــر” عـــن 
عملها  بــرنــامــج 
الـــيـــومـــي، إنــهــا 
بجمع  ستقوم 
ــا  ـ ــنًّ طـ  13
ــا  ـ ــيًّ يـــومـ
مــــــــــن 

ــا  طــنًّ و75  الـــمـــنـــزلـــيـــة،  الـــنـــفـــايـــات 
لألنقاض، فيما كان نصيب النفايات 
ـــا، فـــي إحـــدى  85 طـــنًّ ــراء  الـــخـــضـ
بالمنطقة  البلدي  المجلس  جلسات 

الجنوبية.
ووفًقا إلحصائيات المجلس األعلى 
 4200 الــمــثــال،  سبيل  على  للبيئة 
وبعملية  ا،  يوميًّ تنتج  نفايات  طن 
طــن*365   4200( بسيطة  حسابية 
دينار   1533000 ا=  بحرينيًّ ديــنــاًرا 
بحريني(، ففي اليوم الواحد تضيع 
البحرين من تدوير النفايات مليون 
السنة  وفــي  تقريبًا،  ديــنــار  ونصف 

560 مليون دينار تقريًبا.

ما تصنيف هذه النفايات؟ «

ــنــفــايــات فـــي الــبــحــريــن  تـــتـــوزع ال
يمثل  رئيسية،  أقسام  أربعة  على 
منها،   %  53 بأنواعه  البالستيك 
وتأتي مخلفات الورق في المرتبة 
الثانية بنسبة 30 %، ثم األقمشة 
 ،%  20 بنسبة  العضوية  والــمــواد 

تليها مادة الفلين بنسبة 15 %.
وتصنيع  تـــدويـــر  ــادة  ــ إعـ ويــمــكــن 
الــنــفــايــات  اجــمــالــي  مـــن   % 80
المنتجة في البحرين يوميًا، إال 
المجال  هذا  في  االستثمار  أن 
ال يــــزال ضــعــيــفــًا، عــلــمــًا أن 
هنالك شركات تأتي بدون 
ــدفــع  ت وال  ــيــــص،  ــراخــ ــ ت
رســومــًا، وال أحــد يعلم 
القمامة،  وتجمع  بها، 
ــاويــــات  وتــــضــــع حــ
لـــفـــرز الـــقـــمـــامـــة، 
وتـــــــــعـــــــــيـــــــــد 
تـــصـــديـــرهـــا، 
ــا  ــرهــ ــ ــدوي ــ وت
فــي الــخــارج، 
بــمــبــالــغ تــذهــب 
تستفيد  أن  دون 

المملكة منها.

يشكو كثير من المواطنين  «
من توقيت سير عمل 

األعمال اإلنشائية في 
المناطق السكنية، خصوًصا 

في اإلجازات الرسمية 
واألسبوعية، هل تابعتم هذا 

األمر؟

ما ذكرته صحيح، حيث إن هنالك 
مقاولين ال يهتمون لوقت بدأ العمل 
المثال  فعلى سبيل  منه،  واالنتهاء 
ــازة أســبــوعــيــة، أو  ــ ــام إجـ ــ ــاك أي هــن
العمل بالساعة  إجازة رسمية، يبدأ 
الثالثة فجًرا، وهذا يسبب اإلزعاج 

لألهالي، حيث إنه يوم إجازة.
وحتى في األيام العادية، يجب أن 
ا، مثل  ال يبدأ مــن وقــت مبكر جـــدًّ
ــمــا عــنــد الساعة  الــفــجــر، وإن وقـــت 
للعمل  ا  مضطرًّ كــان  وإذا  السابعة، 
ــات اإلجــــــازات أن يــكــون  ــ فـــي أوقـ
بالساعة الثامنة صباًحا على األقل، 
ليكون الناس قد أخذوا على األقل 
ــدًرا كــافــًيــا مــن الـــراحـــة، وهـــو ما  قــ

اقترحناه بالفعل.
وبحيث يشمل ذلك تحديد أوقات 
العامة  والــخــدمــات  بالطرق  العمل 
مــن شبكة مــيــاه األمــطــار، وصــرف 
وخدمات  الــمــيــاه،  وشبكة  صحي، 
الــكــهــربــاء، وخــدمــات الــطــرق، من 
رصـــــف، وشـــبـــكـــات الـــهـــاتـــف الــتــي 
تكون بالقرب من األماكن السكنية 

واألحياء.

كيف تنظرون لتطوير الحدائق  «
العامة، وتحسين حال العديد 

منها عما هو عليه اآلن؟

نأمل أن يكون هنالك استثمار في 
أمر  وهــو  الجنوبية،  بلدية  حدائق 
اقــتــرحــنــاه بــوقــت ســابــق، وبحيث 
والــشــركــات  للمستثمرين  يــســمــح 
الــوطــنــيــة كــبــابــكــو وألــبــا وغــيــرهــا، 

بتولي عهدة إحدى الحدائق.

 وبحيث تكون مسئولة بشكل كلي 
صيانة،  من  بها،  يتعلق  ما  كل  عن 
وغيرها،  أمنية،  وحراسة  ومرافق، 
في مقابل استغاللها من قبل الجهة 
الــمــســتــثــمــرة فـــي وضـــع إعــالنــاتــهــا 

والترويج لها.

كان المجلس البلدي قد  «
تقدم بمقترح مهم بشأن 

استخدام الطاقة الشمسية 
لتوليد الكهرباء بالمساجد، 

فما األسباب التي دفعتكم 
لتقديمه وما الجديد بهذا 

الشأن؟

ــا مع  ــًنـ ــزامـ جــــاء هــــذا الــمــقــتــرح تـ
فواتير  بدفع  األوقــاف  إدارة  إلــزام 
الكهرباء المترتبة عليها، وأن تكلفة 
توفير  ويمكن  مرتفعة،  الكهرباء 

هذه المبالغ لصالح مشاريع أخرى.
ولقد جاء المقترح بحيث يتم البدء 
في  الشمسية  األلـــواح  تركيب  في 
المساجد الصغيرة أوالً، ثم الكبيرة، 
فالجوامع، وبخطوة ستحدث فرًقا 

كبيًرا في مصاريف الكهرباء.
ــواح تدفع  أضــف إلــى أن هــذه األلـ
فــقــط، وتكفي مدى  ــدة  لــمــرة واحـ
الحياة، ولكن الكهرباء المولدة من 
مبالغ  ــا  شــهــريًّ تكلف  الــمــحــروقــات 
طــائــلــة، وأنـــه البـــد مــن اســتــخــدام 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الـــمـــتـــوفـــرة 
ومتجددة،  مستدامة  فهي  لدينا، 
للطاقة،  صامت  ومنتج  ونظيفة، 
كما أنها ال تسبب أي انبعاثات، وال 

ضرر للبيئة.

هل ترى بأن مطالبتكم  «
بإسقاط الرسوم البلدية على 

الجمعيات الخيرية أمر مجٍد؟

التكافل  لتعزيز  وذلــك  تأكيد،  بكل 
االجتماعي والذي يعد ثقافة أصيلة 
واإلســالمــي،  العربي  مجتمعنا  فــي 
البحريني  مجتمعنا  فــي  سيما  وال 
حيث اتصف أهل البحرين بالتالحم 
تقديم  ذلك في  والتكاتف، ويتمثل 
سواء  للمحتاج،  والمساعدة  العون 
أكانت هذه الحاجة طارئة للفرد، أم 

األسرة.
ــوم بــه  ــ ــق ــ ــت الـــــــذي ت ــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
ــدور،  الـ بــهــذا  الــخــيــريــة  الجمعيات 
تقديمها  خالل  من  واضح  وبشكل 
في جميع  للمحتاجين  المساعدات 
الــظــروف، ســواء أكــانــوا فــقــراء، أم 
من  غيرها  أم  معاقين،  أم  أيــتــاًمــا، 

االحتياجات.
بال  الخيرية  الجمعيات  أغلب  وإن 
المجتمع،  ترعى  وإنها  ثابت،  دخل 
ما يستلزم أن نتعاون معها، ونخفف 
العبء عن كاهلها، والمساهمة في 
زيــادة عطائها، وتفعيل دورهــا في 
مساعدتها  مــع  الــمــجــتــمــع،  خــدمــة 
المستمرة للمحتاجين في الحاالت 
العيد،  لكسوات  وتوزيعها  الطارئة، 
وحــقــائــب الـــمـــدارس فـــي الــشــتــاء 
وتكفلها  الفضيل،  رمــضــان  وشــهــر 

باأليتام.

التميمي متحدثا لـ ”البالد”

560 مليون دينار الخسائر السنوية بسبب غياب الرؤية لتدوير النفايات
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إعداد - محمد العرادي:

أولها: أرابيا بتريا، أو منطقة عرب البتراء  «
)وفيها األنباط وهي عاصمتهم(.

ثانيًا: أرابيا ديسرتا )أو المنطقة  «
الصحراوية. الربع الخالي(.

ثالثًا: أرابيا فيليكس، أو المنطقة العربية  «
الخضراء أو المزدهرة، ويقصد بها 

اليمن وبعض مناطق المملكة العربية 
السعودية اليوم.

ومن يالحـــظ عملة اإلمبراطـــور الروماني تراجان 
الـــذي حكـــم ســـنة 98 – 117م يجـــد عليهـــا صورة 
الجمـــل، وهذا فيـــه رمز للعـــرب، أي أن هذه العملة 
ُســـّكت فـــي منطقـــة عربيـــة، وهـــذا يبيـــن خضوع 
المنطقـــة العربيـــة للرومـــان خاصـــة بعـــد ســـقوط 

مملكة االنباط عام 106م.

األنباط أهل تجارة

اســـتفاد األنباط من موقعهم اإلستراتيجي، حيث 
كانـــوا يســـتخدمون الســـفن لتخـــرج مـــن مرافـــئ 
فلســـطين إلى الرومان محملين بالبخور والزيوت، 
وكذلك بعض الســـلع من اليمن كالبهارات والذهب 
والفضة واألحجار الكريمة مستفيدين بأخذ نسبة 

على هذه السلع لتوصيلها. 
ويذكـــر الكاتـــب دان غيبســـون في كتابـــة األنباط 
)طبعـــة 2003( أن مـــن العجيـــب أن هـــؤالء العرب 
البدو كانـــوا ماهرين حتى في المالحة، فقد كانت 
عندهم زوارق صغيرة وســـريعة في الوقت نفســـه 
كانـــت تســـتخدم بغرض نقـــل البضائـــع بالرغم من 

أنهم أهل صحراء.
واحتـــار الباحثـــون فـــي أصـــل األنبـــاط ومـــن أين 
جـــاءوا، فالبعـــض ربـــط أصلهم باســـم نبيـــت الذي 
ورد اســـمه فـــي ســـجالت الملك األشـــوري تجالت 
بالســـر )عـــاش بيـــن 727 – 745 ق.م.(، ولكن هناك 
فـــرق زمني شاســـع بين خروج األنبـــاط وبين هذه 
الســـجالت، وكذلك اختالف االســـم بشكل واضح 
بيـــن نبيت ونبطـــو، فهذا الدليل برأيي الشـــخصي 

غير كاٍف.
وذهـــب فريـــق آخر على رأســـهم المـــؤرخ اليهودي 
جوزيفـــوس )الذي عاصـــر مملكتهم( إلـــى أن أصل 
األنباط مـــن نبايوت من نابت بن إســـماعيل )عليه 
الســـالم(، ونابت هذا هو أكبر أبناء إسماعيل، وهو 
أخو قيدار بن إســـماعيل )الذي هو من أجداد نبينا 
محمـــد “صلى هللا عليه وآله وســـلم”(... انظر أيضًا 
فـــي التوراة ســـفر التكويـــن 13:25 وكذلـــك 9:28، 
وهـــذا هـــو األرجـــح... وموطنهم األصلي هو شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة )خاصـــة بعض أراضـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية اليـــوم(، ومـــن مدنهـــم البتراء 

)عاصمتهم األولى( وغيرها.
 أمـــا عروبـــة األنبـــاط فهـــي ثابتـــة، وهـــذا واضـــح 
في أســـماء ملوكهـــم مثل عبادة ومالـــك والحارث 
وملكتهـــم خلود وشـــقيلة حكموا األنبـــاط منذ عام 
169 قبـــل الميـــالد لغايـــة 106 ميـــالدي، وتطورت 
عمالتهـــم عبر الزمن، فكانت فـــي البداية عمالتهم 
تحاكـــي العمـــالت الرومانية )انظر العملـــة النبطية 
للملـــك عبـــادة األول(، وكذلـــك كانـــت ُتســـّك علـــى 

العمـــالت البطلميـــة )لكثـــرة التجـــارة بيـــن األنباط 
ومملكـــة البطالمة في مصر( حتى تم بعد ذلك 

ســـك عمالتهـــم بطرازهم الخـــاص، وأكثر 
مـــن ســـك عمـــالت هـــو الملـــك الحـــارث 
الرابـــع الذي أحبـــه شـــعبه ودام حكمه 
ألكثـــر مـــن أربعيـــن ســـنة ولـــه ضروب 

مختلفة خالل فترات حكمه.
مـــن األمـــور العجيبـــة أن األنباط وجد 
لهم أثر في المملكة العربية السعودية، 

األردن،  تركيـــا،  إيطاليـــا،  العـــراق، 
فلســـطين. واحتـــار العلمـــاء بذلك حتى 

اكتشـــفوا أن األنبـــاط ولمهارتهم التجارية 
كان بعضهـــم يســـتوطن هـــذه الـــدول لغـــرض 

التجـــارة، فكانـــوا علـــى ســـبيل المثـــال يســـكنون 
ويشـــتروا  وأســـواقها  المـــدن  هـــذه  مـــن  بالقـــرب 

البضائع ثم يبيعونها بسعر أغلى على أهل هذه 
البلـــدة )حيـــن تنفـــذ الكميـــة( أو علـــى أبناء 

عمومتهم القادمين من موطنهم األصلي 
بغرض التجارة، ثم يشـــترون من أبناء 

عمومتهم ويبيعون البضاعة في تلك 
األســـواق، وعنـــد ســـقوط مملكتهم، 
بقي هؤالء التجـــار األنباط واندمج 
البعـــض مـــع مجتمعاتهـــم الجديـــدة 
حتـــى أن بعضهم غّير اســـمه، وصار 

مواطنًا رومانيًا.
وقد كان للمرأة دور بارز في المجتمع، 

بدليـــل حـــرص كثير مـــن ملـــوك األنباط 
علـــى إبـــراز صـــورة الملكـــة علـــى العمالت، 

وكانـــت لهم حقوق متســـاوية مع الرجال، فقد 
كان لهم حق امتالك األراضي وبيعها ورفع دعاوى 
وتمثيل أنفســـهن في المحاكمـــات، حتى أن بعض 
آلهة األنباط كانوا إناثًا مثل العزة ومنوات وعالت 
)انظـــر عملـــة األنباط وعليهـــا صورة الملـــك عبادة 

الثاني والملكة هاجر(.
وكان لألنبـــاط عادة زيارة قبـــور أهاليهم ولو لمرة 
واحـــدة بالعمر حيث يجتمعـــون عند قبور أهاليهم 
ليتذكروهـــم ويقوموا بـــأكل مأدبة عند هذه القبور 
الضخمـــة التـــي نشـــاهدها اليـــوم فـــي مناطقهـــم 
األثريـــة، وكان عندهم الوالء للقبيلة والعائلة، فقد 
كان حتـــى مـــن يتوفى وهو خـــارج مملكة األنباط 
يتـــم إحضاره ليتـــم دفنه مع عائلته فـــي مقبرتهم 
والحـــظ  بـــالده.  عـــن  بعيـــدًا  كان  ولـــو  الخاصـــة، 
الباحثـــون أن شـــواهد قبور األنبـــاط تختلف، فمن 
جـــاؤوا مثـــالً مـــن مصر تجـــد أن شـــواهد قبورهم 
اإلســـطوانات  ذي  الفرعونـــي  التصميـــم  تحاكـــي 
العاليـــة، وأما من توفي في اليونان، فتجد شـــاهد 

قبره قريبًا من التصميم اليوناني وهكذا. 
وقـــد دخلت مملكة األنبـــاط في حروب عديدة مع 
الرومان حتى انتهت في العام 106م، وتم دمجها 
مـــع الحضـــارة الرومانيـــة لتكـــون تابعـــة وخاضعة 
لها، ومن بين العمـــالت الرومانية المعروفة العملة 
التـــي ســـكها الرومـــان )وهـــي أول عملـــة تذكاريـــة 
فـــي التاريخ الروماني( حيث يحتفل والي الشـــام 
بانتصـــاره علـــى الملك الحـــارث، كما تشـــاهد على 
العملة صورة جمل )وقد أشرنا سابقًا إلى أن الروم 

يرمزون للعرب بالجمل(، فتجد 
العملة بها رجل جاٍث 

ركبتيـــه  علـــى 
مـــالً  حا

غصن زيتون )في إشارة للطلب المغفرة والسالم(، 
وبخلفـــه جمـــل واقـــف، وفـــي هـــذا إشـــارة إلى أن 
Rex Are� “الرجل هذا عربي، وتحت الرجل عبارة 

ta”، وكلمـــة )ركس( بالالتينية تعنـــي الملك، واريتا 
هـــو الملك الحارث، أي يعنـــي الملك الحارث انهزم 

في المعركة، وهو يطلب الغفران من الروم.
وممـــا يؤكـــد امتـــداد هـــذه القبيلـــة لباقـــي القبائل 
العربية عبادتها لألوثان مثل ذو الشـــرى وهو كبير 
اآللهـــة عنـــد األنبـــاط ومعنـــاه )ســـيد الجبـــال(، كما 
أشـــارت ب إلى ذلك النقوش فـــي البتراء وغيرها، 
وكذلك عبدوا غيره من أصنام كانت منتشـــرة في 

مناطق العرب.

خ الروم! وزير دوَّ

فـــي العـــام 26 ق.م. وصل خطـــاب لوالي روما في 
مصر )إيليوس غالوس( من اإلمبراطور أغســـطس 
نفســـه يأمر إيلـــوس بتجهيز حملة عســـكرية لغزو 
بـــالد العـــرب، وتحديدًا ممالـــك اليمن فـــي منطقة 
أريبيـــا فيليكس، وقد أمره بأن ينـــزل عند األنباط 
فـــي البتـــراء عند الملك )أوبـــادوس - عبادة( حيث 
ببعـــض  العســـكرية  الحملـــة  هـــذه  إمـــداد  ســـيتم 
المقاتليـــن مـــن األنبـــاط وعلى رأســـهم وزير عبادة 
)شـــيلي – أو صالح(، وهذا الوزير هو من ســـيكون 
مرشـــد الحملة العســـكرية كـــون األنباط هـــم أبناء 

الصحراء، ويعرفونها أكثر من الرومان.
والجغرافـــي  المـــؤرخ  يذكـــر 

الشـــهير  اليونانـــي 
الذي  ســـترابو، 

قام بنفسه 

برحـــالت عديـــدة حتـــى وصل إلـــى نهـــر النيل في 
مصـــر، يذكـــر فـــي جغرافيـــة ســـترابو )وهـــو في 3 
مجلـــدات( وهذا هـــو كتابه الوحيد الـــذي وصلنا... 
يقـــول: )إيليـــوس غالوس بدأ رحلتـــه إلى مختلف 
البـــالد والقبائـــل، منهـــا بـــالد العـــرب والحبشـــة(... 
إيلويـــس غالـــوس أخـــذ معـــه 80 ســـفينة حربيـــة 
ومـــا يزيـــد علـــى 100 ســـفينة محملـــة بالمؤونـــة، 
واصطحب معه جيشـــًا مكونًا من عشرة آالف من 
الجنود الرومان ومواليهم من مصر وقبائل أخرى، 
علـــى أن ينضـــم لهـــم مئة جنـــدي من األنبـــاط كما 
وعدهم الملك النبي عبادة. ويذكر المؤرخ ستاربو 
أن الجيـــش الرومانـــي بعـــد عنـــاء طويـــل وفتـــرة 
تزيـــد علـــى 50 يومـــًا، وصلـــوا إلى منطقـــة نجران 
)ورد اســـمها في المخطوطات الســـبئية - ن ج ر ن 
- )المنطقـــة فـــي المملكة العربية الســـعودية وعلى 
حدود اليمن اليوم( حيث خرجت لهم بعض القوى 
للقتال، ولكـــن الجيش الروماني المنهك اســـتطاع 

أن ينتصر.
عـــرف إيليـــوس مـــن األســـرى أنـــه علـــى بعـــد أيام 
قليلـــة مـــن اليمن الســـعيد، ولكنه قرر االنســـحاب، 
فالجيـــش منهك ومـــات الكثير من الجنود بســـبب 
العطـــش والجـــوع والمـــرض، وفي طريـــق العودة 
اختـــار إيليـــوس مرشـــدًا آخـــر غير صالـــح النبطي 
ليكتشـــف أنهم عـــادوا أدراجهم في 60 يومًا فقط، 
بينمـــا اســـتغرقت رحلتهـــم بقيـــادة صالـــح 
النبطـــي 180 يومًا. من هنا 

خيانة  اكتشفوا 
لوزيـــر  ا

صالـــح لإلمبراطوريـــة الرومانية، وبســـبب خالف 
صالـــح أيضًا مع ملك اليهـــود هدار )ألن صالح أراد 
الزواج من ســـالومي أخت هـــدار وطلب منه هدار 
اعتنـــاق اليهوديـــة فرفـــض صالح، وبـــدأ الخالف 
يـــدب بينهما، حتى وصل األمر للنهب والســـلب 
وقتـــال العصابـــات كمـــا يقـــال(.. تم اســـتدعاء 
صالـــح إلـــى روما، وأمر اإلمبراطور أغســـطس 
بقتل صالح جراء خيانته لهم مما تســـبب في 
فشـــل حملتهم العســـكرية على القبائل العربية 
فـــي اليمـــن الســـعيد، وهـــذه كانـــت آخـــر محاولة 
لدخـــول منطقـــة اليمن الســـعيد لوقـــت طويل، مع 
تذكيرنا باســـتمرار الحروب في منطقة األنباط مع 

الروم والتي كانت بطبيعة الحال أقرب للروم.
كـــم أتمنى لو يتـــم التركيز على حضارتنـــا العربية 
قبـــل اإلســـالم، فهذا جزء من تاريخنـــا الذي يجب 
أن ندرســـه بما له وعليـــه، فالتاريخ هو من صناعة 
البشـــر فيه الخير وفيه الشـــر، وهـــذه كلها تجارب 
بشـــرية نتدارســـها لنســـتفيد منها ولنحافظ على 
هويتنـــا وتاريخنا في زمن ضاعت فيه هويتنا 
العربية وتاريخنا لألســـف، أتمنى أن أكون قد 
أوفيت ولو بشـــيء بسيط حق هذه الحضارة 
العربيـــة التـــي ســـادت فـــي فتـــرة مـــن الزمن 
وصمدت أمام جشـــع اإلمبراطورية الرومانية 
ختها في حربها لغزو اليمن الســـعيد العام  ودوَّ

26 قبل الميالد.
أختـــم كالمـــي بهـــذه الكلمـــات التـــي قالهـــا أحـــد 
األول  ديميتريـــوس  المقدونـــي  للملـــك  األنبـــاط 
الـــذي عاش بين 282�336 قبل الميالد، بعد فشـــل 
الجيـــش اليونانـــي مـــن احتـــالل منطقـــة األنبـــاط، 
والحظ قبـــل قيام مملكة األنباط فـــي هذه الفترة 
أنهم كانوا مجرد قبائل بدوية ال مملكة لها وال دار. 
يقـــول هذا النبطي مخاطبـــًا الملك المقدوني الذي 
كان ولـــي العهد حينهـــا )وهو كالم منقول بتصرف 
مـــن كتـــاب األنبـــاط للكاتب دان غيبســـون صفحة 
29 طبعـــة 2003(: أيهـــا الملـــك ديميتريـــوس، مـــا 
الـــذي جاء بكم لقتالنا؟ نحن نعيش في الصحراء، 
ال يوجـــد هنـــا مـــاء وال زرع وال خمر وال أي شـــيء 
ينفعكم، نحن قوم أحرار، ال نريد أن نعيش عبيدًا، 
لذلـــك فضلنـــا أن نعيش فـــي الصحراء فـــي مكان 
يوجـــد بـــه نقـــص فـــي كل شـــيء، الماء وغيـــره... 
قررنـــا أن نعيـــش بعيـــدًا عنكـــم في البـــراري بدون 
أن نـــؤذي أحـــدًا، لذلك نطلب منك ومـــن والدك أن 
تتركونا بسالم مقابل بعض الهدايا التي سنهديكم 
إياها، على أن ينسحب جيشك، وأن تعتبر األنباط 
أصدقاء وحلفاء لكم، وليكن معلومًا لو أنك أردت 
البقـــاء، فإنك لن تصمد مع جيشـــك أكثـــر من أيام 
قليلة، فال ماء هنا، ولن تتمكن من إجبارنا على أن 
نعيش عيشـــة غير هذه التي نعرفهـــا، ولو حاولت 
أن تســـتعبدنا، فســـيكون عنـــدك عبيـــدًا متمردون، 
ال يقبلـــون العبوديـــة وال الهـــوان، وال تغييـــر نمـــط 

حياتهم هذه.
الشـــروط  هـــذه  علـــى  ديميتريـــوس  وافـــق  وقـــد 
وانســـحب.. فلنتأمـــل العـــزة والكرامـــة فـــي كالم 

النبطي هذا وبيننا وبينه آالف السنين.
* مؤسس ومدير )مزاد أرادوس للعمالت( «

كثيـــر منا لألســـف ال يعرف عن الحضـــارات العربية القديمة التي وجدت قبل اإلســـام، ومن بينها 
الحضارة الحميرية والحضارة النبطية، وهذا محور بحثنا اليوم الذي أنشره بصحيفة الباد. لم 

تكن هذه الحضارات منعزلة عن العالم، بل كان بينها وبين الدول المجاورة كإمبراطورية الروم 
تجـــارة واتفاقيات وحـــروب. يذكر الباحث والمؤرخ الروماني بليني الذي عاش بين 23 - 79م، 
فـــي كتابة التاريـــخ )منقول بتصرف(: البدو كانوا يعيشـــون على الحليب ولحـــوم الحيوانات، 

وكان بينهـــم قبائـــل الحميرية التي كان رجالها مقاتلون شـــجعان، مـــن صفاتهم )أي هؤالء 
العرب( أنهم يحلقون لحاهم ويتركون شواربهم، والبعض يترك اللحية كذلك )انظر عملة 
الملك النبطي الحارث على العملة بالشارب وحليق اللحية( ومع تقدم الوقت بات للرومان 

تقسيمات خاصة لمنطقة العرب فصارت المنطقة العربية مقسمة إلى 3 مناطق:

مـــــا حكايـــــة رســـــــمة 
الجمـــل علـــى أول عملـــة 
فـــي التاريـــخ الرومانـــي؟

 غالبية ملوك األنباط أظهروا صور
 زوجاتهم على العمالت

الملك عبادة الثاني وزوجته الملكة هاجرعملة الملك عبادة األول التي بيعت في مزاد بمبلغ 18 ألف دوالر

عملة رومانية للملك تراجان وبها صورة جمل ترمز للعرب أي تم سك هذه العملة بالمنطقة العربية

البتراء باألردن.. عاصمة األنباط األولى

عملة رومانية احتفاال بهزيمة األنباط على يد الجيش الروماني. ويظهر فيها الملك الحارث جاثيا 
على ركبتيه يمسك غصن الزيتون ويطلب الغفران وبجانبه جمل يرمز للعرب عند الرومان
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شهد الفصل التشـــريعي الخامس لمجلس 
الشـــورى، مصادقـــة ملـــك البـــاد المعظـــم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، علـــى 4 قوانيـــن، كانـــت فـــي 
األصـــل اقتراحات بقوانيـــن تقدم بها عدد 
مـــن أعضـــاء مجلـــس الشـــورى، وذلك بعد 
أن اســـتكملت هـــذه االقتراحـــات دورتهـــا 
القانونيـــة، وصواًل إلـــى إصدارها كقوانين 
العدلـــي  بالشـــأن  ُتعنـــى  وهـــي  نافـــذه، 

والتجاري والرياضي واألمني.
ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار حـــرص مجلـــس 
األدوات  أحـــد  تفعيـــل  علـــى  الشـــورى 
التشـــريعية ممثلة فـــي االقتـــراح بقانون، 
كأحد أهم األدوات الدستورية الستحداث 
قوانيـــن جديـــدة، أو إجـــراء تعديـــل علـــى 
قوانين أخرى نافذة، بما يسهم في تطوير 
المنظومة التشـــريعية في مملكة البحرين 

في مختلف المجاالت.
وجـــاء من بين االقتراحـــات بقوانين التي 
وصـــادق  القانونيـــة،  دورتهـــا  اســـتكملت 
عليها جالـــة الملك المعظـــم، القانون رقم 
)8( لسنة 2021 بشأن االحتراف الرياضي، 
والـــذي صـــدر خـــال دور االنعقـــاد الثالث 
في شـــهر أبريـــل 2021، والذي أســـهم في 
نقـــل الرياضـــة والرياضييـــن ذكـــوًرا وإناًثا 
من إطـــار الهواية والتطوع إلى االحتراف 
الرياضي الكامل والخصخصة، بما يحسن 
القدرة التنافســـية فـــي المحافل الرياضية 
اإلقليميـــة والدوليـــة، حيـــث وفـــر القانون 
نهًجـــا واضًحـــا ومنظًمـــا لصقـــل المهـــارات 
والمواهـــب والكفاءات الرياضية، وأســـهم 
في تطويـــر الرياضـــة واألنديـــة الرياضية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ودعـــم االلتزامات 
الدوليـــة للمملكة مع االتحـــادات الرياضية 

الدولية.
كمـــا صـــدر خـــال دور االنعقـــاد الثاني من 
الفصل التشريعي الخامس قانون رقم )6( 
لســـنة 2020 بتعديل الفقـــرة )أ( من المادة 
التجاريـــة  الشـــركات  قانـــون  مـــن   )284(
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )21( لســـنة 
2001، والـــذي كان فـــي األصـــل اقتراًحـــا 
بقانـــون مقدم مـــن مجلس الشـــورى، وتم 
بموجبـــه منـــح الشـــريك في الشـــركة ذات 
المســـؤولية المحـــدودة الحـــق فـــي إنابـــة 
غيره لحضور الجمعية العمومية للشـــركة، 
وذلـــك بموجب توكيل خـــاص ينص نظام 
الشـــركة على إعداده لهذا الغرض، وساهم 
هـــذا القانـــون فـــي تحقيـــق التناســـق بين 
التجاريـــة،  الشـــركات  قانـــون  نصـــوص 
وتسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل 
اجتماعـــات الجمعيـــة العموميـــة للشـــركة، 
بحيث ال يضطر معه الشريك لعمل توكيل 
رســـمي لدى الجهات الرســـمية المختصة، 

مع األخذ في االعتبار أن التوكيل الخاص 
علـــى  ســـيقتصر  الشـــركة  ســـتعده  الـــذي 
حضـــور اجتماع الجمعيـــة العمومية فقط 

حسب الموضح بالتوكيل.

كما تقدم أعضاء مجلس الشورى باقتراح 
بقانون بشأن حماية المجتمع من األعمال 
اإلرهابية، وصـــدر كقانون في مايو 2019 
الفصـــل  مـــن  األول  االنعقـــاد  دور  خـــال 

التشـــريعي الخامـــس، وهـــو قانـــون رقـــم 
)8( لســـنة 2019 بشـــأن تعديل المادة )11( 
مـــن القانون رقم )58( لســـنة 2006 بشـــأن 
حمايـــة المجتمـــع مـــن األعمـــال اإلرهابية، 

والـــذي عمل علـــى مواجهة بعـــض مظاهر 
وأشـــكال التحريـــض علـــى القيـــام بأعمال 
إرهابيـــة، والتي ال تغطيها مظلة التجريم، 
هـــذه  لمرتكبـــي  ييســـر  كان  الـــذي  األمـــر 

األعمال اإلفات مـــن العقاب، وذلك تحت 
مظلـــة حريـــة التعبيـــر، فكان هـــذا القانون 
الـــذي عمد إلـــى تجريم عدد مـــن المظاهر 
واألشـــكال وتشديد العقاب على مرتكبيها 
للحـــد منهـــا والحيلولـــة دون إفاتهـــم من 

العقاب.
فيمـــا صـــدر قانـــون رقـــم )5( لســـنة 2019 
بتعديـــل المادة )424( من قانون العقوبات 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )15( لســـنة 
1976 خال دور االنعقاد األول من الفصل 
التشـــريعي الخامس، والذي تم من خاله 
سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات 
الحالـــي، وذلك بســـن حكم ينـــص على رد 
المـــال المختلـــس فـــي جريمـــة االختاس 
فـــي القطـــاع األهلي، تماشـــًيا مـــع اتفاقية 
األمـــم المتحـــدة لمكافحة الفســـاد، والتي 
صادقـــت عليهـــا مملكة البحريـــن بموجب 
القانـــون رقـــم )7( لســـنة 2010، فضـــًا عن 
اتســـاق هذا القانون مـــع االتفاقية العربية 
لمكافحـــة الفســـاد والتـــي صادقـــت عليها 
مملكـــة البحرين بموجـــب القانون رقم )6( 
لســـنة 2017، والذي كان عبارة عن اقتراح 
بقانـــون مقدم من عدد من أعضاء مجلس 

الشورى. 
الـــدول  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  وتعتبـــر 
تجريـــم  فـــي  تشـــريعاتها  فـــي  المنفـــردة 
فعل اختـــاس المال المملوك لألشـــخاص 
االعتباريـــة الخاصة، ذلك أن غالبية الدول 
والتشـــريعات تركز علـــى تجريم اختاس 
المـــال العـــام دون الخاص، والتـــي تكتفي 
بمعالجتـــه من خال النصوص التي تجرم 
أفعال السرقة، بخاف المشرع البحريني، 
والـــذي ذهب إلى تجريـــم أفعال اختاس 
المـــال العام والخاص المملوك لألشـــخاص 

االعتبارية الخاصة على حد سواء.
يذكر أنه ألي من أعضاء مجلسي الشورى 
والنواب حق اقتراح القوانين، حيث تقدم 
االقتراحـــات بقوانين إلى رئيس المجلس، 
والذي يحيلها بدوره إلى اللجنة المختصة 
وضـــع  اللجنـــة  وتتولـــى  الـــرأي،  إلبـــداء 
تقريرهـــا بشـــأنه وعرضـــه علـــى المجلس، 
وإذا تمـــت الموافقة عليه خال الجلســـة، 
يتم إحالـــة االقتراح إلى الحكومة لوضعه 
في صيغة مشـــروع قانـــون، وتقديمه إلى 
مجلـــس النـــواب خـــال ســـتة أشـــهر على 
األكثـــر مـــن تاريـــخ إحالتـــه إليهـــا، ليأخـــذ 
لمشـــروعات  التشـــريعية  الـــدورة  بذلـــك 
القوانين في المجلســـين، إذ يتولى رئيس 
مجلـــس النـــواب إحالـــة مشـــروع القانـــون 
إذا تـــم الموافقة عليه من قبل المجلســـين 
إلى رئيـــس مجلس الـــوزراء خال مدة ال 
تتجاوز أسبوعين، وذلك لرفعه إلى جالة 

الملك المعظم للمصادقة عليه وإصداره.

القضيبية - مجلس الشورى

صدور 4 قوانين أصلها اقتراحات مقدمة من “الشورى” بالفصل التشريعي الخامس
تختص بالشأن العدلي والتجاري والرياضي واألمني
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فرحــة العيــد



We Have Moved

 احنا في
السيف

إلدارة وتطوير الممتــــلكات
�������������������������

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

لوكيشن
مبـــاشر

 قسـمـ إدارة وتطويــر الممتلكات
بمجموعة غرناطة العقـارية يفتتح 
مكتبه الجديد في ضاحية السيف
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Vacancies Available

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

MADARIS UNIFORMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17684005  or  Z8_9@HOTMAIL.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (RECREATION) 
 suitably qualified applicants can contact
 77488080  or  samaha@vidahotels.com 

W M A  MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34376565  or  NASIRMUKARAM@GMAIL.COM 

FATIMA HUSSAIN INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  FATIMABH104@GMAIL.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17702454 or mohdnew28@gmail.com 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

Sama Albahrain General Services  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 33144460 or ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

Sama Albahrain General Services  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 33144460 or ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

ZEZO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33852522 or SABBAGH101@YAHOO.COM 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.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 

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 

GENERAL MEDICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROJECT LEADER
 suitably qualified applicants can contact

 17725990 or personnel@intercol.com 

MITROPOLITAN HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17296464 or isaasas@hotmail.com 

ASHA’S SWEETS & NAMKEEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17200091 or SANDEEP16JUNE85@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17531235 or GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

ABDULRAHMAN JANAHI TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39453440 or MOHAMEDJANAHI74@GMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 SUPV -  TRANSPORTATION
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING)
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

 HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION
 suitably qualified applicants can contact
 37787773 or duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PURCHASING AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39602650 or JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

ALHABBASH PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17644803 or MAHALHABBASH@GMAIL.COM 

BAHRAIN JEWELLERS CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17522052 or HR@BJC.COM.BH 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALSALAM GAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 13307772 or HR@SALAMGAS.COM 

Gulf Fiberglass Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact
 17731285 or GFGF@BATELCO.COM.BH 

ALMUBARAKIYA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17695995 or MARIAM.ALDOSERI40@GMAIL.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE COMPANY W L L - ARMCON 
has a vacancy for the occupation of

 GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)
 suitably qualified applicants can contact

 17700077 or m_jaffar@armcon.biz 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact
 39444484 or USMC@BATELCO.COM.BH 

ALSHEHAB ALUMINIIUM AND WROUGHTIRONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36644449 or alshehabaluminium@gmail.com 

2000 WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17784189 or INFO@2000WORKSHOP.COM 

HIGH ABA CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39469656 or JOPSBRN@YAHOO.COM 

SAHARI STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 39699611 or MOHAMED6@BATELCO.COM.BH 

ABDULRASOOL ABDULHAI AUTO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17404548 or RASOOL.ABDULHAI@OUTLOOK.COM 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SENIER SYSTEMS ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 17584333 or feras@gbmme.com 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

FAWZI EBRAHIM KHALID ALQARAAN 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 39469247 or FAWZIEAQ@YAHOO.COM 

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 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

ALMANSOORI CATERING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING)
 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER/OPERATOR(FLOATING-CRANE)
 suitably qualified applicants can contact

 17708888 or lmra@mmetc.com 

RASIS CENTER FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39690977 or J44101@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.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 

ABBAS MAHDI AHMED HUSAIN / KABRIS - 9084 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39191165 or abbas.mahdi0239@gmail.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 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

AL KHAFAYEF PALACE CAFAETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39407407 or ALMEHZA999@HOTMAIL.COM 

AL MUROONA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39196472 or EBRAHIM344155@GMAIL.COM 

PESHAWER COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 34522750 or SAID.MAHMOOD.KHAN@GMAIL.COM 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 39453330 or HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 33551162 or samaha@vidahotels.com 

F.M.S MALAGA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36237819 or STEPHENBH1980@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DIESEL MECHANIC
 suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

JAFFAR PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

 PROMOTER(COMMERCIAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17731316 or TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17714409 or SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17730437 or office@almezeal.com 

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17110196 or PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

4K BUILDING MATERIALS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39307177 

GCS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39999955 or MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37339551 or SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

Al Dana Capital Services 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact
 17229100 or HASS303@HOTMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

SUFRAT ALSHAMS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 33250990 or MAHMOOD.ASRY@GMAIL.COM 

TAHRAN RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 17554414 or ALINOWROOZ63@GMAIL.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17215122 or ashokrma@gmail.com 

ALAMIN GARDENS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17732220 or ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact
 36646766 or DAIREX1@HOTMAIL.COM 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17215122 or ashokrma@gmail.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

FADHEL KHAMIS GARGO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37778462 or fadelkhamiss@gmail.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

ESTECHNIQUE SOLUTIONS WLL 
has a vacancy for the occupation of
 ELECTRONIC ENGG TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact
 38947705 or HARI@ESTECME.COM 

AMNA THERMAL INSULATION CONTRACTING  B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 38898949 or office@almezeal.com 

Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36894192 or SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

AMNA THERMAL INSULATION CONTRACTING  B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 38898949 or office@almezeal.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

HOLLYWOOD STYLE SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34099010 or SAMIROCK9090@GMAIL.COM 

CLASSY CORNER GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33338922 or EALHAJI79@GMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17464443 or HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 38166942 or jobs@asb.bh 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

OKARA SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36758776 or TANVEERBH476@GMAIL.COM 

Fresh Fish Resturant 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 66360005 or AHMEDR33.SULTAN@GMAIL.COM 

PEBBLES GATE SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33330363 or MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 17595006 or jaffar.csdecor@gmail.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17500791 or hr@seven-energy.com 

PEBBLES GATE SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33330363 or MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 38166942 or jobs@asb.bh 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact
 17265555 or adeel.hameed@al-aali.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

PRIME CAFATERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 17412093 or BUTALAL1953@YAHOO.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)
 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

IKKAYEES RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (RESTURANTS)
 suitably qualified applicants can contact

 17292393 or ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or RASHEED@SECURICORE.BH 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66332100 or ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

MOON STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact
 17250321 or NROSINTAN@YAHOO.COM 

PEBBLES GATE SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33330363 or MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 38166942 or jobs@asb.bh 

ZAKOR BROASTED AND SANDWICHES AND JUICE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39246886 or SOCRATESGATE@GMAIL.COM 

INFINITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39745453 or MANJIT.HOLDING79@GMAIL.COM 

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
 suitably qualified applicants can contact

 39453330 or HEOFFICE@BATELCO.COM.BH 

ALMAAMEERI CONTRACTING & MAINTENANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17701084 or maameeri_est@hotmail.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

ALMOOSA MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
 suitably qualified applicants can contact
 39633218 or aealmosa@batelco.com.bh 

BATSCO CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 33644886 or taqawi@BATSCO.NET 

RMD KWIKFORM ALMOAYED BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17382724 or seham@akalmoayed.com 

ADVANCED TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact
 39175132 or ADILSAFRA@YAHOO.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact
 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17623723 or mcsc@mcscwll.com 

500 Degrees Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17595971 or SFAKHRO@GMAIL.COM 

MOLDEN TECHNICAL PROJECTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PUBLIC RELATIONS CLERK
 suitably qualified applicants can contact

 38491200 or AALSADOUN@MTCPCO.COM 

THE DOMAIN HOTEL AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 16000000 or FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

ECO FIBRE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33782076 or hicpak@gmail.com 

CAFE LILOU W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com 

AL JABA CONSTRUCTION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66677740 or ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

Arab falcon turbo garage 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35050503 or MOD201635050503@GMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17714409 or SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ECO FIBRE BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33782076 or hicpak@gmail.com 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 39999955 or GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Honest Pirate Trading 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17231551 or TAWFEEQ.MOHAMMEDI@GMAIL.COM  
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 CLERK

 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37722722  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Anwar Al Iraq Restauant and Catering Co.W.ll 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737818  or  HUSSAIN78R@HOTMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39788869  or  KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

Yum Yum Kids cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39420444  or  MEDAMABH@GMAIL.COM 

Checksum Consultancy Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36634325  or  M.OMAR@CHECKSUMIS.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

KHODMOONI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM 

ALAJMI PIUS CONTRACTING AND MAINTENANCE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

Zayoon Cleaning Company - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33300830  or  ZAYOON.DOC@HOTMAIL.COM 

The Barber Station Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 66665400  or  THEBARBERSTATION.BH@GMAIL.COM 

Aranos for Juices & Ice Cream 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  HAWRA@EDAMA.BH 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

BIRD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33773322  or  JASSIMALMUTAWA@HOTMAIL.COM 

GULF BAZ TRADING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35940089  or  INFO@GULFBAZ.COM 

Mimas Beauty Lounge 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33807807  or  MARIIAM.M@HOTMAIL.COM 

Union MAM General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39024449  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM 

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36060888  or  PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM 

Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  admin@alezzco.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

Dunkin’ Donuts 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32311226  or  melhajj@dunkinksa.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 

AL THAHABA CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39406006  or  ALTHAHABACONSTRUCTIONS@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

CAL FIT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008228  or  HTARISH@GMAIL.COM 

SEVEN DAYS CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

THE MUSE LADIES SALON & SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17721111  or  AMMAR@HOUSEMEONLINE.COM 

GCS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Arterior Interior Design And Trading 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 32111402  or  arteriordc@GMAIL.COM 

PANDA CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33310333  or  PANDA_TEA_BH@HOTMAIL.COM 

L K NINE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 77227720  or  PERMITS@NOORENTERPRISESBH.COM 

FOCUS TENT Co. w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33103055  or  RAFIQUE.KHN@GMAIL.COM 

ALKHALIDI CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13114311  or  KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM 

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

JUICE TIME RESTAURANT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39448689  or  BAHRAIN.REG@TAGORG.COM 

PRIME DELIVERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FOOD DISTRIBUTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17420666  or  ALHARETHALHAJERI@GMAIL.COM 

Swiss Belresidences Juffair W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

Swiss Belresidences Juffair W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

ALMANDI PALACE RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33149271  or  HAMEEDKEYAMPARAMPIL@GMAIL.COM 

TRANSNIT BAHRAIN CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66664486  or  MAHMOOD_MOH.D@HOTMAIL.COM 

AL RAYA SPECIALIST DENTAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  DENTAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17003399  or  alrayasdc@gmail.com 

HAIRPAGE SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36508030  or  M.ALHMED@GMAIL.COM 

Bu Fahad Real Estates Development and Management 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39306669  or  HUSAIN_ALMUTAWAH@YAHOO.COM 

SODHI INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39506008  or  SODHIINTERIORDECORATION@GMAIL.COM 

Sea Salt Spa W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36999778  or  SEASALTSPA.BH@OUTLOOKC.OM 

AL SHAH CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66755303  or  alshacc20@gmail.com 

PERFECT CUT BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33289671  or  MA7844233@GMAIL.COM 

Amanina Alkhadra General Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36793559  or  GREEN.CO87M@GMAIL.COM 

BAHRAIN TIRES FACTORY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784640  or  INFO@BATREP.BIZ 

N C S CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35407455  or  HASHEM.SHARAF@pro-touch-s.com 

Al mameer Air Conditioners Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39622485  or  FATIMAFOUAD9999@GMAIL.COM 

THREE LIONS TRADING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of
  FITTER/REPAIRER(ELECTRONICS) 

 suitably qualified applicants can contact
 39652299  or  TAWFIG1959@GMAIL.COM 

TTSJV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 33699448  or  mbhati@ttsjv.com 

CITY ABAYAT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34100500  or  NURALAMINDESIGNS@GMAIL.COM 

Shakespeare and co wll 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

KIDDO BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36006445  or  YONS654@HOTMAIL.COM 

INTERFOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36000560  or  lmra1@binhindi.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  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

 17404866  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

 17404866  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

 17404866  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

 17404866  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

 17404866  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

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

DHL INTERNATIONAL B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT 
 suitably qualified applicants can contact

 17328393  or  ALDIRIYAHAGENCY@GMAIL.COM 

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 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.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 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

Derby Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  ashif.mng@gmail.com 

HORIZON INTERNATIONAL GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

HORIZON INTERNATIONAL GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39468818  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

Samurai dojo for martial arts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37266229  or  SAMURAIDOJOBH@HOTMAIL.COM 

SPIN PIZZA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36880556  or  AALLAIT2@GMAIL.COM 

LEEM LINE 
has a vacancy for the occupation of
  TAILOR(MEN & WOMEN CLOAKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 33516161  or  ESALJUNAID@GMAIL.COM 

MARQOOQ FOR TRADITIONAL FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330563  or  COOLMAN147@HOTMAIL.COM 

VANDIK BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact
 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM 

VANDIK BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (RECREATION) 
 suitably qualified applicants can contact
 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM 

VANDIK BAHRAIN HOTEL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 77488080  or  AAZ@EAGELEHILL.COM 

SHAAZ CONSTRUCTION OF BUILDINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37375004  or  PADUPPILMUNEER@GMAIL.COM 

ALRAMLA GRILLS & SANDWICHES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17340748  or  DAWOODTRADING@HOTMAIL.COM 

BURJ ALNOOR RESTAURENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE PREPARING & MIXING) 
 suitably qualified applicants can contact

 36762008  or  SHAMSAJA432@GMAIL.COM 

SYNERGIFIC SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 32224856  or  AHMEDGHOUSE4@GMAIL.COM 

IMEE GOLDEN SWAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 39766605  or  FIROZVEKE@GMAIL.COM 

FAST TRACK VISITOR ASSISTANCE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34585837  or  ABUAZLAN@YAHOO.COM 

ASKA CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 34203410  or  bmcc.bh@gmail.com 

MARKHOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35058303  or  ZUBAIRMEHBOOB72@YAHOO.COM 

LISHBA BUSINESS SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39003488  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

AHSAN STAR AC MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39375650  or  AHSANBEAT227@GMAIL.COM 

W M A  MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34376565  or  NASIRMUKARAM@GMAIL.COM 

ISB SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  ASADAKHLAQ@GMAIL.COM 

R R R PLUS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38394520  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

JIHAN CONTARCTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34413075  or  JAHANZAIB35463440@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.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 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

AL Hoty Analytical Services W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  A.JABBAR@BFCCWLL.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.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 

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 

Mcdonalds W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

Golden Galaxy Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39139349  or  AAR74_2008@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

Synergic facility services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39100088  or  HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

LANTERNS RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591807  or  MR.LALIT@GMAIL.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

ALMABROUK CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 36600052  or  ALMABROUK.BH@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

SSP BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17210389  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

Katana performance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33691515  or  KATANAPERFORMANCE973@GMAIL.COM 



international@albiladpress.com 12
االثنين 11 يوليو 2022 - 12 ذو الحجة 1443 - العدد 5018

واشنطن ـ وكاالت

أعلـــن الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن 
شـــراكة  “تعزيـــز  إلـــى  سيســـعى  أنـــه 
استراتيجية” مع السعودية “مبنية على 
مصالـــح ومســـؤوليات متبادلـــة”، وذلك 
خـــال زيارته المملكة المقـــررة الجمعة 
المقبلـــة، مشـــيرا إلـــى أنـــه سيتمســـك بـ 

“القيم األميركية األساسية”.
وكتـــب بايـــدن فـــي مقـــال رأي نشـــرته 
صحيفـــة “واشـــنطن بوســـت”، “عندمـــا 
ســـألتقي القـــادة الســـعوديين الجمعـــة، 
شـــراكة  تعزيـــز  هدفـــي  ســـيكون 
مصالـــح  إلـــى  تســـتند  اســـتراتيجية... 
ومسؤوليات متبادلة، مع التمسك أيًضا 

بالقيم األميركية األساسية”.
وأضـــاف “بصفتـــي رئيًســـا، مـــن واجبي 
الحفاظ على بلدنا قوًيا وآمًنا”، متحدًثا 
إلـــى  الحاجـــة  عـــن  اإلطـــار  هـــذا  فـــي 
مواجهة روســـيا والتموضع في “أفضل 
الصيـــن  مواجهـــة  فـــي  ممكـــن”  وضـــع 
وضمان مزيد من االستقرار في الشرق 

األوسط.
وأوضح الرئيس األميركي أنه “من أجل 
تحقيـــق هـــذه األمـــور، يجـــب أن تكون 
لدينـــا عاقـــة مباشـــرة مع الـــدول التي 
ُيمكن أن ُتســـاهم فيها. المملكة العربية 

السعودية واحدة من هذه الدول”.

بايدن: أسعى لتعزيز الشراكة االستراتيجية مع السعودية

لندن ـ أ ف ب

أطلق 9 نواب محافظين أمس األحد 
في المملكة المتحدة حملتهم لخافة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون، مع 
حـــرص العديد منهم على التمايز عن 
وزير المالية الســـابق ريشـــي ســـوناك 

بشأن القضايا الضريبية.
للتجـــارة  الدولـــة  وزيـــرة  وكانـــت 
الدوليـــة بيني موردونـــت )49 عاًما(، 
آخـــر من أعلن ترشـــحه صباح أمس. 
وموردونت جندية احتياطية سابقة 
في البحرية كانت أول امرأة تشـــغل 
منصب وزير الدفاع في العام 2019.
وأعلـــن الوزيران الســـابقان جيريمي 
هانـــت وســـاجد جاويـــد ترشـــيحهما 

مســـاء الســـبت فـــي مقاَليـــن فـــي 
صحيفة “صانـــداي تلغراف” 

المحافظة.
ســـاجد جاويد  وتبـــع 
وزيـــر  عاًمـــا(   52(

المالية ريشـــي سوناك بعد 9 دقائق. 
لكنه أكد أنهما لم ينسقا القيام بهذه 

الخطوة.
نديـــم  هـــو  اآلخـــر  الجـــاد  المرشـــح 
الزهاوي الـــذي قاد برنامج التطعيم 
عندمـــا  كوفيـــد  ضـــد  البريطانـــي 
كان وزيـــًرا للدولـــة، قبـــل أن ينتقـــل 
األسبوع الماضي من وزارة التعليم 

إلى وزارة المالية. 
المنافســـون اآلخـــرون الذيـــن تبدو 
فـــرص نجاحهـــم أقـــل بكثيـــر، هـــم 
وزيـــر النقل غرانت شـــابس ورئيس 
تـــوم  الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة 
توجندهات، وكذلك المدعية العامة 
- المســـؤول عـــن تقديم المشـــورة 
ســـويا   - للحكومـــة  القانونيـــة 
الدولـــة  ووزيـــرة  برافرمـــان 
الســـابقة للمســـاواة كيمـــي 

بادنوك.

9 مرشحين يتنافسون لخالفة بوريس جونسون
طوكيو ـ نوفوستي

كيـــودو  أنبـــاء  وكالـــة  ذكـــرت 
اليابانيـــة نقـــا عـــن مصـــادر أن 
تيتسويا ياماغامي، الذي اغتال 
رئيس الوزراء الياباني الســـابق 
شينزو آبي، أقر بمحاولته صنع 

قنبلة يدوية.
القاتـــل  إن  الوكالـــة،  وقالـــت 
ياماغامـــي البالـــغ مـــن العمر 41 
عامـــا، مثل أمام مكتب المدعي 

العام، صباح أمس األحد.
قـــال  االســـتجواب،  وأثنـــاء 
ياماغامـــي في البداية إنه “غير 
راٍض عـــن آبي”، لكنه صرح بعد 
ذلك بـــأن هدفه كان في األصل 

سياسيا آخر، وتم اختيار آبي 
في وقت الحق، بمزاعم 

بــــ  مرتبـــط  آبـــي  أن 
أقر  “جماعـــة”. كما 
أنـــه  ياماغامـــي 

حاول صنع قنبلة يدوية.
ياماغامـــي  قـــال  أن  وســـبق 
للشـــرطة إنـــه باســـتهداف آبـــي 
أراد معارضـــة وتوجيـــه رســـالة 
لجماعـــة معينـــة ُيزعـــم أن آبي 
كان ينتمي إليها، وكان يخطط 
باألصـــل لمهاجمة زعيم جماعة 

دينية.
آبـــي صبـــاح  وتعـــرض شـــينزو 
نـــارا  مدينـــة  فـــي  الجمعـــة 
اليابانيـــة، أثنـــاء أدائـــه خطابا، 
لعمليـــة إطـــاق نار مـــن الخلف 

تسببت في إصابته ووفاته.
اإلعـــام  وســـائل  وذكـــرت 
اليابانيـــة أن ياماغامـــي خدم 
فـــي قـــوات الدفـــاع الذاتي 
البحريـــة للبـــاد لمـــدة 3 
العـــام  حتـــى  ســـنوات 

.2005

قاتل شينزو آبي يقر بأنه حاول صنع قنبلة
برلين ـ وكاالت

أوالف  األلمانـــي  المستشـــار  قـــال 
ألمانيـــا  تزويـــد  مســـألة  إن  شـــولتس 
رأس  علـــى  ســـتبقى  الطاقـــة  بمـــوارد 
جدول أعمال الحكومة األلمانية لفترة 

طويلة قادمة.
وأضـــاف شـــولتس “الســـلطات تحاول 
االستعداد قدر اإلمكان لنقص محتمل. 
مـــن بين أمور أخرى، نحن نتحدث عن 
إنشـــاء خطوط أنابيب ومحطات للغاز 
تشـــغيل  وكذلـــك  المســـال،  الطبيعـــي 

مصادر الطاقة المتجددة”.
فـــي الوقـــت نفســـه، حدد شـــولتس أن 
مثل هذه اإلجراءات ســـتكون مطلوبة 
أيضا بعد الشـــتاء القـــادم، قائا “اليوم 
إمـــدادات  أمـــن  بشـــأن  قلقـــون  نحـــن 

الطاقـــة لدينـــا. وسيســـتمر هذا 
لألســـابيع والشـــهور وحتى 

السنوات المقبلة”.
المستشـــار  شـــدد  كمـــا 

األلماني على أنه علـــى المدى الطويل، 
جاهـــدة  تســـعى  أن  أللمانيـــا  ينبغـــي 
للتخلص التدريجي من واردات النفط 
والفحـــم والغـــاز والتحول إلـــى مصادر 

الطاقة المتجددة.
شـــركة  أعلنـــت  يونيـــو،   14 وفـــي 
“غازبروم” الروســـية أنهـــا اضطرت إلى 
خفـــض إمـــدادات الغـــاز عبـــر “الســـيل 
إعـــادة  عـــدم  بســـبب   ”1 الشـــمالي- 
الغاز”التوربينـــات”  ضـــخ  وحـــدات 
مـــن قبـــل شـــركة ســـيمنز - كنـــدا، بعـــد 
اإلصاحـــات وتحديد األعطـــال الفنية 
للمحركات. وتدعي شـــركة سيمنز كندا 
أن توربينـــات الغـــاز الخاصـــة بشـــركة 
الشـــيل الشـــمالي، بعـــد إصاحها، ال 
يمكـــن إعادتهـــا إلـــى ألمانيـــا من 
مونتريـــال، بســـبب العقوبات 
التـــي فرضتهـــا كنـــدا على 

روسيا.

سيناريو قطع روسيا إمدادات الغاز يفزع ألمانيا

اإلمارات تدعم مستشفى 
إسرائيل: نحتفظ بحرية التصرف السياسي والعسكري ضد النووي اإليرانيفلسطيني بـ 25 مليون دوالر

وزارة الدفاع الروسية تؤكد تدمير مستودعين لمدفعية “هاوتزر” األميركية

تصعيد جديد.. طهران تخصب اليورانيوم بنسبة 20 %

قتلى وعشرات تحت األنقاض بقصف مبنى في دونيتسك

أعلنـــت إيران، أمس األحـــد، أنها بدأت 
تصـــل  بنســـبة  اليورانيـــوم  تخصيـــب 
إلـــى 20 % باســـتخدام أجهـــزة طـــرد 
مركـــزي متطـــورة فـــي منشـــأة فـــوردو 
النوويـــة تحـــت األرض، حســـبما أفـــاد 
تصعيـــد  فـــي  الحكومـــي،  التلفزيـــون 
الغـــرب  مـــع  مواجهـــة  وســـط  يأتـــي 
المتداعـــي.  النـــووي  اتفاقهـــا  بشـــأن 
وقـــال المتحدث باســـم منظمة الطاقة 
الذريـــة اإليرانية بهـــروز كمالوندي، إن 
اليورانيـــوم المخصـــب بنســـبة 20 %، 
تـــم جمعـــه ألول مـــرة من أجهـــزة طرد 
مركـــزي متطـــورة من طـــراز “آي آر- 6” 
يوم الســـبت. وأضـــاف أن إيران أبلغت 
الوكالة الدولية للطاقـــة الذرية التابعة 
قبـــل  التطـــور  بهـــذا  المتحـــدة  لألمـــم 
أســـبوعين. وتســـتخدم أجهـــزة الطـــرد 
المركزي لتدويـــر اليورانيوم المخصب 

إلى مستويات أعلى من النقاء.
ودعـــا اتفـــاق طهـــران النـــووي المبـــرم 
العام 2015 مـــع القوى العالمية إلى أن 
تصبح فوردو منشأة للبحث والتطوير 
وحصـــر أجهـــزة الطـــرد المركـــزي هناك 
لاستخدامات غير النووية. وفي العام 
األميركـــي  الرئيـــس  انســـحب   ،2018
االتفـــاق  مـــن  ترمـــب  الســـابق دونالـــد 
النووي، وأعاد فرض عقوبات ســـاحقة 

على طهران، ما تســـبب في سلسلة من 
الحـــوادث المثيـــرة للتوتر في الشـــرق 
األوسط. وردت إيران بزيادة أنشطتها 
النووية بشـــكل كبير، وزيادة مخزونها 
مـــن اليورانيـــوم المخصـــب وتشـــغيل 
أجهزة طرد مركزي متطورة محظورة 

بموجب االتفاق.
ولطالمـــا اعترضـــت إســـرائيل - خصـــم 
إيـــران - على االتفاق النووي، قائلة إنه 

أخـــر التقـــدم النووي اإليرانـــي بدال من 
إنهائه، وتجادل بأن تخفيف العقوبات 
يقوي الميليشـــيات التي تعمل بالوكالة 

لصالح طهران في المنطقة.
اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  ودعـــا 
األحـــد  أمـــس  البيـــد،  يائيـــر  باإلنابـــة، 
األمم المتحدة إلعادة فرض العقوبات 
المتعـــددة األطـــراف على إيـــران، وهو 
الطلـــب الـــذي قوبل بمعارضة شـــديدة 

عندما دفعت به إدارة ترمب.
وقـــال البيد الذي يتولى قيادة حكومة 
تصريف األعمال، لمجلس وزرائه “الرد 
مـــن المجتمع الدولي ينبغـــي أن يكون 
حاســـما، للعـــودة إلـــى مجلـــس األمـــن 
الدولـــي وتفعيل آليـــة العقوبات بكامل 
قوتها”. وأضاف “إســـرائيل من جانبها، 
للتصـــرف  حريتهـــا  بكامـــل  تحتفـــظ 
دبلوماســـيا وعمليـــا في هـــذه المعركة 

ضد برنامج إيران النووي”.

تواصلت العملية العســـكرية الروســـية 
بهـــدف  األحـــد،  أمـــس  أوكرانيـــا،  فـــي 
تحرير أراضي دونباس، في ظل سعي 
الغـــرب لزيـــادة إمداداته من األســـلحة 
لكييـــف والضغـــط باتجـــاه إطالـــة أمـــد 
النزاع. هذا وارتفعـــت حصيلة ضحايا 
الضربة الروســـية على المبنى السكني 
15 قتيـــا،  إلـــى  فـــي شـــرق أوكرانيـــا 
نقـــا عـــن “رويتـــرز”. وقال مســـؤولون 
محليـــون إنه ُيخشـــى أن يكون المزيد 
محاصـــرون بعـــد أن أصابـــت صواريخ 
أوراغـــان الروســـية مبنـــى ســـكنيا مـــن 
دونيتســـك  منطقـــة  فـــي  طوابـــق   5

األوكرانية ما أدى إلى انهياره.

وقبل بضع ســـاعات، قال حاكم منطقة 
علـــى  كيريلينكـــو  بافلـــو  دونيتســـك 
تيليغرام، إن ما ال يقل عن 34 شـــخصا 

محاصرون تحت األنقاض.
وفي تطـــور آخر، أكـــدت وزارة الدفاع 

الروســـية “تدميـــر مســـتودعين لمدافع 
هاوتزر أميركية الصنع في دونيتسك”. 
وقالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية إنهـــا 
قصفت مستودعين للجيش األوكراني 
لتخزين مدافع هاوتزر إم777 أميركية 

الصنع، بالقرب من كوستانتينوفكا في 
منطقة دونيتسك.

وقبلهـــا، أعلـــن ســـفير لوغانســـك لـــدى 
روســـيا روديون ميروشنيك، أن قوات 
الجمهورية مدعومة بالجيش الروسي 
سيفرســـك،  تحريـــر  عمليـــة  تواصـــل 
حيـــث تمـــت الســـيطرة علـــى منطقـــة 

غريغوروفكا.
وقـــال ميروشـــينك فـــي تصريـــح على 
إن  االجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
“الوحـــدات الموحـــدة لقـــوات التحالف 
تواصل التحرك نحو سيفرسك، وتمت 
الســـيطرة علـــى غريغوروفـــكا اليـــوم”، 
مشـــيرا إلى أن قوات لوغانســـك شنت 
الهجوم من الشـــمال، بحســـب ما نقلت 

عنه وسائل اإلعام الروسية.

عواصم ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

أجهزة الطرد المركزية المتطورة من طراز آي-آر- 6

امرأة تقف أمام مبنى دمر جزئيا في غارة روسية

عواصم ـ وكاالت

حـــذر مســـؤول محلـــي مـــن أن المايين 
من ســـكان المناطق التي تســـيطر عليها 
المعارضـــة في شـــمال غرب ســـوريا، قد 
اإلنســـانية  المســـاعدات  مـــن  يحرمـــون 

الحيوية في غضون أسابيع. 
وتأتي صيحة الفزع هذه بعد استخدام 
روسيا حق النقض لتعيق تمديد مجلس 
األمـــن تفويض األمم المتحـــدة إليصال 
المساعدات عبر الحدود.  وانتهى أمس 
ســـريان هـــذه اآلليـــة التي تســـمح بنقل 
مســـاعدات عبر معبر باب الهوى الوحيد 
علـــى الحدود الســـورية التركيـــة، يمكن 
عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة 
الفصائـــل المقاتلـــة فـــي إدلب مـــن دون 
المـــرور فـــي مناطـــق ســـيطرة الحكومة 
حـــق  روســـيا  واســـتخدمت  الســـورية. 
النقض )الفيتـــو( الجمعة خال تصويت 
لمجلـــس األمـــن الدولـــي علـــى مشـــروع 

قـــرار لتمديـــد آليـــة إيصال المســـاعدات 
لســـوريا دون  الحـــدود  عبـــر  اإلنســـانية 
موافقـــة دمشـــق لعـــام واحد، ولـــم تقبل 
موســـكو ســـوى بتمديـــد التفويـــض لــــ 6 

أشهر. 
الدفـــاع  وزيـــر  قـــال  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
التركـــي، خلوصـــي أكار، أمس األحد، إن 

أنقـــرة لن تتخلى عن العملية العســـكرية 
المخطـــط لهـــا فـــي شـــمال ســـوريا، ولن 

تؤجلها.
كما قال الممثل الرسمي للرئيس التركي، 
إبراهيم قالين، إن أنقرة مستعدة لعملية 
عســـكرية جديـــدة فـــي شـــمال ســـوريا، 

يمكن أن تبدأ في أي لحظة.

تركيا تتمسك بخطط شن عملية عسكرية ضد المقاتلين األكراد

تحذير من “كارثة إنسانية” في شمال غرب سوريا

أكثر من 2.4 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات عاجلة

عواصم ـ وكاالت

مـــا زال الوضـــع غامضـــا فـــي ســـريانكا، 
أمـــس األحد، فيما وافق الرئيس غوتابايا 
راجابكســـا علـــى االســـتقالة، بعـــد إجباره 
علـــى الفـــرار مـــن قصـــره الـــذي اجتاحته 
حاشـــدة  تظاهـــرات  عقـــب  الحشـــود، 
الكارثيـــة  فـــي كولومبـــو بســـبب األزمـــة 
التـــي عصفـــت بالبـــاد. وحّثـــت الواليات 
المتحدة زعماء الباد المســـتقبليين على 
“العمـــل بســـرعة” إليجاد حلـــول لألوضاع 
االقتصاديـــة المتدهـــورة “بمـــا فـــي ذلـــك 
نقص الكهرباء والغذاء والوقود”، بحسب 

متحدث باسم وزارة الخارجية.
وجاء في تصريح متلفز لرئيس البرلمان 
أن  أبيواردانـــا  ماهينـــدا  الســـريانكي 
“الرئيس قال إنه ســـيتنحى في 13 يوليو 

لضمان انتقال سلمي” للسلطة.
واســـتقال شـــخصان مقربان من الرئيس، 
وهما رئيس الخدمة الصحافية ســـوديوا 

بانـــدوال  اإلعـــام  ووزيـــر  هيتياراشـــي 
غوناوردانا الذي استقال أيًضا من منصبه 

على رأس الحزب الرئاسي.
وتمّكـــن الرئيس راجابكســـا، 73 عاًما، من 
الفـــرار قبـــل دقائـــق من دخـــول مئات من 
المتظاهريـــن قصره، الـــذي كان مخصًصا 
عـــادًة لحفات االســـتقبال، ولكنـــه انتقل 

إليه في أبريل بعد اقتحام منزله الخاص.
وقال وزيـــر الخارجيـــة األميركي أنتوني 
التـــي  القيـــود  إن  األحـــد،  يـــوم  بلينكـــن، 
تفرضهـــا روســـيا على صـــادرات الحبوب 
األوكرانيـــة ربمـــا تكـــون قد ســـاهمت في 
االضطرابـــات فـــي ســـريانكا، معبـــرا عن 

القلق من أنها قد تتسبب بأزمة أخرى.

الواليات المتحدة تتحدث عن “دور روسي” في تأجيج األزمة

الغموض يلف سريالنكا.. رغم وعود الرئيس باالستقالة

متظاهرون مبتهجون يسبحون في مقر الرئيس بعد اقتحامه

الــشــيــخ محمد  ــي  ــ ــاراتـ ــ الـــرئـــيـــس اإلمـ وجــــه 
مليون   25 بتخصيص  نــهــيــان،  آل  ــد  زايـ بــن 
القدس  في  المقاصد  مستشفى  لدعم  دوالر 
الطبية  خــدمــاتــه  نــطــاق  لتوسعة  الــشــرقــيــة، 
أنباء  وكالة  وأوضحت  الفلسطيني.  للشعب 
يأتي ضمن  الدعم  “هــذا  أن  “وام”،  اإلمـــارات 
جهود دولة اإلمارات المستمرة لدعم قدرات 
وتلبية  الفلسطينية  الصحية  الــمــؤســســات 
في  الشقيق  الفلسطيني  الشعب  متطلبات 
والصحية  والمعيشية  اإلنسانية  المجاالت 

واالجتماعية والتعليمية وغيرها”.

أبوظبي ـ وام
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هويتنا وهويتهم
من أعظم وأنبل المفاهيم الوطنية والدينية مفهوم الهوية، فمعنى وتأثير الهوية 
األســـاس األول لوجود الدولة والمجتمع والكيان واإلنســـان نفســـه واستمرارهم 
بالوجود بهذا العالم، فالمسلم.. أساس هويته اإلسالم، والعربي.. أساس وجوده 
بعد اإلســـالم الهوية العربية كاللغة والتاريخ والقرآن العربي والرســـول العربي، 
باإلضافة للعرب المســـلمين األوائل الذين نشـــروا اإلســـالم لكل شـــعوب األرض، 
وبالنســـبة لنـــا فـــإن مفهـــوم الهوية العربيـــة اإلســـالمية ـ وليس مفهـــوم القومية 

العربية الدكتاتورية التي اكتوينا بها طوال العقود الماضية، أساس وجودنا.
أما “الشعوبيون” - كالصفويين والعثمانيين الجدد - فلديهم اعتزاز وتطرف في 
هوياتهـــم القومية، وليس الهوية اإلســـالمية طبعا، فالهويـــة القومية للصفويين 
والعثمانيين الجدد تطغى على الهوية اإلسالمية، عكس العرب المسلمين الذين 
يعتبـــرون الهويـــة اإلســـالمية والعربية وجهيـــن لعملة واحدة ال يمكـــن فصلهما، 
والســـبب واضـــح للعيان، فهل نســـتطيع مثال أن نجعل القـــرآن العربي صفويا أو 
عثمانيا؟ وهل نســـتطيع أن نجعل الرســـول غير عربي؟ وهل نســـتطيع أن نقول 
إن آل البيـــت الذيـــن نصلـــي عليهـــم بصلواتنا والصحابـــة الكرام - والعيـــاذ بالله 

صفويون أو عثمانيون؟ ال يمكن أبدا ألن هويتنا إسالمية عربية. 
بالمقابل، ال يمكن أن نجعل القرآن العربي قرآنا عثمانيا أو صفويا، وهذا ما يقلق 
هـــؤالء، كونهـــم وفي داخل أنفســـهم يؤمنون بأن هناك نوعا مـــن التبعية لهؤالء 
العرب، وإن ادعوا غير ذلك علنا، وال يمكن أن يقول هؤالء إن النبي العربي من 
أصـــول صفويـــة أو عثمانية، وهذا ما يغيظهم ألنهم يشـــعرون أن العرب أكرمهم 

هللا بنبي عربي رسوال للبشرية ولم يختر منهم نبيا.
لهـــذا يحاولـــون صناعة رموز منهـــم لطمس عربية الصحابة والخالفة الراشـــدة، 
فصنع العثمانيون محمد الفاتح ونصبوه أعظم قائد إسالمي وسوقوا سالطينهم 
من أجل صناعة تاريخ جديد يلغي ويطمس التاريخ العربي اإلســـالمي وتاريخ 
آل البيـــت والصحابـــة، وصنـــع الصفويون أيضا أشـــخاصا وســـوقوهم على أنهم 
رمـــوز إســـالمية لضرب تاريخ آل البيت والصحابـــة، ونالحظ اآلن تمجيد بعض 
فاقدي الهوية العربية اإلسالمية العثمانيين والصفويين أكثر من الصحابة وآل 
البيت أضعافا مضاعفة، لهذا.. فهؤالء الشـــعوبيون يتســـترون بشعارات الوحدة 
اإلســـالمية والهوية اإلســـالمية من أجل هويتهم العرقية وتســـويقها وتســـويق 

تاريخهم العرقي.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

بلديون يخفون فشلهم برموز الشمائل الجميلة
األسباب الكامنة وراء ترشح بعض “البلديين” الحاليين لمجلس النواب، 
هو عدم فهمهم وتحليلهم الوضع العام، ألن عقولهم أصبحت عاجزة عن 
اســـتيعاب القواعد المتزايـــدة وقضايا العمل البلـــدي وحاجات المواطن 

الواسعة.
مازلـــت محتفظـــا بالبرنامـــج االنتخابي للعضو البلدي الـــذي يمثل إحدى 
الدوائـــر، والمليء بالوعود والمقترحـــات والتجهيزات، وخط طويل في 
ســـبيل دائرة مزدهـــرة، من مواقف ســـيارات، وحدائـــق، وحلول جذرية 
لســـكن العمال، وتغيير كابالت الكهرباء الضعيفـــة في بعض المجمعات، 
بل إنه توســـع وتعمق ليشـــمل نواحي حياتنا كافة، وعندما تأتي ألرض 
الواقـــع تجد أن البرنامج بأكمله كان مجرد شـــعارات أو دورات خطابية 
تســـتغل لمنفعته الشـــخصية، حيـــث كان يضحك على النـــاس ويوهمهم 
أنه سيكون عنصرا من عناصر التغيير، وهو األفضل وسط المترشحين.

لـــم يحقـــق من برنامجـــه وال 1 %، وكل األعمال التي قام بها في الدائرة 
بمقـــدور أي مواطـــن أن يقـــوم بها كاســـتئجار أو طلب “تناكـــر الماي”، أو 
عمـــال تنظيـــف وكنـــس، لكـــن وراء هـــذا التناقـــض، تناقـــض آخـــر أعمق 

وأشـــمل، يتمثـــل في ثقته بالنصـــر وتأديته األمانة كاملة خالل جلوســـه 
على الكرســـي البلـــدي، وأن الوقت حان ليصل إلى درجـــة الفعالية التي 
يصبـــو إليهـــا وهي الترشـــح لمجلس النواب، إذ ليســـت هنـــاك أية حلول 
مطروحة أمامه، والبد له من االستســـالم إلرادة الناس كما يقول طوال 

ساعات اليوم.
إن هـــذا العمـــل الذي يقـــوم به صاحبنا “البلدي الفاشـــل” دليل على ضيق 
النظر والتخلف والسلبية والالمباالة، وفي اعتقاده أنه بوسائله المزيفة 
للوعـــي سيكســـب أصوات الناس هـــذه المرة للصعود علـــى أكتافهم إلى 
مجلس النواب، وكعادته سيضحك عليهم بمساهمته في تغيير واقعهم 
حســـب قوانينه وحلقاته الجهنمية التي حتما ســـتزيد هـــذه األيام، فهو 
القـــادر الواعـــي ومتجـــدد الفكر وســـيد الحكمـــة والمعرفـــة والكلمة في 

الدائرة، ولن يحتاج سوى محاولة واحدة للفوز بالمقعد البرلماني.
هنا ال يســـعنا إال أن نتســـاءل من جديـــد: لماذا يحاولون إخفاء فشـــلهم 
برموز الشمائل الجميلة ويغتنمون الفرصة من جديد للصعود على ظهر 

سفينة الكذب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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هـــا نحـــن نعيش أيام عيد األضحى المبارك بعظمتـــه ومنزلته وخيره ومكانته في 
نفـــوس جميـــع المســـلمين، وهو عيد لذلك الحدث اإلنســـاني الكبيـــر والعظيم لدى 
جميع المســـلمين المتمثل بمناســـك الحج التي يؤديها ضيوف الرحمن بمشاعرهم 
وخشـــوعهم وتضرعهم إلى هللا، لتكتمل صورة الحجاج بااللتفاف حول مناســـبة 

جليلة وفرحة كبيرة مألت نفوسهم بالبهجة والسعادة واإليمان.
في هذه األيام الجميلة التي تحمل معها الكثير من السعادة والفرح وأجزل معاني 
الحب، نتمنى من هللا أن يجعل محبتنا ألنفســـنا مســـتمرة ومتجددة باالستبشـــار، 
وأن نجعل هذه المناســـبة تنهي العـــداوات والحقد واألنانية، وأن نطوي صفحات 
األلـــم وتلك اإلفرازات الســـلبية التـــي تحاصرنا في كل وقت، وأن نعظم مســـاحة 

الخير واالنشراح والبهجة في حياتنا من خالل هذه المناسبة العظيمة علينا.
دائمًا ُنذكر الجميع بالصفات الراقية ومعاني الكلمات الجميلة وزرع صفة التسامح 
في نفوسنا، واالبتعاد عن الجوانب السلبية في هذه المناسبات اإلسالمية الرفيعة 

والعظيمـــة لدى كل المســـلمين، وأن نحـــرص بالقول على أن تكون هذه المناســـبة 
بمثابة مراجعة للنفوس وتصفيتها من كل األوجاع.

نعم ال شـــك أن هذه المناســـبات العظيمة بمكانتها لدى المسلمين كفيلة بأن تجعل 
اإلنســـان يجدد محبته مع نفســـه واآلخرين، وهي مناســـبة تجعل اإلنســـان يفتح 
ملفـــا جديـــدا في حياته ويرمي ملفاته القديمـــة التي حملت بين طياتها صفحات 
األلم والحزن، لكن إيماننا بالله كبير بأن يجعل جميع أيامنا جميلة وسعيدة وفيها 
صفاء النفس، بكثرة الدعاء والتقرب من هللا، وأن نتعامل مع بعضنا البعض بحب 
وإخـــالص وتعاون حقيقـــي، لتزداد حياتنـــا بالبهجة والفرح واالستبشـــار بمرحلة 

سعيدة.
كل عام وكل يوم والجميع بخير وصحة وعافية، وأتمنى لجميع الحجاج السالمة 
وأن يتقبـــل هللا دعاءهم، وأن يرجعهم بالســـالمة إلى أهاليهـــم وذويهم، وعيدكم 

مبارك.

د. خالد زايد

فرحة عيد األضحى المبارك

الُبنـــى التحتيـــة Infrastructure التـــي ُتطلـــق عـــادة علـــى كل األنظمـــة الرئيســـية، 
كأنظمة الطرقات والقطارات وشبكات المياه والهاتف والكهرباء والصرف الصحي، 
وكذلك الخدمات الضرورية الملموســـة التي تقـــوم الحكومات بتقديمها للمواطنين 
كالخدمـــات الصحيـــة والتعليمية واإلســـكانية والقضائية واألمنيـــة وغيرها في أّي 
بلـــد من بلـــدان العالم، تعود أهميتهـــا المتعاظمة إلى كونها تخدم كل فئات الشـــعب 
ويســـتفيد منها الجميع دون اســـتثناء بتفرعها إلى ُبنى تحتية ناعمة وصلبة ُتعنى 
األولـــى بتوفيـــر الخدمات الصحيـــة والتعليمية والقضائيـــة واالقتصادية، واألخرى 
ببناء الطرق الســـريعة والجســـور، فيما هناك ُبنى تحتية حساســـة لمنشآت المساكن 
والصحة العامة والزراعة، وأخرى تقنية لمعدات نظم الشبكات واالتصاالت المحلية 

والخارجية.
مجموعة الوســـائل واألدوات المســـتخدمة في تصميم وبنـــاء المرافق التي تتكّون 
منهـــا األحيـــاء والُقـــرى والُمـــدن كالُطرِق الســـريعة واألنفـــاق والجســـور والقطارات 
والمطـــارات والموانـــئ وممـــرات الُمشـــاة والتمديـــدات الكهربائيـــة والطاقـــة والغاز 
الهاتفيـــة  الميـــاه ومعالجتهـــا واالتصـــاالت  المائيـــة وخدمـــات تزويـــد  والشـــبكات 
واإلنترنتيـــة والحدائـــق العاّمـــة والمتنزهـــات والمنتجعـــات الســـياحية والمـــدارس 
والجامعات والمكتبات والمستشـــفيات وغيرها من الُبنى التحتية األخرى، تســـاهم 
بطريقـــة أو بأخـــرى في النهـــوض بالمجتمع وتطوير حياته العاّمـــة من خالل توفير 
العديد من هذه الوسائل التي تقدم الكثير من الخدمات التي تعّد ضرورية إلضفاء 

الحيوية االقتصادية على شتى مجاالت األعمال اليومية الُمعاشة بعد الحفاظ على 
فعالية ديمومتها ورفع کفاءتها باعتبارها احتياجا ملحا للتنمية المستدامة وجاذبا 

للرخاء االقتصادي وجالبا لإلنتاج وتلبية المتطلبات.

نافلة: 

قرية “باربار” التي ُتســـّمى ســـاحل السواحل، وتشـــتهر بمعابدها الديلمونية العريقة 
التـــي ُبنيـــت في العصـــر البرونزي خالل الفتـــرة 1800 - 2300 قبل الميالد؛ قد عمل 
الكثيـــر مـــن ســـكانها قديمًا علـــى فالحة األرض وصيد األســـماك والغـــوص، وحديثًا 
فـــي قطاعات الدولة المختلفـــة كاإلنتاج النفطي والتعليمـــي والتجاري والخدماتي 
وغيرها. هذه القرية الوادعة التي تقع في شمال غربي مملكة البحرين على مساحة 
جغرافيـــة تبلـــغ حوالي )4( كيلومترات مربعة وتغّص بما يزيد على )10500( نســـمة 
مـــن الســـكان؛ تحتاج إلـــى التفاتة )عاجلة( من لـــدن المســـؤولين الموقرين بمختلف 
الجهـــات والهيئات الرســـمية، حيـــث تفتقر ُبنيتها التحتية إلـــى الكثير من الخدمات 
الُمّلحة، وفي مقدمتها الحاجة لواجهة بحرية على امتداد ساحلها التاريخي الُمزمع 
طمره لحوالي نصف كيلومتر شـــماالً، وضرورة ربط شارعها الداخلي الممتّد بشبكة 
المواصالت العامة ألجل تســـهيل حركة تنقل األهالي والمقيمين، وإنشـــاء مدرســـة 
ابتدائيـــة وثانويـــة للبنـــات الحتـــواء فتياتهـــا الالئـــي ُيوّزْعـــَن كّل عام دراســـي على 

مدارس متفرقة بعيدة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

هذا ما تحتاجه قرية “المعابد” عاجاًل!

وزارة التنمية المستدامة
تأسســـت وزارة “التنمية المســـتدامة” بموجب التعديل الـــوزاري األخير، ويرجع 
ذلـــك لزيـــادة اهتمـــام الحكومـــة بملف “التنميـــة المســـتدامة” وتضمينهـــا بجميع 
البرامـــج والخطـــط الحكوميـــة بما تضمنته رؤيـــة البحريـــن 2030م التي تصب 
في تحقيق األهداف الـ )17( للتنمية المســـتدامة لألمم المتحدة، وتشـــير معظم 
التعريفـــات االقتصاديـــة إلـــى أن “التنمية المســـتدامة” هي التنميـــة التي “تأخذ 
بعين االعتبار األبعاد االجتماعية والبيئية إلى جانب األبعاد االقتصادية لُحسن 
اســـتغالل المـــوارد المتاحة لتلبية حاجيات األفراد، مـــع االحتفاظ بحق األجيال 
القادمة”، ومن أهدافها القضاء على الفقر، حماية البيئة والمناخ، تحقيق السالم 
اآلمـــن واالزدهـــار، توفيـــر الصحـــة والغـــذاء والســـكن والتعليم.. وغيـــر ذلك من 

األهداف التي تضمن لإلنسان الحياة العادلة في بالده.
وتتضمن أعمال الوزارة تسهيل مواءمة األولويات الوطنية للتنمية مع األهداف 
األمميـــة للتنمية المســـتدامة، وتبادل المعلومـــات والمعارف المتعلقـــة بالتنمية، 
ودعـــم وتنفيذ األهداف التنموية بطريقـــة متكاملة، وتقوم بتوفير الدعم الالزم 
لمختلـــف الـــوزارات والجهـــات والمؤسســـات العامـــة والخاصة لتنفيـــذ ومتابعة 
ورصـــد مـــا حققته من تقدم فـــي عملها من أجل التنفيذ الفّعـــال ألهداف التنمية 
المســـتدامة. وتتولـــى الوزارة مســـؤولية العمـــل على تحقيق األهـــداف الوطنية 
محلًيـــا وتكويـــن الشـــراكات بيـــن الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة لتنفيـــذ الحلـــول 

الُمبتكرة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتطلـــب إنجـــاز أهـــداف التنميـــة المســـتدامة تضافر جميـــع القطاعـــات العامة 
والخاصـــة، وليـــس فقط حصًرا علـــى وزارة التنمية المســـتدامة، وبذلك تتضافر 
جهـــود الجميع تحت مظلة “الفريق الواحد” لوضع اســـتراتيجية لتنفيذ الخطط 
والبرامـــج، خصوصـــا المتعلقـــة بتحقيـــق تطلعـــات المواطنيـــن المعيشـــية مـــن 
توظيـــف ورواتـــب وتخفيف “العبء المالـــي” على المواطنيـــن، بجانب المتابعة 
الجـــادة لرصـــد التضخـــم االقتصـــادي الُمهلـــك وتخفيف آثـــاره علـــى المواطنين 
بتقديـــم مـــا يســـتحق من الدعـــم المالي، والبـــد أن يتم ترســـيخ “ثقافـــة التنمية 
المســـتدامة” لغرس الوعي المجتمعي الثقافي، واســـتغالل المـــوارد االقتصادية 

أفضل استغالل لرقي وتطور المجتمع وأفراده.
إن اســـتحداث هـــذه الوزارة لـــم يأت من فـــراغ، إنما لمواءمة األجنـــدة الوطنية 
بتفرعاتهـــا مع أجندة األمم المتحـــدة 2030م من خالل توافق األهداف األممية 
مع أولويات أجندة البحرين الوطنية وذلك بتســـخير الموارد المادية والبشـــرية 

البحرينية في المدة الزمنية الُمحددة وبما ُيحقق أفضل النتائج.

عبدعلي الغسرة



اللجنة األولمبية

األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  هنـــأ 
البحرينية سمو الشـــيخ عيسى بن علي 
بن خليفة آل خليفة، ممثل جاللة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
قائد الفريق الملكي للقدرة ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بحصول سموه 
علـــى المركـــز األول فـــي ســـباق 160 كم 
وســـباق 120 كـــم في بطولة ســـامورين 
الدوليـــة لســـباقات القدرة التـــي أقيمت 

في سلوفاكيا. 
وأشـــاد ســـموه بحصـــول ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة علـــى المركز 
األول فـــي الســـباقين، األمر الـــذي يعتبر 
اســـتكماًل لعطـــاءات ســـموه وإنجازاتـــه 
النوعية البارزة لتضاف لرصيد إنجازات 

سباقات القدرة بمملكة البحرين، مؤكدا 
ســـموه على مـــا تحظى بـــه الرياضة في 
المملكـــة مـــن رعايـــة متواصلـــة من لدن 
ملـــك البـــالد المعظـــم حضـــرة صاحـــب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  واهتمـــام  خليفـــة، 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وهو 
ما ســـاهم في تحقيق سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وأبطـــال البحريـــن 

للعديد من اإلنجازات المشرفة. 
وأضـــاف ســـموه أن فـــوز ســـمو الشـــيخ 
ناصر بـــن حمد آل خليفـــة بالمركز األول 
في بطولة ســـامورين الدولية جاء ليدل 
علـــى خبـــرات ســـموه العاليـــة وإمكاناته 
المتميـــزة فـــي التعامـــل مـــع مثـــل هـــذه 
الســـباقات، األمـــر الـــذي مكن ســـموه من 
الســـباقين،  فـــي  األول  المركـــز  تحقيـــق 
مؤكدا أن إنجازات سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة في مختلـــف المجالت 
وإلهـــام  واعتـــزاز  فخـــر  مصـــدر  تشـــكل 

لجميع األسرة الرياضية في المملكة.

لتحقيقه المركز األول بسباقي سلوفاكيا للقدرة

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ ناصر بن حمد

سمو الشيخ عيسى بن علي

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  هنـــأ 
للشـــباب والرياضـــة الشـــيخ ســـلمان بـــن 
إبراهيـــم آل خليفـــة ممثل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد 
الفريق الملكي للقدرة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة بحصول ســـموه على 
المركز األول في ســـباقي 160 كم و120 
كـــم ضمـــن بطولـــة )ســـامورين( الدوليـــة 
للقدرة، إضافة للنتائج المتميزة لفرسان 
الفريـــق الملكـــي فـــي مختلـــف ســـباقات 

البطولة التي أقيمت في سلوفاكيا. 
بـــن إبراهيـــم آل  وأكـــد الشـــيخ ســـلمان 
خليفـــة أن اإلنجـــازات الجديـــدة تمثـــل 
استمرارا لمســـيرة اإلنجازات المتواصلة 
لرياضة الفروســـية في مملكـــة البحرين 

بفضل ما تحظى به من رعاية متواصلة 
مـــن لـــدن ملـــك البـــالد المعظـــم حضـــرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ودعـــم ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة أن فـــوز ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
فـــي  األول  بالمركـــز  خليفـــة  آل  حمـــد 
ســـباقي 160 كـــم و120 كـــم ونجاحـــات 
فرســـان الفريـــق الملكـــي تؤكـــد المكانـــة 
الرائـــدة التـــي تتمتـــع بهـــا المملكـــة على 
ســـاحة رياضـــة الفروســـية العالميـــة كما 
أنهـــا تجســـد مـــا يتمتع به ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وبقية الفرســـان 
مـــن قدرات فذة وبراعة كبيرة ســـاهمت 
فـــي اإلنجـــازات الالفتة، متمنيا لســـموه 
كل التوفيق والنجاح في مواصلة قيادة 
الفروســـية البحرينية نحو المضي قدما 
في مسيرة اإلنجازات الباهرة التي تعزز 
موقـــع البحريـــن علـــى خارطـــة الرياضة 

الدولية.

أكد أن سمو الشيخ ناصر بن حمد يتمتع بقدرات فذة

سلمان بن إبراهيم يهنئ باإلنجازات المشرفة

سلمان بن إبراهيم 

المزيد من التهاني لناصر بن حمد
رفـــع نائـــب رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
بـــن ســـلمان آل  والرياضـــة الشـــيخ دعيـــج 
خليفـــة أصـــدق التهاني وأســـمى التبريكات 
إلى ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، بمناســـبة فـــوز ســـموه بالمركـــز 
األول في بطولة ســـامورين الدولية للقدرة 
فـــي ســـلوفاكيا لمســـافة 160 كم بمشـــاركة 

نخبة من فرسان العالم.
وأكـــد الشـــيخ دعيج بـــن ســـلمان آل خليفة 
علـــى أن ما وصلـــت إليه رياضة الفروســـية 
والقدرة البحرينية من تميز على المســـتوى 
العالمـــي يعـــود للرعاية التـــي يوليها حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظـــم للقطـــاع 

الرياضي والشبابي، مشيرًا إلى أن الرياضة 
فـــي  البحريـــن  بهـــا  تعـــرف  أيقونـــة  باتـــت 
مختلـــف المحافل الخارجية، لما تحققه من 
إنجازات مشـــرفة بفضل هـــذا الدعم الكبير 

من لدن جاللة الملك المعظم.
وأشـــار الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل خليفة 
إلـــى أن توالـــي إنجـــازات ســـموه والقـــدرة 
البحرينيـــة تأتـــي تأكيدًا علـــى المكانة التي 
يحتلهـــا ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة علـــى صعيـــد هـــذه الرياضيـــة، مـــن 
خالل الهتمـــام الذي يوليه لســـموه للفريق 
الملكي للقدرة وتحفيز كافة فرسان الفريق 
لتحقيق أفضـــل النتائج ورفع علم البحرين 

عاليًا في كافة البطولت.
مـــن جانبـــه، أكد رئيـــس التحـــاد البحريني 

أللعـــاب القوى محمـــد عبداللطيف بن جالل 
الســـامية  للرعايـــة  ثمـــرة  يعـــد  اإلنجـــاز  أن 
والهتمـــام الواضح الذي تحظى به الحركة 
الرياضية من لدن ملك البالد المعظم حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، والمتابعـــة الحثيثة والمســـتمرة 
من لـــدن ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وثمن بن جالل ما يقدمه سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــن مســـتويات كبيرة 
فـــي رياضة القدرة، وتحقيق ســـموه للعديد 
من اإلنجـــازات الرياضية التي رفعت اســـم 
المملكـــة عالًيـــا فـــي العديـــد مـــن المحافـــل 
الكبـــرى، وهـــو مـــا يعكـــس قـــدرات ســـموه 

وخبراته الفذة في مختلف المنافسات.
وأشـــار محمد بن جـــالل إلى أن هذا اإلنجاز 
البـــارزة  اإلنجـــازات  لسلســـلة  امتـــداد  هـــو 
والعظيمـــة التي حققها ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة فـــي منافســـات القدرة، 
والتي تؤكـــد على الرعاية المثمرة والكبيرة 

من لدن سموه لهذه الرياضة.
وأكـــد القائـــم بأعمال األمين العام المســـاعد 

للمجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة مروان 
فـــؤاد كمال، أن البحرين أضحت رائدة على 
المستوى الرياضي بفضل الهتمام والدعم 
الذي يوليـــه حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
المعظـــم للرياضة والرياضيين، مشـــيًرا إلى 
الرعاية التي يوليها جاللته لرياضات الخيل 
والفروســـية والتـــي جعلت مـــن المملكة في 

مصاف دول المقدمة عالمًيا.

وأضـــاف كمال “أن فوز ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة بلقب بطولة ســـامورين 
الدوليـــة في ســـلوفاكيا يعد إضافة لســـجل 
واإلنجـــازات  بالبطـــولت  الملـــيء  ســـموه 
القـــدرة  رياضـــة  عالـــم  فـــي  العالميـــة 
والفروســـية”، مؤكـــدا علـــى أن هـــذا اإلنجاز 
يعـــزز من مكانـــة المملكـــة والفريـــق الملكي 
للقدرة على صعيد سباقات القدرة العالمية.

المجلس األعلى للشباب والرياضة

دعيج بن سلمان 
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سلوفاكيا - المكتب اإلعالمي:

سطر ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشـــباب، قائـــد الفريق الملكي للقدرة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة اسمه بأحرف من ذهب عبر 
فـــوزه بلقب بطولة ســـلوفاكيا للقدرة لمســـافة 120 
كـــم بعد 24 ســـاعة فقط مـــن تحقيق ســـموه اللقب 
األول لمســـافة 160 كـــم، ليضيف ســـموه اإلنجازين 
إلـــى ســـجالت المملكة فـــي رياضة القـــدرة، ويؤكد 
بأنه صانع لألمجاد والتاريخ لهذه الرياضة العريقة. 
وعلـــى الرغـــم من المنافســـة التي شـــهدها الســـباق، 
إل أن ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة فرض 
ســـيطرته على الســـباق منذ انطالق المرحلة األولى 
حتـــى الجولة األخيرة، ليتوج بطـــاًل مرة أخرى في 

سلوفاكيا بعد اإلنجاز األول في سباق 160 كم.

بـــن حمـــد آل خليفـــة  ناصـــر  الشـــيخ  ورفـــع ســـمو 
اإلنجازيـــن إلى ملك البالد المعظـــم حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، مؤكًدا ســـموه 
أن رياضـــة القـــدرة البحرينيـــة تســـير بخطـــى ثابتة 
نحـــو مواصلـــة التطور وتأكيد مكانتها في الســـاحة 
األوروبية بعد سلســـلة من اإلنجازات التي تحققت 

في الفترة الماضية.
وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة “لشك 
فـــي  للفريـــق  حافـــًزا  تعطـــي  اإلنجـــازات  هـــذه  أن 
مواصلة تقديم أفضل المســـتويات خـــالل المرحلة 
المقبلـــة، خصوصا أن الفريق الملكي تنتظره بطولة 
العالم والتي سيسعى فيها لتحقيق أفضل النتائج”.

وأضـــاف ســـموه “حققنا أهدافنـــا من هـــذه البطولة 
مـــن خالل ســـباقي 120 و160 كـــم، إذ حصدنا ثمار 
الخطـــة التي وضعها الفريق قبل المشـــاركة، ودائًما 
مـــا يدخل الفريق الملكـــي البطولت من أجل حصد 
اإلنجـــازات، ولشـــك أن الجهود الكبيـــرة التي بذلها 
جميـــع أفـــراد الفريق ســـاهمت في تحقيـــق النتائج 
اإليجابيـــة التـــي تؤكـــد جاهزيـــة الفريق للمشـــاركة 

القادمة المتمثلة بكأس العالم”.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة أن 
بطولـــة ســـلوفاكيا الدولية كشـــفت قـــدرات الفريق 
الملكـــي واإلمكانـــات العالية التي يمتلكها الفرســـان 
في ســـبيل مواصلة كســـبهم للخبرة التي ســـتضاف 
إلـــى خبراتهم للمشـــاركة في بطولـــة العالم القادمة، 
إضافـــة إلى قدرات الجياد التـــي تأهلت إلى بطولة 

العالم. وتابع ســـموه “جميع أفراد الفريق مساهمين 
في هذه اإلنجازات، وأقدم لهم الشكر على جهودهم 
الكبيرة التي بذلوها طوال الفترة الماضية وأثمرت 

عن تحقيق األمجاد للقدرة البحرينية”.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتحقيق 
الفريق الملكي المراكز األولى بفوز الفارس ســـلمان 
عيســـى بالمركـــز الثانـــي ومنـــال فخـــراوي بالمركـــز 

الثالث ومحمد الهاشمي صاحب المركز الرابع.

األول بجدارة واستحقاق

وتمكـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة من 
تحقيـــق المركـــز األول في ســـباق 120 كـــم بجدارة 
واســـتحقاق بعـــد أن أنهـــى الســـباق بزمـــن وقدره 5 
ساعات و48 دقيقة و59 ثانية على الجواد لول دي 

جاليما.

سيطرة بحرينية

عيســـى  ســـلمان  الملكـــي  الفريـــق  فـــارس  واحتـــل 
المركـــز الثاني، والمركز الثالث فارســـة الفريق منال 
فخراوي، إضافة إلى حصول فارس الفريق الملكي 
محمـــد الهاشـــمي علـــى المركـــز الرابع، فيمـــا تعرض 
جواد الفارس ناصر القحطاني إلصابة أجبرته على 

مغادرة السباق بعد ختام المرحلة األولى.

تتويج األبطال

وتم تتويج أبطال سباق 120 كم بعد ختام السباق، 
إذ جرت مراســـم التتويج بعد ختام السباق بتنظيم 

جيد من اللجنة المنظمة للبطولة.

بعد 24 ساعة من إنجاز سباق سلوفاكيا 160 كم

ناصر بن حمد يسطر اسمه بأحرف من ذهب ويحصد لقب 120 كم
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محمد بن جاللمروان كمال



سلمان بن محمد يشهد ختام بطولة آسيا األولى للمصارعة
أثنى على جهود اللجنة المنظمة في إنجاح الحدث على أرض المملكة

وصول المدرب السوري لنادي بوري
اســـتقبل نـــادي بـــوري المـــدرب الســـوري محمـــد 
اســـطنبلي، الذي ســـبق لـــه العمل مســـاعًدا لمدرب 
منتخب ســـوريا األولمبي، لإلشـــراف على الفريق 
األول لكـــرة القـــدم في الموســـم الرياضي الجديد 

.2023 - 2022
ومـــن المتوقـــع أن يصـــل برفقتـــه مدرب ســـوري 

آخر ســـيتولى مســـاعدته إضافة إلـــى مهام المعد 
البدني.

وبـــدأ المـــدرب محمد اســـطنبلي مهامه مـــع نادي 
بوري عبر فترة اإلعداد األولية. وســـتكون الفترة 
الحاليـــة فرصـــة مثاليـــة للمـــدرب للتعـــرف علـــى 
مســـتويات الالعبيـــن بشـــكل أكبـــر، خصوًصا وأن 

الفريق حديث التأسيس في المسابقات الرسمية.
وســـيكون موســـم 2022 - 2023 هو األول لنادي 
بوري في مسابقات االتحاد البحريني لكرة القدم، 
وســـيلعب فـــي دوري الدرجة الثانيـــة، إضافة إلى 
بدء مسابقة كأس جاللة الملك المعظم من خالل 

الدور التمهيدي.

سبورت

٢٢٠

أســـدل الســـتار يوم أمس على منافســـات 
النسخة األولى من بطولة آسيا للمصارعة 
تحـــت 15 و20 عامـــا، التـــي أقيمت تحت 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  رعايـــة 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، والتـــي نظمها االتحـــاد البحريني 
المجلـــس  مـــع  بالتعـــاون  للمصارعـــة 
واالتحـــاد  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
اآلسيوي للمصارعة تحت إشراف االتحاد 
الدولـــي للمصارعـــة، وذلك فـــي الفترة 2 - 
10 يوليو المقبل على صالة مدينة خليفة 

الرياضية.
 وشهد نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة 
لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس 
القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد 
آل خليفة، منافســـات اليـــوم الختامي من 
البطولـــة، والتـــي أقيمـــت خاللهـــا نـــزاالت 
اليوم الثاني واألخير لمســـابقة المصارعة 
تحـــت  للشـــباب   FREESTYLE الحـــرة 
20 عامـــا، بمشـــاركة 42 العبـــا يمثلون 12 
دولة، هـــي: الهند، إيران، العـــراق، األردن، 
اليابان، كازاخســـتان، قرغيزستان، كوريا 
الجنوبيـــة، منغوليا، طاجاكســـتان، الصين 
ســـموه  وأشـــاد  وأوزبكســـتان.  تايبيـــه 
بالمستويات الرفيعة التي قدمها الالعبون 
خالل نزاالت اليوم األخير، والتي عكست 
الروح القوية التي اســـتطاعوا من خاللها 
المنافســـة علـــى تحقيـــق المراكـــز األولـــى 
فـــي هـــذه المســـابقة، مثنيـــا ســـموه علـــى 
اللجنـــة  بذلتهـــا  التـــي  المتميـــزة  الجهـــود 
المنظمة برئاسة رئيس االتحاد البحريني 
للمصارعة عباده عدنان المال، في اإلعداد 
والتحضير المثاليين إلنجاح هذه البطولة 
وإظهار هذا الحـــدث الرياضي القاري في 

أبهى صورة على أرض المملكة.

سلمان بن محمد يجتمع برئيس 
االتحاد اآلسيوي

 اجتمع ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفـــة، برئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي 
للمصارعة دولت تروليخانوف، بحضور 
أميـــن الســـر العـــام للمجلـــس البحريني 
لأللعـــاب القتاليـــة راجـــي عبدالرحمـــن، 
ورئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للمصارعة 
عباده عدنان المال، وعدد من االتحادين 

البحريني واآلسيوي للمصارعة.
 وفـــي بدايـــة اللقـــاء، نقـــل ســـموه تحيات 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
وتهانـــي ســـموه بنجـــاح النســـخة األولـــى 
لبطولـــة آســـيا للمصارعـــة تحـــت 15 و20 
عاما، وتمنيات سموه لالتحاد القاري دوام 

التوفيق.
 وخـــالل االجتمـــاع، أشـــاد ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بن محمد آل خليفة بالجهود التي 
يبذلهـــا االتحـــاد اآلســـيوي للمصارعـــة بما 

يسهم في دعم وتطوير هذه اللعبة.
 بعدهـــا، ناقش ســـموه مع رئيـــس االتحاد 
اآلســـيوي للمصارعة، ســـبل تعزيز عالقات 
التعـــاون، بمـــا يحقـــق األهداف المشـــتركة 

فـــي تعزيـــز الجهـــود للمســـاهمة فـــي رفـــع 
مســـتوى لعبـــة المصارعة محليـــا وإقليميا 
وقاريـــا، بمـــا يدفـــع المصارعـــة اآلســـيوية 
وتحقيـــق  المســـتويات  أفضـــل  لتقديـــم 
النتائـــج المتميـــزة مـــن خـــالل مشـــاركات 
المنتخبـــات الوطنيـــة بالقـــارة في مختلف 
األلعـــاب  ودورات  الدوليـــة  البطـــوالت 
األولمبية، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين 
ووفـــق رؤية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة للنهـــوض باأللعـــاب القتالية بما 
فيهـــا لعبة المصارعة، قد اتخذت خطوات 
واضحـــة فـــي دعم انتشـــار هـــذه الرياضة 
في المجتمع الرياضي المحلي، وتشـــجيع 
الناشـــئة والشباب على ممارسة هذا النوع 
من األلعاب الرياضية، بما يحقق األهداف 
والتطلعـــات لتشـــكيل الفـــرق والمنتخبات 
الوطنية بمختلف األعمار، لتعزيز الحضور 
البحريني في مختلف المشاركات، مضيفا 
ســـموه أن هـــذه البطولـــة قد شـــهدت أول 
مشـــاركة للبحرين بمنتخـــب وطني تحت 
15 عامـــا، مـــا يعكس وبشـــكل واضح تلك 
الخطـــوات المبذولـــة لدعـــم وتطوير هذه 

اإلنجـــازات  تحقيـــق  ودفعهـــا  الرياضـــة 
للرياضة البحرينية خالل الفترة المقبلة.

سموه يكرم االتحاد اآلسيوي

 كـــرم ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد آل 
خليفـــة االتحـــاد اآلســـيوي للمصارعـــة، إذ 
لرئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي  ســـلم ســـموه 
درعـــا تذكاريا تقديرا للجهـــود التي يبذلها 
االتحـــاد القـــاري في ســـبيل تعزيز انتشـــار 
لعبة المصارعة على مستوى القارة، ودعم 
المنضويـــة  الوطنيـــة  االتحـــادات  جميـــع 
تحـــت مظلتـــه، لرســـم الخطـــط والبرامج 
التي ترتقي بمســـتوى هـــذه اللعبة وجميع 
منتســـبيها وتدفعهـــا للمنافســـة وتحقيـــق 
النتائج المشرفة في مختلف المشاركات.

نتائج مسابقة للشباب تحت ٢٠ عاما

المصارعـــة  مســـابقة  نتائـــج  أســـفرت 
الحـــرة للشـــباب تحـــت 20 عامـــا، عن فوز 
الكازاخســـتاني ميـــري بازارباييف بالمركز 
كيلوجـــرام،   57 تحـــت  وزن  فـــي  األول 

وحصل الالعب اإليراني رضا حسين على 
المركز الثاني وحصل الالعب الهندي امان 
أمـــان علـــى المركز الثالـــث. وفـــاز الالعب 
اإليرانـــي أرمين مهدي بالمركـــز األول في 
وزن تحـــت 61 كيلوجـــرام، فيمـــا حصـــل 
الالعب الهندي كومار موهيت على المركز 
الثاني وحصل الالعب األوزبكي أرســـالن 
وفـــاز  الثالـــث.  المركـــز  علـــى  راكيمـــوف 
الالعب الهندي سوجيت سوجيت بالمركز 
كيلوجـــرام،   65 تحـــت  وزن  فـــي  األول 
ماكوتـــو  اليابانـــي  الالعـــب  حصـــل  فيمـــا 
هوســـوكاوا علـــى المركـــز الثانـــي وحصل 
الالعـــب الكازاخســـتاني أولـــز أولزاكانوف 
علـــى المركز الثالث. وفاز الالعب اإليراني 
حســـين عباس على المركز األول في وزن 
تحـــت 70 كيلوجرام، فيمـــا حصل الالعب 
الهنـــدي موليام ياداف علـــى المركز الثاني 
وحصل الالعب الياباني دويجو سوزوكي 
علـــى المركز الثالث. وفاز الالعب اإليراني 
عرفان محمد علـــى المركز األول في وزن 
تحـــت 74 كيلوجرام، فيمـــا حصل الالعب 
الهنـــدي جياديـــب جياديـــب علـــى المركـــز 

الثانـــي وحصـــل الالعـــب العراقـــي حســـن 
الجمالـــي على المركز الثالث. وفاز الالعب 
اإليراني ســـبحان ياري علـــى المركز األول 
فـــي وزن تحـــت 79 كيلوجـــرام، وحصـــل 
الالعـــب اليابانـــي ســـوبارو تاكاهـــارا على 
المركـــز الثانـــي وحصـــل الالعـــب الهنـــدي 

ديباك ديباك على المركز الثالث. 
وفـــاز الالعـــب اإليرانـــي عـــارف رانجباري 
 86 فـــي وزن تحـــت  المركـــز األول  علـــى 
كيلوجـــرام، فيما حصـــل الالعب المنغولي 
باتبيلغـــون نادامبـــات علـــى المركـــز الثاني 
وحصـــل الالعـــب الهنـــدي جونتـــي كومار 

على المركز الثالث. 
وفـــاز الالعب اإليراني محمد عزيمي على 
المركز األول في وزن تحت 92 كيلوجرام، 
فيمـــا حصـــل الالعـــب الكازاخســـتاني نور 
دولت علـــى المركز الثاني وحصل الالعب 
األوزبكي رافشان بيك على المركز الثالث. 
وفـــاز الالعـــب اإليرانـــي أميـــر علـــي علـــى 
المركز األول في وزن تحت 97 كيلوجرام، 
فيما حصل الالعب الهندي آشيش آشيش 
الالعـــب  وحصـــل  الثانـــي  المركـــز  علـــى 

الكازاخســـتاني زليـــم خـــان علـــى المركـــز 
الثالث. وفاز الالعب اإليراني سالر سعيد 
علـــى المركـــز األول فـــي وزن تحـــت 125 
كيلوجـــرام، فيمـــا حصـــل الالعـــب الهندي 
ماهنـــدرا باباصاحـــب علـــى المركـــز الثاني 
وحصـــل الالعـــب الكازاخســـتاني بيكزات 

تازهي على المركز الثالث.

أول ميدالية عربية في البطولة لـ “العراق”

إحـــراز  للبطولـــة  الختامـــي  اليـــوم  شـــهد 
المصارعـــة العربيـــة اول ميدالية في هذه 
البطولـــة عبـــر العـــب المنتخـــب العراقـــي 
تحت 20 عاما حســـن الجمالي، الذي أحرز 
المركـــز الثالـــث والميداليـــة البرونزية في 
منافســـات وزن تحت 74 كيلوجرام ضمن 
منافسات اليوم األخير لمسابقة المصارعة 

للشباب تحت 20 عاما. 
الالعـــب  علـــى  الجمالـــي  الالعـــب  وفـــاز 
 10 بنتيجـــة  بيـــك  إســـالم  القرغيســـتاني 
جمعـــت  التـــي  المبـــاراة  فـــي   4 مقابـــل 
الالعبيـــن لتحديـــد المراكـــز مـــن 3 - 5 في 

هذه المسابقة.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

سلمان بن محمد يتسلم شهادة الشكر والتقدير من رئيس االتحاد اآلسيوي للمصارعةرئيس االتحاد البحريني للمصارعة يكرم رئيس االتحاد اآلسيوي سلمان بن محمد يكرم االتحاد اآلسيوي للمصارعة

Sports@albiladpress.com15
االثنين 11 يوليو 2022 - 12 ذو الحجة 1443 - العدد 5018

محمد اسطنبلي



يــرى الفنــان الكويتــي أحمــد الســلمان، أن هنــاك عددًا قليالً جدًا من  األعمال الخليجية وصلت إلى العالمية ســواء عبر منصات “شــاهد” أو حتــى “نتفليكس” وهذا التقدم مجرد 
بدايــة لمــا هــو أفضــل، مؤكــدًا أن المجتمعات الخليجية مجتمعات منغلقة على نفســها ومــن الصعوبة القفز إلى المنصات العالمية هكذا ســريعًا، ناهيك عن أن المنتج الخليجي 
يريد أن يعمل في المحطات المحلية وال يفكر وال يسعى للعالمية. “البالد” التقت الفنان السلمان خالل زيارته البحرين للمشاركة في المسرحية االجتماعية الكوميدية “الدنيا 

مقلوبة” للمنتج والمخرج حسين العويناتي والتي تعرض هذه األيام وسجلت معه هذا الحوار:

هل تسير الدراما الخليجية كما ينبغي؟  «

الدرامـــا  أن  الشـــخصي  تصـــوري  فـــي   -
برســـالتها  محتفظـــة  مازالـــت  الخليجيـــة 
وهنـــاك عدة مسلســـات حققـــت نجاحات 
ومتابعـــة فـــي دول الخليـــج وحتـــى فـــي 

الدول العربية.   
هناك أصوات تقول إن القصص التي  «

تقدمها الدراما الخليجية قصص مكررة، 
والكاتب الخليجي متقوقع على نفسه 

ويدور في  الحلقة نفسها وبعيد تمامًا عن 
طرح ومناقشة قضايا جديدة، بما فيها 

تسليط الضوء على الشخصيات الخليجية 
الشهيرة سواء ثقافية أو سياسية أو 

اجتماعية وغيرها... تعليقك؟

- مشـــكلة الكتابة ليس على مستوى دولنا 
فحســـب، بل هي تمتد على طول وعرض 
العالـــم، وهنـــاك مســـألة غاية فـــي األهمية 
وهي أن الفن مثل المد والجزر، وليس كل 

من يكتب للدراما نقول عنه كاتبًا... أبدًا... 
ألن الكاتـــب الحقيقـــي هو من يعرف كيف 
يوصل الرسالة إلى الجمهور بدون نقصان 
وزيـــادة. ثـــم إن المشـــكات االجتماعيـــة 
تعـــد حياتنـــا  ولـــم  اليـــوم  قـــد تضاعفـــت 
ســـهلة مثـــل الســـابق، وهـــذا في حـــد ذاته 
يجعـــل من الكاتب يمر فـــي اختبار صعب 
بحكم تشـــعب مشـــكاتنا، وال ننسى أيضًا 
المشـــكات الدخيلة علـــى مجتمعاتنا. كل 

تلك التحديـــات صّعبت من عملية الكتابة 
الدرامية.

لماذا لم تصل الدراما الخليجية إلى  «
العالمية بالرغم من اإلمكانات المادية 

والبشرية والتاريخ الطويل... حتمًا هناك 
سبب يجعل من الدراما الخليجية حبيسة 

مكانها... رأيك؟

- هنـــاك عـــدد قليـــل جـــدًا مـــن  األعمـــال 
الخليجيـــة وصلـــت إلـــى العالميـــة ســـواء 

عبر منصات “شـــاهد” أو حتى “نتفليكس”، 
ولنعتبـــر هذا التقـــدم مجرد بدايـــة لما هو 
أفضـــل، وال تنســـى يـــا أخـــي الكريـــم نحن 
ومـــن  نفســـها  علـــى  منغلقـــة  مجتمعـــات 
الصعوبـــة أن نقفـــز إلى المنصـــات العالمية 
المنتـــج  أن  عـــن  ناهيـــك  ســـريعًا،  هكـــذا 
الخليجـــي يريـــد أن يعمـــل فـــي المحطات 
المحلية وال يفكر ويســـعى للعالمية وهذه 

قضية أخرى أيضًا.
ماذا عن المسرح الخليجي؟ «

- للـــه الحمد المســـرح الخليجي اليوم في 
أوج عنفوانه ويســـير إلـــى  األمام بتكاتف 
الجميـــع وفـــي كل دولنا الخليجيـــة، وأود 
الـــذي  الكبيـــر  التقـــدم  إلـــى  اإلشـــارة هنـــا 
أحرزه المســـرح الســـعودي والحراك الفني 

والثقافي هناك. 

نصيحة ألبناء الجيل الجديد من يعشق  «
الفن والتمثيل؟

- عليكـــم بااللتـــزام والبحـــث عـــن الجديد 
المســـرحيات  وقـــراءة  التكـــرار  وعـــدم 
وتصقـــل  العقـــل  تنمـــي  التـــي  العالميـــة 
الموهبـــة، واألهـــم أيضًا عـــدم التفكير في 
المادة على حســـاب العمل. هنا يكمن ســـر 

النجاح.
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كان بين األفام المقرر عرضها 
في موسم عيد األضحى فيلم 
“تسليم أهالي” إلى جانب فيلم 

“عمهم” لمحمد إمام و”كيرة والجن” 
إلى أن قررت الشركة المنتجة 

للفيلم تأجيل عرضه إلى ما بعد 
عيد األضحى. “تسليم أهالي” هو 

أول بطولة مطلقة للممثلة دنيا 
سمير غانم، ويشهد ظهور والدتها 

الراحلة دالل عبد العزيز التي 
كانت أنهت تصوير مشاهدها قبل 

إصابتها بفيروس كورونا.

المشكالت االجتماعية تضاعفت ولم تعد حياتنا سهلة

tariq_albahhar

السلمان لـ“^”: نحن منغلقون ومن الصعوبة القفز إلى العالمية سريًعا

االثنين 11 يوليو 2022 - 12 ذو الحجة 1443 - العدد 5018

طارق البحار

في مصر يسمى “العيد الكبير” وبالهند ينطلق كمهرجان كبير عند المسلمين

عيد األضحى حول العالم..  بمختلف العادات والتقاليد الشعبية
يتم االحتفال بعيد األضحى المبارك، المعروف 
أيضا باســـم العيد الكبير، في اليوم العاشر من 
شـــهر ذي الحجـــة، الشـــهر الــــ 12 مـــن التقويـــم 
اإلســـامي أو القمـــري. يعرف أيضا باســـم عيد 
قربان في بعض الدول، وهو يمثل نهاية الحج 
السنوي. العيد هو مناسبة للفرح، حيث يحتفل 
الناس مع عائاتهم حول العالم، ويتخلون عن 
ضغائن الماضي ويقيمون اتصاالت ذات مغزى 
مـــع بعضهـــم البعـــض، وتختلـــف تقاليـــد العيـــد 
واحتفاالتـــه والعديـــد مـــن البلـــدان لديهـــا نهج 
ثقافـــي فريـــد لهـــذا المهرجـــان الكبيـــر. يحتفل 
معظم المســـلمين بعيد األضحى بنفس المعنى 
التقليـــدي، ولكـــن بالطبع، تختلـــف االحتفاالت 
مـــن  المناســـبة  لهـــذه  الثقافيـــة  والممارســـات 
الشرق إلى الغرب ومن بلد إلى آخر. مع وجود 
مـــا يقرب من ملياري مســـلم فـــي جميع أنحاء 
العالم، هناك العديد من األشـــياء التي سيفعلها 

الجميع في العيد، خصوصا بعد الجائحة!

تركيا «

فـــي اليوم األول من عيـــد األضحى في تركيا، 
يذهـــب الرجـــال مـــن كل عائلـــة تقليديـــا إلـــى 
المســـجد ألداء صـــاة الصبـــاح الخاصـــة. فـــي 
بعض أجزاء الباد ، يتم رسم الماعز المضحى 

به بالحناء وتزيينه بشرائط.
في الســـنوات األخيـــرة، بدأ بعـــض األتراك في 

تقديـــم التبرعات للمنظمـــات الخيرية بدال من 
التضحيـــة بالحيوانات. عـــادة ما يرتدي الناس 
أفضل مابسهم خال عيد األضحية، يرحبون 
بالضيـــوف فـــي منازلهـــم أو يـــزورون األقارب 

واألصدقاء خال العطلة.
يحيي الشـــباب أقاربهم األكبر ســـنا وجيرانهم 
من خال تقبيل أيديهم كعامة على االحترام. 
حتـــى أن بعض الناس في تركيا يســـتخدمون 

فترة العطلة للذهاب في إجازة.
مصر «

المعـــروف هنـــاك باســـم “العيـــد الكبيـــر”، تتمتع 
هـــذه المناســـبة بأهميـــة أكبر مـــن مهرجان عيد 
الفطـــر. يبـــدأ اليـــوم تقليديـــا إلى حـــد كبير، مع 
الصلـــوات والخطبـــة يليهـــا تجمع عائلـــي كبير. 
يلتقي الناس مع أصدقائهم وأحبائهم، متمنين 
لبعضهم البعض “كل سنة وأنت طيب”، وغيرها 
مـــن التهانـــي المصريـــة الجميلة والتـــي نعرفها 
مـــن خال األفـــام والمسلســـات، ويتم توزيع 
االضاحي “ بســـخاء كبير من قبل األثرياء جنبا 
إلـــى جنـــب مع العديد مـــن المنظمـــات الخيرية 
يقدمـــون اللحـــوم والمـــواد الغذائيـــة األخـــرى 
للعائات مع بعض الحلويات والهدايا لاطفال.

الهند «

ينطلـــق عيـــد األضحـــى فـــي الهنـــد كمهرجـــان 
كبير عند المســـلمين هناك، ويرتدي العديد من 
المســـلمين مابس جديدة ويحضرون اجتماع 

صاة في الهواء الطلق.

قـــد يضحـــون بخـــروف أو ماعـــز ويتشـــاركون 
اللحـــم مـــع أفراد األســـرة والجيـــران والفقراء، 
يشـــعر العديد من المســـلمين أن عليهم واجب 
ضمان أن جميع المســـلمين يمكنهم االستمتاع 

بوجبة من اللحوم خال هذه العطلة.
باكستان «

يتم االحتفال بالمهرجان بعطلة دينية مدتها 4 
أيام، بدال من االحتفال لمدة 3 أيام الشائع في 
معظـــم البلـــدان األخرى. تبدأ المناســـبة بصاة 
قصيـــرة تليهـــا خطبـــة وتغلق جميـــع المحات 
التجارية؛ ألن الناس يقضون اليوم في الصاة 
وأداء ذبيحـــة األضاحي، ثم يتـــم توزيعها بين 

األصدقاء واألقارب والفقراء.
كمـــا هـــو الحـــال فـــي بلـــدان أخـــرى، تجتمـــع 

العائات لمشاركة الطعام وتبادل الهدايا. 
بنغالديش «

يعـــرف العيـــد هنـــاك “بعيـــد قربانيـــر” أو “عيـــد 
البكـــري” ويتـــم االحتفـــال بـــه كمناســـبة دينية 
واحتفاليـــة قبـــل شـــهر تقريبـــا من بـــدء أيامه، 
وتبدأ االســـتعدادات بمتاجر الحلويات ومتاجر 
يخزنـــون  الذيـــن  األقمشـــة  وبائعـــي  الهدايـــا 
رفوفهم بالبضائع التـــي تتمتع بها العائات في 

جميع أنحاء الباد.
فـــي بنغاديـــش يتـــم اختيـــار األبقـــار والماعز 
والجاموس بشكل شـــائع ويبدأ الذبح مباشرة 
بعـــد الصـــاة فـــي اليـــوم األول، ويســـتمر لمدة 

يومين أو ثاثة أيام تالية.

كندا «

 )MAC( الكنديـــة  اإلســـامية  الرابطـــة  تقيـــم 
مهرجانـــات العيد لاحتفال بعيـــد الفطر وعيد 
احتفـــاالت  تقـــدم  والتـــي  المبـــارك،  األضحـــى 
تشمل كرنفاال من األلعاب الترفيهية والعروض 
العالميـــة  الرياضيـــة والمأكـــوالت  والبطـــوالت 
المختلفـــة، وغالبا ما يحضر آالف األشـــخاص، 
بمـــن فيهم القادة الرئيســـيون، هـــذه األحداث، 
ويعلـــن بعـــض السياســـيين علنـــا عـــن أطيـــب 
تمنياتهـــم ألولئك الذين يحتفلـــون بالمهرجان، 
الذي يمكن أن يســـتمر لبضعـــة أيام على الرغم 
مـــن أنهـــا ليســـت عطلة رســـمية على مســـتوى 
المنظمـــات  بعـــض  أن  إال  كنـــدا،  فـــي  البـــاد 
اإلســـامية قد تغلق أو تقدم مستوى منخفضا 
مـــن الخدمة، وقد يكون هنـــاك بعض االزدحام 
المـــروري المحلـــي حـــول المســـاجد واألماكـــن 

التي تقام فيها احتفاالت عيد األضحى.
الواليات المتحدة األميركية «

يحتفـــل العديـــد مـــن المســـلمين فـــي الواليات 
المتحـــدة بعيـــد األضحـــى المبـــارك بالصلـــوات 
والتجمعـــات االجتماعية. تجذب خدمات عيد 
األضحـــى اآلالف مـــن المســـلمين فـــي أماكـــن 
مختلفـــة مثـــل شـــيكاغو )إلينـــوي( وأورالنـــدو 

)فلوريدا(.
مـــن  هنـــاك  المســـلمين  مـــن  العديـــد  يرتـــدي 
مختلـــف التراث، فهم قادمون من شـــتى بقاع 
األرض بمـــا في ذلك باكســـتان، فضا عن دول 

أوروبا الشـــرقية وإفريقيا المابـــس التقليدية 
ويشاركون أطباقهم الوطنية.

إنه وقـــت للصاة ومشـــاركة الوجبات وتوزيع 
الهدايـــا. وبينمـــا يبحـــث بعـــض المســـلمين عن 
مزرعة، حيث يمكنهم تنفيذ األضحية، يرســـل 
الكثيرون أيضـــا أمواال إلـــى أراضيهم األصلية 
يســـتمر  التضحيـــة.  تمويـــل  فـــي  للمســـاعدة 

االحتفال لمدة تصل إلى ثاثة أيام.
المملكة المتحدة «

في عيد األضحى، عادة ما يبدأ المسلمون في 
المملكـــة المتحـــدة اليـــوم بأداء الغســـول، وهو 
طقس تطهير كامل الجســـم، ثم يرتدون أرقى 
مابســـهم ويحضرون الصاة في مســـاحة في 

الهواء الطلق أو المسجد المحلي.
بعد ذلك من المعتاد بالنســـبة لهم أن يحتضنوا 
ويتمنـــوا لبعضهم البعـــض، وأن يقدموا الهدايا 

لألطفال، وأن يزوروا األصدقاء واألقارب.
تتســـم هـــذه المناســـبة بطابـــع احتفالـــي فـــي 
المملكـــة المتحدة، ويمكن اختتام اليوم بزيارة 
المعارض الترفيهيـــة أو المهرجانات التي تقام 
لهـــذه المناســـبة في بعـــض المـــدن البريطانية. 
يمكن إطاق مبادرات لتحســـين نوعية الحياة 
أو الفرص في المجتمعات المســـلمة في جميع 
أنحـــاء المملكـــة المتحـــدة في عيـــد األضحى. 
كمـــا تعقـــد بعـــض المســـاجد أيامـــا دراســـية أو 
محاضـــرات حـــول جوانـــب اإلســـام والتاريخ 

اإلسامي.

مصر

تركيا

كندا

بنغالديش

المملكة المتحدة 

الهند

باكستان

في مشهد من مسرحية “القلعة” الفنان أحمد السلمان في أحد أعماله “البالد” تحاور الفنان أحمد السلمان مع فريق مسرحية “الدنيا مقلوبة”

الواليات المتحدة األميركية 



 بوحمود: بعثة الحج ذللت العقبات أمام الحمالت البحرينية
بالجهـــود  بوحمـــود  محمـــد  النائـــب  أشـــاد 
المبذولة من قبل بعثة مملكة البحرين للحج 
فـــي ســـبيل خدمة حجـــاج مملكـــة البحرين 
واالرتقـــاء بالخدمـــات المقدمـــة، فضـــًا عن 
دور البعثـــة فـــي التنســـيق مـــع الجهات ذات 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  العاقـــة 

العربية السعودية الشقيقة.
وثّمـــن بوحمـــود متابعـــة المســـؤولين ببعثة 
مملكـــة البحريـــن للحج لســـير عمـــل حمات 
الحج البحرينية خال موســـم الحج، والذي 
مـــن شـــأنه تذليـــل كل العقبـــات والمعوقات 

التي تواجه الحمات في فترة الحج.

وقـــال بوحمـــود إنـــه “رغم اكتشـــاف حاالت 
إصابـــات بفيـــروس كورونـــا ضمـــن الحجاج 
الوافديـــن إلـــى مكة قبـــل مغـــادرة البحرين، 
ولكـــن البعثة قامت بدورهـــا أكثر من الازم 
بضيـــوف  والعنايـــة  الموضـــوع  لمعالجـــة 
حملـــة  كل  توجيـــه  خـــال  مـــن  الرحمـــن، 

بالتزامهـــا بتوفيـــر غرفـــة عـــزل خاصـــة بأي 
حاالت مصابة تم اكتشـــافها للحجاج الذين 
وصلـــوا إلى مكـــة، حيث يتم عـــزل المصاب 
لخمسة أيام بحسب تعليمات وزارة الصحة 
السعودية، لتقوم بمتابعتهم وتوفير طريقة 

محمد بوحمودمعينة إلتمام الحج بصورة آمنة”.

أداء  البحرينيـــون  الحجـــاج  يواصـــل 
مناســـكهم بأيـــام التشـــريق الثاثـــة برمي 
والوســـطى  الصغـــرى  العقبـــة  جمـــرات 
والكبـــرى، والمبيـــت فـــي مخيمـــات منـــى، 
فـــي أول موســـم يشـــهد عـــودة الحجـــاج 
البحرينييـــن بعـــد جائحـــة كورونـــا، قبـــل 
أن يختتـــم الحجـــاج مناســـكهم يـــوم غـــد 

الثاثاء بآخر أيام التشريق.
مـــن جهتـــه، طمـــأن رئيـــس بعثـــة مملكـــة 
البحريـــن للحـــج الشـــيخ عدنـــان القطـــان 

خال وجوده في المشـــاعر المقدسة على 
ســـامة جميـــع الحجـــاج البحرينييـــن في 
مكة المكرمة، وإتمامهم مناسك الحج في 

أمن وسهولة ويسر.
وزارت إدارة بعثـــة مملكـــة البحرين للحج 
مشـــعر  بمخيمـــات  البحرينيـــة  الحمـــات 
منى، لاطمئنان على الحجاج البحرينيين 
وتبادل التهاني والتبريكات بمناســـبة عيد 
األضحـــى المبارك، إذ اســـتقر الحجاج في 
منى بأمـــن وســـام لقضاء أيام التشـــريق 

قبل العودة للمملكة.
ورفع القطان أسمى آيات التهاني وخالص 
التبريـــكات للمقـــام الســـامي لملـــك البـــاد 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة 
داعًيـــا  المبـــارك،  األضحـــى  عيـــد  حلـــول 
المولـــى عز وجـــل أن يعيد هذه المناســـبة 
المباركـــة بالخيـــر واليمـــن والبـــركات، وأن 

يديـــم علـــى الوطـــن الغالـــي نعمـــة األمـــن 
واألمان، والمضـــي قدًما بمزيد من التقدم 

واالزدهار. 
وأعـــرب عـــن خالص شـــكر وتقديـــر البعثة 
الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة  البحرينيـــة 
الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
عاهل المملكة العربية الســـعودية، وبدعم 
من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
على الجهـــود الكبيرة في التنظيم الدقيق 
والناجح لشـــعيرة الحج هـــذا العام وِوفق 
إجـــراءات احترازية حرصت على تحقيق 
أعلـــى معاييـــر ســـامة وصحـــة ضيـــوف 

الرحمن والعناية بهم. 
العربيـــة  المملكـــة  أن  القطـــان  وأردف 
الســـعودية الشـــقيقة بذلت جهـــوًدا جبارة 
لخدمـــة ضيوف الرحمـــن وجعلت رحلتهم 
اإليمانية أكثر راحة وسهولة، مقدًرا كذلك 

جهـــود وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
للحـــج  العليـــا  اللجنـــة  رئيـــس  واألوقـــاف 
والعمـــرة نـــواف المعـــاودة، إلشـــرافه على 
البعثة البحرينية ومتابعته الدائمة للجانها، 
مثمًنا التزام لجان البعثة البحرينية للحج 
بمناســـك  الخاصـــة  والقوانيـــن  باألنظمـــة 
الحـــج وتعاونها الكبير مـــع حمات مملكة 
البحرين، شـــاكًرا جهودهـــا الطيبة على ما 
قدمتـــه مـــن خدمـــات كبيرة لتذليل ســـبل 

الراحة لحجاج المملكة.

حجاج البحرين يرمون “جمرات التشريق” في أمن وسالم
“بعثة البحرين” تزور الحمالت بمنى وتهنئهم بالعيد السعيد

الحجاج يتبادلون التهاني والقبالت بالعيدالقطان والمعاودة من المشاعر المقدسةجانب من زيارة البعثة للحمالت البحرينية

أصدر الرئيس العام لشـــؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن 
الســـديس قـــرارا بإعفـــاء مديـــر عـــام 
المســـعى  لشـــؤون  العامـــة  اإلدارة 
والساعين، ومساعده، من منصبيهما، 
لتقصيرهمـــا فـــي أداء مهماتهمـــا في 
ذروة توافـــد ضيـــوف الرحمـــن، إلـــى 

المسجد الحرام.
وأكد السديس أن الرئاسة لن تتهاون 
في أي تقصير في الخدمات المقدمة 
لضيوف الرحمن، مشددا على الجميع 

بضرورة العمل والجد واالجتهاد.
تســـعى  الرئاســـة  أن  أوضـــح  كمـــا 

لتقديـــم الخدمـــات لضيـــوف الرحمن 
وفـــق معايير عالية وبجـــودة مميزة، 

بتقديـــم  القيـــادة  لتطلعـــات  تحقيقـــا 
أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

ال للتقصير.. إعفاء مسؤولين بشؤون المسعى
أكـــد أميـــر منطقـــة مكـــة المكرمـــة األمير 
خالـــد الفيصل في مقابلـــة خاصة له على 
قناة العربيـــة أن “مكـــة المكرمة مفتوحة 
ألي مســـلم راغب في الحج”، مشـــيًرا إلى 
أنه “بتضافر الجهود ســـتصل المملكة إلى 
ما يرضيها مـــن خدمة الحجاج وقاصدي 

الحرمين الشريفين”.
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  إن  وقـــال: 
تبـــذل كافـــة جهودهـــا لخدمـــة الحجـــاج، 
مؤكًدا سعيهم لتحويل مكة المكرمة إلى 

أول مدينة ذكية في العالم اإلسامي.
وذكر في مقابلته أن “المملكة أكثر تأهيًا 
للقيـــام بتطويـــر البنية التحتيـــة الرقمية، 

والعمل ليس ســـهًا، وال يمكـــن أن ينتهي 
فـــي ســـنة واحـــدة، وتوجـــد مشـــروعات 

كثيـــرة ومترابطـــة ويشـــترك فيهـــا جميع 
مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين”.

مكة... أول مدينة ذكية في العالم اإلسالمي

األمير خالد الفيصل في لقائه على قناة العربية 
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السياحة الداخلية تشهد انتعاًشا يتماشى مع خطة التعافي االقتصادي

للعام 2022 من مجلة ميد

خبراء واختصاصيون: البحرين تمتلك مقومات سياحية للعائالت الخليجية

“األهلي المتحد” يحصد 4 جوائز بفئة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة

أجمـــع خبـــراء واختصاصيون أن تخصيـــص وزارة 
للســـياحة عزز من هذا القطـــاع ودفع القائمين عليه 
في ابتكار برامج ترفيهية وسياحية، ستكون عامل 
جـــذب للعائـــات لقضـــاء عطلـــة عيـــد األضحى في 
البحريـــن باإلضافـــة إلى األشـــقاء مـــن دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، وسيســـاهم ذلـــك في تنشـــيط 
الحركة الســـياحية الداخلية فـــي الفنادق باإلضافة 
إلـــى تعزيـــز قطـــاع الســـياحة العاجيـــة بالبحريـــن. 
وجـــاء االقتـــراح مـــن أحـــد الخبـــراء إلنشـــاء لجنـــة 
مشـــتركة بيـــن القطـــاع الخـــاص والحكومـــي تحت 
مســـمى “السياحة والمســـتقبل”، تجتمع هذه اللجنة 
كل ثاثـــة أو ســـتة أشـــهر لتقييـــم أوضـــاع قطـــاع 
السياحة في البحرين وبحث أوجه التحدي وإبداء 

اآلراء والتوافق على المستجدات.
كمـــا اتفـــق آخـــرون على أن التوســـع في اســـتخدام 
التكنولوجيـــا فـــي مختلف أركان القطاع الســـياحي 
من شأنه جذب المزيد من السياح والزوار للبحرين 
خـــال عيد األضحـــى، وعلى مدار العـــام، باإلضافة 
إلى تعزيز وتقوية الســـياحة العاجية والتي تنشط 

في فترة اإلجازات.

مكناس: جذب السائح الخارجي والتركيز 

على “الداخلية”

فـــي هذا الســـياق، قال رجل األعمـــال أكرم مكناس، 
إنـــه مـــا مـــن شـــك أن وجـــود المزيـــد مـــن البرامـــج 
الســـياحية، خصوصـــا المبتكـــرة منهـــا، إضافـــة إلى 
تنشـــيط حمـــات الترويـــج الســـياحي فـــي الـــدول 
المجـــاورة والمنطقة، من شـــأنه أن يرفـــع من أعداد 
الســـياح والـــزوار الوافديـــن للبحريـــن خـــال عطلة 
عيـــد األضحـــى المبـــارك، الســـيما من قبل األشـــقاء 
في المملكة العربية الســـعودية والكويت واإلمارات 
علـــى قضـــاء  واعتـــادوا  البحريـــن  يحبـــون  الذيـــن 
عطاتهـــم الســـريعة فيهـــا. وأضاف مكنـــاس “العيد 
مناسبة أيضا للتوجه نحو السياحة الداخلية، وقال 
“علينـــا أن نفكر كيف نمأل وقت األســـرة البحرينية، 
واألســـرة المقيمـــة فـــي المملكـــة، ببرنامج ســـياحي 
متكامـــل لجميـــع أفـــراد العائلة، من رحـــات بحرية 
ومهرجانـــات عامـــة وتجـــارب جديـــدة؛ حتـــى نعزز 
لديها فرحة العيد أوال، وحتى نغريها من أجل البقاء 

في البحرين وعدم السفر خال إجازة العيد”.
وتابع أنه “مع إنشـــاء وزارة للســـياحة في البحرين، 
فإننـــي أجـــدد دعوتي لتكويـــن لجنة مشـــتركة بين 
الحكومة والقطاع الخاص تحت مســـمى “السياحة 
والمســـتقبل”، تجتمع هذه اللجنة كل ثاثة أو ســـتة 
أشـــهر لتقييم أوضاع قطاع الســـياحة في البحرين، 
وتجاوز التحديات والبناء على النجاحات، وإشراك 
جميـــع الجهات المعنية بقطاع الســـياحة في رســـم 
مســـتقبل القطـــاع مثـــل هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
الصحـــة  وزارة  للثقافـــة وحتـــى  البحريـــن  وهيئـــة 
والتعليـــم  التربيـــة  ووزارة  العاجيـــة(  )الســـياحة 
)الســـياحة التعليمية(، كما أنـــه يجب أن يكون هناك 
قواعد واضحة نؤسس عليها عملنا، ويعرف كل منا 

مهامه ودوره في إطار عمل الفريق ككل.
وأضـــاف “أعتقد أيضا أننا يجب علينا كمســـتثمرين 
فـــي قطـــاع الســـياحة أن نتفاعل مـــع بعضنا البعض 
بشـــكل حضـــاري، ال أن نكـــرر مـــا نـــراه نجاحـــا، وأن 
نقـــدم أفكارا جديـــدة تميزنا عن باقـــي الموجودين 
في الســـوق، وحتى المنطقة ككل، وعلينا أن نعطي 
شـــواطئنا اهتمامـــا أكبـــر، وأمامنـــا بلـــدان يجـــب أن 
نأخذهـــا كمثـــال مثـــل المالديـــف وسيشـــل وهايتي 
والكثير من جزر الباسفيك، حيث تعتمد اقتصادات 
هـــذه الدول في معظمها على الســـياحة، ويجب أن 
نعمـــل علـــى توطين التقنيات الحديثـــة مثل الذكاء 
الصناعي والحوســـبة الســـحابية وإنترنت األشـــياء 

في قطاع السياحة”.

أمر اهلل: الصيف ينعش السياحة الخليجية.. 
والسعوديون والكويتيون بالمقدمة

أكد الرئيس التنفيذي لشـــركة “فيزيت بحرين” علي 
أمـــر هللا، أن البحريـــن شـــهدت تدفًقـــا الفًتـــا وإقباال 
متزايـــدا من الزوار القادمين من شـــتى أنحاء دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي الشـــقيقة مـــع حلـــول 
موســـم الصيـــف وتزامًنـــا مـــع إجازة عيـــد األضحى 
المبـــارك، الســـيما مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

ودولة الكويت.

وأوضـــح أمـــر هللا، أن تخفيـــف القيـــود المرتبطـــة 
بجائحـــة كوفيـــد19- قـــد ســـاهمت في رفـــع فرص 
االستقطاب السياحي للزوار، حيث أتاحت الفرصة 
إلقامـــة الفعاليات والبرامج الســـياحية والترفيهية، 
مشـــيًرا إلى وجود العديد من العوامل والمؤشـــرات 
التي تدل على أن البحرين واجهة سياحية مفضلة 

لدى العديد من الدول الخليجية.
وفي الســـياق ذاته، لفت أمر هللا، إلى ارتفاع تدفق 
الزائرين القادمين من البحرين من الدول الخليجية 
لشـــاطئ “ســـوليمار” التابـــع لــــ “فيزيـــت بحرين” مع 
حلول موســـم الصيف والعيـــد، حيث يقدم عروض 
الفعاليـــات  عـــن  فضـــًا  مميـــزة،  بأســـعار  خاصـــة 
واألنشـــطة المختلفة التي تجذب الزوار وتوفر لهم 
تســـهيات وخدمات عديدة تمكنهم من االستمتاع 

بالعطلة.
وأشـــار إلـــى ارتفـــاع إجمالـــي حجـــم اإلشـــغال فـــي 
فـــي فنـــادق “ذا غـــروف”  المبـــارك  عيـــد األضحـــى 
التابعـــة للشـــركة، مضيًفـــا إلـــى أن أكثـــر مـــن 80 % 
مـــن الحجوزات المســـتقبلية حتـــى اآلن من نصيب 

السياحة الخليجية.
واعتبـــر أمـــر هللا أن الحركة الســـياحية المقبلة إلى 
مملكة البحرين خال موســـم إجـــازة الصيف وعيد 
األضحـــى المبـــارك ســـتعمل علـــى انتعـــاش حركـــة 

الســـياحة الخليجيـــة، الســـيما مع وجـــود الفعاليات 
الترفيهيـــة المختلفـــة، وإطـــاق البرامج الســـياحية 
الصيفيـــة وتفعيـــل إمكانيات الشـــواطئ البحرينية 
كركيـــزة أساســـية من ركائـــز الجذب الســـياحي في 

المملكة في موسم الصيف. 

 العوضي: استخدام التكنولوجيا
في الجذب السياحي

إلـــى ذلـــك، أكـــد خبيـــر تقنيـــة المعلومـــات يعقـــوب 
العوضي أن التوسع في استخدام التكنولوجيا في 
مختلـــف أركان القطـــاع الســـياحي من شـــأنه جذب 
المزيـــد مـــن الســـياح والـــزوار للبحريـــن خـــال عيد 
األضحى، وعلى مدار العام، الفتا إلى أن تكنولوجيا 
المعلومـــات باتـــت أحـــد المفاهيـــم الحديثـــة التـــي 
استطاعت خال السنوات القليلة الماضية أن تقفز 
بصناعة السياحة، وذلك عبر تسخير شتى األدوات 
والوســـائل المتطورة في مجـــال االتصاالت وتقنية 

المعلومات في االرتقاء بمسيرة القطاع الحيوي.
االفتراضـــي  الواقـــع  تقنيـــات  إن  العوضـــي  وقـــال 
والواقـــع المعـــزز باتـــت ضرورية جـــدا لمنـــح الزوار 
والسواح تجربة زيارة األماكن من أسواق ومتاحف 
وغيرها وتشجيعهم على زيارتها على أرض الواقع، 
إضافة إلى تزويد الســـائح بمعلومات عن الوجهات 

الســـياحية مثل القاع واألماكـــن األثرية من خال 
نظارات ذكية مثا.

وأشـــار إلـــى أن التنافســـية فـــي القطـــاع الســـياحي 
تتطلب اســـتخدام التقنيـــات الحديثة واالســـتفادة 
من مزاياها، مشيرا إلى أن التطبيق السريع للبيانات 
الضخمة والحوسبة السحابية واالتصاالت المتنقلة 
والمحطـــات الذكيـــة فـــي صناعـــة الســـياحة يـــؤدي 
إلـــى إحـــداث تغييرات ليـــس في وضع االســـتهاك 
فحســـب، بـــل يـــؤدي أيضا إلـــى تغيير نمـــط العرض 

لخدمات السياحة.
وقـــال “فـــي وقت يزداد فيـــه اهتمام معظـــم الدول 
السياحية بالترويج الســـياحي لمقوماتها الطبيعية 
وخدماتها السياحية لتحفيز السائحين على زيارتها 
لمـــا فيها من وســـائل جذب ســـياحية، يظهر التقدم 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  فـــي مجـــال 
التـــي تؤدي إلى تحقيق االتصـــال الجيد بين الدول 
للســـياحة والـــدول المســـتقبلة، وتـــؤدي  المصـــدرة 
أيضا إلى تقديم خدمات ســـياحية وفندقية مميزة 
للســـواح ، فهذه التكنولوجيا أصبحت تشـــكل عاما 

مهما في دفع قطاع السياحة وتنميته”.

درويش: فرصة الستقطاب السياحة العالجية

مـــن جانبه أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز الطبيب 
التخصصـــي لؤي درويش أن عطلة األعياد، والفترة 
التي تســـبقها، تشـــهد نشـــاطا فـــي مجال الســـياحة 
العاجيـــة، خاصة مع تقدم مملكة البحرين في هذا 
المجـــال لوجـــود خبـــرات وكفاءات صحيـــة وطيبة 
ذات ســـمعة مرموقـــة على مســـتوى المنطقة، تقدم 
خدمتها من خال منشآت صحية متطورة وبأسعار 

تنافسية.
وقـــال درويش “يشـــهد مركـــز الطبيـــب التخصصي 
ازدحاما في طلبات الحصول على الخدمات الطبية 
خـــال هذه األيام، خاصة خدمـــات الجلدية والليزر 
والتجميل وغيرها اســـتعدادا للعيد”. وأضاف “نحن 
ال نتحدث هنا فقط عن مرضى ومراجعين قادمين 
مـــن دول المنطقـــة، بل عن مراجعيـــن من مواطنين 
ومقيميـــن اختاروا البقاء في البلد وتلقي الخدمات 
الصحيـــة والطبيـــة في فتـــرة العيد، وهـــذا ما يمكن 
تســـميته بالســـياحة العاجيـــة الداخليـــة، بعـــد أن 
أصحبـــت المنشـــآت الصحية والطبيـــة في البحرين 
وجهـــة أولـــى أمـــام المواطـــن والمقيـــم أيضـــا، بدل 
تحمله عناء الســـفر لدول أخرى وما يسببه ذلك من 

بعد عن األهل ومصاريف كبيرة”.
وعلـــى صعيد ذي صلة إلى دور الســـياحة العاجية 
الســـتراتيجية  الطموحـــة  األهـــداف  تحقيـــق  فـــي 
البحريـــن الســـياحية 2026-2022، بمـــا فيـــه زيادة 
مســـاهمة الســـياحة فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 
بنســـبة تقديريـــة 11.4 % فـــي العـــام 2026، وإبراز 
مكانـــة البحريـــن كمركـــز ســـياحي عالمـــي، وزيـــادة 
عدد الدول المســـتهدفة لجذب المزيد من الســـياح، 
هـــذه  وأن  خصوصـــا  الســـياحي،  المنتـــج  وتنويـــع 
االســـتراتيجية وضعـــت الســـياحة العاجيـــة ضمن 
ركائزها الســـبعة التي تشـــمل أيضا سياحة األعمال 

والسياحة الرياضية وغيرها.

أحـــرز البنـــك األهلـــي المتحـــد 4 جوائـــز فـــي فئة 
أفضـــل بنك للخدمـــات المصرفيـــة الخاصة للعام 
2022 الصـــادر عـــن مجلة ميد. وقد شـــملت هذه 
الجوائـــز لقـــب أفضل بنـــك للخدمـــات المصرفية 
الخاصة فـــي كل من البحرين، ومصر، والكويت، 

وعمان. 
يذكـــر أن مجلـــة ميـــد هي إحـــدى أكثـــر المصادر 
تميـــزًا واحترافيـــة فـــي تغطية مختلـــف األخبار 
المـــال  مجـــال  فـــي  والتحليـــات  والدراســـات 

واالقتصاد في منطقة الشرق األوسط.
ونظمـــت الجوائـــز بالتعـــاون مـــع مجلتـــي ريتيل 

بانكـــر إنترناشـــنال وپرايڤـــت بانكر إنترناشـــنال، 
المصـــادر موثوقيـــة  أكثـــر  واللتـــان تعـــدان مـــن 
فـــي عالـــم الخدمـــات المصرفية الخاصـــة. وهذه 
هي النســـخة الســـنوية األولى من جوائـــز التميز 
المصرفـــي في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

أفريقيا من مجلة ميد العالمية.
وتأتـــي الجوائـــز شـــاهدًا علـــى االلتزام المســـتمر 
من البنـــك بتوفير ابتـــكارات ومنتجـــات متميزة 
وغير مســـبوقة فـــي مجال الخدمـــات المصرفية 
الخاصـــة. ومـــن ضمـــن العوامـــل التـــي ســـاهمت 
فـــي حصول البنك علـــى هذه األلقـــاب الجديدة: 

المتميـــز،  المالـــي  واألداء  المبتكـــرة،  الخدمـــات 
ومبـــادرات التحـــول الشـــاملة على مدار األشـــهر 
االثنـــي عشـــرة الماضية. ويضاف لتلـــك العوامل 
رغـــم  للبنـــك  والمتســـارعة  المســـتمرة  الوتيـــرة 
ظـــروف الجائحـــة فـــي مجـــاالت متعـــددة، منها: 
االســـتثمار في الثروة البشرية، وتوظيف أحدث 
اإلمكانات التكنولوجية، وتحقيق أكبر اســـتفادة 

ممكنة من البيانات وتحلياتها.
وبهـــذه المناســـبة، عبـــر نائـــب الرئيـــس التنفيذي 
للمجموعـــة – الخدمات المصرفية للشـــركات في 
البنك األهلي المتحد عثمان حجازي، عن فرحته 

بالقـــول: “شـــرف كبيـــر لنا فـــي البنـــك أن نحصل 
علـــى هذه الجوائز األربع من ميد، المجلة الرائدة 
والمعروفـــة بأعلـــى المعاييـــر في تغطيـــة األخبار 
وكتابـــة التحليـــات االقتصاديـــة علـــى مســـتوى 
الشرق األوسط. لقد كثفنا جهودنا خال العامين 
الماضييـــن في ســـبيل تحقيـــق التحول الشـــامل 
فـــي مجال الخدمـــات المصرفية الخاصة. أشـــاد 
التقريـــر بمـــا حققنـــاه مـــن ابتـــكار علـــى مســـتوى 
التخطيـــط للمســـتقبل، وبالنمـــو المســـتدام الذي 
مـــا زلنا نحـــرزه، وهو ما يبرز قوة االســـتراتيجية 
التـــي يتبعها البنك. يعود الفضل في هذا اإلنجاز 

لفريقنـــا المتألق، ولهم منـــي ومن إدارة البنك كل 
الشكر والعرفان”.

يذكر أن هذه الجوائز تضاف إلى السجل الحافل 
للبنـــك مـــن الجوائـــز واأللقـــاب التـــي أحرزها من 
عـــدد من المجات المتخصصـــة في مجال المال 
واألعمال في السنوات األخيرة، والتي كانت من 
بينهـــا: جائزة أفضل بنـــك في البحرين 2022 من 
غلوبـــال فاينانـــس، جائـــزة بنك العـــام – البحرين 
2021 مـــن ذا بانكر إضافة إلى جائزة أفضل بنك 
فـــي خدمات تمويـــل التجارة 2022 مـــن غلوبال 

فاينانس، وغيرها الكثير.

هبة محسن
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الخبـــراء  أحـــد  هـــو  ساندرســـون  هنـــري 
الجغرافيـــا  فـــي  العالـــم  فـــي  الرائديـــن 
السياســـية للســـيارات الكهربائية والطاقة 
منخفضة الكربون، تحدث في لقاء جديد 
supchina.com عـــن هيمنـــة  مـــع موقـــع 
الصيـــن علـــى سالســـل التوريد للســـيارات 
والبطاريات، وما يحتاج الجميع إلى فهمه 
حـــول الســـباق العالمـــي لهيمنة الســـيارات 

الكهربائية.
نشـــأ ساندرســـون فـــي هونغ كونـــغ، وعمل 
كمحـــرر لألعمـــال التجاريـــة والماليـــة في 
الصين لوكالة أسوشـــيتد برس وبلومبرغ، 
وهـــو يعمـــل اآلن كمحـــرر تنفيذي لشـــركة 
 ،Benchmark Mineral Intelligence
وهي شـــركة مزّودة للبيانات والتحليالت 

لسلسلة توريد بطاريات الليثيوم أيون. 
يتمتع هنري بفهم فريد لتعقيدات سلســـلة 
الســـيارات الكهربائيـــة )EV( ودور الصيـــن 
الكبيـــر فيهـــا، وانتهـــى مؤخـــرا مـــن كتاب 
 Volt Rush: The Winners and بعنـــوان
 “  Losers in the Race to Go Green
ســـباق الفولت: الفائزون والخاســـرون في 
الســـباق األخضر” والذي ســـيتم نشره هذا 

الصيف. 
 أصدرت كتابك حول موضوع مختلف  «

تماما عن مشروعك الجديد، أليس 
كذلك؟ 

أثنـــاء وجودي في “بلومبرغ” االقتصادية، 
كتبـــت أنـــا ومايـــكل فورســـيث كتابـــا عن 
بنـــك التنميـــة الصينـــي والنمـــوذج الكامل 
لرأســـمالية الدولـــة الصينيـــة، إنـــه تناقض 
مثيـــر لالهتمام؛ ألن كتابـــي األحدث يدور 
حـــول الشـــركات الخاصة الرياديـــة، ولكن 
عندمـــا كنـــت فـــي الصيـــن، واثنـــاء كتابـــة 
الكتـــاب، كنـــا ننظـــر إلـــى بنـــوك السياســـة 
المملوكة للدولة التي تدعم النظام لتأمين 

النفط وأشياء أخرى.
ما الذي جعل الصين حقا في مجال  «

السيارات الكهربائية وسلسلة التوريد؟

إنها قصة رائعة، الكثير من هذه الشـــركات 
خـــرج مؤسســـيها مـــن القطـــاع الحكومي، 
فـــي  الحكومـــي  الليثيـــوم  قطـــاع  مثـــل 
شـــينجيانغ أو وســـط الصين الـــذي أفلس 

فـــي أواخـــر التســـعينات، ثم أسســـوا هذه 
الشـــركات الريادية، والتي تتحرك بسرعة 
الكثيـــر مـــن رأس  ال تصـــدق واســـتدعت 
المال لالســـتثمار في سلسلة التوريد هذه، 
والتي جعلت الصين حقا رائدة في مجال 
السيارات الكهربائية وسلسلة التوريد، إن 
الكـــم الهائل من رأس المـــال الذي يمكنهم 

جمعه واستثماره هو الذي جعلهم قادة. 
 يعرف إيلون ماسك وتسال، والكثيرون ال  «

يعرفون XPeng أو NIO أو BYD.. من 
هم الالعبون اآلخرون؟

لهـــذا الســـبب كتبـــت الكتـــاب، وهـــو أننـــا 
ســـمعنا جميعـــا عـــن إيلـــون ماســـك، نحـــن 
جميعا ندرك أن ثورة السيارات الكهربائية 
تحـــدث، وليـــس هناك عـــودة إلى الـــوراء، 
ولكن مـــا الذي يحـــدث خلـــف الكواليس؟ 
من هم نـــوع المليارديرات الخفيين الذين 

يسيطرون على سلسلة التوريد؟ 
نحـــن ننتقل مـــن نقطة زمنيـــة أخذنا فيها 
سالســـل التوريد كأمر مسلم به، كل شيء 
ســـيكون في الخارج إلى الصين ولم يفكر 
أحد حقا في ذلك، إلى اآلن عندما أصبحنا 
أكثر وعيا بسالسل التوريد، نريد أن تكون 
كل من المنتجات التي نســـتخدمها نظيفة 
ومنخفضـــة الكربون، لقـــد أدرك الغرب أن 
الصين تســـيطر علـــى الكثير من سالســـل 
التوريد في مجال الطاقة النظيفة، كما أن 
الكثير منها غير فعال، حيث تنتقل المواد 

من بلدان متعددة. 
لـــذا، ينظـــر كتابي إلى بعـــض الالعبين في 
سالسل توريد السيارات الكهربائية، بينما 

نحن نعرف عن تسال، قد يعرف عدد قليل 
جدا مـــن الناس أنه يعتمـــد على بطاريات 
مـــن شـــركة CATL، وهـــي شـــركة صينية. 
فـــي غضـــون 10 ســـنوات أو نحـــو ذلـــك، 
أصبحـــت CATL أكبـــر منتـــج للبطاريـــات 
فـــي العالـــم، وهي مهمة لحصـــة كبيرة من 
الســـوق. وكلهـــم مليارديرات، لقد أنشـــأوا 
مليارديـــرات أكثر مـــن جوجل، ومن يدري 
مـــن أيـــن يأتـــي الليثيـــوم الموجـــود فـــي 
بطاريتـــك، أو الكوبالـــت، أو النيكل؟ ويتم 
كل إنتاج وتكرير لهذه المعادن في الغالب 
من قبل الشـــركات الصينية Huayou وهو 

مثال آخر.
هل يمكننا التحدث قليال عن روبن زنغ  «

وCATL؟ 

ال أعتقـــد أننـــي ســـمعت عنهـــم حتـــى قبل 
5 ســـنوات، واآلن يبـــدو أنها تصنع بشـــكل 
للســـيارات  البطاريـــات  جميـــع  أساســـي 

الكهربائية في العالم.
CATL هـــي قصـــة رائعة؛ ألنها فـــي الواقع 
ليســـت حديثة كما يعتقـــد الناس، خرجت 
من شـــركة تســـمى ATL ، والتي تأسســـت 
فـــي عـــام 1999، وهو يروي حقـــا قصة ما 
 BYD حـــدث فـــي الصين، وهـــو أن كال من
وATL بـــدأوا في صنع بطاريـــات للهواتف 
وأخـــذوا   ،MP3 ومشـــغالت  المحمولـــة 
األعمـــال بعيـــدا عـــن اليابـــان، التـــي كانت 
المنتـــج المهيمن في ذلـــك الوقت، وكانت 
هـــذه حالـــة كالســـيكية لجنـــوب الصيـــن، 
وانخفـــاض  العمالـــة،  تكلفـــة  وانخفـــاض 
المعاييـــر، ومزيج من االســـتثمار األجنبي 

فـــي الصين في تلـــك الفتـــرة الزمنية، إنها 
تقوض المنافسة.

وكان الغـــرب ســـعيدا جـــدا ألن يكون هذا 
العمل في الصين؛ ألنه كان أرخص، وهكذا 
خفضت تكلفة أجهزة iPhone ومشغالت 
MP3 بشـــكل كبير، ثم ما رأيناه هو أن كال 
مـــن BYD وATL ، والتـــي أصبحـــت فيمـــا 
بعـــد CATL، انتقلـــوا إلـــى أعلـــى سلســـلة 
القيمة، لذلك كانوا في وضع مثالي عندما 
جـــاءت الســـيارات الكهربائيـــة. وبالضبط 
فـــي الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه الســـيارات 
الحكومـــة  وضعـــت  قادمـــة،  الكهربائيـــة 
الصينية سياســـة حظرت بشـــكل أساســـي 
صانعـــي البطاريات الكورييـــن الجنوبيين 

واليابانيين من السوق الصينية.
لذلـــك، كان لديك هذا المزيج المثالي، كان 
لديهم خلفية في صنع البطاريات، وقيدت 
وفـــي  منافســـيهم،  الصينيـــة  الحكومـــة 
الوقت نفســـه دعمـــت الحكومـــة الصينية 
بشـــكل كبيـــر شـــراء الســـيارات الكهربائية 

وتطوير المركبات الكهربائية. 
لقـــد كانـــت حالة كالســـيكية لخلـــق أبطال 
محلييـــن، لكنهم مّروا أيضـــًا بهذه التجربة 
في أســـفل سلسلة القيمة، ويمكننا أن نرى 
BYD اليـــوم تبلـــغ قيمتهـــا الســـوقية أكثر 
 CATL مـــن تريليـــون يـــوان، وتبلـــغ قيمـــة
تريليـــون يـــوان، إنهم “بارونـــات” الصناعة 

الخضراء في الصين. 
والســـؤال المطـــروح اآلن هـــو أنـــه بعد أن 
هيمنت على األســـواق الصينيـــة المحلية، 
 BYD هل تســـتطيع هـــذه الشـــركات، مثل
وCATL، االنتقـــال إلى األســـواق الغربية؟ 

عـــن  جـــدا  متخلفـــة  الغربيـــة  واألســـواق 
الركـــب، بالـــكاد لدينـــا أي مصانـــع عمالقـــة 
للبطاريـــات -أي مصانـــع تنتـــج بطاريـــات 
للســـيارات الكهربائية على نطاق عمالق- ، 
بالكاد أي مناجم ليثيوم أو تكرير الليثيوم 
ومـــع ذلـــك، فـــإن جميـــع شـــركات صناعـــة 
ســـيارات  إنتـــاج  تريـــد  لدينـــا  الســـيارات 
كهربائية، وحكوماتنـــا تريد حظر مبيعات 

سيارات االحتراق الداخلي. 
والســـؤال المطـــروح هـــو بالنســـبة للغـــرب 
والطلـــب  السياســـية،  اإلرادة  لدينـــا   -
بهـــذه  االســـتهالكي، ولكـــن هـــل ســـنلحق 
الشـــركات الصينيـــة، التـــي تصنـــع بالفعـــل 

بطاريات تنافسية من حيث التكلفة؟ 
خذ كيمياء البطارية الشائعة اآلن LFP أو 
فوســـفات حديـــد الليثيـــوم، وال الكوبالت، 
وال النيـــكل، أرخـــص بكثيـــر، لكـــن الصيـــن 
تنتـــج أكثر من 90 ٪ مـــن هذه البطاريات 
وال يوجد شـــيء تقريبا في الغرب، أعتقد 
أنه علـــى المدى القريب ســـنرى الصينيين 
يأتون ويســـتثمرون في األسواق الغربية، 
وسنرى سياسة ذلك تأخذ بعض التراجع.

 عندما تقول، “تعال إلى األسواق  «
الغربية”، هل تتحدث عن المنتجات 

والمركبات نفسها؟

نعـــم، كل مـــن المنتجـــات النهائيـــة وكذلك 
سلســـلة التوريـــد بأكملهـــا والقـــدرة علـــى 
إعـــادة تدويـــر البطاريـــات، هـــدف الصين 
هو الســـيطرة على سلسلة التوريد بأكملها 
حتى الســـيارة الكهربائيـــة، المنتج األعلى 
قيمـــة، وبيع هـــذه المركبات إلى األســـواق 
نـــرى ذلـــك يحـــدث مـــع  الغربيـــة، ونحـــن 
بضـــع شـــركات مثل NIO التـــي ذهبت إلى 

النرويج مثال.
فـــي الواقـــع تبيع شـــركة MG التـــي كانت 
شـــركة ســـيارات بريطانيـــة واســـتحوذت 
 ،SAIC ، Shanghai Automotive عليهـــا
الســـيارات الكهربائية في لندن مع بطارية 
CATL، والحقيقة أن إنشاء عالمة تجارية 
ســـيكون  الخـــارج  فـــي  مرغوبـــة  صينيـــة 

أصعب بكثير من بناء مصنع للبطاريات.
شركة صينية تصنع سيارات األجرة  «

السوداء في لندن بنسخة كهربائية 
اآلن؟

إنهـــا تصنـــع ســـيارات األجـــرة الكهربائيـــة 
كاب”  “تاكســـي  المعروفـــة  الســـوداء 
العمـــالق  فالمصنـــع  صينيـــة،  بخبـــرات 
الوحيـــد فـــي المملكة المتحدة هو شـــركة 
قادمـــون  فهـــم  لـــذا،  الصينيـــة   Envision
إلـــى الســـوق األوروبيـــة وســـيذهبون إلى 
الســـوق األمريكيـــة أيضـــا، أنـــا متأكـــد من 
أنهـــم ســـيتخذون خطـــوات إلـــى الواليات 

المتحدة. 
سنرى مواقف سياســـية رفيعة المستوى، 

مثـــل بوريـــس جونســـون عندما جـــاء إلى 
داونينـــغ ســـتريت وقـــال: “أريـــد أن أجعل 
بريطانيا رائدة في تكنولوجيا البطاريات”، 
وبالمثل فإن بايدن لديه الكثير من الكالم.
لكن أعتقد أننا ســـنرى الشـــركات الصينية 
تذهـــب بهدوء إلى أوروبا وأمريكا؛ ألننا ال 
نستطيع إزالة الكربون على المدى القصير 
بـــدون الصيـــن، سيســـتغرق األمـــر بعـــض 
الوقـــت حتـــى يتمكـــن الغرب مـــن اللحاق 

بالركب.
هل من الممكن ألي بلد آخر اللحاق  «

بسلسلة توريد الليثيوم في الصين؟

ســـيكون األمر صعبا، لكن الســـوق ستكون 
كبيـــرة جدا، حيـــث يوجد مجـــال للجميع، 
ونحـــن بحاجة إلـــى المزيد من االســـتثمار 
للســـيارات  نريـــد  كنـــا  إذا  الليثيـــوم  فـــي 

الكهربائية أن تنجح. 
لكن الصين تهيمن على الكثير من عمليات 
التكرير والمعالجة، لذلك حتى لو اكتشـــف 
عامـــل منجـــم غربـــي وبنـــى منجمـــا فـــي 
إفريقيـــا، فقد يضطـــر إلى إرســـال صخرة 
الليثيـــوم إلـــى الصيـــن لمعالجتهـــا، أعتقـــد 
أن المشـــكلة التي يواجهها الغرب هي أننا 
ال نملـــك أيـــا من قـــدرات معالجـــة التكرير 
فـــي منتصـــف الطريق، والتـــي تحتاج إلى 
بنـــاء، وغالبا ما يكون عمـــال صعبا وكثيف 
الطاقـــة لـــذا، نحـــن بحاجة إلى بنـــاء ذلك، 
وبطريقة خضراء، وهذا يأخذ رأس المال 

واالستثمار الكثير. 
ولكـــن في بعض القطاعـــات، أخفق الغرب 
فـــي خدعـــة حقيقيـــة، خـــذ علـــى ســـبيل 
المثـــال جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية، 
أكبـــر منتـــج فـــي العالـــم، اشـــترت الصيـــن 
تقريبا جميع أصـــول التعدين في الكونغو 
والكوبالـــت، ولـــدى الغـــرب أكبـــر شـــركات 
التعديـــن األكثر احترافية في العالم، لكنها 
جميعـــا أصبحت كارهـــة للمخاطرة لدرجة 
أنهـــا تجنبـــت الكونغـــو، نـــرى المزيـــد مـــن 
الشهية تعود لالســـتثمار في أفريقيا، لكن 

األمر سيستغرق وقتا. 
وأخيرا في مجـــال النيكل، قام الصينيون 
للتو باســـتثمارات ضخمة في إندونيســـيا، 
التـــي ســـتصبح المـــورد المهيمـــن للمعـــدن 
لبطاريات السيارات الكهربائية، وأصبحت 
تقريبا مثل مســـتعمرة النيكل في الصين، 
ومـــن الصعب بالنســـبة لـــي أن أرى الغرب 

يلحق بالركب.
هؤالء هم الثالثة الكبار، أليس كذلك؟ «

الليثيـــوم  أقـــول  أن  أود  لذلـــك   ، نعـــم 
والكوبالـــت والنيـــكل، ثم فـــي الجرافيت، 
تنتـــج الصيـــن تقريبـــا كل الجرافيـــت في 
مـــن  ســـيكون  لذلـــك  للبطاريـــات،  العالـــم 

الصعب استبدال الجرافيت من الصين.
يأتـــي الكثيـــر منهـــا يأتـــي مـــن “شـــاندونغ 
التعديـــن  مثـــل  إنـــه  وهيلونغجيانـــغ”، 
الحرفـــي في الصين، ولكن بعد ذلك لديك 
الجرافيـــت االصطناعـــي، وهـــو جرافيـــت 
ينتـــج بشـــكل مصطنـــع، معظـــم ذلـــك في 
منغوليـــا، وهـــو مدعوم من الفحـــم، و غير 
صديقة للبيئة بشـــكل ال يصـــدق، ويرتبط 
الجرافيـــت ارتباطـــا وثيقـــا بصناعة النفط 
- فهو يســـتخدم فحـــم الكـــوك المنتج من 
المصافـــي-  تســـتخدم معظـــم بطاريـــات 
السيارات الكهربائية مزيجا من الجرافيت 
االصطناعي والطبيعـــي، ونحن اآلن فقط 

نولي اهتماما وفهما آلثار الكربون.

هنري ساندرسون ودور الصين الكبير في مستقبل السيارات الكهربائية حول العالم
الهدف السيطرة على سلسلة التوريد بأكملها دون وجود أي منافس دولي
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أصحاب محالت المعدن النفيس: زيادة 50 % بمبيعات الذهب مقارنة بالعامين الماضيين
اإلقبال على السفر للخارج سبب ركوًدا في المشتريات

أرجع تجار ذهب بحرينيون اإلقبال الضعيف نســبيا على مشــتريات المشــغوالت الذهبية خالل فترة عطلة عيد األضحى إلى رغبة الناس في الســفر، وذلك 
بعــد عاميــن لــم يتمكنــوا فيهمــا من الســفر فــي اإلجازات بســبب جائحة كورونا، إضافــة إلى ارتفاع األســعار، آملين أن يحرك موســم األعــراس اإلقبال على 

المصوغات قلياًل .

وعلـــى الرغم مـــن ضعف اإلقبـــال إال أن تجار 
الذهب أجمعوا على أن مبيعات العام الجاري 
تشـــهد زيادة بنســـبة 50 % عن العام الماضي 

في نفس الفترة.
الشهاب  أشــار صاحب مجوهرات  ذلــك،  إلى 
طـــه الــشــهــابــي إلـــى أن عــيــد األضـــحـــى هــذا 
العام شهد إقباال ضعيفا بسبب اتجاه الناس 
ــازة فــي أحد  أو قــضــاء اإلجــ لــلــخــارج  للسفر 

ركودا  “هناك  إن  قائال  بالبحرين،  المنتجعات 
تضررت  المحالت  وأغلب  العيد  أجواء  رغم 
المستمرة  كــورونــا  جائحة  تداعيات  بسبب 
ــحــرب الــروســيــة  حــتــى اآلن، إضــافــة إلـــى ال
األوكرانية إذ ارتفع سعر الذهب، األمر الذي 
 ،”%  80 بنسبة  المبيعات  على  سلبا  انعكس 
زيادة  هناك  نفسه  الوقت  في  “ولكن  مضيفا 

حـــــركـــــة تقدر بنسبة تزيد عن 40 % في 

وأرجع  الماضي”.  العام  عن  الذهب  مبيعات 
الشهابي السبب إلى حرمان الناس من السفر 
لديهم  ما  وإنفاق  الماضيين،  العامين  خالل 
من أموال لالستمتاع بإجازة العيد داخل أو 

خارج البحرين”.
وأضـــاف الشـــهابي “يتجه معظـــم المواطنين 
والمقيمين في البحرين إلى قضاء إجازة عيد 
األضحـــى في الخـــارج وهذا يقلـــل من حركة 
المشـــتريات في قطاعات كثيرة في الســـوق” 
، مضيفا “في ظل األوضاع االقتصادية 
الحالية لم يعد هناك مواسم يزيد 
فيها الطلب علـــى الذهب، وأن 
المواطنيـــن يوجهـــون إنفاقهم 

للسفر خالل العيد”.
وفـــي نفـــس الســـياق، قـــال 
العلوي،  صاحب مجوهرات 
أحمد العلوي “تشـــهد ســـوق 
الذهب في هذا العام ركودا 
األســـعار  ارتفـــاع  بســـبب 
اتجـــاه  إلـــى  إضافـــة  أوال، 
النـــاس للصرف على الســـفر 
خـــارج البحريـــن”، موضحـــا 
اإلجـــراءات  إلغـــاء  “بعـــد 
القيـــود  ورفـــع  االحترازيـــة 
على الســـفر لمعظـــم البلدان 
يتجه اغلب المواطنين إلى 

السفر بعد عامين من توقف حركة السفر في 
اإلجازات”.

لموسم  العادة نستعد  “في  العلوي  واستطرد 
عــيــد األضـــحـــى مـــن بـــدايـــة الـــعـــام بــعــرض 
مــجــمــوعــات خــاصــة لـــأعـــراس والـــهـــدايـــا” ، 
الــعــام  ــذا  انــخــفــض اإلقـــبـــال هـ “فــقــد  مضيفا 
بالنسبة للمواطنين أما بالنسبة للمقيمين فهم 
يقبلون على شراء بعض المشغوالت الذهبية 
موسم  بمناسبة  واألصــدقــاء  لــأهــل  كهدايا 

سفرهم في اإلجازات السنوية”.
الماضييـــن  العاميـــن  “خـــالل  العلـــوي  وقـــال 
ارتفعت مبيعات الذهب بسبب مكوث الناس 
في المنازل طوال الوقت حيث كانت التسلية 
الوحيـــدة هي الشـــراء” ، مضيفـــا “زادت أيضا 
مبيعات األونالين التي ســـاعدت الزبائن على 

االختيار دون التعرض لخطر التجمعات”. 
واتفـــق صاحب مجوهرات حســـن الرمضاني 
فـــي بوابـــة دلمون، جـــالل التحو مـــع ما ذكره 
أســـعار  ارتفـــاع  أن  فـــي  والشـــهابي  العلـــوي 

الذهب أدى إلى عزوف الناس من الشراء هذا 
العام” . وأرجع التحو ارتفاع السعر إلى تحرك 
مؤشـــر أســـعار الذهب في البورصـــة العالمية 
قائاًل “في الســـابق كان مؤشـــر الذهب يتحرك 
فـــي الجلســـة الواحـــدة صعـــودا وهبوطا بين 
دوالر إلـــى دوالر ونصـــف، اآلن يتحـــرك بـ 50 
دوالرا، ما أدى إلى عدم اســـتقرار ســـعر جرام 
الذهـــب لفتـــرة قصيـــرة ال تتعـــدى الســـاعات 
وبعـــض الوقت دقائق ويتحرك بفرق 5 إلى 7 
دوالرات زيادًة وانخفاضا “، موضًحا “ أن هذا 
اضطر تجار الذهب إلى البيع على أعلى سعر 

نظًرا لتحرك األسعار في كل فترة قصيرة”.
وأضاف التحو “يشهد ســـوق مبيعات الذهب 
زيـــادة 50 % عـــن العـــام الماضـــي فـــي نفس 
الفتـــرة متوقعا أن يســـتمر هـــذا التذبذب في 
أســـعار المعدن النفيس لفترة ليست بقصيرة 
، قائـــاًل “سيتســـبب هذا التذبذب في خســـائر 
مناســـبات  فـــي  نعوضهـــا  أن  ونأمـــل  للتجـــار 

أخرى”.
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.29

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.6

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.45

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.551

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.015

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.504

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.332

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625

فهد الشهابي

أظهرت بيانـــات الهيئة العامة لإلحصاء في 
السعودية، أمس األحد، ارتفاع مؤشر الرقم 
القياســـي لإلنتـــاج الصناعـــي بالمملكـــة في 
مايـــو 2022 بنســـبة 24 % مقارنـــة بالشـــهر 
المماثـــل من العام الســـابق، نتيجة لالرتفاع 
فـــي نشـــاط التعديـــن واســـتغالل المحاجـــر 
والصناعـــة التحويليـــة وإمـــدادات الكهرباء 

والغاز.

وأوضحت نتائج النشـــرة الشـــهرية للمؤشر، 
ارتفـــاع الرقـــم القياســـي لنشـــاط التعديـــن 
واســـتغالل المحاجر في شهر مايو الماضي 
بنســـبة 23.3 %، مقارنة بالشهر المماثل من 
العـــام الســـابق، فيمـــا ارتفع الرقم القياســـي 
لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 28.8 %، 
وزاد نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 

.% 3

على أســـاس شـــهري ووفًقا لنتائج النشـــرة، 
ارتفع الرقم القياسي العام لإلنتاج الصناعي 
لشهر مايو الماضي مقارنة بأبريل بنسبة 1.2 
%، نتيجة صعود نشاط التعدين واستغالل 
المحاجـــر الذي ظهر مرتفًعا بنســـبة 0.9 %، 
ونشـــاط الصناعـــة التحويليـــة الـــذي ارتفـــع 
بنســـبة 0.2 %، كمـــا ظهر نشـــاط إمـــدادات 

الكهرباء والغاز مرتفًعا بنسبة 24.9 %.

أداء قوي لإلنتاج الصناعي بالسعودية... نما 24 % في مايو

“ممتلكات “ و “احتياطي أجيال المستقبل” 
البحرينيان ضمن أكبر الصناديق السيادية العالمية

بلغت قيمة أصولها 17.52 مليار دوالر و 624 مليون دوالر على التوالي

البحريـــن  ممتلـــكات  شـــركة  اســـتحوذت 
القابضـــة “الصنـــدوق الســـيادي البحريني”، 
علـــى المرتبـــة 41 عالمًيـــا، والثامنـــة عربًيا، 
ضمـــن أكبـــر الصناديـــق الســـيادية، بعـــد أن 
بلغت أصولها 17.52 مليار دوالر فيما احتل 
الصنـــدوق االحتياطـــي ألجيال المســـتقبل 
البحرينـــي، بالمرتبـــة الثانية عشـــرة عربًيا، 
ضمـــن أكبـــر الصناديـــق الســـيادية، بعـــد أن 

بلغت أصوله قيمة 624 مليون دوالر.
عربيـــا ، احتـــل جهـــاز أبوظبـــي لالســـتثمار 
المركز الثالث عالمًيا والثاني إقليمًيا بقيمة 
أصـــول بلغـــت 708.75 مليـــار دوالر بنهاية 
يونيـــو 2022 مرتفًعـــا بقيمـــة 10.89 مليـــار 
دوالر من 697.86 مليار دوالر بنهاية أبريل 
الماضـــي، وفًقا ألحدث البيانـــات المتوافرة 
مـــن معهـــد SWFI الذي يرصد تطـــور قيمة 

أصول الصناديق السيادية حول العالم.
وعلـــى المســـتوى العربـــي، حـــاز الصنـــدوق 
السيادي لـ”هيئة االستثمار الكويتية” المركز 
الثانـــي بيـــن الصناديـــق الســـيادية العربيـــة 
بقيمة أصـــول تبلغ 708.42 مليار دوالر من 
737.94 مليار دوالر متراجًعا بقيمة 29.52 

مليار دوالر، محتاًل المرتبة الرابعة عالمًيا.
تاله صندوق االستثمارات العامة “السيادي 
السعودي” على المركز الثالث بين الصناديق 
الســـيادية العربية بقيمـــة 620 مليار دوالر، 
والسادسة عالمًيا.تاله جهاز قطر لالستثمار 
على المركز الرابع بين الصناديق الســـيادية 
العربيـــة بقيمة 450 مليار دوالر، والتاســـعة 

عالمًيا.
لالســـتثمارات  دبـــي  مؤسســـة  وحلـــت 
الحكومية، بالمرتبة 11 عالمًيا، والخامســـة 
عربًيا، ضمن أكبر الصناديق الســـيادية، بعد 

أن بلغت أصولها 299.713 مليار دوالر.
واستحوذ الصندوق السيادي لشركة مبادلة 
لالســـتثمار، بالمرتبة 13 عالمًيا، والسادســـة 

عربًيا، ضمن أكبر الصناديق الســـيادية، بعد 
دوالر. مليـــار   284.47 أصولهـــا  بلغـــت  أن 
وحلت شـــركة أبوظبـــي التنمويـــة القابضة 
والســـابعة  عالمًيـــا،   19 بالمرتبـــة   ،)ADQ(
عربًيا، ضمن أكبر الصناديق الســـيادية، بعد 

أن بلغت أصولها 102 مليار دوالر.
واستحوذت هيئة االستثمار العمانية، على 
المرتبـــة 43 عالمًيا، والتاســـعة عربًيا، ضمن 
أكبـــر الصناديـــق الســـيادية، بعـــد أن بلغـــت 

أصولها 17 مليار دوالر.
وحـــل صنـــدوق مصـــر الســـيادي، بالمرتبـــة 
46 عالمًيـــا، والعاشـــرة عربًيـــا، ضمـــن أكبـــر 
الصناديق الســـيادية، بعـــد أن بلغت أصوله 
قيمـــة 11.96 مليار دوالر.واحتل الصندوق 
الســـيادي لشـــركة الشـــارقة إلدارة األصول 
القابضـــة، بالمرتبـــة 71 عالمًيـــا، والحاديـــة 
الصناديـــق  أكبـــر  ضمـــن  عربًيـــا،  عشـــرة 
الســـيادية، بعـــد أن بلغت أصولـــه 1.9 مليار 

دوالر.
واســـتحوذ صندوق االســـتثمار الفلسطيني 
علـــى المرتبة الـ 81 عالمًيا، والثانية عشـــرة 

عربًيا، ضمن أكبر الصناديق الســـيادية، بعد 
أن بلغت أصوله قيمة 856.2 مليون دوالر.

 كما بلغت قيمة أصول الصندوق الســـيادي 
للفجيـــرة القابضـــة 500 مليون دوالر ليحل 
الصناديـــق  تلـــك  بيـــن  األخيـــرة  بالمرتبـــة 
الســـيادية بمنطقة الشرق األوسط في تلك 

الفترة.
وعلى المســـتوى العالمي، تصدر قائمة أكبر 
الصناديـــق الســـيادية فـــي العالـــم صنـــدوق 
التقاعد الحكومي النرويجي بأصول بلغت 

1338.2 مليار دوالر.
وارتفـــع إجمالـــي حجـــم أصـــول صناديـــق 
الثروة الســـيادية بالعالم بنسبة %2.2 بالًغا 
نحـــو 10.21 تريليـــون دوالر مقارنـــة بقيمة 

9.99 تريليون دوالر بنهاية أبريل 2022.
هـــو  الســـيادي  الثـــروة  أن صنـــدوق  يذكـــر 
صندوق اســـتثمار مملوك للدولة يتألف من 
األمـــوال التي تولدهـــا الحكومة، التي غالًبا 
مـــا يتم اشـــتقاقها مـــن فائـــض احتياطيات 
الدولـــة، حيـــث توفـــر الصناديق الســـيادية 

منفعة القتصاد الدولة ومواطنيها.

أحمد العلوي


