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اقتـــرح رئيـــس الـــوزراء اللبناني حســـان 
ديـــاب أمـــس إجـــراء انتخابـــات نيابيـــة 
النقمـــة  الحتـــواء  محاولـــة  فـــي  مبكـــرة 
المتصاعدة في لبنان على خلفية التفجير 
الضخم في مرفأ بيروت الذي أســـفر عن 
نحـــو 160 قتيـــاً وآالف الجرحى وشـــرد 
عشـــرات اآلالف مـــن منازلهـــم، إثر وقوع 
مواجهـــات بين قوات األمـــن ومحتّجين 
عـــن  المســـؤولين  بمعاقبـــة  مطالبيـــن 
الكارثة اقتحـــم فيها متظاهرون وزارتي 
الخارجيـــة واالقتصـــاد. واقتـــرح ديـــاب 
أمـــس، علـــى وقـــع التظاهرات التـــي تعّم 
بيـــروت، اجراء انتخابـــات نيابية مبكرة، 
مانحـــًا القـــوى السياســـية مهلـــة شـــهرين 
لاتفـــاق على اجـــراء اصاحات “بنيوية” 

تخرج الباد من أزمتها.
وجـــاء في كلمة ألقاهـــا “ال يمكن الخروج 
بإجـــراء  إال  البنيويـــة  البلـــد  أزمـــة  مـــن 

انتخابات نيابية مبكرة”.

بيـــروت الجريحـــة تنتـفـــض
وزارات يــقــتــحــمــون  ــون  ــج ــت ــح وم دامــــيــــة...  مـــواجـــهـــات 

األمن اللبناني يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين وسط بيروت )أ ف ب(

بيروت ـ أ ف ب
الصحافيـــة  التغطيـــات  تتواصـــل 
لفضيحـــة تـــورط قطر بدفـــع مبالغ 
ماليـــة إلـــى وكالـــة عاقـــات عامـــة 
ألمانيـــة فـــي إطـــار عمليـــة معقـــدة 
إلخفاء قيام الدوحة بتمويل حزب 
هللا بشـــكل ســـري. وفـــي جديدها، 
أكد الواشـــي األلماني، الذي كشـــف 
فضيحـــة دفـــع قطـــر رشـــاوى إلـــى 
عميل اســـتخبارات ســـابق إلخفاء 
معلومـــات ملـــف تمويلهـــا لصفقات 
أن  اللبنانـــي،  هللا  حـــزب  تســـليح 
العميل حصل على عشرات اآلالف 
من اليورو مـــن قطر إلخفاء الملف 
الـــذي يوثق مســـارات وحجم دعم 

الدوحة لحزب هللا.
وأفـــادت تقاريـــر ســـابقة للصحافة 
ســـابقًا  عميـــاً  أن  األلمانيـــة 
تلقـــى  األلمانيـــة،  باالســـتخبارات 
عرًضـــا بمبلـــغ إجمالـــي قـــدره 750 
وإخفـــاء  للتعتيـــم  يـــورو  ألـــف 

المعلومـــات التـــي تـــم جمعها حول 
دعم قطر لإلرهاب.

عميـــل  أن  الواشـــي  وأضـــاف 
االســـتخبارات الذي تمت اإلشـــارة 
إليه باسم مستعار “جايسون جي”، 
قضـــى عدة أشـــهر فـــي مفاوضات 
عـــام 2019 مـــع دبلوماســـي قطري 

في أوروبا.
وأضـــاف الواشـــي، وهـــو مســـؤول 
تنفيذي في قطاع األعمال األلماني، 
أنه شـــهد بعـــض االجتماعـــات بين 
الســـابق  االســـتخبارات  عميـــل 

والقطريين.
وكشـــف الواشـــي أنه تم عقد ستة 
اجتماعـــات بيـــن “جايســـون جـــي” 
والقطريين، قبل انهيار المحادثات، 
موضًحا أن “جايســـون جي” اعتقد 
أنـــه يمكنه الحصـــول على مبلغ 10 
مايين يورو من قطر لشراء األدلة 

التي قام بجمعها.

تفاصيل جديدة بفضيحة 
تمويل قطر لحزب اهلل

دبي ـ العربية.نت
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إقـبــال خليـجــي علــى اقتنائـهــا... وعمـرهــا يـصـــل إلــى 30 عـامـــا

صناعة القوارب “شطارة بحرينية” وسمعة عالمية

وســـائل  البحرينيـــة  القـــوارب  تعتبـــر 
وســـلعا رائجة ومطلوبـــة في عدد من 
دول مجلس التعاون؛ بســـبب مستوى 
بهـــا المصانـــع  التـــي عرفـــت  الجـــودة 
البحرينية علـــى مدى العقود الماضية 
مـــع وجـــود نشـــاط قـــوي للصيـــد إلـــى 

جانب نشاط الهواة في المملكة.
وتنتـــج البحريـــن مئـــات القـــوارب من 
خـــال صناعـــة امتـــدت ألكثـــر من 40 
عاما، مستفيدة من موقعها وطبيعتها 
كونهـــا جزيـــرة تحيـــط بها الميـــاه من 
كل جانب، وأهلهـــا الذين أحبوا البحر 
والصيـــد، وتاريخهـــا الحافـــل بصناعة 

سفن الغوص الصطياد اللؤلؤ.
ويقـــول مدير مصنع النورس للقوارب 
جعفـــر أحمـــد إن هنـــاك طلبـــا متزايدا 
على القـــوارب البحرينية من مختلف 
دول مجلس التعاون. ويشـــير إلى أن 

بعض القوارب تصـــل أعمارها إلى 30 
عاما، وهذا يدلـــل على متانة المصانع 
البحرينية. أما صاحب مصنع الدرازي 
للقـــوارب حســـن الدرازي، الـــذي يعمل 
فـــي هذه الصناعة منـــذ نحو 25 عاما، 
فيشـــير إلـــى أن الطلب علـــى القوارب 

البحرينية زاد من دول الخليج.
بينمـــا يؤكد علي حســـن الظاعن، وهو 
ســـليل عائلـــة ارتبـــط اســـمها بصناعة 
البحرينيـــة  الصناعـــة  أن  القـــوارب، 
اكتســـبت شـــهرة ليـــس فـــي الخليـــج 

فقط، بل على مستوى المنطقة.

تجهيز قارب في مصنع “الدرازي للقوارب”

دبي ـ العربية.نت

أفادت وســـائل إعام إيرانية، أمس السبت، باغتيال أحد عناصر حزب هللا 
اللبناني مع ابنته، برصاص مجهولين، في شـــارع باسداران شمال العاصمة 
طهـــران. وانتشـــر الخبر فـــي البداية ليـــل الجمعة عبر حســـابات صحافيين 
مـــن طهـــران، أكـــدوا أن القتيل يدعى حبيـــب داود، وابنتـــه مريم، برصاص 
شـــخصين كانـــا يســـتقان دراجة نارية، حيـــث أرداهما قتيليـــن على الفور، 
أمـــام منـــزل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
العراقية الذي اغتيل بغارة أميركية في يناير الماضي مع قاســـم سليماني، 

قائد فيلق القدس اإليراني.

مقتل عنصر من حزب اهلل 
وابنته في طهران

المنامة - وزارة الصحة

أغلقـــت إدارة الصحـــة العامـــة بوزارة 
الصحة ممثلة بقســـم مراقبة األغذية 
إدارة  مـــع  والتعـــاون  بالتنســـيق 
التفتيش بـــوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة، وهيئة البحرين للسياحة 
األول  أمـــس  مســـاء  والمعـــارض، 
إحـــدى المنشـــآت الخاضعـــة لتصنيف 
منطقـــة  فـــي  الســـياحية  الخدمـــات 

العدلية إداريًا.
وأوضحـــت إدارة الصحـــة العامـــة أنه 
نظـــًرا لمخالفـــة المنشـــأة لإلجـــراءات 
الواجـــب  التنظيميـــة  واالشـــتراطات 
رقـــم  الـــوزاري  القـــرار  فـــي  تطبيقهـــا 
51 لســـنة 2020 بشـــأن االشـــتراطات 
فـــي  تطبيقهـــا  الواجـــب  الصحيـــة 
المطاعـــم والمقاهـــي الحتـــواء ومنـــع 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد - 19(، 

فضاً عن تعدد الحجوزات.

إغالق مطعم 
بالعدلية لم يلتزم 

بنظام الحجوزات

)٠٥(
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كشفت دراسة علمية حديثة،  «
أعدها األستاذ بكلية العلوم 

الصحية والرياضية بجامعة 
البحرين فيصل المال أن المشي 

احتل المرتبة األولى من حيث 
أفضل األنشطة البدنية أثناء فترة 

الحجر المنزلي بنسبة 64.9 %.

أستضافت زين البحرين وبشكل  «
افتراضي، النسخة الرابعة من 

مبادرة “زينوفيت” بالشراكة مع 
شركة الكري، وشبكة عقال. وُتعد 

مبادرة “زينوفيت”، بمثابة المنصة 
االستراتيجية التي تدعم زين من 

خالل مساعدتها على النمو.

أعلن رئيس الهيئة الوطنية  «
لالنتخابات في مصر، أمس، 

انتهاء فترة الدعاية االنتخابية 
للمرشحين بالنظامين الفردي 

والقائمة معا، في انتخابات 
مجلس الشيوخ 2020، وبدء فترة 

الصمت االنتخابي الدعائي.

في حين يبحث معظم األشخاص  «
عن طرق تساعدهم على النجاح، 

ويسعون دوًما لالستماع إلى 
قصص النجاح لتقليدها وتحقيق 
نجاح مماثل، إال أن تقليد ما يقوم 

به اآلخرون والعيش بالطريقة التي 
يعيشون بها ال يعد نجاًحا.

أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال  «
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

عن سعادته بفوز الفرس الين 
أوف ديبارتشر في مضمار أسكوت 
البريطاني واحتالل الفرس المركز 

األول بكل جدارة واستحقاق.

0708121512

الفرس الين أوف ديبارتشر عالمة فارقةعادات يقوم بها الفاشلونمصر.. بدء الصمت االنتخابي“زين البحرين” تستضيف “زينوفيت 4”“المشي” الرياضة المفضلة لدى 64.9 %

المنامة - مجلس المناقصات

صّرح رئيس مجلـــس المناقصات 
والمزايدات الشيخ نايف بن خالد 
آل خليفـــة بأن عمليـــات المجلس 
للنصـــف األول مـــن العـــام الجاري 
مناقصـــة   769 ترســـية  شـــهدت 
ومزايـــدة بقيمـــة إجماليـــة تقـــدر 
دينـــار،  مليـــون   631.9 بحوالـــي 
حيـــث تصـــدر قطـــاع االنشـــاءات 
واالستشـــارات الهندســـية قائمـــة 
الترســـيات بقيمـــة تقدر بــــ 222.4 

مليـــون دينـــار، يليه قطـــاع النفط 
والغاز بقيمة تقدر بحوالي 157.4 
مليـــون دينار، وبلـــغ إجمالي قيمة 
المـــواد  قطـــاع  فـــي  الترســـيات 
مليـــون   110.6 نحـــو  والمعـــدات 
الخدمـــات  قطـــاع  يليـــه  دينـــار، 
والمزايـــدات واالســـتثمار بــــ 76.5 
مليون دينار، وأخيـــرًا جاء قطاع 
 65.0 بــــ  تقـــدر  بقيمـــة  الطيـــران 

مليون دينار.

قيمة 769 مناقصة بالنصف األول

)08(

التقيد بإجراءات الفريق الطبي بشأن إحياء “عاشوراء”

محافظ 
العاصمة 
يتحدث 

بمجلس 
المحافظة 

الذي عقد عن 
بعد عبر تقنية 
االتصال المرئي

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد رواد مجلـــس محافظـــة العاصمـــة الـــذي عقـــد عـــن 
بعـــد عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، برئاســـة المحافـــظ 
الشيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة، ضرورة التقيد 
باإلجـــراءات االحترازيـــة في موســـم عاشـــوراء، والتي 
يقرها الفريق الطبي، منوهين إلى إمكان إحياء الشعائر 
والفعاليـــات الحســـينية، عبر البـــث االلكتروني في إطار 
التمسك بالتباعد االجتماعي ومنع التجمعات، باعتبارها 
أبـــرز التدابيـــر المعمـــول بهـــا ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة 

)07(لمكافحة فيروس كورونا.

مليون دينار
631

علي الفردان



األحد 9 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 - العدد 4317

البحرين تهنئ سنغافورة بذكرى اليوم الوطني

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة، وولـــي العهد نائـــب القائد 

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة برقيات 
تهنئـــة إلى رئيســـة جمهورية ســـنغافورة حليمة يعقوب 
وذلك بمناســـبة ذكـــرى اليـــوم الوطني لبالدهـــا، وأعربوا 
فـــي برقياتهم عن خالـــص تمنياتهم لهـــا بموفور الصحة 

والسعادة، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد 
من التقدم والنماء.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد برقيتي تهنئـــة مماثلتين إلى 

رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ.

المنامة - بنا

بيروت والملف العتيد

عندمــا فجعنــا لبنــان بكارثة مروعــة بأي مقياس زلزالي، وأي تفجيــر نوعي، وأي دمار 
تاريخــي، لــم يمهلنــي الوقت للتفكــر في الفاجعة كونهــا ألًما موجًعا عميًقــا في الصدر 
العربي الكبير، لم يمهلني الوقت نســخة من التنقيب عن آثار أزلناها، وميراث بنيناه، 
وإرث توارثناه، فاألب الرئيس في مجلسه العتيد وعلى مدار 4 عقود كان يركز على 
ضرورة أن يكون لدينا سياج منيع من األمن واألمان، وكان سموه يشدد علينا في كل 

مجلس أن نكون يًدا واحدة، ال يقسمنا أحد، وال يفتتنا ُمغرض، وال يشتتنا مخلوق.
وكنــت مثــل غيــري فــي ذلــك الزمــان أؤمــن بالــكالم، وأعتــرف بالحكمــة، وأخــرج من 
المجلس متســائاًل عن األمن واألمان، ما هو يا ترى ونحن نعيش أحلى أيامه، وأروع 
لياليــه؟ مــا هو يا أخوتنا في العروبة والعقيدة والمصير ذلك الذي يشــدد عليه رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان حفظــه هللا ورعــاه في كل 

محفل، وكل مجلس، وكل منحى وكل مجال؟
وكنت أســال، وكانت أســئلتي شــبه مشــروعة؛ ألننا نعيش األمن واألمان في بحريننا 
الغالية منذ نعومة أظافرنا، بيوتنا مفتوحة على بعضها البعض، وأبوابنا مشــرعة في 
وجــه الغريــب قبل القريب، إحساســنا بوحدة الشــعب والروح والمصيــر متجذرة فينا 

منذ أجداد األجداد حتى يومنا هذا.
من هنا لم أشــعر بأن الحاجة في بالدي البحرين ملحة لكي نعد العدة والعتاد حفاًظا 
علــى أمــن لــم يكن مســتتًبا، وعلى أمــان لم يكن له بيننا محاًل مــن اإلعراب، لكن نظرة 
الرئيــس الثاقبــة، وبصيرتــه الحكيمــة، جعلتــه يــرى مــا لم نكــن نراه، فاألفق مشــحون 
بالمتناقضــات، باألطمــاع والمهاترات، بالمكائد والمؤامرات، واألفق مرتبك للحد الذي 
يصعــب معــه رؤيــة المســتقبل، وتحديــد العدو بدقــة، وتثبيــت موقعه بدرايــة، األفق 
ملتبــس علــى الجميــع، ومحتقن بما فيه الكفاية بحيث ال يمكــن عند إطالة النظر إليه 
أن نرى التربص بعينه الحمراء، أو نبصر العدو بجيوشه ونعوشه، وعدته وعتاده، من 
هنــا كان البــد أن نتوقــع بأن األمة القريبة قد يطالها فقــدان األمن واألمان، وأن العدو 
الخارجــي بــدأ فــي ارتداء عباءة عربية من أجل الدخــول إلى بيوتنا المفتوحة تماًما، 
وعقولنا المتفتحة كذلك، وقلوبنا البريئة من دون أدنى شك وهو مزود بكل مقومات 
النيل من أمتنا وأماننا، من ازدهارنا ونمائنا، من استقرارنا وخلوتنا بأنفسنا وأحبائنا.

كنا ال نعتقد أن العراق ســوف يشــهد ما شــاهده من أســى وفرقة وانقســام وتشــرذم، 
وكنا ال نتوقع أال يبقى من سوريا غير دمشق، ومن ليبيا سوى شعب متناثر المشارب 
والمــآرب والــوالءات، ومــن اليمــن ذلــك التخفي في ســترة المحارب الــذي ال يحارب، 
وأخيــًرا فــي لبنــان الذي تم اختطافه في لمح البصر من أعــداد التنوير، وأبناء وحفاة 
“التغييــر، وهــا نحــن اليــوم أمــام كارثــة عظمــى فــي بيــروت العظيمــة، كارثــة بحجــم 
القيمة والقامة، التاريخ بصناعته الفذة، والقومية بروحها الفضفاضة، والعلم بوضعه 
االســتثنائي الخالــد، نــرى بيروت ونصفها مدمر، ونصفها اآلخــر فاقًدا لألمل ومجهواًل 
للمصيــر، نــرى األمــن واألمــان الــذي طالمــا حدثنا عنــه الرئيــس القائد مفقــوًدا في رئة 
العرب المستنيرة، وممتًدا إلى جوار ال يؤمن بالضرورة أن األمن واألمان هما صنوانا 

األمم، وهما جناحاها المرفرفان على صواريها وروابيها وشعبها العظيم.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج

تدشين مبادرة “رخص بناءك” للحد من المخالفات
من منطلق الحرص على جمالية المظهر 
العـــام والنســـيج الحضـــاري والعمرانـــي 
للمناطق، قامت بلدية المنطقة الجنوبية 
بالتعـــاون مـــع المجلس البلدي بتدشـــين 
مبـــادرة توعويـــة تحـــت شـــعار “رخـــص 
بناءك”؛ للحد من انتشار مخالفات البناء 
واإلضافـــات غير المرخصـــة في البيوت 

اإلسكانية الجديدة.
وقامـــت البلديـــة ممثلـــة بقســـم الرقابـــة 
والتفتيـــش بحمالت توعويـــة على عدد 
كبيـــر مـــن البيـــوت اإلســـكانية الجديدة 
بدءا من مدينة خليفة؛ بهدف التســـهيل 
لترخيـــص  بالتقـــدم  المواطنيـــن  علـــى 
اإلضافـــات بشـــكل صحيـــح دون تكفـــل 
عناء الحضور الشـــخصي لمبنى البلدية؛ 
حفاًظا على ســـالمتهم في ظل الظروف 
علـــى  تشـــجيعهم  وكذلـــك  الراهنـــة، 

االنضباط والقيام باإلجراءات القانونية 
الالزمة قبل مباشرة أعمال البناء تالفيا 
مـــن  والحـــد  المخالفـــات  فـــي  للوقـــوع 

انتشارها.
وأقيمـــت الحملة التوعوية وســـط تقبل 
المنتفعين وتشـــجيعهم لبعضهم البعض 
للتقـــدم والحصول على الرخص الالزمة 

بتقبل ورحابة صدر.
وتمت خـــالل الحملـــة التوعويـــة توزيع 
هدايـــا عينيـــة علـــى جميـــع المواطنيـــن 
تشـــجيًعا لهـــم علـــى تصحيـــح األعمـــال 

اإلنشائية غير المرخصة.
وتشـــكر بلدية المنطقـــة الجنوبية جميع 
لهـــذه  اســـتجابتهم  علـــى  المواطنيـــن 
المبـــادرة والتعاون الكبيـــر إلنجاحها، إذ 
إن هـــذه الحملة ســـتكون مســـتمرة على 

المناطق اإلسكانية التابعة للجنوبية.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية
مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

عبـــدهللا حبيـــب  علـــي  المعلـــم  حصـــل 
مـــن مدرســـة جابر بن حيـــان االبتدائية 
للبنين، وللعام الثاني على التوالي، على 
شـــهادة “معلـــم مايكروســـوفت الخبير” 
العالميـــة،  مايكروســـوفت  شـــركة  مـــن 
لتميـــزه في دمـــج التقنية فـــي التعليم، 
القـــرن  مهـــارات  وإكســـاب  واكتســـاب 

الحادي والعشرين للطلبة والمعلمين.
وقالت شركة مايكروسوفت في رسالة 
التهنئـــة للمعلم البحرينـــي: تهانينا على 
اختياركـــم كمعلـــم خبير للفتـــرة -2020

2021، وســـوف تنضـــم إلـــى مجموعـــة 
من أكثـــر المعلمين تميـــزا ممن يمّكنون 
طالب اليوم من خلق عالم الغد، ونحن 
نعتقد أن التكنولوجيا وحدها ال يمكنها 
بناء مهـــارات القـــرن 21 للطالب، ولكن 
قوة التغيير تكمن في صفوف المربين، 

ولهـــذا الســـبب نجمـــع صانعـــي التغييـــر 
بإنجازاتكـــم  لالعتـــراف  معـــًا،  مثلكـــم 
وتنميتهـــا. وأضافـــت الشـــركة: لقـــد تم 
اختيـــارك كخبيـــر فـــي مجتمـــع معلمي 
مايكروســـوفت )MIE(؛ ألنـــك متحمـــس 
لعملـــك، ولديـــك روح تعاونية حقيقية، 
وتســـعى جاهـــدا إللهـــام الطـــالب الذين 
يفكـــرون خـــارج الصنـــدوق فـــي دمـــج 

التكنولوجيا في التعليم.

“مايكروسوفت” تختار مجدًدا 
عبداهلل حبيب “معلًما خبيًرا”

“الكلمة الطيبة” توزع 500 أضحية لألسر المتعففة
ــة والــــــســــــرور بـــقـــلـــوب الــمــحــتــاجــيــن ــ ــرح ــ ــف ــ ــاء ال ــ ــفـ ــ إضـ

نفـــذت لجنـــة المشـــاريع الخيريـــة بجمعيـــة الكلمة 
الطيبة مشروعها الموسمي األضاحي لعام 1441هـ 
- 2020م، حيـــث شـــمل المشـــروع أكثـــر مـــن 500 
أضحيـــة نفذتها الجمعية في هـــذا العام، وتوزيعها 
لـــدى  المســـجلين  والمحتليـــن  المســـتحقين  علـــى 
الجمعيـــة والذين بلغ عددهم ما يقرب 530 أســـرة 
فقيـــرة. وتوجـــه رئيـــس لجنـــة المشـــاريع الخيرية 
بجمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة محمـــد إبراهيـــم محمـــد 
بخالـــص الشـــكر إلدارة األوقـــاف الســـنية بمملكـــة 
البحريـــن على دعمهـــا الكريم ومســـاهمتها بتقديم 
عـــدد مـــن األضاحـــي لصالـــح األســـر المحتاجيـــن 
واألســـر المتعففة، كما توجه بالشكر لكل الداعمين 
المحسنين الذين أسهموا في إتمام هذا المشروع.

وفي إطار االلتـــزام باإلجراءات الوقائية لمكافحة 
تفشـــي جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19(، أوضـــح أن 
اللجنـــة شـــكلت فريقا علـــى مدار الســـاعة للمتابعة 
والتواجـــد مع الجهات الموردة للمواشـــي لتســـيير 
خطـــوات العمـــل بدايًة مـــن التواجد فـــي المقصب 
بالبرهامة واإلشـــراف على ذبح األضحية ووضعها 

فـــي أكيـــاس مصممـــة لهـــذا المشـــروع ومـــن ثـــم 
توزيعهـــا مـــن خالل نمـــوذج آمن بواســـطة برادات 
حفـــظ اللحوم في إطار حرص الجمعية التام على 
إتمام المشـــروع بجودة عالية ومحاولة إفادة أكبر 
عدد من األســـر الفقيرة والمعوزين المسجلين لدى 

الجمعية. 
إلـــى أن عمليـــة التوزيـــع تمـــت بمشـــاركة  وأشـــار 
عـــدد محـــدود من أعضـــاء الجمعيـــة والمتطوعين 
تماشـــيا مـــع توجيهات اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 

جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، الفتا إلـــى أن تضافر 
جهـــود الجهات المعنية كافـــة وتفاني العاملين في 
المشروع إلدراكهم مدى أهميته كان له األثر الكبير 

في نجاحه.
واختتـــم حديثـــه قائال إن مشـــروع األضاحي لهذا 
العام أســـهم بشكل كبير في ســـد حاجات عدد من 
األســـر المحتاجة في أّيـــام العيد وإدخـــال الفرحة 
والســـرور عليهـــم، فضال عـــن تعزيز قيـــم التواصل 
والتراحم والتكافل التي حث عليها ديننا الحنيف.

المحرق-جمعية الكلمة الطيبة

لجنة الشباب تستعرض مسيرة البحرينية في مجال اإلعالم
ــة بـــاإلنـــجـــازات ــل ــاف ــرة ح ــي ــس ــد م ــع ــة ب ــادي ــي ــب ق ــاص ــن تـــبـــوأت م

نظمـــت لجنة الشـــباب في المجلس األعلـــى للمرأة 
فعاليـــة تفاعليـــة عـــن بعـــد بعنـــوان “قـــراءة فـــي 
كتـــاب” جـــرى مـــن خاللهـــا تســـليط الضـــوء علـــى 
كتـــاب بعنـــوان “دور المـــرأة البحرينيـــة فـــي زيادة 
الوعـــي االجتماعي” لعضو اللجنـــة اإلعالمية نورة 
المنصوري، إذ استعرضت مسيرة المرأة البحرينية 
الوعـــي  بلـــورة  وكيفيـــة  اإلعالمـــي  المجـــال  فـــي 
االجتماعـــي لـــدى المـــرأة البحرينيـــة عبـــر البرامج 
التلفزيونيـــة التي تتناول قضايـــا المرأة البحرينية 
وحقوقهـــا، بمشـــاركة أكثر من 30 شـــابا. وتطرقت 
التواصـــل  إلـــى أهميـــة ودور وســـائل  المنصـــوري 
االجتماعـــي فـــي تعزيـــز صـــورة المـــرأة البحرينية 
التي تركت بصمتها في مجاالت عدة، الســـيما في 
المجـــال الصحافي واإلعالمـــي، وأثبتت حضورها 
في تخصصـــات إعالمية كإعـــداد وتقديم البرامج 
واإلخباريـــة  والتلفزيونيـــة  اإلذاعيـــة  والتقاريـــر 
واإللكترونيـــة، مبينـــة أن ذلك أســـهم فـــي وصولها 
لمواقـــع صنع القرار، مســـتحضرة احتفال المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بيوم المرأة البحرينية تحت شـــعار 

2013”؛  العـــام  فـــي  البحرينيـــة واإلعـــالم  “المـــرأة 
لالحتفاء بإنجازات المرأة في مجال اإلعالم.

وتقوم فكرة نشـــاط “قـــراءة في كتاب” على هدف 
االســـتمرار فـــي تنويـــر الشـــباب بأهميـــة وكيفيـــة 
تحقيق التوازن بين الجنســـين على أســـس العدالة 
وتكافـــؤ الفرص بين الرجل والمرأة بما يســـهم في 
اســـتقرارهم علـــى الصعيديـــن األســـري والمهنـــي. 
بالشـــباب  لجنـــة خاصـــة  تشـــكيل  تـــم  أنـــه  يذكـــر 
بالمجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي العـــام 2003؛ بنـــاء 
على توجيهات قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس 

األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، للعناية بالشـــباب 
من الجنسين وإعدادهم اإلعداد الصحيح لإلسهام 
في وضع االســـتراتيجيات العامة في مجال تقدم 
المـــرأة البحرينيـــة والتعبيـــر عـــن تطلعاتهـــا وتبني 
قضاياها، عن طريق تمكينهم وإكســـابهم المهارات 
الالزمـــة التـــي تؤهلهم لمســـاندة الجهـــود الوطنية 
التـــي تعمل في هـــذا االتجاه االســـتراتيجي القائم 
على التوازن في األدوار والتكامل في الجهود بين 

المرأة والرجل في البناء التنموي.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك
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جهود لخفض اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء إلى 0.8 % شهريا
األول ــف  ــصـ ــنـ ــالـ بـ فـــســـيـــلـــة  و71  ــة  ــلـ ــخـ نـ ألــــــف   174 فـــحـــص  “الــــــــزراعــــــــة”: 

كشــفت شــؤون الزراعة بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عن أن متوســط اإلصابة الشــهرية 
بسوســة النخيل بلغت 0.8 % في 6 أشــهر، وذلك ضمن جهودها لمكافحة آفة سوســة النخيل، والتي تأتي متســقة مع 
اهتمام الحكومة، عبر تخصيص ميزانية مليون دينار لدعم مشروع حصر ومكافحة سوسة النخيل الحمراء لمدة 5 

سنوات بمعدل 200 ألف دينار سنويا.
وقـــال الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون الزراعة 
عبدالعزيـــز عبدالكريـــم، إن العمـــل ضمـــن 
مشـــروع مكافحـــة سوســـة النخيـــل فـــي 
الفترة من يناير ولغاية يونيو 2020 أسفر 
عـــن فحص أكثر من 174 ألف نخلة وأكثر 
مـــن 71 ألف فحص على الفســـائل وشـــمل 
والشـــوارع  والحدائـــق  البســـاتين  ذلـــك 
إضافة إلـــى الحدائق المنزلية والمجمعات 
مملكـــة  محافظـــات  بمختلـــف  الســـكنية 

البحرين. 
وأوضـــح أن النخيـــل والفســـائل المصابـــة 
الثـــاث  بالطـــرق  معالجتهـــا  تمـــت  التـــي 
المعتمـــدة لـــدى الوكالـــة )التبخيـــر، الرش، 
والحقن( بلغ عددها 3477 نخلة وفســـيلة، 
الفًتـــا إلـــى أن فـــرق العمـــل باشـــرت بإزالة 

646 من النخيل والفسائل المصابة.
فـــرق  أن  إلـــى  المســـاعد  الوكيـــل  ونـــوه 
وحقـــن  رش  عـــن  تتوقـــف  المشـــروع 
فـــي  إال  الثمـــار  نضـــج  فتـــرة  المبيـــدات 
الحاالت التي تســـتوجب التدخل الســـريع 

لعاج النخيل المصاب. 
وذكـــر أنه في فترة الســـتة أشـــهر تم نشـــر 
2017 مصيـــدة فرمونية لسوســـة النخيل 
في المـــزارع، وقد بلغت أعداد الحشـــرات 
الملتقطـــة مـــن المصائـــد أكثر مـــن 33 ألف 

حشرة.
لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  واســـتعرض 
الزراعة، أهم مخرجات مشـــروع مكافحة 
سوســـة النخيـــل، والمتمثلـــة فـــي خفـــض 
نسبة اإلصابة بالحشرة إلى مستويات جًدا 
متدنيـــة، وتقليـــص أعداد النخيـــل المزال، 
واالســـتخدام اآلمن للمبيدات الكيميائية، 
وانحســـار اإلصابة في بعـــض المواقع إلى 
مســـتوى منعدم، وحمايـــة التنوع الحيوي 
للحشـــرات النافعة مـــن التدهور من خال 
ترشـــيد اســـتخدام المبيدات واســـتخدام 

طرق آمنة وصديقة للبيئة.
وبين أن أهمية ومكانة النخيل في مملكة 
البحرين تبـــرز باعتبارها أحـــد الموروثات 
الوطنيـــة ومرتكـــًزا من مرتكـــزات التنمية 

الزراعية المستدامة، كما تعتبر النخلة من 
أهم مكونات النظام البيئي الزراعي، ونوه 
إلـــى أنـــه كغيرهـــا مـــن المزروعـــات تصاب 
أجـــزاء النخيل فـــي البحريـــن بالعديد من 
اآلفـــات الزراعيـــة إال أن اإلصابة بحشـــرة 
سوســـة النخيل الحمراء والتي اكتشـــفت 
في أوائل التســـعينات تعد من أهمها على 
اإلطـــاق إذ تـــؤدي اإلصابـــة الشـــديدة بها 
إلى فقدان أشجار النخيل وهو ما يتطلب 
ومنـــع  النخيـــل  لعـــاج  الســـريع  التدخـــل 

انتقال اإلصابة إلى النخيل السليم. 
وأشـــار إلى أن األهداف الرئيسة للمشروع 
تتمثـــل في الحفاظ علـــى النخلة كموروث 
اجتماعـــي وثقافـــي، إلى جانب الســـيطرة 
على مستوى اإلصابة بالحشرة، والحد من 
انتشـــار اإلصابة، وبناء كـــوادر فنية قادرة 
علـــى إدارة برامـــج نظـــم التحكم بحشـــرة 
سوسة النخيل الحمراء، وإمكان نقل مثل 
هـــذه البرامـــج في مكافحة آفـــات النخيل 
وحشـــرة  الحفـــارات،  خصوصـــا  األخـــرى 
الحميـــرة وحلـــم الغبار، إلى جانب إنشـــاء 
قاعـــدة معلومـــات تشـــمل جميـــع بيانـــات 

المشروع.
الجهـــود  المســـاعد  الوكيـــل  واســـتعرض 
المبذولـــة من إدارة الثروة النباتية لتفعيل 
برنامج مشروع سوســـة النخيل الحمراء، 
وفحـــص  المـــزارع  مســـح  ذلـــك  ويضـــم 
النخيـــل، إذ تقوم الفرق المختصة بمســـح 
المـــزارع حســـب قائمـــة المـــزارع فـــي كل 

منطقـــة، إضافة متابعة الباغـــات الواردة 
للمشـــروع بخصـــوص المشـــاكل الصحيـــة 
النخيـــل  جميـــع  فحـــص  ويتـــم  للنخيـــل، 
القابل إلصابة في كل موقع، ويتم تحديد 
النخيـــل المصاب بوضـــع عامات التحذير 
عليهـــا )Warning Tape(، وتجهيزها لفرق 
العـــاج، كما تقوم بتســـجيل عـــدد النخيل 

والفسائل في هذه المواقع.
وبخصـــوص عمليـــات العـــاج، أوضـــح أن 
عمليـــات العـــاج تشـــمل القيـــام بعلميـــات 
العاج التي تتمثل في اســـتخدام أقراص 
اإلصابـــة  منطقـــة  وحقـــن  الفوستكســـين 
المبيـــدات  باســـتخدام  النخلـــة  بجـــذع 
الكيمائيـــة - في حاالت اإلصابة البســـيطة 
والمتوسطة، وإزالة النخيل شديد اإلصابة 
- وتقطيعـــه إلـــى قطـــع صغيـــرة ووضعـــه 
فـــي أكيـــاس خاصـــة لتبخيـــر تلـــك القطع 
باســـتخدام أقراص الفوستكسين؛ لضمان 
مـــوت جميـــع أطـــوار الحشـــرة المختبئـــة، 
إلـــى جانـــب توفيـــر المبيـــدات المدعومـــة 

للمزارعين وماك النخيل.
وبالنســـبة لمراقبة حشـــرة سوسة النخيل 
الحمراء، ذكر أن الجهود تتركز على تعزيز 
دور المكافحة الســـلوكية لآلفة، عبر نشـــر 
بالسوســـة  الخاصـــة  الفرمونيـــة  المصائـــد 
فـــي جميـــع بســـاتين النخيـــل المصابة في 
جميع المحافظـــات؛ لمراقبة تجميع الطور 
الكامـــل بهـــدف الحد مـــن فـــرض التزاوج 
ووضع الحشـــرات للبيـــض وتقليل األعداد 
للحشـــرة، وتتبع فترات النشـــاط لها خال 

شهور السنة المختلفة.
وقـــال إنـــه بالتوافق مع تلـــك الجهود، فإن 
شؤون الزراعة تحرص على تعزيز جوانب 
التوعية واإلرشاد، من خال رفع القدرات 
المشـــتغلين  لجميـــع  والمعرفيـــة  الفنيـــة 
والعاملين بالمشـــروع، وتوعية المزارعين 
وأصحاب الحدائق المنزلية والمؤسســـات 
ذات العاقـــة، مـــن خـــال أجهـــزة اإلعام 

المقروء والمسموع والمرئي.
وأكـــد االهتمـــام بالجانـــب التدريبـــي عبـــر 

تأهيـــل نحـــو 57 متدرًبا مـــن العاملين في 
مجـــال النخيـــل فـــي مؤسســـات القطـــاع 
الحكومي والمزارعين واألفراد، من خال 
الخاصـــة  العمـــل  ورش  وعقـــد  التدريـــب 
بتشخيص آفات النخيل وطرق مكافحتها 

خاصة سوسة النخيل الحمراء.
ولفـــت إلـــى أنه تـــم التعـــاون مـــع المنظمة 
العربيـــة للتنمية الزراعيـــة لتقييم عمليات 
المكافحـــة في مشـــروع حصـــر ومكافحة 
سوســـة النخيـــل الحمراء؛ بغـــرض تحديد 
نقـــاط القوة ونقـــاط الضعـــف ومقترحات 

تطوير األداء. 
وتحدث الوكيل المســـاعد لشؤون الزراعة 
عـــن خطـــط التطويـــر لمضاعفـــة تحقيـــق 

النجـــاح فـــي المشـــروع، عبـــر االســـتعانة 
بتقنيـــة االستشـــعار عـــن بعـــد فـــي مراقبة 
انتشـــار اإلصابـــة، ورســـم خرائـــط توزيـــع 
نظـــم  تطبيقـــات  طريـــق  عـــن  اإلصابـــة 
المعلومات الجغرافية )GIS(، بالتعاون مع 
 ،)NSSA( الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء
وإدخـــال الروافـــع الهايدروليكيـــة كإحدى 
آليـــات الفحـــص لإلصابـــات العلويـــة علـــى 
النخيـــل، إضافـــة إلـــى االســـتمرار بإدخال 
الكهرومغناطيســـية  الجافـــة  المصائـــد 
الفعاليـــة  ذات  الحديثـــة   )Electrap(
العاليـــة الخاصـــة بجـــذب حشـــرة سوســـة 
النخيـــل وإحالها محل المصائد التقليدية 
وإدخـــال  المشـــروع،  فـــي  المســـتخدمة 

المصائـــد الفرنســـية )M2i( اآلمنـــة للبيئـــة 
ضمـــن برامج الرصـــد والمراقبة كلك ذلك؛ 

من أجل خفض أعداد الحشرة. 
وأشـــار إلـــى المضي قدًما فـــي تطوير آلية 
تســـجيل بيانات العمل اليومي، واستقبال 
الباغات الخاصة بإصابة سوســـة النخيل 
وآفات النخيـــل األخرى عبر إدخال برامج 
الرصـــد والمســـح للنخيـــل علـــى الهواتـــف 
المحمولة لفـــرق العمل، فضًا عن دراســـة 
إدخـــال تقنيـــة الـــذكاء االصطناعي ضمن 
برامج الكشف المبكر لإلصابة على النخيل 
المســـتهدف؛ عبـــر ردود إشـــارات اإلصابة 
علـــى الهواتـــف المحمولـــة وعلـــى محطـــة 

استقبال مركزية في موقع العمليات.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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مبادرات الحداثة في العالمين العربي واإلسالمي
Û  العربيــة الشــعوب  ونخــب  ومثقفــو  مفكــرو  يــدرك 

واإلســامية أن تقــدم وخــاص هــذه الشــعوب يكمن 
بركــب  االلتحــاق  محاولــة  إعــادة  أو  محاولــة  فــي 

الحداثة.
Û  ولقــد ظــل المهتمــون منهــم بهــذا الشــأن يتجادلــون

حــول تحديــد مــن كان المســؤول عن تبنــي مبادرات 
الحداثــة في العالم العربي واإلســامي، أهي األنظمة 
الحاكمــة أم النخــب العربيــة واإلســامية، ومــن منهــا 

كان المسؤول عن إجهاضها وتعثرها؟ 
Û  وأعتقــد بــأن هــذا الســؤال أو الجــواب عليــه ســيبقى

مثــار جــدل واختــاف بينهــم علــى الرغــم مــن عــدم 
أهميته، فاألهم من هذا السؤال، والحقيقة هي أنه ال 
فرق سواء انبثقت تلك المبادرات من األنظمة أم من 
النخب، أو من قمة الهرم أم من قاعدته، فإن تحقيق 
الحداثة ال يتم إال عندما تتشــكل عناصر ومنظومات 
البنــى الفكريــة والعلميــة للمجتمــع، وتكتمــل حــاالت 
الوعــي والنضــج المجتمعــي بحيــث يحصــل التوافق 

والتعاضد بين مكونات المجتمع.
Û  والحداثــة بإيجــاز شــديد هــي أواًل منظومــة فكريــة

االختــاف، وعلــى  فــي  الحــق  علــى  قائمــة  جامعــة، 
وعلــى  اإلنســان  وحقــوق  والمســاواة  العدالــة  قيــم 
رأســها الحيــاة والحريــة والكرامــة والتــي يتــم نقلهــا 
مــن الحيــز الفكــري والنظــري إلــى الواقــع السياســي 
والعملــي، فالحريــة الفكريــة تنتــج النظريــات العلمية 
التــي تؤدي بدورها إلى االختراعــات والتقدم التقني 

واالقتصادي. 
Û  والحداثــة هــي عمليــة االنتقال مــن حالــة قديمة إلى

عصــر أو حالــة جديــدة مرتبطــة أساًســا بالتطــورات 
الفكرية واالجتماعية والثقافية، ومتصلة باالبتكارات 
واالكتشــافات  واالختراعــات  والعلــوم  والفنــون 
ونظــم إدارة الدولــة الحديثــة ومؤسســاتها، وتتحقق 
حــركات  فــي  تتجلــى  تراكميــة  لعمليــات  كحصيلــة 
نهضوية وإبداعية وإنتاجية، هدفها تجديد أو تغيير 
أنمــاط التفكير والســلوك والعمل بمــا يؤدي إلى والدة 
جديــدة لمجتمــع يحكمــه عقــل وفكــر قادريــن علــى 

استيعاب تجلياتها واالنسجام معها.
Û  ،والحداثة ال تتنافى مع الدين أو تتناقض مع األصالة

وهــي تختلف عــن التحديــث؛ وللتوضيــح فنحن في 
مــن  متقدمــة  مرحلــة  بلغنــا  التعــاون  مجلــس  دول 
التحديث، إال أننا ال نزال بعيدين عن تحقيق الحداثة 
التــي نحــن فــي أمــّس الحاجــة إلــى اســتيعابها فكــًرا 
ونهًجــا وعمًا لتعزيز قدرتنا على المضي نحو التقدم 

والتطور واالزدهار. 
Û  وال أعتقــد بــأن أحــًدا يصــدق بــأن األنظمــة الحاكمــة

قــادرة أو تســتطيع أن تنجــح في التصــدي وإجهاض 
مبــادرات الحداثة إذا انطلقت مــن مرتكزات وقواعد 
فكريــة واضحــة ومــن قلــب المجتمــع بقيــادة نخبــه 
ومفكريــه ومثقفيــه، وإننــي لــم أطلع علــى أي تجربة 
تثبــت خــاف ذلــك، لكــن التاريــخ ملــيء بالتجــارب 
والحــاالت الصارخــة لتصــدي وممانعــة المجتمعــات 
بمكوناتها ومؤسساتها التقليدية المحافظة لمبادرات 
الحداثــة التــي تتبناهــا األنظمــة، وقــد نجحــت فــي 
عرقلتهــا واإلجهاز عليها، أو أنها توارت مضطرة أمام 
تيــارات الحداثــة ثــم اســتجمعت قواهــا مــن جديــد 
وانقضــت بعنــف وعنفوان أقــوى، وفتكــت بما تحقق 
من تلك اإلنجازات، حدث ذلك في تركيا عندما أجهز 
كمــال أتاتــورك بعد الحرب العالميــة األولى على بقايا 
اإلمبراطورية العثمانية المريضة، وقاد األمة التركية 
فــي عمليــة فراق وانتقــال من نظام الدولــة التقليدي 
والتحول إلى نظام الدولة الحديثة عندما بدأ ســعيه 
فــي العــام 1923 لتحقيــق الحداثــة بتدشــين قوالــب 
وبرامج التحديث التي شــملت المجاالت االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية، وألغى كل أو معظم أنظمة 
ومؤسســات العهــد الســابق، وقــام بفصــل الديــن عــن 
الدولــة فــي إطــار تنظيــم عاقــة المؤسســة الدينيــة 
بالدولة، وألغى اســتخدام األحرف العربية واستبدلها 
بالاتينيــة فــي خطــوة رمزية ضمــن جهــوده الهادفة 

إلى قطع ارتباط تركيا بالشرق والعالم اإلسامي.
Û  وفــي خطــوة رمزية أخرى تهدف إلــى التقرب للغرب

وترميــم عاقــة تركيــا بدولــه، والتنصــل مــن تبعــات 

بعــض جوانب تاريــخ الدولة العثمانيــة، قام بتحويل 
“الجامــع الكبيــر الشــريف آليــا صوفيــا” إلــى متحــف، 
وقد كان هذا المبنى في األصل كنيســة أو كاتدرائية 
منــذ العصــر البيزنطــي بناهــا اإلمبراطــور جســتينيان 
األول فــي العــام 537م كأكبــر مبنــى فــي العالــم فــي 
ذلــك الوقت، والذي اعتبر رمزا للحضارة البيزنطينية 
وجوهــرة عمارتها، وفي العام 1453 فتح العثمانيون 
القسطنطينية، وتم تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد.

Û  1938 كان كمــال أتاتورك عســكرًيا، وتوفــى في العام
معتقــًدا أنــه حقــق لتركيــا فــي 15 عاًمــا مــا يجعلهــا 
تنطلــق وتحلــق بســهولة فــي آفــاق الحداثــة، مــع أن 
تحقيــق الحداثــة فــي أوروبــا مســقط رأســها، احتــاج 

لقرابة ثاثة أو أربعة قرون. 
Û  بــأن الحداثــة يــدرك  لــم  ومــن الواضــح أن أتاتــورك 

ال ُتنجــز مــن األعلــى فقــط، وال تتحقــق باســتخدام 
القــوة، وال تنجح مــن دون توفر المرتكزات والقواعد 
وترســيخها،  لتدعيمهــا  الازمــة  والعلميــة  الفكريــة 
فحدثــت االنتكاســة أو الــردة بعــد أقــل مــن 80 عاًمــا 
قــوى  وانتفضــت  القديــم”  “الحــرس  تحــرك  عندمــا 
الممانعــة ومؤسســاتها التقليديــة المتربصــة، فتســلم 
حــزب العدالة والتنمية الســلطة في العام 2002 وبدأ 
العــد التنازلــي للتراجــع وللعــودة إلــى الفكــر التقليدي 
وإلى أحــام عصر اإلمبراطورية العثمانية المنقرض، 
وإلــى المفهــوم المتخلــف للقــوة والعظمــة عــن طريق 

االستبداد والسيطرة والتوسع.
Û  فــي إيــران حــدث الشــيء نفســه، فبعــد عاميــن مــن

تولــي أتاتورك الســلطة فــي تركيا، تولى الســلطة في 
بــاد فــارس الشــاه رضا بهلوي )ســميت إيــران الحًقا( 
العســكري الــذي أطــاح بحكــم الدولة القاجاريــة فيها، 
ووضــع قضيــة الحداثــة علــى رأس أولوياتــه محاواًل 
تتبــع خطوات أتاتــورك اإلصاحية، فبــادر فور توليه 
الســلطة، وبالقــوة أيًضــا، وفــرض إصاحــات وصــف 
بعضهــا بالســطحية أو القشــرية أو االســتفزازية مثــل 
إجبار النســاء على خلع الحجاب، والرجال على لبس 

الزي الغربي من ضمنه القبعة.

Û  وبعــد أن تمــت تنحيتــه عــن الحكــم مــن قبــل الروس
والبريطانييــن فــي العــام 1941، تولــى الســلطة ابنــه 
الشاه محمد رضا بهلوي إبان اشتداد الحرب العالمية 
الثانيــة، فواصــل مســيرة والده التحديثية مدشــًنا ما 
أسماه بـ “الثورة البيضاء” التي شملت على بناء شبكة 
طــرق بريــة وســكك حديدية، ومطــارات والعديد من 
الســدود ومشاريع الري، واستصاح األراضي وإعادة 
توزيعهــا علــى المواطنيــن، والقضــاء علــى األمــراض 
التنميــة  ودعــم  وتشــجيع  الماريــا،  مثــل  المتفشــية 
الصناعيــة، واالرتقاء بمســتوى التعليم ومكانة المرأة 
والخدمــات الصحيــة وغيرها مــن اإلصاحات، إال إن 
كل ذلك جاء بأوامر عليا ودون مشاركة المجتمع في 
اتخــاذ القــرار، ومن غير إرســاء القواعــد والمرتكزات 
الفكريــة والعلميــة المطلوبــة، وبالتغافــل عــن حقيقــة 
أن الحداثــة والقمــع واالســتبداد ال يمكــن أن تعيــش 
فــي مــكان واحد، فجاءت الردة أو االنتكاســة الكبرى 
عندمــا هــرب الشــاه مــن إيــران بعــد أن انفجــرت فــي 
وجهــه الثــورة اإليرانية في العام 1979 بقيادة اإلمام 
الخمينــي التــي أدارت العجلــة إلــى الــوراء، وأعــادت 
هيمنــة المؤسســات الدينيــة والتقليديــة علــى كافــة 

مفاصل ومرافق الحياة في الجمهورية اإلسامية.
Û  وقــوى التقليديــة  الدينــي  المــوروث  مؤسســات  إن 

الفســاد والدكتاتوريــة  في العالم العربي واإلســامي 
ال تفتقــر إلــى اإلرادة وال تنقصها القــدرة على تعطيل 
أو تأخيــر أو إجهــاض أي محاولــة لتحقيــق الحداثــة 
بطبيعــة  وهــي  واإلســامية،  العربيــة  الــدول  فــي 
الحــال عازمــة على ذلك حماية لمواقعهــا ومصالحها، 
يجــب  غازيــة  أجنبيــة  قــوة  الحداثــة  أن  وبذريعــة 
مقاومتها والتصدي لها حماية لقيمنا ومعتقداتنا، كما 
كان حال المؤسســة الدينية الرجعية في أوروبا قبل 

أن تكتسحها منجزات الحداثة.
Û  في وقفة أخرى قادمة سنحاول التوقف عند تجارب

محمد علي باشــا والشــيخ عيســى بن علي آل خليفة 
ونجله الشيخ حمد بن عيسى وجهودهم في تحقيق 

الحداثة في مصر والبحرين.
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شدد رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونــا )كوفيــد 19( الفريــق طبيــب الشــيخ محمد بــن عبــدهللا آل خليفة، أن 
الرعايــة الصحيــة “عــن بعد” ســتكون هــي الطريقة التــي تتجه إليهــا البحرين 
لتقديم الرعاية الصحية، مؤكدا أن البحرين عملت على إحالل هذه المنظومة 
فــي نظامهــا الصحي بثبــات خالل الســنوات القليلة الماضيــة، حتى أصبحت 

األداة األساس في العمل في جميع مرافقنا الصحية بالبحرين.

أن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  وأكـــد 
“اســـتخدامنا لنظـــام “التطبيب عـــن بعد” في 
البحريـــن مكننا من االســـتمرار بتقديم جميع 
أنـــواع الرعايـــة للعديد من المرضـــى، كما أنه 
خفف الضغط واألضرار الموازية التي يمكن 
أن يلحقهـــا الوبـــاء بصحة األشـــخاص الذين 
يعيشـــون في البحريـــن خالل فتـــرة جائحة 

كورونا”. 
واعـــرب رئيس المجلـــس األعلى للصحة عن 
ســـعادته حيـــال الجهوزيـــة والمرونـــة التـــي 
امتلكتهـــا مؤسســـات الرعايـــة الصحيـــة في 
البحرين، والتي أظهرت جميعها قدرة رائعة 
علـــى التصـــرف تحـــت الضغـــط، منوهـــا بأن 
جميع المؤسسات والمرافق التي كانت تقدم 
الرعايـــة الصحية في البحريـــن، كانت خالل 
الجائحـــة مبتكـــرة، والتزمت بتقديـــم رعاية 

متميزة للمرضى.
وبيـــن الشـــيخ محمـــد أن البحريـــن تواصـــل 
جهودهـــا وتحـــت كل الظـــروف نحـــو تأمين 
أنظمة الرعاية الصحية الرقمية عبر الســـجل 
الطبـــي الوطنـــي ونظـــام التأميـــن الصحـــي 
الوطنـــي، ونحـــن ملتزمـــون دائًمـــا بالتغطية 
الصحيـــة الشـــاملة وفًقـــا لتوصيـــات منظمة 
الصحـــة العالميـــة، ونواصـــل التزامنـــا نحـــو 
عـــن  معبـــرا  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 
شـــكره لجميع العاملين في الرعاية الصحية 
فـــي  يوميـــا  يســـاهمون  الذيـــن  واإلدارييـــن 
الرعايـــة المقدمة للجميـــع بالبحرين، موجها 

شكره لمستشـــفى الملك حمد الجامعي على 
اختيارهـــم الممتـــاز للموضوعـــات التـــي تـــم 
مناقشـــتها بالندوة؛ من أجل تســـليط الضوء 
علـــى المخـــاوف األخالقيـــة بشـــأن الرعايـــة 

الصحية عن بعد.
 جـــاء ذلك في كلمة رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة رئيـــس الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيد 19(، الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، لدى 
رعايته نـــدوة “أخالقيات مهنة الطب” تحت 
عنـــوان “التطبيـــب عـــن بعـــد”، والتـــي نظمها 
قســـم العالقـــات العامة وقســـم التدريب في 
مستشـــفى الملك حمد الجامعـــي “أون الين” 
فـــي نســـختها الثامنـــة علـــى التوالـــي، وذلك 
 600 فيهـــا  وشـــارك  الســـبت،  أمـــس  صبـــاح 
استشاري وخبير ومختص وممارس صحي 
من مختلف مستشـــفيات ومراكـــز وعيادات 
البحريـــن في القطاعيـــن الحكومي والخاص 
والعيـــادات والمراكـــز الطبية مـــن المنظومة 
الصحية بالبحرين، وألقى فيها 10 متحدثين 
الضوء على آخر المســـتجدات في التطبيب 
عـــن بعـــد، والذي أصبـــح النظـــام المعمول به 
فـــي البحرين والعالم بســـبب جائحة كورونا 

“كوفيد 19”. 
مـــن جانبـــه، عـــرض فـــي الجلســـة الصباحية 
االستشـــاري جمـــال صالح من مركـــز العناية 
بالعظام، في ورقته العلمية “تاريخ التطبيب 
عن بعد” وكيف انتقل من كونه فكره خيالية 

فـــي مطلع القـــرن الحادي والعشـــرين إلى أن 
أصبـــح واقعا طبيا في كثير مـــن دول العالم 
لتقديـــم الخدمـــات الصحيـــة والعالجية وإن 
كان ال يغنـــي عـــن رؤية المريـــض في العديد 
من الحاالت خصوصا خالل الزيارة األولى. 

بدورهـــا، تحدثـــت رئيســـة قســـم التراخيص 
بالهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة، لينا القاســـم عن فوائد اســـتخدام 
التطبيـــب عن بعد ودوره في تجاوز الحدود 
الصحيـــة،  الخدمـــات  وتطويـــر  الجغرافيـــة 
مؤكـــدة ضـــرورة أن يكـــون مقـــدم الخدمـــة 
مرخصا للعمل في البحرين ويوجه الخدمات 
فـــي مجـــال اختصاصـــه وحســـب ترخيصـــه 
الطبي، وأنه ال يجوز للطبيب أن ينشر صورا 

ألجســـام المرضـــى دون موافقتهم، مبينة أن 
ذلـــك يقتصـــر على مجـــال المجـــالت الطبية 
المعتمدة، وذلك في ورقتها بشـــأن “المسائل 
األخالقيـــة في اســـتخدام وســـائل التواصل 

االجتماعي”.
لفيشـــنو  العلميـــة  الورقـــة  تحدثـــت  بينمـــا 
رينجيـــث مـــن كليـــة التمريـــض والقبالة في 
“الكلية الملكية للجراحين” عن دور التمريض 

في الخدمات الصحية عن بعد. 
وفي الورشـــة الثانية، استعرضت استشارية 
الغدد الصماء والسكري في مستشفى الملك 
االتصـــال  “مهـــارات  الرميحـــي  دالل  حمـــد 
الالزمة للتطبيب عـــن بعد”، وطرق التواصل 
الفعـــال مـــع المرضـــى عـــن طريـــق الهاتـــف؛ 

علـــى  والحصـــول  المكالمـــة  نجـــاح  لضمـــان 
المعلومات الطبية المطلوبة مع الحفاظ على 
العالقة بين الطبيب والمريض التي يفتقدها 
المرضـــى عند اســـتخدام التطبيـــب عن بعد، 
مشـــددة على ضرورة أن يستضيف الطبيب 
المتصـــل المريض إذا كانت حالته تســـتدعي 
الحضور الشخصي سواء في العيادة أو في 
قسم الطوارئ لتحاشي مضاعفات األمراض 
المريـــض  حالـــه  تشـــخيص  فـــي  الخطـــأ  أو 
بالصـــورة الصحيحـــة. مســـتعرضة التجربـــة 
الناجحـــة والرائـــدة لمستشـــفى الملـــك حمد 

لخدمات التطبيب عن بعد. 
وتحدثـــت بعدهـــا أروى أبـــو زيد، مـــن الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 

عن الوصفات الطبية من خالل التطبيب عن 
بعد، بينما تناول محمد هالل من مستشـــفى 
ســـجالت  “توفيـــر  الجامعـــي  حمـــد  الملـــك 
إلكترونيـــة آمنة للمريض” فـــي التطبيب عن 

بعد. 
أمـــا األســـتاذ بقســـم طـــب العائلـــة والمجتمع 
فـــي جامعـــة الخليـــج العربـــي محمـــد هانـــي 
فاســـتعرض فـــي ورقته ابتـــكارات الخدمات 
الصحيـــة عـــن بعـــد فـــي التثقيـــف الصحـــي 
والتدريب، عارًضا تجربة كلية الطب بجامعة 
الخليـــج العربـــي فـــي التكيـــف والتعامل مع 
الوضع الفريد الذي فرض عليها خالل الفترة 
الماضية بسبب وباء “كوفيد ١٩”، إذ واجهت 
الكليـــة مثلهـــا مثـــل الغالبيـــة من مؤسســـات 
التعليـــم الطبي حول العالم تحدي اســـتمرار 
األنشـــطة التعليمية لطلبتها فـــي المرحلة ما 
قبل الســـريرية والمرحلة الســـريرية في ظل 
كونهـــا جامعـــة إقليمية ينتمـــي طلبتها ألكثر 
من دولة خليجية، وكذلك ضرورة اســـتمرار 
أنشـــطة التعلـــم بشـــكل تفاعلـــي، مســـتعرضا 
التكيفـــات واالبتـــكارات المتميـــزة في بعض 
أنشـــطة التعليـــم الطبـــي عنـــد بعـــد وكذلـــك 
الناجحـــة  والتجربـــة  الســـريري،  التدريـــب 
إلجراء االمتحانـــات النظرية عن بعد للطلبة 
التقييـــم  وكذلـــك  المراحـــل  مختلـــف  فـــي 
االكلينيكـــي عـــن بعد لطالب الســـنة النهائية، 
والتـــي تعـــد تجربة رائـــدة في تعليـــم المهن 

الصحية على المستوى اإلقليمي والدول. 
وفـــي األخيـــر، تنـــاول عيســـى المـــرادي مـــن 
مستشـــفى الملك حمد “االعتبارات القانونية 
في الطب عن بعد”، بينما سيتناول اثنان من 
طالب الطب مـــن الكلية الملكيـــة للجراحين 
الطـــب  التخـــرج محـــور “ممارســـة  حديثـــي 
بعـــد التعلـــم االفتراضـــي”، وســـتضم النـــدوة 
3 جلســـات نقاشـــية، ســـيتم فيهـــا مناقشـــة 
العديد من المحاور المتعلقة بأهداف الندوة 

ونتائجها.

رئيس “األعلى للصحة”: “كورونا” عزز منظومة “التطبيب عن بعد”
الــصــحــي ــلــقــطــاع  ل ــة  ــي ــرون ــت ــك اإلل ــة  ــوزي ــه ــج ال فـــي  ــاحــثــون  يــتــب ــارك  مـــشـ  600

إغالق مطعم سياحي بالعدلية لم يلتزم بنظام الحجوزات
أغلقـــت إدارة الصحـــة العامـــة بوزارة 
الصحـــة ممثلة بقســـم مراقبة األغذية 
إدارة  مـــع  والتعـــاون  بالتنســـيق 
التفتيـــش بـــوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة، وهيئة البحرين للسياحة 
والمعارض، مســـاء أمس األول إحدى 
المنشآت الخاضعة لتصنيف الخدمات 
الســـياحية في منطقة العدليـــة إداريًا 
ومباشـــرة اتخاذ اإلجراءات القانونية 
المعمـــول بهـــا؛ إثـــر مخالفـــة المنشـــأة 

والتدابيـــر  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 
الوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيروس 
مـــن  الصـــادرة   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 

الجهات المعنية.
وأوضحـــت إدارة الصحـــة العامـــة أنه 
نظًرا لمخالفة تلك المنشأة لإلجراءات 
الواجـــب  التنظيميـــة  واالشـــتراطات 
رقـــم  الـــوزاري  القـــرار  فـــي  تطبيقهـــا 
51 لســـنة 2020 بشـــأن االشـــتراطات 
فـــي  تطبيقهـــا  الواجـــب  الصحيـــة 

المطاعـــم والمقاهـــي الحتـــواء ومنـــع 
انتشـــار فيروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
فضـــالً عن تعدد الحجـــوزات في ذات 
الوقت وعدم تســـجيل بيانات الزبائن 
في كشف الحجوزات، ومحاولة مدير 
المطعـــم إخفـــاء المعلومـــات وتضليل 
تعـــد  إذ  القضائـــي،  الضبـــط  مأمـــور 
مخالفـــات للتعليمـــات الصـــادرة بهـــذا 
الشـــأن فـــي األوضـــاع الراهنـــة، األمر 
الذي استدعى تطبيق القوانين حيال 

المنشـــأة. ولفتت إدارة الصحة العامة 
القضائـــي  الضبـــط  مأمـــوري  أن  إلـــى 
بقسم مراقبة األغذية قاموا بالتنسيق 
مـــع مأمـــوري الضبط القضائـــي بإدارة 
التفتيـــش بـــوزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة وهيئة البحرين للســـياحة 
مخالفـــات  ضبـــط  وتـــم  والمعـــارض، 
المنشـــأة وغلقها إدارًيا؛ تمهيًدا التخاذ 
اإلجـــراءات اإلداريـــة والقانونية بهذا 

الشأن.
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اإلجراءات االستباقية ضيقت الخناق على “كوفيد 19”
ــاالت  ــح ــاج كــل ال ــع ــة الــمــلــك تــكــفــل ب ــال ــن: ج ــط ــن ــواش ســفــيــرنــا ب

أكد ســـفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة الشـــيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفة  أن البحرين تعاملت مع 
جائحة كورونا بمســـؤولية وشفافية من 
منطلـــق أن الصحـــة العامـــة ترتبط بأمن 
وســـالمة كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، 
لعاهـــل  الســـديدة  بالتوجيهـــات  مشـــيًدا 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، بالتكفـــل بعـــالج 
جميـــع الحـــاالت القائمـــة مـــن المواطنين 
والمقيميـــن والعمل في الوقت ذاته على 
زيـــادة عـــدد الفحوصـــات بما يســـهم في 
الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس وتداعيات 
الجائحـــة، حتـــى أصبحـــت البحرين في 
المركـــز الثانـــي مـــن حيـــث أعلـــى نســـبة 

فحص لكل 1000 شخص.
تـــم  مباشـــرة  مقابلـــة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
مـــن  االبتـــكار  لمناقشـــة  تخصيصهـــا 
أجـــل حوكمـــة مســـؤولة خـــالل جائحـــة 
كوفيـــد-١٩، أجراهـــا الســـفير مـــع موقـــع 
ســـكوير”  “تايـــم  فـــي  الماليـــة  األســـواق 
فـــي  التاريخـــي  التجـــاري  بالمبنـــى 
فيالدلفيـــا، والذي يشـــهد أيضا مؤتمرات 
وفعاليـــات دولية ويســـتضيف كبار قادة 
المقابلـــة  الســـفير خـــالل  الفكـــر. وأشـــار 
إلـــى أن البحريـــن احتلـــت أعلـــى نســـبة 

تعـــاٍف فـــي المنطقـــة بنســـبة 93 % فيما 
بلغـــت نســـبة الوفيـــات 0.36 %، حيـــث 
تـــم التحـــرك بصـــورة مبكـــرة للتعامل مع 
جائحـــة كورونـــا، منوهـــا إلـــى أنـــه قبـــل 
اكتشـــاف أول حالـــة استشـــعرت المملكة 
خطـــورة هذا الفيروس مـــن خالل اتخاذ 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــن  العديـــد 
مـــن  مباشـــرة  بتوجيهـــات  االســـتباقية 
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة وأهمها تشـــكيل الفريـــق الوطني 
للتصـــدي لفيروس كورونا الذي يشـــرف، 
ويتابـــع التعامـــل مع الفيـــروس، موضحا 
أن الخدمـــات الصحية األخـــرى، لم تتأثر 
بســـبب اإلجراءات الصحيـــة للتعامل مع 
كورونا. وتطرق إلى مســـألة االبتكار في 

التعامل مـــع جائحة كورونا، مشـــيرا إلى 
تطبيق “مجتمع واعي” وتحويل مواقف 
مركـــزة  عنايـــة  وحـــدة  إلـــى  للســـيارات 
وإقامة مســـاكن مؤقتـــة للعمالة األجنبية 
التي تعيش في مساكن مكتظة وتحويل 

حافالت للنقل لوحدات فحص متنقلة.
وقـــال إن هنـــاك فرصـــا كثيـــرة لالبتـــكار 
القطـــاع  مـــع  للعمـــل  للحكومـــة  وفرصـــا 
ننظـــر  حلـــول، حيـــث  الخـــاص؛ إليجـــاد 
لكيفية العناية باألشـــخاص والسير قدما 
علـــى الصعيـــد االقتصـــادي، مضيفـــا أنـــه 
حســـب التقاريـــر العالميـــة، فـــإن الوضـــع 
المنطقـــة  ودول  للبحريـــن  االقتصـــادي 
ســـيكون فـــي حاٍل أفضـــل العـــام القادم. 
تحقـــق  أن  المتوقـــع  مـــن  أنـــه  وأضـــاف 
البحريـــن 3 % نمـــوا في الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي الحقيقـــي، حيـــث تـــم تقليص 

اإلنفـــاق الحكومي بنســـبة 30 % وإعادة 
جدولـــة بعـــض المشـــاريع لعـــدم تجـــاوز 
ميزانيـــة المصاريـــف لهـــذا العـــام. وقـــال 
إن البحريـــن كانـــت علـــى درايـــة بأهمية 
تنويـــع مصادر الدخـــل والقطـــاع المالي؛ 
كونه يسهم في الناتج المحلي اإلجمالي 
16.7 % يليـــه قطـــاع التصنيـــع  بنســـبة 
الحكوميـــة، مشـــيرا  الخدمـــات  وقطـــاع 
االقتصـــادي  التنميـــة  مجلـــس  أن  إلـــى 
نجـــح فـــي جـــذب 134 شـــركة أجنبيـــة 
حتـــى العـــام 2019. كمـــا تنـــاول الســـفير 
خـــالل المقابلة، اكتشـــافات النفط والغاز 
خـــالل الفتـــرة األخيرة، وكيف ســـتنعش 
المحلـــي،  االقتصـــاد  االكتشـــافات  هـــذه 
مســـتعرضا كذلـــك مشـــروع التكنولوجيا 
الماليـــة واالبتـــكار الـــذي أطلقـــه مصرف 

البحرين المركزي.

المنامة - وزارة الخارجية

القضيبية - مجلس النواب

هنـــأ عضـــو مجلـــس النـــواب النائب 
دفـــاع  قـــوة  الدوســـري  عيســـى 
البحرين بتســـلمها ســـفينة الدورية 
الحربية التي حملت اسم “الزبارة”، 
مؤكـــدا أن “تســـمية هـــذه الســـفينة 
الُزبـــارة  باســـم  الحربيـــة  الدوريـــة 
تأكيـــد  لـــه  قلوبنـــا  علـــى  العزيـــز 
مهـــم للمكانـــة الرياديـــة لــــ الزبـــارة 
وتخليـــد لتاريخها العريق ومكانتها 
الواجهـــة  كونهـــا  االســـتراتيجية 
الخليجيـــة المهمـــة فـــي االقتصـــاد 
والتجارة والعلـــم وجزء أصيل من 

أراضي المملكة”.
وأكد الدوســـري أن “سالح البحرية 
اليـــوم  أصبـــح  البحرينـــي  الملكـــي 
أحد ركائز القوة األساســـية للوطن، 
خصوصا مع ما يملكه من تشكيالت 
ومنظومـــات  قويـــة  عســـكرية 
إلـــى  مشـــيرا  ومتطـــورة،  متقدمـــة 
أن “هـــذا التكامـــل العســـكري علـــى 
مختلـــف األصعـــدة يأتي تجســـيدا 
للـــرؤى الحكيمـــة لحضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهل البالد المفـــدى القائد 
األعلى لقوة دفـــاع البحرين حفظه 

هللا ورعاه”.
وأضـــاف أن “دخول ســـفينة الزبارة 

الحربية لتضاف لألسطول البحري 
باإلضافة للسفن الحربية واإلدارية 
المتطـــورة األخرى ما هـــو إال تأكيد 
الهتمـــام المملكـــة بتخليـــد تاريخها 
البحـــري العريق الذي شـــهد العديد 
مـــن المعارك والوقائـــع التي خاضها 
ودورهـــا  البحرينـــي  األســـطول 
البـــارز  واالســـتراتيجي  اإلقليمـــي 

على مر العصور”.
الجهـــود  “إن  الدوســـري   وقـــال 
البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  الواضحـــة 
القائـــد  وجميـــع منتســـبيها بقيـــادة 
العام المشـــير الركن معالي الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة هـــي 
محـــل تقديـــر وثناء لتحقيقـــه نقلة 
نوعية في مختلف المجاالت طيلة 
الســـنوات الماضيـــة بفضـــل الدعـــم 

الكبير من القيادة الحكيمة”.

الدوسري: ضم “الزبارة” ألسطول 
“الدفاع” إضافة نوعية

بدور المالكي

عيسى الدوسري
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“العمل”: تفاعل ملحوظ لإلبالغ عن مخالفات “العمل وقت الظهيرة”
ــاوى ــك ــش ــل ل الــمــخــصــص  الـــخـــط  عـــبـــر  مــكــالــمــة   59 تــلــقــي 

مع  إيجابيا  والمقيمون  المواطنون  تفاعل 
خدمة التواصل المباشر عبر خط االتصال 
الــعــمــل  وزارة  خــصــصــتــه  ــذي  ــ الـ ــهــاتــفــي  ال
والتنمية االجتماعية لإلبالغ أو االستفسار 
 ،2013 لسنة   )3( رقــم  ــقــرار  ال تطبيق  عــن 
بــشــأن حــظــر الــعــمــل وقـــت الــظــهــيــرة تحت 
أشــعــة الــشــمــس والــمــبــاشــرة وفـــي األمــاكــن 
المكشوفة خالل الفترة ما بين الساعة 12 
عــصــرا خالل  الــرابــعــة  الساعة  ظــهــرا حتى 
شــهــري يــولــيــو وأغــســطــس مـــن كـــل عـــام، 
والذي بدأ تطبيقه للمرة األولى في مملكة 

البحرين خالل العام 2007. 
التفتيش  إدارة  مدير  بأعمال  القائم  وقــال 

بــــالــــوزارة، مصطفى  الــمــهــنــيــة  والــســالمــة 
يعكس  اإليجابي  التفاعل  هــذا  إن  الشيخ 
ــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن  ــي ال مــســتــوى وعــ
في  يحمل  لــمــا  نــظــرا  الـــقـــرار؛  هـــذا  بأهمية 
طياته من أبعاد إنسانية، حيث إن مزاولة 
العمل وقت الظهيرة في ظل ارتفاع نسبة 
ــة يــشــكــل خــطــرا كبيرا  ــرطــوب الـــحـــرارة وال
إلى  مشيرا  الــعــمــال،  وســالمــة  صحة  على 
 )59( تــاريــخــه  تلقت حتى  قــد  ـــوزارة  الـ أن 
اتصاال هاتفيا على رقم االتصال المخصص 
رصدها  يتم  التي  المخالفات  عــن  لــإلبــالغ 
 ،)32265727( ــو  وهـ الــجــمــهــور،  قــبــل  مــن 
بين  المستلمة  االتــصــاالت  تنوعت  حيث 

اإلبالغ عن وجود مخالفة أو االستفسارات 
الخاصة بتطبيق القرار، منها االستفسارات 

تنظيم  بإعادة  يتعلق  ما  ومنها  القانونية، 
توفيره  يتعين  وما  العمل،  ساعات  جدولة 
من مختلف معدات الوقاية الشخصية في 
السريعة  االستجابة  وكيفية  العمل،  مواقع 
لحاالت اإلجهاد الحراري وضربات الشمس 
وأمراض الصيف المختلفة في هذه الفترة 

من العام.
تلقي  فــور  فإنه  الــشــكــاوى،  أمــا بخصوص   
ــلــقــرار ويــقــوم  ــود مــخــالــفــة ل ــالغ عـــن وجــ بـ
باإلجراء  فــورا  بــالــوزارة  المختص  الفريق 
لمواقع  والمعاينة  الكشف  الالزم من خالل 
من  والــتــحــقــق  هاتفيا  عنها  المبلغ  الــعــمــل 

ارتكاب المخالفة من عدمه.

مصطفى الشيخ

مدينة عيسى - وزارة العمل

معاهد التدريب تستأنف نشاطها 3 سبتمبر
مترين بمسافة  والتباعد  بالصف  متدربين   10 حميدان: 

التنسيقية،  الــلــجــنــة  ــرارات  ــ قـ عــلــى  بــنــاء 
األعلى  الــقــائــد  نــائــب  العهد  ــي  ول بــرئــاســة 
الــــوزراء  لــرئــيــس مــجــلــس  الــنــائــب األول 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
حــمــد آل خــلــيــفــة، بــشــأن اســتــئــنــاف عمل 
 2020 3 سبتمبر  بتاريخ  التدريب  معاهد 
جهود  ضــمــن  ــــك  وذل التعليق  فــتــرة  بــعــد 
مملكة البحرين للتصدي لمخاطر فيروس 
كــورونــا )كــوفــيــد19-(، وبــنــاًء على عرض 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
كورونا، برئاسة الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة، رئيس المجلس األعلى للصحة، 
االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزيــر  أصــدر 
لمؤسسات  إداريا  تعميما  جميل حميدان، 
ــخــاصــة الســتــئــنــاف أنــشــطــة  الـــتـــدريـــب ال
3 سبتمبر  مــن  ــداًء  ــتـ ابـ لــديــهــا  ــتــدريــب  ال
المقبل، وحتى إشعار آخر، وفق الضوابط 
بها  أوصى  التي  االحترازية  واإلجــراءات 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
ــا؛ لــلــحــفــاظ عــلــى ســالمــة وصحة  ــورونـ كـ
العمل  مواقع  في  والمتواجدين  العاملين 

وللحد من تفشي الفيروس.
وجاء في التعميم “التأكيد على أصحاب 
الهيئة  وأعــضــاء  التدريبية  الــمــؤســســات 
المتدربين  وجميع  والتدريبية  اإلداريـــة 
من  الصادرة  التوجيهات  بتنفيذ  االلتزام 
صون  شــأنــه  مــن  بما  الصحة  وزارة  قبل 
الصحة العامة، مع ضمان توفير كل ما من 

شأنه حماية األفراد المتواجدين في مقر 
انتشار  مخاطر  من  التدريبية  المؤسسة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(”.
ــه يـــتـــوجـــب عــلــى  ــإنـ ــمـــوجـــب ذلــــــك، فـ وبـ
الــتــدريــبــيــة توفير  الــمــؤســســات  أصــحــاب 
ــزام جميع  ــ كــمــامــات الــوجــه الــوقــائــيــة وإل
في  باستخدامها  والمتدربين  العاملين 
مقر المؤسسة التدريبية مع عدم السماح 
التدريبية  الــمــؤســســة  بــدخــول  فـــرد  ألي 
مع  للكمامات،  استخدامه  من  التأكد  قبل 
المحافظة على تطبيق اشتراطات التباعد 
عدم  ضــرورة  على  والتأكيد  االجتماعي، 
متدربين   )10( المتدربين  أعـــداد  تــجــاوز 
المسافة بين  الواحد وأال تقل  في الصف 

المتدربين عن 2 متر.
جميع  تعقيم  أهمية  على  التعميم  وشــدد 
مع  االستخدام،  قبل  المشتركة  األدوات 
يومية،  بــصــورة  الــمــركــز  وتعقيم  تطهير 
التدريب  ومرافق  الصفوف  ذلك  ويشمل 
والمعدات المستخدمة والمكاتب اإلدارية 
وأجـــهـــزة الــمــوظــفــيــن، فــضــال عــن قياس 
حرارة جميع العاملين بالمؤسسة والهيئة 
والمتدربين بشكل يومي، وإذا  التدريبية 
مرتفعة، فال يجب  الــحــرارة  درجــة  كانت 
سرعة  ضــرورة  مع  بالدخول  لهم  السماح 
ــال بــالــرقــم  ــصـ ــاح عـــن طــريــق االتـ ــصـ اإلفـ
تظهر  حـــاالت  فــي  االشــتــبــاه  عــنــد   )444(
عليها عالمات وأعراض تشير إلى احتمال 
 )19  – )كوفيد  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
أو يعتقد بأنهم تعرضوا لمخالطة شخص 

مصاب بالفيروس.
وتم تحديد ضوابط للتدريب االفتراضي 
والتدريب على رأس العمل واالمتحانات، 
ــك بــتــشــجــيــع أصـــحـــاب الــمــؤســســات  ــ وذلـ
ــة الـــتـــدريـــب  ــلـ ــواصـ الـــتـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى مـ
الوسائل  بمختلف  وتــعــزيــزه  االفــتــراضــي 
مــع إمــكــان الــدمــج بين الــتــدريــب الصفي 
ــدده نـــوع  ــحــ ــ ــا ي واالفــــتــــراضــــي وفـــــق مــ
بالتدريب  السماح  إلــى  إضافة  البرنامج، 
الــمــيــدانــي لــبــرامــج الــتــدريــب عــلــى رأس 
والضوابط  بالشروط  االلــتــزام  مع  العمل، 
ــهــذا الـــشـــأن. كــمــا تــم الــســمــاح  الــمــنــظــمــة ل
ــتــدريــب بــعــقــد امــتــحــانــات  لــمــؤســســات ال
لعدد  أو  فـــردي  بشكل  الــدولــيــة  الــبــرامــج 
الممتحنين بحيث ال يتجاوز  محدود من 
المراقب  فيهم  بمن  أشــخــاص   5 عــددهــم 
ــتــزام بــاالشــتــراطــات الــتــي حددها  مــع االل

التعميم.
والــتــنــمــيــة  الـــعـــمـــل  وزارة  ــوم  ــقــ ــ ــت وســ
االجتماعية بالتفتيش الدوري على جميع 
للتأكد من االلتزام  التدريبية؛  المؤسسات 
عملية  وضــوابــط  الصحية  باالشتراطات 
استئناف التدريب، وفي حال عدم التزام 
مخالفتها  سيتم  تــدريــبــيــة  مــؤســســة  أي 
الــمــقــررة،  القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ واتــخــاذ 

للمحافظة على صحة وسالمة الجميع.
وأكد حميدان أن استئناف عملية التدريب 
المصلحة  تقتضيه  مــا  ــار  إطــ فــي  يــأتــي 
التدريب  قطاع  إحياء  إعــادة  من  العامة 
الباحثين  تــدريــب  مــجــال  فــي  ألهــمــيــتــه 

منشآت  في  إلدماجهم  تمهيدا  عمل؛  عن 
الخاص، فضال عن مساهمته في  القطاع 
تطوير القدرات الذاتية والمهارات المهنية 
وظيفيا،  بهم  واالرتقاء  الوطنية  للكوادر 
تستوجب  التي  القطاعات  في  خصوصا 
التدريب المستمر مثل الطيران والهندسة 
الكهربائية  والتقنيات  الثقيلة  والرافعات 

والصناعية وغيرها.
العمل  وزارة  قــامــت  ــار،  ــ اإلطـ هـــذا  وفـــي 
واعتماد  بتحديد  االجتماعية  والتنمية 
ــام واالشـــتـــراطـــات  ــكـ مــجــمــوعــة مـــن األحـ
الــخــاصــة بــالــتــدريــب االفــتــراضــي، وذلــك 
بالتنسيق مع الشركاء، خصوصا صندوق 
التعليم  جــــودة  )تــمــكــيــن( وهــيــئــة  الــعــمــل 
التدريب  سالسة  يضمن  بما  والــتــدريــب، 
الرسمية  الجهات  إمكان  مع  االفتراضي، 
ــد الــعــمــلــيــة ومــتــابــعــة  ــ مـــن مــراقــبــة ورصـ
كــافــة إجــراءاتــهــا والــتــأكــد مــن سالمتها؛ 
التدريب وعدم  استمرارية قطاع  لضمان 
على  واإلبقاء  التدريب  مؤسسات  تضرر 
مجال  فــي  تحقيقه  تــم  ومــا  مكتسباتها 
وتعزيز  مهنيا،  الــوطــنــي  العنصر  تنمية 
للتدريب  اقليمي  كمركز  المملكة  مــوقــع 

وتنمية الموارد البشرية.

وزير العمل  والتنمية االجتماعية

 مدينة عيسى - وزارة العمل

مشاهدات “شبة الشمس”... الظهيرة وما أدراك
كانت الخطوة األولى بالنسبة لمشاهداتنا في جولة كاميرا “البالد” في أوج اشتداد 
درجة الحرارة هي زيارات تفقدية - إن جاز لنا التعبير - لقسم الطوارئ والحوادث 
بمجمــع الســلمانية الطبــي، باإلضافة إلى عــدد من المراكز الصحيــة والعيادات في 

أيام متقطعة من أواخر شهر يوليو حتى إجازة يوم عرفة.

درجــات  فيها  تسجل  التي  األيـــام  ففي 
ــرارة مـــا فــــوق 40 درجــــة مــئــويــة،  ــــحــ ال
الظهيرة  وقت  العمل  حظر  سريان  ومع 
فــي شــهــري يــولــيــو وأغــســطــس مــا بعد 
فإن  عــصــًرا،   4 حتى  ظــهــًرا   12 الساعة 
ــات  ــربـ احـــتـــمـــال تــســجــيــل حـــــــاالت ضـ
يصاب  التي  الحراري  واإلجهاد  الشمس 
ولله  أنه  غير  مرتفعة،  تكون  العمال  بها 
إصابات  تسجيل  يتم  لم  والمنة،  الحمد 
بضربات الشمس في الطوارئ أو المراكز 
هنا  حــاالت  وربما سجلت  زرنــاهــا،  التي 
طبية  ومــراكــز  مستشفيات  فــي  وهــنــاك 
ــرى، إال أن  ــ وعـــيـــادات فـــي مــنــاطــق أخـ
ــزام قــطــاعــات العمل  ــتـ الـ ــواضـــح هـــو  الـ
األماكن  في  العمل  بشأن  باالشتراطات 
المكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة.

كان المفتش هنا قبل قليل

في موقع حفريات بأحد شوارع المنامة، 
ــان مــشــرف الــعــمــل يــتــابــع مــع الــعــمــال  كـ
االستراحة،  قبل  األخــيــر  المهمة  إنــجــاز 

الموقع  مهندس  أن  الطالع،  حسن  ومــن 
ــه مــــن غــيــر  ــ ــد أنـ ــؤكـ ــا يـ ــارمــ ــ ســــوريــــش ب
الــمــســمــوح - وفــــق أنــظــمــة شــركــتــه - 
أشار  لكنه  والصحافة،  لإلعالم  الحديث 
إلى أن: مفتًشا من وزارة العمل والتنمية 
ــي  االجــتــمــاعــيــة كــــان “هـــنـــا قــبــل حــوال
ســاعــة”، واألمــــور عــلــى خــيــر مــا يـــرام.. 
عشرة  الثانية  قبل  العمل  نــوقــف  نحن 
ظهًرا حتى الرابعة عصًرا، بل كما اعتدنا 
خــالل الــســنــوات الــمــاضــيــة، وفــي بعض 
وفق  إنــجــاًزا  تتطلب  التي  المشروعات 
جـــدول زمــنــي “ضــيــق وخـــانـــق”، نحول 
من  نبدأ  أي  الليلية،  الفترات  إلى  العمل 

العاشرة لياًل حتى السادسة صباًحا.

نعم ننجز العمل ظهًرا

ويشير رئيس عمال في موقع استبدال 
ملتزمة،  شــركــتــه  أن  إلـــى  أرضـــي  كــابــل 
مخالفات  تسجيل  يتم  لم  أنــه  والدليل 
عليها منذ تطبيق القرار في العام 2007، 
مع  يعمل  وهـــو  لــيــقــول،  يــســتــدرك  لكنه 

الثانية  الساعة  حــوالــي  فــي  مجموعته 
لبعض  استثناًء  منح  الــقــرار  إن  ظــهــًرا، 
األعمال الطارئة ومنها شبكات الكهرباء، 
“بــالــتــأكــيــد سنعمل  ــقــول:  ــال ب ويــخــتــصــر 
لماذا؟  الظهيرة..  عز  في  المهمة  وننجز 
الراحة  يريدون  منازلهم  في  الناس  ألن 
مع أسرهم وأطفالهم، وتعلم جيًدا ماذا 
هذا  فــي  الكهربي  التيار  انقطاع  يعني 

الوقت.. أليس ذلك صحيًحا؟”.
ومـــن الــمــهــم اإلشــــارة هــنــا إلـــى أن فــرق 
بالضبط  تعدادهم  نعلم  وال  المفتشين، 
إال  البحرين،  بحيث يغطون كل مناطق 
المنشآت  جانب  من  الكبير  االلــتــزام  أن 
الكثير من  أن  يؤكد  اإلنشائية  والمواقع 
أرباب العمل يدركون أهمية االلتزام بهذا 
القرار حفاًظا على صحة عمالهم بالدرجة 
“الــتــورط” في  األولـــى، وكــذلــك لتجنب 

مخالفة قانونية قد يكون ثمنها باهًظا.

فطور وغداء وخلصنا

وربما  المواقع،  بعض  إلــى  نتجه  دعونا 
ــز..  وأوجـ أدق  بشكل  الــصــورة  تحدثت 
كانت  ــبــديــع،  ال شــــارع  عــلــى  دوار  فــفــي 
مــجــمــوعــة الــعــمــال تــعــمــل فـــي حــوالــي 
كان  الحر  أن  إال  صباًحا   10:30 الساعة 
يوجد  وال  مرتفعة،  والــرطــوبــة  شــديــًدا 
مكان لالستراحة سوى “شجرة صغيرة” 
بالك  فما  العامل  لـــرأس  ظلها  يكفي  ال 
ويبدو  العمال،  أحــد  أبلغنا  الــعــدد!  بهذا 
أنه الـ “فورمان” بأن جز العشب وتنسيق 
الساعة  بدأ  الدوار  المزروعات على هذا 
عن  أمـــا  ظــهــًرا،   11 وينتهي  صــبــاًحــا   7
االستراحة، فليس هنا مكان لالستراحة، 
اإلفــطــار لظالل  اتجهنا وقــت  أننا  ســوى 
أحد المباني، وما أن ننجز العمل، سنعود 

ــلــغــداء فـــي مــكــان يــتــوافــر فــيــه الــظــل  ل
ويكون عملنا قد انتهى.

اثنان من العمال ضبطتهما كاميرا “البالد” 
ــووووب”، وقد جلسا  “الهـ في مكان عمل 
أســفــل مــقــطــورة شــاحــنــة حــيــث الــمــكــان 
بعض  استمر  وحولهم  لــلــظــالل..  الوحيد 
ــيــات، لــكــن وقــت  الــعــمــال فــي الــحــفــر بــاآلل
تطبيق إيقاف العمل لم يحن بعد.. والحال 
في  المتوفر  ــارد  ــب ال الــمــاء  فهناك  كــذلــك، 
يمانع  وال  المتنقلة،  “الترامس”  الثالجات 

رئيس الموقع من أخذ قسط من الراحة.

من حق العمال الشكوى؟

فـــي الـــمـــواقـــع الــتــي تــكــون قــريــبــة من 
وكذلك  السكنية،  األحــيــاء  أو  الــشــوارع 
التي  تلك  قل  أو  الزراعية  األمــاكــن  في 
يوجد حول أو قرب مكان العمل أشجار 
وهنا،  ظاللها،  تحت  االســتــراحــة  يمكن 
العمل  إيــقــاف  قـــرار  أن  تأكيد  مــن  البــد 
في  الحق  العمال  منح  الظهيرة،  وقــت 
التقدم بالشكوى ضد أصحاب العمل في 
أشعة  تحت  العمل  على  إجبارهم  حــال 
تخصيص  تــم  وقــد  الــمــبــاشــرة،  الشمس 
رقم هاتفي هو 17870176 يتيح للعمال 

المخالفة..  االتــصــال واإلبـــالغ عــن هــذه 
المهم، سألنا مجموعة من العمال: “حان 
وقــت إيــقــاف الــعــمــل.. لــمــاذا أنــتــم هنا؟ 
هــل هــو وقــت االســتــراحــة تحت ظالل 
الشجرة أم ماذا؟”، فأشار أحدهم بقوله 
العمل  أنجزنا  أجـــاه..  بـــووووت  “األمـــور 
ونحن ننتظر قدوم الحافلة فلدينا عمل 

في موقع آخر لياًل”.

مكيف السيارة “التعيس”

مشاهدات “شبة الشمس” في عز الظهيرة 
البارد  الماء  الكثير من  تجعلك تستهلك 
إلى  ــالهــوب”  “ال بسبب  غضبك  وتــوجــه 
يتكرر  حــيــن  التعيس  الــســيــارة  مكيف 
في  لكنه  المواقع،  بعض  لزيارة  وقوفك 
وتنطلق  دقــائــق  وكلها  يــعــمــل..  النهاية 
وينعشك،  المكيف  فينتعش  الــســيــارة 
لكن ما ينعش أكثر، أن ترى تلك الرحمة 
من جانب أصحاب العمل أو حتى سائر 
يبثون  ــذيــن  ال والمقيمين  الــمــواطــنــيــن 
أو  شاًبا  تشاهد  حين  قلبك  في  السرور 
يقدمون  وهــم  امـــرأة  أو  رجــاًل  أو  طفاًل 
ــر والــمــرطــبــات  ــعــصــائ الـــمـــاء الـــبـــارد وال

للعمال.. “تسلمووووووووون”.

السيارات “تجرخ” في محطة البنزين والوضع “الهوووووب”

ماي بارد يسرسح على القلب.. حزته “البلكونة” اليوم تجهز بعون الله

“بيا” مستريح تحت ظالل نبتة قصيرة

صلح البنجر رفيق حتى بخمسة دنانير

شماغ وكمام يعني أن الظهرية على ما يرام

عيون المفتشين 
مفتوحة 

والمنحوس من 
يخالف

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

لفتــت شــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة عنايــة المراجعين 
إلــى أن فرعهــا الخدماتــي في المجمــع األمني بمحافظــة المحرق 
ســوف يخصــص لتوفيــر خدمــة ملصــق اإلقامــة للمقيميــن فقــط 
وذلــك اعتبــارًا مــن اليوم مــن الســاعة 8:00 صباحًا حتى الســاعة 
2:00 مســاًء، فيمــا ســوف يتم تســليم جــوازات الســفر البحرينية 
الجاهزة في فرع مدينة عيسى فقط في أيام الدوام الرسمي من 

الساعة 8:00 صباًحا حتى الساعة 2:00 مساًء.

ونــــوهــــت شــــــؤون الــجــنــســيــة 
والــجــوازات واإلقــامــة إلــى أنه 
الوقائية  لـــإلجـــراءات  تــنــفــيــذًا 
جائحة  لمواجهة  واالحترازية 
التباعد  لمبدأ  وتطبيقا  كورونا 
لـــن يسمح  فــإنــه  االجــتــمــاعــي 
بدخول أي مراجع إلى المجمع 
لديه  يــكــون  أن  دون  األمــنــي 
موعد مسبق، حيث يتعين على 

مواعيدهم  حجز  المراجعين 
.Skiplino مسبقا عبر تطبيق

وأكــــــــدت شـــــــؤون الــجــنــســيــة 
ــة على  ــامــ ــ ــوازات واإلق ــ ــجـ ــ والـ
مــراجــعــيــهــا أهــمــيــة االلـــتـــزام 
لمنع  االحـــتـــرازيـــة  ــتــدابــيــر  ــال ب
انــتــقــال الــعــدوى وذلـــك بلبس 
كمامات الوجه أثناء وجودهم 

إلنجاز معامالتهم.

صــرح مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة بأن 
شــرطة مكافحــة االتجــار بالبشــر وحماية اآلداب العامــة، تمكنت 
من القبض على 11 آسيويا بينهم 4 نساء، إثر قيامهم بالتحريض 
على ممارسة أعمال منافية لآلداب العامة وبيع المواد المسكرة.

اإلدارة  تلقي  أنه فور  وأوضح 
لــمــعــلــومــات فـــي هــــذا الــشــأن، 
ــال الــبــحــث  ــمـ ــم مـــبـــاشـــرة أعـ تـ
ــتــي أســـفـــرت عن  ــتــحــري ال وال
ــة الـــمـــذكـــوريـــن  ــويـ تـــحـــديـــد هـ
والـــقـــبـــض عــلــيــهــم وتـــحـــريـــز 
كانت  التي  المضبوطة  المواد 

بحوزتهم.
وأشار مدير عام اإلدارة العامة 
للمباحث واألدلة الجنائية إلى 
أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات 
ــة، تــمــهــيــدًا  ــــالزمــ الــقــانــونــيــة ال
ــى الــنــيــابــة  إلحـــالـــة الــقــضــيــة إلـ

العامة.

“الجوازات” تخصص فرع المجمع األمني 
بالمحرق لتوفير ملصق اإلقامة للمقيمين فقط

القبض على 11 آسيويا لتحريضهم على 
أعمال منافية لآلداب وبيع المسكرات

سعيد محمد



المال: “المشي” الرياضة المفضلة لدى 64.9 % من البحرينيين
أثــــــــــنــــــــــاء فــــــــتــــــــرة اإلغـــــــــــــــــــاق جــــــــــــــــراء جـــــــائـــــــحـــــــة كــــــــورونــــــــا

كشـــفت دراســـة علميـــة حديثـــة، أعدهـــا 
األستاذ بكلية العلوم الصحية والرياضية 
بجامعـــة البحريـــن فيصـــل المـــا؛ بهـــدف 
أفـــراد  ممارســـة  مســـتوى  عـــن  التعـــرف 
البدنيـــة  لألنشـــطة  البحرينـــي  المجتمـــع 
أثنـــاء فترة الحجـــر المنزلي جراء جائحة 
)كوفيـــد19-(، والتـــي شـــملت عينـــة مـــن 
مختلـــف فئات وأعمار وشـــرائح المجتمع 
البحريني تم اختيارهم بطريقة عشوائية، 
عـــن أن أفـــراد المجتمع البحرينـــي لديهم 
وعـــي كبيـــر بأهميـــة ممارســـة األنشـــطة 
البدنيـــة في تعزيز الصحة العامة وحماية 
الجسم من التعرض للعديد من المشكات 
جهـــاز  وتقويـــة  عامـــة  بصفـــة  الصحيـــة 
المناعـــة وتقليـــل من العدوى الفيروســـية 

خصوصا.
ومـــن بيـــن أهـــم النتائـــج التـــي أظهرتهـــا 
الدراســـة أن نشاط المشـــي احتل المرتبة 
األولى من حيث أفضل األنشـــطة البدنية 
علـــى  المجتمـــع  أفـــراد  يحـــرص  التـــي 
ممارســـتها أثنـــاء فتـــرة الحجـــر المنزلـــي 
بنســـبة )64.9 %(، فـــي حيـــن أتى نشـــاط 
الســـباحة في المرتبة السادســـة من حيث 
أكثر األنشطة البدنية ممارسة بنسبة )6.8 

.)%
وأشـــارت نتائـــج الدراســـة إلـــى أن عـــدد 
مرات ممارســـة األنشـــطة البدنية بانتظام 
أســـبوعيا أثنـــاء فتـــرة البقاء فـــي المنزل 
جـــراء جائحة كورونا تتفاوت في نســـبها 
بيـــن أفـــراد المجتمـــع البحرينـــي، حيـــث 
أظهـــرت النتائـــج أن نســـبة كبيـــرة نحـــو 
)32.15( مـــن أفـــراد المجتمـــع البحرينـــي 

يمارســـون األنشـــطة البدنيـــة مـــن 1 إلـــى 
2 مـــرات بانتظـــام أســـبوعيا، بينما نســـبة 
قليلـــة، نحـــو )18 %(، من أفـــراد المجتمع 
البدنيـــة  األنشـــطة  يمارســـون  البحرينـــي 

)6-5 مرات(.
 )WHO( علمـــًا بأن منظمة الصحة العالمية
تنصـــح ممـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين -18

البدنيـــة  األنشـــطة  بممارســـة  عامـــا   64
معتدلـــة الشـــدة بشـــكل منتظم لمـــدة 30 
دقيقـــة يوميا بحد أدني خمســـة أيام في 

األسبوع.
وأوضحـــت أنـــه إلـــى جانب التفـــاوت في 
نســـب عـــدد ســـاعات ممارســـة األنشـــطة 
البدنيـــة فـــي اليـــوم الواحـــد أثنـــاء فتـــرة 
الحجـــز المنزلي جراء جائحة كورونا بين 
أفراد المجتمع البحريني، فإن نحو )36.3 
%( من أفراد المجتمع يمارسون األنشطة 

البدنية بمتوســـط )ســـاعة واحدة( يوميا، 
في حين أشـــارت النتائج إلى أن نحو )32 
%( مـــن أفـــراد المجتمـــع يخصصون نحو 
نصـــف ســـاعة يوميـــا لممارســـة األنشـــطة 
البدنيـــة، وهـــذه النســـب قريبـــة جـــدا إلى 

النســـب التـــي حددتهـــا منظمـــة الصحـــة 
ممارســـة  علـــى  تنـــص  والتـــي  العالميـــة، 
األنشطة البدنية 30 إلى 60 دقيقة يوميا.
وأوردت أن أفضـــل فتـــرة لممارســـة أفراد 
البدنيـــة  األنشـــطة  البحرينـــي  المجتمـــع 
أثنـــاء فترة الحجـــز المنزلي جراء جائحة 
كورونـــا هي فترة المحصـــورة ما بين بعد 
العصـــر وبعـــد المغـــرب بنســـبة )30.0 %(، 
فـــي حيـــن أتت فتـــرة الصبـــاح الباكر أقل 
الفترات المناسبة لممارسة أفراد المجتمع 

األنشطة البدنية بنسبة )10 %(.
وأوصت الدراســـة بضرورة بذل مزيد من 
االهتمـــام ومزيد من الحـــرص لتخصيص 
وقت يومي لممارسة أحد أنواع األنشطة 
البدنيـــة والرياضيـــة، أو علـــى أقـــل تقدير 
نشـــاطه  فـــي  الحركـــة  لمســـتوى  رفعـــه 
ممارســـة  وبضـــرورة  اليومـــي،  البدنـــي 

األنشطة البدنية بانتظام في ظل التباعد 
االجتماعي )Social Distancing(؛ ألن لها 
تأثير على تقويـــة جهاز المناعة الطبيعية 

للجسم ومقاومته األمراض المعدية.
كما أوصت بضرورة التأكيد على ممارسة 
الفـــرد النشـــاط البدنية المتوســـط الشـــدة 
لمـــدة 30 دقيقـــة يوميًا من أجـــل الصحة 
وتوســـيع  األمـــراض،  ومقاومـــة  العامـــة 
قاعدة المعرفة بأهمية ممارســـة األنشطة 
البدنية للفائدة الصحيـــة العامة والوقاية 
من األمراض من خال الندوات ووســـائل 
اإلعام المرئية والمسموعة واإللكترونية، 
وأخيرا، االهتمام باألنشطة البدنية للمرأة 
وذلك بإجراء بحوث تخص نشـــاط المرأة 
خصوصا في مجتمعنا، حيث يقل اهتمام 
وبالتالـــي  الرياضيـــة،  بالنواحـــي  المـــرأة 

النواحي الصحية لها.

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

صرح رئيس مأتم العجم الكبير 
محمد بلجيك بأن ادارة المأتم، 
إلحيـــاء  اســـتعداداتها  تتابـــع 
موســـم عاشـــوراء والفعاليـــات 
المصاحبة لـــه، وفق اإلجراءات 
التـــي  االحترازيـــة  والتدابيـــر 
تقرهـــا الجهـــات المعنية حفاظا 
على صحة وسامة المواطنين.

التجمعـــات  منـــع  أن  وأوضـــح 
الوجـــه  بكمامـــات  وااللتـــزام 
وغيرها مـــن التدابيـــر الوقائية 
لمكافحة فيروس كورونا، أمور 
أساســـية في احياء عاشـــوراء، 
كون الصحة والســـامة العامة، 
يمكـــن  وال  جوهريـــة  مســـألة 
التهـــاون في تطبيـــق أي إجراء 

يستهدف سامة الجميع.
 وأضـــاف أن المؤشـــرات، تؤكد 
فيـــروس  علـــى  التغلـــب  أن 
كورونا، ســـيأخذ وقتا ويتطلب 
مـــن  والتزامـــًا  وتعاونـــًا  جهـــدًا 
التجمعـــات  الجميـــع، وأن منـــع 
واالختـــاط وتحقيـــق التباعـــد 
مرتكـــزات  مـــن  االجتماعـــي 

تحقيق نجاح هذه المساعي.
العجـــم  مأتـــم  رئيـــس  وأشـــار 

الكبيـــر، الـــى أن هـــذه الظروف 
الصحيـــة االســـتثنائية، تتطلب 
منا جميعا أن نكون على قدر من 
المســـئولية الوطنيـــة، مـــن أجل 
ســـامة المجتمـــع، األمـــر الـــذي 
يســـتدعي اتباع وسائل حديثة 
كالبـــث االلكترونـــي وممارســـة 
الشـــعائر وتنظيم الفعاليات عن 
بعـــد، منوهـــا إلـــى أننـــا بانتظار 
التـــي  التفصيليـــة  اإلجـــراءات 
تقرهـــا الجهـــات المعنية، والتي 
سنلتزم بها بشكل كامل ونعمل 
علـــى تطبيقها بالدقة المطلوبة، 
بمـــا يحقـــق احياء آمنا وســـالما 
القائمـــة  عاشـــوراء،  لفعاليـــات 
على تعزيز الروحانيات والقيم 

االسامية السمحة.

رئيس مأتم “العجم”: إحياء عاشوراء وفق 
التدابير االحترازية من الجهات المعنية

المنامة - األوقاف الجعفرية

نفـــت إدارة األوقاف الجعفرية ما أشـــيع 
التواصـــل  وســـائل  بعـــض  فـــي  تداولـــه 
االجتماعي بشأن عقد اجتماع والخروج 
بتصورات بخصوص موســـم عاشـــوراء 

المقبل.
وأوضحت اإلدارة أن ما يتم تداوله غير 
صحيح إطاقا ولم يتم عقد اي اجتماع 
بين إدارة األوقـــاف الجعفرية والجهات 
الرسمية والمآتم بأي شكل من األشكال.

وأكـــدت اإلدارة أّنها بصدد تنظيم اللقاء 
الســـنوي للمآتم والحسينيات صباح يوم 
الخميـــس المقبل الموافق ١٣ أغســـطس 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي وســـتوجه 
الدعـــوة لرؤســـاء المآتـــم للمشـــاركة في 
اللقاء. ودعت اإلدارة الجميع إلى تحري 
الدقـــة والرجـــوع إلى المصادر الرســـمية 
فـــي جميـــع مـــا يتـــم تداولـــه بخصوص 

اإلدارة.

“الجعفرية”: لم نجتمع مع المآتم واللقاء الخميس المقبل
التقيد باإلجراءات االحترازية للفريق الطبي في إحياء عاشوراء

ـــات ـــي للفعالي ـــث االلكترون ـــى الب ـــاد عل ـــكان االعتم ـــة: إم ـــس العاصم رواد مجل

أكـــد رواد مجلـــس محافظـــة العاصمـــة، 
الـــذي عقد عـــن بعد عبر تقنيـــة االتصال 
المرئي، برئاســـة المحافظ الشيخ هشام 
ضـــرورة  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
فـــي  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  التقيـــد 
موســـم عاشـــوراء، والتي يقرها الفريق 
إحيـــاء  إمـــكان  إلـــى  منوهيـــن  الطبـــي، 
الشعائر والفعاليات الحسينية، عبر البث 
االلكترونـــي في إطار التمســـك بالتباعد 
االجتماعي ومنـــع التجمعات، باعتبارها 
أبـــرز التدابير المعمول بها ضمن الجهود 

الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.
دور  أهميـــة  المجلـــس  رواد  وأكـــد 
علمـــاء الديـــن فـــي توعيـــة المواطنيـــن 
واالســـتعانة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
بالبدائـــل الازمة في موســـم عاشـــوراء 
المنـــازل،  فـــي  البقـــاء  علـــى  والتأكيـــد 
مقترحيـــن متابعة الخطـــب الدينية عبر 
ووفـــق  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
الضوابـــط واالشـــتراطات الصـــادرة من 
الجهـــات المختصـــة بهـــذا الشـــأن، دعما 
لجهـــود المملكـــة فـــي التصـــدي لجائحة 
كورونـــا وحفاظـــا علـــى ســـامة وصحة 

الجميع.
ففيما دعا محافظ العاصمة إلى ضرورة 

االلتـــزام بتعليمات الفريـــق الطبي، فيما 
يخـــص إقامـــة فعاليـــات عاشـــوراء في 
االســـتثنائية،  الصحيـــة  الظـــروف  ظـــل 
وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا باعتبار أن 
رؤيـــة الفريـــق هـــي الفيصـــل فـــي ذلـــك 
األمر. وشـــدد ماجد الماجـــد على أهمية 
المواطنيـــن  وتوعيـــة  الجميـــع  تعـــاون 
فـــي  والتهـــاون  التجمعـــات  بمخاطـــر 
االحترازيـــة،  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
الجهـــات  تعليمـــات  علـــى  واالطـــاع 
المختصـــة بخصـــوص اقامـــه الفعاليات 
وتقييمهـــم  المعنيـــة،  اللجـــان  وخاصـــة 
للوضـــع واالشـــتراطات الازمـــة إلقامه 
أي فعاليـــة أو مناســـبة. وأشـــار مهـــدي 
الجـــاوي إلى أن هنـــاك بدائل مطروحة 
لاحتفاء بعاشـــوراء ال تتطلب التجمع، 
وذلك بالبقاء في المنازل ومتابعة البث 
المباشـــر للخطـــب الدينيـــة، بمـــا يعكس 
وعي وتحضر الجميع، مشـــددًا على ثقة 
المجتمع بالكوادر الوطنية في الصفوف 
األماميـــة والفريـــق الوطنـــي المختـــص 
وجهـــوده في احتـــواء الفيـــروس ومنع 
انتشـــاره. وأضـــاف أنه شـــارك كمتطوع 
مـــع وزارة الصحـــة ومحافظـــة العاصمة 
ليكـــون أحد المفتشـــين علـــى صالونات 

الحاقـــة، ضمـــن جهـــود الحفـــاظ علـــى 
صحـــة وســـامة المجتمـــع، مســـتعرضًا 
تجربتـــه في إصابته وعائلته بالفيروس 
قامـــوا  مخالطـــة مصابيـــن  خـــال  مـــن 
عليهـــم  تكـــن  ولـــم  بمنزلهـــم  بزيارتهـــم 
أعـــراض المرض. ومـــن جهته، أكد عاء 
بموســـم  المحتفيـــن  اهتمـــام  عبدعلـــي 
عاشـــوراء بالحفاظ على صحة وسامة 
الجميـــع من خـــال تنفيذ االشـــتراطات 
والتعليمـــات الخاصـــة بمواجهة جائحة 
بمجلـــس  المشـــاركون  وأشـــاد  كورونـــا. 
المســـؤولين  مـــن  العاصمـــة  محافظـــة 
وممثلـــي مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي 
واألهالي بالجهود التـــي تبذلها المملكة، 
معتبرين أنها قدمـــت تجربة فريدة في 

مواجهـــة الفيـــروس من خـــال االلتزام 
المدروســـة،  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
مما أســـهم فـــي تحقيق نتائـــج إيجابية، 
أشادت بها المنظمات الدولية على كافة 
المســـتويات. وأكـــد محافـــظ العاصمـــة 
أهميـــة دعم جهود مملكـــة البحرين في 
التصـــدي لجائحـــة كورونـــا وتداعياتها، 
مبـــادرات  عـــّدة  إطـــاق  خـــال  مـــن 
للحفـــاظ علـــى أمـــن وســـامة المجتمـــع 
مـــن المواطنين والمقيمين، مشـــيرًا إلى 
أن محافظـــة العاصمة وباعتبارها جزءًا 
من فريق البحرين، ماضية في التصدي 
لهـــذه الجائحـــة بالوقوف فـــي الصفوف 
األمامية مع كل الجهات في هذا الظرف 

االستثنائي من أجل خدمة الوطن. 

محافظ العاصمة يتحدث بمجلس المحافظة الذي عقد عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي

المنامة - وزارة الداخلية

إغالق مواقف السيارات بالسالسل واألغالل في “اللوزي”
أشـــاد األهالي قاطنـــو بنايات اللوزي 
بمدينة حمد بجهود وزارة اإلســـكان 
حين عمدْت إلى التخطيط واإلعداد 
والتنظيم لهذا المشـــروع، إذ لم تترك 
ثغـــرة قد تكون مثـــار خاف أو نزاع 
النـــاس، إال وأشـــبعتها دراســـة  بيـــن 
وبحثـــا، ووضعت لها أنجـــع الحلول، 
ومنها على ســـبيل المثـــال ال الحصر 

تخصيص مواقف لسيارات النزالء.
ومـــن جانب آخر، شـــكا أهالي مجمع 
الصحيفـــة  منـــدوب  إلـــى   )1018(
علـــى  غريبـــة  ظاهـــرة  بـــروز  مـــن 
المنطقـــة تتمثل فـــي ارتكاب البعض 
بإغـــاق  القيـــام  حيـــث  المخالفـــات، 
بالساســـل  ســـياراتهم  مواقـــف 
األعمـــدة  وتثبيـــت  واألغـــال، 
خطـــرا  تشـــكل  التـــي  الحديديـــة 

اآلخريـــن.  ســـيارات  علـــى  كبيـــرا 
وأفـــاد األهالي أنهـــم ملتزمون بركن 
ســـياراتهم في مواقفهـــم المخصصة 
دون التعدي علـــى مواقف اآلخرين، 
مؤكدين أن المخالفات والتجاوزات 

سلوكيات غير مبررة.
المنطقـــة  بلديـــة  األهالـــي  وطالـــب 
وعـــدم  الجـــاد  بالتدخـــل  الشـــمالية 
التهـــاون في رصـــد هـــذه المخالفات 
والتجـــاوزات؛ حتـــى ال تتحـــول إلى 
ظاهرة منتشـــرة تســـيء إلى المنظر 
الجمالـــي للمنطقة، وتســـبب نزاعات 
بيـــن األهالـــي إذا ما تضررت ســـيارة 
أحدهم ال قدر هللا، مؤكدين ضرورة 
إيجـــاد حل جذري ومســـتعجل لهذه 

قت األهالي كثيرا. المشكلة التي أرَّ

مطالبة البلدية 
بالتدخل الجاد 

وعدم التهاون في 
رصد المخالفات

أشار الطبيب حسن الماجد إلى أهمية  «
االستمرار في تنفيذ كل اإلجراءات 

والتدابير االحترازية والوقائية لمواجهة 
فيروس كورونا التي مازالت إصاباته 

بين المواطنين والمقيمين مستمرة 
خصوصا بعد مناسبة عيد األضحى 

المبارك؛ بسبب التجمع والتقارب فيما 
بين األشخاص، مشيرا إلى أن الوضع 

الحالي ال يسمح بإقامة التجمعات 
واالحتفاالت؛ حفاظا على صحة وسالمة 

الجميع ومواجهة لهذا المرض الذي ال 
يفرق بين كبير أو صغير.

وقال الماجد “أنا مع التباعد االجتماعي  «
في جميع المناسبات ومنها االحتفال 

بشهر محرم، حيث تمر المملكة 
مثلها مثل باقي دول العالم في هذه 

األزمة الصحية والتي تتطلب تعاون 
وتكاتف الجميع، من خالل االلتزام 

بإرشادات وتعليمات اللجنة الوطنية 
لمواجهة فيروس كورونا، فنحن في 

مرحلة إغالق نسبي والوضع ال يسمح 
بإقامة أية تجمعات، فكم يحزننا إصابة 

المواطنين والمقيمين بفيروس 
كورونا، إذ تبذل الجهود على جميع 

األصعدة لعدم وقوع ذلك، إال أننا نؤكد 
أهمية تطبيق التعليمات واإلرشادات 

كافة التي تسهم في عدم وقوع 
اإلصابات بين أفراد المجتمع، إذ من 

المعلوم مدى خطورة هذه الفيروس 
خصوصا لكبار السن واألطفال 

وأصحاب األمراض المزمنة، فنحن ال 
نتمنى استمرار وقوع الوفيات بين أبناء 

المجتمع”.

وأشار إلى البدائل والحلول التي يمكن  «
طرحها واالستعانة بها والتي نشجع 

على تنفيذها، كالمشاركة في االحتفال 
بموسم عاشوراء عن بعد من خالل 

الوسائل اإللكترونية ومتابعة القراءات 
من خالل البث المباشر بما يسهم 

في تحقيق الغاية واألهداف التي تم 
وضعها لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدا 

أن بفضل تعاون وتكاتف الجميع سوف 
نتمكن من تقليل نسبة اإلصابات 
وبالتالي القضاء عليها، معربا عن 

شكره وتقديره لجميع المتعاونين مع 
اللجان الطبية والمعنية في المملكة 

للتصدي لهذه الجائحة، متمنيا الصحة 
والسالمة للجميع.

الطبيب الماجد: الوضع الحالي يتطلب إحياء عاشوراء عن بعد 

حسن الماجد

محمد بلجيك

 فيصل المال

محرر الشؤون المحلية

 محرر الشؤون المحلية
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المشروعات 
العقارية البحرية 

ترفع الطلب على 
جعفر: طلبات القوارب 20 %

القتناء القوارب 
البحرينية في 

مختلف دول الخليج

الدرازي: 
البحرينيون شطار 

في تصميم 
“الطراريد” 

الظاعن: البحرين 
حققت إنجازات 

عالمية في 
صناعة القوارب

 تعتبر القوارب البحرينية وســائل وســلع رائجة ومطلوبة في عدد من دول مجلس 
التعــاون؛ بســبب مســتوى الجــودة التــي عرفــت بهــا المصانــع البحرينيــة علــى مــدى 
العقود الماضية مع وجود نشاط قوي للصيد إلى جانب نشاط الهواة في المملكة.

مـــن  القـــوارب  مئـــات  البحريـــن  وتنتـــج 
خالل صناعـــة امتدت ألكثر من 40 عاما، 
مستفيدة من موقعها وطبيعتها كجزيرة 
تحيـــط بهـــا الميـــاه من كل جانـــب وأهلها 
الذيـــن أحبـــوا البحـــر والصيـــد وتاريخهـــا 
الحافـــل بصناعة ســـفن الغوص الصطياد 

اللؤلؤ.
ويقـــول جعفـــر أحمـــد، وهو مديـــر مصنع 
النـــورس للقوارب الذي يعـــد من المصانع 
القديمـــة للقـــوارب في المملكـــة، إن هناك 
طلبـــا متزايـــدا علـــى القـــوارب البحرينية 
مـــن مختلـــف دول مجلـــس التعـــاون؛ لما 
تشـــتهر به القوارب البحرينيـــة من متانة 
في الصنع. وأشـــار إلى أن بعض القوارب 
تصـــل أعمارهـــا إلى 30 ســـنة، وهذا يدلل 

على متانة المصانع البحرينية.
ـــن أحمـــد أن الطلـــب علـــى القـــوارب  وبيَّ
متنـــوع مـــا بين قـــوارب الصيـــد الصغيرة 

والمتوســـطة إلـــى قـــوارب النزهة وحتى 
القوارب الســـياحية، والتـــي أنجز المصنع 

عددا منها حديثا.
أن  إلـــى  يشـــير  األســـعار،  وبخصـــوص 
طـــول  حســـب  علـــى  تتـــراوح  األســـعار 
القـــوارب  فمثـــال  وحجمهـــا،  القـــوارب 
الصغيـــرة التي يبلغ طولهـــا 23 قدما تبدأ 
أســـعارها من نحو 1400 دينار وتستغرق 
القـــوارب  عـــدة لصناعتهـــا، ولكـــن  أيامـــا 
األكبـــر حجمـــا، والتي يكثـــر الطلب عليها 
من قبـــل الصيادين، فهي ما بين 27 و28 
قدما وتكون أســـعارها أعلـــى، إذ تبدأ من 
نحـــو 3 حتـــى 7 آالف دينـــار، ويســـتغرق 
إنجازها قرابة الشهر، فعلى سبيل المثال، 
فإن ســـفن النزهة التي يكثر الطلب عليها 
وتحتوي على مرافق صحية مثل الحمام 
إلـــى جانب عـــدد من الكراســـي للجلوس، 

فتبدأ أسعارها من نحو 7 آالف دينار.

كمـــا يوضـــح أحمـــد أن المصنـــع يعطـــي 
ضمانـــا ضـــد الغرق، ومـــع وجـــود قوارب 
قديمة للشركة في مختلف دول الخليج، 
فإن ذلك دليل على الجودة والمتانة التي 
تدفـــع مزيدا مـــن الزبائن لتفضيل شـــراء 

القوارب البحرينية.
وأضـــاف أحمـــد أن عـــددا مـــن القـــوارب 
جاهزة اآلن في مصنع الشـــركة للتســـليم 
لعدد من الزبائن في الكويت والسعودية، 
ولكن بســـبب اإلغـــالق الحاصـــل للحدود 
جراء أزمة “كورونا”، فإن عملية التســـليم 

معطلة حاليا.
ولفـــت إلـــى أن تمّلـــك القـــوارب مفتـــوح 
مـــن  المحترفيـــن  أو  للهـــواة  ســـواء 
الصياديـــن، ولكن يجب أن يتم تســـجيل 
القـــوارب في خفر الســـواحل قبل إنزالها 

للبحر.
أما صاحب مصنع الدرازي للقوارب حسن 
الـــدرازي، الـــذي يعمل في هـــذه الصناعة 
منذ نحو 25 عاًما، فيشـــير إلى أن الطلب 
على القوارب البحرينية زاد من قبل دول 
الخليج، ففي الســـابق كان الطلب يقتصر 
علـــى الكويـــت والســـعودية، ولكـــن حاليا 

هنـــاك طلـــب من اإلمـــارات وحتـــى ُعمان 
بسبب جودة المنتج البحريني.

الصناعـــة  يميـــز  مـــا  أن  الـــدرازي  ـــن  وبيَّ
البحرينيـــة التصاميـــم، وتجـــاوب القارب 
مع األمواج، وهو أمر يشعر به الصيادون 
قائـــال “البحرينيـــون شـــطار فـــي تصميـــم 

القوارب”.
وأوضح الدرازي أن صناعة القوارب تنمو 
بصـــورة ســـنوية مـــا بيـــن 10 و20 % مع 
تنـــوع الطلب، فقبل نحو عقد كان الطلب 
يتركـــز علـــى الصياديـــن الذيـــن يبدلـــون 
قواربهـــم كل نحـــو 3 أعـــوام أو يطلبـــون 
قوارب جديدة إذا ما حصلوا على رخص 
إضافيـــة، ولكـــن مـــع زيـــادة المشـــروعات 
العقارية والجزر المطلة على البحر زادت 
رغبـــة النـــاس في قـــوارب النزهة بشـــكل 
الفـــت، مثـــل جزر أمـــواج وديـــار المحرق 
ودرة البحرين وأخيرا مدينة سلمان على 
الساحل الشمالي للبالد كلها أمور محفزة.

وبخصـــوص الخيـــارات، أوضـــح الدرازي 
أن هنـــاك خيارات وأســـعار متعددة، مثال 
القـــوارب األصغـــر حجما، وهـــي 14 قدما 
وتبلغ أســـعارها نحو 700 دينار وتشغيلها 

يحتـــاج محـــرك بقوة 40 حصانـــا يتجاوز 
قيمتـــه األلـــف دينـــار، إذ ســـتكون 1900 
للبـــدء  والقـــارب  للمحـــرك  كافيـــة  دينـــار 
بدخـــول البحر، فـــي حين توجـــد أحجام 
متعددة ينتجها المصنع من 18 و21 و25 

و27 و34 قدما.
وتابـــع “إن عمر القارب يعتمـــد على كثرة 
االســـتخدام، إذ إن القـــوارب المصنوعـــة 
مـــن األليـــاف الزجاجيـــة قابلـــة للتلف مع 
كثرة االســـتخدام، وعليه فـــإن الصيادين 
المحترفيـــن يغيـــرون القـــوارب القديمـــة 

بأخرى جديدة بين فترة وأخرى”.
أما علي حســـن الظاعن، وهو سليل عائلة 
ارتبـــط اســـمها بصناعة القوارب، فيشـــير 

اكتســـبت  البحرينيـــة  الصناعـــة  أن  إلـــى 
شـــهرة ليس على مســـتوى الخليج فقط، 

بل على مستوى المنطقة. 
القـــوارب  أن صناعـــة  الظاعـــن  وأضـــاف 
البحرينيـــة حققـــت إنجـــازات كبيرة مثل 
صناعة قوارب حصلت على لقب األسرع 
وزودت مختلف الجهات باحتياجاتها من 

القوارب.
زاهـــر  المســـتقبل  أن  الظاعـــن  ويؤكـــد 
لصناعـــة القـــوارب في البحريـــن في ظل 
دعـــم الجهـــات المختلفـــة لهـــذه الصناعة 
ووجـــود الخبـــرة الكافيـــة، خصوصـــا أن 
هناك عمليات تصدير للقوارب واليخوت 
إلى دول الخليج ودول أوروبا المختلفة.

علي الظاعنجعفر أحمدحسن الدرازي

جانب من عملية التصنيع 

صناعة القوارب... “شطارة بحرينية” وسمعة عالمية
جودتها بسبب  المحلية  “الــطــراريــد”  اقتناء  على  إقبال 

ترسية 769 مناقصة بقيمة تقدر بـ 631.9 مليون دينار بالنصف األول
صــّرح رئيــس مجلــس المناقصــات والمزايدات الشــيخ نايف بن خالــد آل خليفة بأن عمليات المجلــس للنصف األول من 
العــام الجــاري شــهدت ترســية 769 مناقصــة ومزايــدة بقيمــة إجمالية تقــدر بنحو 631.9 مليــون دينــار، إذ تصدر قطاع 
اإلنشاءات واالستشارات الهندسية قائمة الترسيات بقيمة تقدر بـ 222.4 مليون دينار، يليه قطاع النفط والغاز بقيمة 
تقدر بنحو 157.4 مليون دينار، وبلغ إجمالي قيمة الترسيات في قطاع المواد والمعدات نحو 110.6 مليون دينار، يليه 
قطــاع الخدمــات والمزايــدات واالســتثمار بقيمــة 76.5 مليــون دينار، وأخيًرا جــاء قطاع الطيران بقيمــة تقدر بنحو 65 

مليون دينار.

إلـــى  تشـــير  اإلحصـــاءات  أن  وأكـــد 
خـــالل  الترســـيات  معـــدل  اســـتقرار 
النصـــف األول مـــن العـــام الجـــاري في 
جميـــع القطاعات، والتي جاءت لتؤكد 
اســـتدامة الخدمـــات التنموية وتقديم 
أفضـــل الخدمـــات التي تلبـــي تطلعات 
المواطنيـــن بما يتماشـــى مـــع أولويات 
الحكومة وتحقيق االستدامة في ظل 
الظـــروف الراهنة التي تمّر بها المملكة 

والعالم.

كمـــا أعلـــن عـــن ترســـية 47 مناقصـــة 
حكوميـــة تبلـــغ قيمتهـــا 8.25 مليـــون 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لصالـــح  دينـــار 
بقـــرار مجلـــس  والمتوســـطة، مشـــيًدا 
الـــوزراء بمنـــح األفضلية للمؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة في المناقصات 
والمزايـــدات الحكومية األمر الذي من 
شأنه تحريك عجلة االقتصاد الوطني.

وأكد أن التحول الرقمي الذي يشـــهده 
المناقصـــات  عمليـــات  فـــي  المجلـــس 

والمزايدات سيسهم في زيادة فاعلية 
وكفـــاءة عمليـــات المناقصـــات مـــا من 
المشـــتريات  بنظـــام  النهـــوض  شـــأنه 
الحكومية مواكبًة ألفضل الممارســـات 

العالمية في هذا المجال.
ووفًقـــا لإلحصـــاءات نصـــف الســـنوية 
للمجلـــس، فقـــد حّلـــت شـــركة تطويـــر 
للبتـــرول فـــي المرتبـــة األولـــى كأعلـــى 
الجهـــات المتصرفـــة مـــن حيـــث قيـــم 
الترســـيات خـــالل النصـــف األول مـــن 

العـــام الجـــاري بقيمـــة إجماليـــة تبلـــغ 
149.857 مليـــون دينـــار، تليهـــا هيئـــة 
 115.414 بقيمـــة  والمـــاء  الكهربـــاء 
مليـــون دينـــار، وثـــم وزارة اإلســـكان، 
التي حلت ثالًثا بقيمة 90.196 مليون 
دينـــار، تليها وزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
بقيمـــة 62.427 مليون دينـــار، “طيران 
الخليج” خامًسا بقيمة 59.017 مليون 
دينـــار، فيمـــا بلغـــت قيمـــة الترســـيات 

لبقية الجهـــات المتصرفة ما مجموعه 
154.989 مليون دينار. 

وفيمـــا يتعلـــق بأعلـــى خمـــس جهـــات 
عـــدد  إجمالـــي  حيـــث  مـــن  متصرفـــة 
المناقصـــات المطروحـــة، فقد تصدرت 
الجهـــات  والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة 
المتصرفـــة بعـــدد 136 مناقصـــة، تليها 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي بــــ 81 مناقصة، 
ثـــم وزارة الصحة بـ 76 مناقصة، تلتها 
 75 بــــ  الخليـــج رابًعـــا  شـــركة طيـــران 
مناقصة، تلتها شـــركة تطوير بعدد 59 

مناقصة.
وفـــي إطـــار التـــزام المجلـــس بقانـــون 
والمزايـــدات،  المناقصـــات  مجلـــس 
المؤشـــرات  علـــى  المجلـــس  حافـــظ 
اإليجابيـــة من حيـــث أســـاليب الطرح 

اســـتحوذت  إذ  للمناقصـــات؛  المثلـــى 
النصيـــب  علـــى  العامـــة  المناقصـــات 
األكبـــر بنســـبة 72.1 % مـــن إجمالـــي 
المناقصـــات، األمـــر الـــذي يؤكد مضي 
أفضـــل  اتبـــاع  فـــي  قدًمـــا  المجلـــس 

الممارسات العالمية في هذا المجال. 
ومـــن أبرز المشـــروعات الخدمية التي 
تمـــس المواطنيـــن والمقيميـــن بشـــكل 
المناقصـــات  مجلـــس  أرســـى  مباشـــر، 
والمزايـــدات عـــدة مناقصـــات لـــوزارة 
وحـــدات  وصيانـــة  لبنـــاء  اإلســـكان 
وشـــقق ســـكنية بقيمة تبلغ 90 مليون 
دينار، كما أرســـى المجلـــس مناقصات 
فـــي مجـــال الكهربـــاء والمـــاء والبنية 
التحتية والصرف الصحي بقيمة تقدر 

بـ 150 مليون دينار.

المنامة - مجلس المناقصات

قطاع اإلنشاءات 
يتصدر الترسيات 
بقيمة 222.4 

مليون دينار

“زين البحرين” تستضيف النسخة الرابعة من “زينوفيت”
تســـاعد فـــي خلـــق بيئة رياديـــة عبر دعـــم  المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة

شـــركة  البحريـــن”،  “زيـــن  اســـتضافت 
االتصـــاالت الرائـــدة في المملكة، وبشـــكل 
افتراضـــي، النســـخة الرابعـــة مـــن مبـــادرة 
“زينوفيـــت” بالشـــراكة مـــع شـــركة الكري، 
وهي شـــركة تعنـــي بالمؤسســـات المبتدئة 
ويقـــع مقرها في مملكة البحرين، وشـــبكة 
عقال، وهي شـــبكة رائدة تعمل في مجال 
االستثمارات الوقفية في المملكة المملكة 

العربية السعودية. 
وُتعد مبادرة “زينوفيت”، التي انطلقت في 
العام 2019، بمثابة المنصة االستراتيجية 
التـــي تدعم زين من خاللها، وبالتعاون مع 

شـــريكيها الكري وعقال الشركات الناشئة 
فـــي مملكة البحرين من خالل مســـاعدتها 
على النمو والتطور واالســـتدامة.وتحدث 
في الجلســـة كل من رئيـــس مجلس إدارة 
شركة الكري بارتنرز وعقل البحرين جمال 
الهزيـــم، ومؤســـس ورئيـــس شـــركة الكري 
وشركة عقال البحرين. خالد زين العابدين 
وفي الجلســـة األولـــى، تحـــدث المتحدث 
الضيـــف رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة 
السنبلة )المملكة العربية السعودية( سامر 
إبراهيم كردي بشـــكل متعمـــق عن “فوائد 
االســـتثمار المالئكي وتأثير االســـتثمارات 
المالئكيـــة على اقتصاديـــات دول مجلس 

التعاون الخليجي، وأعقبه جلسة لألسئلة 
واألجوبة.

وشـــهدت الجلســـة الثانيـــة تقديـــم شـــركة 
عقال البحرين للمشروعات الناشئة، شملت 
3 شركات ناشئة رائدة في قطاعي التعليم 
والرعايـــة الصحيـــة فـــي مملكـــة البحرين. 
الناشـــئة  الشـــركات  قائمـــة  وتضمنـــت 
للتكنولوجيـــا  تطبيـــق  وهـــو  “دكتـــوري”، 
كحلقـــة  ُيعـــد  البحريـــن  فـــي  الصحيـــة 
وصـــل بيـــن المرضـــى واألطبـــاء الخبـــراء 
الصحيـــة  الرعايـــة  فـــي  والمتخصصيـــن 
بجميـــع أرجـــاء العالـــم،  و ”ســـبرينغرينغ” 
وهـــي منصـــة تجمع بيـــن أشـــكال متعددة 

مـــن التواصل مـــع المؤسســـات التعليمية؛ 
و “يونيبـــال” وهـــي منصـــة علـــى اإلنترنت 
مخصصة لتحســـين أسلوب حياة الطالب 
مـــن خالل تزويدهم بإمـــكان الوصول إلى 
العروض والخصومات باســـتخدام معرف 

الطالب الرقمي الفريد.
لــــ  الناجحـــة  االســـتضافة  علـــى  وتعليًقـــا 
التنفيـــذي  المديـــر  صـــرح  “زينوفيـــت”، 
لعالقـــات االتصال والمســـتثمرين في زين 
آل  بـــن خالـــد  عبـــدهللا  الشـــيخ  البحريـــن 
خليفـــة قائاًل “نواصل دعـــم رؤية البحرين 
2030 كمركز رائد للتكنولوجيا والشركات 
الناشـــئة فـــي المنطقـــة ولـــم نكـــن نرغـــب 

فـــي أن تعيـــق جائحة )كوفيـــد 19( انعقاد 
مبادرة )زينوفيت( لهذا العام، ولذلك قررنا 
مع شـــركائنا اســـتضافة اللقـــاء افتراضًيا، 
إذ نشـــعر أن الشـــركات الناشـــئة واصلـــت 
لعب دورها الحاســـم في اقتصاد البحرين 
حتـــى في مثل هذه األوقـــات العصيبة، إذ 
تواجـــه معظم الشـــركات الناشـــئة الحالية 
تحديـــات كبيـــرة بســـبب جائحـــة )كوفيـــد 

19( وأصبحت أكثر هشاشـــة مـــن الناحية 
مـــن  واحـــدة  )زينوفيـــت(  وتعـــد  الماليـــة، 
تلـــك المنصـــات التـــي توفـــر الدعـــم الالزم 
لمشـــروعات قطـــاع المؤسســـات الصغيرة 
والتطـــور،  النمـــو  لتحقيـــق  والمتوســـطة 
فيمـــا تضمـــن كذلـــك نزاهـــة تلـــك األعمال 

واستدامتها”.

سامر كردي متحدثا في الفعالية

تجهيز قارب في مصنع “الدرازي للقوارب”

علي الفردان

المنامة - زين
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 Down Town Construction Co. W.L.L., Bahrain
 requires candidates for the following positions due

 to continued Expansion of their operations:H

HSE Officer – With Oil & Gas Experience

Planning Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

Quantity Surveyor – With Oil & Gas Experience in civil works

Project Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

QA/QC Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

 Construction Manager – With Oil & Gas Experience in civil works

Labour 

Mason 

Carpenter

Steel Fixer

Foreman – Oil & Gas Experience

Pipe Fitter

Riggers – Level 1 & Level 2 with Oil & Gas Experience

Pipe Fabricator – Oil & Gas Experience

Welders – Oil & Gas approved Personnel only

Surveyors

 Attractive salary package shall be offered to right candidates
Send your application to: recruitment@downtownbh.com
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مواجهــات داميــة تطالب برحيل عــون وديــاب.. ومحتجون يقتحمــون وزارات

بيروت تنفجر غضبا وتعلق المشانق في “يوم الحساب”

إجــراء  الســبت،  أمــس  ديــاب،  اللبنانــي حســان  الــوزراء  رئيــس  اقتــرح 
انتخابــات نيابيــة مبكــرة؛ فــي محاولــة الحتــواء النقمــة المتصاعــدة في 
لبنــان علــى خلفيــة التفجير الضخم فــي مرفأ بيروت الذي أســفر عن نحو 
160 قتيًل وآالف الجرحى وشــرد عشــرات اآلالف من منازلهم؛ إثر وقوع 
مواجهــات بيــن قوات األمن ومحتّجين مطالبين بمعاقبة المســؤولين عن 

الكارثة اقتحم خللها متظاهرون وزارتي الخارجية واالقتصاد.

وقـــع  علـــى  أمـــس،  ديـــاب  واقتـــرح 
التظاهـــرات التـــي تعّم بيـــروت، إجراء 
انتخابـــات نيابية مبكـــرة، مانًحا القوى 
السياســـية مهلة شـــهرين لالتفاق على 
تخـــرج  “بنيويـــة”  إصالحـــات  إجـــراء 

البالد من أزمتها.
يمكـــن  “ال  ألقاهـــا  كلمـــة  فـــي  وجـــاء 
الخـــروج مـــن أزمـــة البلـــد البنيويـــة إال 
بإجراء انتخابات نيابية مبكرة”، داعيا 
األطراف السياســـية إلـــى االتفاق على 

المرحلة المقبلة.
هـــذه  لتحمـــل  “مســـتعد  ديـــاب  وقـــال 
المسؤولية لمدة شـــهرين حتى يتفقوا 
والمطلـــوب عـــدم الوقوف ضـــد إنجاز 

إصالحات بنيوية حتى ننقذ البلد”.
وقّدم 5 نواب منذ االنفجار استقاالتهم 
مـــن البرلمـــان، داعيـــن زمالءهـــم إلـــى 

اتخاذ الخطوة ذاتها.
وجـــاءت كلمـــة رئيـــس الـــوزراء بعيـــد 
اقتحـــام مجموعـــة مـــن المتظاهريـــن، 
مقـــر  متقاعـــدون،  عســـكريون  بينهـــم 
وزارة الخارجيـــة فـــي شـــرق بيـــروت، 

معلنين اتخاذه “مقًرا للثورة”.
العميـــد  باســـمهم  المتحـــدث  وقـــال 
المتقاعد سامي رماح للصحافيين في 
بيـــان تـــاله “مـــن مقـــر وزارة الخارجية 
الذي اتخذناه مقًرا للثورة، نطلق النداء 
إلى الشـــعب اللبنانـــي المقهـــور للنزول 
إلى الســـاحات والمطالبة بمحاكمة كل 
الفاســـدين”. كذلـــك اقتحمت مجموعة 

أخرى مقر وزارة االقتصاد.
المتظاهريـــن  مـــن  اآلالف  وتدفـــق 
فـــي  بيـــروت وشـــوارعها  إلـــى وســـط 
“يـــوم الحســـاب”، وخـــاض متظاهرون 
لـــدى  األمنيـــة  القـــوى  مـــع  مواجهـــات 
مداخـــل  باتجـــاه  التقـــدم  محاولتهـــا 

األمنيـــة  القـــوى  ورشـــقها  البرلمـــان 
بالحجـــارة، كمـــا أضرمـــوا النيـــران في 
مدخل فنـــدق ومبنى مجـــاور، قبل أن 
تبعدهم قوات األمن وتطلق الرصاص 

المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.

 مواجهات 

اللبنانـــي  األحمـــر  الصليـــب  وأعلـــن 
إصابـــة 142 شـــخصا فـــي المواجهـــات 
تم نقـــل 32 منهـــم إلى المستشـــفيات. 
وتوافـــد المتظاهرون تباًعا إلى وســـط 
بيـــروت آتيـــن مـــن مناطق عدة وســـط 
إجـــراءات أمنيـــة مشـــددة. وانطلقـــت 
مسيرة حاشـــدة وفق مراســـل فرانس 
برس من شـــارع مار مخايـــل المتضرر 
رافعيـــن  بيـــروت،  إلـــى وســـط  بشـــّدة 
قتلـــى  أســـماء  ضّمـــت  كبيـــرة  الفتـــة 
االنفجار تحت شـــعار “يوم الحســـاب”، 
مطالبين باالقتصاص من المســـؤولين 
عـــن الفاجعـــة التـــي دّمـــرت عاصمتهم 

وحولت مرفأها ساحة خردة.
وُســـرعان مـــا ُســـجلت مواجهـــات بين 
القـــوى األمنية ومحتجيـــن في طريق 
وأطلـــق  البرلمـــان.  مدخـــل  إلـــى  مـــؤد 
الشـــبان الحجـــارة علـــى عناصـــر األمن 
الذيـــن ردوا بإطـــالق القنابل المســـّيلة 

للدموع في محاولة لتفريقهم.

عـــّدة  شـــعارات  المتظاهـــرون  ورّدد 
“بينهـــا “الشـــعب يريد إســـقاط النظام” 
و ”انتقام انتقام حتى يســـقط النظام”، 
و ”بالـــروح بالـــدم نفديـــك يا بيـــروت”. 
كمـــا رفعت في مواقع عدة في وســـط 
بيـــروت مشـــانق رمزيـــة، داللـــة علـــى 
الرغبة في االقتصاص من المسؤولين 
عـــن التفجيـــر. ومنـــذ 17 أكتوبـــر، نزل 
مئـــات اآلالف إلـــى الشـــوارع ناقميـــن 
على الطبقة السياســـية التي يتهمونها 
بالفســـاد ويحّملونها مسؤولية األزمات 

المتالحقة. 
إال أن وتيرة تحركهم تراجعت تدريًجا 
بعد تشـــكيل حكومة جديـــدة ومن ثم 
انتشـــار وباء “كوفيد 19” لتقتصر على 
مرافـــق ومؤسســـات.  أمـــام  تحـــركات 
مـــع  دولًيـــا  تعاطًفـــا  االنفجـــار  وأثـــار 
لبنـــان، الذي يصله مســـؤولون غربيون 
المســـاعدات  وتتدفـــق  تباًعـــا  وعـــرب 
الخارجية إليه عشـــّية مؤتمر دعم عبر 
تقنية الفيديو تنظمه فرنســـا بالتعاون 
مـــع األمـــم المتحـــدة، وأعلـــن الرئيـــس 
األميركي دونالد ترامب مشاركته فيه.

بيـــن  مـــن  وهـــو  االنفجـــار،  وتســـّبب   
األضخم في التاريـــخ الحديث، بمقتل 
 6 مـــن  أكثـــر  وإصابـــة  شـــخًصا   158
الصحـــة  وزارة  وفـــق  شـــخص،  آالف 
المتبقـــي  “العـــدد  أّن  أوضحـــت  التـــي 
للمفقودين يبلـــغ 21 مفقوًدا” بناء على 
المعطيات األخيرة التي توفرت لديها.

 دعم دولي 

وبينمـــا كانـــوا يتابعـــون بعجـــز االنهيار 

بلدهـــم  فـــي  المتســـارع  االقتصـــادي 
ويعيشـــون تبعـــات هـــذا الوضـــع الهّش 
الـــذي أضيـــف إليه تفشـــي “كوفيد 19” 
مـــع تســـجيل معـــدل إصابات قياســـي 
فـــي األيـــام األخيرة، أتـــى انفجار مرفأ 
بيروت ليشكل أكبر كوارث اللبنانيين.

تعّهـــدت  التـــي  الســـلطات،  وأوقفـــت 
بمحاســـبة المســـؤولين عـــن االنفجـــار 
مـــن  ضخمـــة  كميـــات  تخزيـــن  وعـــن 
نيتـــرات األمونيـــوم فـــي مرفـــأ بيروت 
إجـــراءات  دون  مـــن  ســـنوات   6 منـــذ 
حمايـــة، أكثر من 20 شـــخًصا على ذّمة 
التحقيـــق بينهم مســـؤولون في المرفأ 
والجمـــارك ومهندســـون، على رأســـهم 
حســـن  المرفـــأ  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
قريطـــم والمديـــر العام للجمـــارك بدري 

ضاهر، وفق مصدر أمني.
  وأعلنت السفارة السورية في بيروت 
أمـــس الســـبت أن 43 مـــن رعاياها في 
عـــداد قتلـــى االنفجـــار، بينمـــا أعلنـــت 
زوجـــة  وفـــاة  الهولنديـــة  الخارجيـــة 
سفيرها لدى بيروت متأثرة بجروحها.
 وتأتي التظاهرات عشـــية مؤتمر دعم 
دولي للبنان، اقترحه الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون خـــالل زيارته إلى 

بيروت الخميس.
 وتوّجـــه رئيـــس المجلـــس األوروبـــي 
شارل ميشال بعد وصوله إلى بيروت، 
االتحـــاد  أن  بتأكيـــد  اللبنانييـــن  إلـــى 
33 مليـــون  الـــذي خّصـــص  األوروبـــي 
يـــورو للمســـاعدة، “يريـــد أن يقـــف إلى 
جانبكم ليس فقـــط بالتصريحات.. بل 

باألفعال”.  

بيروت ـ أ ف ب

األمن اللبناني يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين وسط بيروت )أ ف ب(
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أفادت وســـائل إعـــالم إيرانية، أمس 
الســـبت، باغتيال أحـــد عناصر حزب 
برصـــاص  ابنتـــه،  مـــع  اللبنانـــي  هللا 
باســـداران  شـــارع  فـــي  مجهوليـــن، 

شمال العاصمة طهران.
وانتشر الخبر في البداية ليل الجمعة 
عبر حسابات صحافيين من طهران، 
أكـــدوا أن القتيل يدعى حبيب داود، 
وابنته مريم، برصاص شخصين كانا 
يســـتقالن دراجـــة ناريـــة، إذ أرداهما 
منـــزل  أمـــام  الفـــور،  علـــى  قتيليـــن 
رئيـــس  نائـــب  المهنـــدس،  أبومهـــدي 
ميليشيات الحشـــد الشعبي العراقية 
فـــي  أميركيـــة  بغـــارة  اغتيـــل  الـــذي 
يناير الماضي مـــع قائد فيلق القدس 
اإليراني قاســـم ســـليماني. ثم أكدت 

وكالة فارس التابعة للحرس الثوري، 
الخبـــر، مشـــيرة إلـــى أن ســـكان حي 
بوســـتان الواقع في شارع باسداران، 
األب  مقتـــل  نبـــأ  أكـــدوا  بطهـــران، 
وابنتـــه. ونقلـــت الوكالـــة عن شـــهود 
عيـــان حضروا إلى مكان الحادث، أن 
جثتي الشـــخصين وجدتا في سيارة 

L90 حوالي الساعة 9 مساًء.
كمـــا نقلـــت عن جيـــران العائلـــة وهم 
لمراســـل  تأكيدهـــم  أيًضـــا،  عـــرب 
وكالـــة فـــارس أن األب وابنتـــه قتـــال 
أن  الوكالـــة  وذكـــرت  بالرصـــاص. 
“مســـؤولي شرطة باســـداران رفضوا 
الحـــادث”،  حـــول  مقابلـــة  إجـــراء 
مشـــددة على أن المتابعـــة الميدانية 

لمراسلها أكدت صحة الخبر.

مقتل عنصر من حزب هلل وابنته في طهران

الخرطوم ـ أ ف ب

الســـودانية،  الخارجيـــة  وزارة  أبـــدت 
أمـــس الســـبت، “تحفظهـــا” عـــن تحذير 
وزارة الخارجيـــة األميركيـــة مواطنيها 

من السفر إلى السودان.
ودعـــت الوزارة في بيان نشـــرته وكالة 
الســـودان لألنباء، “نظيرتهـــا األميركية، 
فـــي ضـــوء التعـــاون اإليجابـــي القائـــم 
بين البلديـــن ودعم الواليـــات المتحدة 
للحكومـــة المدنيـــة فـــي الســـودان )...( 
لتوخـــي الدقـــة فـــي تحذيرهـــا رعاياها 

إلعادة النظر في السفر إلى السودان”.
وذكرت الوزارة بــــ ”التغيير الكبير الذي 
أحدثته ثورة ديســـمبر 2018 المجيدة” 

التـــي أدت إلى إطاحـــة الرئيس 
الســـابق عمر البشير في أبريل 

.2019
وأشارت إلى “أجواء االستقرار 

السياســـي وإلـــى حريـــة 
وحماية  التظاهـــرات 

أرواح وحقوق المواطنين الســـودانيين 
واألجانـــب علـــى حـــد ســـواء” وكذلـــك 
“مفاوضـــات الســـالم الجاريـــة حاليًا مع 
وتابعـــت  المســـلح”.  الكفـــاح  حـــركات 
الـــوزارة “منذ تكليفهـــا، أكدت الحكومة 
المدنيـــة على تعاونهـــا الكامل والمطلق 
مع الواليات المتحدة والمجتمع الدولي 
لمكافحـــة اإلرهـــاب بكافة أشـــكاله في 
الســـودان وفي اإلقليـــم”. وفي توصية 
للمســـافرين أعلنتهـــا الخميس، نصحت 
الخارجية األميركية مواطنيها “بإعادة 
النظر في ســـفرهم إلى السودان بسبب 
والجرائـــم   ”19 “كوفيـــد  وبـــاء  تفشـــي 
واإلرهـــاب واالضطرابـــات المدنية 
وعمليـــات الخطـــف والنزاعـــات 
مـــن  وحـــّذرت  المســـلحة”. 
“التنظيمات اإلرهابية التي يمكن 
غربييـــن  تســـتهدف  أن 

ومصالحهم”.

الخرطوم تتحفظ عن تحذير واشنطن

عواصم ـ وكاالت

تواصـــل أعـــداد الوفيات واإلصابـــات بفيـــروس كورونا حول 
العالـــم االرتفـــاع بشـــكل مطـــرد حيـــث تجـــاوز عـــدد الوفيات 
بحســـب آخـــر اإلحصـــاءات 720 ألفا، فيما بلغ عـــدد المصابين 

نحو 19.4 مليون شخص. 
وتتصـــدر الواليـــات المتحدة قائمـــة الدول األكثـــر تضررا من 
تفشـــي الوباء، إذ ســـجلت حتى اآلن أكثر من 161 ألف وفاة، 

فيما اقترب عدد اإلصابات فيها من 5 ماليين حالة.
وبحســـب آخـــر أرقام وبيانـــات جامعة “جونـــز هوبكنز” توفي 
فـــي البرازيل حتى اآلن نحو 100 ألف شـــخص جراء تفشـــي 
الوبـــاء، وتـــم تســـجيل مليونيـــن و962 ألـــف إصابـــة منذ بدء 

تفشي الوباء.
تجـــاوزت حصيلـــة  إذ  الثالثـــة،  المرتبـــة  المكســـيك  وتحتـــل 
الوفيـــات فيها 51 ألفـــا، وبلغ عدد اإلصابات أكثر من 469 ألف 
حالـــة. وفـــي بريطانيا التي تحتـــل المرتبة الرابعـــة في قائمة 
الدول األكثر تضررا من تفشـــي الوباء توفي 46500 شخص، 

وتجاوز عدد اإلصابات 310 آالف.
وفي الهند حصد فيروس كورونا أرواح 42500 شخص، وتم 

تسجيل نحو 2.1 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.
وتحتل إيطاليا المرتبة الخامسة، إذ تجاوز عدد الوفيات فيها 

35 ألفا، وسجلت نحو 250 ألف إصابة حتى اآلن.
وفـــي فرنســـا توفـــي أكثـــر مـــن 30 ألـــف شـــخص، وبلـــغ عـــدد 
اإلصابـــات 235 ألفـــا، تليهـــا إســـبانيا التـــي حصد فيهـــا الوباء 

أرواح 28500 شخص، وتم تسجيل نحو 315 ألف إصابة.
وفي البيرو تجاوز عدد الوفيات 20 ألفا، وبلغ عدد المصابين 

أكثر من 463 ألف شخص.
يشار إلى أن معدل الوفيات يختلف من بلد إلى آخر، إذ تحتل 
روســـيا المرتبة الرابعـــة عالميا من حيث عـــدد اإلصابات، بعد 
الواليـــات المتحدة والبرازيل والهند، حيث ســـجلت 875 ألف 
إصابـــة، ولكن لم يتعد عدد الوفيات في روســـيا 14700 حالة 

منذ بدء تفشي الوباء.

الفيروس ظهر في الصين أواخر 2019

أكثــر مــن 720 ألــف وفــاة ونحــو 19.4 مليــون مصاب
ضحايا وباء “كوفيد 19” في ارتفاع مطرد
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تتواصل التغطيـــات الصحافية لفضيحة 
تـــورط قطـــر بدفع مبالغ ماليـــة إلى وكالة 
عالقـــات عامة ألمانيـــة، في إطـــار عملية 
معقـــدة إلخفـــاء قيـــام الدوحـــة بتمويـــل 
حزب هللا بشـــكل ســـري. وفـــي جديدها، 
أكد الواشي األلماني، الذي كشف فضيحة 
دفع قطر رشـــاوى إلى عميل استخبارات 
ســـابق إلخفـــاء معلومـــات ملـــف تمويلهـــا 
لصفقـــات تســـليح حـــزب هللا اللبناني، أن 
العميـــل حصـــل على عشـــرات اآلالف من 
اليورو من قطر إلخفاء الملف الذي يوثق 
مسارات وحجم دعم الدوحة لحزب هللا.

وأفادت تقارير سابقة للصحافة األلمانية 
أن عمياًل سابًقا باالســـتخبارات األلمانية، 
تلقى عرًضا بمبلغ إجمالي قدره 750 ألف 
يورو للتعتيم وإخفاء المعلومات التي تم 

جمعها بشأن دعم قطر لإلرهاب.
وأضاف الواشـــي أن عميل االستخبارات 
الـــذي تمت اإلشـــارة إليه باســـم مســـتعار 
“جايســـون جـــي”، قضـــى أشـــهرا عدة في 
مفاوضـــات العـــام 2019 مـــع دبلوماســـي 

قطري في أوروبا.

10 ماليين يورو

مســـؤول  وهـــو  الواشـــي،  وأضـــاف 
تنفيـــذي فـــي قطـــاع األعمـــال األلمانـــي، 
أنه شـــهد بعـــض االجتماعات بيـــن عميل 

االستخبارات السابق والقطريين.
عقـــد  تـــم  أنـــه  عـــن  الواشـــي  وكشـــف 
ســـتة اجتماعـــات بيـــن “جايســـون جـــي” 
المحادثـــات،  انهيـــار  قبـــل  والقطرييـــن، 
موضًحـــا أن “جايســـون جـــي” اعتقـــد أنه 
يمكنـــه الحصـــول علـــى مبلـــغ 10 ماليين 
يـــورو مـــن قطـــر لشـــراء األدلة التـــي قام 
إن  قائـــاًل  الواشـــي  وأردف  بجمعهـــا. 
المعلومات التي نجح “جايسون جي” في 
جمعها أتاحـــت الفرصة للقطريين باتخاذ 
الخطوات الالزمة للتغطية والتخلص من 
“المشـــبوهين بين صفوفهـــم”، ومن بينهم 

جنرال رفيع المستوى في الدوحة.
وفـــي نمط مألوف تـــم تتبعه في عمليات 
التمويل السرية من قطر لجماعة اإلخوان 
المســـلمين، تم توجيه األموال إلى حزب 
هللا تحت مظلة جمعيات خيرية قطرية، 

مـــن بينها مؤسســـة قطـــر الخيريـــة، التي 
تنخرط في تمويل مجموعة متنوعة من 
الجماعـــات النشـــطة سياســـًيا فـــي جميع 
أنحـــاء أوروبا. وبحســـب ما ورد كان لدى 
الســـابق  األلمانـــي  االســـتخبارات  عميـــل 
“جايســـون جي” أيًضا معلومات مباشـــرة 
عن صفقات األســـلحة التـــي أبرمتها قطر 
مع مصانع األســـلحة في أوروبا الشرقية، 
والتي كان من شأنها أن تسبب مزيًدا من 

اإلحراج للدوحة.

تمرير أموال

وقال الواشـــي “عثر جايسون على بعض 
المعلومـــات المحرجـــة أثنـــاء وجوده في 
الدوحـــة. وتضمنت المعلومـــات تفاصيل 
صفقة أسلحة ومعدات حربية من أوروبا 
الشـــرقية، والتـــي كان مـــن المفتـــرض أن 

تتعامل معها شركة في قطر”.
كمـــا أضـــاف “تـــم رصـــد مســـارات تدفـــق 
مـــن  العديـــد  حســـابات  مـــن  لألمـــوال 
مهاجريـــن  إلـــى  األثريـــاء  القطرييـــن 
لبنانييـــن، متورطيـــن في تمريـــر األموال 

من الدوحة إلى حزب هللا”.

تفاصيل جديدة بفضيحة تمويل قطر لحزب هلل

واشنطن، بغداد ـ وكاالت

أعلـــن البيت األبيـــض األميركي، أمس 
لرئيـــس  قريبـــة  زيـــارة  عـــن  الســـبت، 
الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، 
إلى واشـــنطن للقاء الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامب. وقـــال البيت في بيان 
صحافي إن “هذه الزيارة التي ستجري 
فـــي 20 أغســـطس تأتـــي فـــي مرحلـــة 
حاســـمة للواليـــات المتحـــدة والعراق، 
بينمـــا نواصـــل التعاون مـــن أجل دحر 
تنظيم “داعش” بشـــكل دائم ومواجهة 
التحديـــات الناجمـــة عن انتشـــار وباء 
فيروس كورونـــا المســـتجد”. وأضاف 
البيان األميركي أن “الواليات المتحدة 
والعراق، باعتبارهما شريكين مقربين، 

يتطلعـــان إلـــى توســـيع العالقـــات 
إلـــى  البيـــان  وأشـــار  بينهمـــا”. 

والكاظمـــي  “ترامـــب  أن 
التعـــاون  سيناقشـــان 

األمـــن  مجـــاالت  فـــي 

والطاقـــة والصحـــة”. إلـــى ذلـــك، أكـــد 
بيـــان لمكتـــب الكاظمـــي: بـــأن “رئيس 
األســـبوع  ســـيبدأ  الـــوزراء  مجلـــس 
المقبـــل، زيـــارة رســـمية إلـــى الواليات 
المتحـــدة، علـــى رأس وفـــد حكومـــي 
بناًء على دعوة رســـمية”. وأضاف، أن 
“الكاظمي ســـيلتقي بالرئيـــس ترامب، 
الجـــاري”.  الشـــهر  فـــي العشـــرين مـــن 
ستشـــمل  “الزيـــارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
بحـــث ملفـــات العالقـــات الثنائيـــة بين 
العراق والواليـــات المتحدة، والقضايا 
والتعـــاون  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 
المشـــترك في مجـــاالت األمن والطاقة 
والصحـــة واالقتصـــاد واالســـتثمار، 
وســـبل تعزيزهـــا، باإلضافـــة إلـــى 
ملـــف التصـــدي لجائحـــة كورونا، 
والتعـــاون الثنائي بما يخدم 
المشـــتركة  المصالـــح 

للبلدين”.

ترامب يستقبل الكاظمي خالل الشهر الحالي
كراكاس ـ أ ف ب

حكمــت محكمــة فنزويليــة بالســجن 20 عاًمــا علــى جندييــن أميركييــن 
ســابقين موقوفيــن في فنزويــل لمحاولتهمــا القيام بـ”توّغل” مســّلح عبر 
البحــر فــي الدولة الواقعــة في أميركا الجنوبية فــي مايو بهدف إطاحة 

الرئيس نيكوالس مادورو، وفق ما أعلن المدعي العام.

وليام  طــارق  العام  المدعي  وكتب 
لــيــل الجمعة  تــغــريــدة  صــعــب فــي 
دينمان  ألكسندر  ــوك  ل أن  السبت 
بــأنــهــمــا  ــا”  ــرفــ ــ ــت “اعــ ــري  ــيـ بـ وأران 
وبتكوين  “الــتــآمــر،  بتهمة  مذنبان 
عصابة )إجرامية( وبتجارة أسلحة 
بالسجن  عليهما  وُحــكــم  وإرهـــاب” 

“20 عاًما”.
وأوضح أنه حكم عليهم في جلسة 

ــهــا صــور  اســتــمــاع قـــدمـــت خــالل
لمركبات وأسلحة ووثائق هوية.

وديـــنـــمـــان وبـــيـــري هما 
تقول  شخصا   91 بين 
قبضت  إنــهــا  فنزويال 

عــلــيــهــم خـــالل مــحــاولــتــهــم الــقــيــام 
بــتــوغــل فــاشــل مـــن الــبــحــر فـــي 3 
في  مسلحين  ــزول  نـ تخلله  مــايــو 
ساعة  مــن  أقــل  بعد  على  ماكوتو، 

من كراكاس.
كانت  أنها  وقتها  ــادورو  مـ وادعـــى 
مؤامرة الغتياله، وحملت كراكاس 
ترامب  دونــالــد  األميركي  الرئيس 
المسؤولية المباشرة عن العملية 
المشاركين  من   8 قتل  التي 

فيها.
ــت الــــواليــــات  ــفــ ــ ون
تورط  أي  المتحدة 

لها.

السجن 20 عاما ألميركيين اثنين في فنزويال

قتلى وجرحى بانفجار 
سيارة مفخخة في مقديشو

مقديشو ـ أ ف ب

ُقتل ما ال يقّل عن 7 أشخاص أمس السبت 
تستهدف  مفخخة  ســيــارة  انــفــجــار  جـــراء 
معسكًرا في العاصمة الصومالية مقديشو، 
وفــــق مـــا أفــــاد الــجــيــش وأجـــهـــزة اإلنــقــاذ 

المحلية لوكالة فرانس برس.
واســـتـــهـــدف الــهــجــوم الــــذي تــبــّنــتــه حــركــة 
الشباب اإلسلمية، معسكًرا مجاوًرا للملعب 
الوطني في العاصمة، إذ تتمركز قوات من 

الجيش الوطني الصومالي.
وأكد الملزم في الجيش محمد عبدالرحمن 
 .27 اللواء  انفجار ضخم في معسكر  “وقع 
دخــلــت مــركــبــة مــحــّمــلــة بــمــتــفــّجــرات عنوة 

وتسببت بخسائر.
دياب يدعو 

النتخابات نيابية 
مبكرة النتشال 
لبنان من األزمة
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احتـــراق األوطان، انهيار الدول، تفكك الشـــعوب، الـــرزوح تحت القيود، 
اســـتمرار المسكوت عنه، بقاء الظلم، الفقر والجوع... االقتتال المجنون 
الـــذي ال يعـــرف حدودا بين المذاهب والتيـــارات، فقدان الحرية وانعدام 
األمن واالســـتقرار، كبت المشـــاعر، نزيف ال يتوقف عند تخوم وال ينتظر 
إذنا لالنحســـار، هذا ما تعيشـــه الدول والشـــعوب التي اختارت أن ترزح 
تحـــت رحمة حكـــم المليشـــيات والعصابـــات وتجار الموت ومســـتوردي 
المرتزقـــة ممن تدعمهـــم إيران والمنظمات الدولية المشـــبوهة المســـماة 
بمنظمـــات حقوق اإلنســـان، وهي ليســـت ســـوى دكاكيـــن للتخريب وبث 
الفتن، أليس هذا ما تعيشـــه وتنســـحق تحته دول عربية كالعراق ولبنان 
وليبيا واليمن، وغيرها من الدول التي تنازلت عن حكم القانون والنظام 

وسلمت نفسها لحكم المليشيات، دول تنزف بالساعة والدقيقة.
بالمقابـــل بالضفـــة األخـــرى مـــن خريطـــة العـــرب، لنتأمـــل نعمـــة األمـــن 
واالســـتقرار واالزدهار التي تحياها شعوب ودول مجلس التعاون، اللهم 
ال حسد وال غيرة، كم هي محظوظة هذه الخريطة األخرى من األوطان 
العربيـــة التـــي اختارت حكـــم القانون والنظام وتمســـكت بعقـــد الروابط 
اإلنســـانية والحضارية، ولم تخضع لحكم المليشيات، طبًعا ال يعني ذلك 
أن هذه المجتمعات مثالية أو “جنان وفراديس” وال توجد بها تجاوزات 
وأخطـــاء، فالمجتمع الفردوســـي ال يوجد إال فـــي قصص ألف ليلة وليلة، 

لكـــن تبقى هـــذه المجتمعات التي اختـــارت حكم القانـــون والنظام ونبذ 
التحـــزب ورفـــض المليشـــيات الدينيـــة والعصبية وكل أشـــكال التحزب 
واالرتـــزاق، مجتمعات تعيش بأمن وأمـــان وازدهار حتى رغم األعاصير 
واألزمات الماليـــة الدولية والمحلية، لكنها تحيا ضمن منظومة متكاملة 
مـــن حيـــث البنية التحتيـــة وتوفر العمـــل والتعليم والصحة واإلســـكان، 
وأهـــم من ذلك أن اإلنســـان في هذه الـــدول ال ينبش في براميل القمامة 
بحثـــا عـــن لقمة العيش، ال تقولـــوا إنها لقمة النفط، فالعـــراق أغنى نفطًيا 
من دول خليجيـــة مثل ُعمان والبحرين وحتى اإلمارات، فانظروا لحال 

العراق اليوم، رغم الثروة المائية والنفطية والزراعية والمعدنية.
السر في كلمة واحدة.. النظام، أي حكم باألرض ال يلتزم بالنظام مصيره 
كمصير دول الميليشـــيات، وال تبكوا اللبن المســـكوب فالشـــعوب لألسف 
اختـــارت ورضت واستســـلمت لحكم الميليشـــيات، ويوم تثـــور وتنفجر 
على الميليشـــيات ســـتعود للخريطة العالمية من جديـــد. إن المجتمعات 
المقيدة ضمن أعراف جنســـية ودينية وسياســـية، وسلة من المحرمات، 
وترزح تحت حكم أحزاب شـــيطانية باســـم هللا، هي مجتمعات يحكمها 

الفقر والبؤس والموت، كما هي الفاجعة للشقيق لبنان.

تنويرة: الحرية شمس تشرق بداخلك ال يرى ضوءها سواك. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

النظام أم المليشيات... وال تبكوا بيروت!

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
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حزب اهلل اإلرهابي ال تطفئه إال القوة
لقـــد أحبطت المحاوالت اإلرهابية التـــي تكررت في البحرين بفضل من 
هللا ثـــم بيقظـــة رجال األمن، على مدى ســـنوات طويلة، وبشـــكل خاص 
بعـــد أحـــداث “الدوار”، وكما هو معروف أن هـــذا أمر صعب ويحتاج إلى 
جهود كبيرة متواصلة، إال أن رجال األمن في البحرين استطاعوا كسب 
المعركـــة وأبطلـــوا العديـــد من العمليـــات اإلرهابيـــة بعمليات اســـتباقية 
جنبـــت البـــالد كـــوارث شـــديدة الخطـــورة، وكانـــوا ومازالـــوا يتحركون 
بفاعلية واحترافية، وستستمر جهود البحرين في القضاء على اإلرهاب 
حتى جذوره البعيدة مهما اســـتخدم العمالء واإلرهابيون من الوســـائل 

التي في حوزتهم.
إن التقرير الذي بثته قناة “العربية”، وتحدث عن “ضبط األجهزة األمنية 
البحرينيـــة خـــالل الســـنوات الثمانـــي األخيـــرة كميـــة كبيرة مـــن المواد 
المتفجرة شديدة الخطورة، إضافة إلى أسلحة وعبوات متفجرة وآالف 
الطلقـــات الناريـــة، ودور وزارة الداخلية البحرينية فـــي إحباط عمليتي 
تهريب مواد متفجرة إلى البحرين من إيران وضبط سيارتين محملتين 
بالمتفجرات، و كشفت إفادات األشخاص المقبوض عليهم وقوف حزب 

هللا اإلرهابي وراء هذه العمليات”.
إن هـــذا التقريـــر كشـــف عـــن ميليشـــيات مســـلحة تلقـــت تدريباتهـــا في 
إيـــران والعـــراق ولبنـــان، ولديهـــا رغبة متفجـــرة في العنف علـــى الدوام 
واندفاع شـــيطاني لتخريـــب وحرق البلد بأكمله، ولحـــزب هللا اإلرهابي 
دور فعـــال في احتضان اإلرهابيين وتدريبهـــم وتقديم كل أنواع الدعم 
الســـتمرار تهديداتهم الخطيرة وخططهم العدوانية، وبرز بشكل واضح 
أن الخطـــر الجدي على المجتمعـــات الخليجية هو هذا الحزب اإلرهابي 
الذي تســـبب أيضا في حرق لبنان وأبقاه مريضا وهزيال وأسيرا كل هذا 
الوقـــت للمخططـــات اإليرانية ومســـرحا لبروفـــات إرهابهـــم وإجرامهم، 
لكـــن اليوم انتفض الشـــعب اللبناني في وجه الحـــزب اإلرهابي “الحزب 
المســـلح الوحيد في البالد والمشارك في الســـلطة المتهمة بالفساد” بعد 
انفجـــار المرفـــأ، وســـتكون له كلمة الحســـم في أمور كثيـــرة مهمة، إذ لم 
يعد في مقدور الشعب اللبناني أن يغمض العين عن إرهاب هذا الحزب 
أو العصابـــة، خصوصـــا أن التغير أمر ممكن وضـــروري تحتمه ضرورات 

المعركة والعيش بأمن وأمان.
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أسامة الماجد

وطن يروي قصة بيعه للغير تحت مســـميات واهية، وطن تقاســـمته 
أطماع “األحزاب” بشراسة، فنالت منه وانتهكت حرماته وبات وحيدا 
يصـــارع وحده عله ينجو مـــن بطش األهل قبل الغرباء الذين وجدوا 
فيـــه لقمـــة يســـهل هضمها مـــع انشـــغال الجميـــع بمصالحـــه الخاصة، 
وهكـــذا يكون حال الدول إذا لم تكن مصلحة الوطن المصلحة العليا 
واألساســـية، فيصبح غريقا يشـــكو الضعف ويتقاعس عن مســـاعدته 

أهله ألنه ببساطة بيع للخارج دون وازع، دون وعي، ودون رجعة.
لنـــا فـــي لبنـــان موعظة كبـــرى، لكل من اعتقـــد أن جهـــات خارجية أو 
أحزابـــا متقاتلـــة قـــد تحنو عليهم أكثـــر من أوطانهـــم، ودرس صريح 
وواضح يعلن أن األوطان تنمو بســـواعد أبنائها المخلصين األوفياء، 
أما بيع األوطان فال مســـتفيد منه سوى من يود أن يدق مسماره في 

نعش البلد، وأكررها مرارا لنا في لبنان موعظة يا أولي األلباب.
إن االنفجـــار المـــدوي الـــذي ضـــرب مرفأ بيـــروت، أوجعنـــا جميعا من 
أعمـــاق القلـــب، حالة الحزن التي عمت الدنيا كلهـــا لم تكن وقتية، لم 
تكن ســـهلة بمعنى الكلمة، فلبنان يعاني منذ عشـــرات الســـنين إال أننا 
لـــم نتوقع البتة أن تصل األمـــور إلى ما وصلت إليه من انتهاك حرمة 
وطن بأكمله لصالح الغير، ضحايا ودمار، تلك الدقائق المعدودة كانت 
بحجم ســـنين وأيام مر بها لبنان من قبل في حروب ومجازر أعادت 
لنـــا ذكريات حزينة لبلد جميـــل، ولوال لطف هللا وكما أفاد الخبراء أن 
موقـــع االنفجار بالميناء لعـــب دورا كبيرا في امتصاص البحر الطاقة 
الناجمة عن االنفجار وتخفيف عبئه، لكنا بكينا بدل الدموع دما العمر 

بأكمله.

سمر األبيوكي

لبنان الجريح

التضامن مع لبنان
لـــم يكـــن لبنان بحاجـــة إلى مثل هـــذا االنفجار الضخـــم الذي ضرب 
مرفأ بيروت وخســـائره الجســـيمة وضحاياه العديـــدة ليؤكد للعالم 
أنه بحاجة ماســـة للتضامن معه النتشاله من أوضاعه الخانقة التي 
يشهدها منذ فترة بفعل إصرار البعض على أن يظل رهينة للخارج، 
ومحكوما في توجهاته وسياســـاته من أطراف بعيدة، ومنهوبا في 

ثرواته وخيراته من جهات ال يهمها المواطن اللبناني ومعيشته.
بمجـــرد أن وقـــع انفجـــار بيـــروت المفجـــع توالـــت المواقـــف العربية 
ثـــم الدوليـــة اإلنســـانية، وتســـابقت دول عـــدة في تقديم يـــد العون 
والمســـاعدة للشـــعب اللبنانـــي الصابـــر على قـــدره، وأعلـــت الواجب 
اإلنســـاني فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف اإلنســـانية القاهرة، وســـتنجح 
المساعدات في التخفيف من اآلثار المادية لالنفجار، وستظل اآلثار 
البشـــرية والنفســـية في ذاكـــرة األجيال التي عاشـــت هذه المأســـاة 
وشـــهدت أوجاعها بسبب جهات متعددة جعلت مصير أبناء الشعب 
وحياتهم إحدى األوراق التي تلعب بها في صراعاتها وتنافسها غير 

الشريف لجني األرباح والمكاسب.
انفجـــار بيـــروت يجب أن يكون باعثا لـــروح لبنانية جديدة على كل 
المستويات الشعبية والرسمية، وإيقاظ جميع األطراف والجماعات 
من أجل العمل ال لشـــيء ســـوى مصلحة لبنان، وإشـــعار اللبناني بأن 
بلـــده آمـــن وليـــس مختبًرا لمن يرغـــب في فرض نفوذ على حســـاب 

أرواح أبناء هذا البلد.

إن التعافي السليم للبنان لن يكون إال من خالل أبنائه الذين  «
عليهم أن يتكاتفوا ويصروا على إبعاد كل من “يشذ” عن الصف 

الوطني لتكون خيرات بلدهم لهم هم، ال لغيرهم.
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إحياء المواسم الدينية في زمن كورونا
اعتـــاد أهـــل البحرين منُذ قديم الزمان على إحياء المناســـبات الدينية 
الجليلـــة في مواســـمها المعتادة، حيـــث إن إحياءها ُيمثـــل تراثا دينيا 
تمســـك بـــه أهـــل البحريـــن دون انقطـــاع، كإحيـــاء ليالي شـــهر رمضان 
وعاشـــوراء وغيرها مـــن المناســـبات الدينية، ومنُذ أن اجتـــاح كورونا 
بالدنـــا أصبـــح إحياء هذه المناســـبات يختلف عن مواســـمها الســـابقة، 
حيـــث كان النـــاس يجتمعـــون فـــي أماكن إحيائهـــا، وطبًقـــا لتوجيهات 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية فإن إحياء 
هذه المواســـم يتطلـــب التكيف مع الظـــرف الحالي وااللتـــزام بتطبيق 
مبدأ التباعد االجتماعي ومشاهدة المحاضرات الدينية وشعائرها عن 

طريق تقنية االتصال المرئي.
إن عـــدم الحضـــور المباشـــر إلـــى أماكـــن إحيـــاء المناســـبات الدينية ال 
يعنـــي التوقف عـــن إحيائها، إنما إحياؤها يتم بشـــكل افتراضي، وهذا 
مـــا ُيحقق الهدف األساســـي من إحياء المواســـم الدينية وهو الحفاظ 
على جوهرها ورمزيتها وقيمها، وهي مناسبات تذكرنا دائًما بالتكاتف 
والتمســـك بأهدافنـــا الدينيـــة وقيمنـــا اإلنســـانية، لـــذا، فـــإن اإلحيـــاء 
االفتراضـــي عبر تقنية االتصـــال المرئي للمواســـم الدينية ُيحقق ذات 
األهـــداف في اإلحياء المباشـــر لهـــا، فهاهو أذان الصلـــوات في أوقاتها 
يصـــدح ســـامًيا فـــي المســـاجد، إال أننـــا نصلـــي فـــي بيوتنـــا وليس في 
المساجد، وموسم الحج 1441هـ/ 2020م تم بأعداد قليلة حفاظا على 

سمو الحج وسالمة الحجاج الذين أدوا الفريضة بسالٍم وأمان.
للمواسم الدينية مكانة عظيمة في نفوس الجميع وتلقى الدعم الكبير 
من مؤسســـات الدولة، وإحياؤها البـــد أن يتناغم مع أهداف المصلحة 
العامة بااللتزام باإلجراءات االحترازية الوقائية وضرورة االبتعاد عن 
أية تجمعات قد تتســـبب في انتشـــار الوباء بين الناس، وإن إحياءها 
في هذا الظرف االستثنائي يجب أن يتواءم مع صوت العقل والقناعة 
بأهمية إحيائها بما ينسجم مع الظروف الصحية السائدة وبتوجيهات 

الجهات المعنية وسالمة الناس.

إن صحة اإلنسان وحياته الغالية محدودة القدرة والمدة،  «
وهي ليست له وحده بل ألسرته ومجتمعه وبالده، وإن 

حافظ اإلنسان على حياته فهو ُيحافظ في الوقت نفسه 
على حياة اآلخرين وديمومة مجتمعه، كما أن الوطن 
يسعى جاهًدا للحفاظ على اإلنسان كونه موردا بشريا 
ال يمكن االستغناء عنه، فسالمة البحرين من سالمة 

أهلها.

عبدعلي الغسرة
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أســـفرت نتائـــج الجولـــة الخامســـة 
لـــدوري كـــرة الصـــاالت عـــن تعادل 
مثيـــر بيـــن التضامن والحـــد، وذلك 
بأربعة أهداف لكليهما، في المباراة 
التـــي أقيمـــت مســـاء الجمعـــة على 
وشـــهدت  الشـــباب.  نـــادي  صالـــة 
المبـــاراة إثـــارة ونديـــة كبيرتين، إذ 
نجـــح التضامن فـــي الحصول على 
نقطـــة أمـــام الحـــد المتصـــدر، بعـــد 
أن نجـــح أيًضـــا فـــي الجولـــة قبـــل 
الماضية من إجبار الشباب المدجج 

بالنجوم الدوليين على التعادل.

وفـــي مبـــاراة ثانية، حقق الشـــباب 
فوًزا ســـهال علـــى حســـاب المالكية 
بنتيجـــة )0-4(، كمـــا نجـــح مدينـــة 
عيسى في تخطي االتحاد بنتيجة 

.)10-3(
ترتيـــب  فـــإن  ذلـــك،  علـــى  وبنـــاًء 
الدوري صار كاآلتي: الحد والشباب 
في الصـــدارة برصيد 10 نقاط لكل 
واحـــد منهمـــا، التضامـــن 8 نقـــاط، 
مدينة عيســـى 6 نقـــاط، المالكية 3 
نقاط، ويتذيل االتحاد الترتيب بال 

نقاط.

نتائج الجولة 5 لدوري كرة الصاالت

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

شــارك رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي بن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، فــي االجتمــاع التنســيقي لالتحــاد الدولــي لكرة 
القدم )الفيفا( مع اتحادات منطقة غرب آسيا، والذي عقد الخميس الماضي، 
بتقنيــة التواصــل المرئــي عــن بعد، برئاســة رئيــس )الفيفــا( جيانــي إنفانتينو 
وبحضــور رئيــس االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم النائــب األول لرئيس االتحاد 

الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

 وخصـــص االجتمـــاع لمناقشـــة آخـــر 
التطورات المتعلقة بنشاط كرة القدم 
في اتحادات غرب آســـيا بعد تأثيرات 
كل  اســـتعرض  إذ  كورونـــا،  جائحـــة 
اتحـــاد اإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي 
عمل عليها للحفاظ على سالمة أركان 

المنظومة الكروية.
الشـــيخ  أشـــاد  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي   

علـــي بـــن خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة 
بالمبـــادرات المتميـــزة لرئيس االتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم إنفانتينـــو فـــي 
سياسة التواصل المستمر بين )الفيفا( 
إلـــى  واالتحـــادات األعضـــاء، مشـــيًرا 
أن االجتمـــاع التنســـيقي ســـاعد فـــي 
تعزيـــز أطـــر التعـــاون والتكاتـــف بيـــن 
االتحاد الدولي واالتحادات األعضاء، 

باإلضافـــة إلـــى االطـــالع واالســـتفادة 
قـــام  التـــي  المختلفـــة  التجـــارب  مـــن 
بهـــا كل اتحـــاد على حدة فـــي تعامله 
مـــع الوبـــاء العالمـــي الذي تســـبب في 
تعليق األنشـــطة الكروية، قبل أن يتم 

اســـتئنافها تدريجًيـــا وفـــق إجراءات 
التدابيـــر  مـــع  تتوافـــق  واحتـــرازات 

الوقائية المعتمدة بكل دولة. 
كما أثنى على الجهود البارزة لالتحاد 
اآلســـيوي برئاســـة الشيخ ســـلمان بن 

إبراهيم آل خليفة في دعم االتحادات 
اآلســـيوية األعضاء وتجســـيد شـــعار 
تكاتـــف وتوحد القـــارة الصفـــراء، بما 
يضمن تعزيز مســـاعي االتحاد القاري 
لتجـــاوز تداعيات الجائحـــة على كرة 

القدم اآلسيوية.
 وناقـــش المجتمعـــون القـــرارات التي 
اتخذهـــا االتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
فـــي إطـــار الوضـــع الحالي مع تفشـــي 
انتشـــار فيـــروس كورونا، كمـــا قدمت 
مـــن  سلســـلة  اآلســـيوية  االتحـــادات 
المقترحـــات التطويريـــة التـــي تضمن 
باللعبـــة  المنشـــودة  االرتقـــاء  عمليـــة 
علـــى المســـتويات المحليـــة والقاريـــة 

والدولية.

علي بن خليفة: مبادرات متميزة لـ “الدولي” و “اآلسيوي” لتجاوز تداعيات “كورونا”

“الفيفا” يجتمع مع اتحادات غرب آسيا

منفردي يشيد بجهود “التنسيقية”
أمــــر مهم ــة  ــ ــرازي ــ ــت ــ االح بـــــاإلجـــــراءات  الــريــاضــيــيــن  ــزام  ــ ــت ــ ال

أشاد عضو مجلس الشورى رضا منفردي، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة 
التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء  صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، في وضع 
التدابيــر واإلجــراءات االحترازيــة للوقاية مــن فيروس كورونــا )كوفيد 19(، 
بما في ذلك الخطة واالشــتراطات التي حددتها الســتئناف أنشــطة الصاالت 

والمالعب الرياضية.

وثّمـــن منفردي الدعم واالهتمام المســـتمر 
مـــن لـــدن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
وحـــرص  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
ســـمّوه الكبير إلعـــادة األنشـــطة الرياضية 
وفـــق خطـــة احترازيـــة في ظـــل الظروف 
االســـتثنائية الحالية، منّوًها بالدور الكبير 
الـــذي يضطلـــع بـــه ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة رئيـــس اللجنـــة األولمبية 

البحرينيـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
ومســـاندته  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 

لألنشطة الرياضية.
وأكد منفردي أهمية عودة نشـــاط القطاع 
الرياضـــي فـــي مملكة البحريـــن، خصوًصا 
مـــع المنجـــزات والنجاحـــات التـــي حققها 
القطـــاع في الفترة الماضية، ووضع اســـم 
البحريـــن علـــى خارطـــة العالـــم الرياضية 
ورفع اسم المملكة في المحافل الرياضية 

على المستويين اإلقليمي والدولي.

وذكـــر أنَّ اســـتئناف األنشـــطة الرياضيـــة 
والصـــاالت والمالعـــب كان يتطلـــب خطة 
الوطنيـــة  الخطـــة  مـــع  مدروســـة، تتســـق 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا، لضمان صحة 

وسالمة الجميع. 
والرياضييـــن  الالعبيـــن  التـــزام  أن  وأكـــد 
ومرتادي الصـــاالت الرياضية باإلجراءات 

يعـــد  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
أمـــًرا مهًمـــا ورئيســـيًا، ويعكـــس التعـــاون 
والتوجيهـــات  للتعليمـــات  واالســـتجابة 

الصادرة عن الجهات المختصة.
وقـــال إنَّ الصـــاالت الرياضيـــة اســـتأنفت 
نشاطها في اليومين الماضيين، األمر الذي 
لقـــي ترحيًبـــا كبيًرا من الشـــباب، خصوًصا 
الرياضييـــن والالعبيـــن وزبائـــن الصـــاالت 
الرياضيـــة، مشـــيًرا إلى أن الفتـــرة المقبلة 
تتطلـــب من جميـــع الرياضييـــن مزيًدا من 
الوطنيـــة،  بالمســـؤولية  واإلدراك  الوعـــي 
وعـــدم التهـــاون فـــي تطبيـــق اإلجـــراءات 
االحترازيـــة، فهم فئة مؤثرة في المجتمع، 
مـــا يجعلهـــم أمام مســـؤولية لإلســـهام في 
اســـتمرار نجاح وتمّيز مملكة البحرين في 
تطبيـــق مســـتويات عالية مـــن اإلجراءات 

والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

 رضا منفردي

القضيبية - مجلس الشورى

أعلن االتحاد اآلسيوي للسباحة 
ترشـــيح  مســـقط  فـــي  أمـــس 
الكويتي حسين المسلم لرئاسة 
االتحـــاد الدولي في االنتخابات 
المقررة في الخامس من يونيو 

2021 في الدوحة.
الترشـــيحات  بـــاب  وأقفـــل 
االســـيوية النتخابـــات االتحـــاد 

الدولي أمس األول.
ويشـــغل المســـلم حاليـــا منصب 
النائـــب االول لرئيـــس االتحـــاد 
الدولـــي للســـباحة، وهـــو أيضـــا 
مديـــر عـــام المجلـــس االولمبـــي 
االســـيوي وأميـــن عـــام اللجنـــة 

االولمبية الكويتية.
ويتعين بحســـب نظـــام االتحاد 
الدولي للســـباحة أن يحظى أي 
مرشـــح للرئاســـة بدعـــم القـــارة 

التي ينتمي إليها.
المســـلم  ترشـــيح  عـــن  وفضـــال 
للرئاسة، أعلن االتحاد االسيوي 
عـــن قائمـــة مرشـــحيه اآلخرين 
لالنتخابـــات وتضمنت الصينية 
نائـــب  لمنصـــب  زهـــو  جيهونـــغ 
الرئيس عن آسيا، والعماني طه 
الكشري والكازخســـتاني اندري 
كريوكـــوف والياباني دايتشـــي 
فيرينـــدرا  والهنـــدي  ســـوزوكي 

نانافاتي للعضوية.

الكويتي المسلم يترشح لرئاسة “دولي السباحة”

كووورة

أعلـــن يوفنتـــوس، أمـــس، إقالة 
مدربه ماوريســـيو ساري، عقب 
أبطـــال  لـــدوري  الفريـــق  وداع 
أوروبا، على يد ليون الفرنسي.
بيـــان  فـــي  اإلعـــالن  وجـــاء 
لبطـــل  الرســـمي  الموقـــع  عبـــر 
الكالتشـــيو، حيث قـــال النادي: 
“نعلن إعفاء ماوريســـيو ســـاري 
للفريـــق  كمـــدرب  مـــن منصبـــه 

األول”.
وأضاف: “يود يوفنتوس شـــكر 
كتابـــة صفحـــة  علـــى  المـــدرب 
النـــادي،  تاريـــخ  فـــي  جديـــدة 
بفوزه ببطولة الدوري التاســـعة 

على التوالي”.
وكان موقع “كالتشيو ميركاتو” 
إقالـــة  أن  ذكـــر  قـــد  اإليطالـــي، 
ســـاري من منصبه تمت بالفعل، 
أمـــس، عقـــب ســـاعات  صبـــاح 
اليوفـــي  مغـــادرة  مـــن  قليلـــة 

لدوري األبطال.

إقالة ساري
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ناصر بن حمد يشــيد برعاية جاللة الملك لرياضة الفروســية

الفرس الين أوف ديبارتشر عالمة فارقة

فينيسيوس مصدوم من قرار زيدان

أعــرب ممثــل جاللــة الملــك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة عن ســعادته بفوز 
الفرس الين أوف ديبارتشر في مضمار أسكوت البريطاني واحتالل الفرس المركز األول بكل جدارة واستحقاق، مشيرًا 
ســموه إلى أن الفوز تأكيد على الرعاية التي تحظى بها رياضة الفروســية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة أن الفـــرس اليـــن 

إمكانـــات  يمتلـــك  ديبارتشـــر  أوف 
عاليـــة بعـــد أن حقق المركـــز األول 

أيضًا في سباق بارموث البريطاني 
قبل أيام، مبينًا سموه أن فوزه في 
سباق أســـكوت البريطاني امتدادًا 
المتواصلـــة  اإلنجـــازات  لسلســـلة 

التي يحققها الفرس.
وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
اليـــن  الفـــرس  “قـــدم  خليفـــة:  آل 
أوف ديبارتشـــر مســـتويات مميزة 
فـــي الســـباق الـــذي شـــهد منافســـة 
أن  إال  األول،  المركـــز  علـــى  قويـــة 
اإلمكانيـــات العاليـــة التـــي يمتلكها 
الكبيـــر  الفـــارق  عملـــت  ديبارتشـــر 
المركـــز  باحتاللـــه  الســـباق  فـــي 
األول متفوقًا بمســـافة كبيرة على 

صاحب المركز الثاني”.
وأضـــاف ســـموه: “علـــى الرغم من 
الســـباق  فـــي  الواســـعة  المشـــاركة 
الفرســـان  مـــن  كوكبـــة  وتواجـــد 

كانـــت  ثقتنـــا  أن  إال  المميزيـــن، 
كبيـــرة بقـــدرات الفـــرس الين أوف 
ديبارتشـــر بتحقيق نتيجـــة طيبة، 
حيـــث قـــدم مســـتوى طيـــب أهلـــه 
بجـــدارة  األول  بالمركـــز  للفـــوز 

واستحقاق”.
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأشـــاد 
حمـــد آل خليفـــة بالجهـــود الطيبـــة 
التي بذلهـــا المدرب روجـــر فاريان 
مميـــزة،  بصـــورة  الفـــرس  بتهيئـــة 
إضافة إلـــى جهود الفـــارس ديفيد 
إيغان وحرصـــه على تقديم أفضل 

المستويات.

أفــاد تقريــر صحافــي إســباني، أمــس الســبت، بــأن البرازيلــي فينيســيوس 
جونيور، نجم ريال مدريد، مصدوم من عدم مشاركته أمام مانشستر سيتي.

وخسر ريال مدريد أمام مانشستر 
هـــدف،  مقابـــل  بهدفيـــن  ســـيتي 
ليودع دوري أبطال أوروبا من دور 
الــــ16 بنتيجـــة 2-4، فـــي مجمـــوع 

المباراتين.
“مـــاركا”  صحيفـــة  وبحســـب 
فينيســـيوس  فـــإن  اإلســـبانية، 
أمـــام  يشـــارك  لـــم  لمـــاذا  يفهـــم  ال 
يتوقـــع  لـــم  إذ  ســـيتي،  مانشســـتر 

علـــى  كاملـــة  دقيقـــة   90 البقـــاء 
مقاعد البـــدالء، وأيًضا عدم القيام 

بعمليات اإلحماء.
أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
فينيسيوس يشعر باإلحباط عقب 
الخـــروج من دوري أبطـــال أوروبا، 
مؤكدة أنه ليس غاضًبا من زيدان، 
لكنـــه يشـــعر بخيبـــة أمـــل ألنـــه لـــم 

يلعب.

وأوضحت أن هناك شعورا متزايدا 
فـــي النـــادي بأن زيـــدان ال يثق في 
فينيسيوس، وهو شعور خرج بعد 
عودتـــه لتولي تدريـــب الفريق في 
األشهر األخيرة من موسم 2018 - 
2019، عندمـــا اســـتغرق األمر وقًتا 
البرازيلـــي  الالعـــب  لمنـــح  طويـــاًل 
بعـــض الدقائـــق عقـــب تعافيـــه من 
فينيســـيوس  ويحظـــى  اإلصابـــة. 
باهتمـــام مـــن العديـــد مـــن األندية، 
أبرزها باريس ســـان جيرمان، الذي 

فـــي ريـــال  استفســـر عـــن وضعـــه 
مدريـــد، إذ أراد مواطنـــه ليوناردو، 
المدير الرياضي لباريس، الحصول 
علـــى خدماتـــه، حتى لـــو كان على 
سبيل اإلعارة، كما أنه متفاجئ من 

أنه ال يلعب كثيًرا مع الملكي.
وأكـــد التقريـــر أنه تم الســـؤال عنه 
أيًضا مـــن قبل فريقين كبيرين في 
البريميرليج، وكان رد ريال مدريد 

بأنه ليس للبيع.

المكتب اإلعالمي

كووورة

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

أحمد مهدي

من االجتماع المرئي

سبورت

حسين المسلم



دوري  األحـــد،  اليـــوم-  يســـتأنف 
الدرجة الثانية لكرة القدم للموســـم 
وذلـــك   ،2019-2020 الرياضـــي 
ضمـــن  مهميـــن  لقاءيـــن  بإقامـــة 
منافســـات الجولـــة 17 مـــن القســـم 

الثاني عند 7 مساًء.
يلعب المالكية مع قاللي على ملعب 
مدينة حمـــد، والبحرين مـــع البديع 
وتســـتكمل  األهلـــي.  اســـتاد  علـــى 
مباريـــات الجولـــة غـــًدا- اإلثنين، إذ 
يلعـــب االتحـــاد مـــع االتفـــاق علـــى 
ملعـــب مدينـــة حمـــد، وســـترة مـــع 

التضامن على استاد األهلي.
الدرجـــة  دوري  ترتيـــب  ويشـــير 
الثانية إلى صدارة المالكية برصيد 
37 نقطـــة من 14 مبـــاراة، البحرين 
31 نقطة من 14، البديع 27 من 14، 
قاللي 24 من 15، مدينة عيسى 23 
من 15، ســـترة 20 مـــن 14، االتحاد 
 14 مـــن   8 االتفـــاق   ،14 مـــن   13

والتضامـــن فـــي المركـــز األخير بال 
نقاط من 14 مباراة.

فـــإن  اليـــوم،  لمباريـــات  وبالنســـبة 
المالكيـــة يرغـــب بفـــوز يقربـــه مـــن 
ضمان الصعود إلى الدوري الممتاز، 
أمـــام قاللـــي الـــذي يخـــوض لقاءه 
الثـــالث  للنقـــاط  ويســـعى  األخيـــر 
التي ســـتؤهله للعب القســـم الثاني 
والمنافسة على بطاقة الصعود، كما 
تعتبـــر مباراة البحرين والبديع لقاًء 
قوًيـــا ومرتقًبـــا؛ كونهمـــا منافســـين 

على الصعود أيًضا.

استئناف دوري الدرجة الثانية بلقاءين

وقعت إدارة نادي االتفاق عقًدا مع المدرب الوطني مرتضى عبدالوهاب؛ 
لإلشراف على الفريق األول لكرة القدم خالل الموسم الرياضي المقبل.

وجرت مراســـم توقيع العقد مساء 
يـــوم أمـــس األول في مقـــر النادي، 
كمـــا تـــم اإلعـــالن عـــن التعقـــد مـــع 
الباشـــا  المـــدرب الوطنـــي حســـين 

كمساعد لمرتضى عبدالوهاب.
ومرتضى عبدالوهاب العب دولي 
سابق وســـبق له التواجد في مهام 
فنيـــة مـــع أنديـــة محليـــة مختلفـــة 

يقـــود  وهـــو  واالتحـــاد،  كاألهلـــي 
الفريـــق فيمـــا تبقـــى مـــن الموســـم 
الحالي بعد انتقـــال المدرب محمد 
مـــع  مســـاعدا  للعمـــل  عبدالغنـــي 
المـــدرب التونســـي لألهلـــي كمـــال 
الزواغـــي، كما يعد حســـين الباشـــا 
نـــادي  أبنـــاء  الفنيـــة  الكـــوادر  مـــن 

االتفاق.

عبدالوهاب مدرًبا لالتفاق والباشا مساعًدا

إسماعيل عبداللطيف

عمار موالي

مـــع ختـــام الجولـــة 12 لدوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز، فإن 
صـــدارة هدافي الـــدوري حتى 
اآلن باتت ثنائية بعد أن كانت 

ثالثية قبل االستئناف.
ويملـــك العـــب الرفـــاع كميـــل 
األسود والعب األهلي أرنست 
7 أهـــداف لـــكل واحـــد منهمـــا، 
تضـــم  الصـــدارة  كانـــت  فيمـــا 
أيًضـــا العب المحرق إيفرتون، 
لكنه لم يزر الشباك خالل هذه 

الجولة.
وأرنســـت  األســـود  ويقـــدم 
جميـــع  علـــى  مثالًيـــا  موســـًما 
األصعدة، خصوصا مع حسهم 
التهديفـــي العالـــي بإمكاناتهـــم 
يعتبـــر  إذ  الكبيـــرة،  الفنيـــة 
األسود من العناصر البارزة مع 
“الســـماوي” في خط الوســـط، 
كمـــا أن أرنســـت قائـــد هجـــوم 

“النسور”.

نجح العـــب األهلي قطـــب الدين 
مـــع  األول  هدفـــه  تســـجيل  فـــي 
فريقه خالل دوري ناصر بن حمد 
الرياضـــي  الموســـم  فـــي  الممتـــاز 

الحالي 2019-2020.
ويعتبـــر الهـــدف األول لقطب في 
خـــالل  وجـــاء  الممتـــاز،  الـــدوري 
مباراة الحالة مســـاء أمس األول، 
وكان باكـــورة مسلســـل األهـــداف 

الثالثة للنسور األهالوية.
ويعتبـــر قطب الدين من الالعبين 
الذيـــن يجيـــدون اللعـــب بمركـــزي 
الظهير األيمن واأليسر، باإلضافة 

إلى خط الوسط.

الهدف األولصدارة ثنائية

حقق النجمة فوزا مســتحقا وثمينا على حســاب الشــباب بأربعة أهداف مقابل واحد، 
في المباراة التي جمعت الطرفين، مســاء أمس، على اســتاد مدينة خليفة الرياضية، 

ضمن ختام منافسات الجولة 12 لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

وتقـــدم النجمة بهدف منذ الشـــوط األول، 
قبل أن يعود الشباب ويعادل النتيجة في 
الشـــوط الثاني، إال أن الرهيـــب النجماوي 
رد بثالثـــة أهـــداف متتاليـــة محققـــا فـــوزا 

مهما في مشواره بالمسابقة.
وفي مباراة احتضنها اســـتاد الشـــيخ علي 
بن محمد آل خليفة، تعادل البســـيتين مع 

الرفاع الشرقي بنتيجة )2-2(.

النجمة والشباب

معظـــم  فـــي  هادًئـــا  األول  الشـــوط  جـــاء 
مجرياته، فيما كان النجمة الطرف األفضل 
من خالل االستحواذ الكرة، باإلضافة إلى 
بعـــض المحـــاوالت الخجولـــة علـــى مرمى 
حارس الشـــباب حســـن عبدالعزيز، والذي 
شـــارك أساســـًيا بـــدالً عـــن الحـــارس علـــي 

عيسى الغائب بداعي اإلصابة.
ونجح النجماويون فـــي التقدم بالنتيجة، 
بعـــد أن ســـدد محمد الطيب كـــرة ثابتة لم 
ينجـــح حارس الشـــباب في اإلمســـاك بها؛ 
لترتـــد من بيـــن يديه إلـــى إبراهيـــم أحمد 
حبيـــب الـــذي تابـــع الكـــرة مباشـــرة وبقوة 
فـــي المرمـــى معلًنـــا الهـــدف األول وصوال 

للدقيقة )34(.
الشوط الثاني

وســـدد محمد الطيـــب كرة اعتلـــت مرمى 
الشـــباب قليـــال )50(. وســـجل الشـــبابيون 
المدافـــع  توغـــل  بعدمـــا  التعـــادل  هـــدف 
األيمـــن أحمد فاضـــل ولعب كـــرة عرضية 

قويـــة تابعهـــا البديـــل علي حســـن ســـعيد، 
والذي ســـجل من أول لمسة له بعد دخوله 
مباشـــرة )54(. ولـــم تدم فرحة الشـــبابيين 
كثيـــرا، إذ نجـــح النجمـــة في التقـــدم مرة 
أخرى، بعدما بذل هشـــام منصور مجهودا 
فرديـــا رائعـــا من جهـــة اليســـار ولعب كرة 
عرضيـــة تابعها بنجاح محمـــد الطيب في 
الشـــباك عند الدقيقـــة )64(. وانفرد البديل 
النجمـــاوي علي منير بحارس الشـــباب، إال 
أنـــه لم يحســـن التصـــرف مع الكـــرة مفوتا 

فرصة زيادة غلة األهداف )71(.
وســـجل النجمـــة الهـــدف الثالـــث مـــن كرة 
قوية سددها علي كامل من خارج منطقة 
الجزاء سكنت يسار الحارس عند الدقيقة 
)82(. وســـجل النجمـــة الهـــدف الرابـــع عبر 

إيمانويل (90+1(.
أدار المبـــاراة الطاقـــم التحكيمـــي المكون 
مـــن حكم الســـاحة وليد محمـــود، وعاونه 
سيد فيصل علوي وعبدالرحمن الدوسري، 

والحكم الرابع عبدالعزيز شريدة.

البسيتين والرفاع الشرقي

رغم تقـــدم الرفاع الشـــرقي بهدف لالعب 
عبـــدهللا الهـــزاع جـــاء فـــي الدقيقـــة )30( 
مـــن مســـافة بعيـــدة مســـتفيدا مـــن تقـــدم 
حارس البســـيتين عبدهللا الذوادي، إال أن 
البســـيتين حقـــق عودة قوية فـــي المباراة 
وســـجل هدفيـــن متتالييـــن فـــي الشـــوط 
الثانـــي، إذ ســـدد عبـــدهللا دعيج كـــرة أوال 

فـــي الدقيقة )54(، قبـــل أن يضيف الثاني 
من كرة رأســـية في الدقيقـــة )63(. ونجح 
الشـــرقاويون في تســـجيل هدف التعادل 
عنـــد الدقيقـــة )86( عبـــر الالعـــب محمـــد 
الرميحي. أدار المباراة الطاقم التحكيمي 
المكون من حكم الســـاحة عبدهللا قاســـم، 
وعاونـــه ياســـر تلفـــت وصـــالح جناحـــي، 

والحكم الرابع سيد عدنان محمد.

بنقطة يــخــرج  والبسيتين  ــث..  ــال ــث ال الــمــركــز  الــشــرقــي  الـــرفـــاع  يفقد  ــادل  ــع ــت ال

نجمة الحربان تكسب “الماروني” برباعية

من لقاء النجمة والشباب من لقاء البسيتين والرفاع الشرقي

فرحة نجماوية تكررت 4 مرات

حارس البسيتين كلف فريقه هدفا في الشوط األول

الرميحي أنقذ الرفاع الشرقي من الخسارة
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إســـماعيل  المحـــرق  العـــب  قـــال 
عبداللطيـــف إن نتيجـــة التعـــادل 

أمام الحد لم تكن سيئة.
وأشار عبداللطيف إلى أن الفريق 
األحمـــر وصل لمرمـــى الحداويين 
فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة، إال أنه لم 
يوفـــق فـــي هـــز الشـــباك، مؤكـــًدا 
أن هـــذا األمـــر بحـــد ذاتـــه مؤشـــر 
فـــي  التركيـــز  ويبقـــى  إيجابـــي 

اللمسات األخيرة.
عـــدم  مـــن  “عانينـــا  وأضـــاف: 
التوفيـــق، وكنـــا نطمـــح للفـــوز، إال 
أن التعادل جيد. ســـنحاول كسب 

المزيد من النقاط”.

اعتبـــر العـــب الحالة عمـــار موالي 
أن الخســـارة مـــن األهلـــي عقـــدت 
يتذيـــل  الـــذي  لفريقـــه  الموقـــف 

الترتيب برصيد 5 نقاط فقط.
وأشـــار موالـــي إلـــى أن المباريات 
الســـت المتبقيـــة ســـتكون بمثابة 
النهائيـــات لــــ “البرتقالـــي”، مؤكـــًدا 
أهميـــة طـــي صفحـــة الجولـــة الــــ 
12 والتركيـــز علـــى مـــا تبقـــى في 
الدوري؛ كوننا نســـعى للهروب من 
شـــبح الهبوط إلـــى دوري الدرجة 

الثانية.

علـــى الرغـــم مـــن كـــون التعديـــل 
المؤقـــت للقانـــون )3( لكـــرة القدم 
ســـمح باســـتبدال 5 العبيـــن فـــي 
المبـــاراة خـــالل 3 فتـــرات توقـــف 
فقـــط، إال أن مـــدرب الحـــد محمد 
واحـــًدا  تبديـــالً  أجـــرى  الشـــمالن 
فقط خالل مباراة المحرق، وكان 
ذلـــك قبيـــل دقائـــق معـــدودة مـــن 
صافـــرة النهاية، إذ أشـــرك الالعب 
فـــي حيـــن علـــى  محمـــد جمـــال، 
العكس تماًما، فإن مدرب المحرق 

باكيتا أدخل 5 العبين بدالء.

نتيجة معقدةغير سيئة تبديل وحيد جزئيات بسيطة
الحـــد ســـيد محمـــد  قـــال العـــب 
عدنـــان إن عامل اإلرهاق أثر على 
الفريقين، مشـــيًرا إلى أن جزئيات 
بسيطة حســـمت التعادل للمحرق 

بعدما كان فريقه متقدًما.
وأوضـــح أن قلـــة التركيـــز كلفنـــا 
اســـتقبال هـــدف التعـــادل، مبيًنـــا 
أن العامـــل البدني أرهق الناديين؛ 
بســـبب فتـــرة التوقـــف الطويلـــة، 
لكنها وحرارة الجو ليست أعذاًرا، 
كان  العـــام  المســـتوى  أن  مؤكـــدا 
مقبـــوال، وأن الحـــد يملك األفضل 

لتقديمه في الجوالت المتبقية.

سعود العسمسيد محمد عدنان

حسين الباشامرتضى عبدالوهاب

أكد العب الرفاع سعود العسم أن 
الفوز الذي حققه “الســـماوي” على 
حســـاب المنامة كان مهًمـــا، معرًبا 
النقـــاط  بتحقيـــق  ســـعادته  عـــن 

الثالث.
وشـــكر العســـم الجهازيـــن الفنـــي 
إلـــى  واإلداري لفريقـــه باإلضافـــة 
زمالئـــه الالعبين على مـــا قدموه 
داخـــل الملعب، متمنًيـــا أن يحقق 
الرفـــاع المزيـــد مـــن االنتصـــارات 
خالل قادم الجوالت والتقدم في 

رصيد النقاط بسلم الترتيب.

7 العبينفوز مهم
علـــي  الرفـــاع  لمـــدرب  يحســـب 
عاشـــور اعتماده بشـــكل كبير في 
التشـــكيلة األساسية خالل مباراة 
شـــباب  7 العبيـــن  علـــى  المنامـــة 
)تحت 23 سنة(. وشهدت المباراة 
إشـــراك 7 العبيـــن شـــباب بصفـــة 
أساســـية مـــع الرفاع، وهـــم: حمد 
غانـــم   ،)1997 )مواليـــد  شمســـان 
العســـم  ســـعود   ،)1997( مســـعد 
 ،)1999( عنـــاد  صالـــح   ،)1999(
محمـــد   ،)1998( مرهـــون  محمـــد 
عبدالقيوم )2001( وســـيد هاشـــم 
عيســـى )1998(. وقـــدم الالعبون 
الفتـــة،  مســـتويات  الشـــباب 
ويعتبـــرون مـــن العناصـــر البـــارزة 
حتـــى علـــى مســـتوى المنتخبـــات 
األولمبـــي  )األول،  الوطنيـــة 
هاشـــم  ســـيد  وبـــرز  والشـــباب(. 
عيســـى كثيـــًرا بتســـجيله هدفين 
من أصل 3، علًما أن الســـماوي فاز 

.)3-1(

أحمد مهدي )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

الحد

المحرق

الرفاع

الرفاع الشرقي

النجمة

29

27

22

21

18

نقطة من 12 مباراة

نقطة من 12 مباراة

نقطة من 12 مباراة

نقطة من 12 مباراة

نقطة من 12 مباراة

المنامة

األهلي

البسيتين

الشباب

الحالة

15

14

9

7

5

نقطة من 12 مباراة

نقطة من 12 مباراة

نقطة من 12 مباراة

نقطة من 12 مباراة

نقطة من 12 مباراة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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قررت شــركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة الســيارات تقديم 
نســخ خاصــة باللــون األســود مــن طــراز كامــري احتفــاال بالذكــرى 

السنوية األربعين لها.

ــع “كــــارســــكــــوبــــس”  ــ ــوقـ ــ وذكـــــــــر مـ
ــاص بــــأخــــبــــار الــــســــيــــارات  ــ ــخــ ــ ــ ال
أن تويوتا ستطرح النسخ الخاصة 
ــن ســيــارة  مـ ــود  ــ األســ ــون  ــلـ الـ ذات 
كــامــري فــي الــيــابــان خــال الوقت 
نشرها  من  تأكيدات  دون  الحالي 

في بقية األسواق العالمية.
اإلصــدار  يحظى  أن  المنتظر  ومــن 
ــيـــة مــع  ــمــســات ريـــاضـ ــل ــخــــاص ب ــ ال
فــخــمــة بجلود  مــقــصــورة داخــلــيــة 

ــراء، إضـــافـــة إلــى  ــمـ ســـــوداء أو حـ
عجات معدنية بمقاس 18 بوصة، 
زخــارف  على  السيارة  تحصل  كما 

في المصابيح األمامية والخلفية.
المزايا  من  وتحمل كامري العديد 
التقنية مثل خاصية تبريد وتدفئة 
أنظمة  وكــذلــك  األمــامــيــة  المقاعد 
النقطة  بــرصــد  الــســائــق  مــســاعــدة 
السيارات  مــن  والتحذير  العمياء 

الخلفية.  

تويوتا كامري في إصدار أسود

كشــفت “شــانغان” عــن طــراز جديــد ســيكون مــن ضمــن موديــات الشــركة 
للعام الجاري 2020، والتي تأتي بتصميم متعدد االســتخدام SUV. ونشــرت 
الشــركة الصينيــة الصــور األولى للطراز الجديد الذي ســيعرف باســم “يوني 
تي”، وأكدت أنها تستهدف بهذا الموديل جذب فئة الشباب من حول العالم.

يأتـــي طـــراز يونـــي تـــي 2020 بطول 
إلـــى 177 إنـــش وعـــرض يصـــل إلـــى 
73 إنـــش، مع واجهـــة أمامية جديدة 
كلًيـــا بشـــبكة تهوية للمحـــرك عريضة 
علـــى  تعتمـــد  أماميـــة  ومصابيـــح 

تكنولوجيا الـ LED القوية. 
كمـــا زيـــن الهيـــكل الخارجـــي بلمســـة 
باللون البرتقالـــي األنيق ظهرت جلًيا 
بخط رفيع ممتد على سقف السيارة، 

وعوادم رباعية وإطارات كبيرة.

كشفت الشــركة البريطانية العريقة لصناعة الســيارات الفارهة بنتلي عن 
أحــدث النســخ مــن األيقونــة الشــهيرة Continental GT الفاخــرة، التــي 

جاءت بخصائص جديدة ومميزة على صعيد التصميم واألداء.

ونشـــرت الشـــركة البريطانيـــة صور 
Continen�  جديدة للطـــراز الفريـــد

tal GT، وأكـــدت أن هـــذه النســـخة 
شـــبه  قيـــادة  بنظـــام  تدعيمهـــا  تـــم 
آلية، وســـتصدر بالعديـــد من األلوان 

الجديدة.
بنتلـــي أن  شـــركة  وأوضحـــت 
األيقونة Continental GT ســـتأتي 

بخيـــارات في األلـــوان كثيرة، تصل 
إلـــى 62 لونا مختلفـــا؛ إلرضاء كافة 
أذواق العمـــاء حـــول العالـــم، وأبرز 
هـــذه األلـــوان الجديـــدة Viridian و

.Snow Quartzو Patina
كما جـــاء تصميـــم الســـيارة الكوبيه 
رائـــع،  زجاجـــي  بانورامـــي  بســـقف 
بخاصية تقليل وهج أشعة الشمس. قدمــت شــركة التعديــل Hofele ســيارة مرســيدس آي أم جــي إي 53 كابريوليــه 

Mercedes-AMG E53 Cabriolet على اإلنترنت.

تضاهـــي  التـــي  الســـيارة  هـــذه  تتميـــز 
مايبـــاخ  طـــرازات  وفخامتهـــا  بتصميمهـــا 
باللـــون المعدنـــي الملكـــي األزرق، وتتميـــز 
أيضـــا بمصد أمامي معدل مـــع محيط من 
الكروم لمداخل الهواء الجانبية ولمســـات 

بيانو سوداء المعة في المنتصف.
وفـــي الوقـــت نفســـه، تـــم تبديـــل الشـــبكة 

الجديدة بشـــبكة عمودية، تذكرنا بطرازاتـ 
AMG الراقيـــة الحديثـــة، وشـــعار هوفلـــي 

يظهر اآلن في منتصفها.
كمـــا تؤكـــد عناصـــر الكـــروم المضافة على 
المصـــدات  مـــن  تمتـــد  والتـــي  الجانبيـــن، 
األماميـــة وصوال إلى المصـــد الخلفي على 

الطابع الفاخر للسيارة هذه.

شانغان “يوني تي“ الجديدة

وصول أيقونة بنتلي كونتننتال

مرسيدس آي أم جي إي 53 هوفلي 2020

السيارة تقدم نفسها يشكل رياضي 
الســـيدان  تجمـــع  فهـــي  خـــاص، 
والكوبيـــة بصـــورة عصريـــة جـــدا، 
والمحافظة على تراث كادياك مع 
خطوطهـــا الحادة الفارهة األمامية 
والخلفيـــة التـــي تعطي ســـي تي 5 
بعـــض العدوانية والقوة مثل باقي 
شـــقيقاتها، كمـــا تســـاهم المصابيح 
األمامية واألضـــواء الخلفية األقل 
ســـمًكا فـــي توفير ســـيارة ســـيدان 
جنـــرال  مـــن  رفيـــع  تصميـــم  ذات 
بـــإرث  وترتقـــي  العريقـــة،  موتـــور 
العامـــة الحائـــزة علـــى جوائز، من 
خـــال الجمـــع بيـــن دقـــة التصميم 
وفخامـــة األداء وأعلى مســـتويات 
الراحة المدعومـــة بأحدث تقنيات 

كادياك.
إن ســـيارة CT5 2020 هـــي خطوة 
كبيـــرة إلـــى األمـــام بالنســـبة ألهـــم 
موتورز، لقـــد  جنـــرال  فـــي  إنتـــاج 
أصبح االهتمـــام بالتفاصيل كبيرا، 
بينمـــا تســـتمر جنرال موتـــورز في 
القيـــام بأفضـــل مـــا تقـــوم بـــه مـــن 
حيـــث تقنية المعلومـــات والترفيه 
الحركـــة  نقـــل  مجموعـــة  وبراعـــة 
الفعالة، وأخيًرا فهي تخرج سيارة 
تكمـــل نقـــاط القـــوة هذه، بـــدال من 
كونهـــا موجـــودة علـــى الرغـــم مـــن 
تلك العناصر. وCT5 هو دليل على 
أن كاديـــاك تتحـــرك فـــي االتجـــاه 

الصحيح.
مـــن الخـــارج مع التصميـــم الجديد 
كلًيـــا بالســـقف المنحنـــي تســـتطيع 
ماحظـــة التصميم الكلي للســـيارة 
مـــن عـــدة نواحـــي خصوصـــا فـــي 
المريحـــة،  بالمقاعـــد  الجلـــوس 
والحجـــم الكلـــي لهـــا تقـــول بأنهـــا 
مـــع  ممتـــازة  بمســـاحات  ســـيارة 
فـــي  العصريـــة  علـــى  المحافظـــة 
ومـــن جماليـــات  العـــام،  التصميـــم 
التصميم الخارجي المرايا الجانبية 
كمـــارو  ســـيارات  تشـــبه  والتـــي 
األبواب  المحبوبة، توفـــر مقابـــض 
سهولة كبيرة في الدخول من دون 
أي تعقيد وأزرار ولمســـات كادياك 

واضحـــة من خال الواجهة مع مع 
الشـــبك والشـــعار الجديـــد للعامة، 
التـــي  الطويلـــة  اإلضـــاءات  ومـــع 
تعرف بها كما أنها الكبيرة اسكاليد، 
وكذلـــك فـــي المؤخـــرة الرياضيـــة 
والتي تتمـــازج بصـــورة جميلة مع 

الزوايا.
التصميم الداخلـــي في CT5 يمثل 
خطـــوة كبيرة إلى األمام لكادياك، 
بأنـــي  أحسســـت  جلوســـي  وفـــور 
وألول  جـــدا  كبيـــرة  ســـيارة  فـــي 
مـــرة منذ انطـــاق تجـــارب القيادة 
قمـــت بتعديـــل الكرســـي الخـــاص 
بي إلـــى جهة األمـــام، ففـــي العادة 
أرجعـــه الـــى آخر حـــد، وهـــذا دليل 
علـــى ذكاء الداخليـــة والمســـاحات 
طـــوال  لألشـــخاص  الممتـــازة 
القامـــة مثلي! والعـــودة للمقصورة 
الداخليـــة، فتصميمـــه أكثـــر إثـــارة 
اســـتخدمت  حيـــث  لاهتمـــام، 
كاديـــاك الطبقات والزوايا المثيرة 
المقاعـــد  أكبـــر.  بشـــكل  لاهتمـــام 
القياســـية المجهـــزة بالجلـــد والتي 
هي الصـــورة الرياضيـــة والمريحة 
تعطـــي إحساســـا خاصا جـــدا، إلى 
جانب شاشـــة المعلومات والترفيه 
والتوصيـــل  بوصـــات   10 مقـــاس 
الذكـــي باألجهـــزاة الذكيـــة ســـواء 
مـــن دون  اآليفـــون أو االندرويـــد، 
أي أزرار مزعجـــة مـــع وضوح كبير 
وســـهولة مـــع أدوات التحكـــم فـــي 
الســـيارة التي تتوافق مع أســـلوب 

قيـــادة الســـائق إلى أحـــدث تجربة 
مســـتخدم كاديـــاك التـــي تضفـــي 
أي  مـــن  أكثـــر  شـــخصية  لمســـة 
وقـــت مضـــى، وتوفـــر طرًقـــا أكثـــر 
ســـهولة للتفاعل مـــع نظام كادياك 
للمعلومـــات والترفيـــه عبـــر تقنيـــة 
 NFC القريـــب  المـــدى  اتصـــال 
الـــدوار الجديـــد،  ونظـــام التحكـــم 
ومـــع المحافظة على الكاســـيكية 
بالتصميـــم الداخلـــي الامع، والذي 
يعطي كل من في CT5 شعوًرا أكثر 
تمّيزًيا مع الزوايا الصغيرة والمهمة 
حامات أكواب الكونســـول وذراع 
تغيير الســـرعات، ووضـــع المفتاح، 

وغيرها.
يعطي المحرك الجديد من كادياك 
السيارة قوة ممتازة وصرفية ذكية 
جـــدا فـــي الوقـــود كان واضحا من 
خال التجربة لعدة أيام مع توفير 
قيـــادة ممتعـــة والجمع بيـــن األداء 
بهـــدوء  والتحســـينات  والراحـــة 
كبيـــر مـــن خـــال نظـــام كاديـــاك 
MacPherson والذي يأتي بمحور 
مزدوج؛ لتحســـين مستويات عزل 
الطريق واستجابة السائق. أما في 
الخلف، فإن نظام التعليق المستقل 
ذا الخمـــس وصـــات يســـاعد فـــي 
تعزيز إحســـاس التحكم بالســـيارة 
مـــع تقديم انـــواع القيادة بحســـب 
الحاجة مثـــل Tour، Sport، ونمط 
My Mode الجديد، أن تغير ضبط 
ناقل الحركة، وإحســـاس التوجيه 

والفرامـــل، وتوزيـــع عـــزم الدوران 
األمامي/الخلفـــي )مع نظـــام الدفع 
وخصائـــص  المتوفـــر(  الرباعـــي 
تجربـــة  لتقديـــم  الســـيارة  صـــوت 

قيادة أكثر تخصيًصا.
يتجمع هيكل أكثر صابة مع نظام 
التعليـــق الفاخـــر؛ من أجل ســـياقة 
يوميـــة جميلـــة فـــي الســـيارة،  مع 
إطارات بمقاسات تتناسب حجمها 
جدا للتحكم في القيادة الرياضية، 
والتـــي تســـاهم فـــي العزل بنســـبة 
كبيـــرة فيها، حيـــث تظـــل الكابينة 
عموما عند مستوى هادئ يتناسب 
مع أي ســـيارة فاخرة أخرى وســـط 
جميـــع الطرقـــات مـــع ناقـــل حركة 
أوتوماتيكي بـ 10 ســـرعات ســـلس 
جدا مع العديد من أنظمة السامة 
التـــي تواكـــب كل التقنيـــات التـــي 
تصميـــم  فقـــد  الســـيارة،  تعطيهـــا 
ضمـــان  فـــي  للمســـاعدة  الســـيارة 
سامة الركاب والمشاة بتجهيزات 
كثيرة مثل مســـاعد الركن األمامي 
مـــن  التنبيـــه  ونظـــام  والخلفـــي، 
االصطدام األمامي مع الحساسات 
في كرسي السائق، ونظام الفرملة 
التلقائيـــة األماميـــة عند اكتشـــاف 
المشـــاة ومراقبـــة النقطـــة العمياء، 
وكل ذلك أساســـية في السيارة مع 
حزمات اخرى في موديات أخرى 

.CT5 من

وصلت الحجوزات على 
فورد برونكو الجديدة 

إلى 230 ألف حجز، 
من بينها 7,000 حجز 
 First Edition لنسخة

بعد أن قررت فورد 
مضاعفة الرقم من 

3,500 سيارة مقررة من 
هذه النسخة.

كشــفت شــركة “كيا موتورز” عن تصميم ســيارة ســونيت الرياضية 
دلهــي  معــرض  فــي  الجديــدة  المدمجــة  االســتخدامات  متعــددة 
للســيارات 2020 في الهند، وال تائم هذه الســيارة الســوق الهندية 
فحســب، بل تعتنــي كذلك بتفضيــات الزبائن الشــباب والعصريين 

في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

وتعتبـــر ســـونيت، التـــي يشـــكف 
عنهـــا للمرة األولى على اإلطاق، 
الســـيارات  لمســـتقبل  تمهيـــدا 
الرياضية متعددة االستخدامات 
المدمجـــة في الشـــركة. وســـيتم 
بشـــكل  التصميـــم  هـــذا  تطويـــر 
أكبـــر قبيـــل اإلطاق في الســـوق 
الهنديـــة فـــي النصـــف الثاني من 
فـــي  اإلطـــاق  ويتبعهـــا   ،2020
الشـــرق األوســـط وإفريقيـــا فـــي 

وقت الحق من العام.

العصـــري  خـــال تصميمهـــا  مـــن 
البارز،  والديناميكي وحضورهـــا 
تم تزويد ســـيارة ســـونيت بعدة 
ميـــزات هي األفضل مـــن نوعها، 
مثـــل مظهرهـــا المذهـــل، وشـــبك 
“أنف النمـــر” األمامي الذي ُتعرف 
الهندســـية  واألشـــكال  كيـــا،  بـــه 
المتراكبـــة ضمن نســـيج الشـــبك 
األمامي، وأضـــواء “عيون النمر” 
اإلشـــارة  وأضـــواء  النهاريـــة، 

الخلفية العريضة.

جديد كيا.. موديل سونيت 2021

تجربة قيادة الرائعة كاديالك CT5 الجديدة كليا
بالتكنولوجيــا وعــززت  بــذكاء  صممــت  رياضيــة  ســيارة 

أحببـــت الطريقة التي تقدم نفســـها ســـيارة التجربة هذا األســـبوع من كاديـــاك بموديلها 
الرائع جدا ســـي تي 5 والتي وصلت معارض كادياك في الشـــركة الوطنية للسيارات في 
ســـترة والتي كانت عندنا لمدة أيام للتقرب إليها أكثر خصوصا، وإني شـــاهدتها اوال في 
معرض دبي للســـيارات األخير، حيث قدمت كادياك الســـيارة الســـيدان الرائعة للجمهور 
للمرة األولى في الشـــرق األوســـط خال مشـــاركتها في المعرض في العام 2019 بعد أن 

قدم الشكل الخارجي أوال في السيارة االختبارية الخيالية إسكاال.

طارق البحار
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تجنب عادات يقوم بها الفاشلون!
في حين يبحث معظم األشــخاص عن طرق تســاعدهم على النجاح، ويســعون دوًما لالســتماع إلى قصص النجاح 
لتقليدها وتحقيق نجاح مماثل، إال أن تقليد ما يقوم به اآلخرون والعيش بالطريقة التي يعيشون بها ال يعد نجاًحا. 

وألن أفضل طريقة لتحقيق النجاح تكمن في تجنب أسباب الفشل، انتبه إلى العادات التالية وحاول تجنبها.

1 - التشتت

األشـــخاص المشـــتتون ال يعيشـــون فـــي اللحظـــة الراهنة، 
وإنما يفكرون دوًما إما في الماضي أو في المستقبل.

2 - الكالم دون فعل

رغم أنه من األفضل دائًما تنفيذ الخطط بدال من الحديث 
عنهـــا، إال أن الكثيـــر مـــن األشـــخاص يتحدثـــون كثيًرا عن 
الخطـــط دون أن ينفذوهـــا، حتـــى أن هنـــاك مـــن يكتـــب 
علـــى مواقـــع التواصل االجتماعي خططه لفتح شـــركة أو 
التدريـــب مـــن أجل ماراثـــون؛ ليحصـــل على اإلشـــادة من 

الناس دون أن يقوم في الحقيقة بأي شيء.
تكمـــن المشـــكلة هنـــا فـــي أن الرغبـــة فـــي المشـــاركة فـــي 
ماراثـــون والمشـــاركة الفعليـــة به أمـــران مختلفـــان تماًما، 
ورغـــم ذلك، فـــإن المخ ال يســـتطيع التفرقة بيـــن األمرين، 
ممـــا يعني أنـــه عندما يخبر الشـــخص اآلخريـــن؛ بهدف ما 
ويشـــيدون بـــه، فـــإن ذلك قد يخـــدع المخ ويجعله يشـــعر 
أن الشـــخص حقق الهدف بالفعل، وهو ما يشـــعره بالرضا، 

ويقلل حماسته للقيام بالعمل الالزم لتحقيق هدفه.

3 - قضاء الكثير من الوقت مع األشخاص الفاشلين

يتأثـــر النـــاس بطاقات من حولهـــم، وبالتالي عندما يقضي 
الشـــخص وقتـــا طويـــال مـــع األشـــخاص الفاشـــلين، فإنـــه 
قـــد يتحـــول إلى واحد منهـــم، ولذلك من المهـــم أن يختار 
الشـــخص بعناية األشـــخاص الذيـــن يقضي أغلـــب الوقت 

معهم.

4 - كره كل شيء

يكره األشخاص الفاشلون األشخاص الذين يقومون بعمل 
جيـــد، كمـــا أنهـــم يتذمرون من كل شـــيء يحـــدث حولهم، 
لذلك من المهم أن ينتبه الشـــخص ويالحظ ســـلوكه، فإذا 
كان يتذمـــر ويكره كل شـــيء حوله، فإن حياته ســـتصبح 

سيئة للغاية.

5 - المماطلة

يفضـــل األشـــخاص الفاشـــلون تأجيـــل كل شـــيء مـــن 
دون ســـبب، ويمكن للشـــخص تأجيـــل المهام في حالة 
واحـــدة، وهي إذا كان ســـيقوم بهـــا بطريقة أفضل في 

حالة إذا ما قام بتأجيلها، أما إذا كان سينفذ المهام في 
وقـــت الحق بنفس النتيجة، فعليه أن يقوم بذلك اآلن 

دون تأجيل.

6 - الكسل

عندما يكون الشـــخص كســـوالً، فإنه ال يمنح نفسه فرصة 
ليجـــرب أشـــياًء جديـــدة، كما أنه ســـيختلق األعـــذار دوًما 

لعدم قضاء الوقت مع أسرته وأصدقائه.

7 - عدم التعلم

– على الرغم من ســـهولة الوصول إلى المعلومات في هذا 
العصر، إال أن كثيًرا من األشخاص ال يبذلون جهًدا للتعلم.

شاركت النجمة الكولومبية شاكيرا، عبر حسابها بموقع  «
انستجرام، “فيديو” خالل ممارستها لعبة الجولف، نال إعجاب 

جمهورها، موضحة أنها لم تزرالنادي منذ طفولتها. وعلقت 
قائلة: ”كنت آخر مرة  في الثانية من عمري ولم أذهب بعدها 

إلى نادي جولف!
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النجمة جوينيث بالترو: أحاول منع أوالدي من السوشال ميديا!
ــي بـــالـــرغـــم مـــن كـــل شــيء ــ ــرت ــ ــي إلــــى أبـــنـــائـــي وأس ــنـ ــعـ ــا” عــوضــنــي كــثــيــرا وأرجـ ــ ــورونـ ــ “كـ

تحــث النجمــة الجميلــة علــى لبس الكمــام دائما، حيــث تؤكد أهميــة ذلك، وفي 
تقاريــر إخباريــة تقــول إنــه منذ وباء كورونــا وحتى اآلن لم تظهــر في أي مرة 
مــن المــرات مــن دون كمامــة، وهو ما يؤكد حرصها الشــديد علــى االلتزام بكل 
اإلجــراءات االحترازيــة فــي ظــل أزمة فيــروس كورونــا؛ بهدف الوقايــة منها، 
ودومــا مــا تنــادي بأهميــة االلتــزام بــكل ســبل الوقايــة الممكنة ســواء بارتداء 
الكمامة أو استخدام الكحول، والخروج عند اللزوم بالكمامة التي اعتادت أال 

تفارق وجهها نهائيا طالما خرجت من منزلها.

لمجلـــة  النجمـــة  تحدثـــت  مؤخـــرا 
بيوبـــل الترفيهيـــة الشـــهيرة عن عدة 
أمـــور حياتيـــة في مقابلـــة جديدة، 
بالتـــرو فلســـفتها فـــي  وتقاســـمت 
رعايـــة األطفـــال، والتـــي تتضمـــن 
وســـائل  اســـتخدام  مـــن  الحـــد 
اإلعـــالم االجتماعية للمراهقين، 
علـــى  أفســـدهم  “لـــن  وأكـــدت: 
إدمان وسائل اإلعالم والسوال 
ميديـــا أو أي شـــيء مـــن هـــذا 
أبقيهـــم  أن  أحـــاول  القبيـــل، 
خـــارج أعيـــن الجمهـــور قـــدر 

اإلمكان“.
هـــي ام البنتيها ”ابـــل“ والتي 
 .١٤ وموســـيس   ،١٦ بســـن 
وتقـــوم الفنانة التـــي تبلغ من 
الســـن ٤٧ عاما بتربيهم بعيدا 
عـــن األضـــواء خصوصـــا بعد 
طالقهـــا مـــن زوجهـــا المغنـــي 
فرقـــة  مـــن  مارتـــن  كريـــس 
للمجلـــة  وقالـــت  كولدبـــالي، 
إن ذلك ليس باليســـير أبدا 
األطفـــال  وأن  خصوصـــا 
اليـــوم اصبحـــوا فـــي حـــال 
ميديـــا  للسوشـــيال  إدمـــان 
وقالـــت: “أنت تعـــرف اآلن أن 
األمـــر مختلـــف؛ ألن األطفال 

أصبحـــوا مدركيـــن أهمية السوشـــيال 
ميديا، ويطلبون أن تكون عندهم مثال 
صفحـــة أو موقـــع فـــي اليوتيـــوب منذ 
ســـن صغير! ولكننـــي دائما أرفض ذلك 
وأعتقد بأن أطفالي يدركون أسبابي“.

في السابق كان يتمحور عمل الوالدين 
الصـــواب  فهـــم  أطفالهـــم  جعـــل  فـــي 
فالعمليـــة  اليـــوم،  أمـــا  واألخطـــاء. 
مختلفـــة، وأضافت قائلـــة: “كأم تعتقد 
أن كل ما يمكننك فعله لهؤالء األطفال 
الخطـــأ،  مـــن  الصـــواب  تعليمهـــم  هـــو 
وتعليمهـــم مـــا هو التصـــرف الصحيح، 
مـــن  الحيـــاة  أهميـــة  تعلمـــوا  أوالدي 
مشاهدة حياتي أنا وطليقي المهنية“.

وقالـــت الممثلـــة “لقـــد حاولـــت بالفعل 
أال أقوم بتســـليمهم لألشياء بسهولة”، 
مضيفة أن ابنتها ”أبل“ تعمل في مجال 
البيـــع بالتجزئة لالعتماد على نفســـها“ 
وقالـــت إنهـــا تحـــس بالفخـــر كونها أما 
لهـــا، فهي فتاة حيوية جـــدا، وأضافت 
“أنهـــا ســـاطعة وممتعـــة للغايـــة... إنها 
أمـــا ولدهـــا موســـى،  للغايـــة“.  مرحـــة 
فهو شـــخصية فريدة وموهوب جدا“. 
وأؤكـــد النجمـــة الجميلة بأنهـــا تحاول 
وبـــروس  دار  ”بليـــث  والداهـــا  تقليـــد 
بالتـــرو“ اللذان رفضا دخولها أي مجال 

إال بعد سن الثامنة عشرة، 

وقالت إنها تشعر ببعض عدم االرتياح 
إزاء “الميـــزة” التي يمكن أن يتمتع بها 
أطفال اآلباء المشـــاهير في هوليوود، 
تقـــول: “لهـــذا الســـبب أعتقـــد أن مـــن 
المهـــم جـــًدا، أن نقـــدم للمجتمـــع طفالً 
لديـــه أخالقيات رفيعة ويتوافق قيمه 
مـــع قيمـــك أو مـــع قيمه الخاصـــة؛ ألن 

سيفتح للمرء األبواب“.
كشـــفت النجمة  متصـــل  ســـياق  فـــي 
جوينيـــث بالترو خـــالل حـــوار جديـــد 
أيضا معها مع مجلة shape عن األمور 
الخاصـــة التي طرأت عليهـــا في حياة 
عائلتها مع انتشـــار الفايروس العالمي، 

ذلـــك عليهـــا شـــخصيا،  تأثيـــر  ومـــدى 
وأكـــدت بأنها تأثرت نفســـيا بالجائحة، 
لكنها في نفس الوقت أحســـت بســـالم 

نفسي داخلي!
عـــن العديـــد مـــن األمـــور التـــي تخص 
التغييـــر الـــذي طـــرأ علـــى حياتهـــا بعد 
فيـــروس كورونـــا وتأثيره على شـــتي 
مجـــاالت الحيـــاة، بالتـــرو التـــي بـــدت 
في منتهـــى الجاذبيـــة والجمال خالل 
بالمجلـــة  الخاصـــة  التصويـــر  جلســـة 
أنهـــا  علـــى  بالتأكيـــد  حديثهـــا  بـــدأت 
شـــعرت بضغـــط نفســـي كبيـــر وســـالم 
نفســـي أيضا، وذلك خالل تناقض ربما 

يفاجئ البعض. وأكـــدت: ”قبل كورونا 
كنت أعيش حالة من التوتر في إتمام 
بعـــض  أجـــد  األمـــور والعمـــل، وكنـــت 
الوقـــت لـــي شـــخصيا فـــي اإلجـــازات 
األســـبوعية، لكـــن اليـــوم رجعـــت إلـــى 
بهـــدوء،  وأطفالـــي  وعائلتـــي  نفســـي 
فأنـــام وأســـتيقظ فـــي إيقـــاع طبيعي، 
وأتناول كل الوجبات معهم، وال أعتقد 

بأن كل ذلك بال مغزى أبدا“.
وقالت إنها لم تكن تدرك مدى السرعة 
الطبيعيـــة  للحيـــاة  العقالنيـــة  غيـــر 
لإلنسان إال مع كورونا، وعندما أجبرت 
المنـــزل  حـــدود  إلـــى  الدخـــول  علـــى 
أحســـت فـــي البدايـــة ببعـــض الضيق، 
التـــي  الظـــروف  هـــذه  شـــكرت  لكنهـــا 

أرجعتها إلى نفسها“.
وظهـــرت النجمة مـــع ابنتهـــا في صور 
جميلـــة نشـــرتها المجلة مؤخـــرا تحت 
الشـــمس، وهـــي الصـــورة التـــي نقلهـــا 
موقـــع الديلي ميل الذي كشـــف عن أن 
النجمة تحاول بذلك تحقيق األهداف 
التي سبق وذكرتها أثناء حوارها التي 
أكدت خالله أنها سعيدة بفترة كورونا 
التـــي عوضتهـــا كثيـــرا، حيـــث كانـــت 

تفتقد أبناءها وأسرتها إلى حد كبير.
وفـــي الوقـــت نفســـه، وجهـــت نصائح 
فـــي أن يجب علـــى الجميع أن يأخذوا 
األمـــر علـــى محمل الجـــد وال يســـيئوا 
البعـــض  عنـــد  الحريـــات  اســـتخدام 
فـــي االلتـــزام باإلرشـــادات الحكومية، 
أوقاتنـــا  نســـتغل  أن  علينـــا  ويجـــب 
بالعديد من الفعاليات المنزلية الذكية. 
وكانت بالترو كشـــفت في وقت سابق 
عن أســـرار حفاظها علـــى جمالها حين 
أكدت بأنهـــا يوميا تحرص على تناول 
مشـــروب مكون مـــن عـــدة فيتامينات 
تتبعهـــا  ثـــم   ،Q10 وإنزيـــم Eو C هي
بشـــرب زجاجـــة ميـــاه، وهـــي الطريقة 
التـــي تعتبرها مثلى فـــي الحفاظ على 

نضارة البشرة.

ترجمة طارق البحار
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بيل غيتس: كارثة أسوأ من كورونا تلوح في األفق
حذر رجل األعمال األميركي ومؤسس شركة “مايكروسوفت” 
بيل غيتس، من كارثة بيئية تنتظر العالم ستكون ذات تأثير 

أسوأ من جائحة كورونا.
وجــاء تحذيــر بيــل غيتــس عبــر مقــال نشــره عبــر مدونتــه 
اإللكترونيــة قــال فيه إنــه “مهما كان وبــاء كورونا مروعا، قد 

تكون تغيرات المناخ أسوأ من ذلك”.
وتوقــع غيتــس أن يواجــه العالــم خــال العقــود القريبة أزمة 
كبــرى ناجمــة عــن تغير المناخ، مشــيرا إلى أن نســبة الوفيات 
جــراء فيــروس كورونــا بلغــت 14 وفــاة لــكل 100 ألــف مــن 
الســكان، بينما ســتكون نســبة الوفيات جراء ارتفاع درجات 
الحرارة على األرض مشابهة للسنوات الـ 40 القريبة، وستزيد 

عنها بـ 5 أضعاف بحلول العام 2100.
وطالــب غيتــس العالــم بمواجهــة تغيــرات المنــاخ، الفتــا إلــى 
ضــرورة تخفيــض انبعاثــات الغــازات المتســببة باالحتبــاس 
الحراري، واســتخدام المنجزات العلميــة واالبتكارات للرقابة 

على مستوى االنبعاث.
وأعرب عن قناعته بأن مكافحة تغير المناخ يجب أن تجري 
في الدول النامية أيضا، مشيرا إلى أنه ليس هناك متسع من 

الوقت أمام البشرية ويجب اتخاذ خطوات عاجلة.
وكان بيــل غيتــس قــد حــذر، فــي شــهر يوليــو الماضــي، مــن 

ارتفــاع معــدالت الوفيــات نتيجــة تفشــي فيــروس “كورونا”، 
قائا “إن الذروة لم تأت بعد”.

تصريحــات غيتــس جــاءت فــي مقابلــة تلفزيونيــة تحــدث 
فيهــا عــن المعــدالت المقلقة ألعداد المصابيــن بالفيروس في 
الواليــات المتحــدة األميركيــة، قائــا “معــدالت العــدوى فــي 
الواليــات المتحــدة خــال الصيــف، مقلقــة للغايــة، الطقــس 
الدافــئ، يدفــع النــاس للظهــور أكثــر إلــى الهــواء الطلــق، فــي 
الواقــع، هــذه الظروف أســهل في تقليل العدوى عما ســتكون 

عليه في الخريف”.

يقــال فــي األســاطير منــذ زمــن بعيــد 
إن فضــات الطيــور هــي فــأل حســن، 
بمــا يعنــي أن الشــخص الــذي تســقط 
علــى رأســه هــو صاحــب حظ ســعيد، 
ولكــن تشــير دراســة جديــدة إلــى أن 
ينزعــج  ربمــا  التــي  الفضــات  تلــك 
منهــا البعــض تســاوي أكثــر مــن ذلــك 
بكثير. وبحســب تقرير نشــرته “ديلي 
ميــل” البريطانيــة”، يــدر بــراز الطيــور 
البحريــة، مثل طيور النورس والبجع، 
ذرق  باســم  أيضــا  ُتعــرف  والتــي 
الطيور، مئات المايين من الدوالرات 
ســنوًيا، إذ ُتســتخدم فضــات الطيور 
التجاريــة  األســمدة  صناعــات  فــي 
يطلــق  فيمــا  الموجــودة،  والمغذيــات 
عليــه أيضــا اســم “الذهــب األبيــض”، 
الــذي يســاهم فــي حمايــة وتحســين 

البيئة ساحلًيا وبحرًيا.

فضالت الطيور.. 
ذهب أبيض يدر 

الماليين
ألمانيــا  فــي  حديثــة  دراســة  تنبــأت 
بزيــادة تتابــع حــاالت الجفــاف الشــديدة 
بنهايــة  أوروبــا  وســط  نطاقهــا  واتســاع 
القــرن الحالــي، إذا لــم يتــم خفــض حجم 

االنبعاثات الغازية.
وجرى إعداد الدراسة بمشاركة فريق من 
علمــاء مركــز هيلمهولتس ألبحــاث البيئة 
في اليبزيج، ونشرتها مجلة “ساينتيفيك 

ريبورتس” العلمية المتخصصة.

الباحثيــن  مــن  فريقــًا  إن  المركــز  وقــال 
األلمان والتشيك تحت قيادة المركز قام 
و2019   2018 الجفــاف  عامــي  بدراســة 
عالميــة  بيانــات  مــن  سلســلة  إطــار  فــي 
طويلة المدى عن المناخ خال 250 عاما 

مضت.
لــم  النتائــج أن وســط أوروبــا  وأظهــرت 
يشــهد منذ العام 1766 عامي جفاف في 

فصل الصيف بهذه الحدة.

قالــت مســؤولة إثيوبيــة فــي منطقــة 
أمــس  البــاد،  شــرقي  شــمال  عفــار 
الســبت، إن الفيضانــات الغزيــرة أدت 
إلــى نزوح ما يقارب 20 ألف شــخص 

من منازلهم.
ونقلــت “أسوشــيتد بــرس” عــن نائبــة 
رئيس قســم الوقاية من الكوارث في 
المنطقة، كلثومة برهايا، “لقد تسببت 
الفيضانــات في أضرار في الممتلكات 

ونفوق عشرات من الحيوانات”.
وأشــارت برهايــا أن الســيول حدثــت 
وتأثيــره  أواش  نهــر  فيضــان  بســبب 
علــى 10 مــن أصــل 17 مقاطعــة فــي 

المنطقة”.
فــي غضــون ذلــك، لــم تــرد أنبــاء عــن 
ســقوط قتلــى مــن جــراء الفيضانــات 
التــي أدت إلــى خســائر ثقيلــة، وفــق 

الوكالة األميركية.

أوروبا على موعد مع الجفاف بسبب االنبعاثات

إثيوبيا.. نزوح عشرات اآلالف بعد فيضان نهري

شباب عراقيون يسبحون في نهر شط العرب في مدينة 
البصرة الساحلية الجنوبية )أ ف ب - حسين فالح(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عــادت الشــرطة البريطانيــة، حديثــا، 
إلــى فتــح تحقيــق بشــأن جريمة قتل 
ارتكبت في منطقة درم قبل 30 عاما، 
لكنها عادت إلى الواجهة، وســط آمال 
بــأن يســاعد التقــدم المحــرز فــي علم 

الطب الشرعي على تحديد الجاني.
 ،1990 أغســطس  مــن  الثالــث  وفــي 
تــم العثــور علــى آن هــارون، 44 عاما، 

مقتولة وسط بركة من الدم.
وفــي ســنة 2005، تــم توجيــه تهمــة 
تــم  لكــن  إلــى زوجهــا،  الراحلــة  قتــل 
يعــد  ولــم  بعــد،  فيمــا  ســبيله  إخــاء 
يرشــد  أن  يســتطيع  مؤشــر  أي  ثمــة 

المحققين حتى يهتدوا إلى المجرم.
إنهــا  درم  شــرطة  فتقــول  اآلن،  أمــا 
تســتخدم تقنيات متطورة في الطب 
الشــرعي ألجل فحص بعض األشــياء 
التــي جــرى العثــور عليهــا في مســرح 

الجريمة قبل 3 عقود.

ألقت الشرطة في مدينة فاديفوستوك 
الروســية القبــض علــى شــاب يبلــغ مــن 
العمــر 18 عامــا، بتهمــة االحتيــال علــى 
فتــاة تبلــغ مــن العمــر 16 عامــا، متســببا 

في خسارتها ما يعادل 1300 دوالر.
فــي  الداخليــة  الشــؤون  وقالــت وزارة 
إقليــم بريمورســك الروســي إن الشــاب 
المخادع يصف نفســه بأنه “وسيط بين 
البشــر والشــيطان”، وكان يعــد بتحقيق 

األمنيات.
المراهقــة الضحية التقت بالشــاب الذي 
كان يــدرس معهــا فــي نفــس المدرســة، 
والذي أكد لها أنه مغرم بالســحر ويتقن 
قــراءة الطالــع بواســطة أوراق اللعــب، 
ويقرأ أفكار اآلخرين ويســتطيع إلحاق 
أن  الشــرطة  وأوضحــت  بهــم.  الضــرر 
الشاب عرض على الفتاة المساعدة في 
“بيــع روحهــا للشــيطان” مقابــل 93 ألف 

روبل )نحو 1300 دوالر(.

بعد 30 سنة.. 
إعادة التحقيق في 

جريمة محيرة

مراهقة تبيع روحها 
للشيطان 

بـ 1300 دوالر
أعلنت شركة “GMA” البريطانية عن بعض 
مواصفات سيارة “Т.50”، التي يصل ثمنها 
إلى 3 مايين دوالر، ومن المتوقع طرحها 

في األسواق خال العام الجاري.
الســيارة  صنعــت  الشــركة،  وبحســب 
مــن خليــط خــاص مــن المعــدن والفايبــر 
والباســتيك، ويبلغ وزن هيكلها نحو طن، 
بطول يبلغ 4 أمتار وعرض 185 سنتيمترا 

وارتفاع 116 سنتيمترا.
وتتميــز الســيارة ببابيــن يفتحــان لألعلى، 
وكذلــك غطــاء محــرك مــن الخلــف يفتــح 

الواجهــة  وتصميــم  مشــابهة  بطريقــة 
الخلفية يظهر فيه مراوح التبريد الكبيرة.

ديناميكيــة  بنظــام  الســيارة  تزويــد  وتــم 
هواء فريد من نوعه، يعتمد على انسياب 
الهــواء فــي جســم الهيــكل وعلــى مــراوح 
خاصــة، فيــه 6 أوضــاع تشــغيل، ووضعان 
بهــا  يتحكــم  أوضــاع  و4  أوتوماتيكيــان، 
كبيــرة  قــوة  للســيارة  يؤمــن  مــا  الســائق، 
وثبات على السرعات العالية ويساهم في 

التقليل من استهاك الوقود.

الكشف عن سيارة “جبارة” سعرها 3 ماليين دوالر

يستمتع األطفال باللعب في نافورة في كولمار بشرق فرنسا، حيث 
اقتربت درجة الحرارة من 40 درجة مئوية )أ ف ب( وتعتمد السيارة على نظام دفع خلفي فقط، ومزودة بمحرك 12 أسطوانة بسعة 4 ليترات، ما 

يمنحها قوة تعادل 663 حصانا. 

تخلــى أب عن ابنتــه الرضيعة عقب 
والدتهــا مباشــرة، إذ تركهــا بجانــب 
ســكني  مجمــع  فــي  مهمــات  ســلة 
جنــوب  “غوانغدونــغ”  بمقاطعــة 
دون  فــي طريقــه  الصيــن، ومضــى 

التفكير فيما يمكن أن يلحق بها. 
ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  ونشــرت 
صــادم  فيديــو  مقطــع  البريطانيــة 
عامــا،   24 العمــر  مــن  البالــغ  لــألب، 
وهــو يتخلــى عــن ابنتــه بــكل برودة 
أعصــاب، تــاركا إياهــا فــي المنطقــة 
المخصصــة لجمــع النفايات بالمجمع 
الســكني، قبــل أن يتــم العثــور عليها 
فــي وقــت الحــق بالقــرب مــن ســلة 

المهمات.

الطفلــة  والــد  علــى  القبــض  وتــم 
ووالدتهــا، البالغة من العمر 21 عاما، 
وقــد اعترفــا بالتخلــي عــن طفلتهما 

التي لم يجف بعد حبلها السري.
المستشــفى  إلــى  الرضيعــة  وُنقلــت 
وتبيــن أنها في حالــة صحية جيدة، 
وفــي اليــوم التالــي ُنقلت إلــى مركز 

محلي للرعاية االجتماعية.
فــي  ُولــدت  إنهــا  الزوجــان  وقــال 
منزلهمــا، لكنهما قررا عدم االحتفاظ 
هــذا  ســبب  عــن  الكشــف  دون  بهــا، 

القرار.
علــى  األب  الســلطات  واحتجــزت 
خلفيــة هــذه الواقعــة، فــي حيــن تم 

إطاق سراح زوجته بكفالة مالية.

أب يلقي ابنته الرضيعة في سلة المهمالت

توائــم،   5 جزائريــة  امــرأة  أنجبــت 
يــوم الخميــس، عــن طريــق عمليــة 
والدة قيصريــة، بوالية عين الدفلى 
الجزائــر.  العاصمــة  غربــي  جنــوب 
الجزائــري،   ”TSA“ وبحســب موقــع 
فإن األم والرضع الخمســة يتمتعون 
جميعــا بصحــة جيــدة، بعــد عمليــة 

الــوالدة التــي أجريت داخل مصحة خاصة. وظهــر أحد أفراد الطاقم في مقطع فيديو 
وهو يقُف إلى جانب المواليد الخمســة، قائا إن فريقا طبيا أشــرف على العملية، لكنه 
لــم يشــر إلــى وزن الرضــع. وحظــي الخبر بتفاعــل على المنصــات االجتماعيــة، وأعرب 
معلقــون عــن ســعادتهم بســامة األم واألبناء الخمســة، وهــم جميعا من الذكــور. ويعد 
التــوأم المؤلــف مــن مولوديــن األكثر شــيوعا بين البشــر، لكــن عدد األجنة قــد يزيد في 
بعــض األحيــان. وبحســب بيانــات جامعة ســتانفورد األميركيــة، فإن إنجــاب التوائم ال 

يشكل سوى 3 % من إجمالي الوالدات عموما.

جزائرية تنجب 5 توائم بصحة جيدة

بيل غيتس
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