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المنامة - بنا

صرح مديـــر إدارة جمارك المنافذ 
البريـــة بشـــؤون الجمـــارك محمـــد 
مـــع  وبالتنســـيق  أنـــه  العيســـى، 
الهيئـــة العامـــة للجمـــارك بالمملكة 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
تقرر اســـتئناف حركة الشـــاحنات 
البحرينيـــة وســـواقها إلى المملكة 
جســـر  عبـــر  الســـعودية  العربيـــة 

الملـــك فهـــد، اعتبـــاًرا مـــن اليـــوم 
األحد.

“الجمارك”: استئناف حركة 
الشاحنات البحرينية إلى السعودية

اإلمارات تشغل أول مفاعل نووي سلمي بالعالم العربي

محطات براكة 
للطاقة النووية 

السلمية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلن نائب رئيس اإلمـــارات رئيس مجلس الوزراء 
حاكـــم دبي الشـــيخ محمد بن راشـــد، نجـــاح الدولة 
فـــي تشـــغيل أول مفاعـــل ســـلمي للطاقـــة النوويـــة 
فـــي العالـــم العربـــي، فـــي محطـــات براكـــة للطاقـــة 
النوويـــة بأبوظبـــي. وقال الشـــيخ محمد بن راشـــد 
في تغريدات بحسابه على “تويتر”، أمس: “نجحت 
فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء 
اختبـــارات شـــاملة وإتمام عملية التشـــغيل بنجاح. 

)11(أبارك ألخي محمد بن زايد هذا اإلنجاز”.

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ورئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفـــة وولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــات تهنئـــة إلى ملـــك المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل 
ســـعود، أعربوا فيها عن خالـــص تهانيهم على 
التنظيـــم الدقيق والناجح لشـــعيرة الحج هذا 
العام، والذي واكب ظروفا اســـتثنائية بســـبب 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا. ويواصـــل حجـــاج 
بيـــت هللا الحـــرام رمـــي الجمرات خـــالل أيام 
التشـــريق الثالثـــة التي بدأت أمـــس، في ظل 
تدابيـــر وقائية مشـــددة، ويبيـــت الحجاج في 
منـــى اســـتعدادا ألداء طـــواف الـــوداع اليـــوم 
األحد، ثم العودة مرة أخرى لمســـكن الحجاج 

في مكة المكرمة.

البحرين تهنئ بالتنظيم الناجح لموسم الحج
ــن يــســتــعــدون لــطــواف الـــــوداع الــيــوم ــم ــرح ــوف ال ــي ض

الحجاج يقفون على مسافات آمنة أثناء رمي الجمرات أمس )أ ف ب(

المنامة، دبي - بنا، العربية. نت

)02 و11(

الخاص بالقطاع  والعمال  الحكومة  المتقاعدين من  يشمل 

عّبئ استمارة التأمينات قبل 11 أغسطس وإال سيقف معاشك

حّددت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
يوم اإلثنيـــن الموافق 11 أغســـطس آخر 
موعـــد الســـتالم اســـتمارة تنفيـــذ قانـــون 
إصـــالح التقاعد بالنســـبة للمتقاعدين من 
بالقطـــاع  ويعملـــون  الحكومـــي  القطـــاع 
الخاص. وفي حال عدم تعبئة االستمارة 
أدنـــى  دون  المعـــاش  ايقـــاف  ســـيتم 

مسؤولية تتحملها الهيئة.
وأمام هذه الفئة مـــن المواطنين خياران 
لتنفيـــذ القانـــون: وقـــف صـــرف المعـــاش 
التقاعـــدي وضـــم مـــدة الخدمة الســـابقة 
لمدة الخدمة الجديدة أو االســـتمرار في 
صـــرف المعـــاش الحالـــي المســـتحق عن 
مـــدة الخدمة الســـابقة. ونشـــرت “البالد” 
نسخة من االســـتمارة بصيغة )PDF( عبر 

موقعها االلكتروني.

اســـتوردت البحرين في النصف األول 
من العام الجاري كمامات طبية بقيمة 
16.5 مليـــون دينـــار )نحـــو 45 مليـــون 
دوالر(،إذ بلغت زنة الكمامات في هذه 
الفترة نحو 720 طنا من مختلف دول 

العالم. وشـــكلت الصين المصدر الرئيـــس واألكبر للكمامات، التي انخفضت 
أسعارها بشكل كبير في السوق المحلية في اآلونة األخيرة.

720 طنا واردات البحرين من 
الكمامات بالنصف األول

)08(
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6 أندية تتقدم للتحول إلى شركات“أفالم السعودية” عبر اإلنترنتإضرابات في مصافي النفط اإليرانية750 مليون دينار تحويالت “بنفت بي”إغالق مقهى بالعاصمة
أغلقت إدارة الصحة العامة متمثلة  «

بقسم مراقبة األغذية بالتنسيق 
والتعاون مع إدارة التفتيش بوزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة 
البحرين للسياحة والمعارض، أحد 

المقاهي في العاصمة المنامة، إثر 
مخالفته اإلجراءات االحترازية.

كشف مدير العالقات العامة  «
واالتصاالت المؤسسية في شركة 

“بنفت” عادل الكوهجي لـ “البالد” عن 
أن إجمالي قيمة التحويالت المالية 

Ben� )التي تمت عبر خدمة “بنفت بي” 
efitPay( تجاوزت 750 مليون دينار في 

النصف األول من العام الجاري.

نظم عمال مصافي النفط  «
والغاز والبتروكيماويات 

وموظفوها في عدة مدن 
جنوب إيران، إضرابات واسعة، 

صباح أمس، احتجاًجا 
على عدم دفع الرواتب 

والمستحقات.

أعلنت اللجنة المنظمة  «
لمهرجان “أفالم السعودية” 

عن تخصيص الدورة 
السادسة من المهرجان 
للعرض بشكل افتراضي 

بالكامل في الفترة من 1 إلى 
6 سبتمبر 2020.

أوضح مصدر في وزارة شؤون  «
الشباب والرياضة، أن 6 أندية 

محلية تقدمة إلى لطلب 
الحصول على تصريح التحول 

من نادي إلى شركة أستثمارية 
بعد تشريع هذا القانون من 

قبل مجلس الوزراء.

 علي الفردان

 

2020يوليو  28يعتمد للنشر بتاريخ  المستحقات التأمينيةإدارة    

  

SIO_PB_REC_FRM_15 
2020يوليو  28يعتمد للنشر بتاريخ   

اآلثار القانونية المترتّبة على تنفيذ الخيارات 
)  21الواردة في أحكام المرسوم بقانون رقم (

 of 2 2  1إصدار رقم  -2020لسنة 

    
 

  
 
 

  "  صندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية "
 2020) لسنة  21المرسوم بقانون رقم ( الخيارات الواردة في تنفيذ اآلثار القانونية المترتّبة على

  

  الخيار األول
وقف صرف المعاش التقاعدي وضم مدة الخدمة السابقة إلى (

 )مدة الخدمة الجديدة

  الخيار الثاني
المستحق عن مدة الخدمة  استمرار صرف المعاش التقاعدي(

 )السابقة

 
المستحق وفقاً ألي نظام  إيقاف المعاش التقاعدي . 1

 .تقاعدي أو تأميني

   المراد تسوية كافة االلتزامات المترتبة على المعاش . 2

 . إيقافه

وفقاً حالية ال مدة الخدمةالخدمة السابقة إلى مدة ضم  . 3

المنصوص عليها في القوانين واألنظمة للقواعد 

 .التقاعدية والتأمينية

 حاليةال تصرف المستحقات التقاعدية عند انتهاء الخدمة . 4

 ً  .على أساس المدتين معا

عند تسوية المعاش يعاد صرف المعاش الموقوف  . 5

عدم شرط ب حاليةنسبة المعاش عن المدة الله وتضاف 

مدتين ال) عن %80نسبة المعاش المستحق ( تجاوز

 معاً. 

تعويض الدفعة الواحدة عن  أو يتم صرف مكافأة التقاعد . 6

 .المدة التي ال تدخل في حساب المعاش

 
 .التقاعديالمعاش  استمرار صرف . 1

 . العمل اتالتأمين ضد إصاب في فرع شتراكاال . 2

 االلتزام بسداد اشتراك فرع التأمين ضد التعطل. . 3

إلغاء اشتراك فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز  . 4

يتم صرف مكافأة ، و1/8/2020اعتباراً من والوفاة 

دد الفترة التي سُ تعويض الدفعة الواحدة عن أو  التقاعد

القانون، وذلك عند انتهاء نفاذ ل قب شتراكهذا االعنها 

 .حاليةال الخدمة

اإلجراءات ال يجوز العدول عن هذا الخيار بعد إتمام  . 5

 الخاصة بتنفيذه.

 

  :هام يهوتن

وإّال سيتم ،  2020أغسطس   11تاريخ  هو  "    2020لسنة  )  21استمارة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (  آخر موعد الستالم "

  إيقاف المعاش دون أدنى مسؤولية تتحّملها الهيئة.

  

 

المستحقات التأمينيةإدارة  عادي  

 

SIO_PB_REC_FRM_014 عادي 
)  21( رقم بقانون المرسوم أحكام تنفيذ استمارة

 of 2 1  1إصدار رقم  -2020 لسنة

    
 

 

  "  صندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية "
 2020) لسنة  21استمارة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (

  
    

                    الرقم الشخصي:  ........................................................  سم الموظف: ا
  

          رقم النقال: ........................................................  البريد اإللكتروني:
 

    جهة العمل الحالية

   القطاع المدني       خاصالقطاع ال             القطاع العسكري   

  صاحب معاش من 

   القطاع المدني       خاصالقطاع ال           القطاع العسكري       مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية    

 الخيار الثاني الخيار األول

    مدة الخدمة   وضمصرف المعاش التقاعدي    وقفأرغب في
 السابقة إلى مدة الخدمة الجديدة.

  صرف المعاش التقاعدي الحالي  استمرارأرغب في
 المستحق لي عن مدة الخدمة السابقة.

للهيئة بقسط االستبدال أو أية أقساط أخرى يتوّجب عليه تسوية المبلغ  افي حالة الخيار األول: إذا كان صاحب الطلب ملتزم
  جراءات المتّبعة في الهيئة وفقًا للقوانين واألنظمة.حسب االعليه المتّبقي 

 السداد دفعة واحدة   مواصلة السداد على أقساط شهرية  
  

 على علم ودراية بكافة اآلثار القانونية المترتّبة على اختياريبصحة البيانات المدّونة وأّني أقّر أنا الموقّع أدناه إقرار: 

  توقيع صاحب الطلب

 ..........................................................  

  .……/.…./..……  التاريخ:

  الستخدام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

 

  ...................................   : المسؤول المختص توقيع  .....................................   : توقيع الموظف المختص

  .……/.…./..……التاريخ:  .……/.…./..……التاريخ: 

محرر الشؤون المحلية

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أعلـــن 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 
“البلديـــات”  أنَّ  خلـــف  عصـــام 
توقفـــت عـــن اســـتالم أيـــة مبالـــغ 
أو  المعامـــالت  نظيـــر  نقديـــة 
الرســـوم البلديـــة بـــدءا من شـــهر 
أبريـــل الماضـــي، مشـــيرا إلـــى أنَّ 

الرســـوم  بدفـــع  اكتفـــت  الـــوزارة 
اإلنترنـــت  طريـــق  عـــن  البلديـــة 
بالربط مع المنصة الوطنية للدفع 
بالتعـــاون   )NPA( اإللكترونـــي 
مع هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة أو عن طريق منصة 

الدفع “سداد”.

وقف الدفع نقًدا لمعامالت البلديات
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

التحـــول  لجنـــة  رئيـــس  كشـــف 
الرقمـــي واألمـــن الســـيبراني في 
جمعية مصـــارف البحرين أحمد 
العنصـــر  نســـبة  أن  البلوشـــي، 
الماليـــة  بالمؤسســـات  البشـــري 
ســـتنخفض إلى 58 % في العام 
2022، وإلـــى 48 % فـــي العـــام 
2025 مقابل ارتفاع نسبة أعمال 

األنظمة التقنية والروبوتات.
نـــدوة  فـــي  البلوشـــي  وأكـــد 
نظمتهـــا الجمعية عن بعد بشـــأن 
فـــرص العمـــل بقطـــاع الخدمات 
المصرفيـــة والماليـــة أن القطـــاع 
يتغير بشـــكل كبير بفعل التقنية، 
خاصة مـــع دخـــول مزودين غير 

تقليديين.

العنصر البشري بالمؤسسات 
المالية سينخفض لـ 58 %

المنامة - جمعية المصارف

)08(
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سفير البحرين 
بأبوظبي يهنئ 

حكام اإلمارات
دولة  لــدى  البحرين  مملكة  سفير  أعــرب 
ــمــتــحــدة الــشــيــخ  ــعــربــيــة ال اإلمـــــــارات ال
آل خليفة، عن خالص  بن عبدهللا  خالد 
العربية  اإلمـــارات  دولــة  لحكام  التهاني 
المتحدة وشعبها العزيز بمناسبة تشغيل 
في  النووية  للطاقة  سلمي  مفاعل  أول 
متمثال  “بــراكــة”،  بمحطة  العربي  العالم 
التابعة  للطاقة  نــواة  شركة  نجاح  فــي 
تشغيل  عـــن  والـــمـــســـؤولـــة  لــلــمــؤســســة 
وصيانة محطات براكة للطاقة النووية 
تشغيل  بداية  عملية  إتمام  في  السلمية 

مفاعل المحطة األولى.

جاللة الملك يشيد بالتنظيم 
الدقيق والناجح لموسم الحج

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
إلـــى أخيـــه خـــادم  عيســـى آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب 
جاللـــة الملـــك فيها عـــن خالـــص تهانيه علـــى التنظيم 
الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام، والذي واكب 
ظـــروف اســـتثنائية بســـبب جائحـــة فيـــروس كورونا؛ 
األمر الذي عكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية 
وحرصها على تحمل تلك المســـؤولية المقدسة بإقامة 
كبرى الشـــعائر اإلســـالمية، مثمًنا جاللته بـــكل التقدير 
الجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشـــريفين وحكومته 
الرشيدة بتنظيم شعيرة حج هذا العام وفق إجراءات 
احترازيـــة حرصـــت على تحقيق أعلى معايير ســـالمة 
وصحـــة ضيوف الرحمـــن والعناية بهم. ســـائالً جاللته 
المولى جل وعال أن يتقبل من حجاج بيت هللا الحرام 
طاعاتهـــم، وأن يمن عليهم باألجر والمغفرة، وأن يعيد 

هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية 
وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم واالزدهار والرخاء 
فـــي ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشـــريفين، 

الخيـــر  بوافـــر  العربيـــة واإلســـالمية  األمتيـــن  وعلـــى 
واليمن والبركات، وأن يرفع هذه الغمة عن ســـائر بالد 

المسلمين والبشرية جمعاء.

المنامة - بنا

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

المنامة - بنا

أشـــاد وزيـــر اإلعـــالم علـــي الرميحي 
العربيـــة  للمملكـــة  الكبيـــر  بالنجـــاح 
الســـعودية الشـــقيقة بفضـــل القيـــادة 
الحكيمة لخادم الحرمين الشـــريفين 
آل  العزيـــز  عبـــد  بـــن  ســـلمان  الملـــك 
ســـعود، وولـــي عهـــده األمين صاحب 
بـــن  محمـــد  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان في إقامة مناسك الحج لهذا 
والظـــروف  التحديـــات  رغـــم  العـــام، 
االستثنائية المرتبطة بتفشي جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وأكـــد فـــي تصريحات لوكالـــة األنباء 
الســـعودية )واس( أن نجـــاح موســـم 
الحـــج رغـــم التحديـــات والصعوبات 
الهائلـــة  التنظيميـــة  القـــدرات  أثبـــت 
للمملكة، ومّثل تتويًجا لنجاحاتها في 
السنوات الماضية في إقامة منظومة 
الخدمـــات  مـــن  متكاملـــة  عصريـــة 
والتســـهيالت اإلدارية واللوجســـتية، 

العمرانيـــة  مشـــروعاتها  وتواصـــل 
لتوسعة الحرمين الشريفين، وتطوير 
وخدمـــات  التحتيـــة  البنيـــة  مرافـــق 

الرعاية الصحية والعالجية.
وأضـــاف أن جهـــود المملكـــة العربيـــة 
خدمـــة  فـــي  الشـــقيقة  الســـعودية 
قيـــم  وإعـــالء  والمســـلمين  اإلســـالم 
والتســـامح  واالعتـــدال  الوســـطية 
والســـالم وأياديهـــا البيضاء ســـتبقى 
راســـخة فـــي وجـــدان األمـــة العربية 

واإلسالمية.

الرميحي: قدرات تنظيمية هائلة للسعودية

وزيـر العـدل: نجـاح كـبيــر لموســم الـحــج

أشـــاد وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف رئيـــس اللجنـــة العليـــا لشـــؤون 
الحـــج والعمـــرة الشـــيخ خالـــد بـــن علي آل 
العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل  بجهـــود  خليفـــة 
الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة  الســـعودية 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود، فـــي خدمـــة ضيـــوف الرحمـــن مـــن 

حجـــاج بيت هللا الحرام، وتقديم الخدمات 
مناســـكهم  الحجـــاج  ليـــؤدي  والتســـهيالت 
بـــكل يســـر وسالســـة وراحـــة وهـــم آمنـــون 
االســـتثنائية  الظـــروف  رغـــم  مطمئنـــون، 
التـــي يمر بها العالم بســـبب جائحة كورونا، 
حيث لم تســـجل أي إصابـــة بالفيروس بين 
الحجاج أو بداخل المشـــاعر المقدسة وفق 
ما أعلنته وزارة الصحة الســـعودية من خلو 
المشـــاعر المقدســـة مـــن إصابـــات فيـــروس 

كورونا المستجد.
وقـــال “إن النجـــاح الكبيـــر لتنظيـــم موســـم 
الحج لهذا العام وسالســـة تصعيد وتفويج 
الحجاج بين المشـــاعر، هو امتداد للمسيرة 
العربيـــة  للمملكـــة  المباركـــة  التاريخيـــة 
السعودية الشـــقيقة قيادة وحكومة وشعبا 
وحســـن  الرحمـــن  ضيـــوف  اســـتقبال  فـــي 
الشـــعيرة  هـــذه  مناســـك  ألداء  التنظيـــم 

العظيمة لجميع الحجاج دون استثناء”.

المنامة - بنا

أضحى مبارك

لــم نكــن علــى بعد ســوى لحظات من وقفة عرفــات، من أيام مباركــة تجعلنا على أهبة 
االســتعداد لكي نســتقبل “أضحى” جديد، بثياب جديدة، من زمن آخر يأخذنا، قرًبا أو 
بعًدا من مناســك تابعناها وشــرائع آمنا بها، ومشــاعر مقدسة نحيا معها كل سنة أجمل 

من أيام عمرنا.
األب الرئيــس يضــع بروتوكــواًل جديــًدا آلليــة صرف األدويــة من الصيدليات، وســموه 
حفظــه هللا ورعــاه يتابــع عــن ُبعــد كل ما يقتــرب به نحو همــوم الناس، نحــو منافعهم 
ومناقبهــم وأضغــاث أحالمهــم، ســموه يأخــذ القــرار الشــعبي مــن وحــي بنــي وطنــه، 
ويســتلهم تصويبــه للتوجيــه الحكيــم مــن حاجــات معاصــرة ملحــة، ومــن ضــرورات 

متعاظمة على المدى من الزمن.
كل شــيء يمضي بســرعة بفعل جائحــة كورونا، القرارات، المتغيــرات، البروتوكوالت، 
وحتى محاسن الصدف، كل شيء يفرض علينا تعاطًيا أسرع مع اآلثار، وتفهًما أعمق 
ألدق القضايا وأعقد التحديات، وتجرًدا يتوازى مع جسامة الهجمة الكونية، وكارثية 

التداعيات المترتبة.
مــن هنــا نجد خليفة بن ســلمان وهو يتابع الشــارد والوارد مــن مالحقات يومية ألبعاد 

قضية، ومن متطلبات آنية لمناطق أو فئات تواجه مشكلة أو أزمة أو معاناة.
االســتباق الزمنــي للمعضــالت المتراكمــة أفضــل مــا يــؤدي إلــى حلحلتهــا، والتعاطــي 

المبدئي مع األثر المباشر يقلل من جسامة األضرار، ويخفف من أعراض المشكلة.
هنــا يكمــن التحــرك األبوي من رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن 
سلمان أطال هللا عمره، وهنا نشعر بأن أبوية التعامل مع قضايانا ومشكالتنا يوفر لنا 

مناًخا صحًيا صحيًحا لتصويب مسار، أو لتخفيف عارض، أو مواجهة طارئ.
عيــد األضحــى المبــارك يهــل علينــا هــذه الســنة ونحــن نعاني مــن التباعــد االجتماعي 
بفعــل جائحــة كورونــا، هــو ما يفرض علينــا تقارًبا من نــوع جديد، تالحًمــا يرتقي إلى 
مرتبــة ردم الفجــوات بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد، وتفريــغ الملفــات من غبار الســنوات 
المكتظة بالهموم والمســئولة عما يمكن أن نعاني منه بســبب ســباق معرفي ال تخطئه 
عيــن، ومنافســة أمميــة محمــودة علــى كســب الرهــان نحو لقــاح ناجع، وعــالج ناجح، 

وإجراءات وقاية تفي بالغرض.
ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أننــا فــي مملكــة البحريــن وبتوجيــه ســاٍم من عاهــل البالد 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه، وبعمــل دؤوب من الحكومة برئاســة ســمو رئيــس الوزراء 
الموقر حفظه هللا ورعاه، ومتابعة وجهود اللجنة التنســيقية برئاســة ســمو ولي العهد 
األميــن حفظــه هللا ورعــاه، نجــد اليــد مع اليد؛ من أجل وطن يســتطيع أن يفك شــفرة 
المواجهة لوباء، ومن أجل شعب قادر على اجتياز المحنة بكل كفاءة واجتالء، ومن 
أجــل فريــق بحرينــي واحد يمكنه تحقيق المعجزات ونحــن نتجه بخطى حيثية نحو 

نهاية موجة، وبداية طريق.
كل األمنيــات الصادقــة أرفعهــا إلى مقام قيادتنــا المخلصة ممثلة فــي العاهل المفدى، 
وســمو رئيــس الــوزراء الموقر وســمو ولــي العهد األميــن، وإلى شــعب البحرين الوفي 
بهــذه المناســبة المباركــة الجليلــة، بــأن يعيدهــا هللا علينــا جميًعــا وعلى بالدنــا بالخير 

واليمن والسعادة واأليام الجميلة التي لم نعشها بعد، وكل عام وأنتم بخير.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج

علي الرميحي

الشيخ خالد بن علي

جهود كبيرة للسعودية في إنجاح موسم الحج

بعـــث رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، برقيـــة تهنئة إلى أخيه 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
أعـــرب فيها ســـموه عـــن خالص التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة عيد األضحى المبارك، ســـائال هللا تعالى أن 
يعيـــد هذه المناســـبة المباركة الكريمـــة وأمثالها على 
خادم الحرمين الشـــريفين وعلى الشـــعب الســـعودي 
الشـــقيق وعلـــى األمتيـــن العربية واإلســـالمية بوافر 

اليمن والخير والبركات.
كما أعرب ســـموه عن أطيب التهاني لخادم الحرمين 
الشـــريفين بمـــا مـــّن هللا عليـــه به مـــن نعمـــة الصحة 
والعافيـــة، داعيـــا هللا عـــز وجـــل أن يمتعـــه بموفـــور 
الصحـــة والســـعادة وتمـــام العافيـــة والعمـــر المديـــد 
لمواصلـــة جهـــوده الخيـــرة ومســـاعيه المباركـــة في 

قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود 
الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين؛ من أجل 
إنجـــاح موســـم الحـــج هذا العـــام في ظـــل إجراءات 
احترازية شـــديدة الدقة للوقاية من انتشار فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، وبمـــا يعكـــس ما يوالـــي خادم 
الحرميـــن الشـــريفين بذلـــه مـــن جهـــود مخلصـــة في 
إقامـــة مناســـك الحـــج عاما بعـــد عام وفـــي مختلف 
الظـــروف، وتوفيـــر أقصى درجات الراحـــة والحماية 
واألمـــان لضيـــوف الرحمـــن، ضارعـــا ســـموه إلى هللا 
عـــز وجـــل أن يزيـــح عنا وعن البشـــرية جمعـــاء هذه 
الجائحة. وأثنى ســـموه علـــى المواقف النبيلة لخادم 

الحرمين الشـــريفين وجهـــوده المتواصلة في خدمة 
قضايـــا األمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية، وبمـــا يعكس 
الـــدور المحـــوري الـــذي تضطلع بـــه المملكـــة العربية 

السعودية الشقيقة في ظل قيادته الحكيمة.
وأعرب سموه عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين 
الســـعودي  وللشـــعب  والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور 
الشـــقيق باطراد الرفعة والتقـــدم والنماء، وللعالقات 
األخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشـــعبين 

الشقيقين بدوام االزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية 
تهنئـــة إلـــى صاحب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ولـــي العهـــد نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع فـــي المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة، أعرب ســـموه فيها عن 
خالص التهانـــي والتبريكات بمناســـبة عيد األضحى 

المبارك.
الحرميـــن  خـــادم  حكومـــة  بجهـــود  ســـموه  وأشـــاد 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
فـــي إقامة شـــعائر موســـم الحـــج هذا العـــام في ظل 
إجراءات احترازية شديدة الدقة للوقاية من انتشار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( أداء لرســـالتها النبيلة 

في خدمة ديننا الحنيف.
وأعـــرب ســـموه عن تقديـــره لكافة جهـــود وإنجازات 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، معبرا ســـموه عن بالغ االعتزاز 
والفخـــر بوشـــائج القربـــي والمحبة التـــي تجمع بين 

البلدين والشعبين الشقيقين.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيس الـــوزراء برقيـــة تهنئة 
إلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خالـــد الفيصل 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود مستشـــار خـــادم الحرمين 
الشـــريفين، أميـــر منطقة مكة المكرمـــة، رئيس لجنة 
الحـــج المركزيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، أعـــرب فيهـــا ســـموه عـــن خالـــص التقدير 
للمســـاعي العظيمـــة التي يبذلها وجميع المســـؤولين 
بإمارة مكة المكرمة ولجنة الحج المركزية أداًء لهذه 
الرســـالة النبيلـــة، التي يتحملها بـــكل أمانة وإخالص 
في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، 
داعيـــا ســـموه المولـــى عـــز وجـــل أن يجـــزي صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خالـــد الفيصل بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود الخيـــر والثـــواب العظيـــم، وأن يديم عليه 
موفـــور الصحـــة والســـعادة وعلـــى المملكـــة العربيـــة 

السعودية الشقيقة اطراد الرفعة والتقدم والنماء.

المنامة - بنا

توفير أعلى معايير السالمة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن
ــاح مــوســم الــحــج ــج ــن ــة ب ــودي ــع ــس ــد يــهــنــئ ال ــه ــع ــي ال ــ ــو ول ــم س

بعـــث ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئة إلـــى ملك 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بن عبـــد العزيز آل ســـعود، 
أعرب ســـموه فيها عـــن خالص تهانيه علـــى التنظيم 
الناجـــح لشـــعيرة الحج هـــذا العـــام، التي اســـتدعت 
جهـــوًدا عظيمـــة لمـــا واكبته مـــن ظروف اســـتثنائية 
بســـبب جائحـــة فيـــروس كورونا ما عكـــس الحرص 
الـــذي توليـــه المملكة العربية الســـعودية ومســـاعيها 
المقدســـة  المســـؤولية  تلـــك  تحمـــل  فـــي  المباركـــة 
بإقامة كبرى الشـــعائر اإلســـالمية، مثمًنا ســـموه ببالغ 
التقدير الجهـــود الكبيرة لخادم الحرمين الشـــريفين 
وحكومته الرشـــيدة بتنظيم شـــعيرة حـــج هذا العام 
وفـــق إجراءات احترازيـــة وتدابير وقائية ســـاهمت 
فـــي تحقيـــق أعلـــى معاييـــر الســـالمة للحفـــاظ على 
صحـــة ضيـــوف الرحمـــن وتوفيـــر أقصـــى درجـــات 

الراحة والعناية بهم.
داعًيـــا ســـموه المولـــى القديـــر أن يتقبل مـــن حجاج 
بيت هللا الحرام أعمالهم وطاعاتهم، وأن يمن عليهم 
باألجـــر والمغفـــرة، وأن يعيد هذه المناســـبة المباركة 

علـــى المملكـــة العربية الســـعودية وشـــعبها الشـــقيق 
بالمزيـــد من التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة 
الحكيمة لخادم الحرمين الشـــريفين، وعلى األمتين 
العربية واإلسالمية بوافر الُيمن والبركات، وأن يرفع 
هـــذه الجائحة عن بالد المســـلمين والبشـــرية جمعاء 

ويسبغ على عباده نعمة الصحة.
وبعـــث ولي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ببرقيتـــي تهنئة مماثلتين 
إلـــى ولـــي العهـــد نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير 
الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة أخيه 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، وإلى مستشـــار خادم الحرمين 
الشـــريفين أميـــر منطقة مكـــة المكرمـــة رئيس لجنة 
الحـــج المركزيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة أخيـــه صاحب الســـمو الملكـــي األمير خالد 

الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

ــادم الــحــرمــيــن بــعــيــد األضــحــى ــ ــس الــــــوزراء يــهــنــئ خ ــي ســمــو رئ
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خلف: وقف الدفع نقًدا لمعامـالت البلديـات
“ســــــداد” عـــبـــر  أو  اإلنـــتـــرنـــت  ــق  ــريـ طـ ــن  ــ ع الــــرســــوم  إيـــــــداع 

أعلـــن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
أنَّ  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
“البلديـــات” توقفت عن اســـتالم أية مبالغ 
نقدية نظير المعامالت أو الرســـوم البلدية 
بـــدءا مـــن شـــهر أبريـــل الماضـــي، مشـــيرا 
الرســـوم  بدفـــع  اكتفـــت  الـــوزارة  أنَّ  إلـــى 
البلديـــة عـــن طريـــق اإلنترنـــت بالربط مع 
 )NPA( المنصة الوطنية للدفع اإللكتروني
بالتعـــاون مع هيئـــة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة أو عـــن طريـــق منصـــة الدفع 
“ســـداد”.  وقـــال خلـــف إنَّ “إلغـــاء عمليـــة 
البلديـــة  المعامـــالت  لـــدى  النقـــدي  الدفـــع 
وتحويلهـــا إلـــى خدمة عـــن طريـــق الدفع 
ة  اإللكتروني باســـتخدام اإلنترنت أو منصَّ
الحكومـــة  ـــه  توجُّ ضمـــن  يأتـــي  “ســـداد” 
فـــي تحويـــل المعامـــالت الحكوميـــة إلـــى 
معامـــالت إلكترونيـــة بمـــا ُيســـّهل عمليـــة 

إجـــراء المعامالت”، مشـــيرا إلـــى أنَّ كثيرا 
فـــي  بـــدأت  الحكوميـــة  المؤسســـات  مـــن 

اتخاذ مثل هذه الخطوات. 
وأوضـــح خلـــف أنَّ عـــدد المعامـــالت التي 
ة الدفع الوطني بلغت  تمت من خالل منصَّ
)6,572( معاملـــة، فيمـــا بلغـــت المعامـــالت 
ة سداد )6,878(  التي تمت عن طريق منصَّ
وذلـــك منذ بدء تطبيـــق النظام وحتى 23 

من الشهر الجاري.
وأردف “مـــن أهـــم أهـــداف هذا المشـــروع 
هو تقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي 
إلـــى  البلديـــة  الخدمـــات  مـــن  للمســـتفيد 
مواقـــع مراكـــز خدمـــات العمـــالء الخاصة 
بأمانة العاصمة والبلديات إلتمام المعاملة 
والدفـــع النقـــدي، كما أن هـــذه الخطوة من 
شـــأنها أن توّفر للعميل ميزة الدفع من أي 
مـــكان وفي أي وقت وحصوله على إثبات 

وهـــي خطـــوة  إلكترونيـــا،  الدفـــع  عمليـــة 
تدعم تحويـــل المعامـــالت الحكومية إلى 
بالســـهولة  تتميـــز  إلكترونيـــة  معامـــالت 
واليســـر للعمـــالء”.  وتابـــع “كمـــا أن هـــذه 
الخطوة توفر عنصر حماية أمنية أكثر من 
اآلليـــة النقدية وتســـهم فـــي تقليل تدخل 

العنصـــر البشـــري فـــي إنجـــاز المعامـــالت 
بحيث يمكن للعميل دفع الرســـوم مباشرة 
وتحويلهـــا للبنـــك دون الحاجـــة إلـــى جهة 
لة  أمنيـــة في نقل األمـــوال النقدية المحصَّ
نتيجـــة المعامالت الحكوميـــة وما يتبعها 
من إجراءات”.  وأكد وكيل الوزارة لشؤون 
البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة 
أنَّ “البلديات” بدأت بتطبيق هذه الخطوة، 
والتـــي هـــي جـــزء مـــن خطـــوات برنامـــج 

ل الرقمي للخدمات البلدية”. التحوُّ
وأكَّد أنَّ قنوات الدفع اإللكتروني متوفرة 
www. ( حاليـــا عـــن طريق موقـــع الـــوزارة
mun.gov.bh(، إذ يمكـــن الدفع عن طريق 
اإلنترنـــت باســـتخدام البطاقـــة االئتمانية 
أو بطاقـــة الصـــراف اآللـــي، ويتطلب ذلك 
إنشـــاء حساب للمســـتخدم، أو باستخدام 

ة “سداد”. منصَّ

عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة الصحة

العامـــة  الصحـــة  إدارة  قامـــت 
متمثلة بقســـم مراقبـــة األغذية 
بالتنســـيق والتعـــاون مـــع إدارة 
الصناعـــة  بـــوزارة  التفتيـــش 
وهيئـــة  والســـياحة،  والتجـــارة 
البحريـــن للســـياحة والمعارض، 
بغلق أحد المقاهي في العاصمة 
إثـــر  علـــى  وذلـــك  المنامـــة، 
مخالفته اإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد مـــن 
انتشـــار فيروس كورونا )كوفيد 
الجهـــات  مـــن  الصـــادرة   )19  -
“الصحـــة  وقالـــت  المعنيـــة. 
لمخالفـــة  نظـــًرا  إنـــه  العامـــة”: 
والقوانيـــن  لألنظمـــة  المقهـــى 
المعمول بها في مملكة البحرين 
في ظل اســـتمرار قرارات وقف 

الداخليـــة  الخدمـــات  تقديـــم 
فـــي المطاعم والمقاهـــي ماعدا 
الســـياحية منها حسب التعميم 
البحريـــن  هيئـــة  مـــن  الصـــادر 
الصـــادر  والمعـــارض  للســـياحة 
تـــم   ،2020 يوليـــو   28 بتاريـــخ 
تطبيق القوانين حيال المقهى.

ولفتـــت “الصحـــة العامـــة” إلـــى 
أنـــه قـــد قـــام مأمـــورو الضبـــط 
القضائي بقسم مراقبة األغذية 
بالتنســـيق مع مأمـــوري الضبط 
التفتيـــش  بـــإدارة  القضائـــي 
والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
مخالفـــات  بضبـــط  والســـياحة 
المقهـــى وغلقـــه إدارًيـــا، تمهيًدا 
اإلداريـــة  اإلجـــراءات  التخـــاذ 

والقانونية بهذا الشأن.

إغالق مقهى بالعاصمة 
لمخالفته ضوابط الوقاية

تنفيــذ حملــة التطهيــر االحتــرازي بالرفــاع الشرقــي

انطالقـــا من حـــرص ومتابعة محافظ 
الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
خليفـــة بن علي بـــن خليفة آل خليفة، 
وضمن جهود المحافظة الجنوبية في 
تعزيز اإلجـــراءات والتدابير الوقائية 
بالتعاون مع اإلدارات األمنية، أقامت 
المحافظـــة حملة التطهيـــر االحترازي 
بالشـــراكة  الشـــرقي  الرفـــاع  بمنطقـــة 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  مـــع 
ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية 

وعدد من المتطوعين.
وبهذه المناســـبة، أشاد سمو المحافظ 
القائمـــة  المجتمعيـــة  بالشـــراكة 

والجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل رجـــال 
األمـــن والمتطوعيـــن، مؤكـــدًا ســـموه 
أن حمـــالت التطهيـــر االحترازي تأتي 
مـــن منطلـــق تعزيـــز الوعـــي وتطبيق 

الوقائيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
الالزمـــة، للحـــد مـــن انتشـــار فيروس 

كورونا كوفيد 19.
واشـــتملت حملة التطهيـــر االحترازي 

التي اقيمت بمنطقة الرفاع الشـــرقي 
بمشـــاركة  العامـــة  المرافـــق  تطهيـــر 
المتطوعيـــن الذين ســـاهموا بدورهم 
البارز في المسؤولية المجتمعية التي 

تندرج وفق مبدأ الشراكة المجتمعية 
لتعزيـــز الوعـــي والتباعـــد االجتماعي 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  خـــالل  مـــن 
االحترازيـــة الالزمـــة. وحضـــر حملـــة 

مـــن  عـــدد  االحتـــرازي،  التطهيـــر 
ضبـــاط  و  بالمحافظـــة  المســـؤولين 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  مـــن اإلدارة 
ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

دول مجلس التعاون في مواجهة الواقع
Û  أصبح الجميع يدرك اآلن أننا دخلنا عصر أو مرحلة

مــا بعــد كورونا، وهي مرحلة تختلف من دون شــك 
عن سابقاتها.

Û  وفــي منطقتنــا بالذات أصبح علــى كل واحد منا أن
يــدرك أن األيــام القادمــة لــن تكــون مثــل ســابقاتها، 
وقد تكون صعبة وقاســية؛ إذ سنعيش تحت وطأة 
أزمــة اقتصاديــة وتراجــع لمعــدالت النمــو، ممــا قــد 
يؤدي إلى انخفاض دخل الفرد ومستوى معيشته.

Û  إن تدنــي أســعار النفط وانخفــاض الطلب عليه أدى
إلــى تراجع إيرادات دول مجلس التعاون بعشــرات 
المليــارات مــن الــدوالرات، وعلى هذا األســاس فإن 
الثــروة  أن  يتوقــع  أصبــح  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
الماليــة لهــذه الــدول قــد تنفــذ في غضون الخمســة 
عشر عاًما المقبلة في ظل هذا التدني، ما لم تسارع 
هــذه الــدول في تنفيــذ برامج وخطــط اإلصالحات 

المالية المطلوبة.
Û  إن حكومــات دول المجلــس تواجــه اآلن صعوبــات

بالغــة في إدارة العجــوزات المتفاقمة في موازناتها 
التي تعرضت، وما تزال تتعرض، لالستنزاف جراء 
اإلنفــاق العالي على االحتياجات األمنية والدفاعية 
السياســية  واألوضــاع  التهديــدات  تفرضهــا  التــي 
واألمنيــة المضطربة فــي المنطقة، إلى جانب أعباء 
الديون، واإلنفاق العام على التوظيف في الوزارات 
والدوائر  والمؤسسات الحكومية، وتصاعد تكاليف 
معاشــات التقاعد، والدعم والخدمــات االجتماعية، 
ومتطلبــات برامج االنعــاش والتحفيز التي أطلقتها 
كورونــا،  تداعيــات  لمواجهــة  المنطقــة  حكومــات 

وغيرها.
Û  تهيــؤا أكثــر  نكــون  أن  علينــا  يفــرض  ذلــك  كل  إن 

للتحــوالت التــي ستشــهدها أوضاعنــا االقتصاديــة، 
التحديــات  لمواجهــة  اســتعداًدا  أكثــر  نكــون  وأن 
االقتصادية المقبلــة بكل واقعية وبراغماتية، ولكن 
بــروح إيجابيــة وثقة وتفــاؤل وذلــك لتجنب كل ما 

من شأنه أن يحبط من هممنا ويثبط عزائمنا.
Û  الرئيــس أو  الوحيــد  الممــول  النفــط هــو  لقــد ظــل 

يمكــن  المجلــس، وهــي حالــة ال  القتصــادات دول 

االســتمرار عليهــا، وتتطلــب مــن هــذه الــدول إيجاد 
مصــادر أخــرى بديلــة أو رديفــة ومســاندة لتنويــع 
مصــادر دخلهــا، وهــذه خالصة ليســت جديدة، وقد 
توصلنــا إليهــا منذ فترة طويلة، وأدركنا أن علينا أن 
نوسع وننوع مصادرنا ونطورها، ولقد كانت أصداء 
هــذه القناعــة تتردد بقوة مــع تقلبات أســعار النفط، 
وبدأنا بالفعل نتحرك في ذلك االتجاه، وأصبح لدينا 
خطــط وبرامج ورؤى مســتقبلية وتجــارب ناجحة، 

لكنها ليست كافية، وكنا نتحرك ببطء وتردد.
Û  وكانت أسعار النفط ومعدالت الطلب عليه تتأرجح

مختلــف  فــي  حــادة  ونكســات  بمنعطفــات  وتمــر 
المراحل السابقة، إال أن الكبوة التي أصابته مؤخرا 
نتيجة لتشبع األسواق، وتوفر الفائض منه، وتراجع 
الطلــب عليــه، ومنافســة مصادر الطاقــة البديلة، ثم 
جاءت حالة اإلغالق وتعثر حركة اإلنتاج والتجارة 
والنقــل واالســتثمار وســائر األنشــطة االقتصاديــة 
بســبب جائحــة كورونــا التي ألمت بالعالــم كله؛ تلك 
العوامــل جعلــت آراء الخبــراء تتفق علــى أن النفط 
لن ينهض من كبوته، ولن يستعيد عافيته، فالذهب 
األســود لــم يعــد ذهًبــا، وعصــره الذهبي ذهــب دون 
أي أمــل فــي عودتــه، فقــد حــل اآلن عصــر الطاقــة 

الرخيصة والنظيفة.
Û  وقبــل طامــة كورونــا، كان البنــك الدولــي قــد نصح

دول مجلــس التعــاون مــرة أخــرى “بتحقيــق مزيــد 
وتعميــق  االقتصاديــة،  لألنشــطة  التنويــع  مــن 
إصالحــات ســوق العمــل والتعليم لتحقيــق زيادات 
فــي االنتاجية وتوســيع الفرص االقتصادية لأليدي 
التحذيــرات  تلــك  وكانــت  المنطقــة”،  فــي  العاملــة 
والنصائــح قــد جــاءت فــي ظــل افتــراض أن خــط 
األساس لنفط برنت سيبلغ 62.5 دوالر للبرميل، إال 
أن هــذا الخــط قــد انهــار وانخفــض كثيرا منــذ ذلك 
الوقــت، ولذلك فــإن هذه النصيحة لم تعد كافية أو 
ذات جــدوى، وبــات علــى دول المجلــس في ســبيل 
تحقيق االســتقرار المالي واالقتصادي اإلسراع في 
اتخــاذ حزمــة مــن التدابير واالجراءات الترشــيدية 
والتقشــفية التــي يأتي على رأســها حتًمــا؛ تخفيض 

النفقات وزيادة الرسوم والضرائب.
Û  إن زيادة الرســوم والضرائب، ستثير بطبيعة الحال

االعتــراض مــن جانــب قطاعــات المجتمــع الفاعلــة، 
وستســبب االســتياء العــام والتذمــر واالضطــراب؛ 
كمــا هــو الحــال فــي كل مــكان فــي العالــم وفــي كل 
الظــروف واألوقــات؛ ولــن تشــذ منطقتنــا عــن هــذه 
القاعــدة، ولذلك فإن اإلصالحات االقتصادية يجب 
أن تتحرك في سياق واحد ويدا بيد مع اإلصالحات 

السياسية.
Û  إن اإلســراع فــي تحقيــق المزيــد مــن اإلصالحــات

االقتصاديــة ومعالجــة االختــالالت الهيكليــة التــي 
يعاني منها اقتصاد المنطقة يتطلب أيًضا، ومن بين 
أمــور عدة، وباختصار شــديد: االســتمرار في زيادة 
االستثمار في التعليم وتطويره واالرتقاء بمستواه 

لمواكبة احتياجات سوق العمل قدر اإلمكان.  
Û  وتأتي كخطوة أولية وأساسية؛ العمل على تشجيع

القطــاع الخــاص وإفســاح المجــال أمامــه، وتكثيف 
القطاعــات  وتعبئــة  تنشــيط  إلــى  الهادفــة  الجهــود 
االنتاجيــة غيــر النفطية لكــي تردف وتدعــم الناتج 
المحلــي االجمالــي بمســاهمات فاعلــة ومحسوســة؛ 
وذلــك بعــد بلــورة خطــط واســتراتيجيات وإرســاء 

منطلقات وأساليب عمل جديدة.
Û  كمــا يجــب أن تكــون علــى رأس األولويــات معالجة

مشــكلة التكــدس والتضخــم الوظيفــي فــي أجهــزة 
المرتفعــة  المخصصــات  خفــض  بغــرض  الدولــة؛ 
ذاتــه  الوقــت  وفــي  األول،  للبــاب  والمتصاعــدة 
التصــدي آلفــات التســيب والبيروقراطيــة وتدنــي 

مستوى األداء واإلنتاجية.
Û  التنمويــة والجهــود  المســاعي  نجــاح  ولضمــان 

واإلصالحيــة علــى الجانــب االقتصــادي، يجــب أن 
يواكب ذلك أيًضا االستمرار في المساعي والجهود 
السياســي  والنمــو  اإلصــالح  إلــى تحقيــق  الهادفــة 

لدول المنطقة؛ والعمل أواًل 
Û  على تعزيز قيم الوالء واالنتماء والتفاني في خدمة

أوطاننــا، واســتعجال وتيرة اإلصالحات السياســية 
بحيــث تواكــب روح العصر وتبقى قدر اإلمكان في 

إطــار قيمنا وتراثنا، والحرص علــى االلتزام بمبادئ 
الشفافية ومحاربة الفساد، وتوسيع قاعدة وفعالية 
المشــاركة فــي اتخــاذ القرار اســتناًدا إلــى تجربتين 
واعدتيــن فــي الكويــت والبحريــن اللتيــن تزحفــان 

اآلن نحو النضج واالكتمال بإذن هللا.
Û  ولن تستطيع دول المجلس أن تحقق تلك األهداف

متفرقــة  وهــي  المتوقعــة  التحديــات  وتواجــه 
علينــا،  تفــرض  القادمــة  الظــروف  إن  ومتفككــة، 
أكثــر مــن أي وقت مضــى، وبإلحاح شــديد، ضرورة 
اإلســراع والســعي الجــاد إلصــالح ذات البين ورأب 
ضمــن  الخليجيــة  أســرتنا  مكونــات  بيــن  الصــدع 
حلــول  وإيجــاد  التعــاون،  مجلــس  دول  منظومــة 
ســريعة وناجعة للخالفــات القائمة بينها وتجاوزها، 
ورص الصفوف بين الشعوب واألنظمة، والمحافظة 
على ســالمة جدار الوحدة الخليجية، وسد الثقوب 
بنــا  للمتربصيــن  تتيــح  التــي  والثغــرات  والشــروخ 
النفــاذ إلينــا مــن خاللهــا. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
العالــم أصبــح اآلن ال يحتمــل وال يحتــرم وال يتســع 
للــدول والكيانات الصغيرة والوحــدات االقتصادية 

المتفرقة والمتناثرة.
Û  التــي المعيشــية لألفــراد هــي  إن اســتقرار األمــور 

تحقــق القــوة الحقيقيــة للــدول وتدعــم االســتقرار 
االجتماعــي والسياســي واألمنــي فــي المجتمعــات، 
وهــذا هــو الجانــب الــذي أغفلــه االتحاد الســوفيتي 
العســكرية  قوتــه  رغــم  عيــن  غمضــة  فــي  فانهــار 
المفرطــة، وفــي الغــرب تبقى أو تســقط الحكومات 
على أنغام مســتوى المعيشــة ودخل الفرد واألسعار 
وتوفــر فرص العمل، ففــي أميركا ال يهتم األميركي 
بالسياســة الخارجية لحكومته سواء أعطى رئيسه 
القدس إلسرائيل أو للفلسطينيين أو لغيرهما؛ يهمه 
فــي األســاس توفــر فــرص العمــل والمرتبــات وقوة 
الدوالر الشــرائية، ولوال كوفيد 19 وحركة الملونين 
االحتجاجية التي اجتاحت الواليات المتحدة لكان 
فــوز الرئيــس ترامــب فــي االنتخابــات القادمة أكثر 

من مضمون، أو لعله كذلك حتى اآلن.
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عبدالنبي الشعلة

والمتطوعين األمـــن  رجـــال  بــيــن  المجتمعية  ــالــشــراكــة  ب أشـــاد  الــجــنــوبــيــة  مــحــافــظ  ســمــو 



الســؤال المحوري لملفنا اليوم، يطرق بابا غير مطروق ســابقا، ولم يتم تداوله محليا 
بطريقــة تكشــف النقــاب عــن كثير من أســراره الخفية، ويدور حــول “األغذية المعدلة 

وراثيا”، ويطرح للمناقشة فرضية عنوانها:

وراثيـــا  المعدلـــة  األغذيـــة  تبـــاع  هـــل 
بالبحرين، ومنها الذرة المعلبة أو الشيبس 
وغيرهـــا،  البطاطـــا  األرز،  الشـــوكالته،  أو 
وهي التي قد ال تكون معروفة لدى العامة 
بأنهـــا معدلـــة جينيـــا، والتـــي يـــدور حولها 
جدل عالمي مســـتمر عـــن مالءمة أو عدم 
مالءمة هذه األغذية على الصحة العامة، 
بـــل إن بعض الدول حظرت اســـتيراد هذه 

المنتجات.
وفـــي هذا المجـــال، قال الوكيل المســـاعد 
للزراعة عبد العزيز عبد الكريم، بأن  وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
الزراعيـــة  المختبـــرات  العمرانـــي طـــورت 
للمختبـــرات  الوطنـــي  المركـــز  بإنشـــاء 
يضـــم  والـــذي  عالـــي،  بهـــورة  الزراعيـــة 
المختبرات التخصصيـــة النوعية كمختبر 
ومختبـــر  الحيـــوي  الجزيئـــي  التحليـــل 
الوراثيـــة  للمـــوارد  الجزيئـــي  التحليـــل 
المختبـــرات  هـــذه  مهـــام  ومـــن  النباتيـــة، 
إجـــراء التحاليل واالختبارات الالزمة في 
الكشـــف عـــن المنتجـــات المحـــورة وراثيا 

سواء كانت بذورا أو مواد غذائية.
وذكـــر، أما الجانب التشـــريعي فيما يتعلق 
فقـــد  وراثيـــا،  المحـــورة  المـــواد  بتـــداول 
نصـــت المـــادة رقم )14( من قانـــون البذور 
مجلـــس  لـــدول  والشـــتالت  والتقـــاوي 
التعاون رقم )34( لســـنة 2012 على أنه “ال 
يجوز تـــداول البـــذور والتقـــاوي المحورة 
وراثيـــا إال بعـــد الحصـــول علـــى ترخيـــص 
من الســـلطة المختصة بذلك، مؤكدا، وفي 
الوقـــت الراهـــن يحظـــر اســـتيراد البـــذور 
المحورة وراثيا، مع اشتراط أي شحنة أن 
يصحب معها إقرار من الســـلطة المختصة 
ببلد المنشـــأ يفيـــد أن البـــذور غير محورة 

وراثيا.
وأضـــاف، أما فيما يخص إنتـــاج أو زراعة 
منتجـــات زراعيـــة محـــورة وراثيـــا، فلقـــد 
بدأ تـــداول المحاصيـــل الزراعية المحورة 
فـــي  وذلـــك  تجاريـــا  مـــرة  ألول  وراثيـــا 
العـــام 1996، ومـــا هـــو متـــداول دوليا من 
المنتجـــات المحـــورة وراثيـــا يتمثـــل فـــي 
 ،)%  30( الـــذرة   ،)%  50( الصويـــا  فـــول 
القطن )14 %(، الكينوال )5 %( ومحاصيل 
أخـــرى )%1(. أما على المســـتوى المحلي، 
فـــال يوجد في المملكة أي برنامج إنتاجي 
ألي مـــن المحاصيل المحـــورة وراثيا يذكر 
فـــي الوقـــت الحالي، منوهـــا، وفيما يتعلق 
بإيجابيـــات اإلنتاج للمواد المحورة وراثيا 
تم اللجوء للتحويـــر الوراثي؛ بهدف الحد 
مـــن مخاطر اآلفـــات الحشـــرية من خالل 
إنتـــاج أصنـــاف مقاومـــة لهـــا أو مقاومـــة 
لمبيدات الحشـــائش، إضافة إلى تحســـين 
الصفـــات لجـــودة المنتـــج أو االستســـاغة 
كالطعـــم أو تحســـينا للقيمـــة الغذائيـــة أو 
الزيـــادة في اإلنتـــاج أو التحمـــل للظروف 
البيئيـــة غير المالئمـــة للزراعة وغيرها من 

الصفات المرغوبة.
ـــن عبدالعزيـــز، وعلى رغم مـــن التطور  وبيَّ
الحاصـــل في مجال التقانـــات الحيوية إال 
أنـــه ال تزال المحاصيـــل الزراعية المحورة 
وراثيـــا محدودة العدد واالنتشـــار، ويعود 
ذلـــك إلـــى أســـباب عـــدة، منهـــا النواحـــي 
مـــن  والتخـــوف  للتـــداول،  التشـــريعية 
آثارهـــا علـــى األصـــول الوراثيـــة النباتيـــة 
الطبيعية، وصحة وســـالمة المســـتهلكين، 
والكلفة العالية للبذور والتقاوي المحورة، 
وجوانـــب أخـــرى يرى نشـــطاء البيئـــة أنها 
مهددة للتنوع الحيوي للنباتات والسلسلة 

الغذائية العامة.
مـــن جانبهـــا، عرفـــت أخصائيـــة التغذيـــة 
أو  األغذيـــة  الســـعد،  أريـــج  العالجيـــة 
األطعمـــة المعدلـــة وراثيـــا، أنهـــا التـــي تـــم 
تغيـــر خصائصهـــا أو صفاتهـــا الوراثية عن 

حمضهـــا  علـــى  التعديـــل  إدخـــال  طريـــق 
النـــووي بطـــرق غيـــر طبيعية باســـتخدام 
تقنية الهندسة الوراثية، من خالل إدخال 
جينـــات دخيلـــة مـــن نباتـــات أو حيوانات 
أخـــرى داخل الشـــفرات الوراثية للنبات أو 
الحيوانـــات المـــراد تغيـــر صفاتهـــا، وينتج 
عن ذلك أغذية ُمنكَّهة، ومقاومة لألمراض 

والجفاف، كما في األمثلة التالية:
للصقيـــع  مقاومـــة  طماطـــم  إنتـــاج  تـــم 
ودرجـــات الحـــرارة المنخفضـــة “درجـــات 
التجمـــد”، وذلـــك من خـــالل إضافـــة جين 
مضاد للتجمد “من الســـمك المفلطح الذي 
يعيـــش فـــي المياه البـــاردة”، إلـــى حمضها 

النووي.
وفـــي اآلونة األخيرة صّدقت هيئة الغذاء 
والدواء األميركية على أنواع من البطاطا 
والتفـــاح التـــي ال يتغير لونهـــا، حيث تمت 
هندســـة التفاح وراثيا من خالل تخفيض 
مستويات األنزيمات التي قد تتسبب في 

تغيير اللون.
العشـــرات  تعديـــل  اآلن  حتـــى  تـــم  وقـــد 
مـــن مورثـــات الكائنـــات الحيـــة “نباتية أو 
األرز،  الصويـــا،  فـــول  أشـــهرها  حيوانيـــة” 
الذرة، دوار الشـــمس الترمس، البطاطس، 
الطماطـــم القرع قصب ألســـكر، الشـــمندر، 
التفـــاح  األشـــجار  مـــن  وكذلـــك  واللفـــت. 
والجـــوز والحمضيات، وكذلك ألحيوانات، 
ومنها األرانب واألسماك والطيور واألبقار 

وغيرها.

وهل األغذية المعدلة وراثيا 
آمنة لألكل؟

 أشـــارت الســـعد إلـــى أن األغذيـــة المعدلة 
وراثيـــا تحتوي على مورثـــات مختلفة تم 
إدخالهـــا بطـــرق مختلفـــة. هـــذا يعنـــي بأن 
ســـالمة األغذيـــة المعدلة وراثيـــا يجب أن 
تقيـــم لـــكل حالـــة علـــى حدها. وأنـــه ليس 
عامـــة  تصريحـــات  إعطـــاء  الممكـــن  مـــن 
عـــن أمـــان وســـالمة كل األغذيـــة المعدلة 
األغذيـــة  منظمـــة  أن  مردفـــة  وراثيـــا، 
والزراعـــة شـــددت علـــى حتميـــة خضـــوع 
والدراســـة  للفحـــص  جديـــد  منتـــج  كل 
العلمية لتقييم فوائـــدة ومخاطر التعديل 
الوراثـــي علـــى حدة، وهـــذا يعنى دراســـة 
منفصلـــة لكل منتـــج غذائي قبل الســـماح 
باإلنتـــاج أو باالســـتخدام؛ لمعرفـــة التأثير 
علـــى المـــدى البعيـــد، وهنـــاك جدل واســـع 
بشـــأن األغذية المعدلة وراثيـــا وتأثيراتها 
الســـلبية علـــى الصحـــة وخصوصـــا علـــى 
مـــدى بعيد، وبشـــكل عـــام يجـــب أن تلبي 
األغذيـــة المعدلـــة وراثيـــا نفـــس متطلبات 
الســـالمة لألطعمـــة المزروعـــة مـــن بـــذور 
غيـــر معدلة وراثيا، وبالفعل، فهناك العديد 
مـــن المخـــاوف بشـــأن احتماليـــة عالقتهـــا 
المقاومـــة  وزيـــادة  بالتحســـس  باإلصابـــة 
وبعـــض  التســـمم،  الحيويـــة،  للمضـــادات 
األنواع من السرطانات، ومن ناحية عملية 
بالنســـبة للحساســـية وفقا لمراكز مكافحة 
األمـــراض والوقاية منها، فإن هناك تزايدا 
في معدالت اإلصابة بالحساسية الغذائية 
فـــي الواليـــات المتحـــدة لدى األطفـــال ما 
 % 3.4 مـــن  18، حيـــث زادت  دون ســـن 
بيـــن 1997 و1999 إلى 5.1 % بين 2009 

و2011.
وأكـــدت أريـــج، يعتقـــد بعـــض النـــاس أن 
االرتفاع يرتبـــط باألطعمة المعدلة وراثًيا، 
ولكـــن ليس هنـــاك دليل علـــى أن األطعمة 
أكثـــر  الحساســـية  تثيـــر  وراثًيـــا  المعدلـــة 
مـــن األطعمـــة غيـــر المعدلـــة وراثًيـــا، وفًقا 
لدراســـة مـــن جامعة هارفـــارد، لذلك تنص 
البروتوكوالت الموضوعة من قبل منظمة 
األغذيـــة والزراعة التابعـــة لألمم المتحدة 
 ،)WHO( ومنظمة الصحـــة العالمية )الفاو(

علـــى ضرورة إجـــراء االختبـــارات الالزمة 
للتأكـــد مـــن عـــدم قـــدرة األغذيـــة المعدلة 
وراثيـــا علـــى التســـبب بالحساســـية، وهي 
أحـــد المعاييـــر الضروريـــة لتقييـــم المنتج 

قبل طرحه في األسواق.

مقاومة المضادات 

وعلـــى صعيـــد متصـــل، أكـــدت الســـعد أن 
البكتيريـــا المقاومـــة للمضـــادات الحيويـــة 
تمتـــاز بقدرتهـــا علـــى مقاومـــة المضادات 
الحيويـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى صعوبـــة قتلها 
وعالج بعـــض األنواع من العدوى الناجمة 
عن اإلصابة بمثل هذا النوع من البكتيريا، 
ووفقا لمركز مكافحـــة األمراض والوقاية 
كل  شـــخص  مليـــون  هنـــاك   ،CDC منهـــا 
عـــام يصـــاب بعـــدوى البكتيريـــا المقاومة 
عـــن  يقـــل  ال  ومـــا  الحيويـــة،  للمضـــادات 
23000 حالة وفاة ســـنويا جراء إصابتهم 
بالبكتيريـــا المقاومة للمضـــادات الحيوية، 
وهنا يتســـاءل بعـــض الناس عمـــا إذا كان 
هنـــاك رابـــط بيـــن هـــذه األطعمـــة المعدلة 
البكتيريـــا  معـــدالت  وارتفـــاع  وراثًيـــا 
المقاومـــة للمضـــادات الحيوية، حيث يتم 
للمضـــادات  مقاومـــة  جينـــات  اســـتخدام 
الحيويـــة فـــي الهندســـة الوراثيـــة، إال أنـــه 
لم تثبـــت الدراســـات صحة هـــذا اإلدعاء، 
لذلـــك فهنـــاك حاجـــة ملحة إلـــى مزيد من 

الدراسات.

وما عالقتها بالسرطان؟

أشارت الســـعد انه وفقا لجمعية السرطان 
األمريكيـــة هنـــاك حاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن 
البحـــث لتقييـــم اآلثار الصحيـــة المحتملة 
علـــى المـــدى الطويـــل لألطعمـــة المعدلـــة 
وراثًيـــا، مبينـــة، أن مجلـــة علـــم الســـموم 

الغذائيـــة والكيميائية نشـــرت دراســـة عن 
عالقـــة األطعمة المعدلـــة وراثيا واإلصابة 
بالســـرطان، حيـــث أجريت الدراســـة على 
عينات من الفئران، وكانت نتيجتها إصابة 
الفئران بالسرطان وموتها، ولكن تم انتقاد 
نتائـــج الدراســـة، لعـــدة أســـباب أولهـــا إن 
عينات الفئران المســـتخدمة في الدراســـة 
قليلة، وإن ساللة الفئران المستخدمة في 
الدراســـة مـــن األنـــواع المعرضـــة لإلصابة 
بالســـرطان، لذلـــك تعتبـــر نتائج الدراســـة 
غير حاســـمة للربط ما بين عالقة األغذية 

المعدلة وراثيا والسرطان.
ووفًقا لجمعية األمريكية للســـرطان، هناك 
حاجـــة إلى مزيد من البحث؛ لتقييم اآلثار 
الصحيـــة المحتملـــة علـــى المـــدى الطويل 

لألطعمة المعدلة وراثًيا.

تغييرات بالحمض النووي

أفادت العضو المؤسس لمبادرة “أبدع من 
بيتي” استشارية طب العائلة أمل الجودر، 
أن األطعمـــة المعدلة وراثيـــا هي األطعمة 
المشـــتقة مـــن كائنـــات معدلـــة وراثيـــا، أي 
تم إدخـــال بعض التغييـــرات إلى الحمض 
النووي لديها عن طريق الهندسة الوراثية، 
وقـــد تكـــون أغذيـــة نباتية كفـــول الصويا 
والـــذرة، وقـــد تكـــون منتجـــات حيوانيـــة 

أيضا.
وأوضحـــت الجـــودر، وعلى الرغـــم من أن 
الهـــدف من التعديل الوراثي هو إلكســـابها 
الصفـــات والمميـــزات التـــي تعـــود بالنفـــع 
على المـــزارع وعلـــى والمســـتهلك كزياده 
فتـــرة الحفظ وإدخال بعـــض الفيتامينات 
مثـــل فيتاميـــن “ ألـــف “ إلـــى األرز وإنتـــاج 
نباتات تســـتطيع مقاومة الظروف البيئية 
كالحرارة والجفاف والملوحة وعدم التأثر 

بالمبيـــدات الحشـــرية، إال أننا ال نســـتطيع 
الجـــزم بســـالمتها وعـــدم تأثيرها الســـلبي 

على اإلنسان على المدى البعيد.
وأردفـــت، قـــد تكـــون األغذيـــة المصنعـــة 
وراثيـــا إضافـــة إســـتراتيجية واعـــدة من 
مشـــكالت  لحـــل  والخبـــراء  المختصيـــن 
المجاعـــة والفقـــر مع زيـــاده عدد الســـكان 
ممـــا يجعـــل النـــاس قادرين علـــى الزراعة 
تبقـــى  لكـــن  مســـتدركة،  أقـــل،  بتكاليـــف 
فهـــي عمليـــة  القضيـــة قضيـــة أخالقيـــة، 
مخالفـــة للطبيعة التـــي خلقها هللا كما البد 
من التأكيد على حق من حقوق المستهلك 

بالمعرفة وحرية االختيار.

استقبال الشكاوى

بدورهـــا، أوضحـــت، مديـــرة إدارة حمايـــة 
المســـتهلك في وزارة الصناعة والســـياحة 
والتجـــارة فضيلة األكـــرم أن مهمة اإلدارة 
هي اســـتقبال كافـــة الشـــكاوى “التجارية” 
للمواطنيـــن والمقيمين علـــى أرض مملكة 
البحرين، حـــول كافة المنتجـــات الغذائية 
الموجودة بهذه األســـواق، ونبلغ بها وزارة 
الصحـــة لتتخذ الالزم حولهـــا؛ ألنها الجهة 
المســـؤولة بالدرجة األولى حـــول الالئحة 

العينية عن المواد الغذائية.
تجـــارة  كـــوزارة  نحـــن  األكـــرم،  وأشـــارت 
التجاريـــة،  للســـجالت  التراخيـــص  نمنـــح 
وبالتالـــي فنحـــن جهة مســـجلة ومرخصة 
فقط لسجالت المنتوجات الغذائية، ولكن 
وزارة الصحة هي جهة االختصاص بمنح 
الموافقة على الســـجل التجـــاري، وبالتالي 
فحماية المســـتهلك تستقبل الشكاوى عن 
األغذية من البائع والمســـتهلك وتوصيلها 
فيهـــا  للنظـــر  فقـــط؛  االختصـــاص  لجهـــة 

ومتابعتها.

يخدم البشرية

مـــن جانبـــه، يـــرى األســـتاذ المســـاعد فـــي 
الوراثـــة الجزئية، في قســـم علـــوم الحياة 
في جامعة البحرين، عبدهللا عبدالرسول، 
ويحمل الدكتـــوراه في الوراثـــة الجزيئية 
مـــن جامعـــة “ مكجل “ في كندا، أن دخول 
العالـــم للمجال التجريبـــي والمختبري من 
أجل األغذية أو المزروعات المعدلة جينيا 
بـــدأ مبكرا منـــذ الثمانينـــات، ولكن تعميمه 
كان يعامـــل بحـــذر عالمـــي؛ ألن ليـــس كل 
العناصـــر المعدلة وراثيـــا صالحة للتعميم، 

لوجود شروط وبرتوكوالت خاصة.
وتابـــع: هناك تجارب نجحت كما في األرز 
“ اإلفريقـــي “، لكن بعـــض التجارب، والتي 
كانت علـــى أنواع أخرى كمـــا في التعديل 
الوراثـــي للنباتات، ينظر إلى تأثير الجانب 
الصحي على اإلنســـان؛ ألنها تشـــمل تغيير 
المخـــزون الوراثي “ للكائـــن “ الزراعي من 
ناحية تطويرية، فلكل كائن مفهوم يسمى 
“ النســـق التطوري “، وهو ما يعني التوازن 
في الصـــور الجينية في كل مجتمع نباتي 
أو حيوانـــي، والتي يتم تغييرها من خالل 
إضافة مؤشرات أخرى، كما في استخدام 
المضـــادات الحيويـــة، والتـــي تـــؤدي إلـــى 
خلق مناعة لـــدى مجتمعات هذه الكائنات 
لهـــا صفة مقاومة “ المضـــادات الحيوية “، 
والتي تصل إلى مرحلة يصعب الســـيطرة 
عليهـــا مع تطور األجيال المتعاقبة، فمثال، 
عنـــد نقل الجين إلى الكائن المراد تطويره 
“ حيوانـــي أو نباتـــي “، فمـــا يحصل أحيانا 
أن الجينـــات التي يتم “حقنها “ لتصل إلى 
الكروموســـوم، ال تصـــل إليـــه وإنمـــا تصل 
لمـــكان آخر، وقـــد تغير السلســـلة الوراثية 

للكائن.
مـــن  هنـــا  البـــد  ولكـــن  قائـــال:  واســـتكمل 
التأكيـــد أن هنـــاك تجـــارب فـــي الجينـــات 
الوراثية، خدمت البشرية، كما في هرمون 
األنســـولين، والذي تم تطويـــره من األبقار 
في البداية ثم تم تطويره من اإلنسان من 
خـــالل بكتيريا معدلـــة تحمل هـــذا الجين 
المطور ليســـتخدم في إنتـــاج دواء يخدم 

البشرية، ومن خالل تجارب مضمونة.
وختـــم عبـــد هللا بالقـــول: إن البحريـــن لها 
تجربـــة رائـــدة مـــن خـــالل لجنـــة وطنيـــة 
تضـــع معاييـــر وأخالقيـــات وبروتوكوالت 
تنظيميـــة، الفتا لوجود دراســـات بحرينية 
أو خليجيـــة حـــول هـــذا الجانـــب، مؤكـــدا 
ضـــرورة وجـــود قيـــود لفحـــص األغذيـــة 
والمـــواد المعدلة وراثيا مـــن خالل مختبر 
المنتوجـــات  كافـــة  لفحـــص  متخصـــص 
فـــرض  ضـــرورة  مـــع  وراثيـــا،  المعدلـــة 
الجهـــات المعنيـــة للـــدول المصـــدرة علـــى 
وضع “ملصقات” واضحـــة على المنتجات 
توضـــح أي تغييـــر جينـــي أو وراثـــي فيه، 
عليهـــا  االطـــالع  المســـتهلك  يســـتطيع 

ومعرفة التعديالت في المنتج .

وراثيا المعدلة  المنتجات  عن  للكشف  اختبارات  “الــبــاد”:  لـ  المساعد  الــزراعــة  وكيل 
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بدور المالكي

عبد العزيز عبد الكريمفضيلة إبراهيم األكرمعبد الله عبد الرسولأريج السعد

“الشيبس” والكاكاو واألرز “الملغوم”.. هل تباع بالبحرين؟

حملة تفتيش من وزارة الصناعة والتجارة )ارشيفية(



 مدينة ســلمان هي أحد أبرز المشــاريع اإلســتراتيجية التي تقوم وزارة اإلســكان 
ببنائهــا فــي الســاحل الشــمالي الغربي لمملكــة البحرين على مســاحة تتجاوز 700 

هكتار، لتوفر ما يقارب 15 ألف وحدة سكنية حين اكتمالها.

وتعتبـــر مدينـــة ســـلمان أكبـــر المـــدن 
المســـاحة  ناحيـــة  مـــن  الجديـــدة 
وعـــدد الوحـــدات الســـكنية والمرافق 
طاقتهـــا  بذلـــك  لتبلـــغ  والخدمـــات، 
 100 اكتمالهـــا  حيـــن  االســـتيعابية 
ألـــف نســـمة تقريًبـــا، نفـــذت الوحدات 
الســـكنية فـــي مدينـــة ســـلمان خـــال 
فترات زمنية مختلفة، وقد تم تسليم 
مفاتيـــح 3041 وحـــدة ســـكنية حتـــى 
اآلن. مدينة سلمان التي تتميز بوجود 
متخصصـــة  ومســـاحات  شـــواطئ 
للحدائـــق العامـــة، ترتبط بيـــن جزرها 
شـــبكة متطورة من الطرق والجسور، 
ووفًقـــا لوزارة اإلســـكان فـــإن المدينة 
صمِمـــت لتكـــون موصولـــة بــــعدد من 
المداخل الرئيسية الستيعاب الحركة 
المروريـــة لقاطني المنطقـــة وزوارها، 
مع مراعاة توفير مســـارات مخصصة 
مـــع  الهوائيـــة،  والدراجـــات  للمشـــاة 
توفر محطات توقف لســـيارات النقل 
العـــام، باإلضافة إلـــى توفير محطات 
كهربـــاء رئيســـية وفرعيـــة، ومحطـــة 
ميـــاه وأخـــرى لمعالجة ميـــاه الصرف 

الصحي.
كمـــا يميـــز المدينـــة وجـــود الخدمات 
كالجوامـــع،  الرئيســـية  والمرافـــق 
األطفـــال،  وريـــاض  وحضانـــات 
ومستشـــفى  وجامعـــة،  والمـــدارس، 

رئيســـي ومراكـــز صحيـــة وعيـــادات، 
ومدينة رياضية تضم استاد كرة قدم، 
باإلضافـــة إلـــى الحدائـــق المفتوحـــة، 
فضـــا عـــن تصميمهـــا الداخلـــي الذي 
يأتي ضمن التصاميم الحديثة للجيل 
التـــي  الســـكنية  للعمـــارات  الخامـــس 
تنفذهـــا الوزارة في المدن اإلســـكانية 
المجمعـــات  ومشـــاريع  الجديـــدة 

السكنية بمحافظات المملكة.
وزارة اإلسكان أكدت أن مدينة سلمان 
من المدن التي ُشـــيدت بالشـــراكة مع 

القطـــاع الخـــاص، وأن الـــوزارة قامت 
بالتحقق من جودة الوحدات السكنية 
المقـــاول مباشـــرة  مـــن  تســـلمها  بعـــد 
وخال فترة الضمان ففي حال وجود 
أي ماحظـــات يتـــم توثيقهـــا وإبـــاغ 
المقاول بها لتعديلها أو تحسينها، كما 
قامـــت الـــوزارة بعد تســـليم الوحدات 

اإلســـكانية بدراســـة كافة الماحظات 
التي قدمت من المواطنين المنتفعين 

من الوحدات في المدينة.
وذكـــرت أنهـــا لـــم ترصـــد أي خلل في 
تنفيـــذ الوحدات الســـكنية في مدينة 
الناتجـــة  الحـــاالت  بعـــض  إال  ســـلمان 
عن أخطاء بشـــرية اعتيادية من قبل 

األيـــدي العاملـــة حيـــث تـــم إصاحها 
النهائـــي  والتســـليم  االســـتام  قبـــل 
للوحـــدات لتكـــون فـــي وضع إنشـــائي 
مطابق للتصاميم حســـب المواصفات 

واالشتراطات المبنية في العقد.
وأكـــدت الـــوزارة أن كافـــة العقـــود مع 
المطوريـــن العقارييـــن تضمنـــت بنوًدا 

تنـــص علـــى توفيـــر البنيـــة التحتيـــة 
بالتزامن مع موعد االنتهاء من تشييد 
ليتســـنى  وذلـــك  الســـكنية  الوحـــدات 
للمطور وبإشراف االستشاري المكلف 
قبـــل  النهائيـــة  الفحوصـــات  بإجـــراء 
الســـكنية  الوحـــدات  بتســـليم  البـــدء 

للمواطنين.

ـــاد ــت واسـ ــة  ــعـ ــامـ وجـ وجــــوامــــع  نـــســـمـــة...  ــف  ــ ألـ و100  ـــزل  ــن مـ ــف  ــ ألـ  15

700 هكتار 
وتحيطها 

الشواطئ من 
كل جانب

خطة لتشييد 
مراكز صحية 

وميادين للرياضة 
واالستجمام
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علوي الموسوي

مدينة سلمان... مشروع إسكاني متكامل



بتوقيــت الســابعة مســاًء تبــدأ عائلــة مكونــة مــن أم وأب والخالــة وأبنائهم 
باســتقبال الزبائــن لــدى عربــة طعام لتلقي طلبــات الزبائن حتى الســاعة 12 
والنصــف بعــد منتصف الليل، وتكافح هذه العائلة في الجو الحار ليال؛ لنيل 

رزقها وتقديم أفضل ما لديها للزبائن. 

نعيمـــة علـــي عاطلة عـــن العمل وهي 
زوجة وأم لخمســـة أبنـــاء، ولهوايتها 
وحبها للطبخ منذ الطفولة وطموحها 
فـــي عمل مشـــروع خاص بهـــا ولنيل 
رزقهـــا خـــال الظروف الصعبـــة التي 
زوجهـــا  تقاعـــد  بســـبب  تواجههـــا  
عربـــة  فتحـــت  المعيشـــة   وصعوبـــة 
طعـــام باســـم زوارة أمـــي فـــي مدينة 
حمد؛ لسد حاجة أبنائها في المدرسة 

والجامعة.
وفـــي زيـــارة “البـــاد” لنعيمـــة قالـــت: 
“بدأنـــا بالعمل في المنـــزل لبيع الورق 
العنب، ثم اتجهنا إلى شاطئ كرباباد؛ 
لبيـــع ورق العنـــب والحلويـــات مثـــل 
“حـــاوة الخشـــخش، والتيـــه، وكيكة 
وعرضنـــا  وشـــعيرية”  الزعفـــران، 
أيضـــا أطباقنا الشـــعبية التي تشـــمل 
والهريـــس،  والكبـــاب،  اللقيمـــات 
تلقينـــا  وبعدهـــا  الباقـــاء،  والنخـــج، 
دعوة حضور الفتتاح مصنع الحلوى 

فـــي البســـيتين، وبدعـــم مـــن عائلتي 
اقترضـــُت  حيـــث  العربـــة،  افتتحنـــا 
قرضا حســـنا من العائلة، واآلن أعمل 

على تسديده”.
فـــي هذا الســـياق أفـــادت نعيمة: بأن 
لفتحهـــا،  واجهتنـــا  عـــدة  مصاعـــب 
منهـــا اإلجـــراءات القانونيـــة والمرور 
والصحـــة وغيرها، وقـــد تكلفنا كثيرا 
المشـــددة،  اإلجـــراءات  هـــذه  علـــى 
الفتة إلى أن أمـــر ممثل جالة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 
المجلـــس األعلـــى للشـــاب والرياضـــة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
لدعم وتســـهيل العقبات أمام النشاط 
التجـــاري الشـــبابي خصوصـــا عربات 
األطعمة المتنقلـــة أفرح قلوبنا ومنح 
علـــى  تشـــجيعا  العربـــات  أصحـــاب 

االستمرار.
وأردفـــت: بـــأن تكاتـــف العائلـــة أيًضا 

للمســـاعدة في تيســـير المشروع رائع 
جـــدا، شـــاكرًة جميع من تعـــاون معنا 
ماديـــا ومعنويـــا، علما بـــأن هدفنا هو 
تقديم الجـــودة البحرينية كمثال عن 
العائلـــة البحرينيـــة التـــي تعمـــل بجد 

واجتهـــاد لنيـــل لقمة العيش وكســـب 
ســـمعة طيبة، فنحن نقدم أطباقا من 
اللحم المشـــوي مع صلصلة المشروم، 
وسندويشـــة  المشـــوي،  والروبيـــان 
البرجر المشوي، وورق العنب والكبدة 

والعصيـــرات المصنعـــة فـــي المنـــزل، 
ويمكـــن الطلب عبـــر الهاتـــف لتجهيز 
الطلبية أو زيارة حســـاب األنستقرام 
 ،ZWARAT_OMII القائمـــة  لمعرفـــة 
حيـــث يوجـــد كثيـــر مـــن الصـــور عن 

أطباق األطعمة التي نقدمها.
ودعت صاحبة عربة الطعام إلى دعم 
الشـــباب البحرينـــي؛ للبدء باســـتثمار 
حرفـــة  كانـــت  وإن  حتـــى  هوايتـــه 
بسيطة وتقديمها للمجتمع بكل حب، 
فمع التطور والجد واالجتهاد تتحول 
الهوايـــة إلـــى شـــيء عظيـــم، وبذلـــك 
يستفيد الشـــباب والمجتمع على حد 

سواء من هذه المشروعات.
وفـــي ختام حوارهـــا قالت: “طموحنا 
بأن يكون لنا ســـمعة طيبة في تقديم 
أطباق شـــهية وبطعم شـــهي يناســـب 
المســـتهلك، وأملي بـــأن نحقق هدفنا 
يضـــم  باســـمنا  مطعمـــا  نفتـــح  وأن 

عائلتنا”.

من بيع ورق العنب... إلى “عربة طعام” تقدم األطباق  بكل “حب”
ــا” ــنـ ــتـ ــلـ ــائـ ــا يــــضــــم عـ ــ ــن ــ ــم ــ ــاس ــ ــة: طــــمــــوحــــي “مــــطــــعــــم ب ــ ــم ــ ــي ــ ــع ــ ن

محالت الخياطة تبتكر أفكاًرا إبداعية في زمن “كورونا”
ـــى ـــوم للدم ـــس الن ـــم مالب ـــور وأطق ـــاص الطي ـــدور وأقف ـــة الق ـــة أغطي ـــت لخياط اتجه

على خالف األعوام السابقة، خلت محالت الخياطة من زبائنها في موسمها الذهبي الذي 
تســتند إليــه لتغطيــة مصاريفها طوال العــام، فلم تحَظ المحالت بخياطــة مالبس العيد 
وال أثــواب التخــرج كما اختفت تماما طلبات مالبس المدارس لكل المراحل. واســتبدلت 
المحــالت دفاتــر الطلبات بحســابات الديــون والمصاريــف المتراكمة، “البالد” اســتطلعت 

آراء أصحاب محالت الخياطة واستوضحت األوضاع التي تعانيها هذه الفئة.

ديون متراكمة 

محـــل  صاحبـــة  الشـــيخ  زهـــراء  تؤكـــد 
الطيب للخياطة أن ذروة نشـــاط محات 
والفتـــرة  الصيـــف  أشـــهر  هـــي  الخياطـــة 
المحـــات  عليهـــا  تعتمـــد  التـــي  الذهبيـــة 
لتســـديد مصروفاتهـــا طـــوال العام، حيث 
تشـــمل هـــذه الفترة حلول العيد وموســـم 

عودة المدارس.
وتتابـــع خـــال هذه األشـــهر لم نســـتلم أي 
طلـــب خياطـــة وتفصيـــل الزي المدرســـي  
بســـبب أزمة كورونا، فـــي الوقت الذي كنا 
نســـتلم خالـــه طلبـــات الخياطـــة لألزياء 
المدرســـية مـــع بدايـــة العطلـــة الصيفيـــة 
التي يســـتغلها األهالي قبل السفر لطلبات 
وضغـــط  االزدحـــام  وتجنـــب  الخياطـــة 
الطلبـــات. وتضيـــف كل محاوالتنـــا باءت 
بالفشل بجذب الزبائن، فتخفيض األسعار 
لفساتين  العيد التي عرضت بأقل من سعر 
التكلفة لم تحرك ســـاكنا، فضا عن موسم 
عودة المدارس وموسم عيد األضحى، إذ 

بلغت خسارتنا بنسبة 100 %.

االستغناء عن العمال

وتتابع الشـــيخ أنها تســـعى فقط لتســـديد 
المتراكمـــة وليـــس  الديـــون واإليجـــارات 
الربـــح، بـــل تغطيـــة المصاريـــف ورواتـــب 

العمـــال، موضحـــة أن دعـــم تمكين خال 
3 أشـــهر األولى من جائحة كورونا ســـاعد 
بالقليـــل، إال أنهـــا اضطرت إلى االســـتغناء 
عـــن عمـــال الخيـــاط بالمحـــل، متوقعة أن 
تســـتغني عن عمال أكثر في حال اســـتمر 

الوضع على ما هو عليه. 
وتقـــول إن محـــال الخياطـــة بحاجـــة إلى 
دعم كباقي القطاعات األخرى، حيث إنها 
متضـــررة والوضع الحالي يدنو من إغاق 

كثير من محات الخياطة المتضررة.

انعدام الطلب

فاطمـــة حســـن صاحبـــة محل شـــكة إبرة 
للخياطـــة تؤكـــد أنهـــا لم تســـتلم أي طلب 
لخياطة الزي المدرسي حتى اآلن بخاف 
طلبـــات  تكتمـــل  إذ  الماضيـــة،  الســـنوات 

الخياطـــة للـــزي المدرســـي وتقفلهـــا منـــذ 
بداية العطلة الصيفية.

وتتابـــع طلبـــات مابـــس عيـــد األضحـــى 
أقـــل عادة من طلبات مابـــس عيد الفطر 
إال أن هـــذه العام انعدمـــت تماما وتوقفنا 
عـــن خياطـــة مابـــس األعيـــاد والمدارس 
النعدام الطلب عليها كليا. فما واجهنه في 
عيد الفطر تكرر تماما في عيد األضحى. 

مصاريف متراكمة

وتســـتكمل: لـــي فـــي مجـــال الخياطة 10 

ســـنوات لم أواجـــه مثل هـــذا التراجع من 
قبل كمـــا هو في الوضـــع الحالي، فأصبح 
همنا الوحيد أن نستمر ونتجنب اإلغاق، 
فعليا نحن ال نبحث عن الربح، بل نحاول 
البقـــاء واالســـتمرار لتســـديد المصاريـــف 
المتراكمـــة والديـــون واإليجـــار ورواتـــب 

العمال.
وتؤكـــد أن الطلـــب انخفـــض 100 % على 
خياطـــة مابس العيد كما هو حال الطلب 
على األزياء المدرســـية لجميـــع المراحل. 
فلم تفلح العروض بتخفيض أســـعار البيع 

بقيمـــة التكلفـــة لتحفيـــز الزبائـــن لشـــراء 
البضاعة أو اإلقبال على الخياطة.

أفكار منقذة

أننـــي  إال  الخســـارة  “ورغـــم  وتواصـــل 
استخســـرت االســـتغناء عن العمال الذين 
الخيـــار  كان  لذلـــك  يـــدي،  علـــى  دربتهـــم 
مفتوحـــا للبحـــث عـــن منتجـــات جديـــدة 
وخلـــق أفكار إبداعية من أجل االســـتمرار 
لتغطيـــة المصاريف وااللتزامـــات المالية، 
إبـــداع منتجـــات مختلفـــة؛ نظـــرا  ومنهـــا 

وقلـــة  المابـــس  علـــى  الطلـــب  لتراجـــع 
الفكـــرة  “كانـــت  وتســـتكمل  اســـتهاكها”. 
في اســـتغال الوقت في فترة البقاء في 
المنـــازل، فتوجهت إلى التدريب والتعليم 
عـــن ُبعـــد فكانـــت فكـــرة ورش الخياطـــة 
جيـــدا،  وقبـــوال  استحســـانا  القـــت  التـــي 
فبدأت بورشة أساسيات الخياطة من ثم 
ورش التطريـــز وبعدها ورش الكروشـــيه 
وجميعها كانت عن ُبعد، وهي أحد أبواب 

تغطية مصروفات المحل”.

منتجات جديدة

وتضيـــف “أجبرتنـــا جائحـــة كورونا على 
خلـــق منتجـــات جديـــدة، فاعتمدت على 
بيـــع األقمشـــة أكثر مـــن الســـابق بدال من 
لخياطـــة  اتجهـــت  وكذلـــك  خياطتهـــا 
أغطيـــة القـــدور وأطقم الصـــاة وأغطية 
أقفـــاص الطيـــور، وأطقـــم مابـــس النوم 
للدمـــى واألطفـــال والحقائب القماشـــية، 
االســـتخدامات  متعـــددة  واألكيـــاس 

وماسك الكمامة”.
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ليلى مال اهلل

مروة خميس   |   تصوير رسول الحجيري



أشــاد أهالــي منطقــة باربار بتوجيهــات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة لــوزارة االســكان والصــادرة في جلســة 

مجلس الوزراء في 7 أكتوبر 2019 بتلبية إحتياجات المنطقة اإلسكانية.

وطالـــب األهالي عبر لقاء مـــع “البالد” 
عقـــد عـــن بعـــد، بزيـــارة الوزيـــر الحمر 
للمنطقـــة والعمل على تلبيـــة الطلبات 
االســـكانية المتكدســـة وفـــق جـــدول 

زمني.
 وقال األهالي إن الطلبات اإلســـكانية 
فـــي المنطقة تتكـــدس دون أن يكون 
هنـــاك حلـــول ناجعـــة لهـــا إذ بلـــغ عدد 
 400 اإلســـكانية  الوحـــدات  طلبـــات 
طلب، فضـــال عن الطلبات اإلســـكانية 
مـــن  العديـــد  أن  مؤكديـــن  األخـــرى، 
الطلبـــات قديمة ومضى علـــى بعضها 
أكثر من 20 سنة من االنتظار والبعض 
اآلخر أكثر من 25 ســـنة قبل تحويلها 
لطلبـــات أخـــرى، وبينـــوا أن فـــي كثير 
مـــن المناطق طالت توزيعات لطلبات 
فيهـــا العـــام 2004 بينما باربـــار للعام 

.2000
أرض  عـــن وجـــود  األهالـــي  وكشـــف 
وحـــدة   400 لنحـــو  تســـع  بالمنطقـــة 

سكنية لتلبية طلباتهم.
اللقـــاء  فـــي  األهالـــي  واســـتعرض 
همومهم في ظل عدم تلبية طلباتهم 
اإلســـكانية إذ تعيـــش بعـــض العوائل 
بكاملها في غرفة واحدة أو غرفتين، 
وبينوا أن األســـر وهي تنتظر الوحدة 
ووصلـــوا  أبناؤهـــا  كبـــر  الســـكنية 
ينامـــون  زالـــوا  مـــا  بينمـــا  للجامعـــة 
فـــي غرفـــة الوالديـــن أو ينـــام األبناء 

والبنات في الغرفة نفسها.
وتابعـــوا يعيـــش البعـــض فـــي شـــقق 
باإليجـــار ممـــا يثقل كاهل األســـرة إذ 

إن الدخـــل ال يكفيهـــا فضـــال عـــن أن 
نصـــف الراتب أو أكثـــر يذهب إليجار 

الشقة.
همومهـــم،  ســـرد  األهالـــي  وواصـــل 
فمن شـــخص يعيـــش في منـــزل آيل 
للســـقوط آلخر من ذوي االحتياجات 
فـــي  اســـرته  مـــع  يعيـــش  الخاصـــة 
غرفتين بعمارة آيلة للسقوط ويقطن 
بهـــا العمالة اآلســـيوية، لثالـــث أقعده 
الســـكلر الحـــاد عـــن العمـــل فضال عن 
مكوثه بالمستشـــفى لفتـــرات طويلة، 
يجعـــل  ألن  اضطـــر  رابـــع  وشـــخص 
األوالد ينامـــون فـــي صالة الشـــقة، إذ 
ال مـــكان لهم وال يمكـــن أن يناموا مع 

أخواتهم البنات.

طلب مجمد  

واضطـــر صاحب طلب إلى ترك عمله 
في المملكة العربية السعودية ووقف 
جميـــع التزماتـــه هنـــاك بســـبب وقف 

طلبه اإلسكاني في العام 2018.
 وتابـــع “تـــم تجميد طلبي اإلســـكاني 
وتفاجـــأت بـــوزارة اإلســـكان تبلغنـــي 
بانـــه إذا لم تقـــم عائلتك في البحرين 
ســـيتم الغاء طلبـــي كليـــا وعلى ذلك 
قررت انا والعائلة التخلص من جميع 
التزاماتـــي وبذلـــك انهيـــت عملي في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ونقلـــت 
االوالد مـــن المـــدارس فـــي المملكـــة 
البحريـــن  إلـــى  الســـعودية  العربيـــة 
وراجعـــت اإلســـكان عـــدة مـــرات بعد 
أن اســـتأجرت شقة سكنية و سجلت 

األوالد فـــي المدارس والجامعة وإلى 
اآلن لـــم يتم رفـــع التجميد عن طلبي 
اإلســـكاني وجـــاءت جائحـــة كورونـــا 

لـــوزارة  المراجعـــة  أوقفـــت  وبذلـــك 
اإلسكان وتمت مراسلتهم عبر الموقع 
اإللكترونـــي ولـــم يتـــم رفـــع التجميد 

عن طلبي االســـكاني علما بأني أتيت 
والعائلة  من شهر مارس 2019 وإلى 
االن مازال الطلب االسكاني مجمدا”.

طلب أرملة 

وذكـــرت أرملـــة أن طلبهم يعـــود للعام 
1994 وكان عبـــارة عـــن طلـــب شـــراء 
ولكن تمت الموافقة على منحنا مبلغا 
ال يمكننا شـــراء نصف منـــزل به،  وتم 
تحويل الطلب بعـــد ذلك للعام 2005، 
وأنا أرملـــة ولدي ابنـــاء قصر ونعيش 

كلنا في غرفة واحدة وحمام.
وقـــال صاحـــب طلـــب آخـــر ان طلبـــه 
يعـــود للعام 1997 وكان قرض شـــراء 
قبـــل أن يتـــم تحويلـــه ليكـــون الطلب 
لعام 2002 لوحدة ســـكنية، مما يعني 

فقداني 5 سنوات من االنتظار.

30 عامًا في شقة

وأشـــار صاحـــب طلـــب إلـــى ان طلبـــه 
يعـــود فـــي الحقيقـــة إلـــى 4 ابريل من 
العام 1990 قبل أن يتم تبديل الطلب 
من أرض إلى وحدة ســـكنية وبالتالي 
أصبح الطلب يعود للعام 2007، وتابع 
منذ العام 1990 وأنا أعيش في شقة.

30 فردا في بيت

وذكـــر صاحـــب طلـــب أخر أنـــه يعش 
فـــي منـــزل واحـــد مـــع 5 مـــن اخوتـــه 
ليكـــون عـــدد العوائـــل فـــي المنـــزل 6 
فضال عن والدتهـــم، وبين أن “ظروف 
ضيـــق المكان تضطرنـــا إلخراج بعض 
األثاث لمكان الســـيارة لتوفير مساحة 

بالمنزل”.
وقـــال: نتمنـــى أن نحصـــل علـــى بيت 
قريـــب؛ تعبنـــا مـــن االنتظار فـــي بيت 
وهللا  نقـــدر  مـــا  قـــد  رممنـــاه  قديـــم 
المســـتعان و”إن شـــاء هللا مـــا يطيـــح 

على رؤوسنا”.

لقاء “البالد” عبر )زووم( مع األهالي

غرفة يتكدس فيها كثيرونباب خارج الخدمة

بارباريون لـ “^”: أرض بالمنطقة تتسع لبناء 400 بيت
ــارة الـــوزيـــر ــ ــزي ــ ــار و “الـــهـــمـــوم” ونـــطـــالـــب ب ــظـ ــتـ ــن مـــن االنـ ــي ــن ــس عـــشـــرات ال
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لندن - وكاالت

العالــم  حــول  المركزيــة  البنــوك  قائمــة  تصــدر  تركيــا  تواصــل 
التــي تقــوم بتعزيــز مشــترياتها مــن الذهــب كأحــد االحتياطيات 
الرئيســية. وبحســب التقرير الشــهري الصادر عن مجلس الذهب 
العالمــي، فــإن مشــتريات البنــوك المركزيــة العالميــة مــن الذهــب 
بلغــت 35.018 ألــف طن تقريبًا خالل شــهر يونيــو الماضي مقابل 

34.905 ألف طن المسجلة في الشهر السابق له.

وجـــاءت تركيـــا كأكثـــر الـــدول 
العالـــم،  حـــول  للذهـــب  شـــراًء 
حيـــث اشـــترى البنـــك المركزي 
نحو 22.2 طن مـــن الذهب في 

يونيو.
تعزيـــز  تركيـــا  وتواصـــل 
مشترياتها من الذهب في العام 
الجـــاري، حيـــث قامـــت بشـــراء 
مـــا يصـــل إلـــى 170.4 طـــن من 
فـــي غضـــون  المعـــدن األصفـــر 
األشهر الستة األولى من 2020.
وكالعـــادة، لم يطـــرأ تغيير على 
حيـــازة  األكثـــر  الـــدول  قائمـــة 
للذهب، حيـــث جاءت الواليات 
المتحدة في الصـــدارة بامتالك 
ألمانيـــا  يليهـــا  طـــن   8133.5

مـــن  طـــن   3363.6 بحيـــازة 
المعـــدن، وهـــو مـــا يمثـــل نحـــو 
79 % و75.6 % مـــن إجمالـــي 
علـــى  البلديـــن  احتياطيـــات 

الترتيب.
الثالـــث  المركـــز  فـــي  ويحـــل 
صنـــدوق النقد الدولـــي بحيازة 
قدرهـــا 2814 طن مـــن الذهب، 
ليكون الكيان الوحيد الموجود 
بالقائمـــة التـــي تضـــم 99 دولـــة 

حول العالم.
وشـــغلت إيطاليـــا 2451.8 طن 
وفرنســـا 2436 طـــن المركزيـــن 
الرابع والخامس بالقائمة، وفقًا 
للتقريـــر الشـــهري الصـــادر عـــن 

مجلس الذهب.

البنوك المركزية العالمية تواصل شراء الذهب

علي الفردان

720 طنا واردات البحرين من الكمامات بالنصف األول
حاليـــا أســـعارها  وانخفـــاض  دينـــار...  مليـــون   16.5 قيمتهـــا  بلغـــت 

اســتوردت البحريــن خالل النصف األول مــن العام الجاري كمامات طبية بقيمة 
16.5 مليــون دينــار )نحــو 45 مليــون دوالر( في الوقت الــذي ال تزال فيه المملكة 
تفرض على السكان ارتداء الكمامات ضمن إجراءاتها الوقاية لمكافحة جائحة 
كورونــا التــي تفشــت منــذ فبرايــر الماضــي. وأظهــرت بيانــات جمركيــة أن زنــة 
الكمامات التي استوردتها البحرين تصل لنحو 720 طنا من مختلف دول العالم.

وشـــكلت الصيـــن المصـــدر الرئيـــس 
واألكبـــر للكمامـــات التـــي انخفضت 
أســـعارها بشـــكل كبيـــر في الســـوق 

المحلية في اآلونة األخيرة.
وتوضـــح األرقام أن الصين لوحدها 
فقط صدرت كمامات بزنة 627 طنا 

وبقيمة 16 مليون دينار.
وفـــي الشـــهر الماضي فقـــط صدرت 
الصين إلـــى البحرين كمامات بقيمة 
3.5 مليـــون دينـــار وبزنـــة 161 طنا، 
من أصـــل 194 طـــن تم اســـتيرادها 

واردات  كميـــة  وبلغـــت  إجمـــاالً. 
الكمامات في شهر يونيو فقط 194 

طنا.
أمـــا فيتنام، فقد اســـتقبلت البحرين 
منهـــا قرابـــة 44 طنـــا مـــن الكمامات 
الطبية بقيمة قاربت 100 ألف دينار 

طوال األشهر الستة الماضية.
وتشـــهد البحرين في الوقت الحالي 
الكمامـــات  أســـعار  فـــي  اســـتقرارا 
االعتيادية التي يكثر الطلب عليها.

ويأتـــي االنخفاض في األســـعار بعد 

أن قفزت لمســـتويات قياسية حين 
فرضـــت البحرين ارتـــداء الكمامات 
ووصلـــت  العامـــة  األماكـــن  فـــي 
أســـعارها لمســـتويات قياسية تصل 
لنحـــو 30 دينارا للعلبة الواحدة، في 
حين انخفضت األســـعار لنحو دينار 
ونصـــف الدينار إلى دينارين ونصف 

الدينار للعلبة في الوقت الحالي.
وأبغلـــت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
الوطنيـــة لتنظيم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة مريـــم الجالهمـــة “البـــالد” 
في وقت ســـابق أن هنـــاك 3 طلبات 
إلقامة مصانع للكمامات، اثنان منها 

قيد الدراسة.

الكوهجي لـ “^”: 150 ألف مشترك جديد بالخدمة في فبراير

750 مليون دينار قيمة التحويالت المالية عبر “بنفت بي”

كشــف مدير العالقات العامة واالتصاالت المؤسســية في شــركة “بنفت” عادل الكوهجي لـ “البالد” عن أن إجمالي 
قيمــة التحويــالت الماليــة التــي تمت عبــر خدمة “بنفت بــي” )BenefitPay( تجاوزت 750 مليــون دينار في النصف 

األول من العام الجاري 2020، أي منذ بداية العام الجاري ولغاية يونيو الماضي.

إجمالـــي  أن  الكوهجـــي  وأوضـــح 
المشـــتركين فـــي خدمـــة بنفـــت بلـــغ 
500 ألف مشـــترك، وقـــد زاد عددهم 
 150 الماضـــي  فبرايـــر  شـــهر  خـــالل 
ألـــف مشـــترك وذلـــك بســـبب جائحة 
فايروس كورونا )covid_19( وكذلك 
تقديم خدمة ســـديم لتعبئـــة الوقود 

عن طريق تطبيق “بنفت بي”.
فـــي  “بنفـــت”،  شـــركة  ووقعـــت 
شـــراكة  اتفاقيـــة  الماضـــي،  نوفمبـــر 
نفـــط  شـــركة  مـــع  إســـتراتيجية 

حلـــول  لتوفيـــر  )بابكـــو(؛  البحريـــن 
دفـــع إلكترونيـــة عبر تطبيـــق “بنفت 
بـــي” فـــي جميـــع محطـــات الوقـــود، 
باســـتخدام هواتفهـــم النقالة، إضافة 
إلى التســـجيل في بطاقات سديم أو 
إضافة بطاقات ســـديم الخاصة بهم 

إلى التطبيق.
وذكر الكوهجي أن عدد المشـــتركين 
في خدمـــة بطاقـــة ســـديم وتعبئتها 
مـــن خـــالل “بنفت بـــي” تجـــاوز 100 

ألف مشترك.

الشـــركات  عـــدد  أن  إلـــى  ولفـــت 
المشـــتركة حالًيـــا مع شـــركة “بنفت” 
وخدمـــة “بنفـــت بـــي” تجـــاوز 3500 
شـــركة، وشهد زيادة بأكثر من 1500 

شركة منذ بداية العام الجاري.
وتطرق إلى برنامج مكافآت “بنفت”، 
وهو عبارة عـــن أميال فالكون فالير 
شـــركة  مـــع  األميـــال  احتســـاب  أو 
طيـــران الخليـــج، إذ يتـــم االشـــتراك 
عبـــر موقع بنفـــت اإللكتروني، حيث 
يحصل المشـــترك على ميلين مقابل 

إنفـــاق دينار واحد عبـــر خدمة الدفع 
تطبيـــق  خـــالل  مـــن  والمشـــتريات 

“بنفت بي”.

عادل الكوهجي 

بكين - أ ف ب

“هواوي” تتفوق على 
“سامسونغ” في المبيعات

الصينية  هـــــواوي  شـــركـــة  تــفــوقــت 
الكورية  سامسونغ  مجموعة  على 
كــالــشــركــة األكــثــر مبيعا  الــجــنــوبــيــة 
ــلــهــواتــف الــذكــيــة فـــي الــعــالــم في  ل
الفصل الثاني من العام، كما أفادت 
مجموعة كاناليس لالبحاث في هذا 
القطاع. وقالت كاناليس إن الشركة 
التي تواجه عقوبات أميركية قامت 
بشحن 55,8 مليون هاتف متجاوزة 
بلغت  التي  األولــى  للمرة  سامسونغ 

مبيعاتها 53,7 مليون وحدة.

“المصارف “ و “الملكية للبنات” تستعرضان الفرص بقطاع الخدمات المالية
نظمت جمعية مصارف البحرين ندوة عن بعد حول فرص العمل بقطاع الخدمات 
المصرفيــة والماليــة والمهــارات التــي تتطلبهــا الوظائــف النوعية في هــذا القطاع 
خاصة مع التطورات المتســارعة الجارية فيه بفعل التحول الرقمي والتكنولوجيا 

المالية والذكاء الصناعي وغيرها.

وقـــال الرئيس التنفيذي للجمعية، وحيد 
القاســـم ، إن هـــذه الندوة تشـــكل باكورة 
برنامج متكامل تنظمه الجمعية مع عدد 
مـــن الجامعـــات والمعاهـــد فـــي البحرين 
ومعلومـــات  مناهجهـــا  تطويـــر  بهـــدف 
ومهارات خريجيها لتواكب االحتياجات 
الحاليـــة والمســـتقبلية لقطـــاع الخدمات 
حضـــور  تعزيـــز  يضمـــن  وبمـــا  الماليـــة، 
العنصر البحرينـــي المؤهل والمدرب في 
مختلف المؤسســـات المالية والمصرفية 

وعلى جميع المستويات اإلدارية.
وأضاف  أن الخدمات المالية والمصرفية 
كبيـــرة  تطـــورات  تشـــهد  البحريـــن  فـــي 

مصـــرف  بقيـــادة  مدفوعـــا  ومتســـارعة 
البحريـــن المركزي وهـــذه التطورات غير 
موجـــودة في كثير من الـــدول المجاورة 
وحتـــى على مســـتوى الشـــرق االوســـط، 
مشـــيرا إلـــى أن ذلـــك يمثل تحديـــا أمام 
الباحثين عن عمل في هذا القطاع، لكنه 
يشـــكل في الوقـــت ذاته فرصـــة أمامهم 
للتميز واالنطالق بقوة نحو العالمية في 

صناعة الخدمات المالية والمصرفية.
الجامعـــة  رئيـــس  أوضـــح  جانبـــه  مـــن 
أن  للبنـــات ديفيـــد ســـتيورات،  الملكيـــة 
فـــي إطـــار حـــرص  النـــدوة تأتـــي  هـــذه 
الجامعـــة على توعية طالبهـــا بالتبدالت 

العمـــل،  ســـوق  فـــي  الجاريـــة  العميقـــة 
خاصـــة في ظل الثورة الصناعية الرابعة 
حيـــث مـــن المرتقـــب أن تختفـــي بعـــض 
الوظائـــف نهائيًا خالل العقـــد الثالث من 
األلفيـــة الثانية ليحـــل مكانها ما يعرف بـ 
“وظائف المســـتقبل” ذات الصلة بالذكاء 
االصطناعـــي والروبـــوت، وقال “ال يجب 

إنـــكار لمـــا نحـــن مقدميـــن عليـــه خـــالل 
الفتـــرة المقبلة، بـــل أن نكـــون أكثر وعيًا 
وانســـجامًا مع ما سنشهده من تغييرات 

ضخمة في العقدين المقبلين”.
وأكـــدت نائبة رئيـــس الجامعة للشـــؤون 
حـــرص  ســـيوري،  منـــى  األكاديميـــة،  
مـــع  المســـتمر  التعـــاون  علـــى  الجامعـــة 

جمعية مصارف البحريـــن بهدف إطالع 
الطـــالب عن قرب علـــى مجال الخدمات 
الماليـــة الذي يتســـم بالحيويـــة والتطور 

المستمر.
وشـــارك في الندوة رئيس لجنة التحول 
الرقمـــي واألمن الســـيبراني فـــي جمعية 
البلوشـــي،   البحرين،أحمـــد  مصـــارف 

إدارة  مجلـــس  عضـــو  الســـاعي  ريـــاض 
بنك اإلســـكان، و روث شاندا سيموييمبا 
رئيس الموارد البشرية في بنك ستاندرد 

تشارترد.
تقديـــم  قطـــاع  أن  البلوشـــي  أكـــد  و 
الخدمـــات الماليـــة يتغيـــر بشـــكل كبيـــر 
بفعل التقنية، خاصة مع دخول مزودين 
غيـــر تقليديين في القطاع مثل شـــركات 
التقنية واالتصاالت إضافة إلى شـــركات 

التكنولوجيا المالية  )الفنتك( “.
وأوضـــح البلوشـــي أنـــه في العـــام 2018 
كان العنصر البشـــري يقوم بنسبة 71 % 
مـــن األعمـــال داخل المؤسســـات المالية، 
مضيفـــا أن هذه النســـبة ســـتنخفض إلى 
 %  48 وإلـــى   2022 العـــام  فـــي   %  58
فـــي العـــام 2025 مقابـــل ارتفـــاع نســـبة 
األعمـــال التي تقوم بهـــا األنظمة التقنية 

والروبوتات.

المنامة - جمعية المصارف

منى سيوري أحمد البلوشي  وحيد القاسم

ال تغيير في أسعار الوقود بالبحرين والكويت لشهر أغسطس
الـــخـــلـــيـــج دول  بـــبـــعـــض  ــة  ــ ــي ــ ــرول ــ ــت ــ ــب ــ ال الـــمـــنـــتـــجـــات  ــة  ــمـ ــيـ ــقـ لـ مــــراجــــعــــة 

لم تعلن البحرين وال الكويت عن أي تغيرات ألسعار الوقود لشهر أغسطس 2020، في 
وقت أعلنت فيه دول اإلمارات، وســلطنة ُعمان وقطر، عن األســعار الجديدة للوقود 

والتي تم تطبيقها بدءا من أمس السبت الموافق األول من أغسطس الجاري.

البحريـــن  فـــي  الوقـــود  أســـعار  وبلغـــت 
كالتالـــي: ســـعر البنزين الممتـــاز 200 فلس 
)0.528 دوالر(، والبنزين العادي 140 فلسا 
)0.370 دوالر(، والديزل 120 فلسا )0.316 

دوالر(، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
أما عن أســـعار الوقود بدولة الكويت، فلم 
تعلن عـــن أي تغيرات، حيث بلغت أســـعار 
الوقـــود بها كاآلتي: ســـعر البنزيـــن الممتاز 
والبنزيـــن  دوالر(،   0.345( فلـــوس   105
العـــادي 85 فلســـا )0.279 دوالر(، والديزل 

115 فلسا )0.378 دوالر(.
ووفقـــا إلحصائيـــة أعدهـــا موقع “مباشـــر” 

اســـتنادا لبيانـــات حكوميـــة، فـــإن أســـعار 
اســـتقرارا،  ستشـــهد  باإلمـــارات  البنزيـــن 
حيث ســـتظل أســـعار البنزين الممتاز عند 
الواحـــد،  للتـــر  دوالر(   0.52( درهـــم   1.91
كمـــا ســـيظل ســـعر البنزيـــن العـــادي عنـــد 
الواحـــد.  للتـــر  دوالر(   0.47( 1.72درهـــم 
وستســـجل أســـعار الديـــزل اســـتقرارا في 
الشـــهر الجديد عند مســـتوى 2.06 درهم/ 

لتر )0.56  دوالر( للتر الواحد.

 سلطنة ُعمان

وســـتثبت ســـلطنة ُعمـــان أســـعار البنزيـــن 

والديـــزل خـــالل شـــهر أغســـطس، حيـــث 
ستظل أسعار البنزين الممتاز عند مستوى 
200 بيســـة )0.52 دوالر(. كما سيظل سعر 
البنزين العادي بالسلطنة عند مستوى 189 
بيســـة )0.49 دوالر(، وسيتم تثبيت أسعار 
الديزل بالسلطنة خالل الشهر الجاري عند 

مستوى 225 بيسة )0.58 دوالر(.

 قطر

أمـــا دولـــة قطـــر، فأعلنـــت عن رفع أســـعار 
البنزيـــن الممتـــاز، وأســـعار الديـــزل خـــالل 
شهر أغسطس عن مســـتويات شهر يوليو 

.2020
وأصبح ســـعر لتر بنزين سوبر “95” مسعرا 
عند مســـتوى 1.25 ريال )0.34 دوالر( للتر 
الواحـــد بعـــد أن كان عنـــد مســـتوى 1.20 
ريال )0.33 دوالر( للتر الواحد، وســـيرتفع 
ســـعر الديزل  إلى سعر 1.25 ريال  ) 0.34 
دوالر( للتـــر الواحـــد بعـــد أن كان مســـعرا 
عند مســـتوى 1.10 ريال )0.30 دوالر( للتر 
الواحد، كما ســـيرتفع سعر بيع لتر البنزين 
العـــادي إلـــى مســـتوى 1.20 ريـــال )0.33 
دوالر( للتـــر الواحـــد بعـــد أن كان مســـعرا 
عند مستوى 1.10 ريال ) 0.30 دوالر( للتر 

الواحد.

 السعودية

كانت شـــركة “أرامكـــو” الســـعودية أعلنت 

فـــي وقـــت ســـابق، أســـعار البنزيـــن للفترة 
مـــن يـــوم 11 يوليـــو وحتى 10 أغســـطس 

الجاري.
ألســـعار  الشـــهرية  المراجعـــة  وبحســـب 
المنتجـــات البترولية، رفعت أرامكو ســـعر 
بيـــع لتر بنزيـــن 95 من 1.18 ريـــال ) 0.32 
دوالر( للتـــر الواحد، إلى 1.44 ريال ) 0.38  
دوالر( للتر الواحد، كما رفعت ســـعر بنزين 
91 مـــن 0.98 ريـــال للتر )0.26  دوالر( للتر 
الواحـــد إلى 1.29 ريـــال )0.35 دوالر( للتر 

الواحد.
وأبقـــت شـــركة أرامكـــو على أســـعار باقي 
المنتجات بســـعر 0.52 ريال ) 0.14 دوالر( 
لـــكل لتر ديـــزل، و0.70 ريـــال )0.18دوالر( 
لـــكل لتـــر كيروســـين، و0.75 ريـــال )0.19 

دوالر( لغاز البترول المسال.

دبي - مباشر

أمل الحامد
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الخوف فكرة بعقلك، مصدرها بذرة زرعتها خطأ، بتزايد األخطار ورؤية العالم، 
وقد أضحى أكثر خطًرا، مع تداعيات كورونا، وتضاعف خسائر البشرية بأنحاء 
العالم، صار الخوف من المجهول والمستقبل، أكثر وأوسع تأثيًرا، أضحى القلق 
والتوتر، والهواجس والشـــكوك مســـيطرة على اإلنســـان حتى لو لم يتعرض بعد 
ألية مشكلة، فما بالك بمن تعرض للخسائر والتداعيات التي خلفتها سنة 2020 

التي بدأت ومازالت تهدد سكان العالم
لكن.. هل يستســـلم اإلنسان للقلق؟ هل يحمل الخوف من المجهول والمستقبل 
على ظهره مثل الجبل ويسير بهما طوال حياته معرًضا نفسه لمضاعفات، وربما 
ينتهـــي غًدا أو بعـــده كل هذا الزلزال وتعود الحيـــاة لطبيعتها، ويكون هذا الفرد 

قد خسر حياته؟
أظّن أننا في هذا الوقت بالذات الذي تتجسد فيه اإلرادة البشرية تجاه الخوف، 
بحاجـــة للعقل الهادئ المســـيطر الذي يمتص الصدمات ويســـتوعب التهديدات، 
يتكيـــف، يتفهـــم، يهدأ ويقـــرأ الحياة بمنظور أن لكل شـــيٍء بداية ونهاية، وهذه 
األزمة، مهما كانت تداعياتها الصحية والمالية والنفســـية، وما يصحبها من قلق 
وتوتـــر، مصيرها للزوال كما هي طبيعة األشـــياء في الكون، وستشـــرق شـــمس 
التغييـــر والعـــودة للمســـار الطبيعي للحيـــاة، ألن طبيعة الحياة اإللهـــام والعطاء 
واإلنجـــاز، ولـــو قرأنـــا التاريخ القريب فقـــط وتأملنا ما مر به العالـــم منذ الحرب 

العالميـــة الثانيـــة مـــن خوٍف وفـــزع وقلـــق، وكيف خرج هـــذا العالـــم أكثر حرية 
وصحـــة وتقدمـــا وإنجـــازا، لتأكدنـــا أن دورة الحيـــاة تتمثـــل بالنجـــاح والتقـــدم 
واالزدهـــار، للـــدول واألفـــراد، وهـــذه األزمة، مصيرهـــا الزوال مثـــل كل األزمات 
الســـابقة، ومـــن غير المنطـــق والعقل أن يفقد اإلنســـان ثقته بنفســـه ويدفع ثمن 
الخوف والقلق من المســـتقبل والمجهول حياته التي بكل تأكيد ستكون باأليام 
القادمـــة مختلفـــة، ألن طبيعـــة الحياة التجـــدد والتغيير واالزدهـــار، ومن الخطأ 
الجســـيم أن نفقد األمل بمســـتقبلنا ألننا فقط نظن أنها النهاية، رغم أن البدايات 
دائمـــًا تأتـــي بعـــد النهايات، ولـــو أجَل الفرد منـــا قلقه وتوتره وخوفـــه من القادم 
المجهـــول وعـــاش يومه ولحظته، ال أقـــول بتفاؤل مفتعل، لكـــن بواقعية مبنية 
على عدم االستسالم للعتمة المؤقتة التي خبرها العالم بكلِّ دوراته عبر التاريخ 
ونجحت البشـــرية بكل مرة في الخروج من شـــرنقة األزمة أكثر ســـعادة وبهجة 

بالتصميم على مواجهة األخطار والنكسات.
صديقي اإلنسان، ليس المطلوب أن تضحك وتبتسم بتصنع طوال الوقت، لكن 
عقلـــك ســـيخرجك من حلبة الخـــوف والقلق لـــو أدركت كم الحيـــاة ملهمة تأتي 

بعكس ما كنت قلًقا بشأنه، عش يومك وسترى الغد أفضل.

تنويرة: الخوف كالرصاصة الدخانية، تقتلك إذا صدقتها. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

هل أنت خائف من الغد؟!

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

للتواصل: 17111483

لو فاز “جو بايدن”... اهلل يستر
كان الرئيس األميركي “أوباما” يســـير ضد إرادة الشـــعوب، ولعبت 
إدارته بدرجة واســـعة في دعم االنقالبيين، ويكفي أنه أشـــار إلى 
وكر اإلرهاب “جمعية الوفاق” المنحلة في أحد خطاباته، في سابقة 
لم يفعلها أي رئيس أميركي من قبل، وبارك االتفاقات الســـرية مع 
إيران بشـــأن الملف النووي وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي 
هـــددت المنطقـــة، واليـــوم يدخل نائبـــه الديمقراطي “جـــو بايدن” 
ســـباق الرئاســـة ضـــد الرئيس “ترامـــب” الذي وقـــف بجدية وحزم 
أمام النظام اإليراني اإلرهابي والجماعات المتطرفة في البحرين 
المواليـــة إليران، وفي عالم السياســـة ليس عاديا أن يختلف نائب 
الرئيـــس، عـــن الرئيـــس، وهـــذا يعطينا مؤشـــرا بخصـــوص القنبلة 
الذريـــة في حال فـــوز نائب الرئيس األميركي الســـابق أوباما “جو 

بادين” على “ترامب” ووصوله إلى البيت األبيض.
المعـــروف أن اختـــالف المعايير صفة مالزمة لـــإدارات األميركية 
المتعاقبـــة، فإيـــران كانت موضع إعجـــاب وتقدير وإكبـــار وإمتاع 
وتـــذوق عنـــد الرئيـــس “أوبامـــا”، وكان يـــرى أنـــه مـــن المفيـــد جدا 

والضـــروري جدا وجـــود النظام اإليراني بكل أفعالـــه وجرائمه وال 
يمكـــن التصـــدي له، وفـــي عهد الرئيـــس “ترامب” تغيـــرت المعايير 
وانقلب كل شيء في سبيل تنظيف المنطقة من أوساخ وقاذورات 
النظـــام اإليراني، وحســـب الخبـــراء، وصول الحـــزب الديمقراطي 
إلى ســـدة الرئاســـة في الواليات المتحدة األميركية ألربع سنوات 
قادمة، ســـيكون بمثابة ســـالح قد يضمن إليران والعمالء تحريك 
ودوران ماكينة اإلرهاب من جديد، خصوصا أن “جو بايدن” وضع 
اســـم “ميشـــيل أوباما” زوجة الرئيس الســـابق ضمـــن الئحة نواب 

الرئيس. 

إن السلطة العظيمة التي بيد الرئيس فيما يتعلق بالشؤون  «
الخارجية، هي الفيصل في العالقات، ولها أهمية قصوى على 

المسرح الدولي، وإذا ما وصل “جو بايدن” إلى كرسي الرئاسة هل 
سيجدد السياسة التي انتهجها “أوباما”؟ وكيف ستكون حالة األوراق 
في المنطقة وهل سيستدعي األمر اتخاذ قرارات مهمة، أم ستكون 

هناك استثناءات نادرة؟.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بسالٍم آمنين
أدى الحجـــاج مناســـكهم بشـــكل آمن وصحـــي، وعادوا إلـــى ديارهم 
سالمين، وإن كان عدد الحجاج قليال إال أن موسم الحج لم يتوقف 
واســـتمر، ومـــا جعـــل تنظيم الحج بهـــذه األعداد القليلـــة كون الحج 
من أكبر التجمعات البشـــرية السنوية في العالم، ما يجعل منه بؤرة 

محتملة النتشار األمراض.
ومع اســـتمرار انتشـــار كورونا بين الناس عالمًيـــا راهن البعض - من 
أفـــراد ودول - علـــى توقـــف تنظيـــم حـــج 2020م، إال أن الســـعودية 
ردت علـــى ذلـــك بـــأداء شـــعائر الحـــج واتبـــاع اإلجـــراءات الصحية 
واالحترازيـــة، ولـــم تؤت محاوالت تســـييس الحـــج أهدافها كورقة 
مزايـــدة على قدرة الســـعودية على تنظيم وإدارة موســـم الحج. لم 
يســـتطع كورونـــا وغيـــره مـــن األوبئة والتحديـــات أن تعيـــق تنظيم 
الحج، فالسعودية سخرت الكثير من الموارد المالية والبشرية وكل 
ما يتطلبه تنظيم الحج، وتعطيل هذه الشـــعيرة غير وارد أبًدا مهما 
ســـاءت الظـــروف، ونتيجة لهـــذه األوضـــاع نفذت الســـعودية فكرة 
“الحج الرمزي” )تقليص أعداد الحجاج( ــ الذي رافقته االشـــتراطات 
الصحيـــة وكل خدمات الحج عالية الجـــودة في بيئة صحية جيدة 

لحماية الحجاج.
اســـتطاعت الســـعودية تنظيم الحج وحافظت على النفس البشرية 
من كل ســـوء قد يصيبها أثناء تأدية المناســـك باتباع مجموعة من 
اإلجـــراءات التي رافقت الحجاج منـــذ وصولهم مكة حتى الطواف 
حـــول الكعبـــة لضمـــان ســـالمتهم جميًعا، وهـــي إجراءات أشـــاد بها 
العالم أجمع والتي ســـهلت أداء الحج وزيارة المسجد النبوي براحة 

تامة وطمأنينة وإيمان.

للحج والعمرة أهمية كبيرة للقطاع الخاص وحركة االقتصاد في مكة  «
والمدينة المنورة، إال أن حجم االلتزامات المالية الحكومية السعودية 

في االستثمار في مشروعات الحرمين الشريفين ُيركز على المنفعة 
التي تعود للحجاج والمعتمرين زيارًة وسالمة ال العوائد المالية، حيث 

تنفق الحكومة السعودية مئات المليارات لتوسيع وتطوير الحرمين 
الشريفين، لذا فقرار األعداد المحدودة للحجاج يحرص على سالمتهم 
من الوباء بجانب أدائهم الحج بشكل صحي وآمن، ما أدى في النهاية 

إلى نجاح موسم حج 2020م ومن ثم عودتهم بسالٍم آمنين.

عبدعلي الغسرة

شكرا خادم الحرمين الشريفين
إنـــه أقـــل ما يمكن وصفه من شـــعور امتنان للمملكة العربية الســـعودية، 
وعلى رأســـها خادم الحرمين الشـــريفين وولي عهده األمين، بعد انتهاء 
موســـم الحـــج بـــال إصابات تذكـــر أو وفايات جـــراء جائحـــة كوفيد ١٩، 
الحقيقة أن هناك من شـــكك في إمكانية إقامة موســـم الحج هذا العام 
مـــع وجـــود هذا التحـــدي الكبيـــر، لكنهـــا إرادة هللا ودأب المملكة العربية 
السعودية على تسخير جهودها قاطبة لخدمة بيت هللا الحرام وزواره، 
وقـــد تابعنا كلنا عن كثب التزام الحجاج بالتباعد االجتماعي واالهتمام 
المطلـــق بالنســـاء، في مشـــهد بانورامي يحكي الكثير عـــن الجهود التي 
توليهـــا المملكة العربية الســـعودية فـــي خدمة حجاج بيـــت هللا الحرام 
وفـــي كل الظـــروف واألوقـــات، ونســـأل هللا رفـــع البالء وعـــودة حجاج 
بيته من جميع أنحاء العالم إلى تلك البقعة المباركة راكعين وساجدين 

حامدين رب العباد على كل األحوال.
نعم نحمد هللا أنه لم يلغ موســـم الحج هذا العام، فلهذا الموســـم الكثير 
مـــن الدالالت في نفس المســـلمين، بل أراهن أنه يحمل الدالالت نفســـها 
في قلوب غير المســـلمين، فال مكان تتوحد فيه الجموع وتتســـاوى فيه 
النفـــوس واأللوان واألعراق، كما يحدث ببكـــة، فلله الُملك من قبل ومن 
بعد أن جعل لهذا الموســـم صورة راســـخة في األذهان يتوق لتفســـيرها 
الجميـــع ممـــن هم على دين اإلســـالم أو غيـــره، فيتباهـــى المؤمنون، أن 
تركـــوا متاع الدنيـــا وذهبوا لله بأرواحهم قبل أجســـادهم، يســـألون هللا 
الطمأنينـــة والرضـــا والثبات والعفـــو والعافية، ُكل بشـــكله ولونه وعمله، 

الكل سواسية دون تفريق.

فلله الثناء من قبل ومن بعد ونسأله سبحانه أن ال يحرمنا من النظر إلى  «
وجهه الكريم يوم العرض وزيارة بيته الحرام في الدنيا مهللين مكبرين 

موحدين، وعزائي للقلوب التي تهوى زيارة بيت الله الحرام ولم تتمكن هذا 
العام أن تبشر بالحج الموسم القادم بعد أن يرفع الله البالء عنا قاطبة، 

والله قادر على كل شيء، فأمره بين الكاف والنون وال يعجزه شيء سبحانه 
الواحد القهار.

سمر األبيوكي

واضـــح منذ بداية ظهور فيروس كورونا المســـتجد )كوفيـــد 19( أن منظمة 
الصحـــة العالميـــة تســـلك نهًجـــا حذًرا يميـــل للتشـــاؤم منه إلـــى التفاؤل في 
الحديث عن تطورات هذا الفيروس وكل ما له صلة به، وهو أمر قد يعكس 
إمـــا إدراكهـــا لمدى خطورته الشـــديدة أو عدم إلمام كاف بـــه، ما يدفعها إلى 
التزام الحرص الشـــديد لتوجيه رســـالة لدول العالم بأخذ القضية على أعلى 
مســـتويات الجدية واالســـتعداد وعدم التهاون في أية مرحلة من المراحل 

ومهما بدا من مظاهر إيجابية وأرقام منخفضة في اإلصابات والوفيات.
مـــن المهـــم بالفعل أن يكون هناك حرص وحذر من احتماالت وقوع األســـوأ 
إذا كنـــا بصدد وباء عالمي يهدد صحة البشـــرية ويأتـــي كل يوم بجديد في 
أعراضـــه وخطورتـــه وطـــرق التعامـــل معه، الســـيما أن ما يحـــدث في أزمة 
فيـــروس كورونـــا يؤكـــد أن ال أحد قادر على فهم طبيعـــة الفيروس ومعرفة 
كيفية التصدي له بدليل ما تسجله دول أوروبا هذه األيام من عودة جديدة 
النتشـــار الفيـــروس، بعد نحو شـــهر من انخفـــاض معدل اإلصابـــات اليومي، 
لدرجـــة دفعـــت وزيـــر الصحة البريطانـــي إلى الحديث عن موجـــة ثانية في 

جميع أنحاء أوروبا وأن بريطانيا تبحث عن نهج وقائي جديد.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وأخبـــار  بيانـــات  صياغـــة  أن  المالحـــظ  أن  إال 
وتصريحات مســـؤوليها تكون بلغة قاســـية قد تدفـــع لإحباط في كثير من 
األحيـــان، ففـــي الوقت الذي يستبشـــر فيـــه العالم بقرب التوصـــل للقاح ضد 
فيروس كورونا، يخرج مســـؤول بالمنظمة ليؤكد بحســـم أن أول لقاح فعال 

لن يطرح قبل عام أو اثنين.
وفـــي الوقـــت الذي شـــهدت فيه اإلصابـــات انخفاًضا في معظـــم دول العالم 
مـــا جعلها تتجه إلعـــادة حركة الحياة واالقتصاد والتنقـــل تدريجيا، حذرت 
المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة مـــن أن انتشـــار وبـــاء “كوفيد 19” 

يتسارع وأنه لم يبلغ ذروته بعد.

صحيح أن الحذر مطلوب والقلق مفهوم والحرص واجب، إال أن طريقة توصيل  «
المعلومة للناس لها دور نفسي كبير في إنقاذ آالف من المصابين المذعورين 

والتخفيف عنهم واإلسهام بفاعلية في عالجهم.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

الصحة العالمية وكورونا... هل من تفاؤل؟
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العــدد المعلــن إيــران ضعــف   ضحايــا “كوفيــد 19” فــي 

تصاعد موجة تفشي “كورونا” في طهران

بالتزامــن مــع تزايــد التحذيــرات مــن تصاعد موجــة تفشــي كورونا في 
العاصمــة اإليرانيــة، أعلــن محافــظ طهــران، انوشــيروان بندبــي، عــن 
إدخــال 700 شــخص يومًيــا إلى مستشــفيات المحافظــة. ونقلت وكالة 
أنبــاء الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة “إيرنــا”، عــن بندبــي، أمــس، أن 
إلغــاء خطــة المــرور وتصريــح إقامــة معــرض في شــهر أغســطس بات 

أمرا ضروريا.

وبحســـب محافـــظ طهـــران، فقـــد 
وصل معدل الضحايا في العاصمة 
إلـــى أكثر من 120 حالـــة وفاة في 
األيـــام األخيرة، منهم 52 شـــخًصا 
توفوا خالل الـ24 ســـاعة الماضية 

فقط.
وكان نائب وزير الصحة اإليراني، 
ايـــرج حريرجـــي، قـــال فـــي وقت 
ســـابق، إن 600 شـــخص يدخلـــون 
المستشـــفى فـــي طهـــران كل يوم 
بســـبب أمراض الفيروس التاجي، 
منهـــم   % و10   5 بيـــن  مـــا  وأن 

يتوفون.
األخيـــرة  التصريحـــات  وُتظهـــر 
لمحافظ طهران أن عدد األشخاص 
الذيـــن دخلـــوا المستشـــفيات فـــي 

طهران قد زاد بأكثر من 16 %.

ودعت زهـــراء نجاد بهـــرام، عضو 
مجلس مدينـــة طهران، إلى فرض 
غرامات علـــى المواطنين الذين ال 
يرتدون الكمامات، في إشـــارة إلى 

الوضع الحرج في طهران.
وقالـــت بهـــرام نجـــاد إن العمل عن 
يجـــب  الحكومـــة  لموظفـــي  بعـــد 
 ،% 50 أكثـــر مـــن  إلـــى  أن يصـــل 
كمـــا يجـــب التعامل بحـــزم مع من 
ينتهكون القيـــود، من أجل التغلب 

على الوضع الحالي.
هـــذا فـــي حيـــن أعلنـــت المتحدثة 
اإليرانيـــة،  الصحـــة  وزارة  باســـم 
ســـيما الري، أن عـــدد ضحايا وباء 
“كوفيـــد 19” في إيـــران وصل إلى 

حوالي 17 ألف شخص.
وذكرت الري أنه لغاية ظهر أمس، 

بلغـــت اإلصابـــات 306 آالف و752 
شـــخصا   216 وبوفـــاة  شـــخصا، 
الــــ24  الســـاعات  خـــالل  آخريـــن 
الماضيـــة بلـــغ عـــدد المتوفين في 

إيران 16 ألفا و982 شخصا.
وأضافـــت أنـــه تم خالل الســـاعات 
الـ24 الماضية تسجيل 2548 حالة 
جديـــدة بفيروس كورونـــا، ليرتفع 
إجمالـــي عدد المصابين بالفيروس 
فـــي البـــالد إلـــى 306 آالف و752 
حالة، بينهم 4011 في وضع حرج.

البرلمـــان  أبحـــاث  مركـــز  وكان 
اإليرانـــي قد ذكر مـــن قبل أن عدد 
ضحايـــا كورونـــا في إيـــران ضعف 
وزارة  قبـــل  مـــن  المعلـــن  العـــدد 

الصحة.
وعلـــى الرغـــم مـــن اإلنـــذار األحمر 
معظـــم  فـــي  الفيـــروس  بشـــأن 
يعلـــن  لـــم  إيـــران،  محافظـــات 
ولجنـــة  الصحـــة  وزارة  مســـؤولو 
مكافحـــة كورونـــا الوطنيـــة حتـــى 

اآلن عن أي قيود.

دبي - العربية.نت

600 شخص يدخلون المستشفى في طهران كل يوم

دبي - العربية.نت

يواصـــل حجـــاج بيـــت هللا الحـــرام 
رمـــي الجمرات خالل أيام التشـــريق 
الثالثـــة التـــي بدأت، أمـــس، في ظل 
ويبيـــت  مشـــددة،  وقائيـــة  تدابيـــر 
الحجـــاج في منـــى اســـتعدادا ألداء 
ثـــم  اليـــوم األحـــد،  الـــوداع  طـــواف 
العـــودة مرة أخرى لمســـكن الحجاج 

في مكة المكرمة.
مناســـكهم  الرحمـــن  ضيـــوف  وأدى 
وســـط نجاح للخطـــط التي وضعتها 
لنقـــل  بالحـــج  المعنيـــة  القطاعـــات 
الحجاج بين المشـــاعر بأمن ويســـر، 
واإلجـــراءات  االشـــتراطات  وفـــق 
الوقائيـــة واالحترازية مـــن فيروس 
هللا  بيـــت  حجـــاج  وكان  كورونـــا. 

الحرام قد استقبلوا، أمس، أول أيام 
التشـــريق وبدأوا في رمي الجمرات 
الثـــالث بعد أن تحللوا من إحرامهم، 
وســـط نجاح للخطـــط التي وضعتها 
فـــي  بالحـــج  المعنيـــة  القطاعـــات 
مراحل تنقل الحجاج بين المشـــاعر، 
واإلجـــراءات  االشـــتراطات  وفـــق 

الوقائية واالحترازية.
المصوريـــن  عدســـات  ورصـــدت 
التزامـــا الفتـــا باإلجـــراءات الوقائية 
الحـــج  لبروتوكـــوالت  المصاحبـــة 
االســـتثنائي لهـــذا العـــام، فيما أكدت 
وزارة الصحة خلو المشاعر المقدسة 
من أي إصابات بفيروس كورونا في 

ثالث أيام الحج.

الحجاج يستعدون لطواف الوداع اليوم

القاهرة، أبوظبي - العربية.نت، سكاي نيوز عربية

أشـــاد رئيـــس البرلمان العربي مشـــعل 
ـــلمي، أمـــس، بإعالن دولة  بن فهم السُّ
اإلمـــارات بدء تشـــغيل محطـــة براكة 
للطاقـــة النوويـــة الســـلمية، مؤكدا أنه 

أبلغ رد على التهديدات التركية.
وقـــال إنه يعتبره إنجازا نوعيا جديدا 
يضاف إلى ســـجل إنجازاتها، ويجسد 
الحلـــم العربـــي المنشـــود لتكـــون هذه 
األمـــة صاحبـــة ريـــادة وتفـــوق وتميز 
تخـــدم  التـــي  المجـــاالت  فـــي جميـــع 

اإلنسانية.
وهنـــأ رئيـــس البرلمـــان العربـــي، فـــى 
بيانه، دولة اإلمارات رئيســـا وحكومة 
وبرلمانا وشـــعبا بإعالن نجاح تشغيل 

المفاعل.
وقـــال إن إعـــالن دولـــة اإلمـــارات 

نجـــاح تشـــغيل أول مفاعـــل 
الطاقـــة  لتوليـــد  ســـلمي 

رّد  أبلـــغ  هـــو  النوويـــة، 

على التهديدات العدوانية التي أطلقها 
وزيـــر الدفـــاع التركي ضدهـــا”، مؤكًدا 
تضامـــن البرلمان العربـــي ووقوفه مع 
تمـــس  تهديـــدات  أي  ضـــد  اإلمـــارات 

سيادتها وأمنها واستقرارها.
المصـــري  الرئيـــس  هنـــأ  ذلـــك،  إلـــى 
دولـــة  أمـــس،  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
اإلمـــارات علـــى بـــدء تشـــغيل محطة 
الســـلمية،  النوويـــة  للطاقـــة  “براكـــة” 
الحلـــم  “يجســـد  إنجـــاز  أنـــه  معتبـــرا 
المنشـــود لتكون األمة العربية صاحبة 

ريادة”.
وفـــي تغريـــدة على حســـابه الرســـمي 
علـــى موقـــع تويتـــر، قـــال السيســـي: 
“أهنـــئ دولـــة اإلمارات الشـــقيقة 
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  وأخـــي 
بـــن زايـــد، علـــى بدء تشـــغيل 
محطة براكة للطاقة النووية 

السلمية”.

البرلمان العربي: “براكة” أبلغ رد إماراتي على تهديدات تركيا

برلين - أ ف ب

تظاهر آالف األشخاص المناهضين للتدابير التي تحّد من الحريات الفردية 
لمكافحــة وبــاء “كوفيــد 19”، بشــكل ســلمي بعــد ظهــر أمــس وســط برليــن، 

مرددين هتافات “تسقط األقنعة”، “ال تلقيح إجباريا” أو “عودة الحريات”.

قـــّدرت  الذيـــن  المتظاهـــرون  وكان 
الشـــرطة عددهم بحوالى 17 ألفا، أقل 
بكثير من 500 ألـــف، العدد الذي أعلنه 
منّظمو التظاهرة تحـــت عنوان “نهاية 

الوباء - يوم الحرية”.
واتصف الحشـــد بمشاربه المتباينة، إذ 
إّنـــه جمع “مفكريـــن احرارا”، ناشـــطين 
مناهضين للقاحات، ناشـــطين يؤمنون 
بنظريات المؤامـــرة أو حتى مناصرين 

لليمين المتطرف.
وكان المتحدث باسم شرطة العاصمة 
األلمانيـــة تيلو كابليتز نّبه إلى أنه “في 
حـــال العجز عن تطبيق مبـــدأ التباعد، 
منظمـــي  إلـــى  التحـــدث  فســـنواصل 
الفعاليـــة وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى حـــل 

التظاهرة”.
وبعيد ذلك، ورغم دعوات قوات حفظ 
عبـــر  المتظاهريـــن  المتكـــررة  النظـــام 
مكبـــرات الصوات الـــى احترام التباعد 
الجســـدي، أعلنت الشـــرطة عبر تويتر 
أّنها “تقّدمت بشـــكوى” ضـــّد المنظمين 
بسبب “عدم احترام القواعد الصحية”.
القيـــود  أّن  المتظاهـــرون  ويعتبـــر 
المفروضة يجـــب أن تلغى، ويرون أّن 

األزمة الصحية تّم تجاوزها.
وارتفع أمس عـــدد اإلصابات الجديدة 
بـ995 مقارنة باليوم الســـابق، في عدد 
قياســـي لـــم ُيســـّجل منـــذ التاســـع من 
مايو، وفق معهد روبرت كوخ الصحي.

اآلالف يتظاهرون في شوارع العاصمة 
األلمانية برلين أمس )أ ف ب(

رقم قياســي لعدد اإلصابــات الجديدة بألمانيا لم ُيســّجل منذ 9 مايو
اآلالف يتظاهرون ضد تدابير مكافحة “كورونا” في برلين

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلـــن نائـــب رئيـــس اإلمـــارات رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي الشـــيخ 
محمـــد بـــن راشـــد، نجـــاح الدولـــة فـــي 
للطاقـــة  ســـلمي  مفاعـــل  أول  تشـــغيل 
وذلـــك  العربـــي،  العالـــم  فـــي  النوويـــة 
فـــي محطـــات براكـــة للطاقـــة النوويـــة 

بأبوظبي.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد فـــي 
تغريدات بحســـابه على موقع “تويتر”، 
أمـــس: “نجحت فرق العمل في تحميل 
حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات 
شـــاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح. 
هـــذا  زايـــد  بـــن  محمـــد  ألخـــي  أبـــارك 

اإلنجاز”.
راشـــد:  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وأضـــاف 
للطاقـــة  4 محطـــات  “الهـــدف تشـــغيل 
الدولـــة  ربـــع حاجـــة  النوويـــة ســـتوفر 
مـــن الكهربـــاء بطريقة آمنـــة وموثوقة 

وخالية من االنبعاثات”.

وتابـــع “اإلمارات شـــطرت الـــذرة وتريد 
استكشـــاف المجـــرة. رســـالة للعالم بأن 
العرب قادرون على استئناف مسيرتهم 
العلمية ومنافســـة بقية األمم العظيمة. 

ال شيء مستحيل”.
وقـــال ولـــي عهـــد أبوظبي نائـــب القائد 
األعلى للقوات المســـلحة الشيخ محمد 
بـــن زايـــد، فـــي تغريـــدة علـــى “تويتر”: 
“حققنـــا نقلـــة نوعية في قطـــاع الطاقة 

اإلماراتـــي وخطـــوة مهمة علـــى طريق 
كفاءاتنـــا  بأيـــدي  التنميـــة،  اســـتدامة 

الوطنية”.
وأضاف “المحطـــة األولى من محطات 
براكـــة للطاقـــة النوويـــة الســـلمية تبـــدأ 
عملياتها التشـــغيلية وفق أعلى معايير 
السالمة العالمية. براكة إنجاز حضاري 
وتنمـــوي تضيفـــه اإلمارات إلـــى رصيد 

إنجازاتها المتفردة”.

محطات براكة للطاقة النووية السلمية

محمد بن زايــد: حققنا نقلة نوعية في قطاع الطاقة بأيدي وطنية
اإلمارات تشغل أول مفاعل نووي سلمي بالعالم العربي

أبوظبي - أ ف ب

دعـــت اإلمارات، أمـــس، تركيا إلى 
الشـــأن  فـــي  التدخـــل  عـــن  الكـــف 
“األوهـــام  عـــن  والتخلـــي  العربـــي 
البـــاب  و”منطـــق  االســـتعمارية” 
لوزيـــر  بعـــد تصريحـــات  العالـــي”، 
الدفـــاع التركي عن “أعمال ضارة” 

ارتكبتها اإلمارات في ليبيا.
وردا على هـــذه التصريحات، قال 
وزيـــر الدولـــة اإلماراتي للشـــؤون 
الخارجية أنور قرقاش في تغريدة 
على “تويتر”، “منطق الباب العالي 
والدولـــة العلّيـــة وفرماناتها مكانه 
األرشـــيف التاريخي. فالعالقات ال 
تدار بالتهديـــد والوعيد، وال مكان 

لألوهام االستعمارية”.
واعتبر قرقاش أن “التصريح 

االســـتفزازي لوزير الدفاع 
جديـــد  ســـقوط  التركـــي 

بـــالده”،  لدبلوماســـية 

مشـــيرا إلـــى أنـــه “من األنســـب أن 
تتوقـــف تركيـــا عـــن تدخلهـــا فـــي 

الشأن العربي”.
وفاقـــم النـــزاع فـــي ليبيـــا التوتـــر 
القائم بيـــن أنقرة وأبوظبي اللتين 
فـــي  بينهمـــا  العالقـــات  تدهـــورت 
الســـنوات األخيـــرة علـــى خلفيـــة 
النفوذ اإلقليمي ودعم تركيا لقطر 
فـــي النـــزاع القائـــم بيـــن الدوحـــة 
وأبوظبـــي  الســـعودية  وبيـــن 

والمنامة والقاهرة.
وفـــي العـــام 2018 أطلقـــت تركيا 
على الحي الذي تقع فيه الســـفارة 
اإلماراتيـــة فـــي أنقرة اســـم “زقاق 
فخـــر الدين باشـــا” تيمنـــا بالحاكم 
تّتهمـــه  الـــذي  العثمانـــي 
اإلمارات بارتكاب جرائم 
المدينـــة  ســـكان  ضـــّد 

المنورة.

قرقاش: على تركيا وقف تدخلها بالشأن العربي
دبي - العربية.نت

حـــذرت منظمـــة أطباء بـــال حدود، 
أمس، من موجات جديدة لتفشـــي 
فـــي  المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس 

اليمن.
وقالـــت المنظمـــة على حســـابها في 
تويتـــر: “نأمـــل أن يظـــل الناس في 
اليمـــن حذرين. ولكن لألســـف، هذا 

ليس بالضبط ما نراه هناك”.
وأضافـــت “ال نعلـــم مـــا إذا كنـــا فـــي 
طريقنا إلـــى األعلى أو في القمة أو 
في األسفل. كلنا بحاجة إلى توخي 
الحـــذر، ألننـــا ســـنرى علـــى األرجح 
موجـــات من الوباء، مثـــل أي مكان 

آخر”.
التباعـــد  إجـــراءات  أن  وذكـــرت 
األســـابيع  خـــالل  الجســـدي خفـــت 
واألســـواق  الماضيـــة،  القليلـــة 
أصبحت مكتظة، حيـــث إن العديد 
من الناس غيـــر قادرين على البقاء 

فـــي منازلهم، ألنهـــم يعتمدون على 
أســـرهم.  إلطعـــام  اليومـــي  العمـــل 
واآلن أثناء عيد األضحى، سيتنقل 
لزيـــارة  األشـــخاص  مـــن  المزيـــد 

عائالتهم”.
يأتي ذلك بعد أيام من توقع منظمة 
حـــاالت  عـــدد  يبلـــغ  أن  أوكســـفام 
فـــي  كورونـــا،  بفيـــروس  اإلصابـــة 

اليمن ذروته في األسابيع الُمقبلة.
التنميـــة  وزارة  قـــّدرت  وقـــد  هـــذا 
وقـــت  فـــي  البريطانيـــة،  الدوليـــة 
ســـابق، أنه قـــد يصل العـــدد الفعلي 
لحـــاالت اإلصابة بفيـــروس كورونا 

في اليمن إلى مليون حالة.

أطباء بال حدود تحذر من موجة “كورونا” جديدة باليمن

العراق.. المفوضية العليا 
مستعدة لالنتخابات المبكرة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

المستقلة  الــعــلــيــا  الــمــفــوضــيــة  أعــلــنــت 
ــراق، أمــــس، عن  ــعـ لــانــتــخــابــات فــي الـ
برلمانية  انتخابات  استعدادها إلجراء 
مبكرة في الباد، وفق ما طلب رئيس 
لكنها  الــكــاظــمــي،  مــصــطــفــى  الــــــوزراء 

وضعت لذلك عددا من الشروط.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد طالب 
في  مبكرة  برلمانية  انتخابات  بإجراء 
6 يونيو المقبل، إال أن رئيس البرلمان 
الـــعـــراقـــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي طــالــب 
ــكــر” مــن الــذي  بــإجــرائــهــا فــي مــوعــد “أب

اقترحه الكاظمي.

نظم عمال مصافي النفط والغاز  «
والبتروكيماويات وموظفوها في عدة مدن 
جنوب إيران، إضرابات واسعة، صباح أمس، 

احتجاًجا على عدم دفع الرواتب والمستحقات. 
وشملت اإلضرابات مصفاة بارسيان في 

محافظة فارس، ومصنع بتروكيماويات المرد 
في محافظة فارس أيضا، ومصفاة عبادان 

للنفط جنوب إقليم األهواز، ومصفاة جزيرة 
قشم للنفط الثقيل في الخليج العربي، 

باإلضافة إلى مصافي حقل بارس الجنوبي 

في كنغان. وأوقف الموظفون والعمال 
في المناطق االقتصادية والبتروكيميائية 

والنفطية عملهم لالحتجاج على عدم دفع 
األجور والمزايا، وأعلنوا أنهم سيواصلون 

إضرابهم حتى تلبية كافة مطالبهم.

إضرابات واسعة في مصافي النفط اإليرانية

أعلن رئيس خدمات اإلطفاء والسالمة ببلدية  «
األهواز، إبراهيم قنبري، وقوع حريق في 

المجمع القضائي في منطقة خرمكوشك، 
الواقعة شرق مدينة األهواز. وقال قنبري، في 

مقابلة مع وكالة األنباء اإليرانية “إيرنا”، إن 

أحد الفروع القضائية للمجمع التهمتها نيران 
شديدة وتصاعد منها الدخان في الساعة 13:25 
بالتوقيت المحلي. وأضاف أنه عندما تم إجالء 
الموظفين والمراجعين من المجمع، وجدت 

امرأة مختنقة جراء الدخان وأنقذها رجال 

اإلطفاء وسلمها إلى خدمات الطوارئ للعالج. 
وأعلنت إدارة اإلطفاء بطهران أن حريقا كبيرا 

اندلع، صباح الجمعة، في منطقة تجارية كبيرة، 
جنوب العاصمة، تضم مستودعات لمختلف 

السلع المصنعة.

حرائق إيران الغامضة... نيران بمجمع قضائي في األهواز
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تمكـــن المدرب الســـوري هيثم جطل 
مـــن إحـــراز المركـــز الثاني مـــع نادي 
الوثبـــة في الدوري الســـوري الممتاز 
2019 - 2020 الـــذي اختتـــم أواخـــر 

شهر يوليو الماضي.
ويعتبـــر جطل المدير الفني الســـابق 
لنـــادي الشـــباب البحرينـــي، إذ تولى 
تدريبـــه في 5 مواســـم كانـــت 3 منها 
فـــي دوري الدرجـــة الثانيـــة، إضافة 
إلـــى موســـمين فـــي دوري ناصـــر بن 
حمـــد الممتـــاز، قبل أن يغـــادر البيت 
المارونـــي إلى خوض تجربة جديدة 
فـــي مســـيرته التدريبيـــة كانـــت في 

بلده مع نادي الوثبة.
الوصافـــة  مركـــز  “جطـــل”  وأحـــرز 
بالـــدوري الســـوري الممتاز مـــع ناديه 
الجديد مســـجالً العديد مـــن األرقام 
المميـــزة، وكان قريًبـــا مـــن التتويج، 
باللقـــب  نـــادي تشـــرين ظفـــر  أن  إال 
بفـــارق 3 نقاط. ويعتبر نـــادي الوثبة 
صاحب أقوى خط دفاع في الدوري 
الســـوري الممتـــاز للموســـم المنتهـــي 
 13 شـــباكه  اســـتقبلت  إذ  حديًثـــا، 
هدًفـــا فقـــط، كمـــا يعتبر ثانـــي أقوى 
خـــط هجـــوم، إذ ســـجل العبـــوه 45 
هدًفـــا. كمـــا ينافس جطل مـــع ناديه 
في الموســـم الجاري بـــكأس االتحاد 
فـــي  الفريـــق  يلعـــب  إذ  اآلســـيوي، 
المجموعـــة الثانية إلـــى جانب أندية 
الكويت الكويتـــي واألنصار اللبناني 

والفيصلي األردني، وللوثبة نقطتان 
من لقاءين.

هيثـــم  الســـوري  المـــدرب  وتجربـــة 
الكرويـــة  الســـاحة  فـــي  جطـــل 
البحرينيـــة لم تقتصر في اإلشـــراف 
بنـــادي  األول  الفريـــق  علـــى  الفنـــي 
الشـــباب فقـــط، بل كان ضمـــن قائمة 
الدارســـين بـــدورة دبلوم كـــرة القدم 
قبـــل  مـــن  المعتمـــدة  للمحترفيـــن 
االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، التي 
نظمهـــا االتحاد البحريني لكرة القدم 

في العام الماضي.
وكان مشوار “جطل” مع الشباب في 
البحرين مميًزا على الرغم من ضعف 
إمكانات النادي الماروني، فقد تمكن 
من إحراز لقب دوري الدرجة الثانية 
مـــع النادي والصعود بـــه إلى الدوري 
الممتـــاز، كمـــا وصـــل مـــع الفريق في 
العـــام )2017( إلى نصف نهائي كأس 
جاللـــة الملك )أغلى الكـــؤوس(، قبل 
أن يودع المســـابقة من نادي المنامة 

الذي أحرز الحًقا اللقب.

“جطل” يحرز الوصافة مع الوثبة بدوري سوريا

الوديات... االختبار األخير لألندية قبل استئناف الموسم
األجهزة الفنية وضعت النقاط على الحروف لتصحيح األخطاء قبل الرسميات

القــدم، فتــرة  لكــرة  البحرينــي  بأنديــة االتحــاد  الفنيــة  اســتغلت األجهــزة 
المباريات الودية في األسابيع الثالثة األخيرة؛ لوضع النقاط على الحروف 
فيمــا يتعلــق باألخطاء والنواقــص التي تعاني منها فرقهــا الكروية األولى، 

قبل استئناف الموسم الرياضي الجاري 2019 - 2020.

ويســـتأنف الموســـم يوم 7 أغسطس 
الجاري بانطالق دوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز، كمـــا ينطلـــق دوري الدرجـــة 

الثانية يوم 9 أغسطس.
ولعبـــت أنديـــة دوري ناصـــر بن حمد 
الممتاز ودوري الدرجة الثانية العديد 
من المباريـــات الودية بينها في فترة 
اإلعداد األخيرة، وكانت فرصة ثمينة 
وتالفـــي  المكتســـبات،  علـــى  للبنـــاء 

السلبيات واألخطاء؛ تمهيًدا لتحقيق 
عـــودة إيجابيـــة في الموســـم ســـواء 
بالتقدم إلى األمام في سلم الترتيب 
أو الهروب من شبح الهبوط أو البقاء 
في المناطق الدافئة، بالنسبة لدوري 
ناصـــر بن حمد الممتاز، أما في دوري 
الثانية فإن المنافســـة ســـتكون على 
بطاقتي الصعود المباشرتين، إضافة 

إلى الثالثة المؤهلة للملحق.

الشـــباب  منتخـــب  يســـتأنف 
اليـــوم-  مســـاء  القـــدم،  لكـــرة 
األحـــد، تدريباتـــه التحضيرية 
فـــي  للمشـــاركة  اإلعداديـــة 
بطولـــة آســـيا تحـــت 19 عاًمـــا 
2020 المقـــررة فـــي الفترة 14 
حتـــى 31 أكتوبـــر المقبـــل في 

أوزبكستان.
خضـــع  الشـــاب  األحمـــر  وكان 
للراحـــة فـــي أول يوميـــن مـــن 
عيد األضحى المبارك )الجمعة 
مـــن  بقـــرار  وذلـــك  والســـبت(، 
الجهـــاز الفني للمنتخب بقيادة 
إســـماعيل  الوطنـــي  المـــدرب 
كرامي، على أن يعود الالعبون 
اليـــوم إلى الحصص التدريبية 
التـــي  االعتياديـــة،  المســـائية 
نـــادي  ملعـــب  علـــى  ســـتقام 
الرفـــاع، ضمـــن إطـــار التجمـــع 
المحلي الذي يقيمه المنتخب؛ 

تحضيًرا للمشاركة اآلسيوية.
بصفـــوف  منتخبنـــا  ويتـــدرب 

بعـــض  عـــدا  فيمـــا  مكتملـــة 
يتواجـــدون  الذيـــن  الالعبيـــن 
تســـتعد  التـــي  أنديتهـــم  مـــع 
الستئناف ما تبقى من الموسم 
الرياضـــي الحالـــي ســـواء فـــي 
دوري ناصر بن حمد الممتاز أو 

دوري الدرجة الثانية.
الشـــباب”  “أحمـــر  وســـيتدرب 
اليـــوم وغًدا علـــى ملعب نادي 
الرفـــاع، فيمـــا ســـيتدرب أيـــام 
والخميس  واألربعـــاء  الثالثاء 

على ملعب نادي المحرق.

“أحمر الشباب” يستأنف التدريبات

شـــؤون  وزارة  فـــي  مصـــدر  أوضـــح 
أنديـــة   6 أن  والرياضـــة،  الشـــباب 
محليـــة تقدمـــة إلى لطلـــب الحصول 
علـــى تصريح التحول مـــن نادي إلى 
شـــركة أســـتثمارية بعـــد تشـــريع هذا 

القانون من قبل مجلس الوزراء.
وأضـــاف إن الطلبـــات قيـــد الدراســـة 
األنديـــة  هـــذه  مقدمـــة  فـــي  ويأتـــي 
نـــادي المحـــرق الـــذي يعتبـــر حســـب 
وصف المصـــدر أكثر األندية جاهزية 

اســـتثمارية  شـــركة  إلـــى  للتحـــول 
مكتملة األركان.

6 أندية تتقدم للتحول إلى شركات

ميسي يتراجع.. رونالدو يتقدم.. لفاندوفسكي أكبر الخاسرين

الكرة الذهبية.. من كان يستحقها هذا الموسم؟!

يعلـــم جيدًا عشـــاق الكـــرة العالمية، إن 
مجلـــة فرانـــس فوتبـــول ألغت تســـليم 
جائزة الكرة الذهبية هذه السنة، بعدما 
اجتاح فايروس كورونا العالم، وعطل 
األنشـــطة الكرويـــة فـــي أوروبـــا لمـــدة 
ثالثة أشـــهر للمرة األولـــى في تاريخها 

في العام 1956.
لكن، الســـؤال الـــذي يتبادر إلـــى أذهان 
الكـــرة  يســـتحق  مـــن  هـــو:  الكثيريـــن 
الذهبيـــة هـــذا الموســـم لـــو لـــم تخيـــم 

الجائحة على العالم؟
ولعلها المرة األولى منذ عشـــر سنوات، 
لنيـــل  المرشـــحين  قائمـــة  يتصـــدر  ال 
واســـطورة  برشـــلونة  نجـــم  الجائـــزة، 
االرجنتين ليونيل ميسي، الذي حصل 
على 6 كرات ذهبيـــة من 2009 ولغاية 
2009، وذلك لعدم نجاح برشـــلونة في 
تحقيـــق دوري األبطـــال فـــي الموســـم 
الماضي وفقدانه الدوري في الموســـم 
الحالـــي، نظـــرا للظروف الصعبـــة التي 
يعيشها الفريق بسبب غياب االستقرار 

الفني واإلداري.
أمـــا كريســـتيانو رونالـــدو، الذي حصل 
العشـــر  كـــرات ذهبيـــة خـــالل   5 علـــى 
ســـنوات األخيـــرة فقد كانـــت خطواته 
أقـــرب مـــن غريمـــه التقليـــدي ميســـي 
الرتقـــاء منصـــة الجائـــزة العريقة، ألنه 
نجح في التتويج مع فريق يوفنتوس 
بلقب الدوري اإليطالي بعد انتقاله إلى 
فريق الســـيد العجـــوز قادما مـــن قلعة 
الفريـــق الملكي ريال مدريد الذي أحرز 

معه كل األلقاب الممكنة.
رورت  البولنـــدي  المهاجـــم  لكـــن 
ليفاندوفســـكي يبـــدو الخاســـر األكبـــر 
من إلغاء الجائزة، بسبب تألقه الالفت 
هذا الموســـم، حيث كان مهاجم بايرن 
األبـــرز  المرشـــح  األلمانـــي  ميونيـــخ 
للحصـــول علـــى الكـــرة الذهبيـــة بعدما 
ســـاعد فريقه في الحصـــول على لقب 

الدوري والكأس مع الفريق البافاري.

وســـجل ليفاندوفسكي 51 هدفا خالل 
لزيـــادة  فرصـــة  ويمتلـــك  مبـــاراة   43
حصيلـــة األهـــداف فـــي دوري األبطال 
ليضاعـــف من رقم الشـــخصي األفضل 

هذا الموسم.

رونالدو يسحن من أرقامه

أشـــارت األرقام التي نشـــرتها صحيفة 
توتـــو ســـبورت أن رونالدو ُيحـــرز هذا 
الموسم هدفًا في كل 101 دقيقة لعب 

مع السيدة العجوز.
ويبلـــغ مجمـــوع أهـــداف الــــ CR7 هذا 
الموســـم 13 هدفًا، ســـجلهم جميعًا من 
داخـــل المنطقـــة وجاء 8 منهـــم بالقدم 
اليمنى، بينما ســـجل 3 أهداف بالهدف 

اليسرى وهدفين عبر ضربتي رأس.
الصحيـــح  التمريـــر  نســـبة  وبلغـــت 
لرونالـــدو في الــــ15 مباراة التـــي لعبها 
حوالـــي %82، وكان منهـــم %66 مـــن 
التمريـــرات الطوليـــة الصحيحة، وقام 
مبـــاراة  كل  فـــي  تمريـــرة   40 بتمريـــر 

تقريبًا.
بينمـــا كان إجمالي تســـديدات رونالدو 
هـــو 62 تســـديدة وكان مـــن بينهـــم 37 
تسديدة على المرمى، وسجل منها 13 
هدفًا أي بنســـبة %21 من النجاح لهذه 

المحاوالت.

ميسي ليس في أفضل حاالته

خاض ميســـي 31 مباراة مع برشـــلونة 
هـــذا الموســـم الذي لم ينتـــه حتى اآلن 
رغـــم اســـتدال الســـتار علـــى الـــدوري 
اإلسباني بفوز ريال مدريد، وقد سجل 
النجـــم األرجنتينـــي 24 هدفـــا متفوقا 
علـــى مهاجـــم الفريق الملكـــي كريم بن 

زيمة برصيد 21 هدف.
التـــي  المباريـــات  فـــي  ميســـي  ومـــرر 
خاضهـــا 16 تمريـــرة حاســـمة، 12 منها 
فـــي الـــدوري األســـباني و3 فـــي دوري 
أبطـــال أوروبا وواحـــدة في كأس ملك 
إســـبانيا، فـــي حيـــن أنه ســـجل 19 في 
الـــدوري األســـباني، وهدفان في دوري 

األبطـــال وكأس ملـــك إســـبانيا وهدف 
وحيد في السوبر اإلسباني.

وال يبـــدو ميســـي مقتنعـــا بفريقـــه هذا 
الموســـم، وصـــرح قائـــال إن برشـــلونة 
بالتشـــكيلة  باأللقـــاب  الفـــوز  ال يمكنـــه 
الحاليـــة، علما أن الفريق ال زال ينافس 

في دوري األبطال.

ليفاندوفسكي األقرب للحذاء الذهبي

حطم ليفاندوفسكي رقمه الشخصي 
كأكبر عدد أهداف يسجلها في موسم 
واحـــد،  حيث ســـجل 51 هدفا خالل 
لزيـــادة  مبـــاراة ويمتلـــك فرصـــة   43
حصيلـــة األهداف فـــي دوري األبطال 
ليضاعف من رقم الشـــخصي األفضل 

هذا الموسم.
تربعـــه  البولنـــدي  المهاجـــم  وعـــزز 
علـــى صدارة ســـباق الحـــذاء الذهبي 
بعدمـــا أصبح الالعب األكثر تســـجيال 
لألهـــداف فـــي الدوريـــات األوروبيـــة 
الخمســـة الكبـــرى حتـــى اآلن برصيد 
30 هدفا، مبتعدًا بفارق ثالثة أهداف 
عن اإليطالي شيرو ايموبيلي مهاجم 

التسيو وهداف الدوري اإليطالي.
علـــى  ليفاندوفســـكي  ويتفـــوق 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو نجم 
أهـــداف  تســـعة  بفـــارق  يوفنتـــوس 
واألرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي قائـــد 
لكنـــه  هدفـــا،   11 بفـــارق  برشـــلونة 
يتعـــادل في عدد األهداف مع مهاجم 
التســـيو تيشـــرو ايموبلـــي برصيد 34 
هدفا، وهذا األخير مرشـــح بقوة لنيل 

جائزة الحذاء الذهبي.

رونالدو

الكرة الذهبية

ليفاندوفسكيميسي

أحمد كريم

أحمد مهدي

هيثم جطل

سبورت

أحمد مهدي

أحمد مهدي
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الشهيد فهد األحمد والشيخ عيسى بن راشد الفهد يمارس هواية القنص

تزامنــا مــع الذكــرى الـ 30 للغزو العراقي على الكويت نســتعرض فــي هذا الملف بعض 
الحقائق المتعلقة بالغزو ومدى تأثيرها على الرياضة الكويتية بهدف التوثيق وعرض 
حقبة من تاريخ هذا الزلزال السياسي الذي ضرب المنطقة وخلف تصدعات كبرى ال 

زالت آثارها باقية حتى اليوم.

وكــــان لــنــا وقــفــة فـــي حــلــقــة األمــــس مع 
الــذي  الــغــانــم،  مـــرزوق  الكويتي  ــمــؤرخ  ال
الدمار  مدى  والمستندات  بالوثائق  كشف 
وسرقة  الكويتية،  بالرياضة  لحق  ــذي  ال
كؤوس دورة كأس الخليج، باإلضافة إلى 
تورط العبين دوليين عراقيين في نهب 
الكويتية  واالتــحــادات  األنــديــة  مقتنيات 
التي تحولت إلى معتقالت للتعذيب، كما 
تحدثنا عن سيرة أول شهيد رياضي، وهو 
ومنتخب  النصر  نــادي  المطيري  قشيعان 
فسوف  الــيــوم  أمــا  السلة،  لــكــرة  الكويت 
األحمد  فهد  الشهيد  عــن  حديثنا  يــكــون 
األب الروحي للرياضة الكويتية، وسوف 
واإلعالمي  الرياضي  محطة  في  نتوقف 
جانبا  لــنــا  ليكشف  الــشــطــي  عبدالحميد 

مظلما آخر من الغزو العراقي للكويت:

شهادة اإلعالمي عبدالحميد الشطي

العربية  ــريــاضــة  وال الــكــويــت  فــقــدت 
رياضية  قامة  والعالمية  واآلسيوية 
األحمد  فهد  الشيخ  باستشهاد  بــارزة 
الصباح في صبيحة يوم 2 أغسطس 
1990 عندما توجه إلى قصر دسمان 
الكويت  أمير  لإلطمئنان على شقيقه 
الصباح  األحمد  جابر  الشيخ  األسبق 
باغتته  عندما  يمهله  لــم  الــقــدر  لكنه 
ــد قــنــاصــي  ــة غـــــادرة مـــن أحــ ــاصـ رصـ
في  شهيدا  ليسقط  العراقي  الجيش 

سبيل أرضه ووطنه.
عبدالحميد  واإلعـــالمـــي  الــريــاضــي 
الشطي حارس مرمى نادي القادسية 
الــشــهــيــر وأحــــــد أبــــــرز اإلعــالمــيــيــن 
الشقيقة  الكويت  بدولة  الرياضيين 
للشهيد  المقربين  مــن  ــدا  واحـ يعتبر 
وعائلته وكان مالزما له أثناء حياته.

 يقول الشطي إن اللقاء األخير الذي 
المفترض  من  كان 

يـــجـــمـــعـــه  أن 
في  بالشهيد 

اتحاد  مقر 
كــــــــــــــــــرة 

القدم 

أغسطس   1 ــعــاء  األرب يــوم  الكويتي 
تقريبا  واحــــد  يــــوم  قــبــل  أي   1990
التقى  حيث  العراقي،  االجتياح  من 
مكتبه  مدير  بوحمد  بعدنان  الشطي 
األحمد  فهد  الشيخ  لقاء  يريد  وكــان 
ــار نـــاد  ــ ــه لـــيـــعـــرض عــلــيــه فـــكـــرة اشــ
على  والــحــصــول  الــضــوئــي  للتصوير 
دعمه ومساندته وتسهيل اشهار نادي 

عند وزير الشؤون االجتماعية.
ــأن األجـــــواء كانت  ويــضــيــف “ شــعــرت بـ
ما، ويبدو  نوعا  غير طبيعية و”متكهربة” 
كانت هناك معلومات لدى الشهيد بوجود 
ولذا  الكويت  دولــة  تجاه  حقيقي  تهديد 
كان يشعر بالضيق ولم يكن على ما يرام 

فقررت عدم الدخول عليه ..”.
وأوضح الشطي بأنه علم بنبأ وفاته عبر 
اإلذاعة فبكى كثيرا ودخل في نوبة حزن 
بالشهيد  وتعلقه  حبه  شــدة  مــن  عميقة 
فــهــو صـــاحـــب فــضــل عــلــيــه عــنــدمــا كــان 
طالب  من  وهو  القادسية  لمرمى  حارسا 
العام  البرازيلي  سانتوس  ضد  بمشاركته 
عرفني  لما  الشهيد  ــوال  “ل مضيفا   ،1973
الناس العبا فهو من قدمني إلى الجمهور 
مــصــرا على  ــان  وكـ أبـــي  بمثابة  واعــتــبــره 
من  وكــنــت  الــمــبــاراة  تلك  فــي  مشاركتي 

رواد ديوانيته واعتز بعالقتي معه..”.
استشهاده،  تفاصيل  من  بعضا  له  وســرد 
الكويت  غــزو  نبأ  وصله  عندما  موضحا” 
على  لإلطمئنان  والغيرة  الحمية  أخذته 
ــان..  ــمـ ــر بــقــصــر دسـ ــيـ شــقــيــقــه ســمــو األمـ
الحمود  راشد  الشيخ  حينذاك  معه  وكان 
وشــخــص أســمــه حــامــد، وأثـــنـــاء توجهه 
للقصر لم يكن يعلم بأنه محاط بالجيش 
العراقي وفي أثناء دخوله تلقى رصاصة 
مــن قــنــاص فــي رأســـه لينزف دمــا وكــان 
آخر كلمة قالها )آاااخ انصدنه( حتى فارق 
من  مــرافــقــاه  تمكن  فيما  شهيد  الــحــيــاة 

الفرار ..”.
ــأن هــنــاك الــكــثــيــر من  ــ وذكــــر الــشــطــي ب
حول  المثارة  والــروايــات  المغالطات 
تلك الحادثة وهي غير صحيحة، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــشــهــيــد دفــن 
بإسم عبدهللا المصري حتى 
ــزاة من  ــغـ الـ يــتــمــكــن  ال 
مــعــرفــة قـــبـــره، وأكـــد 
بأن الشهيد كان يعلم 
ــه إلـــى  ــوجـ ــتـ بـــــأن الـ
قــصــر دســمــان قد 
للموت  يعرضه 
والخطر لكنه 
جريئا  كـــان 
ــا  ــدامــ ــ ــق ومــ
رغبة منه 

في الدفاع عن شقيقه األمير جابر الصباح 
رحمه هللا، وذكر الشطي بأن الشهيد كان 
على عالقة وطيدة مع عدي صدام وكان 
داعــمــا لــلــعــراق أثــنــاء الــحــرب اإليــرانــيــة 
فيما  قتل  لكنه  الثمانينات  في  العراقية 

بعد على أيديهم.

آالم الرياضيين في عيون الصحافة 
الكويتية

تقريرا  الكويتية،  “الــرأي”  صحيفة  نشرت 
التي  الــمــأســاويــة  الــحــالــة  يلخص  حديثا 
خــالل  الــكــويــتــيــون  الــريــاضــيــون  عايشها 
بنشر  نقوم  وســوف  العراقي،  الغزو  فترة 
هـــذا الــتــقــريــر لــيــعــكــس نــظــرة الــصــحــافــة 
الكويتية لتلك الفترة الغابرة من التاريخ 

ضمن هذا الملف الشامل:
“كما هي الحال بالنسبة إلى كل القطاعات 
ــالد، عــانــت الــريــاضــة الــكــويــتــيــة  ــبـ فـــي الـ
الــعــراقــي  الــغــزو  ــرار  أضــ مــن  ومنتسبوها 
الـــغـــاشـــم والــــــذي بــــدأ فــجــر الـــثـــانـــي من 

أغسطس 1990.
ــك الــتــاريــخ  ــتــي ســبــقــت ذلـ فــي الــفــتــرة ال
يستعدون  الكويتيون  الــريــاضــيــون  كــان 
التحضير  خــالل  مــن  جديد  موسم  لبدء 
لألندية  خارجية  معسكرات  في  للخروج 
مختلف  وفــــي  الــوطــنــيــة  والــمــنــتــخــبــات 
األلعاب، وكان االستحقاق االبرز المشاركة 
في دورة األلعاب اآلسيوية الحادية عشرة 
أكتوبر،  في  بكين  الصينية  العاصمة  في 
حيث من المقرر أن تشارك الكويت بوفد 
كرة  منتخب  يتقدمها  عــدة  وبفرق  كبير 
في   ”10 “خليجي  بلقب  الــمــتــوج  الــقــدم 
ــذي كـــان قد  ــ ــعــام نفسه وال مـــارس مــن ال
معسكر  من خالل  باالستعداد  بالفعل  بدأ 

خارجي في مدينة فيشي الفرنسية.
ــان كــبــيــرا عــلــى العبي  ــع نــبــأ الــغــزو كـ ــ وْق
“األزرق” في فرنسا، ومنهم من لم يصدق 
استيعاب  من  يتمكنوا  أن  قبل  ما سمعه، 
بالخطوة  ويــفــكــروا  تــدريــجــيــا  الــصــدمــة 
التالية، االطمئنان على األهل واألحبة في 
تعثر  اتصال  محاوالت  خالل  من  الوطن 

من  الدولية  االتــصــاالت  قطع  بعد  أغلبها 
وإلى الكويت.

قرر الجميع مغادرة فرنسا سواء باالتجاه 
إحدى  إو  السعودية  العربية  المملكة  الى 
الــــدول الــتــي تــتــواجــد فــيــهــا أســـرهـــم، أو 
يتمكن  لــم  لمن  الكويت  دخـــول  محاولة 
عدم  من  تأكد  أو  ذويــه  مع  التواصل  من 

خروجهم من البالد.
فــي هــذه األثــنــاء كــانــت األخــبــار تتوالى، 
استشهاد رئيس اتحاد كرة القدم واللجنة 
وسقوط  األحــمــد،  فهد  الشيخ  األولمبية 
التي جرت  المعارك  آخرين خالل  شهداء 
بينهم  مــن  “جــيــوان”  معسكر  محيط  فــي 
نــجــم الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي لـــكـــرة الــســلــة 

قشيعان المطيري.
المانيا  إلى  للمغادرة  كان قشيعان يستعد 
لخوض معسكر  أغسطس،  الرابع من  في 
السلة استعدادا  تدريبي مع منتخب كرة 
يلتحق  نفسه  وجــد  ولكنه  ــيـــاد”،  “اآلسـ لـــ 
بزمالئه في رئاسة األركان الذين اشتبكوا 
مــعــارك طاحنة،  فــي  الــغــازي  الجيش  مــع 
في  أصــابــتــه  ثقيلة  قذيفة  جــاءتــه  حتى 
بــطــنــه ورجــلــه فــتــم نــقــلــه بــســيــارة جيب 
يفارق  أن  قبل  المستشفى  إلــى  عسكرية 

الحياة شهيدا.
ــكــويــتــي  ــاب ال ــبـ ــشـ ــدأ الـ ــ ــا فــشــيــئــا بـ ــئ شــي
ومتطلبات  الــغــزو  ظــروف  مــع  بالتعايش 
لم يكونوا  التعامل معه، فعملوا في مهن 
الشوارع وعملوا  فنظفوا  عليها،  معتادين 
من  سلميا  المحتل  وقاوموا  المخابز،  في 
وعدم  الكويتية  بالهوية  االحتفاظ  خالل 
والتي  تغييرها  مــحــاوالت  إلــى  االلتفات 
أو  السيارات  أرقــام  لوحات  تركزت حول 

بطاقات التعريف.
ــريــاضــيــون الــكــويــتــيــون من  لـــم يــســلــم ال
مالحقة أزالم النظام الذين كانوا يرغبون 
في إضفاء الشرعية على الغزو من خالل 
كويتية  شخصيات  واستمالة  استقطاب 
مشهورة، وبالطبع كان الالعبون الدوليون 
هدفا رئيسا بالنسبة ألجهزة االستخبارات 

“المعّرفين”  دور  لعبوا  من  مع  وبالتعاون 
والذين كان من بينهم إعالميون والعبون 
ــال. وقــد  ــرزهــم عــدنــان درجــ عــراقــيــون أب
ــى ثــكــنــات  ــ تــحــولــت مــنــشــأت األنـــديـــة إل

عسكرية ومقار لتعذيب الشباب.
الــكــويــت ونـــادي  ــروي العـــب منتخب  ــ وي
كيف  إبــراهــيــم  محمد  السابق  القادسية 
وآخرين  درجــال  إلى مالحقة من  تعّرض 
بـــدعـــوى رغــبــة األخـــيـــر بـــشـــراء ســيــارتــه 
إبراهيم  زميل  تعرض  كما  “المرسيدس”، 
إلى  الكويت عــادل عباس  نــادي  ومــدافــع 

وضع مماثل.
في حمالت  استثناء  الرياضيون  يكن  لم 
األسر واالعتقال التي طالت جميع شرائح 
الشعب الكويتي، فمنهم من تم أسره في 
الساعات األولى من الغزو وغالبيتهم من 
قبضة  فــي  وقــع  مــن  ومنهم  العسكريين، 
الصعبة،  االحــتــالل  ــام  أيـ خـــالل  المحتل 
وفـــي الــنــهــايــة عـــاد الــبــعــض منهم أحــيــاء 
األسر  وليالي  أيام  انهكتهم  أن  بعد  ولكن 
القاسية، فيما طال غياب البقية حتى تم 
في  جماعية  مقابر  في  رفاتهم  اكتشاف 

مدن عراقية عدة.
مجموعة  الرياضة  شهداء  قائمة  وتضم 
القادسية  نـــادي  رئــيــس  بينها  مــن  كبيرة 
ادريس،  خالد  والمدرب  المشاري  يوسف 
الجزاف،  جمال  قبازرد،  أحمد  والالعبون 
ــراروة، احمد  ــــطــ ــمــولــي، احــمــد ال مــيــثــم ال
الخواري، جمال السالم وعصام سعد هللا، 

وغيرهم.

ــان ريــاضــيــو  خــــارج الـــوطـــن الــمــحــتــل، كــ
الكويت يقومون بعمل ال يقل أهمية عن 
تطوع  من  فمنهم  الــداخــل،  في  إخوانهم 
التحرير،  فــي  التي شــاركــت  الــقــوات  فــي 
مسؤولية  عاتقه  على  حمل  مــن  ومنهم 
ابقاء اسم الكويت في المحافل الرياضية 

الخارجية.
وتمكنت الكويت من ارسال وفد رياضي 
للمشاركة في “آسياد بكين” كان من ضمنه 
منتخب كرة القدم الذي خاض 3 مباريات 
كونغ  هونغ  على  ففاز  المجموعة،  ضمن 
النتيجة،  بنفس  تايلند  من  وخسر   1  -  2
وتعادل مع اليمن من دون أهداف، ليتأهل 
إلى الدور ربع النهائي ويصطدم بالمنتخب 
أمامه  ويخسر  الــقــوي  الجنوبي  الــكــوري 

بصعوبة بهدف وحيد.

ــمــدرب  ــاده ال ــذي قــ ــ وتــكــون الــمــنــتــخــب ال
سمير  الالعبين:  من  كرم  محمد  الوطني 
الحشاش،  سامي  حسين،  أسامة  سعيد، 
وائل سليمان، خالد الجار هللا، نواف جابر، 
نواف جديد،  البريكي،  وليد  بديح،  راشد 
صــالــح الــمــســنــد، عـــادل الــخــلــيــفــي، أحمد 
الهاجري،  عبدالعزيز  مــروي،  علي  عسكر، 

حمد الصالح وعنبر سعيد”.
تقرأون في حلقة الغد: “البحرين تفتح  «

أحضانها لألشقاء”!

الشهيد فهد األحمد

“البالد سبورت” تفتح جرح الرياضة الكويتية )2(
الــــــــــعــــــــــراقــــــــــي لــــــــــلــــــــــغــــــــــزو   30 الـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــرى 

حسن علي

قصة استشهاد 
األب الروحي 

للرياضة الكويتية

الشطي قابله 
باتحاد الكرة قبل 

24 ساعة من الغزو 
وهكذا كان!

ما هي آخر كلمة 
قالها الشهيد 

فهد األحمد قبل 
وفاته؟

الشهيد توجه 
إلى قصر دسمان 

لالطمئنان على 
األمير 
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عملــت مرســيدس علــى تحديــث الفئــة - G لعــام 2020 بمزيــد مــن 
واأللــوان  التخصيــص  خيــارات  مــن  المزيــد  وأضافــت  المعــدات 
الخارجيــة لجعــل ســياراتها أكثــر مالءمة الحتياجــات عمالئها على 

الطرق الوعرة.

للفئـــة  تحديـــث  آخـــر  يتضمـــن 
»صحـــراوي«  وضـــع  إدخـــال   G
والـــذي  الوعـــرة،  للطـــرق  جديـــد 
يضبـــط مجموعـــة نقـــل الحركـــة 
للحصـــول علـــى أقصى قـــوة جر 
أثنـــاء المســـير علـــى التضاريس 
وضـــع  تنشـــيط  يتـــم  الرمليـــة. 
القيادة الجديد من خالل مفتاح 

لتعزيـــز  الديناميكـــي  االختيـــار 
القدرة فـــوق الرمـــال. كما عملت 
 G 400d مرسيدس على تحويل
إلـــى عضو عـــادي فـــي مجموعة 
بإضافـــة  األوروبيـــة،  ســـياراتها 
المزيد من القـــوة لمحرك الديزل 
سداســـي األسطوانات بسعة 3.0 

لترات، وبقوة 326 حصاًنا.

 “G-Class” مع ميزة الصحراء

تأتــي الســيدان فــورد تــوروس 2020 الجديــدة كليا بتصميــم جديد كلي 
يركــز بشــكل رئيــس علــى التحســينات ومميــزات الســالمة واإلضافات 
العملية التي تلبي تطلعات الراغبين باقتناء سيارات جديدة؛ لتوفر لهم 

مستويات غير مسبوقة من الفخامة واألداء.

وســـّخرت فورد بالكامل منظومتها 
والتطويـــر  التصميـــم  مـــوارد  مـــن 
العالميـــة إلطـــالق ســـيارة تـــوروس 
الجديـــدة كليا. وباســـتخدام منصة 
فورد للســـيارات العالمية متوسطة 
وكبيرة الحجم |CD4| التي طورها 
فريق فورد الهندســـي في الواليات 

المتحـــدة األمريكيـــة، وقـــاد فريـــق 
ســـتوديو التصميـــم التابـــع لشـــركة 
فـــورد آســـيا والمحيط الهـــادئ في 
أستراليا التصميم الخارجي لسيارة 
المقصـــورة  تنفيـــذ  وتـــم  تـــوروس. 
الداخليـــة وكافـــة أعمـــال الهندســـة 

اإللكترونية في أستراليا. قدمــت هافــال ســياراتها الجديــدة B06 التــي طورتها لتكــون من أفضل 
المركبات رباعية الدفع وأكثرها تطورا من الناحية التقنية.

جـــاءت B06 الجديـــدة مـــن حيـــث 
المظهر العام شـــبيهة بعض الشيء 
بسيارات jeep cherokee الشهيرة، 
لكنها تمتاز بتصميـــم يوحي بالقوة 
والحداثة، وبطول هيكل يصل إلى 
4 أمتـــار و70 ســـم تقريبـــا، وعرض 
189 ســـم، أما المسافة بين محوري 

العجالت، فـ 273 سم.

الداخلـــي  التصميـــم  صـــور  تظهـــر 
للســـيارة أن قمرتهـــا ســـتكون غاية 
في التطـــور والحداثة، فيها واجهة 
األزرار  مـــن  تقريبـــا  خاليـــة  قيـــادة 
التقليديـــة، وال تشـــبه أيـــا مـــن تلك 
الســـيارات،  باقـــي  فـــي  الموجـــودة 
تعمـــل  كبيـــرة  بشاشـــات  ومجهـــزة 

باللمس.

لفتت “بي واي دي” الصينية األنظار إليها بأحدث تطوير لســيارتها الناجحة 
“تانج” في جيلها الثاني والجديد.

وقد استعانت “بي واي دي” بالمصمم 
الـــذي  إيجـــر”  “وولفجانـــج  األلمانـــي 
عمـــل من قبـــل كالمســـؤول األول عن 
التصميم فـــي “ألفاروميو”، “ســـيات”، 
و”المبورجينـــي”  “آودي”،  “النشـــيا”، 
تصميمـــات  عـــن  المســـؤول  ليكـــون 
طرازاتهـــا الجديـــدة، فخرجت “تانج” 
الجديدة تحت إشـــرافه بشـــكل مبهر 
وجميـــل ينافـــس المـــاركات العالميـــة 

بقـــوة مميزا بما يســـمى “وجه التنين” 
كشـــكل يمثل نقلة للماركة ستتأثر به 
هوية طرازات المســـتقبل من الشركة 

الصينية.
وتتسع “تانج” الهجينة قياسيا لسبعة 
ركاب على ثالثة صفوف من المقاعد 
واســـعة  بمجموعـــة  وتســـتقبلهم 
ومتقدمة مـــن إمكانـــات التكنولوجيا 

للراحة والرفاهية.

“فورد توروس” الجديدة كلًيا 2020 ”B06“ هافال” تقدم جديدها باسم“ “BYD” تطرح “تانج” الجديدة

الطــرق جميــع  علــى  الكبيــرة  الســيارات  بمميــزات  ذكيــة 

تجربة قيادة... 
 GAC GS3
الجميلة جدا

تقدم السيارة الجميلة اندماجا جميال جدا بين كل ما 
واندماجا  شاملة،  سيارة  من  والعائالت  الفرد  يطلبه 
المتقدمة  االتصال  وتقنيات  التكنولوجيا  في  ذكيا 
واستغالل المساحة وتوفير للوقود بصورة ممتازة مع 
مع عروض خاصة وخدمات صيانة  المذهل  سعرها 
مجانية، الذكاء هو ما أبرز تصميم هذه السيارة التي 
األوقــات  أفضل  قضاء  من  الــركــاب  لتمكين  صممت 
عــلــى الــطــرقــات، وهـــي مــجــهــزة بــثــالثــة صــفــوف من 
المقاعد، وتتمحور حول الفخامة، وتتضّمن مقصورة 
االستجابة  سرعة  تكّملها  واالتــصــال،  للتكّيف  قابلة 
عند التحكم بالمقود، باإلضافة إلى توفر باقة شاملة 
وجرى  واالختيارية.  القياسية  السالمة  تقنيات  من 
السيارة بعناية فائقة؛  تصميم وتطوير كل جزء من 
واالستمتاع  للتواصل  ومــريــح  راٍق  مــكــان  لتوفير 

بالرحلة.
SUV توفره شركة  GS3 أصغر كروس أوفر  وتعتبر 
كالً  لتنافس  وتأتي  سياراتها،  إنتاج  خط  في   GAC
وتأتي   ،MGZSو  CS35 وشانجان   H2 هــافــال  مــن 
ــعــرض 182.5 ســم،  وال 435 ســـم،  الــطــول  بــاألبــعــاد: 

واالرتفاع 165.5 وطول قاعدة العجالت 256 سم. 
ــه ســي مــقــصــورة جــذابــة   تــقــدم GS3 مــن جــي ايـ
ومقاعد  السائق  حول  متمركز  رياضي  تصميم  ذات 
ما  تــقــدم  بأنها  أحسست  التجربة  فــأثــنــاء  مــريــحــة، 
احتاجه بسهولة فائقة امام عيني وفي متناول يدي. 
أما لركاب المقاعد الخلفية، فهي تقدم فتحات تهوية 
ومسند ذراع في الوسط وحامل أكواب. كما تتوفر 
سيارات جي أيه سي GS3 بـ 3 خيارات من اإلطارات 
مقاس 16 و17 و18 إنش، ومرايا جانبية يمكن طيها 
معلومات  وشــاشــة  ذكــي،  تحكم  ومفتاح  كهربائيا، 
وتــرفــيــه مــقــاس 8 إنـــش ذكـــي وســهــل االســتــخــدام، 

التواصل  وتدعم  باللمس  تعمل   HD
ــي.  ــل انــــدرويــــد أوتـــــو وابـــــل كــارب

مقاس  ثانية  بشاشة  وتتوفر 
تفاعلية  شاشة  بوصة   5.7

ذكية تعرض الوقت فيها 
ــة الــحــرارة  ســاعــة ودرجــ
ومعلومات  والمعايدات 
كثيرة  وأماكن  ترفيهية، 
ــع مــقــاعــد  لــلــتــخــزيــن، مــ

مــريــحــة، ولــمــقــعــد الــســائــق 

تكييف  بنظام  وتتوفر  تدفئة،  ومــيــزة  وضعيات   6
الــداخــل  لــلــهــواء  فلتر  فيها  ويــتــوفــر  أوتــومــاتــيــكــي. 
واألتــربــة  الــكــريــهــة  الـــروائـــح  كــل  ويــزيــل  للمقصورة 
ليترا   370 والغبار، وتتوفر مساحة صندوق االمتعة 
وضعها  فــي  الــثــانــي  الــصــف  مقاعد  ظهر  تــكــون  لمن 
الخلفية تعطينا  المقاعد  الطبيعي، ولمن نطوي ظهر 

مساحة 780 ليترا.
مريحة  ســيــارة  بأنها  ووجـــدت  التجربة  خــالل  ومــن 
جدا في جميع الطرق خصوصا مع السياقة الطويلة، 
وثبات ممتاز تعكس مدى جودتها وصناعتها المتينة 
بأنظمتها الكثيرة داخل السيارة وخارجها مثل نظام 
وأنظمة  كهربائيا.  التوجيه  ونظام  وأوتوهولد   EPB
الــســيــارة نــظــام المكابح أو  الــمــتــوفــرة فــي  الــســالمــة 
)ABS(، وتــوزيــع قــوة  لــالنــغــالق  الــمــضــادة  الــفــرامــل 
الفرامل  تــجــاوز  ونــظــام   ،)EBD( إلكترونيا  الفرامل 
 ،)HHC( المرتفعات  صــعــود  فــي  والتحكم   ،)BOS(
ونظام   ،)HDC( المرتفعات  من  النزول  في  والتحكم 
التحكم في الجر )TCS(، وبرنامج الثبات اإللكتروني 
ونظام   ،)RMI( االنقالب  حالة  في  والتدخل   ،)ESP(
التي  األنظمة  مــن  والمزيد  اإلطـــارات  على  الضغط 
توفر راحة لجميع ركاب، وتتوافق بذكاء مع أسلوب 
التي  مستخدم  تجربة  أحـــدث  إلــى  الــســائــق  قــيــادة 

تضفي لمسة شخصية أكثر من أي وقت مضى.
وتضمن المركبة تركيبة فريدة من القدرات الحقيقية 
ــوعــرة والــمــعــبــدة، إلـــى جــانــب مظهر  عــلــى الــطــرق ال
وغطاء  المنحوت  الجانبي  الــرفــراف  يــعــززه  جــريء 
المحرك الطويل، لحضور جميل  في الشارع ويمكنها 

أن تتسارع من صفر إلى 10 كلم خالل ثواٍن قليلة.
محرك الـ GS3 200T 1.3 ليتر توربو يعطي قوة 135 

حصانا، وعزم دوران 202 نيوتن-متر. ويرتبط بناقل 
وكما  ســرعــات،  ســت  مــن  جديد  أوتوماتيكي  حركة 
الوقود  مــن  تستهلك  حيث  جــدا،  اقتصادية  ذكــرت 
4 سلندرات  مع محرك  أيضا  ويتوفر  كم/ليتر،   15.6
دوران  وعــزم  113 حصانا  قــوة  يولد  ليتر   1.5 سعة 
الوقود  في  المحرك  هذا  واقتصاد  نيوتن-متر   150
رباعي  تعليق  بنظام   GS3 وزودت  كم/ليتر،   15.9
العجالت مستقل من سبائك األلمنيوم، يشتمل على 
قادرا  يجعله  ما  دقيق،  وتحديد  استشعاري  توجيه 
وتقنية  الطريق،  عن  الناتجة  االهــتــزازات  عزل  على 
ضبط  تــم  بحيث  بــمــرونــة،  الممتد  الشاسيه  منصة 
العالمية  الهندسية  التصاميم  أعــلــى  وفــق  الهيكل 
راحــة  ليوفر  الــفــاخــرة،  الــســيــارات  فــي  المستخدمة 

خاصة أثناء تجربة القيادة.
تقدمه  ما  أبــرز  السيارة،  لخارج  مجددا  وبالخروج   
الــنــهــاريــة، وفـــي حــيــن تنير   LED وجــــود مــصــابــيــح 
االلتفاف  بميزة  ــمــزودة  ال األمــامــيــة   LED مصابيح 
عاٍل عند  السائق بوضوح  أمام  الطريق  الديناميكي، 

حلول الظالم.
واجهة  وتصميم  قوية  خاصية  السيارة  وتتضمن   
ُبعد،  عن  مراقبة  وخدمات  تشغيل  وتجربة  جديدة 
وخــدمــة األمـــن الــذكــي وخــدمــة اإلنــقــاذ والــطــوارئ 

الجديدة والفريدة من نوعها.
وتتميز السيارة أيضا بكونها خفيفة الوزن، وبالعديد 
مــن خصائص الــســالمــة الــمــتــطــورة، وآمــنــة جــدا من 
خالل تكنولوجيتها، فهي عند تجاوز السيارة سرعة 
30 كلم/ ساعة يتم تفعيل نظام االصطدام األمامي 
ــات الــخــطــورة  ــ ــمــادا عــلــى درجـ بــشــكــل تــلــقــائــي، اعــت
التكيفي؛  السرعة  تثبيت  بنظام  زودت  إذ  المختلفة، 
كل  فــي  الــمــركــبــات  بين  آمــنــة  مسافة  على  للحفاظ 

األوقات.
السيارة جديرة جدا باالقتناء خصوصا 
مع العروض الخيالية الحالية 
وباختصار يأتي تصميمها 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ بــــــــصــــــــورة ريـ
ــداخــل  ــة مـــن ال ــعـ وواسـ
ورؤية خارجية ممتازة 
ــر مــمــا  ــثــ ــة أكــ ــ ــي ــ ــل وداخــ

تتوقع.

أعلنــت شــركة دودج ورام عــن احتاللهمــا المرتبتين األولى والثانية للســنة 
الثانيــة علــى التوالــي فــي دراســة أجرتهــا “ج. د. بــاور” لــأداء والجاذبيــة 
والتنفيــذ والتخطيــط APEAL Study لعــام 2020، وهــي نتيجــة تعكــس 

الترتيب النهائي لنتائج العام الماضي بين عالمات اإلنتاج الشامل.

وتعـــد النتيجـــة التـــي حققتها دودج 
تاريخية، إذ تمثل المرة األولى التي 
تحتل فيها عالمـــة تجارية أميركية 
 APEAL أعلـــى مرتبـــة فـــي دراســـة
ودراســـة الجـــودة األوليـــة مـــن “ج.د 

باور” في نفس السنة.
وسجلت العالمة التجارية األميركية 
المعروفـــة بـــاألداء وصـــواًل تاريخًيـــا 
إلـــى المرتبـــة األولـــى فـــي النســـخة 
34 لدراســـة الجـــودة األوليـــة، لتقود 

بذلك تقدم مجموعة فيات كرايسلر 
في أهم تصنيفـــات القطاع وأكثرها 
تأثيًرا. ودفعت تشـــالنجر وتشـــارجر 
ودورانجو بعالمة دودج إلى المرتبة 
األولـــى في دراســـة الجـــودة األولية 
لهـــذه الســـنة، التـــي تحصـــي النتائج 
عـــن طريق تســـجيل المشـــاكل التي 
يتـــم اإلبـــالغ عنهـــا لـــكل 100 مركبة 
لتقييـــم درجـــات الجودة لـــكل طراز 

خالل أول 3 أشهر من االستخدام.

سيطرة “دودج” و”رام” على العالمات

في كل شبر من شوارع البالد تجدها موجودة بشكلها الخارجي الجميل والشبابي جدا، محبوبة بتصميمها وما تقدمه من إمكانات وتجهيزات وبالطبع االعتمادية 
قبل وبعد عملية الشراء، أتحدث عن صغيرة شركة جي ايه سي الرائدة موديل GS3 الجديدة من التسهيالت للسيارات والتي دعت سيارات البالد لتجربة هذه 

السيارة الشبابية وتجربتها على الطريق لمدة طويلة للتقرب أكثر ومعرفة سر انتشارها ونجاحها في البحرين والدول المجاورة.

أعلنت “جي إم سي” أنها س
تقوم بإزاحة الستار عن شا
حنتها الفائقة الكهربائية بال
كامل في الخريف المقبل، 
وسيبدأ إنتاجها في أواخر 

العام 2021. 
ــتــــم قــــريــــًبــــا تـــوفـــيـــر  ــ ــي وســ
المزيد من التفاصيل حول  

قدراتها.

طارق البحار
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ترشيحات جوائز “إيمي” التلفزيونية 2020

ُكشف النقاب عن الئحة الترشيحات لجوائز 
“إيمي” التلفزيونية األميركية، فيما قد يقام 
حفل توزيع جوائز الدورة الثانية والسبعين 
افتراضًيـــا فـــي 20 ســـبتمبر المقبل؛ بســـبب 
استمرار جائحة “كوفيد - 19” في الواليات 
تجميـــد  إلـــى  الجائحـــة  وأّدت  المتحـــدة. 
وتســـببت  التلفزيونيـــة  األعمـــال  تصويـــر 
بفوضـــى عارمـــة فـــي إنتـــاج المسلســـات، 
وصـــواًل إلى الحـــؤول دون مشـــاركة بعضها 
في المنافسة على الجوائز التي يشارك في 
التصويـــت عليهـــا أعضاء أكاديميـــة “إيمي” 

البالغ عددهم نحو 24 ألًفا.
وفيما غابت المسلسات الكبيرة التي برزت 
في السنوات السابقة، منها: “غايم أو ثرونز” 

و”فليباغ”، رأى الخبراء أن أبرز المسلسات 
الكوميديـــا  للفـــوز  المرشـــحة  الدراميـــة 
تعرضهـــا  التـــي  “ساكسيسيشـــن”  الســـوداء 
أنتجتـــه  الـــذي  و”أوزارك”  أو”  بـــي  “إتـــش 
“نتفليكـــس”  إنتاجـــات  ومـــن  “نتفليكـــس”. 
أيًضا، تخوض المنافسة سلسلة “ذو كراون” 
و”ذي هاندمايدس تايل” )عبر شبكة “هولو” 

للبث التدفقي( و”بيتر كول سول”.
وقـــد يتمكن مسسلســـل “ذي مورنينغ شـــو” 
الجديـــد الـــذي تبثـــه منصـــة “آبـــل تـــي في” 
المخضرمـــة.  المسلســـات  منافســـة  مـــن 
لـــم تحصـــل مفاجـــآت، مـــن المتوقـــع  ومـــا 
أبـــرز  أن يكـــون أبطـــال هـــذه المسلســـات 
المرشـــحين لجوائز التمثيـــل، وفي مقّدمهم 

بريان كوكس عن “ساكسيشـــن” وجايســـون 
بايتمـــان عن “أوزارك” وبوب أودينكيرك عن 

“بيتر كول سول”.
أما في فئة الممثـــات، فتتنافس بطلة “ذي 
كراون” البريطانية أوليفيـــا كولمان )الفائزة 
بجائزة أوســـكار العام 2019( مـــع لورا ليني 
)ذو مورنينـــغ  أنيســـتون  )أوزارك( وجنيفـــر 
شـــو( وإليزابيـــث مـــوس )ذي هاندمايـــدس 

تايل(.
وفي مجال الكوميديا، ضّمت الترشـــيحات 
“ذا فابولـــوس مســـز مايســـل” مـــن “أمازون” 

والمسلسل الكندي “شيتس كريك”.
وفي الئحة الترشـــيحات لفئة المسلســـات 
المصّغـــرة، بدا “ووتشـــمن” مـــن األوفر حًظا 

للفـــوز بالجائـــزة فـــي ســـبتمبر، إذ إن هـــذا 
المسلســـل الذي حظي بإشـــادات من النقاد، 
فـــي  الســـاعة  موضوعـــي  علـــى  يتمحـــور 
العنـــف  المتحـــدة، وهمـــا أعمـــال  الواليـــات 
العنصريـــة ولجـــوء عناصـــر الشـــرطة إلـــى 

العنف المفرط.
ويتنـــاول المسلســـل مجـــزرة راح ضحيتهـــا 
مئـــات الســـود فـــي مدينـــة تولســـا بواليـــة 

أوكاهوما العام 1921.
وسيقام حفل توزيع الجوائز في 20 سبتمبر 
المقبل، وقد يكون هو اآلخر افتراضًيا؛ نظًرا 
إلـــى أن لوس أنجليس والمنطقة التابعة لها 
هي إحـــدى البؤر الرئيســـة لفيروس كورونا 

المستجد في الواليات المتحدة.

“أفالم السعودية” يعرض نسخته المقبلة عبر اإلنترنت
ــو ــاري ــن ــي ــس ــل األفــــــام الـــروائـــيـــة والـــوثـــائـــقـــيـــة والــطــلــبــة وال ــم ــش ــن 4 مــســابــقــات ت ــم ــض ــت ي

أعلنـــت اللجنـــة المنظمة لمهرجـــان “أفام 
السعودية” عن تخصيص الدورة السادسة 
مـــن المهرجـــان للعـــرض بشـــكل افتراضي 
بالكامل خال الفترة من 1 إلى 6 ســـبتمبر 
برامجـــه  المهرجـــان  وســـيقدم   .2020
للجمهـــور مـــن خـــال البـــث المباشـــر عبـــر 
اإلنترنـــت، التـــي تتضمن عـــروض األفام، 
واللقـــاءات مـــع صنـــاع األفـــام، ونـــدوات 
وورش متخصصـــة، وذلـــك ضمـــن أجواء 
تفاعلية تجمـــع صّناع األفـــام والمهتمين 
بالمجال، وفي إطار رقمي يسمح للجمهور 
بالمتابعـــة والتصويت علـــى مجموعة من 

جوائز المهرجان. 
ويحظى المهرجان بدعم من هيئة األفام 
التابعـــة لـــوزارة الثقافـــة، وهو مـــن تنظيم 
جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشـــراكة 
مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 

بالظهران “إثراء”.
السادســـة  دورتـــه  إقامـــة  قـــرار  ويأتـــي 
تحقيـــق  لضمـــان  افتراضـــي  بشـــكل 
المتمثلـــة  الرئيســـة  ألهدافـــه  المهرجـــان 
في دعـــم المواهب الوطنيـــة المتخصصة 
فـــي المجـــال، وتشـــجيع صناعـــة األفـــام 
السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في 

المملكة. 

ويتضمـــن المهرجان في دورتـــه المقبلة 4 
مســـابقات رئيســـة، هـــي “مســـابقة األفام 
الوثائقيـــة،  األفـــام  ومســـابقة  الروائيـــة، 
ومســـابقة  الطلبـــة،  أفـــام  ومســـابقة 
الســـيناريو غيـــر المنفـــذ، وســـتتولى مهمة 
اختيـــار الفائزيـــن فـــي كل مســـابقة لجنـــة 
تحكيم مســـتقلة، ســـتقوم بمنح جائزتين، 
فيما ســـيمنح تصويت الجمهور جائزة في 

كل مسابقة من المسابقات األربع.
وسيوزع المهرجان جوائز النخلة الذهبية 
لألفـــام والســـيناريوهات األفضـــل علـــى 

النحو التالي: 

1 - مسابقة األفالم الروائية: 
النخلة الذهبية ألفضل فيلم أول: 40,000 

ريال. 
النخلة الذهبية ألفضل فيلم ثان: 20,000 

ريال. 
جائزة الجمهور: 10,000 ريال. 

2 - مسابقة األفالم الوثائقية: 
النخلة الذهبية ألفضل فيلم أول: 40,000 

ريال. 
النخلة الذهبية ألفضل فيلم ثان: 20,000 

ريال. 
جائزة الجمهور: 10,000 ريال. 

3 - مسابقة أفالم الطلبة: 
النخلة الذهبية ألفضل فيلم أول: 40,000 ريال. 

النخلة الذهبية ألفضل فيلم ثان: 20,000 
ريال. 

جائزة الجمهور: 10,000 ريال. 

 4 - مسابقة السيناريو غير المنفذ: 
النخلـــة الذهبيـــة ألفضل ســـيناريو طويل 

أول: 30,000 ريال. 
النخلـــة الذهبيـــة ألفضل ســـيناريو طويل 

ثاني: 20,000 ريال. 
النخلـــة الذهبيـــة ألفضـــل ســـيناريو قصير 

أول: 15,000 ريال. 
النخلـــة الذهبيـــة ألفضـــل ســـيناريو قصير 

ثاني: 10,000 ريال. 
وشـــددت اللجنة المنظمـــة للمهرجان على 
إدراكهـــا ألهمية عرض األفام في صاالت 
الســـينما بيـــن محبـــي األفـــام والجمهور، 
موضحـــة بـــأن قرار بـــث المهرجـــان رقميًا 

عبـــر اإلنترنت جـــاء بعد دراســـة الظروف 
الراهنة وما يرتبط بها من قيود احترازية 
قـــد ال تتيـــح للكثيريـــن حضـــور فعاليـــات 
المهرجان واالســـتفادة مـــن برامجه. ومن 
المقـــرر أن يتم اإلعـــان في الفترة القريبة 
المقبلة عن قائمة األفام والسيناريوهات 
المقبولـــة فـــي دورته االســـتثنائية، إضافة 
والـــورش  المســـابقات  تفاصيـــل  إلـــى 
مهرجـــان  ويهـــدف  الموازيـــة.  والبرامـــج 
األولـــى  دورتـــه  منـــذ  الســـعودية”  “أفـــام 
عـــام 2008م إلـــى توفير منصـــة لاحتفاء 
باألفـــام الســـعودية وصّناعهـــا، وعرضهـــا 
ألكبـــر شـــريحة ممكنة مـــن الجمهـــور، في 
ويحـــرص  محفـــزة.  ســـينمائية  أجـــواء 

المهرجان على االستمرار في أداء رسالته 
المشجعة لصناعة األفام السعودية حتى 
فـــي أحلـــك الظـــروف. ويأتـــي دعـــم هيئة 
األفـــام للمهرجان فـــي دورته االفتراضية 
المقبلـــة مـــن منطلـــق مســـؤولياتها تجـــاه 
باعتبارهـــا  المملكـــة  فـــي  األفـــام  قطـــاع 
األفـــام  لصناعـــة  الرســـمية  المظلـــة 
السعودية، والداعمة للمواهب السينمائية 
الوطنية، والمحفزة للمؤسســـات الناشطة 
فـــي القطاع، والتي تعمل على تنفيذ رؤية 
إلـــى  الراميـــة  الثقافـــة  وزارة  وتوجهـــات 
تطويـــر القطاعـــات الثقافيـــة فـــي المملكة 
واالرتقاء بها إلى المســـتويات التي تحقق 

أهداف رؤية السعودية 2030.

من اعمال الدورة السابقةمشاركة بحرينية سابقة

انضمت النجمة التركية ألشين سانغو لمسلسل “دائرة الحب التي لم  «
تكتمل”، الذي ستخوض بطولته إلى جانب النجم التركي بوراك دينيز، 

وهو مكّون من 8 حلقات، وسيعرض على إحدى منصات اإلنترنت.

يذكر أن ألشين سانغو شاركت أخيرا في فيلم “ليلى 9 مرات”،  «
وجسدت فيه دور مستشارة زواج تدعى نرجس، وهو دور كوميدي، إال 

انه لم ُيطرح بعد.
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عودة “السنافر” في 2021 بسلسلة حلقات جديدة
ذكــر تلفزيــون نيكلوديــون لألطفــال، وهــو أحد المحطــات التلفزيونيــة التابعة 
لشــبكة MTV األميركية، أن مسلســل “الســنافر” الكارتوني ســيعود مجدًدا في 

سلسلة حلقات جديدة سُتبث العام 2021.

وقـــررت قنـــاة نيكلوديـــون أن تدخـــل 
عالـــم الســـنافر، بعدمـــا حصلـــت علـــى 
ترخيـــص الحقـــوق العالميـــة لامتيـــاز 
IMPS/“ كجـــزء من صفقـــة وّقعتها مع

LAFIG” البلجيكيـــة، حســـب مـــا أفـــاد 
.”Hollywood Reporter“ موقع

كما أكد الموقع أن السلســـلة ستتضمن 

معظم شخصيات السنافر التي لطالما 
أحبهـــا الجمهـــور، مثـــل “بابـــا ســـنفور”، 
“ذكـــي”  “غبـــي”،  “مفكـــر”،  “ســـنفورة”، 
وغيرهم الذين يعـــودون مع مغامرات 
جديدة من الفكاهة والحركات العالية 

المخاطر.
النشـــر  فـــإن حقـــوق  الموقـــع،  حســـب 

بدايًة ســـتكون محصورة في الواليات 
المتحـــدة، ابتـــداء مـــن انطـــاق العـــام 
قنـــوات  علـــى  ســـتتوزع  ثـــم   ،2021

نيكلوديون الدولية.
وستقوم شركة “ViacomCBS” بإدارة 
إنتاج “السنافر” في الواليات المتحدة 
وكندا والمملكة المتحدة وســـنغافورة 
وماليزيا، وستشـــمل خط إنتاج جديد 
ومابـــس  وقرطاســـية  ألعاًبـــا  يضـــم 
وإكسسوارات، من المقرر إطاقها في 

متاجر التجزئة العام 2022.
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روسيا... تطعيم جماعي ضد “كورونا” في أكتوبر
الصحــة  وزيــر  أن  أمــس،  محليــة،  أنبــاء  وكاالت  ذكــرت 
الروســي ميخائيــل موراشــكو يجهز لحملــة تطعيم جماعي 
ضــد فيــروس كورونــا المســتجد فــي أكتوبــر بعد اســتكمال 

التجارب السريرية ألحد اللقاحات.
ونقلــت وكالــة إنترفاكــس لألنبــاء عن الوزير قولــه إن معهد 
جاماليا البحثي التابع للدولة في موسكو استكمل التجارب 
إلجــراءات  االســتعداد  حاليــا  ويجــري  للقــاح  الســريرية 

تسجيله.
وقــال إن األطبــاء والمعلميــن ســيكونون أول مــن يجــري 
تطعيمهــم باللقــاح. وأضــاف ”نعتــزم التطعيــم علــى نطــاق 

أوسع في أكتوبر“.
كان مصــدر قــد قال لرويترز األســبوع الماضي إن أول لقاح 
محتمل ضد مرض “كوفيد19-” في روســيا ســيحصل على 
الموافقــة التنظيميــة المحليــة في أغســطس آب وســيجري 
تطعيــم العامليــن فــي مجــال الصحــة بــه بعــد ذلــك بقليــل. 
وكان معهد جاماليا يعمل على لقاح باســتخدام الفيروسات 

الغدية.
لكــن الســرعة التــي تتحــرك بهــا روســيا لطرح اللقــاح دفعت 
بعــض وســائل اإلعــام فــي الغــرب إلــى التســاؤل إن كانــت 
علــى حســاب  الوطنيــة  لهيبتهــا  األولويــة  تعطــي  موســكو 

العلــم والســامة. وكان كيريــل ديمترييــف رئيــس صنــدوق 
االستثمار المباشر الروسي قد شّبه ما وصفه بنجاح روسيا 
في تطوير لقاح بإطاق االتحاد الســوفيتي للقمر الصناعي 
سبوتنك 1 العام 1957 ليصبح أول قمر صناعي في العالم.
ويجــري تطويــر أكثــر مــن 100 لقــاح محتمل على مســتوى 

العالم سعيا لوقف جائحة “كوفيد 19”.
وتشــير بيانــات منظمــة الصحــة العالمية إلــى أن 4 لقاحات 
مــن  األخيــرة  الثالثــة  المرحلــة  إلــى  وصلــت  األقــل  علــى 
التجارب على البشر وهي 3 لقاحات في الصين ولقاح في 

بريطانيا.

بالبرازيــل  العليــا  المحكمــة  فرضــت 
غرامة تبلــغ 1.92 مليون ريال برازيلي 
)367710 درالرات( على شبكة فيسبوك 
للتواصــل االجتماعــي، الجمعــة، لعــدم 
امتثالهــا بأمــر بإغــاق حســابات معينة 
أنصــار  يديرهــا  العالــم  مســتوى  علــى 
للرئيــس جاييــر بولســونارو متورطيــن 
فــي تحقيــق لبــث أخبــار كاذبــة. وقــرر 
القاضــي الكســندر دو مرايس قبل يوم 
بــأن “فيســبوك” و”تويتــر” تقاعســا عــن 
االمتثال ألوامر بإغاق هذه الحسابات 
إال  الحســابات  هــذه  يغلقــا  لــم  ألنهمــا 
داخــل البرازيــل ولكن ظل مــن الممكن 
الدخــول لهــا عبر عناويــن بروتوكوالت 
في الخارج. وقرر القاضي بضرورة أن 
تدفع” فيســبوك” الغرامة لعدم امتثالها 
باألمــر ومواجهة غرامات يومية أخرى 
تبلــغ 100 ألف ريــال يوميا إذا لم تغلق 

هذه الحسابات.

القضاء البرازيلي 
يفرض غرامة على 

“فيسبوك”
لقــي مــا ال يقل عــن 15 طفــا وامرأة 
حتفهــم جــّراء فيضانــات فــي قريــة 
فــي شــرق أفغانســتان، وفــق مــا أكــد 

مسؤولون أمس.
وقال الناطق باسم منطقة كوز كونار 
فــي والية ننغرهار نعمــة هللا نورزاي 
أمطــار  تســببت  الماضيــة،  “الليلــة 
غزيــرة بفيضانات مفاجئة )...( قتلت 
امــرأة و 15 طفــا تتــراوح أعمارهــم 

بيــن ســنة وخمس ســنوات. وأصيب 
4 آخرون”.

عشــرات  “دمــرت  نــورزاي  وأضــاف 
فــي  عامليــن  أن  مضيفــا  المنــازل” 
المجــال اإلنســاني كانــوا فــي الموقع 

لمساعدة السكان.
خوجيانــي  هللا  عطــاء  وأوضــح 
الناطــق باســم حاكم المنطقــة، أنه لم 

يتم العثور على جثة أي طفل بعد.

أمــس،  “أيســاياس”،  اإلعصــار  واصــل 
حيــث  الباهامــاس،  أرخبيــل  اجتياحــه 
ُيتوقــع أن يشــتّد قبــل أن يضــرب والية 
فلوريــدا األميركيــة التــي ُتعــّد مــن بيــن 
األكثــر تضــررا جراء طفرة فــي حصيلة 
تصنيــف  وتغّيــر   .  ”19 “كوفيــد  وبــاء 
“أيســاياس” ليــل الخميــس مــن عاصفــة 
الدرجــة  مــن  إعصــار  إلــى  اســتوائية 
درجــات(   5 مــن  مقيــاس  )فــي  األولــى 

القصــوى  ســرعتها  تبلــغ  ريــاح  ترافقــه 
130 كيلومترا في الســاعة، وفق المركز 

الوطني األميركي لألعاصير.
وفي أحدث نشرة للمركز، صدرت أمس، 
بأنهــا عاصفــة  الظاهــرة  المركــز  وصــف 
توســعية تنتقــل نحــو الجهــة الشــمالية 
الغربيــة بســرعة 22.5 كلــم فــي الســاعة 
وتضــرب فــي الوقــت الحالــي باهاماس 

وأرخبيل تركس وكايكوس.

مقتل 15 طفال وامرأة بفياضانات في أفغانستان

فلوريدا المنكوبة بـ “كورونا” تتأهب لـ “أيساياس”

طفلة ترتدي مابس العيد وتلقي بـ “الحية 
بية” على ساحل المالكية أمس األول 

)تصوير رسول الحجيري(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

زاهــي  المصريــة،  اآلثــار  عالــم  قــال 
المليارديــر  قالــه  مــا  إن  حــواس، 
تســا،  شــركة  ومؤســس  األميركــي 
األهرامــات  بشــأن  ماســك،  إيلــون 
الدكتــور  وذكــر  تمامــا”.  “خاطــئ 
حواس، في مقطع فيديو “األهرامات 
بناهــا المصريون”، مقدما بعض األدلة 
علــى كامــه. وأضــاف “وجــدت مقابر 
بأنهــم  تفيــد  التــي  األهرامــات  بنــاة 
مصريون”، مشــيرا إلــى أن األهرامات 

“مشروع وطني للوطن بأكمله”.
وفي وقت سابق، نشر ماسك تغريدة 
فــي  الرســمي  حســابه  علــى  صغيــرة 
تويتــر، قــال فيهــا: “مــن الواضــح أن 

كائنات فضائية بنت األهرامات”.
وأثارت التغريــدة ردود فعل متبانية، 
والمطالبــة  الحيــرة  بيــن  اختلفــت 
بالتوضيح، لكن الملياردير لم يكشــف 

أي تفاصيل أخرى.

حواس يرد على 
تغريدة ماسك 

بشأن األهرامات
من المقرر أن يعود رائدا فضاء تابعين 
األمريكيــة  والفضــاء  الطيــران  إلدارة 
)ناســا( إلــى األرض اليــوم األحــد بعــد 
أن وصــا إلى محطــة الفضاء الدولية 
دراجــون  كــرو  الكبســولة  متــن  علــى 
ســبيس  لشــركة  المملوكــة  الجديــدة 
اســتغرقت  رحلــة  بعــد  وذلــك  إكــس، 
نحــو 4 أشــهر وكانت أول مهمة لناســا 
انطاقا من األراضي األميركية منذ 9 

سنوات.

الفضــاء  رائــدا  يســتقل  أن  وُينتظــر 
اللــذان  هيرلــي،  ودوج  بنكيــن  بــوب 
انطلقــا إلى المحطة الدولية في مايو، 
الكبســولة كــرو دراجــون فــي حوالــي 
الســاعة 05:30 مســاء بتوقيت شــرق 
الواليــات المتحــدة وينطلقــا عائديــن 
إلــى واحــد مــن 7 مواقــع للهبــوط فــي 
خليج المكسيك أو المحيط األطلسي 
ليصا في حوالي الســاعة 02:48 بعد 

ظهر اليوم األحد بالتوقيت المحلي.

رائدا فضاء “ناسا” يعودان إلى األرض اليوم

رائدا الفضاء بوب بنكين )إلى اليسار( ودوج هيرلي في مركز كنيدي بفلوريدا يوم 20 مايو )رويترز(

وجه القضاء األميركي تهمة القرصنة الجمعة إلى 3 شــبان تتراوح أعمارهم 
بيــن 17 و22 عاما الختراق حســابات شــخصيات معروفــة على منصة تويتر 
منتصف يوليو، بينهم باراك أوباما وإيلون ماسك ما أتاح جمع مبلغ يزيد عن 

100 ألف دوالر بالعملة المشفرة.
وأوقف الجمعة شاب يبلغ من العمر 17 عاما مقيم في تامبا بفلوريدا،  يشتبه 

في أنه العقل المدبر لعملية االختراق.
وأعلــن المدعــي األميركــي ديفيــد اندرســون “هنــاك اعتقاد خاطئ ســائد في 
أوســاط القراصنة بأن عمليات اختراق كتلك التي اســتهدفت حســابات على 
تويتر يمكن أن تتم دون عواقب ودون أن تكشف الجهة التي تقف وراءها”.

وأضــاف “أود أن أقــول للمخالفين المحتملين: اخرقوا القانون وســنكون لكم 
بالمرصــاد”. وكشــفت هوية المتهم القاصر في البدايــة لكن القضاء األميركي 
قــرر التكتــم عــن اســمه. ووجهت إليــه تهمة التآمــر الرتكاب عمليــة اختاس 

إلكترونية وغسل أموال والوصول المتعمد إلى جهاز كمبيوتر محمي.

اتهام 3 أميركيين بقرصنة 
حسابات مشاهير على “تويتر”

ــتـــســـى قـــطـــاع مــن  اكـ
ــون  ــل ــال األلـــــــب ب ــ ــب جــ
الــــكــــهــــرمــــان، مـــســـاء 
الــجــمــعــة، فـــي عــرض 
ضخم لأللعاب النارية 
سويسرا  احتفال  مــع 
ــا الـــوطـــنـــي  ــيــــدهــ ــعــ ــ ب
ــوب يــــواكــــب  ــ ــلـ ــ ــأسـ ــ بـ

جائحة “كوفيد 19” وقواعد التباعد االجتماعي.
من  المغنسيوم  من مسحوق  كيلوجرام   100 على  يربو  ما  إشعال  وجــرى 
أجل العرض الذي أقيم على ساسل جبال فيسيف ودون دو بيروك في 

إقليم فاليز الجنوبي.
الجبال وتسنت مشاهدته  12 كيلومترا مربعا من  العرض مساحة  وأضاء 

من على بعد 20 كيلومترا.

جبال األلب تكتسي بلون الكهرمان

وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو
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طفلتان، ترتديان أقنعة الوجه للحماية من فيروس كورونا المستجد وتحمان ألعابهما، أثناء سفرهما مع أسرتهما من 
مطار الكويت الدولي في محافظة الفروانية، على بعد نحو 15 كيلومتًرا جنوبي مدينة الكويت، حيث استؤنفت الرحات 

الجوية التجارية يوم أمس بعد أشهر من اإلغاق بسبب وباء “كوفيد 19” )أ ف ب(


