
أكد العضو البلدي لقريتي  «
سماهيج والدير فاضل العود 

أنه على الرغم من كل ما تشهده 
المنطقة من مشروعات قائمة 

ومستقبلية إال أنها مازالت 
متأخرة جدا على مستوى جودة 

وسالمة شوارعها وطرقاتها.

قال الرئيس اإليراني حسن  «
روحاني، أمس، إن إيران افتتحت 

أول مرفأ نفطي لها على خليج 
ُعمان، ما سيسمح لطهران 

باالستغناء عن مضيق هرمز 
كممر للشحن البحري بعد أن 

ظل بؤرة توترات إقليمية لعقود.

أعلنت النيابة العامة في  «
مدغشقر، أمس الخميس، أن 

الرئيس أندريه راغولينا نجا من 
محاولة اغتيال، وجرى توقيف 
العديد من المشتبه بهم من 

األجانب والمحليين.

قالت الفائزة بجائزة الدانة  «
بمعرض البحرين السنوي للفنون 

التشكيلية الـ 47، الفنانة مريم 
النعيمي إن “الفن ال يقتصر على 
الجانب الجمالي.. المهم بالنسبة 

لي هي تلك المساحة التي يخلقها 
العمل للتأمل والتساؤل والبحث”.

تنطلق اليوم دورة األلعاب األولمبية  «
الـ 32 “أولمبياد طوكيو 2020”، أكبر 

تظاهرة متعددة الرياضات في العالم، 
وذلك بالعاصمة اليابانية )طوكيو( حتى 

8 أغسطس المقبل. وتسجل مملكة 
البحرين حضورها العاشر بدورة األلعاب األولمبية منذ أول مشاركة لها 

في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 بمشاركة تاريخية.

“قلب المحرق”... حلوى االستثمار ومخاطر السمنة
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أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
لتقييـــم  ووفًقـــا   ،)19 )كوفيـــد 
الحـــاالت  نســـبة  متوســـط 
القائمـــة الجديـــدة مـــن إجمالـــي 
الفحوصـــات للمرحلـــة الحاليـــة، 
اليـــوم  مـــن  بـــدًءا  تقـــرر  إنـــه 
يوليـــو   23 الموافـــق  )الجمعـــة( 
2021 االنتقـــال إلـــى المســـتوى 
اإلشـــارة  آليـــة  وفـــق  األخضـــر 
انتشـــار  لمســـتوى  الضوئيـــة 
فيـــروس كورونـــا، بعـــد االنتهاء 
مـــن فتـــرة المســـتوى البرتقالي 
الذي تم االنتقـــال إليه احترازيا 
أثنـــاء إجازة يـــوم عرفـــة وأيام 

عيد األضحى المبارك، بناًء على 
ما تم اإلعالن عنه مســـبقا بشأن 
عـــدم خضوع بعض المناســـبات 
لمعطيـــات “اآلليـــة”؛ لمـــا يشـــكل 
التجمـــع فيهـــا مـــن خطـــر علـــى 

صحة وسالمة الجميع.
وأكـــد الفريـــق الوطنـــي ضرورة 
التـــزام الجميع بمعاييـــر التباعد 
االجتماعي ولبس الكمامات في 
وااللتـــزام  الداخليـــة،  المناطـــق 
بجميـــع اإلجـــراءات االحترازية 
التـــي تنـــدرج تحـــت المســـتوى 
اإلشـــارة  آليـــة  وفـــق  األخضـــر 
انتشـــار  لمســـتوى  الضوئيـــة 

فيروس كورونا.

االنتقـــال إلــى “األخضـــر” اليـــوم
الفريق الوطني: االلتزام بالكمام 
في المناطـق الداخــليـة فقــط

21

تقرر بدًءا من يوم الجمعة الموافق 23 يوليـو 2021

االنتقــال إلى المستــــوى األخضـــر
وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا

وذلك بعد االنتهاء من فترة المستوى البرتقالي الذي تم االنتقال إليه احترازيًا

الفريق الوطني الطبي:
وفقًا لتقييم متوسط نسبة  الحاالت القائمة 
الجديدة من إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية

ضرورة التزام الجميع
بمعايير التباعد االجتماعي 

لبس الكمامات
في المناطق الداخلية

االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية
التي تندرج تحت المستوى األخضر

المنامة - بنا

أعلـــن وزير الصحة الســـعودي توفيق 
الربيعة، أمس، نجاح موسم الحج من 
الناحيـــة الصحيـــة من دون تســـجيل 
أي إصابـــة بفيـــروس كورونـــا. ونقلت 
الرســـمية  الســـعودية  األنبـــاء  وكالـــة 
)واس( عـــن الربيعـــة قوله إن موســـم 
الحج الحالي خال من فيروس كورونا 

واألوبئة األخرى. وأوضح الربيعة أن 
وزارة الصحـــة وهيئة الهـــالل األحمر 
الســـعودي اســـتعدا لحـــج هـــذا العـــام 
عبـــر منظومـــة متكاملة مـــن المرافق 
المقدســـة  المشـــاعر  فـــي  الصحيـــة 
شـــملت مجموعة مـــن المستشـــفيات 
والمراكز الصحية وســـيارات إسعاف 

عالية التجهيز.

أكـــدت “طيـــران الخليـــج”، الناقلـــة 
الوطنية لمملكـــة البحرين، تعرضها 
دبـــي  مطـــار  فـــي  أرضـــي  لحـــادث 
الدولـــي إثـــر تعـــرض ذيـــل إحـــدى 
الطائـــرات التابعـــة لهـــا لالصطـــدام 
مـــن قبـــل طائـــرة إحـــدى الناقـــالت 

الجوية.
بأنهـــا  الخليـــج”  “طيـــران  وأفـــادت 

تعمـــل حاليـــا علـــى ربـــط مســـافري 
طائرتهـــا  تعرضـــت  التـــي  الرحلـــة 

للحادث بوجهاتهم النهائية.

السعودية تعلن نجاح موسم 
الحج دون أي إصابة بـ “كورونا”

حادث أرضي لـ “طيران الخليج” بمطار دبي

الرياض ـ واس

المنامة - بنا
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البنغدير: تشكل خطًرا.. ومستعدون لتدريب كوادرها للتعامل مع المخاطر

“الداخلية” ال تقبل طلبات كبائن الصالة إال بالقنوات الرسمية

قـــال مديـــر إدارة الحمايـــة والســـالمة 
بـــوزارة الداخليـــة العقيد الركن محمد 
عمومـــا  العبـــادة  دور  إن  البنغديـــر 
والقائمـــة على هيئـــة الكبائن أصبحت 
اشـــتراطات  جميـــع  بتطبيـــق  ملزمـــة 

األمن والسالمة كاشتراطات البناء.
وأشـــار فـــي مشـــاركته بنـــدوة “البالد” 
والســـالمة  األمـــن  اشـــتراطات  عـــن 
لغـــة  هنـــاك  أن  إلـــى  الصـــالة  بكبائـــن 
مشـــتركة وتواصال دائما بين الجهات 
المعنيـــة ذات االختصـــاص مـــن وزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
ممثلـــة فـــي إدارتـــي األوقاف الســـنية 

والجعفرية، إلى جانب البلديات.
ولفت إلى أن الكبائن تشـــكل نوعا من 
الخطر، إال أن إدارة الحماية والسالمة 
تحـــاول قـــدر المســـتطاع التقليل من 

نســـبة الخطـــر، مـــع ضـــرورة تأكيد أن 
تكـــون الطلبـــات مقدمة عبـــر القنوات 
الرسمية. ولفت إلى أن إدارة الحماية 
والسالمة على أتم االستعداد لتدريب 
الكـــوادر؛ لرفع مســـتويات التعامل مع 

أي خطر يرصد.  
وقال رئيس قســـم الرقابة والتفتيش 
في بلدية المحرق هشـــام العباسي إن 

البلديـــة ال تصـــدر الترخيـــص إال بعـــد 
موافقة األوقاف.

تحميـــل  يمكـــن  ال  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
األوقـــاف مشـــكلة تحـــول المصليـــات 
المؤقتة إلى دائمة؛ لوجود بعض هذه 
المصليـــات علـــى مواقع مـــن الصعوبة 
اســـتمالكها أو إصـــدار أرقـــام عقارات 

عليها.

المشاركون بندوة صحيفة “البالد” 
الســـيارات  واردات  ارتفعـــت 
الجديدة إلـــى البحرين في النصف 
األول من العام الجاري، في الوقت 
الـــذي يتوقـــع أن تتحســـن مبيعات 
المقبلـــة  الفتـــرة  فـــي  الســـيارات 
عـــودة األنشـــطة االقتصاديـــة  مـــع 
والتعافـــي التدريجـــي مـــن جائحة 

“كوفيد 19”.
تـــم  التـــي  الســـيارات  وزادت 

اســـتيرادها عبـــر مينـــاء خليفـــة بن 
سلمان بنحو 12 %.

أن  مالحيـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
فـــي  اســـتوردت  البحريـــن  مملكـــة 
النصـــف األول من العـــام الجاري ما 
مجموعـــه 16,904 ســـيارة جديدة 
عبر ميناء خليفة بن سلمان مقارنة 
مع 14,873 سيارة في الفترة ذاتها 

من العام الماضي.

ارتفاع واردات السيارات إلى البحرين بالنصف األول

برلين ـ وكاالت

قالـــت المستشـــارة األلمانيـــة أنجيال 
ميـــركل، أمـــس الخميـــس، إن تركيـــا 
مـــن  كبيـــرة  أعـــدادا  تســـتضيف 
الالجئين الســـوريين في إطار اتفاق 
مـــع االتحـــاد األوروبي، مشـــيرة إلى 
أنهـــا تريد إقامـــة عالقـــات أوثق مع 
انضمامهـــا  تتوقـــع  ال  لكنهـــا  أنقـــرة، 

لالتحاد األوروبي.
وقالـــت ميركل فـــي مؤتمر صحافي 
برعايـــة  رائـــع  بعمـــل  تقـــوم  “تركيـــا 
الالجئين الســـوريين.. أرغب في أن 
يســـتمر هذا االتفـــاق مـــع تركيا فهو 

األفضل للشعب”.
لكنهـــا أوضحـــت أن الخالفـــات فـــي 
الفتـــرة األخيرة بيـــن تركيا واليونان 
صعوبـــة  مـــن  زادت  قبـــرص  بشـــأن 
العالقـــات، وأشـــارت إلـــى أن الصبـــر 

مطلوب لتسوية الخالفات.

ميركل: ال نتوقع 
انضمام تركيا 

لالتحاد األوروبي
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المنامة - بنا

أشـــاد وزير اإلعـــام علـــي الرميحي 
بنجـــاح المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة فـــي تنظيم مناســـك الحج 
رغـــم  آمنـــة،  صحيـــة  أجـــواء  فـــي 
المرتبطـــة  االســـتثنائية  التحديـــات 
بجائحة فيـــروس كورونا وتحوراته 

الجديدة.
وأعـــرب وزيـــر اإلعام فـــي تصريح 
)واس(  الســـعودية  األنبـــاء  لوكالـــة 
عن الشـــكر والتقدير لقيـــادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة علـــى 
خدمـــة  فـــي  العظيمـــة  جهودهـــا 
حجـــاج بيـــت هللا الحـــرام وحرصها 
على إقامة الشـــعيرة وتســـهيل أداء 
وفـــق  مناســـكهم  الرحمـــن  ضيـــوف 
إجـــراءات احترازيـــة مثاليـــة وفرت 
والســـامة  الصحـــة  معاييـــر  أعلـــى 

والراحـــة والطمأنينـــة، بفضل تضافر 
جهود المؤسسات األمنية والصحية 

كافة.
العربيـــة  المملكـــة  جهـــود  أن  وأكـــد 
اإلســـام  خدمـــة  فـــي  الســـعودية 
الجليلـــة  وخدماتهـــا  والمســـلمين 
الحـــرام  هللا  بيـــت  حجـــاج  لرعايـــة 
الشـــريف  النبـــوي  المســـجد  وزوار 
تبعث على الفخر والتقدير واالعتزاز 

في وجدان الشعوب اإلسامية.

الرميحي: السعودية وفرت 
أعلى معايير الراحة للحجاج

المنامة - بنا

أعلــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، ووفًقا لتقييم متوســط نســبة الحاالت القائمة الجديدة مــن إجمالي الفحوصات للمرحلة 
الحاليــة، أنــه تقــرر بــدًءا مــن اليــوم )الجمعــة( الموافــق 23 يوليــو 2021 االنتقال إلى المســتوى األخضر وفق آلية اإلشــارة الضوئية لمســتوى انتشــار فيروس 
كورونــا، وذلــك بعــد االنتهــاء من فترة المســتوى البرتقالي الذي تم االنتقال إليه احترازًيا أثناء إجــازة يوم عرفة وأيام عيد األضحى المبارك، بناًء على ما تم 

اإلعالن عنه مسبًقا بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات “اآللية”؛ لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسالمة الجميع.

علـــى  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وشـــدد 
بإجـــراءات  الجميـــع  التـــزام  ضـــرورة 
المســـتوى األخضر، مؤكـــدا أن كل فرد في 
المجتمـــع مســـؤول بوعيـــه والتزامـــه عـــن 
خفـــض معدالت االنتشـــار، مشـــيًرا إلى أن 
مواصلة االلتزام باإلجـــراءات االحترازية 
والتعليمات الصادرة أساس نجاح مختلف 
الجهـــود ويســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف 
المرجوة مـــن جميع مســـارات التعامل مع 

الفيروس.
التـــزام  ضـــرورة  الوطنـــي  الفريـــق  وأكـــد 
الجميع بمعايير التباعد االجتماعي ولبس 
الكمامات في المناطق الداخلية، وااللتزام 
بجميع اإلجراءات االحترازية التي تندرج 
تحت المستوى األخضر وفق آلية اإلشارة 

الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، 
كما يلي:

للمتطعميـــن  التاليـــة  القطاعـــات  فتـــح 
الذيـــن أتموا 14 يوًما بعـــد الجرعة الثانية 
والمتعافين من خال إبراز الشـــعار باللون 
األخضر في تطبيق “مجتمع واعي”، ولمن 
12 عاًمـــا بصحبـــة شـــخص  الــــ  هـــم دون 

متطعم أو متعاف، وذلك كالتالي:

دور السينما. «

إقامة المناسبات والمؤتمرات في  «
المناطق الداخلية.

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية  «
في المناطق الداخلية.

ويحدد المستوى فتح القطاعات  «

واألنشطة التالية للمتطعمين وغير 
المتطعمين:

المجمعات والمحال التجارية. «

المطاعم والمقاهي. «

المراكز الرياضية وصاالت التربية  «
البدنية.

برك السباحة. «

محالت الحالقة والصالونات ومحالت  «
السبا.

األلعاب الترفيهية. «

دخول المراكز الحكومية. «

إقامة المناسبات والمؤتمرات في  «
المناطق الخارجية.

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية  «
في المناطق الخارجية.

ويتضمن المستوى األخضر أيًضا  «
إتاحة خيار الحضور بمؤسسات 

التعليم والتدريب، مع اإلبقاء على 
معايير التباعد االجتماعي ولبس 
الكمامات في المناطق الداخلية، 

ومواصلة اتباع اإلجراءات االحترازية 
للحد من انتشار الفيروس.

ونـــوه الفريق الوطني الطبـــي بأهمية 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  مواصلـــة 
االحترازيـــة والتعليمات الصـــادرة بما 
يضمـــن الحفـــاظ على صحة وســـامة 
الجميـــع وتحقيـــق األهـــداف المرجوة 

والقضاء على الفيروس.

يشمل إقامة المناسبات والمؤتمرات وحضور الجماهير للفعاليات

االنتقال لـ “األخضر” اليوم مع االلتزام بالكمام في المناطق الداخلية
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“الخدمة”: عودة العمل 
من المنزل بنسبة 50 %

بــنــاًء عــلــى الـــقـــرارات الــتــي أعــلــن عنها 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
إلــى  بــاالنــتــقــال  )كــوفــيــد 19(  كـــورونـــا 
اإلشــارة  آلية  ضمن  األخــضــر  المستوى 
الــضــوئــيــة لــمــســتــوى انــتــشــار فــيــروس 
الوقاية  إلجــراءات  واستكماالً  كورونا، 
أصدر  كورونا،  فيروس  من  االحترازية 
ــيــس جــهــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة أحــمــد  رئ
رقم  المدنية  الخدمة  توجيهات  الــزايــد 
أنــه  فيها  جـــاء  ــتــي  وال  2021 لسنة   )9(
اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر سيتم 
بكل  المنزل  مــن  العمل  سياسة  تطبيق 
الجهات الحكومية بنسبة 50 % من عدد 
وفقا  الحكومية  الجهة  فــي  الموظفين 

للضوابط والمعايير المعمول بها حاليا.

البحرين تهنئ مصر بذكرى ثورة يوليو

بعـــث عاهـــل الباد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئة إلـــى رئيس 

جمهوريـــة مصـــر العربيـــة عبدالفتـــاح السيســـي؛ 
بمناســـبة االحتفال بذكرى ثـــورة يوليو المجيدة، 
أعربـــا فيهمـــا عن أطيـــب تهانيهمـــا وتمنياتهما له 
موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر 
العربيـــة مزيـــدا من التقـــدم واالزدهار، مشـــيدين 
جالتـــه وســـموه بعمـــق العاقات الوطيـــدة التي 

تربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين ومـــا 
تشـــهده من تطور ونمو. كما بعث صاحب السمو 
الملكـــي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء برقية 
تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولي، معربا ســـموه فيها عن خالص 

تهانيه بهذه المناسبة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءعبدالفتاح السيسيجاللة الملك

علي الرميحي

زيارات تفتيشية لمساكن العمال في المحرق
شــمــلــت الــمــحــال الــتــجــاريــة والــمــشــاغــل والــــــورش الــصــنــاعــيــة

واصلـــت اللجنـــة المعنيـــة بحصـــر مســـاكن العمالـــة 
الوافـــدة بمحافظة المحرق برئاســـة نائب المحافظ 
العميد عبدهللا  الجيران وبمشاركة عدد من الجهات 
المعنية مـــن مختلف الـــوزارات، حماتهـــا وزياراتها 
التفتيشـــية الميدانيـــة خـــال أيـــام عيـــد األضحـــى 
المبـــارك، وذلـــك فـــي إطـــار إنفـــاذ القانـــون وتطبيق 
اللوائـــح واالشـــتراطات المتعلقـــة باألمن والســـامة 
المتعلقـــة بالعمالـــة الوافـــدة فيمـــا يتعلق بالمســـاكن 
الجماعيـــة المشـــتركة. وشـــملت الزيـــارات عددا من 
المساكن والمحال التجارية والمشاغل وورش العمل 
الصناعية بمختلف مدن وقرى المحافظة، حيث أكد 
نائب المحافظ أن هذه الزيارات تهدف للحفاظ على 
ســـامة المواطنين والمقيميـــن وااللتـــزام بالمعايير 
واالشـــتراطات المعمـــول بهـــا، والتأكـــد مـــن تطبيق 
البروتوكـــول الصحـــي لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا. 
وخـــال الزيارة أكـــد نائب المحافظ بـــأن المحافظة 
وبتوجيهات مباشـــرة مـــن المحافـــظ ال تدخر جهدا 

فـــي ســـبيل الشـــراكة المجتمعية في ســـبيل حماية 
المجتمـــع واســـتكماال لجهود باقي الجهـــات المعنية 
خدمة للوطن والمواطنين، وذلك تأكيدا على دورها 
فـــي خدمة المجتمـــع، وحرصهـــا على تطبيـــق كافة 
القوانيـــن واالشـــتراطات المتعلقة بالعمالـــة الوافدة 

مـــن ناحية ســـاعات العمـــل خال الظهيـــرة، وتوفير 
البيئة المناسبة للســـكن والعمل، واستئنافا لنشاطها 
المتســـمر فـــي الحـــرص علـــى تطبيـــق البروتوكـــول 
الصحي لمكافحة تفّشـــي فيـــروس كورونا؛ للحفاظ 

على السامة العامة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة األشغال

بشـــؤون  الفـــرص  تكافـــؤ  لجنـــة  عقـــدت 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  األشـــغال 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني اجتماع 
مرئيـــا برئاســـة الوكيـــل المســـاعد للطرق 
هـــدى فخـــرو وذلـــك ضمـــن االجتماعات 
الدوريـــة للجنة، حيث تم بحث مشـــاركة 
الـــوزارة فـــي جائزة األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة لتمكين المـــرأة التي 
يتـــم منحها كل عاميـــن ألفضل الوزارات 
والخاصـــة  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
المتميـــزة فـــي مجـــاالت دعـــم وتمكيـــن 
المـــرأة البحرينية العاملـــة؛ من أجل دعم 
وتشـــجيع السياســـات التحفيزية لبرامج 
بدايـــة  وفـــي  الجنســـين.  بيـــن  التـــوازن 
االجتماع أشادت الوكيل المساعد للطرق 

بـــدور المجلس األعلى للمـــرأة وباألخص 
قـــدرة  فـــي رفـــع  الفـــرص  لجنـــة تكافـــؤ 
المـــرأة من خال مســـاهمتها التنافســـية 
في العملية التنموية القائمة على أســـس 
تكافـــؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة 
فـــرص متجـــددة  لهـــا  بمـــا يحقـــق  فيهـــا 
لارتقـــاء بخياراتهـــا مـــن خـــال تكامـــل 
الجهود مع الشركاء في العمل المؤسسي 

تحت مظلة المجلـــس. وخال االجتماع 
تـــم طـــرح عـــدد مـــن المبـــادرات لتمكين 
المرأة في شـــؤون األشـــغال، ودعم تقدم 
المرأة لتبوء مناصب قيادية في الوزارة، 
باإلضافة إلى مبادرات تســـاهم في دعم 
قدراتها وتنمية مهاراتها لتحقيق التكافؤ 
النوعـــي في مختلـــف القطاعات بالوزارة 

خال البرامج التطويرية والتدريب.

انسجاما مع السياسات التحفيزية لبرامج التوازن بين الجنسين

مناصب قيادية جديدة للمرأة في “األشغال”

فجـــر  كهربائـــي  بمحـــول  حريـــق  شـــب 
وســـط  فـــي  للعمالـــة  بمنـــزل  الخميـــس 
العاصمـــة. ويقطن المنـــزل أكثر من 100 
عامل ويفتقر ألبســـط مقومات الســـامة 

واألمان.
وواكبـــت عدســـة “البـــاد” عمليـــة تأمين 
الموقع، حيـــث لوحظ وجود منفذ وحيد 
للدخول والخروج على مقربة من مصدر 
الدفـــاع  رجـــال  تمكـــن  حيـــث  الحريـــق، 
المدنـــي مـــن الوصول بســـرعة اســـتجابة 

قياسية )دقيقتان( لموقع الحدث.
وضابـــط  أفـــراد   10 مـــن  أكثـــر  وشـــارك 
مـــن  آليـــات، حيـــث تمكنـــوا   4 تدعمهـــم 
تافـــي وقوع كارثة محققة، بإخماد النار 
المشـــتعلة بالمحـــول الكهربائـــي وأجلـــوا 

المنزل من العمالة، ولم يصب أحد جراء 
الحادث.

وبحسب التفاصيل األولية، فإن الحريق 
قد اندلع بســـبب الحمل الكهربائي العالي 

على المحول، واســـتعان الدفـــاع المدني 
بفرقـــة من هيئة الكهربـــاء والماء قطعت 
ولتبـــدأ  المنـــزل،  عـــن  الكهربائـــي  التيـــار 

بعدها عملية تأمين الموقع بشكل تام.

4 آليات من الدفاع المدني وصلت الموقع في وقت قياسي

100 وافد ينجون من حريق شب في محّول منزلهم

أيمن يعقوب



لــم تتوقــف بعــد عجلــة التطويــر عــن منطقــة ســوق المحــرق المركزيــة بإعــادة بناء 
السوق، فالمنطقة مازالت تحتضن بعض الفرص االستثمارية على عقارات البلدية.

الشركة المطورة لسوق المحرق المركزية تقدمت أخيرا بمقترح الستثمار العقارات 
القريبــة مــن الســوق والتابعــة ألمــاك بلديــة المحرق، حيــث تحتضــن المنطقة اآلن 
عقاًرا تبلغ مساحته 4276.8 متر مربع، يتم استغاله كموقف سيارات أرضية عامة، 
إلى جانب العقار اآلخر وهو عقار حديقة حســان بن ثابت البالغة مســاحته 3893.8 

متر مربع، حيث تم استغال جزء منه لصالح سوق المحرق المركزية المؤقتة.

وكيل البلديات الشيخ محمد بن خليفة آل 
خليفة مجلس خاطب بلدي المحرق بشأن 
مقتـــرح الشـــركة المطورة لســـوق المحرق 
المركزية الستثمار هذين الموقعين، وذلك 

للموافقة وإبداء المرئيات عليه.
وقال الوكيل في خطابه إن الشركة ومنذ 
افتتاح الســـوق في 22 مايو 2019 تدرس 
إنشاء مواقف متعددة الطوابق للسيارات 
لخدمة مرتادي وزوار الســـوق، وقد دأبت 
على دراســـة عقاراتها فـــي المنطقة ومنها 
عقار المواقف وعقار الحديقة المجاورين 

للخروج بتصور متكامل للمشروع.
العقـــار  تســـجيل  وبعـــد  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
المطلوب لمواقف الســـيارات في 19 يناير 
2020، وضمـــه للعقـــارات التابعة لشـــؤون 
البلديات في منطقة الســـوق، فإن الوزارة 
ترغب في دراسة مقترح الشركة المطورة 
للسوق؛ للتفاوض معها بحسب اإلجراءات 
على ضوء مالحظات وتصورات المجلس 
البلـــدي، للحصول علـــى أفضل عرض فني 

ومالي لتطوير هذه العقارات.
وأشار إلى أن مقترح الشركة شمل تطوير 
عقـــار مواقـــف الســـيارات بإنشـــاء مبنـــى 
متعدد الطوابق لمواقف السيارات، شاملة 
علـــى مرافـــق أخـــرى خدميـــة وتجاريـــة، 
مع دراســـة ربـــط المبنى مع مبنى الســـوق 
بجســـر علـــوي بمـــا يتوافـــق مـــع القوانيـــن 
واإلجراءات، وبخاصة المعايير والشروط 

التخطيطية والعمرانية.
ولفت إلى أن اقتراح الشركة تضمن إعادة 
تطويـــر وتأهيل عقارات الحديقة المجاور 
للسوق، في مشروع حديقة عامة تحتوي 
علـــى خدمـــات ومرافـــق عامـــة وتجاريـــة 
تتناســـب مع تخصيـــص وتصنيـــف العقار 

وإجراءاتها.
وقـــال إن الشـــركة ســـتتكفل كذلـــك بعمل 
للمشـــروع  الالزمـــة  المروريـــة  الدراســـة 

حسب اإلجراءات.
المباشـــر  التفـــاوض  أن  الوكيـــل  وبيـــن 
وليـــس  للســـوق  المطـــورة  الشـــركة  مـــع 
طـــرح مزايـــدة جديـــدة لـــه جـــدوى أفضل 

العتبارات عدة.
ورأى أن المشـــروع سيســـاهم فـــي تطوير 
عقـــارات وخدمـــات الـــوزارة فـــي المنطقة 
فـــي مفهوم متكامل مـــع مفهوم وخدمات 

السوق.
وأشـــار إلى أن المشـــروع سيؤدي إلى رفع 
الجـــدوى الفنيـــة والماليـــة لمشـــروع مبنى 
مواقف الســـيارات ومشروع حديقة عامة 

مـــن خـــالل تكاملـــه مع مشـــروع الســـوق، 
قلـــة جاذبيـــة مشـــروعات  مـــع  خصوصـــا 
المواقـــف والحدائق كمشـــروعات منفردة 

لمستثمرين آخرين.
ولفـــت إلـــى أن المشـــروع سيســـاهم فـــي 
تطوير موقع حديقة حســـان بن ثابت من 
قبـــل القطـــاع الخاص، كما أنـــه يعد فرصة 
لتطوير ورفع مســـتوى خدمات وإيرادات 

بلدية المحرق من عقاراتها في المنطقة.
وقال إن هذا المشروع سيساهم في تقليل 
األعبـــاء الماليـــة علـــى الـــوزارة مـــن خالل 
تطويـــر العقارين من قبل القطاع الخاص، 
إلـــى جانب التقليل مـــن احتمالية تضارب 
المشـــروعات وخدماتهـــا فـــي المنطقة في 

حال تطويرها من مستثمرين آخرين.
وطلب مـــن المجلس موافاتهـــم بمرئياتها 
وموافقته بشأن مبدأ التفاوض مع المطور 
الحالي للســـوق، والمفهوم العام للمشروع، 
إلـــى جانـــب الخدمـــات البلديـــة المطلوبـــة 

ضمن المشروع.
وأكـــد أن المشـــروع يعـــد فرصـــة لتطويـــر 
فـــي  البلديـــة  الخدمـــات  مســـتوى  ورفـــع 
رؤيـــة  يحقـــق  وبمـــا  المشـــروع،  منطقـــة 
الحكومة في زيادة المشـــروعات التنموية 
التـــي تعـــزز مظاهر النمـــو الحضري كجزء 
من اســـتراتيجية التطويـــر والتعمير التي 
تنتهجها الحكومة لتنمية وتوفير مختلف 
المرافـــق الخدميـــة فـــي مختلـــف مناطـــق 

المملكة.
ورأى أن الموافقـــة علـــى هـــذا المشـــروع 
سيساهم في التوســـع في إقامة األسواق 
العصريـــة ومدهـــا بالمرافق والتســـهيالت؛ 
لمواكبـــة حركة النمـــو والتوســـع العمراني 
وتلبية احتياجـــات المواطنين والمقيمين 
بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وفتح 
آفـــاق أوســـع لتشـــجيع االســـتثمار ودفـــع 

الحركة التجارية بالمملكة.

“قلب المحرق”...
حلوى االستثمار 
ومخاطر السمنة

ــي: مـــواقـــف الـــســـيـــارات حـــق عـــام والــمــنــطــقــة مــتــخــمــة بــالــمــشــروعــات ــاط ــرب ــم ال
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سيد علي المحافظة

الشركة 
المطورة 

ستتكفل بتطوير 
الحديقة ودراسة 

السالمة 
المرورية

الشركة تقترح 
إنشاء مواقف 

متعددة الطوابق 
برسوم وصالة 

بموقع “السوق 
المؤقت”

وكيل “البلديات”: 
استثمار مواقف 

“المحرق 
المركزي” فرصة 

لزيادة المشروعات 
التنموية بالمنطقة

مـــن جانبه، عبـــر رئيس مجلس بلـــدي المحرق عن رفض 
المجلـــس الســـتغالل منطقـــة مواقـــف الســـيارات لصالح 
إنشـــاء محـــالت تجاريـــة ومبنى مواقـــف مدفوعة الثمن 
علـــى العقـــار المخصص حاليـــا لمواقف ســـيارات أرضية 
عامة. وأشار في تصريحه لـ ”البالد” إلى أن منطقة سوق 
المحـــرق المركزيـــة باتـــت منطقـــة متخمة بالمشـــروعات 
والمرافق الخدمية المتعددة، وهو ما يشـــكل ضغطا على 
الخدمـــات في المنطقـــة، ويجعلها منطقـــة مزدحمة جدا 
وال تتحمـــل مشـــروعات اســـتثمارية أكثر. ولفـــت إلى أن 
منطقـــة مواقف الســـيارات الحالية توفـــر خدمة مجانية 
عامـــة ألهالي المنطقة ومرتادي الســـوق، في وقت تفتقر 
فيـــه الكثيـــر مـــن المناطـــق لمواقـــف الســـيارات العامـــة، 
وعليـــه ينبغي الحفاظ على هذا المكســـب المهم بدال من 
تحويـــل جزء منه لمشـــروع اســـتثماري، وتحويـــل العقار 
إلـــى مواقف مدفوعة الثمن. وأشـــار إلى أن المجلس أكد 

فـــي اجتماع ســـابق لـــه رفضه أخذ رســـوم علـــى مواقف 
مرتادي ســـوق المحـــرق المركزية الحاليـــة، وهو ما اتفق 
معـــه المديـــر العـــام للبلديـــة إبراهيـــم الجودر فـــي حينه. 
وأكـــد مـــن جانب آخـــر اتفاقه مع فكـــرة اســـتثمار الجزء 
المقتطـــع مـــن حديقـــة حســـان بن ثابـــت لصالح الســـوق 
المركزيـــة المؤقتـــة بعـــد إخالئهـــا، لصالح تنفيذ مشـــروع 
صالـــة متعـــددة االســـتخدامات. ورأى أن هذا المشـــروع 
من شـــأنه أن يســـاهم في اســـترداد تكلفة إنشـــاء السوق 
وتشـــغيلها خالل الفترة الماضية، بعد هدم مبنى الســـوق 
األصلي وإعادة بنائه. وتشـــير البيانات المتعلقة بالســـوق 
المؤقتـــة أن تكلفـــة إنشـــائها مـــع المحـــالت المالصقة لها 
بلغـــت 440 ألف دينار، فيما بلغت تكلفة التطوير للســـوق 
القديمة 5 ماليين دينار على مســـاحة تتجاوز 9800 متر 
مربـــع، وبعقـــد بلغت اســـتثمار بلغت مدة االنتفـــاع به 35 

سنة لتعود بعدها ملكية السوق للبلدية.

تســـلمت الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة 
شـــوقية حميـــدان خطابـــا مـــن رئيـــس مجلـــس إدارة 
شركة سوق المحرق المركزية للتطوير العقاري بشأن 

مقترح مبنى مواقف سيارات إضافية للسوق.
وأشـــارت الشـــركة إلى أنهـــا قامت بمراجعـــة المقترح 
المقـــدم للوزارة ســـابقا وتحديث وتعديـــل التصاميم 
والنمـــاذج الهندســـية بمـــا يخدم الغـــرض والهدف من 
تطويـــر أرض مواقـــف الســـيارات، مـــع األخـــذ بعيـــن 
االعتبـــار اســـتثمار مبنـــى الســـوق المؤقـــت المجـــاور 

للمواقف.

وجاء مقترح الشركة على النحو اآلتي:

Û  تطوير أرض مواقف الســيارات الحالية بإنشــاء مبنى
متعدد الطوابق لمواقف الســيارات شامل على مرافق 

أخــرى مــن محــالت تجاريــة ومطاعــم، ويكــون هــذا 
المبنــى مرتبط بمبنى ســوق المحرق المركزي بإنشــاء 

جسر مشاة علوي.
Û  يكــون اســتخدام مواقــف الســيارات برســوم رمزيــة

لتغطية كلفة االستثمار والصيانة الدورية والخدمات 
األخرى.

Û  المحــاذي المؤقــت  المركــزي  الســوق  مبنــى  تطويــر 
ألرض المواقــف بتحويله إلى صالة متعددة األغراض 

ومرافق أخرى.
Û  ثابــت بــن  حســان  حديقــة  وتأهيــل  تطويــر  إعــادة 

وألعــاب  لهــا  التابعــة  المرافــق  وتطويــر  المحاذيــة 
األطفال.

وبينت الشركة أن التصاميم المرفقة مع المقترح هي 
مبدئيـــة وفي طـــور الدراســـة، بغرض اإلطـــالع عليها 

وإبداء الرأي والمالحظة.

رفض المجلس السوق المؤقتة



تواصــل “البــالد” جولتهــا بأحيــاء وطرقــات القريتيــن برفقــة الممثل البلــدي للمنطقة فاضــل العود، الســتطالع الوضع 
الخدمي بها، حيث أكد العود أنه على الرغم من كل ما تشهده المنطقة من مشاريع قائمة ومستقبلية إال أنها ما زالت 
متأخرة جدا على مســتوى جودة وســالمة شــوارعها وطرقاتها، حيث تكثر فيها الحفر والهبوط األرضي والتشققات، 

فضال عن بقاء بعض مناطقها الحديثة والمأهولة بالسكان دون رصف مؤقت على األقل.

يقول العود إن من بين تلك المشـــاريع 
أعمـــال الرصـــف بمجمـــع 231 و236، 
حيث توقـــف العمل عن الرصف ألكثر 
من عام ونصف دون معرفة األسباب، 
اســـتياء  إلـــى  أدى  التوقـــف  أن  كمـــا 
القاطنيـــن فـــي المنطقـــة نظـــرًا لتـــرك 
المكان مع وجود الكثير من الحفريات 
التي تعيق حركة السير في المنطقة.

ولفت إلى أن من بين مشاريع تحسين 
تحتاجهـــا  التـــي  الطرقـــات  وتطويـــر 
المنطقة تبليط طـــرق وممرات مجمع 
بباقـــي  أســـوة  بالطـــوب  بالديـــر   232
المناطـــق، إال أن الطلـــب ظـــل يـــراوح 
مكانـــه على رغـــم اطـــاع الوزير على 
واقـــع المشـــكلة ومعاينتهـــا على أرض 

الواقع.
وقال العود إن وزير األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي أفاد 
مؤخـــرا المجلس البلدي بمســـتجدات 
بعـــض مشـــاريع الطـــرق، إذ أشـــار إلى 
إدراج الطريق رقم 3140 بمجمع 231 
للصيانـــة العاجلـــة فـــي العـــام الجاري 
ضمن أعمال الصيانة الطارئة لعدد من 

الطرق في ذات المجمع.
بطـــرق  يتعلـــق  فيمـــا  الوزيـــر  ولفـــت 
أنهـــا  إلـــى  و232   231 المجمعيـــن 
مدرجـــة ضمـــن مشـــروع تطوير طرق 
قرية الدير في المجمعين، حيث يمتد 
المشـــروع بين شارع الدير وشارع ريا 

حسب

وذكـــر الوزير أنه تـــم إعداد 30 % من 
التصاميـــم التفصيليـــة، إذ يبلغ الطول 
اإلجمالـــي للمشـــروع 10.5 كيلومتـــر، 
وتشـــمل أعمـــال التطويـــر على رصف 
طـــرق المجمعيـــن، وتوفيـــر األرصفـــة 
الجانبية للمشـــاة ومواقف للســـيارات 
في األماكن المتاحة، وإنشـــاء شـــبكة 

وأعمـــال  األمطـــار  ميـــاه  لتصريـــف 
اإلنـــارة وتركيـــب العامـــات المرورية 
واللوحـــات اإلرشـــادية لتحقيق األمن 

والسامة المطلوبة على الطرق.
وقـــال إن تنفيذ المشـــروع ســـيتم بعد 
الحصـــول على موافقة جميع الجهات 
الخدميـــة ذات العاقـــة برخصة عمل 
المشـــروع وتوافر االعتمادات المالية 

الازمة.
وأشار فيما يتعلق برصف الطريق رقم 
3427 أنه مدرج للتنفيذ ضمن برنامج 
صيانة الطرق حـــال توفر االعتمادات 
الماليـــة الازمة ضمن العقـــود الزمنية 

الجديدة.
يقـــول البلدي فاضل العود في تعليقه 
علـــى إفادة الوزير بشـــأن مســـتجدات 
رصـــف هـــذه الطرقـــات، إن الشـــوارع 
ال تحتـــاج ألكثـــر مـــن إعـــادة رصفهـــا 
باألســـفلت، إذ إن هـــذه المناطـــق بهـــا 
موصلـــة بشـــبكات الصـــرف الصحـــي 

وتصريف مياه األمطار.
وأكـــد العـــود في ختـــام الجولة حاجة 
برنامـــج  علـــى  إلدراجهـــا  المنطقـــة 
التنميـــة الحضريـــة، والتي من شـــأنها 
أن تعالج كل اإلشكاالت التي تعترض 
ســـبيل تطوير بنيتهـــا التحتية، منوهًا 
بثمـــرة التنســـيق والتعـــاون مـــع نائب 
المنطقـــة البرلمانـــي ومســـاندة ودعـــم 
األهالـــي والتي تكللت بإنجـــاز العديد 

من المشاريع في المنطقة.

شوارع سماهيج والدير “تعبانة” من الحفر والهبوط
)2-2( ــرق”  ــ ــح ــ ــم ــ ال ــة  ــ ــادسـ ــ “سـ ــاء  ــ ــي ــ أح ــود  ــ ــع ــ ال ــة  ــقـ ــرفـ بـ تـــجـــوب   ”^“

فاضل العود

توقف بمجمعي 
231 و236 ألكثر 

من عام ونصف 
دون معرفة 

األسباب
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سيد علي المحافظة

رصدت عدسة “البالد” في زيارة ميدانية موسعة لسوق المنامة القديمة، والمناطق المحيطة. 
فوضــى عارمــة مــن أســالك الكهربــاء العتيقــة وهــي مكومــة ومتداخلــة بشــكل عشــوائي فــي 

واجهات وأعالي العديد من العقارات القديمة، والتي تغرق بها المنطقة والسكان.

هـــذه الفوضـــى أو التداخات إن صـــح التعبير، 
وصلـــت إلـــى المناطـــق المنخفضـــة مـــن هـــذه 
العقارات التي تصل إلى مستوى المارة، يضاف 
إليها محـــوالت الكهرباء المعلقة، والمكســـورة، 
والمهجـــورة، والمتروكـــة على حالهـــا، فما الذي 
يحـــدث هنـــا بالضبـــط؟ وأيـــن هـــي يـــد الرقابة 
مـــن ذلك؟ رئيس أمانـــة العاصمة صالح طرادة 
صـــرح لــــ “الباد” بأنه ومن ناحية الســـامة فإن 
وجـــود هذه األســـاك خطـــر خصوصا بموســـم 
األمطار، حيث تتنامى خطورة حدوث صعقات 
كهربائيـــة، مضيًفا “يأتي ذلك فـــي الوقت الذي 
تســـعى به البحرين والعاصمة المنامة للوصول 
إلـــى الجوائـــز العالميـــة فـــي مجـــاالت الصحـــة 

والسياحة وغيرها”.
المســـتأجرين  أحمـــل  ال  هنـــا  “أنـــا  وأكمـــل 
المســـؤولية، بـــل المـــاك، والبـــد مـــن التعـــاون 
المثمـــر مـــع الحكومة فـــي االرتقاء فـــي إحياء 
مـــدن المنامـــة، وفـــي الحفـــاظ علـــى جماليتها، 
وهـــو أمر ســـينعكس على ســـمعة البلـــد، وعلى 

استقطاب االستثمارات”.
وتابـــع طـــرادة “هنـــاك جهـــود كبيـــرة، خصوصا 

مـــن لجنـــة الســـوق القديمـــة في ماحظـــة هذا 
الجانب، باإلضافة إلى مســـاعي هيئة السياحة 
اللتيـــن  واآلثـــار،  الثقافـــة  وهيئـــة  والمعـــارض 
تتابعـــان وترصـــدان مثل هذه الحـــاالت، لوضع 

الحلول الازمة”.
وما بين حديث طرادة، وما ينشر في الصحافة 

المحلية وُيكتب، يظل الحال كما هو عليه.

سوق المنامة... أسالك الموت تتربص بالمارة
إبراهيم النهام  |  تصوير: رسول الحجيري



مديـــر الســـامة: تشـــكل خطـــًرا.. ومســـتعدون لتدريـــب كوادرهـــا للتعامـــل مـــع المخاطـــر

^قــال مديــر إدارة الحمايــة والســامة بــوزارة الداخليــة العقيــد الركــن 
محمد البنغدير إن دور العبادة بشكل عام والقائمة على هيئة الكبائن أصبحت 

ملزمة بتطبيق جميع اشتراطات األمن والسامة كاشتراطات البناء.
وأشـــار خالل مشـــاركته بنـــدوة البالد عن 
اشتراطات األمن والسالمة بكبائن الصالة 
إلـــى أن هناك لغة مشـــتركة وتواصل دائم 
بيـــن الجهـــات المعنيـــة ذات االختصـــاص 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية  مـــن وزارة 
واألوقـــاف ممثلـــة فـــي إدارتـــي األوقـــاف 

السنية والجعفرية، إلى جانب البلديات.
وقال إن هذه المؤسســـات تقـــوم بتطبيق 
جميـــع اشـــتراطات األمـــن والســـالمة في 

ضمـــن  والكبائـــن  والجوامـــع  المســـاجد 
اشـــتراطات مزاولة هذا النشـــاط أو إجازة 
البنـــاء، بمـــا يتطابـــق مـــع متطلبـــات إدارة 

الحماية والسالمة.
ولفـــت إلـــى أن آليـــة إقامـــة هـــذه الكبائـــن 
تكـــون عبـــر تقديـــم طلـــب رســـمي مرفقـــا 
مع الخرائـــط يحول إلى األقســـام المعنية 
بـــاإلدارة لدراســـتها مـــن جميـــع النواحـــي 
علـــى  تبنـــى  والتـــي  والهندســـية،  الفنيـــة 

ضوئها االشتراطات.
وقـــال إن توصيـــل التيـــار الكهربائـــي لهذا 
المشـــروع ال يتـــم إال بعـــد تســـليم البلديـــة 
المدنـــي  الدفـــاع  مـــن  معتمـــدة  شـــهادة 
باســـتيفاء الشـــروط التـــي حددتهـــا إدارة 

الدفاع المدني.
وأشـــار إلـــى أن إدارة الحمايـــة والســـالمة 
ال تســـتقبل الطلبات الفردية والعشـــوائية 
إلنشـــاء كبائـــن الصـــالة، وإنما عـــن طريق 
القنـــوات الرســـمية، بهـــدف التنظيم ورفع 

هـــذه  فـــي  والســـالمة  الحمايـــة  مســـتوى 
الكبائن قدر اإلمكان.

ولفت إلى أن هذه الكبائن تشكل نوعا من 
الخطـــر، إال أن إدارة الحمايـــة والســـالمة 
تحاول قدر المســـتطاع التقليل من نســـبة 

الخطـــر، مـــع ضـــرورة التأكيـــد علـــى كـــون 
الطلبات مقدمة عبر القنوات الرسمية.

وأكد أهمية أن تكون المواد المصنعة لهذه 
الكبائـــن مقاومة للحريـــق حتى وإن كانت 
مؤقتـــة، وذلـــك مـــن خـــالل بحـــث كيفيـــة 

تطبيق ذلك مع الجهات المعنية.
وقـــال إنـــه مـــن األهميـــة بمـــكان أن تكون 
اإلدارة القائمـــة علـــى هذه الكبائـــن مدربة 

للتعامل مع الحوادث العرضية.
ولفـــت إلـــى أن إدارة الحمايـــة والســـالمة 
بتدريـــب  للقيـــام  االســـتعداد  أتـــم  علـــى 
الكـــوادر؛ لرفـــع مســـتويات التعامل مع أي 

خطر يرصد.

“الداخلية” ال تقبل طلبات كبائن الصالة إال بالقنوات الرسمية
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الذوادي: 2000 دار عبادة في البحرين والمصلون زادوا
ــد ــم ح ــة  ــ ــن ــ ــدي ــ م فـــــي  ــاة  ــ ــص ــ ــل ــ ل خـــشـــبـــيـــة  ــة  ــنـ ــيـ ــابـ كـ  22

الـــذوادي  عبـــدهللا  النائـــب  ^نـــوه 
بجهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي بنـــاء دور 
العبـــادة برعايـــة عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
باإلضافـــة إلـــى جهـــود إدارتـــي األوقاف 

السنية والجعفرية.
وأشار إلى أنه وحسب آخر اإلحصائيات 
المعروفـــة يوجـــد أكثـــر مـــن 2000 دور 
عبادة في البحرين، وأنها بازدياد بشـــكل 
ســـنوي، بمتابعـــة مـــن الحكومة برئاســـة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
الحادثـــة  تكـــرار  بعـــد  أملـــه  عـــن  وعبـــر 
المؤسفة بنشوب حريق في أحد الكبائن 
بـــدوار 17 وهـــو مســـجد مؤقـــت لفتـــرة 
طويلة واألهالي كانوا ينتظرون لسنوات 

لبناء المسجد.
وذكـــر أنـــه يوجـــد مـــا يقـــارب 22 كبينـــة 
خشـــبية لمســـاجد بمدينـــة حمـــد وهـــي 
أكثـــر  لتكـــون  دائـــم  بنـــاء  إلـــى  بحاجـــة 
سالمة للمصلين، وهو ما يدفعهم كنواب 
للمنطقـــة وبتظافـــر الجهود مـــع المجلس 
البلـــدي واألوقـــاف الســـنية بالدفـــع نحو 
حلحلـــة هذا الملـــف وعدم اســـتمرار هذا 
الوضـــع كـــي ال تكون هناك نتائج ســـلبية 
ومســـتوى  الحـــوادث  تكـــرار  نتيجـــة 
خطورتهـــا، خصوصا أنها كبائن خشـــبية 
ال تتوافـــر فيهـــا أدنـــى جوانـــب الراحـــة 

للمصلين.
الكثافـــة  ازديـــاد  ومـــع  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
الســـكنية فـــي المنطقـــة لهـــذه الكبينة أو 
الكبائن األخـــرى في مدينة حمد وغيرها 
مـــن المناطـــق مـــا زال األهالـــي بانتظـــار 
الدفـــع بملـــف بنـــاء المســـاجد والتســـريع 
فـــي اإلجـــراءات وتذليـــل أي صعوبـــات 
وتســـهيلها للمحســـنين، الذين يحرصون 
فـــي  والجوامـــع  المســـاجد  بنـــاء  علـــى 
البحرين، ولهم دور مشـــهود لسنوات في 

جميع المحافظات.
وقـــال إن أعـــداد المصليـــن فـــي ازديـــاد، 
وفـــي ظـــل الظـــروف الصحيـــة الحاليـــة 
التباعـــد  ومتطلبـــات  كورونـــا  لجائحـــة 
االجتماعي التباعد، تستنفذ هذه الكبائن 

طاقتها االستيعابية، وتؤدي إلى حرمان 
المصلين من الصالة فيها.

وأكـــد علـــى ضـــرورة تنســـيق المواطنين 
مـــع  للصـــالة  كبائـــن  بإقامـــة  الراغبيـــن 
الســـنية والجعفريـــة لتحديـــد  األوقـــاف 
المواقع والتنســـيق المشـــترك ألي كابينة 
خشـــبية مؤقتـــة خاصـــة التـــي تتضمـــن 
مســـاجد  لبنـــاء  مســـتقبلية  مشـــاريع 

وجوامع.
وأشـــار إلـــى أن الهدف من هـــذه الخطوة 
هو ضمان توفير وســـائل السالمة وعدم 
التعـــدي على األمالك العامـــة أو الخاصة 
دون معرفة الجهات المسؤولة، وتحديد 
مواقع تتناســـب مع االشتراطات البلدية 

والصحية.

األوقـــاف  قـــدرة  فـــي  ثقتـــه  عـــن  وعبـــر 
الســـنية لتوفير حلول لكبائن الصالة في 
مدينة حمـــد، وجهودهم في التحقق من 

اشتراطات السالمة في هذه المواقع.
وأكـــد أهميـــة التوضيـــح للـــرأي العام عن 
عدد المساجد والجوامع التي ستبنى في 
مدينـــة حمد مع بيان نســـبة الكبائن التي 
الجديـــدة  بالمشـــاريع  اســـتبدالها  ســـيتم 
للمســـاجد وتحديـــد الجـــدول الزمني لها 

إن أمكن ذلك.
الزيـــارات  ونبـــه علـــى ضـــرورة تكثيـــف 
مـــن ســـالمتها بشـــكل  للكبائـــن والتأكـــد 
دوري ومستمر دون انقطاع، والتأكد من 
التوصيـــالت الكهربائية وكفاءة األجهزة 
لتالفـــي وقـــوع أي حادث حريـــق نتيجة 

حدوث ماس كهربائي.
وأشـــار إلى أهميـــة تهيئة الكبائن بشـــكل 
مناســـب خصوصـــا فـــي موســـم األمطار 
واألضرار الناشئة داخل الكبينة، والطرق 
الدخـــول  وصعوبـــة  للمصليـــن  الممهـــدة 
والســـالمة  الطـــرق  ووســـائل  والخـــروج 
المروريـــة لعبور المصليـــن من وإلى هذه 

األماكن.
خدمـــات  لتوفيـــر  الحاجـــة  إلـــى  ولفـــت 
التنظيف الالزمة بشـــكل مستمر وتوفير 
دورات ميـــاه منفصلـــة ومؤقتـــة لخدمـــة 
الرقابـــة  زيـــادة  جانـــب  إلـــى  المصليـــن، 
علـــى الكبائـــن غيـــر المرخصـــة ومحاولة 

تصحيح أوضاعها أوال بأول.

الذوادي: لزيادة الرقابة على الكبائن غير المرخصة

العقيد الركن البنغدير: أهمية أن تكون الكبائن مقاومة للحريق

^قال عضو مجلس بلدي الشــمالية محمد الظاعن إن 
الحديث عن موضوع المســاجد في مدينة حمد هو حديث 

ذو شجون.
ولفـــت إلـــى أن أغلـــب األراضي 
المستخدمة لكبائن الصالة هي 
غيـــر مرخصـــة، ومواقعهـــا غير 
مخصصة لمســـاجد، والحصول 
يتطلـــب  لهـــا  ترخيـــص  علـــى 
اإلســـكان  وزارة  مخاطبـــة 

والحصول على موافقتها.
وقال إن الدائرة العاشـــرة تضم 
وقـــدم  مؤقتـــة،  مســـاجد   10
المجلس البلدي طلًبا بتخصيص 
6 مســـاجد منهـــا، حيـــث يوجـــد 
3 مســـاجد منهـــا خصصـــت لهـــا 
صـــدور  بانتظـــار  وهـــي  أراض، 
الوثائـــق لهـــا وإزالـــة الخدمـــات 

األرضية تحتها.
ولفت إلـــى أن عملية تخصيص 
طويـــال  مســـارا  تأخـــذ  األرض 
ومعقـــدا وهـــو مـــا يحتـــاج إلـــى 

توفير آلية لتسريعها.

 10 كبـائــن بدائــرة الظــاعــن

ندوة “^” تناقش السالمة بكبائن الصالة
بمشــاركـــــة برلمـانييـــــن وبلدييـــــن و“الداخليـــــة” واألوقـــــاف السنيـــــة

“البالد”  ^نظمـــت صحيفـــة 
نـــدوة عن بعد ناقشـــت موضوع 
)كبائـــن  الخشـــبية  المصليـــات 
مـــن  عديـــد  بمشـــاركة  الصـــالة( 
الجهـــات  مـــن  الشـــخصيات 

المعنية.
عبـــر  النـــدوة  مناقشـــات  وبثـــت 

منصات “البالد” الرقمية.
الزميـــل  النـــدوة  منســـق  وقـــال 
البحريـــن  إن  النهـــام  إبراهيـــم 
تضـــع خدمـــة ورعايـــة وســـالمة 
بيـــوت هللا عـــز وجل علـــى رأس 
األولويات بمـــا في ذلك صيانتها 
والمســـتمر  المباشـــر  واإلشـــراف 
عليهـــا لتلبيـــة كافـــة احتياجاتها 

فـــي  الصـــالة  لتأديـــة  وتهيئتهـــا 
أفضل األجواء.

وتابع: تنتشر في بعض المناطق 
مصليـــات خشـــبية )كبائـــن( قـــد 

يفتقر بعضها الشـــتراطات األمن 
والســـالمة بما يؤدي إلى حدوث 

تلفيات فيها.
حريـــق  نشـــوب  بعـــد  وأضـــاف: 
بكابينة للصـــالة في مدينة حمد 
األوقـــاف  إدارة  شـــكلت  فقـــد 
لفحـــص  فنيـــا  فريقـــا  الســـنية 
وتوفيـــر  لهـــا  التابعـــة  الكبائـــن 
علـــى  والعمـــل  الســـالمة  أدوات 
اســـتكمال احتياجاتهـــا واللوازم 
األمنيـــة مع وضع أولوية ســـرعة 
إلـــى  تحويـــل الكبائـــن المؤقتـــة 
مســـاجد في المحافظـــات، ومن 
هنا جاءت فكرة الندوة لمناقشة 
هذا الموضوع الذي يهم كثيرين.

المشاركون بندوة صحيفة “البالد” 

محمد الظاعن

عملية تخصيص 
األرض تأخذ 

مسارا طويال 
ومعقدا

“الداخلية” ال 
تستقبل الطلبات 

الفردية والعشوائية 
إلنشاء الكبائن

تواصل دائم بين 
الجهات المعنية 

ذات االختصاص مثل 
األوقافين والبلديات

ال توصيل للتيار 
الكهربائي إال 

بعد اعتماد الدفاع 
المدني

الزميل إبراهيم النهام بعدسة حوراء مرهون



local@albiladpress.com06
الجمعة 23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 - العدد 4665

4 مساجد في مدينة حمد لخدمة 7 آالف نسمة
ــي بــلــد عــمــرانــي أمـــر غــيــر صائب الــعــمــانــي: انــتــشــار الــكــبــائــن ف

االجتماعـــي  الناشـــط  ^قـــال 
عبـــاس العماني إن ظاهرة انتشـــار 
طفـــرة  يشـــهد  بلـــد  فـــي  الكبائـــن 

عمرانية كبيرة أمر غير صائب.
وأشـــار إلـــى أن المنـــارات والقبـــب 
تزيـــن  مـــا  أبـــرز  هـــي  والعمـــارات 
بلـــد  أي  فـــي  العمرانيـــة  اللوحـــة 
أن  الالئـــق  مـــن  وليـــس  إســـالمي، 
تقـــوم مـــدن حديثة كمدينـــة حمد 
يكـــون  أن  دون  ســـلمان  ومدينـــة 
لهـــا دور عبـــادة، فتكثـــر فيها كبائن 

الصالة.
ولفت إلى أن مكمن الخلل في ذلك 
هـــو دوامـــة اإلجـــراءات المعقـــدة، 
حيث في مجمع  1205 في مدينة 

حمـــد يوجـــد 4 مســـاجد ألكثـــر من 
7 آالف نســـمة، وبيـــن كل مســـجد 

كيلومتـــرا  يقـــارب  مـــا  ومســـجد 
ونصف.

وذكـــر أن األهالـــي عندما يتصدون 
لحـــل مشـــكلة تســـجيل األراضـــي 
المخصصـــة للمســـاجد يتيهون في 
إلـــى  مشـــيرا  اإلجـــراءات،  دوامـــة 
المســـاجد  أحـــد  إلنشـــاء  تصديـــه 
التابعـــة لألوقـــاف الجعفريـــة، وتم 
 2018 منـــذ  مـــرات   5 اســـتدعاؤه 
وحتـــى اآلن وفـــي كل مـــرة يطلب 

منه ذات األوراق ويتم تضييعها.
وقـــال إن الحل يكمن في تشـــكيل 
لجنة من إحدى الوزارات الخدمية 
لمتابعة الكبائـــن مع جميع الجهات 
في جميع مناطق مملكة البحرين.

ــائــن ــكــب ــيـــس الــصــيــانــة بــــاألوقــــاف الــســنــيــة: الــمــتــبــرعــون أضـــعـــاف ال رئـ
^قــال رئيــس قســم الخدمــات الهندســية والصيانــة بــإدارة األوقاف 
الســنية عبــدهللا المعيلــي إن اإلدارة كان لديهــا خطــة منــذ العــام 2018 
لتحويل جميع كبائن الصالة في البحرين إلى مساجد ثابتة ودائمة خالل 

4 سنوات، حيث تمكنت اإلدارة من تنفيذ 28 مشروعا.
الشـــمالية  المحافظـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
كان لهـــا النصيـــب األوفـــر من عـــدد تلك 
المشـــروعات؛ نظـــرا لكونهـــا تضـــم أكبـــر 
عـــدد من الكبائـــن، حيث حظت بعدد 14 

مشروعا من تلك المساجد.
ولفـــت إلى أن وزارة اإلســـكان خصصت 
أراضي لبناء المســـاجد في المشروعات 
اإلســـكانية الجديـــدة، إال أن مـــا يؤخـــر 
عمليـــة تنفيذهـــا هو تأخر تســـجيل تلك 
األراضـــي، إذ إن التقديـــم علـــى إجـــازة 
البنـــاء تشـــترط وجـــود وثيقـــة للعقـــار، 
وهـــي تعد من أبـــرز المشـــاكل التي تحد 
من أعمـــال بناء المصليـــات المؤقتة في 

البحرين وخصوصا في مدينة حمد.

وحـــث النـــواب والبلديين علـــى ضرورة 
التعـــاون مع اإلدارة للتســـريع من عملية 
تســـجيل هذه األراضـــي، وبالتالي إتمام 
مشـــروع اإلدارة ببناء جميـــع المصليات 
عـــدد  يبلـــغ  والتـــي  المســـجلة  المؤقتـــة 
 8 حمـــد  مدينـــة  فـــي  منهـــا  المتبقـــي 

مصليات.
وقال إن رئيس مجلس األوقاف السنية 
بعد حادث حريق كبينة الصالة في دوار 
17 فـــي مدينـــة حمـــد أمر بإنشـــاء فريق 
لمتابعـــة إجـــراءات الســـالمة فـــي جميع 
المصليات المرقتـــة في مملكة البحرين، 
وهـــو مـــا تـــم مالحظتـــه خـــالل الفتـــرة 

القليلة الماضية.

أشـــار إلى الحاجة للتنســـيق بين اإلدارة 
الســـنية وإدارة الدفـــاع المدنـــي للعمـــل 
علـــى وضع مواصفـــات آمنـــة للمصليات 

المؤقتة في مملكة البحرين.
مملكـــة  فـــي  موجـــود  الخيـــر  أن  وأكـــد 

المتبرعيـــن  عـــدد  وأن  البحريـــن، 
بنـــاء  فـــي  الراغبيـــن  والمحســـنين 
هـــذه الكبائـــن أضعـــاف أعـــداد الكبائـــن 
الموجـــودة، وعليه ال يوجـــد لدى اإلدارة 
أي مشكلة في تعمير هذه الكبائن، وإنما 

التأخير يعود للحاجة لتسجيل األراضي 
واستخراج الوثائق لها.

وذكـــر ان وزارة اإلســـكان كانـــت تصـــدر 
شـــهادة أبعـــاد بالمشـــروعات اإلســـكانية 
الجديـــدة، وهي تعد وثيقة ملكية للعقار 

المخصص لبناء مســـجد وكان يؤخذ بها 
لـــدى البلديات، داعيـــا إلى إعـــادة العمل 
بهـــذه السياســـة مـــن خـــالل اســـتصدار 
تصاريح البناء عن طريق شهادة األبعاد 

بدل انتظار تسجيل األراضي.

تحويـل 28 كبينــة إلـى مسـاجــد فـي 4 سنــوات

بوحمود: الكثير من المساجد دون مخرج طوارئ

الكعبي: ابنوا مساجد شرق الحد قبل أن تنتقل عدوى الكبائن لها

كبائـــن تفتقـــر للســـامة.. وإلصـــدار إجـــازات بنـــاء دون انتظـــار التســـجيل

ـــذ ـــل التنفي ـــجيل” يعط ـــة و“التس ـــي مخصص ـــتعدون واألراض ـــون مس المتبرع

^انتقـــد النائب محمـــد بوحمود ما 
أســـماه بـ “البطء الشـــديد” فـــي تحويل 
الكبائن إلى مساجد دائمة وهو ما يؤثر 

على سالمة المصلين.
ولفـــت إلى أن إجراءات الســـالمة مهمة 
جـــدا خصوصـــا فـــي دور العبـــادة التـــي 
يرتادها المصلي وهو ينشد فيها الشعور 
بالراحة واألمان والسكينة واالطمئنان.

وأوضـــح أن الكثيـــر من الكبائـــن تفتقر 
إلجراءات الســـالمة، ومـــن غير المعلوم 
الدفـــاع  إدارة  بيـــن  التنســـيق  طبيعـــة 

المدني واألوقاف.
الكثيـــر مـــن المســـاجد  إلـــى أن  ولفـــت 
القائمـــة اليـــوم وخصوصـــا القديم منها 
ال يوجـــد بها مخرج للطـــوارئ، وهو أمر 

خطير.
وذكـــر أن البحريـــن حباهـــا هللا بقيـــادة 
تولـــي عناية كبيرة بـــدور العبادة، وأياد 
تنفق بسخاء من أجل بناء دور العبادة، 
إذ إن المتبرعيـــن لبنـــاء المســـاجد هـــم 
أنفســـهم، وعليـــه  المســـاجد  مـــن  أكثـــر 
فـــإن الموازنـــات ليســـت هـــي المشـــكلة 
التـــي تعيـــق تحويل كبائـــن الصالة إلى 

مساجد.
وقال إن السؤال األهم هو ما الذي يمنع 
ويؤخر إنشاء المساجد رغم تخصيص 
األراضـــي لهـــا، وإن اإلجابـــة علـــى هـــذا 
الســـؤال ســـيمنحهم كنواب القدرة على 

تذليل هذه المشاكل.
بتســـجيل  المطالبـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
األراضـــي هـــو دور المؤسســـات المعنية 

بمتابعـــة األراضي التي تـــم تخصيصها 
أن  مبينـــا  األوقـــاف،  كإدارة  كمســـاجد 
دور النـــواب ينحصر فـــي معالجة وحل 
المشـــاكل التي تعترض عملية التنسيق 

بين اإلدارة والجهات المعنية.
ولفـــت إلـــى أن التخصيـــص أعلـــى مـــن 
التصنيـــف، وبالتالـــي بإمـــكان البلديات 
إصدار إجازات البنـــاء لتتحرك الجهات 

المســـاجد، دون  إنشـــاء  المعنيـــة علـــى 
الحاجة النتظار التسجيل.

الكبائـــن  مصطلـــح  أن  علـــى  وشـــدد 
العشـــوائية غيـــر صحيـــح، وذلـــك أنهـــا 
وضعـــت بعلـــم الدولـــة والتنســـيق مـــع 
إدارة األوقـــاف، وتـــم توصيلهـــا بالتيار 
الكهربائـــي بشـــكل رســـمي، وأن الكبائن 

العشوائية حاالت محدودة جدًا.

^قال عضو مجلس بلدي المحرق عبدالعزيز الكعبي إن شرق الحد مازالت دون مساجد، حيث يتخذ األهالي من إحدى الكبائن 
مكانا لصالتهم.

ولفـــت إلـــى أن ذلـــك يأتـــي فـــي وقت 
تتوافـــر فيـــه أراض مخصصـــة لبنـــاء 
المساجد، إلى جانب وجود المتبرعين 
وأهـــل الخيـــر المســـتعدين لبنائهـــا، إال 
أن مـــا ينقصهم هو تســـجيل األراضي 
ترخيـــص  علـــى  الحصـــول  وبالتالـــي 

للبناء.
ســـرعة  علـــى  العمـــل  “ينبغـــي  وقـــال 
تســـجيل تلـــك العقـــارات للبـــدء فـــي 
بنائهـــا، ومنـــع تحولهـــا لحالة مشـــابهة 

لكبائن مدينة حمد”.
وأشـــار إلـــى أن منطقـــة شـــرق الحـــد 

معزولة عـــن منطقة الحـــد القديمة إذ 
يفصل بينهما شـــارع الحوض الجاف، 
محدوديـــة  ونتيجـــة  المصليـــن  وأن 
باإلجـــراءات  وااللتـــزام  المســـاحة 
فـــي  للصـــالة  االحترازيـــة يضطـــرون 

الخارج وتحمل حرارة الطقس.

محمد بوحمود

عبدالعزيز الكعبي

^قــال عضو مجلس بلدي الشــمالية أحمد المناعي إن 
كثرة الكبائن وعشــوائية توزيعها ليســت ظاهرة حضارية، 

كما أنها تفتقر إلجراءات السالمة.
أراضـــي  هنـــاك  أن  إلـــى  ولفـــت 
تخصـــص لمســـاجد إال أنها غير 
مصنفـــة، وعليـــه انطلقت جولة 
مـــع  والمتابعـــة  التواصـــل  مـــن 
الجهـــات المعنيـــة والتي أثمرت 
بعـــد عامين باســـتخراج رخصة 
بناء ألحد المســـاجد في مدينة 

حمد وتصنيفها.
وأشـــار إلـــى أن بعـــض المواقـــع 
توجد تحتها تمديـــدات أرضية 
تحـــول دون تحويلها لمســـاجد 
دائمـــة، وتدفع نحـــو البحث عن 
موقع آخر بديـــل لموقع الكبائن 

القائمة.

المناعي: كثرة الكبائن 
العشوائية ظاهرة غير حضارية

عباس العماني

عبدالله المعيلي

“اإلسكان” 
خصصت أراضي 
لبناء المساجد 

بالمشروعات الجديدة

بطء شديد في 
تحويل الكبائن 
لمساجد دائمة

أياد تنفق بسخاء 
من أجل بناء دور 

العبادة

تأخر تسجيل 
أراضي المساجد 

يؤخر بناءها

“الشمالية” تضم 
أكبر عدد من 

الكبائن وبناء 14 
مسجدا

لوضع مواصفات 
آمنة للمصليات 

المؤقتة 

أحمد المناعي

 المصلون 
يضطرون للصالة 

بالخارج وتحمل 
حرارة الطقس
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فريق تغطية ندوة “^”

منسق الندوة ومدير الحوار: إبراهيم النهام.

التغطية: سيد علي المحافظة

إخراج وتنفيذ الملحق: قسم اإلنتاج الفني

اإلسناد التقني: رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك وعبداهلل عيسى

التحرير والتصحيح: 

جاسم اليوسف وعبدالجليل حسن

إنتـاج مقاطـع الفيديـو القصيـرة: 

رئيس قسم صحافة الفيديو أحمد كريم، حوراء مرهون

الجهات تفاعلت مع ندوة 
“^”.. و“الجعفرية” تغيبت

من أبرز توصيات الفعالية تشكيل لجنة تنسيقية خدمية
^وجهـــت صحيفـــة “البـــاد” دعـــوة المشـــاركة 
بالنـــدوة لعديـــد مـــن الجهـــات الرســـمية، وشـــاركت 
معظـــم الجهـــات المدعـــوة، ولكـــن اعتـــذر المجلـــس 
األعلى للشـــؤون االســـامية، فيما لم توفد األوقاف 
الجعفريـــة مندوبـــا عنها. وفيما يأتـــي أبرز توصيات 

الندوة:
- الدفع بملف بناء المساجد والتسريع في اإلجراءات 

وتذليل أي صعوبات وتسهيلها للمحسنين.
- تكثيـــف الزيارات للكبائـــن والتأكد من التوصيات 
الكهربائية وكفاءة األجهزة لتافي وقوع أي حادث.

- أهميـــة توفيـــر خدمـــات التنظيـــف وتوفير دورات 
مياه منفصلة ومؤقتة.

- زيادة الرقابة على الكبائن غير المرخصة ومحاولة 
تصحيح أوضاعها.

- تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل والشؤون 
اإلسامية واألوقاف والجهات الحكومية المختلفة 
ممثلة في وزارة اإلســـكان ووزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي وهيئـــة الكهربـــاء 
والماء وجهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري لتنفيذ 

المساجد المؤقتة.
لتنفيـــذ  واضـــح  زمنـــي  جـــدول  وضـــع  ضـــرورة   -

المساجد.
- أهميـــة بنـــاء المســـاجد بشـــكل متزامن مـــع تنفيذ 

المشروعات اإلسكانية.

ــص ــي ــرخ ــت ــرع ال ــ ــس ــ ــة ي ــلـ ــديـ ــث عــــن مــــواقــــع بـ ــحـ ــبـ ــرق: الـ ــ ــح ــ ــم ــ ــة ال ــديـ ــلـ بـ
^قـــال رئيـــس قســـم الرقابـــة 
المحـــرق  بلديـــة  فـــي  والتفتيـــش 
هشام العباسي إن البلدية مختصة 
في جانب منح التراخيص الازمة 

إلنشاء دور العبادة.
الكبائـــن  تحويـــل  أن  وأوضـــح 
إلـــى مســـاجد هـــو بحاجـــة إلصدار 
تراخيـــص، وهـــو مـــا يتطلـــب رقـــم 
عقـــار، فمن دون رقم العقار البلدية 
ترخيـــص،  إصـــدار  مـــن  تتمكـــن  ال 
تحويـــل  تســـتطيع  ال  وبالتالـــي 
المنشـــأة المؤقتـــة إلـــى دائمـــة وما 
يتعلـــق بهـــا مـــن توصيـــل الكهرباء 

وإصدار عنوان وغيرها.
وذكر أن البلدية ال تصدر الترخيص 

إال بعد موافقة األوقاف.
وأشـــار إلـــى أنـــه ال يمكـــن تحميـــل 
األوقاف مشـــكلة تحول المصليات 

المؤقتـــة إلى دائمـــة، وذلك لوجود 
بعـــض هذه المصليـــات على مواقع 

من الصعوبة اســـتماكها أو إصدار 
أرقام عقارات عليها.

ولفـــت إلـــى أن إصـــدار الترخيـــص 
يتم بشـــكل سريع جدا، وأن شهادة 
إتمام البناء تصـــدر أحيانا في يوم 
واحد فقـــط، ومن دون رســـوم من 

مبدأ تسهيل وتسريع العملية.
وقال إن الحل في صعوبة تحويل 

الكبائـــن المؤقتة لمصليـــات دائمة، 
يتمثل في البحث عن مواقع بديلة 
وممكـــن اســـتخدامها، ألن اإلصرار 
علـــى مواقع بعينها مـــن الممكن أن 
يصعـــب عمليـــة تحويلها لألســـباب 

اآلنفة الذكر.
وأشـــار إلـــى أن المناطـــق الجديدة 
كالمناطـــق اإلســـكانية، من األفضل 

بنـــاء المســـاجد فيهـــا مـــع تخطيط 
تلـــك المناطـــق، خصوصـــا في حال 
توافـــر الميزانيـــات، وعليـــه بإمكان 
مجلـــس النواب العمـــل على توفير 
آلية عند إنشـــاء هذه المشـــروعات 
الســـكنية، حيث ناحظ أن البيوت 
تجهـــز قبـــل المرافـــق والتـــي منهـــا 

المساجد.

وجود الكبائن على مواقع صعبة االستمالك يعرقل تسجيلها

المالكي: نصب الكبائن الخشبية وليد التأخير في بناء المساجد

لسن قانون يحدد عدد المساجد بالنسبة للسكان

غيــاب خطــة العمل وجــدول التنفيذ

ــائــن الــعــشــوائــيــة ــكــب ــرر إلقـــامـــة ال ــب ــي: ال م ــدس ــن ــر مــكــتــب ه ــدي م

^قال النائب باسم المالكي إن ملف 
المســـاجد المؤقتـــة في مملكـــة البحرين 
ملف قديم متجدد، إذ مازالت العديد من 
المناطـــق تفتقد المســـاجد، ومنها مدينة 
حمـــد علـــى الرغم من مـــرور أكثر من 30 

سنة على تأسيس المدينة.
مـــن  المســـاجد  وجـــود  أن  إلـــى  وأشـــار 
بســـمعة  يليـــق  ال  والخشـــب  الصفيـــح 

البحرين.
ورأى أن لجـــوء المواطنيـــن إلـــى نصـــب 
وبنـــاء المســـاجد المؤقتـــة مـــن الصفيـــح 
والخشـــب جـــاء بعـــد التأخـــر فـــي تنفيذ 
المســـاجد الدائمة، ولذلك يجب اإلسراع 
فـــي بنـــاء المســـاجد خصوصـــا بالمناطق 
المســـاجد  وجـــود  إن  حيـــث  الحديثـــة، 
الخشبية يمثل تشـــويها لمناظر البحرين 
األمـــن  معاييـــر  يفتقـــد  بعضهـــا  أن  كمـــا 

والسامة. 
ولفـــت إلـــى غياب جـــدول عمـــل وخطة 
زمنيـــة لتنفيـــذ وحل مشـــكلة المســـاجد 
مـــن الخشـــب والصفيـــح، وهـــذا مـــا أدى 
إلـــى تزايد المســـاجد مع افتتـــاح العديد 
مـــن المشـــروعات اإلســـكانية الجديـــدة، 
إضافة إلى غياب التنســـيق بين الجهات 

المعنية.
وذكـــر أنه تقدم بســـؤال إلـــى وزير العدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف الشيخ 
خالـــد بن علي آل خليفة عـــن الملف، إلى 
جانب التقدم باقتراح برغبة بشـــأن قيام 
الحكومـــة باإلســـراع في منـــح تراخيص 
بنـــاء المســـاجد فـــي مدينة حمـــد لتكون 
بديـــا عـــن الكبائـــن المخصصـــة لتأديـــة 
الصـــاة الموجودة في كثيـــر من المواقع 

بمدينة حمد. 

وأوصـــى بتشـــكيل لجنـــة مشـــتركة بيـــن 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة 
واألوقاف والجهات الحكومية المختلفة 
ووزارة  اإلســـكان  وزارة  فـــي  ممثلـــة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني وهيئة الكهربـــاء والماء وجهاز 
لتنفيـــذ  العقـــاري  والتســـجيل  المســـاحة 

المساجد المؤقتة.

وأكـــد ضرورة وضع جدول زمني واضح 
لتنفيذ المساجد المؤقتة، إلى جانب فتح 
باب التبرعـــات للراغبين من المحســـنين 
للمشـــاركة فـــي بناء المســـاجد من خال 

تخصيص حساب بنكي للتبرع. 
المســـاجد  تنفيـــذ  يتـــم  أن  علـــى  وحـــث 
بشـــكل متزامـــن مـــع تنفيذ المشـــروعات 

اإلسكانية.

^قال مدير مكتب ركاز للهندســـة عبدالهادي 
البصري إن الحماية والســـامة فـــي كبائن الصاة 
يتحمل مسؤوليتها الدولة من جهة والمواطن من 

جهة أخرى.
ولفت إلى أن تقصير المؤسسات الرسمية المعنية 
فـــي توفيـــر دور عبـــادة ذات مواصفـــات حمايـــة 
وســـامة عاليـــة ال يبـــرر اجتهـــادات المصلين في 
إقامة الكبائن فقط ألن الدولة لم تقم بهذا الدور.

وأشـــار إلى أن بناء المســـاجد بالتزامن مع إنشـــاء 
المدن والمشـــاريع اإلســـكانية الحديثـــة ليس امرًا 
مســـتعصيا على الدولة تنفيذه، ال سيما مع وجود 
المتبرعيـــن، وهـــو مـــا يرجح وجود أســـباب أخرى 

تمنع ذلك.
 وذكـــر أن كـــون المســـجد مكانـــا عامـــا، وبالتالـــي 
يفتـــرض على من يرغب في إنشـــاء كبينة للصاة 

أن يراعي توفير كافة اشتراطات السامة فيها.
وقـــال إن دور العبـــادة يشـــترط أن تقـــام بأفضـــل 
صـــورة كونهـــا بيـــوت هللا، وذلـــك يعنـــي أن تكون 
مكانـــا الئقا للصـــاة فيه ويعكس مظهـــرا حضاريا 
للمصلين والزوار. ولفت إلى الحاجة لوضع قانون 
يحدد عدد المســـاجد التـــي تحتاجها منطقة ما أو 

عدد معين من السكان.
وأشـــار إلى أن مدينة حمـــد يتوافر بها نحو 7 دور 
عبـــادة، في حيـــن أن المناطق المحيطـــة بالمدينة 
يصـــل أعدادها إلـــى حوالي 24 دور عبـــادة، وهذا 
يدفـــع للســـؤال عـــن مـــدى حاجـــة المنطقـــة لهـــذا 
العـــدد من المســـاجد، وطريقة الذهـــاب والوصول 

للمسجد.

باسم المالكي

عبدالهادي البصري

^قــال عضــو مجلس بلدي الشــمالية محمد الدوســري 
إن دور العبادة ينبغي أن تكون لها خصوصية في التعامل 
أراضيهــا  وتســجيل  إنشــائها  إجــراءات  حيــث  مــن  معهــا 

وتخصيصها، ومنحها األولوية في التنفيذ.
ذلـــك  مثـــال  أن  إلـــى  ولفـــت 
رغـــم  التـــي  ســـلمان  مدينـــة 
وجود مواقع مخصصة لدور 
عبادة إال أنهـــا مازال األهالي 
يقيمون صلواتهم في كبائن، 
الوثائـــق  تســـليم  يتـــم  ولـــم 

لألوقاف السنية.
العمـــل  باإلمـــكان  أنـــه  ورأى 
علـــى تقديـــم عمليـــة التنفيذ 
علـــى تســـجيل األرض، نظرا 
مخصصـــة  أراضـــي  لكونهـــا 

مسبقا.
ال  الكبائـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
تســـتوعب أعـــداد مرتاديهـــا، 
الســـيما أنهـــا تقـــع فـــي مدن 
توزيعـــات  شـــهدت  حديثـــة 

إسكانية كبيرة.
لجنـــة  تشـــكيل  إلـــى  ودعـــا 
تنسيقية للتعامل مع طلبات 
إنشاء دور العبادة واعتبارها 

حالـــة خاصـــة تتطلـــب وضع 
سياسات مختلفة عن غيرها 

من المنشآت.

الدوسري: لدور العبادة 
خصوصية في أولوية التنفيذ

هشام العباسي

 شهادة إتمام 
البناء تصدر 
 أحيانا بيوم 

واحد

من دون رقم 
العقار ال تتمكن 

البلدية من إصدار 
ترخيص البناء

 البيوت تجهز 
قبل المرافق 
بالمشروعات 

اإلسكانية الجديدة

أكد ضرورة 
تمييزها عن 

إجراءات بقية 
المنشآت

مدينة سلمان 
بال مساجد 
بسبب عدم 

استالم الوثائق

محمد الدوسري



  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

تقييـــــمـ اآلالت والمعدات
The First Bahraini Specialized Company in Plant & Machinery Valuation

17564404
Redha Majeed

Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Cremio Kazembe
MRICS & RICS Registered Valuer

17564404
Cremio.k@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

١٣د.ب
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  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:
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17111501 -  17111504-38344464 - 17111444

Vacancies Available
NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MARSA HEALTH AND SPORTS CLUB CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17214282  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ARM ASSOCIATES CONSULTANCY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Mokhtar Grills 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230404  or  IBO-HANI@HOTMAIL.COM 

34istanboli turkish gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33497701  or  NADIAMERHESH@GMAIL.COM 

DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640698  or  arabspalacecleaning@gmail.com 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17272998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

Secure Me W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 77090999  or  SECURE.ME@LIVE.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

REACH BEHAVIOR AND DEVELOPMENT CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17009424  or  INFO@REACHABATHERAPY.COM 

ABUSHAQRA MARKETING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 32286956  or  MOHD.ABUSHAQRA@HOTMAIL.COM 

PHARMAAID CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 36419614  or  ROFAIDA.A@YAHOO.COM 

Blue Cross Veterinary Clinic W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GROOM 

 suitably qualified applicants can contact

 38271503  or  DRNIMISHAKN@GMAIL.COM 

AMIN MOHAMED  MANAGEMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 39641917  or  AMINMOHAMED_BH@YAHOO.COM 

SALON LMST FANAHA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 32222691  or  LAMSTFNANA@GMAIL.COM 

PEEKABOO KIDS CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17686425  or  MOHAMED@PEEKABOOKIDS.ME 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

DARLA LINE COUTURE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36004646  or  DALAL_ALMERAISI9@ICLOUD.COM  
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استراتيجية “الخندق الواحد”
تطفو على السطح بين الفينة واألخرى مزاعم تروج لحدوث خالف أو أزمة 
أو توتر بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســـعودية، إذ 
يدرك أي متابع للشؤون الخليجية والعربية أن هناك متربصين كثر بالتحالف 
اإلماراتـــي الســـعودي، فهـــذا التحالـــف يقـــف حجـــر عثـــرة فـــي وجـــه تنفيـــذ 
المشروعات التوســـعية والمخططات التآمرية لألنظمة والدول والتنظيمات 
اإلرهابيـــة التي تشـــمل ائتالفًا غير معلن للشـــر يســـتهدف الدول والشـــعوب 
العربيـــة، وكادت مؤامرات هذا االئتـــالف أن تنجح في تخريب بعض الدول 
العربية، لكن يقظة ومبادرة التحالف اإلماراتي الســـعودي أســـهمت بقوة في 
تجنيـــب الـــدول العربية المزيد مـــن الفوضى والدمار والخـــراب، حيث تعمل 
الدولتان الشقيقتان حاليًا على دعم الجهود الدولية الرامية الستعادة األمن 

والسلم في جميع الدول العربية.
لكـــن رغـــم هـــذه الحقائق الراســـخة كرســـوخ التحالـــف اإلماراتي الســـعودي 
وأسســـه وركائزه، فال يعني ذلك أن محاوالت المتآمرين والمتربصين إلثارة 
الشـــكوك وخلط األوراق ســـتتوقف، بل ســـتتواصل ولكنها لـــن تحقق هدفها 
ولـــن تنال مرادها وســـتتحطم على صخـــرة اليقين المتبـــادل بأهمية تحالف 
الخير المصيري بين الدولتين الشـــقيقتين، وســـتبقى اســـتراتيجية “الخندق 
الواحـــد” التـــي أشـــار إليها الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيـــان، بمنزلة خارطة 
طريـــق للعالقات اإلماراتية الســـعودية خالل الســـنوات والعقـــود المقبلة من 

القرن الحادي والعشرين بإذن هللا.
لذا فإن عالقات البلدين الشـــقيقين كانت، وال تزال وســـتظل عالقات متينة 
وصلبـــة؛ ألنهـــا تســـتند إلـــى أســـس راســـخة ومتجـــذرة، إضافـــة إلـــى اإلرادة 
السياســـية لقيادتـــي البلدين الشـــقيقين، وما يجمع بين شـــعبيهما من روابط 
األخـــّوة ووشـــائج المحبـــة والتقديـــر، فضـــالً عـــن أن الواقع يؤكـــد بالفعل أن 
اإلمارات والسعودية تقفان معًا، بقوة وإصرار، في خندق واحد في مواجهة 
القـــوى التـــي تهـــدد أمـــن دول المنطقة وحق شـــعوبها فـــي التنميـــة والتقدم 
والرخـــاء، فاإلمـــارات التي تأسســـت علـــى مبادئ وقيـــم تقوم علـــى احترام 
األدوار وبنـــاء التوازنـــات وتوقير الكبيـــر تقدر دور المملكة الشـــقيقة بقيادة 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وولـــي عهـــده األمين، وتـــدرك أن تنـــازع األدوار 
يتسبب في فشل منظومات العمل المشترك وال يمنح المتنازعين أية فاعلية 
أو قـــدرة على التأثير فـــي األزمات والمواقف المختلفـــة. ومن الضروري هنا 
اإلشارة إلى أن هذا االحترام والتقدير اإلماراتي ليس من طرف واحد فقط، 

بل يقابله الجانب السعودي بتقدير واحترام ال يقل قدرًا ومكانة.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد

جرعة حياة )1(
ثمة أخالق ال تكون إال في الفرسان النبالء، أخالق عالية يختص هللا بها من 
يشاء من عباده، يعليهم بها درجات في الدنيا واآلخرة، ويكرم بها أصحابها 

والذين حولهم. 
من بين تلك األخالق ُخلق كريم أودعه هللا األبوين لتنهض الحياة باألبناء، 
من دون هذا الُخلق سينشـــأ األبناء نشـــأة قاسية معقدة، ويؤول أمرهم إلى 

شتات. 
إنه ُخُلق الرأفة، ذلك الخلق السماوي الذي يؤكد إنسانيتنا أو ينفيها، هي في 

الوالدين فطرة، وفي سائر الناس فروسية نادرة ال تكون إال في كرامهم.
اإلنســـان الـــرؤوف إن لـــم يكن َمَلًكا كريًما فهو شـــبيه به، فيـــه اإليثار والعفو 
والرحمـــة والليـــن والتغاضي وكل صفة باهرة آســـرة. قارن بين اثنين، قاٍس 
ورؤوف واكتشف الفروق بنفسك، هي فروق جذرية فيهما وفي توفيقهما، 

وفي حب الناس لهما، وفي مآالتهما. 
وإن كان الَجمـــال الظاهـــر يأســـر العين فإن الرأفة تأســـر الـــروح، وال أبالغ لو 
قلـــت إن الرأفـــة جوهر اإلنســـان، وما َتَمّكن منها أحـــد إال اقترب من الكمال، 

وما تجّرد منها مخلوق إال اقترب إلى طباع البهائم.
تأســـرني الرأفـــة في كل شـــيء، الرأفة الممزوجـــة باللين، تلك التي تمســـح 
على وجه الحزين فتسعده، وتضم الخائف الوِجَل فتطمئنه، وتبلسم جراح 

المنكسرين.
الرأفة تلك الغيمة التي إن تشّكَلْت مألت المكان ظال ونداوة وبهجة وحياة، 
حين أرى الناس يتمايزون فيما بينهم من طباٍع يختصون بها يروق لي ذو 

الرأفة مهما َقلَّْت مزاياه األخرى. 
الرأفة هي بوصلة بقلبي، هي الشمال الذي تتجه إليه مشاعري، أشعر وكأنها 
جهـــٌة ســـماوية مضيئـــٌة بالنجـــوم، مليئـــٌة بالغيوم، النســـمات البـــاردة تحفها 
مـــن كل مـــكان. الرأفة ليســـت ضعًفا كما يتصورها قســـاة القلـــوب، وصخور 
الـــدروب.. ال ال.. إنها نفحة ســـماوية تنعش الـــروح، وتبرئ الجروح، وتطول 

فيها الشروح، والمؤكد أنها ال تكون إال في ِخيرة الناس. “إيالف”.

خالد الجريوي

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

للتواصل: 17111483

“ندخل نصرخ إنها الحياة.. نخرج نصرخ إنه الموت”
الموت والفناء يترصدنا في كل خطوة من خطواتنا، وكما يصف 
الفالســـفة الوجوديون بأننا نحمل موتنا داخل أنفسنا، كما تحمل 
األم جنينها داخل أحشـــائها، ومنذ أن يولد اإلنســـان يكون بالفعل 
في شيخوخة الموت، ولكل أديب ومفكر وفنان نظرة خاصة عن 
الموت كل حســـب فهمه وفلسفته، لكن أجمل ما قرأت عن وصف 
وتخيـــل المـــوت هـــو ما قالـــه عبقـــري المســـرح العظيم الفرنســـي 

“يوجين يونيسكو” في إحدى مقابالته.
يقـــول “يونيســـكو” “لقـــد وصفـــت ما أحس بـــه من انفعـــال عندما 
أشـــهد الجنـــازات التـــي كانت تمر تحـــت بيتنا وكيف كنت أســـأل 
أمي.. ماذا يعني أن يموت إنســـان. فكانت تجيبني بقولها: يموت 
ألنـــه كان مريضـــا، وفهمـــت أن اإلنســـان يموت ألن حادثـــا يقع له، 
وأن المـــوت مـــا هو إال حـــادث، وظننت أن اإلنســـان يســـتطيع أن 
ينجـــو من الموت، لو اعتنى بصحته، وتجنب الســـيارات، واعتنى 
بتغطية نفسه، لكنني كطفل اكتشفت فيما بعد أن اإلنسان يشيخ 
أيضا، وتخيلت اإلنســـان يكبر ثم ينحني وأن ذقنه يبيض ويشتد 

بياضا، وأنه يزداد انحناء يوما بعد يوم، فكنت أصيح في نفسي: 
إن هذا مستحيل.

وذات يـــوم، صحـــت في أمي قائـــال.. قولي الحقيقـــة؟ هل نموت 
جميعـــا وأجابتني باإليجـــاب، مازلت أذكر هـــذا المنظر.. كنت في 
الخامســـة أو أكاد، وكنت جالســـا القرفصـــاء. وكانت تقف أمامي، 
وقد أســـندت يديها وراء ظهرها واستندت على الحائط، ووقفت 
دون أن تســـتطيع أن تفعـــل لي شـــيئا.. ألنني انفجـــرت باکیا، لقد 
أصابنـــي خوف فظيع، ســـوف تمـــوت أمي كذلك، ســـوف أفقدها، 
لكـــن فجأة بـــدأت األفكار تخف عندما ابتعدت عن أمي، وعشـــت 
في الريف، ســـنوات ثالث. بعد ذلك وكنوع من الهروب من القلق 
قـــررت أن أعيـــش حاضـــري ويومي فقـــط، وامأل يومي بالشـــوق 

والبهجة.
وليـــس هنـــاك أروع من هذه المقولة التي وجدت منحوتة أســـفل 
آنيـــة قديمـــة “ندخـــل، نصرخ.. إنهـــا الحيـــاة، نخرج، نصـــرخ.. إنه 

الموت”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“قتل شاب بريء في شادكان األسبوع الماضي على يد المشاغبين 
الذين أطلقوا النار على محول كهربائي، وبعد اصطدامه بالمحول 
وإعادتـــه قتل هذا الشـــاب البريء، وبالتأكيد ســـيتم التعرف على 
الجناة واعتقالهم قريبا”. )صحيفة “انتخاب” في 19 يوليو 2021(.

هذه ليســـت دعايـــة جديدة... خـــالل انتفاضة “ســـراوان”، زعمت 
الحكومة أن “الجماعات المعاندة واالنفصالية” اســـتخدمت صوًرا 
أرشـــيفية واســـتخدمت األحـــداث في الســـودان وباكســـتان يوًما 

دموًيا في سراوان! 
وخـــالل انتفاضة نوفمبر، قـــال وزير داخلية النظـــام بوقاحة غير 
مســـبوقة: “تـــم إطـــالق النار علـــى المتظاهرين من داخل الحشـــد 

وبين الناس”.
وتعـــددت األســـباب التـــي تجعـــل الحكومـــة ال تتحمل مســـؤولية 
قتلى االنتفاضة وتنفي إراقة الدماء في الشـــوارع، وأهمها مأزق 

الحكومة في ممارسة القمع.
إذا لـــم تقم بالقمع فســـوف تنتشـــر االنتفاضـــة، إذا يجب أن تقوم 
بالقمـــع، فـــإن أيـــة إراقة دماء ســـتصبح وقود االنتفاضة وســـوف 
تنشـــرها، ومـــن ثم فهو يريـــد أن يقمـــع وينكر أن جانبـــي الضعف 

يظهران هشاشته.
االنتفاضة في مدن خوزستان هي من أعراض البركان االجتماعي 
الرهيب الذي ال شـــك أنه ينتشـــر ويعيد نفســـه فـــي كل مكان في 

األراضي التي ضربها الماللي في إيران.
وكتبـــت صحيفة “آرمان” الحكومية في 19 يوليو: “إذا كان الحل 
قصير المدى أو القسري لالحتجاجات في خوزستان كافيًا اليوم، 
بدالً من حل مشـــاكلهم العديدة، فإن األحداث المأساوية ستتكرر 
بالتأكيد مرارًا وتكرارًا. اليوم، المزيد والمزيد من الناس ينضمون 

إلى االحتجاجات”. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

مجزرة المواطنين وإنكارها وجهان لعملة سياسة النظام اإليراني )2(

خـــالل ســـاعتين مـــن الزمن تحولـــت أجزاء مـــن ألمانيـــا وبلجيكا 
إلـــى بحار أغرقت البيوت والســـيارات، وقتلـــت ما يقرب من ٢٠٠ 
شـــخص، وجعلت اآلالف في عداد المفقودين حتى اآلن. وقدرت 
المؤسســـات العاملـــة في مجـــال المناخ أن األمطار التي ســـقطت 
وجرفـــت المنازل ودمرت حياة الناس خالل ســـاعتين هي أمطار 
شـــهرين وليس ســـاعتين، بمعنى أنه خالل ساعتين فقط سقطت 
كمية أمطار ال تسقط إال على مدار شهرين طبقا لمقاييس سابقة.

وقـــد ربـــط الباحثون في مجال المناخ بين هـــذه األمطار المدمرة 
وبين زيادة درجة حرارة العالم أو ما يسمى باالحتباس الحراري.

والحقيقـــة أن الكثيـــر مـــن باليـــا العالـــم الـــذي نعيش فيـــه ترتبط 
باالنبعاثات التي تطلقها مصانع الدول الكبرى والشركات العمالقة 
التـــي ال تنظر لشـــيء ســـوى الكســـب مهمـــا أدى هذا الكســـب إلى 

خراب العالم.
ال أعتقد أن األمطار والفيضانات وغرق مناطق من العالم الكارثة 

الوحيـــدة التي ســـيتعرض لها العالم بســـبب االحتبـــاس الحراري، 
لكـــن كثيـــرا من الكـــوارث الممتدة التـــي نعيش فيهـــا حاليا وأولها 
كارثة كورونا هي بســـبب اإلصرار على تدمير الطبيعة في ســـبيل 
الحصول على الثروات والكسب المادي بكل السبل. اليوم كورونا، 
وال يعلـــم إال هللا هل ســـتنتهي هذه الكارثـــة أم ال، ومتى يمكن أن 
يحدث ذلك، وغدا ســـتأتي أمراض أخرى، وربما يحدث ذلك قبل 

أن يتمكن العالم من السيطرة على الوباء الحالي.
الـــدول الكبرى تتحدث طوال الوقت عن حقوق اإلنســـان في كل 
شـــيء، وتتجاهـــل حق اإلنســـان فـــي الحياة دون أمـــراض ودون 

خوف ورعب كالذي عاشه العالم وال يزال تحت وطأة كورونا.
المتحكمـــون في مقـــدرات العالم يعجزون حتى اآلن عن التوصل 
إلـــى اتفـــاق يـــؤدي إلـــى تخفيـــض االنبعاثـــات الضارة التـــي تدمر 
العالم، ألنهم ال يفكرون ســـوى في مصالحهم ومكاســـبهم المادية 

مهما تزلزلت أركان العالم الذي نعيش فيه.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

االحتباس الحراري وكوارث العالم



البحرين تسجل حضورها العاشر بأولمبياد طوكيو 2020

تنطلــق اليــوم الجمعــة دورة األلعــاب األولمبيــة الـــ 32 “أولمبيــاد طوكيــو 2020” أكبــر 
تظاهــرة متعــددة الرياضــات فــي العالم فــي العاصمــة اليابانية طوكيو مــن 23 يوليو 
حتــى 8 أغســطس المقبــل بمشــاركة أكثــر مــن 11 ألــف رياضــي سيتنافســون في 339 
مســابقة وفــي 33 رياضــة و48 مكانــا، بينمــا سيشــهد ملعــب طوكيــو األولمبــي حفــل 
االفتتاح الذي سيقام ألول مرة من دون حضور جماهيري باستثناء المسؤولين وكبار 
الشخصيات الرسمية والقيادات الرياضية بسبب تفشي جائحة كورونا “ كوفيد 19”.

وكانت اللجنة األولمبيـــة الدولية واللجنة 
المنظمـــة للـــدورة فـــي اليابـــان قـــد اتفقتا 
علـــى تأجيل الدورة التي كان مقررا لها أن 
تقام العـــام الماضي 2020 لتحتفظ بنفس 
التسلســـل الزمنـــي “2020” رغـــم أنها تقام 
في العام 2021 مع عدم السماح بالحضور 

الجماهيري منعا لتفشي الوباء.
وتقـــام الـــدورة في ظـــل تفشـــي الجائحة 
والتي ألقت بظاللها على الدورة ليس في 
منـــع الجماهير فحســـب وإنمـــا في خفض 
أعداد الضيوف الرسميين للدورة وتطبيق 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــن  العديـــد 
والتدابيـــر الوقائيـــة ســـواء عنـــد الوصول 
بالمطـــار أو في القريـــة الرياضية أو أماكن 
المنافســـات، كمـــا أن الجائحـــة اثرت على 
مـــن  إصـــرار  مقابـــل  الرياضييـــن،  إعـــداد 
اللجنة األولمبية الدولية واللجنة المنظمة 
علـــى إقامة الدورة فـــي مواجهة الجائحة 
تحت شـــعار “أســـرع، أقوى، أعلـــى/  لنتحد 

معا(.
وتسجل مملكة البحرين حضورها العاشر 
بدورة األلعاب األولمبية منذ أول مشاركة 
لهـــا فـــي أولمبيـــاد لـــوس أنجلـــوس 1984 
بمشاركة تاريخية غير مسبوقة في نسخة 
أولمبيـــاد طوكيـــو 2020 عبـــر أكبـــر وفـــد 
رياضـــي يضـــم 68 فردا ما بين مســـؤولين 
رســـميين ورياضيين وإدارييـــن ومدربين 
وإعالميين، كما تشارك البحرين ألول مرة 
فـــي خمس رياضـــات وهي ألعـــاب القوى، 
كرة اليد، المالكمة، الســـباحة، الرماية، كما 
تشـــهد الدورة مشـــاركة أول منتخب لعبة 
جماعيـــة محلـــي إلى األولمبيـــاد بعد تأهل 
منتخـــب كـــرة اليـــد ممثـــال عن قارة آســـيا 
فـــي التصفيـــات القارية ليكـــون المنتخب 
اآلســـيوي الوحيـــد المتأهـــل للـــدورة إلـــى 
جانـــب اليابان المســـتضيف، فيما تتواجد 
لعبة المالكمة ألول مرة بعد خطف تذكرة 
التأهل إلى األولمبياد عبر المالكم دينيس 

التيبوف.
ثـــالث  رصيدهـــا  فـــي  البحريـــن  وتملـــك 
ميداليات أولمبية وهي الميدالية الذهبية 

التـــي أحرزتهـــا العـــداءة مريـــم جمال في 
بأولمبيـــاد  للســـيدات  متـــر   1500 ســـباق 
لنـــدن 2012، وكال مـــن الميداليـــة الذهبية 
للعـــداءة روث جيبيـــت في ســـباق 3 آالف 
متـــر موانـــع، والميداليـــة الفضيـــة للعداءة 
ايونيـــس كيـــروا فـــي ماراثـــون الســـيدات 

التي أحرزنها في أولمبياد ريو 2016.
نتائـــج  تحقيـــق  إلـــى  البحريـــن  وتتطلـــع 
إيجابية في النسخة الحالية رغم صعوبة 
المنافسة والظروف الصعبة التي واجهت 
جميـــع الرياضييـــن فـــي اإلعـــداد والتنقـــل 

وإقامة المعسكرات بسبب الجائحة.
وتشـــارك بعثة مملكة البحرين في الدورة 
تحـــت مســـمى فريـــق البحريـــن وبشـــعار 
التـــي  الحملـــة  وهـــي  عشـــان_هذا_العلم 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  أطلقهـــا 
األعلـــى للشـــباب والرياضة، رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضة، رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة.

موقع إلكتروني 

أطلقت اللجنة األولمبية البحرينية موقعا 
www.team� بعنـــوان خاصـــا   إلكترونيـــا 

البحريـــن  مملكـــة  لمشـــاركة   bahrain.bh
بدورة األلعاب األولمبية الثانية والثالثين 
“أولمبيـــاد طوكيو 2020” والتي ســـتنطلق 
رســـميا في الفتـــرة من 23 يوليـــو الجاري 
لغايـــة 8 أغســـطس المقبـــل فـــي العاصمـــة 

اليابانية طوكيو.
وأشـــرف على إعـــداد الموقـــع اإللكتروني 
تقنيـــة  دائـــرة  اإلنترنـــت  شـــبكة  علـــى 
المعلومـــات باللجنة األولمبيـــة البحرينية، 
حيـــث يحتـــوي الموقـــع علـــى الكثيـــر من 
المعلومات الخاصة بالمشـــاركة البحرينية 
فـــي الـــدورة الحاليـــة والتي تمثـــل مرجعا 
لـــكل الراغبيـــن فـــي الحصـــول علـــى تلـــك 

المعلومات بأسهل طريقة وأسرع وقت.
ويضـــم الموقـــع اإللكترونـــي العديـــد مـــن 
األبـــواب، ليشـــكل دليال شـــامال للمشـــاركة 
البحرينيـــة ومن أهم خصائصه أنه يعرض 

المنتخبـــات الوطنيـــة  جـــدول مشـــاركات 
اليـــد والرمايـــة وألعـــاب  )كـــرة  المشـــاركة 
القوى والســـباحة والمالكمـــة( ومواعيدها 

بتوقيت البحرين واليابان وأوقات بثها.
كمـــا يحتـــوي الموقـــع على أســـماء وصور 
الوفـــد الرســـمي والبعثة اإلداريـــة، كما تم 
تخصيـــص روابـــط خاصـــة لـــكل منتخـــب 
مشـــارك من المنتخبات الخمسة )كرة اليد، 
ألعاب القوى، الرماية، المالكمة، الســـباحة( 
تحتـــوي على صـــور الالعبيـــن واإلداريين 

والمدربين وبياناتهم.
ومن أهـــم األبواب الموجـــودة في الموقع 
هـــو جـــدول المشـــاركات البحرينية بدورة 
الميداليـــات  وعـــدد  األولمبيـــة  األلعـــاب 
بصـــورة  بـــأول  أوال  النتائـــج  وتحديـــث 
مستمرة لكل المنتخبات المشاركة، كما تم 
تخصيـــص باب خـــاص لصور المنافســـات 
ومقاطع فيديو سيتم تحميلها في الموقع 

من قبل الوفد اإلعالمي المشارك.
وتأتـــي تلـــك المبـــادرة األولـــى مـــن نوعها 

على مستوى المشاركات الخارجية للجنة 
األولمبية البحرينية في إطار حرصها على 
وضع المتابعين في قلب الحدث والتعرف 
البحرينيـــة  المشـــاركات  مواعيـــد  علـــى 
للمنتخبـــات الوطنية واإلعالن عن النتائج 
أوال بأول ليشكل الموقع اإللكتروني حلقة 
وصل مـــع األســـرة الرياضية فـــي المملكة 
خصوصـــا محبـــي رياضـــات ألعـــاب القوى 

وكرة اليد والسباحة والرماية والمالكمة.

النصف يزور تدريبات منتخب كرة اليد

زار األمين العام للجنة األولمبية البحرينية 
ونائب رئيس البعثة محمد حســـن النصف 
تدريبات منتخبنا الوطني األول لكرة اليد 
والتـــي أقيمت يـــوم الثالثاء علـــى الصالة 
 Youogi National“ الرئيسية للمنافســـات

.”Stadium
واطلع النصف على تدريبات منتخب كرة 
اليـــد ثـــم التقـــى الالعبيـــن والجهـــاز الفني 

واإلداري ونقـــل لهـــم تحيـــات ســـمو ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، وسمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيس الهيئـــة العامة للرياضة، 

رئيس اللجنة األولمبية.
وألقـــى النصف كلمـــة عبر فيهـــا عن فخره 
المحاربيـــن  منتخـــب  بتأهـــل  واعتـــزازه 
إلـــى األولمبيـــاد للمـــرة األولـــى فـــي تاريخ 
بالـــدورة،  البحريـــن  مملكـــة  مشـــاركات 
داعيـــا الالعبين لبـــذل المزيد مـــن الجهود 
المضاعفـــة مـــن أجل تشـــريف ســـمعة كرة 
اليـــد البحرينية، مشـــيدا بالتـــزام الالعبين 
وبالجديـــة  التدريبيـــة  الحصـــص  خـــالل 
والحماســـة الـــذي يتســـلح بـــه الالعبـــون، 
متمنيـــا أن تتكلـــل تلـــك الجهـــود بتحقيق 
أول  فـــي  للمنتخـــب  إيجابيـــة  نتيجـــة 

مشاركة أولمبية.

علم البحرين يرفرف 

رفـــرف العلم البحريني عاليا في ســـماء 
اليابانيـــة طوكيـــو وتحديـــدا  العاصمـــة 
فـــي الممـــر الرئيســـي بالقريـــة الرياضية 
إلى جانب باقي أعالم الدول المشـــاركة 
“أولمبيـــاد  األولمبيـــة  األلعـــاب  بـــدورة 
طوكيو 2020” والتي ســـتنطلق الجمعة 

23 يوليو رسميا.
فـــي  المشـــاركة  الـــدول  أعـــالم  ورفعـــت 
القريـــة الرياضية من دون إجراء مراســـم 
وعـــزف  المعتـــادة  الرســـمية  العلـــم  رفـــع 
الســـالم الوطني لكل دولة مشـــاركة؛ نظرا 
تطبقهـــا  التـــي  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 

اللجنة المنظمة.
وتشـــارك مملكـــة البحريـــن فـــي أولمبيـــاد 
طوكيـــو 2020 تحـــت شـــعار عشـــان هـــذا 
العلم الذي وجه سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة باســـتمراره بعدما أطلقه ســـمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

النصف يتابع تدريبات منتخب اليد النصف لدى زيارته الالعبين

من مراسم سير الشعلة في الياباندورة األلعاب األولمبية بلوس أنجلوس 1984

طوكيو تشهد انطالق النسخة الـ 32 لدورة األلعاب األولمبيةعلم البحرين يرفرف في القرية الرياضية الموقع اإللكتروني سمو الشيخ خالد بن حمد
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ــة عالمية ــي ــاض ري ــرة  ــاه ــظ ت ــر  ــب أك انــطــاق  الــيــوم  تــشــهــد  الــيــابــانــيــة  الــعــاصــمــة 

TeamBahrain

^ وصل نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة إلى العاصمة 
اليابانيــة )طوكيــو( يــوم الثالثاء الماضي؛ ليرأس بعثــة مملكة البحرين في دورة األلعاب األولمبية “أولمبياد طوكيو 

.”2020

وكان فـــي اســـتقبال ســـموه لدى 
وصولـــه مطار ناريتـــا الدولي في 
العاصمة اليابانية طوكيو ســـفير 
مملكة البحرين في اليابان أحمد 
الدوســـري واألميـــن العـــام للجنة 
البعثـــة  رئيـــس  نائـــب  األولمبيـــة 
محمد النصف وعدد من موظفي 
بعثـــة  مديـــر  بجانـــب  الســـفارة 
البحريـــن بالدورة حمـــد بوحجي 

وأعضاء الوفد اإلداري.
أفـــراد  جميـــع  وصـــول  واكتمـــل 
البعثـــة، حيث وصـــل إلى طوكيو 

األمين العام ونائب رئيس البعثة 
محمـــد النصف، كمـــا وصل عضو 
مجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبيـــة 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
وســـبقه  إســـحاقي،  علـــي  اليـــد 
وصـــول الوفد اإلداري الذي يضم 
مدير البعثة حمد بوحجي وباقي 

اإلداريين مع الوفد اإلعالمي.
كمـــا وصل إلـــى طوكيـــو منتخب 
الرمايـــة  ومنتخـــب  اليـــد  كـــرة 
ومنتخـــب  الســـباحة  ومنتخـــب 
المالكمـــة، بينما ســـيصل منتخب 

ألعاب القوى على فترات؛ بســـبب 
انتظام العدائيـــن والعداءات في 
معسكرات خارجية عدة قادمين 
أن  خصوصـــا  عـــدة،  بلـــدان  مـــن 
منافســـات أم األلعـــاب ســـتنطلق 

ابتداء من 30 يوليو الجاري.

سمو الشيخ عيسى بن علي يصل طوكيو

سمو الشيخ عيسى بن علي أثناء وصوله طوكيو

ليرأس بعثة 
البحرين في 

أولمبياد طوكيو



اللجنة اإلعالمية

 BRAVE اجتاحـــت لوكاس “مينيرو” مارتينز، بطل العالم الســـابق في منظمة
CF، في يونيو مشاعر مختلطة، عندما كان قاب قوسين أو أدنى من العودة 
للقتـــال بعـــد توقـــف دام عامين، إال أن لقاءه ضد مارســـيل جرابنســـكي ألغي 
قبل دقائق من انعقاده؛ بســـبب انســـحاب األخير جراء عارض مرضي ألم به 

واعتبر غير قادر على المنافسة من قبل الطاقم الطبي. 
لكن مينيرو ســـيعود ســـريًعا، إذ أكد مسؤولو “BRAVE CF” أن البطل السابق 
ســـيكون جزًءا من بطاقة القتال في بطولة “BRAVE CF 53” المقبلة، المقرر 

إقامتها في 21 أغسطس المقبل، في ألماتي، كازاخستان.
ولـــم يتم تأكيـــد خصم مارتينز بعد في مباراة الـــوزن الخفيف المقبلة، إذ من 
الممكـــن إعـــادة اإلعـــان عن إقامة النـــزال بينه وبين جرابنســـكي أو مواجهة 
خصـــم جديـــد، وســـيتم تأكيـــد معلومات القتـــال الكاملـــة في األيـــام المقبلة. 
وتمثـــل “BRAVE CF 53” الزيـــارة الثانية للترويج العالمـــي الحقيقي للفنون 
القتاليـــة المختلطـــة إلـــى كازاخســـتان، وســـتقام باالشـــتراك مـــع المروجيـــن 

المحليين أوجتاجون ليغ.

ــو ــي ــون ــي ي ــ بـــعـــد درامـــــــا الــلــحــظــة األخــــيــــرة ف
”BRAVE CF 53“ مينيرو يعود إلى

كووورة

أصبـــح البرازيلي ريتشارلســـون، نجـــم إيفرتـــون، أول العب من 
البريميرليج يســـّجل “هاتريك” في منافســـات كـــرة القدم بدورة 

األلعاب األولمبية طوال تاريخها.
واســـتهلت البرازيل مشـــوارها فـــي أولمبياد طوكيـــو، الخميس، 
بتحقيق انتصار كبير على حســـاب ألمانيا بنتيجة )2-4(، وسجل 
ريتشارلسون األهداف الثاثة األولى في الدقائق )7 و22 و30(.

وقال ريتشارلســـون عقب المباراة بحســـب ما نقلت صحيفة “ذا 
صـــن” البريطانيـــة “هـــذا هـــو أول هاتريك لـــي، إنه حلـــم يتحقق 
واألكثـــر مـــن ذلك أنـــه يتحقـــق من خـــال ارتـــداء القميص رقم 
10 الشـــهير لبـــادي”. وأضـــاف “طلبت مـــن إيفرتون الســـماح لي 
بالمشـــاركة فـــي األولمبياد من أجل تشـــريف هـــذا القيمص. هذه 

أمسية لن تنسى بالنسبة لي”.
يذكـــر أن البرازيل تصدرت ترتيب المجموعة الرابعة بفضل هذا 
االنتصـــار، ةتحل كوت ديفوار في المركز الثاني بعد فوزها على 

السعودية )2-1(.
وتســـعى البرازيـــل للدفاع عـــن الميدالية الذهبية التـــي أحرزتها 
فـــي الدورة الســـابقة التي اســـتضافتها في ريو، وهـــي الميدالية 
الذهبيـــة الوحيـــدة في تاريخ مشـــاركتها بمنافســـات كـــرة القدم 

للرجال في األولمبياد.

ريتشارلسون

األول ــريـــك”  ــاتـ “الـــهـ ــل  ــج س الـــبـــرازيـــلـــي  ــم  ــج ــن ال
ريتشارلسون يدخل “البريميرليج” تاريخ األولمبياد

كووورة

قدمـــت وزيرة الرياضـــة اإليطالية فالنتينا 
فيتزالـــي، مقترًحـــا مـــن أجل زيـــادة العدد 
المســـموح بـــه فـــي الماعـــب إلـــى 75 %، 
باإلضافة إلـــى زيادة الطاقة االســـتيعابية 
لألماكـــن المغلقـــة إلـــى 50 %، وذلـــك فـــي 
األماكـــن التـــي قلـــت بهـــا نســـب اإلصابـــة 

بكورونا.
وقالت فيتزالي على مواقع التواصل “لقد 
اقترحـــت الخميس، الســـماح بزيـــادة عدد 
الجماهيـــر فـــي المناطـــق البيضـــاء، بواقع 
75 % في األماكن المفتوحة، و50 % في 

األماكن المغلقة”.
وطالبـــت الوزيـــرة، برفـــع الحـــد الموضوع 
حالًيـــا، الـــذي ال يتعدى األلف شـــخص في 
األماكـــن  فـــي  و500  المفتوحـــة  األماكـــن 
المغلقـــة، وأن يضـــم القـــرار المناطق التي 
تعانـــي مـــن نســـبة إصابـــات عاليـــة ولكـــن 
تحـــت الســـيطرة، والتي تســـمى بالمناطق 

الصفراء.
وتســـعى فيتزالي لزيادة العدد المســـموح 

بـــه قبـــل أســـابيع مـــن انطـــاق منافســـات 
الـــدوري اإليطالـــي، والـــذي مـــن المقرر أن 

يبدأ في 21 أغسطس المقبل.
يشـــار إلى أن معظـــم المناطق في إيطاليا، 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  معظـــم  رفعـــت 
ضـــد كورونا، وأبقت فقط على اســـتخدام 

القناع الطبي في األماكن المغلقة.
وشـــهدت األســـابيع الماضيـــة، زيـــادة عدد 
الحـــاالت داخـــل إيطاليـــا، ووصلـــت إلـــى 
4259 حالـــة فـــي آخـــر 24 ســـاعة، وهو ما 
يعتبـــر ضعف العدد الذي تم تســـجيله في 

نفس اليوم األسبوع الماضي.

إيطاليــا فــي  كورونــا  احتــرازات  معظــم  رفــع  مــع 

مقترح لزيادة الجمهور في الكالتشيو
كووورة

ســـجل أوســـكار هدفـــا من 
نهايـــة  قبـــل  جـــزاء  ركلـــة 
ليســـاعد  األول  الشـــوط 
شـــنغهاي بورت فـــي الفوز 
0-1 على هيبي، الخميس، 
والحفـــاظ علـــى الصـــدارة 
بفـــارق نقطـــة واحـــدة في 
المجموعة الثانية بالدوري 

الصيني الممتاز.
المـــدرب  فريـــق  وجمـــع 
إيفـــان ليكـــو 15 نقطة من 
ليتقـــدم  مباريـــات   7 أول 
بنقطة واحدة على غريمه 
شـــنغهاي شينهوا الذي فاز 
1-3 على تيانجين تيجرز.

المدرب ســـافن  ويواجـــه 
بكيـــن  وفريقـــه  بيليتـــش 
جـــوان وضعـــا محرجا بعد 
التراجـــع للمركـــز الخامس 
مـــن   2-0 الهزيمـــة  عقـــب 
الذي  ياتـــاي  تشانغتشـــون 
صعد للمركز الثالث بفارق 
شـــنغهاي  خلـــف  نقـــاط   3

بورت.

هدف أوسكار
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تطور الكرة النسائية عالميا يهدد سيطرة أميركا
ــاح األولــمــبــيــاد ــت ــت ــد فــي اف ــوي ــس ــارة بــثــاثــيــة مــن ال ــس ــخ بــعــد ال

ما تزال وسائل اإلعام األميركية تبحث 
التـــي  القاســـية  الخســـارة  أســـباب  عـــن 
تعـــرض لها منتخـــب أميـــركا )بطل كأس 
العالـــم للســـيدات 2019( األربعـــاء، فـــي 

بداية مشواره بأولمبياد طوكيو 2020.
وتلقى المنتخب األميركي الخســـارة من 
السويد بنتيجة 3-0، لتعيده هذه الهزيمة 
إلـــى ذكريـــات النســـخة الماضيـــة 2016 
في ريـــو دي جانيـــرو البرازيليـــة، عندما 
خســـر أيضا أمـــام نفس الفريـــق بركات 
الترجيـــح، ليخـــرج مـــن منافســـات دور 
الثمانيـــة. وانقســـمت الصحف األميركية 
بشأن أسباب الخسارة، فمنها من حذرت 
مـــن وصول جيل الاعبـــة ميجان رابينو 
)36 عاما( إلى ســـن الشيخوخة الكروية، 
ضعـــف  أخـــرى  صحـــف  انتقـــدت  بينمـــا 
خبـــرة المـــدرب فاتكـــو أندونوفســـكي، 
في البطوالت النســـائية الكبرى. وذهبت 

“وول ســـتريت جورنـــال” إلـــى أبعـــد من 
مـــن أن ســـيطرة  ذلـــك، عندمـــا حـــذرت 
أميركا على بطوالت كرة القدم النسائية 
اللعبـــة  انتشـــار  بعـــد  مهـــددة،  أصبحـــت 
العالـــم. وأوضحـــت  فـــي مختلـــف دول 
الصحيفة أن المرأة األميركية استفادت 
قبـــل 49 عامـــا، مـــن القانـــون الفيدرالـــي 
بالواليـــات المتحـــدة، الـــذي يمنع رســـميا 
التمييز الجنسي في المدارس والكليات، 
وهـــو مـــا ســـاعد علـــى نمـــو اآلالف مـــن 
كل  علـــى  النســـائية،  القـــدم  كـــرة  فـــرق 
المســـتويات، ليظهـــر بعـــد ذلـــك الـــدوري 
األميركـــي للســـيدات. وتـــرى الصحيفـــة 
األميركيـــة أن هيمنـــة المنتخـــب بـــدأت 
في التآكل، خال السنوات األخيرة، في 
ظـــل انتشـــار اللعبـــة بفضـــل كأس العالم 
للسيدات، التي تحظى بشعبية متزايدة.

وأشارت إلى أن أندية الرجال المحترفة 

فـــي جميع أنحـــاء العالم، بـــدأت فعليا 
في االستثمار في فرقها النسائية.

جورنـــال”  ســـتريت  “وول  وضربـــت 
لينـــا  الســـويدية  بالمهاجمـــة  مثـــا 
هورتيج، التي ســـجلت الهدف الثالث 

بمرمى أميـــركا، حيث تلعب مع فريق 
الســـيدات بنادي يوفنتوس اإليطالي، 
والـــذي لـــم يكـــن له وجـــود فـــي فترة 
أولمبياد 2016، ألنه تأسس في يوليو 

.2017

العبات أميركا بعد الخسارة من السويد

كووورة

كووورة

وجه ســـالم الدوســـري، نجـــم المنتخب 
الســـعودي األولمبـــي، رســـالة للجماهير 
لألخضـــر  األولـــى  الخســـارة  عقـــب 
أمـــام نظيـــره اإليفـــواري بنتيجـــة 2-1، 
مشـــواره  مســـتهل  فـــي  الخميـــس، 
بمنافســـات كـــرة القـــدم بـــدورة األلعاب 

األولمبية طوكيو 2020.
وســـجل سالم الدوســـري هدف األخضر 
الوحيـــد مـــن تســـديدة قويـــة وجميلة، 

فـــي خســـارته ضد كـــوت ديفوار 
بالمباراة التي جمعتهما على 

يوكوهامـــا  ملعـــب 
فـــي  الدولـــي، 

الرابعـــة  للمجموعـــة  األولـــى  الجولـــة 
بدورة األلعاب األولمبية طوكيو 2020.

عبـــر حســـابه  الدوســـري  وغـــرد ســـالم 
الشـــخصي علـــى موقع “تويتـــر”، تعليقا 
علـــى الهزيمـــة االفتتاحية أمام ســـاحل 
كان  لمنتخبنـــا،  أوفـــر  “حـــظ  العـــاج 
ودنـــا نفرحكـــم بالفـــوز، ولكـــن نوعدكم 
باألفضـــل فـــي قـــادم األيـــام”. وتواصل 
كـــرة القـــدم األولمبية عنادهـــا لألخضر 
الســـعودي، بنيله الهزيمة الســـابعة، بعد 
6 خســـائر ســـابقة في دورتي لوس 
أنجلوس 1984، وأتانتا 1996.

الدوسري يقدم وعًدا للجماهير السعودية

للفريـــق  الفنـــي  الجهـــاز  يعكـــف 
األول لكرة القدم بنادي المالكية 
علـــى تجربـــة محتـــرف برازيلي؛ 
صفـــوف  إلـــى  لضمـــه  تمهيـــًدا 
“فـــارس الغربية” في منافســـات 

الموسم الجديد 2021 - 2022.
البرازيلـــي  المهاجـــم  وانتظـــم 
إيغور في صفوف تدريبات نادي 
المالكيـــة تحـــت قيـــادة المـــدرب 

الوطني سيد حسن عيسى.
وســـيخضع إيغور للتجربة خال 
عـــدد مـــن الحصـــص التدريبيـــة، 
كما ســـيخوض مباراة ودية أمام 
المحرق يـــوم 29 يوليو الجاري، 
على أن يحســـم الفنيون بالنادي 
للموســـم  ضمـــه  بشـــأن  القـــرار 

لصفـــوف  عدمـــه  مـــن  الجديـــد 
دوري  منافســـات  فـــي  الفريـــق 

الدرجة الثانية.

المالكية يجرب محترفا برازيليا

األولمبي يخسر من نظيره الكويتي
ــا ــ ــي ــ ــرك ــ ــر ت ــ ــك ــ ــس ــ ــع ــ ــم ــ فــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة وديــــــــــــة ب

خســر منتخبنــا األولمبــي لكــرة القدم بـ 4 أهداف مقابــل 2 أمام نظيره 
الكويتــي، فــي المبــاراة الوديــة التــي جمعــت الطرفيــن، الخميــس في 

تركيا، ضمن إطار معسكر المنتخبين المقام حاليا في تركيا.

وانتهى الشوط األول من المباراة 
بتقدم الكويت بنتيجة )١/٣(.

وجـــاءت المبـــاراة ضمـــن سلســـلة 
المعســـكر  فـــي  لمنتخبنـــا  وديـــات 
التركي، وسيعاود منتخبنا ماقاة 
نظيـــره الكويتـــي يـــوم 26 يوليـــو 
الجـــاري قبل ختام معســـكره يوم 

27 يوليو.
وكان منتخبنـــا قد فاز في المباراة 
علـــى  بمعســـكره  األولـــى  الوديـــة 
فريـــق نـــادي بيكـــوز التركـــي بــــ 5 

أهداف مقابل واحد.
ويقـــود أولمبينا المـــدرب الوطني 

إسماعيل كرامي.
للمشـــاركة  المنتخـــب  ويســـتعد 
فـــي تصفيـــات كأس آســـيا تحـــت 
فـــي  المقـــررة   2022 عاًمـــا   23
أوزبكســـتان، إذ ستقام التصفيات 
فـــي البحرين، ووقـــع منتخبنا في 
جانـــب  إلـــى  الثالثـــة  المجموعـــة 
وأفغانســـتان  العـــراق  منتخبـــات 

والمالديف.

العالم تحت المجهر
Û  بين رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز أنه لن يقوم بإتمام أي تعاقدات في 

هـــذا الصيف بعد انضمام أالبا، وذلك بســـبب نقـــص الميزانية وقلة األرباح التي حققها 
النادي الموسم الماضي والتي بلغت 750 ألف يورو فقط!

ممـــا الشـــك فيه أن هذا الخبـــر أصاب طموحـــات جماهير الفريق الملكـــي بمقتل؛ ألنها 
كانـــت تمنـــي النفـــس بالتعاقـــد مـــع نجوم جـــدد مـــن الطـــراز األول على شـــاكلة مبابي 
وهاالنـــد؛ لتقويـــة الفريق أكثر حتى يســـتطيع المنافســـة على جميـــع الجبهات إليمانها 
التام بأن تشـــكيلة الفريق الحالية التي يمتلكها المدرب الجديد انشيلوتي ربما ستجد 

صعوبات بالغة في المنافسات!

Û  ســـوق االنتقاالت الصيفية لحد اآلن لم تشهد العديد من الصفقات الكبيرة.. نادي
باريس الفرنسي كان األكثر نشاطا بالتعاقد مع أربعة أسماء جديدة بضمها لراموس.. 
فينالدوم.. حكيمي ودوناروما.. وقبل باريس كان برشلونة األكثر تحركا في الميركاتو 
وأتم العديد من الصفقات المجانية أبرزها انضمام المهاجم األرجنتيني اغويرو.. بينما 
بقيـــة الفـــرق الكبيرة لحد اآلن لم تتـــم أي صفقات مع الدخول فـــي النصف الثاني من 

الميركاتو!
ربمـــا تكـــون العديد من الفرق قد فضلـــت االنتظار لحين انتهـــاء بطولتي كأس أوروبا 
وكأس كوبـــا أميـــركا لعلها تضـــع أنظارها على بعض األســـماء البارزة فـــي البطولتين.. 
لذلـــك مـــن المنتظر أن يشـــهد الميركاتو نشـــاطا كبيـــرا في األيام المقبلـــة، لكن من غير 
المنتظر أن يشـــهد صفقات مدّوية أو غير متوقعة بســـبب األزمة المالية الخانقة التي 
تعاني منها كل األندية والتي تعيقها من اللهث خلف األسماء الكبيرة المرتفعة القيمة!

Û  فـــي خبـــر ســـار للجميع.. الســـعودية تعتزم التقـــدم بطلب اســـتضافة بطولة كأس
العالم 2030 بالمشاركة مع إيطاليا.

نتمنـــى أال تتعـــارض قوانين الفيفا مع إقامة بطولـــة العالم في قارتين مختلفتين؛ ألنه 
لم يحدث ذلك قط في التاريخ.. وكل األمنيات بالتوفيق والنجاح للشقيقة الكبرى.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

أحمد مهدي
أحمد مهدي

البرازيلي إيغور

منافسات الدوري اإليطالي

من المباراة
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نظام طهران يقر بالتقصير ويعطل اإلنترنت تزامنا مع “ثورة العطش”

بعد المياه.. الخبز عنوان أزمة جديدة في إيران

التـــي خرجـــت رفضـــا  بعـــد االحتجاجـــات  تنتـــه  لـــم 
لسياســـة “التعطيـــش” ضد العـــرب في إقليـــم األهواز 
العربـــي بإيران، حتى بدأت بـــودار أزمة جديدة وهذه 
المـــرة فـــي الخبـــز. ويبـــدو أن المواطنيـــن اإليرانييـــن 
ســـيعانون من نفاد مادة الخبز، الذي ســـتتوفر كميات 
قليلـــة وبأســـعار باهظـــة مقارنة بمداخيـــل المواطنين 
اإليرانييـــن. وجـــاء ذلـــك بعـــد الكشـــف عـــن توجهات 
حكوميـــة وسياســـية اســـتراتيجية لرفـــع الدعـــم عـــن 

الطحين وبقية ُمستلزمات صناعة الخبز.
وكان فـــرع “اتحاد الخبازين التقليديين” في العاصمة 
اإليرانيـــة طهـــران، التـــي تضـــم أكثر مـــن ثمانية آالف 
مخبـــز محلـــي، أعلـــن عن رفـــع ســـعر الخبز الـــذي كان 
مدعومـــا من الحكومة. وكتب رئيـــس نقابة الخبازين 
اإليرانييـــن فـــي مقاطعة”كـــرج” القريبـــة مـــن طهـــران 
علـــى حســـابه فـــي موقـــع “تويتـــر” إن مختلـــف أنواع 
الُخبـــز في المحافظـــة صارت ُتباع بنســـبة تصل لـ 50 
بالمئـــة مما كانـــت عليه قبل أيام. واألمر نفســـه حدث 
فـــي محافظات أصفهان ومشـــهد وبندر عباس، حيث 

تعتمد الُمدن الُكبرى على ُمشتريات الُخبز اليومية.
وكانت الحكومية اإليرانية قد سربت منذ أوائل العام 
الحالي معلومات ُتشـــير إلى إمكانية رفع أسعار الخبز 
المدعـــوم من الضعف إلى ثالثـــة أضعاف، معتبرة بأن 
األسعار الجديدة ستكون بمثابة األسعار القديمة، بعد 

التراجع الهائل لقيمة العملة المحلية اإليرانية.
ورفض كثير من اإليرانيين هذا األمر مذكرين بأن رفع 
األســـعار هـــو جزء من تراجع الحكومة عـــن التزاماتها 
الحمائية للمواد األساســـية، مثل الخبز والماء والسكر 
والكهربـــاء. وبـــدأت أزمـــة مياه الشـــرب والزراعة منذ 
أوائـــل العـــام الجـــاري، واشـــتدت وقائعهـــا فـــي األيام 
العشـــرة األخيرة مع خـــروج احتجاجـــات غاضبة في 
األحواز رفضا لتحويل مسار األنهار عن المنطقة ذات 
الغالبيـــة العربية، بما يهدد بالقضاء على الزراعة التي 
تشـــكل مصدر دخل غالبية الســـكان هنـــاك. ويبدو أن 
أزمـــة الخبز ســـتكون الثالثة التي تضـــرب اإليرانيين، 
وربمـــا ال يكـــون النظـــام قـــادرا علـــى الســـيطرة عليها. 
وفـــي ظل االحتجاجات المتواصلة لليوم الثامن على 
التوالـــي فـــي إقليم األهـــواز ذي األغلبيـــة العربية ضد 
نقص المياه وســـقوط عدة قتلـــى، قال أمين المجلس 
األعلـــى لألمن القومـــي اإليراني علي شـــمخاني أمس 
الخميـــس إنه البد من بـــذل جهود مضاعفـــة للتوصل 
إلى قرارات إســـتراتيجية بشـــأن خوزســـتان. وفق ما 

نقلت وسائل إعالم محلية.

ونقل موقع نور نيوز عن شـــمخاني قوله على حسابه 
فـــي تويتـــر عقـــب لقائـــه الرئيـــس اإليرانـــي المنتخب 
إبراهيم رئيســـي عن مشـــكلة الجفاف في خوزســـتان 

“بالطبع معضلة الجفاف واقع ال يمكن إنكاره”.
وتشـــهد منطقة جنوب غرب إيـــران احتجاجات على 
نقص المياه، وتخلل االحتجاجات مصادمات أسفرت 
عن سقوط قتلى ومصابين. وتعطلت خدمة اإلنترنت 
عبـــر الهاتف المحمول في إيران، بعد احتجاجات في 
جنوب غرب البالد بســـبب نقص المياه، حسبما ذكرت 

جماعة مراقبة أمس الخميس.
وعـــزت مجموعة الدفـــاع عن الوصول إلـــى اإلنترنت 
“نتبلوكـــس دوت كوم” جزءا مـــن العطل إلى “ضوابط 
معلومات الدولة أو إغالق اإلنترنت المستهدف”، فيما 
حـــددت حاالت االنقطـــاع بداية مـــن 15 يوليو عندما 
بدأت االحتجاجات في خوزســـتان، وسط جفاف أثر 

على المنطقة الغنية بالنفط المجاورة للعراق.
العمـــل،  األرضيـــة  الخطـــوط  واصلـــت خدمـــة  بينمـــا 
حـــذرت “نتبلوكس دوت كوم” من أن تحليلها وتقارير 

إقليمـــي  إغـــالق  مـــع  “كانـــت متســـقة  المســـتخدمين 
لإلنترنت يهدف إلى السيطرة على االحتجاجات”.

وقالـــت “نتبلوكـــس دوت كـــوم” إن التأثيـــرات تمثـــل 
“إغالقا شـــبه كامل لإلنترنت، من المرجح أن يحد من 
قدرة الجمهور على التعبير عن الســـخط السياسي أو 

التواصل مع بعضهم البعض والعالم الخارجي”.
ولم يكـــن هناك اعتراف بإغالق اإلنترنت في وســـائل 
اإلعـــالم الحكوميـــة اإليرانية، كما لم تـــرد بعثة إيران 

لدى األمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.
كما رصدت مجموعات نشطاء في الخارج اضطرابات 
اإلنترنـــت في المنطقة في األيام األخيرة أيضا. ومنذ 
االنتخابات الرئاســـية المتنازع عليهـــا في إيران العام 
2009 واحتجاجات الحركة الخضراء، شددت طهران 
ســـيطرتها علـــى اإلنترنـــت، وأغلقت عددا مـــن مواقع 

التواصل االجتماعي.
وأوقفـــت الســـلطات اإليرانيـــة اإلنترنت بشـــكل كامل 
في البالد في نوفمبر 2019، خالل االحتجاجات على 

أسعار البنزين.

طهران تقود محاوالت مضنية للحد من قدرة الشارع على التعبير عن السخط السياسي

من احتجاجات األهواز

الرياض ـ واس

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق 
نجـــاح  الخميـــس،  أمـــس  الربيعـــة، 
موســـم الحج مـــن الناحية الصحية 
إصابـــة  أي  تســـجيل  دون  مـــن 

بفيروس كورونا.
الســـعودية  األنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية “واس” عـــن الربيعة قوله 
إن موســـم الحـــج الحالـــي خـــال من 

فيروس كورونا واألوبئة األخرى.
وأوضـــح الربيعـــة أن وزارة الصحة 
الســـعودي  األحمـــر  الهـــالل  وهيئـــة 
عبـــر  العـــام  هـــذا  “لحـــج  اســـتعدا 
المرافـــق  مـــن  متكاملـــة  منظومـــة 
المقدســـة  المشـــاعر  فـــي  الصحيـــة 
شـــملت مجموعة من المستشفيات 
والمراكز الصحية وسيارات إسعاف 

عالية التجهيز”.

وقـــال الربيعـــة إن “طواقـــم طبيـــة 
وفنية وإدارية تضـــم كوادر مؤهلة 
ومدربـــة علـــى العمـــل فـــي موســـم 
المرافـــق  علـــى  أشـــرفت  الحـــج 
الصحيـــة”، مشـــيرا إلـــى أن “جميـــع 
القطاعات الحكوميـــة بذلت جهودا 
كبيـــرة في خدمة ضيـــوف الرحمن؛ 
لتنفيذ خطة الحج الصحية وضمان 
العـــدوى  انتشـــار  ومنـــع  ســـالمتهم 

بينهم في ظل جائحة كورونا”.
وأكد أن اإلجراءات االحترازية في 
التعامل مع الوضع الصحي للجائحة 
خالل موســـم حـــج هذا العـــام الذي 
اســـتدعى اقتصـــار أداء الحج على 
60 ألف حاج من مســـتكملي اللقاح، 
أســـهمت فـــي الحفـــاظ علـــى صحة 

وسالمة الحجاج.

السعودية تعلن نجاح موسم الحج صحيا.. دون كورونا

عواصم - وكاالت

أعلنـــت الحكومة البريطانيـــة في بيان 
أمـــس الخميس فـــرض عقوبات على 5 
أشـــخاص في 4 بلدان من بينها العراق. 
وقالت إن أحد األشـــخاص هو محافظ 
سابق لنينوى.  وأوضح وزير الخارجية 
البريطانـــي دومينيـــك راب فـــي البيان 
أن العقوبـــات تتعلـــق بتهم فســـاد في 4 
دول هي غينيا االســـتوائية وزيمبابوي 

وفنزويال والعراق.
كما أوضح أن العراقي المفروضة عليه 
العقوبـــات هـــو نوفل حمادي الســـلطان 

محافظ نينوى السابق.
قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 
األميركيـــة  الخارجيـــة 
الواليـــات  إن  أمـــس 
ســـتواصل  المتحـــدة 
بريطانيـــا  مـــع  العمـــل 
اآلخرين في  والشركاء 
للمتورطيـــن  التصـــدي 

في الفساد. وأكدت أن واشنطن ترحب 
بالعقوبـــات التي فرضتها بريطانيا على 

أشخاص في عدد من البلدان.
وكانـــت هيئـــة النزاهـــة االتحاديـــة في 
قـــد أعلنـــت فـــي أكتوبـــر مـــن  العـــراق 
العـــام الماضـــي تنفيـــذ أمـــر قبض بحق 
نوفل حمادي العاكـــوب محافظ نينوى 
األســـبق، مبينًة أن تنفيذ األمر جاء بعد 
استحصال موافقة المحكمة المختصة 

بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.
كمـــا أعلنت في الســـابق عن ضبط عدٍد 
من المســـؤولين والموظفين في ديوان 
بتهمـــة  المحافظـــة 
وتبديـــد  االختـــالس 
أمـــوال الدولة، مشـــيرًة 
إلـــى أن المبالغ التي تم 
ضبـــط أولياتها تتجاوز 
76 مليار دينار عراقي.

عقوبات بريطانية على محافظ نينوى السابق

عواصم - وكاالت

شـــددت اإلدارة الذاتيـــة لشـــمال وشـــرق 
ســـوريا فـــي بيـــان أمـــس الخميـــس على 
أن زيـــارة وزير الداخليـــة التركي لعفرين 

“انتهاك واضح” للسيادة السورية.
واعتبـــرت اإلدارة فـــي بيـــان أن الزيـــارة 
تؤكـــد من جديد مضي تركيا بسياســـاتها 
فـــي  للتقســـيم”  وتكريســـها  “االحتالليـــة 
سوريا. وأكدت أنه ال حل وال استقرار في 
سوريا “دون خروج تركيا ومرتزقتها” من 

المناطق التي تحتلها في سوريا.
كمـــا قالـــت إن األمـــم المتحـــدة وروســـيا 
الدولـــي  والتحالـــف  الســـوري  والنظـــام 
مســـؤولون “بشـــكل مباشـــر” عمـــا تفعلـــه 
تركيـــا. يذكـــر أن منطقة عفريـــن الكردية 
الواقعـــة فـــي محافظـــة حلـــب ســـيطرت 
عليهـــا القـــوات التركيـــة وحلفاؤهـــا مـــن 

الفصائل المعارضة في مارس 2018.
وعلـــى غرار المناطق التي تســـيطر عليها 

فصائـــل مواليـــة ألنقـــرة، تشـــهد المنطقة 
واعتـــداءات  اغتيـــال  عمليـــات  بانتظـــام 
وانفجارات. وشـــهدت قرى وبلدات جبل 
الزاويـــة فـــي ريـــف إدلـــب، شـــمال غربـــي 
ســـوريا، احتجاجات ضد القوات التركية 
المتمركـــزة فـــي 10 نقـــاط عســـكرية فـــي 
المنطقة. وعّبـــر المتظاهرون عن غضبهم 
التـــي ترتكـــب بحـــق  حيـــال االنتهـــاكات 

األهالـــي جـــراء القصف الروســـي وقوات 
التركيـــة  القـــوات  تقـــف  فيمـــا  النظـــام، 
)الضامن وفق اتفاق الهدنة( دون تحريك 
ســـاكن، وفـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
اإلنســـان. وقتـــل أيضـــا صبـــاح أمـــس، 7 
مدنييـــن مـــن عائلـــة واحـــدة، بصواريـــخ 
أطلقتهـــا قوات النظـــام على قريـــة إبلين 

بريف إدلب الجنوبي.

احتجاجات في بلدات ريف إدلب ضد قوات أنقرة المتمركزة
قسد: ال حل في سوريا دون خروج تركيا ومرتزقتها

عواصم - وكاالت

قال الناطق باسم “طالبان” لوكاالت أنباء 
روســـية إن الحركة تســـيطر علـــى 90 % 
من حدود أفغانستان، حيث تقود هجوما 
متزامنـــا مع انســـحاب القـــوات األجنبية، 
مـــن دون التحقـــق من هـــذه التصريحات 
مـــن مصادر مســـتقلة. وأضـــاف ذبيح هللا 
مجاهـــد لوكالة ريا نوفوســـتي الحكومية 
أن “الحـــدود األفغانيـــة مع طاجيكســـتان 
وأوزبكســـتان وتركمانســـتان وإيـــران، أي 

قرابة 90 %، تحت سيطرتنا”.
وأكـــد مجاهد، أمس الخميس، أن الحركة 
لن تســـمح بالوجود العســـكري لتركيا في 
أفغانســـتان، وأنهـــا تطالـــب أنقـــرة بحـــل 
القضايـــا وســـحب قواتهـــا العاملـــة ضمن 
حلف “الناتـــو”. وتأتي تصريحات مجاهد 
في أعقاب االقتراح التركي لتأمين مطار 

كابول بعد خروج القوات األجنبية.
الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت  المقابـــل،  فـــي 

الروســـية أن “طالبان” أبلغتها استعدادها 
تشكيل حكومة شـــاملة مع السلطات في 
كابـــول. وتقـــود “طالبـــان” هجوما شـــامال 
ضـــد القـــوات األفغانيـــة منـــذ مايـــو فـــي 
الوقـــت الذي بدأت القوات الدولية عملية 
خروجهـــا النهائـــي مـــن البـــالد والمقرر أن 

تنتهي في نهاية أغسطس.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، اســـتولى المتمردون 

علـــى مســـاحات شاســـعة مـــن األراضـــي 
الريفية، باإلضافة إلى العديد من المراكز 
الحدودية الرئيسة، وطوقوا مدنا كبيرة.

وفـــي غيـــاب اإلســـناد الجـــوي األميركـــي 
األساسي لها، لم تتمكن القوات األفغانية 
مـــن الصمـــود في وجه “طالبـــان” ولم تعد 
تســـيطر ســـوى علـــى عواصـــم الواليـــات 

والمحاور الرئيسة.

الحركة لن تسمح بوجود تركيا عسكريا وتطالبها بسحب قواتها
“طالبان”: سيطرنا على 90 % من الحدود األفغانية

انتاناناريفو ـ وكاالت

أعلنت النيابة العامة في مدغشـــقر، 
أمـــس الخميـــس، أن الرئيس أندريه 
راغولينـــا نجـــا من محاولـــة اغتيال، 
وجـــرى توقيف العديد من المشـــتبه 

بهم “األجانب والمحليين”.
وكان فرنســـيان من بين األشخاص 
الذين أوقفـــوا في هذا البلـــد الواقع 
فـــي المحيـــط الهندي، يـــوم الثالثاء 
الماضـــي “فـــي إطـــار تحقيق بشـــأن 
تقويض أمـــن الدولة”، كما أوضحت 

مصادر دبلوماسية.
بيـــان:  فـــي  العـــام  النائـــب  وقـــال 

“بحســـب األدلة التي 
وضـــع  بحوزتنـــا، 
هؤالء األفـــراد خطة 
وتحييـــد  لتصفيـــة 
عدد من األشـــخاص 
رئيـــس  بينهـــم  مـــن 
الدولـــة”، مضيفـــا أن 

التحقيقات ما زالت جارية.
حجـــم  المســـؤولون  يوضـــح  ولـــم 
المؤامـــرة أو إلـــى أيـــن وصلـــت عند 
إلقـــاء القبـــض علـــى المتهميـــن يوم 
الثالثـــاء. وذكر بيـــان منفصل لوزير 
ألقـــت  الســـلطات  أن  العـــام  األمـــن 
القبض على ســـتة أشـــخاص، بينهم 
أجنبـــي واثنـــان مزدوجا الجنســـية. 
وجاء في البيان: “كان لدى الشرطة 
معلومـــات لبضعة أشـــهر، لكـــن اآلن 
كانـــت هنـــاك فرصـــة إللقـــاء  فقـــط 
القبض عليهـــم”. يذكـــر أن راجولينا 
رئيســـا  اليميـــن  أدى 
عـــام  فـــي  للبـــالد 
2019 بعد انتخابات 
منافســـة  شـــهدت 
أمـــام  قويـــة وطعنـــا 
الدستورية  المحكمة 

من منافسه.

نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال
برلين ـ وكاالت

قالـــت المستشـــارة األلمانية أنجيال 
ميـــركل أمـــس الخميـــس إن تركيـــا 
مـــن  كبيـــرة  أعـــدادا  تســـتضيف 
الالجئين السوريين في إطار اتفاق 
مـــع االتحاد األوروبي، مشـــيرة إلى 
أنهـــا تريد إقامة عالقـــات أوثق مع 
انضمامهـــا  تتوقـــع  لكنهـــا ال  أنقـــرة 

لالتحاد األوروبي.
إلى هذا، قالت في مؤتمر صحافي 
“تركيـــا تقـــوم بعمـــل رائـــع برعايـــة 
الالجئين السوريين.. أرغب في أن 
يســـتمر هذا االتفاق مـــع تركيا فهو 

األفضل للشعب”.
أن  أوضحـــت  لكنهـــا 
الخالفـــات فـــي الفترة 
تركيـــا  بيـــن  األخيـــرة 
واليونان بشأن قبرص 
صعوبـــة  مـــن  زادت 
وأشـــارت  العالقـــات 

لتســـوية  الصبـــر مطلـــوب  أن  إلـــى 
الخالفات.

وقالـــت للصحافييـــن “كانـــت هـــذه 
تثنينـــا  أال  يجـــب  لكـــن  انتكاســـة 
عـــن عزمنـــا”، داعيـــة دول االتحـــاد 
األوروبي النتهاج سياسة مشتركة 

للجوء
تتركز على اســـتقبال من يواجهون 
االضطهـــاد في بالدهـــم ويفضل أن 
يكون ذلـــك بالتعاون مع المفوضية 
الســـامية لشـــؤون الالجئين التابعة 

لألمم المتحدة.
يشـــار إلـــى أن تركيـــا 
مـــع  خـــالف  علـــى 
اليونـــان العضـــو فـــي 
األوروبـــي  االتحـــاد 
بشـــأن مجموعـــة من 
القضايـــا منها جزيرة 

قبرص.

ميركل: ال نتوقع انضمام تركيا لالتحاد األوروبي

قتيل ومصابون في 
انفجار “غامض” وسط غزة

أمــس  آخـــــرون،   10 وأصــيــب  فلسطيني  قــتــل 
الــخــمــيــس، فــي انــفــجــار وقـــع بمبنى فــي ســوق 
شعبي قــديــم وســـط مــديــنــة غـــزة ولـــم تتضح 
الــداخــلــيــة فــي غــزة.  أســبــابــه، بــحــســب وزارة 
البزم في  إيــاد  الــوزارة  باسم  المتحدث  وأعلن 
في  أشخاص   10 وإصــابــة  شخص  مقتل  بيان 
ولم  بمدينة غزة”.  الزاوية  “سوق  االنفجار في 
تــعــرف أســبــاب االنــفــجــار الـــذي وقــع فــي بناية 
الــذي  الــبــزم  مكونة مــن طــوابــق عـــدة، بحسب 
في  المتفجرات  هندسة  “فــرقــة  أن  إلــى  أشـــار 
الشرطة بدأت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة”.

عواصم ـ وكاالت

غزة - وكاالت

التظاهرات انتقدت الصمت التركي حيال االنتهاكات رغم دورها “الضامن” روسيا: “طالبان” أبلغتنا استعدادها لتشكيل حكومة شاملة مع السلطات في كابول
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ــور ــي 6 شهــــــ ــارة فــــــــــ ــراد 17 ألـــــــف سيـــــ استيــــــ

ارتفاع في واردات السيارات إلى البحرين بالنصف األول

ارتفعـــت واردات الســـيارات الجديـــدة 
إلـــى البحريـــن فـــي النصـــف األول من 
العـــام الجاري في الوقـــت الذي يتوقع 
أن تتحســـن مبيعـــات الســـيارات فـــي 
األنشـــطة  عـــودة  مـــع  المقبلـــة  الفتـــرة 
التدريجـــي  والتعافـــي  االقتصاديـــة 
وزادت   .”19  – “كوفيـــد  جائحـــة  مـــن 
الســـيارات التـــي تـــم اســـتيرادها عبـــر 

ميناء خليفة بن سلمان بنحو 12 %.
وأظهـــرت بيانـــات مالحيـــة أن مملكـــة 
البحرين اســـتوردت في النصف األول 
مـــن العام الجاري ما مجموعه 16,904 
ســـيارة جديدة عبـــر مينـــاء خليفة بن 
ســـلمان مقارنة مع 14,873 سيارة في 

ذات الفترة من العام الماضي 2020.
ويتزامـــن هـــذا العـــام مـــع حـــدث مهـــم 
تشـــهده البحريـــن خـــالل هـــذا الشـــهر 
وهـــو البـــدء فـــي اســـتيراد الســـيارات 
الكهربائية بعـــد أن قامت دول الخليج 
بوضـــع لوائـــح وشـــروط ومواصفـــات 
فنيـــة مشـــتركة لهذه الســـيارات، حيث 

تـــم قبـــل أشـــهر تدشـــين أول محطـــة 
فـــي  الكهربائيـــة  الســـيارات  لشـــحن 

منطقة سار.
ومـــارس  أبريـــل  أن  األرقـــام  وتظهـــر 
مـــن هـــذا العـــام كانـــا األكثر اســـتيرادا 
للســـيارات وهـــو يصـــادف قبيـــل شـــهر 
رمضـــان المبارك لهذا العام والذي تزيد 
فيـــه مبيعـــات الســـيارات ويعتبـــر مـــن 

المواسم لدى وكاالت السيارات.
واســـتوردت البحرين ما مجموعه 3.3 
ألـــف ســـيارة و4 آالف ســـيارة فـــي كل 
مـــن الشـــهرين على التوالـــي، في حين 
أن مســـتويات العـــام الماضـــي لم تكن 
تتجـــاوز عـــدد الســـيارات المســـتوردة 
في هاذين الشـــهرين مستويات األلفي 

سيارة.

ويقـــول عاملـــون في قطاع الســـيارات 
الجاليـــة  علـــى  التمويـــل  قيـــود  إن 
علـــى  بشـــكل ملحـــوظ  أثـــر  األجنبيـــة 
مبيعات الســـيارات فـــي المملكة، الذي 
يحاول التعافي من ركود ألم به خالل 
دخـــول  وتخللهـــا  الماضيـــة  الســـنوات 
القطـــاع فـــي تطبيـــق ضريبـــة القيمـــة 

المضافة في العام 2019.

إيلون ماسك يجدد دعمه 
للتعامل بالعمالت المشفرة

صناعة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أعرب 
“تسال”  األميركية  الكهربائية  السيارات 
للتعامل  إيلون ماسك عن دعمه مجددا 

بالعمالت المشفرة مثل البيتكوين.
ــالل فــعــالــيــات مؤتمر  ــدد مــاســك خـ وجــ
الصناعة تأكيده على أن شركة “تسال” ال 
البيتكوين  بعملة  للتعامل  منفتحة  تزال 

على الرغم من المخاوف البيئية. 
في  ستقبل  تــســال  أن  مــاســك  وأضــــاف 
البيتكوين  المستقبل على األرجح عملة 

كوسيلة للدفع.

أخبار متفرقة

إيران تدشن مرفأ نفطيا على خليج ُعمان

اليورو فوق قاع 3 أشهر ونصف أمام الدوالر

ــري ــحـ ــبـ ــر لـــلـــشـــحـــن الـ ــمـ ــمـ ــق هــــرمــــز كـ ــيـ ــضـ ــادي مـ ــ ــف ــ ــت ــ ل

ــن” ــويـ ــكـ ــتـ ــبـ ــا” تــــرفــــع “الـ ــ ــسـ ــ تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس “تـ

قـــال الرئيـــس اإليرانـــي حســـن روحانـــي 
أمـــس الخميـــس إن إيـــران افتتحت أول 
مرفـــأ نفطـــي لها علـــى خليج ُعمـــان، مما 
سيســـمح لطهران باالستغناء عن مضيق 
هرمز كممر للشـــحن البحـــري بعد أن ظل 

بؤرة توترات إقليمية لعقود.
وقـــال روحانـــي في كلمـــة متلفـــزة “هذه 
خطوة استراتيجية مهمة إليران ستكفل 
يثبـــت  النفطيـــة..  صادراتنـــا  اســـتمرار 
مرفـــأ تصديـــر الخـــام الجديد هذا فشـــل 

العقوبات األميركية”.
تســـتهدف  إيـــران  أن  روحانـــي  أوضـــح 
تصديـــر مليـــون برميل يوميا مـــن النفط 
من ميناء بندر جاسك على خليج ُعمان، 

إلى الجنوب قليال من مضيق هرمز.

ولطالمـــا هددت إيران بغلـــق المضيق إذا 
عجـــزت عـــن تصديـــر إنتاجها مـــن الخام 
بســـبب العقوبـــات األميركية التي أعادت 
واشـــنطن فرضهـــا قبل 3 ســـنوات عندما 
انســـحب الرئيس األميركي آنذاك دونالد 

ترامب مـــن االتفـــاق النووي المبـــرم بين 
طهران و6 قوى عالمية.

وتجري طهران وإدارة الرئيس األميركي 
الحالي جو بايدن محادثات غير مباشرة 
في فيينا منذ أوائل أبريل إلحياء االتفاق 

الـــذي وافقـــت إيـــران بموجبـــه على كبح 
برنامجهـــا النووي في مقابـــل رفع معظم 

العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ونقـــل موقـــع وزارة النفـــط اإليرانية عن 
“تنفيـــذ  إن  قولـــه  زنغنـــه  بيجـــن  الوزيـــر 
مشـــروع مينـــاء جـــوره - جاســـك لنقـــل 
بلغـــت  باســـتثمارات  تـــم  الخـــام  النفـــط 

حوالي ملياري دوالر”.
ومضيـــق هرمـــز ممـــر مائـــي عنـــد مدخل 
الخليـــج يمـــر بـــه زهـــاء ُخمس إمـــدادات 
الشـــرق  منتجـــي  مـــن  العالميـــة  النفـــط 
األوســـط إلى األســـواق في آسيا وأوروبا 

وأميركا الشمالية وغيرها.
وتشـــهد المنطقـــة مواجهـــات مـــن حيـــن 
آلخر بين قوات الحرس الثوري اإليراني 

وقطع الجيش األميركي هناك.

حـــوم اليـــورو حول مســـتويات أعلى قليال فحســـب من 
أدنـــى مســـتوياته في ثالثة أشـــهر ونصف أمـــام الدوالر 
أمـــس الخميس قبيل اجتمـــاع للبنك المركزي األوروبي، 
بينمـــا ارتفعت عمالت النمو مثل الدوالر األســـترالي في 

ظل استمرار انحسار العزوف عن المخاطرة عالميا.
وتراجع مؤشـــرا الـــدوالر والين، اللـــذان ارتفعا في وقت 
ســـابق مـــن األســـبوع الحالـــي إلـــى أعلـــى مســـتوى منـــذ 
أوائـــل أبريل ونهاية مايو علـــى الترتيب، في ظل نتائج 
قوية رفعت أســـواق األسهم وعوائد السندات وشجعت 
المســـتثمرين على الخـــروج من أصول المـــالذات اآلمنة 

التي أكثروا منها.
وقـــد عـــاودوا الشـــراء فـــي العمـــالت المشـــفرة، لترتفـــع 
الِبتكوين بدرجة أكبر فوق مســـتوى الثالثين ألف دوالر، 
خاصـــة بعـــد أن قـــال إيلـــون ماســـك الرئيـــس التنفيـــذي 
لتسال إن “من المرجح” أن تستأنف الشركة قبول العملة 

كوسيط دفع.
ومـــن غير المتوقـــع أن يتخـــذ البنك المركـــزي األوروبي 

إجـــراءات جديـــدة لكن ثمة فـــرص متزايدة بـــأن يتعهد 
صنـــاع السياســـات بمواصلـــة الدعـــم االقتصـــادي لفترة 
أطول بل وشـــراء مزيد من الســـندات بعد إجراء تعديل 

على هدف التضخم.
وســـجل اليـــورو 1.1790 دوالر بحلـــول الســـاعة 0800 
بتوقيـــت جرينتش، ليعلو قليال فوق أدنى مســـتوى منذ 

أوائل أبريل 1.1752 دوالر الذي المسه يوم األربعاء.
وقـــال ســـتيفن جالو، مدير اســـتراتيجية ســـوق الصرف 

األوروبيـــة لـــدى بـــي.إم.أو كابيتـــال ماركتـــس، “جانـــب 
كبيـــر مما ســـيحدث اليوم مـــع البنك المركـــزي األوروبي 
إنمـــا يتوقـــف علـــى الطريقة التي ســـتعرض بهـــا الجارد 

والمؤتمر الصحفي نهج البنك المركزي حيال التضخم.
“إذا بدوا أكثر تقبال لمعدل تضخم أعلى كثيرا، فسيكون 
هذا سلبيا لليورو، وإيجابيا لعمالت تجارة السلع األولية 

واألسواق الناشئة”.
وتراجع مؤشـــر الـــدوالر، الذي يقيس قـــوة العملة مقابل 
ســـت عمالت رئيســـية، إلى 92.75 بعد أن نزل عن ذروة 

ثالثة أشهر ونصف 93.194 المسجلة يوم األربعاء.
وبلـــغ اليـــن، وهـــو من عمـــالت المـــالذ اآلمن أيضـــا، 130 
لليـــورو، بعـــد أن ســـجل ذروة نحـــو أربعـــة أشـــهر عنـــد 
128.610 ين هذا األســـبوع، بينما اســـتقر مقابل الدوالر 

عند 110.3 ين.
وســـجل الـــدوالر األســـترالي 0.73675 دوالر أميركـــي، 
مقارنة مع أدنى مســـتوى في ثمانية أشهر 0.72895 في 
اليوم الســـابق، رغم اســـتمرار إغالقـــات مكافحة كوفيد 

التي تشمل نصف سكان أستراليا.

دبي - رويترز

لندن - رويترز

أفـــاد تقريـــر جديـــد بـــأن أكثر من 
مليـــاري طـــن مـــن الطعـــام ال يتم 
تناولـــه فـــي جميع أنحـــاء العالم، 

أي ضعف ما كان يعتقد سابقا.
“بلومبيـــرج”  وكالـــة  وبحســـب 
لألنبـــاء أمـــس، تـــم فقد مـــا يقدر 
بنحـــو 2.5 مليار طـــن من الطعام 
في المزارع أو تم إهداره من قبل 
المســـتهلكين  أو  التجزئـــة  تجـــار 
علـــى مســـتوى العالـــم، وهـــو مـــا 
يمثـــل نحـــو 40  % مـــن اإلنتاج، 
منظمـــة  أجرتـــه  لبحـــث  وفقـــا 
للطبيعـــة”  العالمـــي  “الصنـــدوق 
ومتاجر التجزئة “تيســـكو بي إل 

سي” في المملكة المتحدة.
وقالوا في تقرير “إن الرقم أعلى 
من التقديرات السابقة بنحو 1.2 
مليار طن، فيما يتم إهدار نســـبة 

كبيـــرة مـــن الغـــذاء فـــي مـــزارع 
الدول األكثر ثراء”.

ويحـــاول الباحثـــون منـــذ أعـــوام 
المـــدى  عـــن  بيانـــات  تجميـــع 
الحقيقـــي للطعـــام المهـــدر، الذي 
تقـــول الهيئة الحكوميـــة الدولية 
“إنـــه  المنـــاخ  بتغيـــر  المعنيـــة 
مســـؤول عمـــا يصـــل إلـــى 10 % 
من انبعاثـــات غـــازات االحتباس 

الحراري العالمية”.
يأتي ذلك فـــي وقت حذرت فيه 
منظمة األغذية والزراعة التابعة 
لألمم المتحـــدة “فاو”، أخيرا، من 
أن آثـــار جائحة كوفيـــد - 19 في 
األمـــن الغذائـــي العالمي ســـتكون 
أســـهمت  بعدمـــا  األمـــد،  طويلـــة 
عـــدد  زيـــادة  فـــي   2020 خـــالل 
األشخاص الذين واجهوا الجوع.

العالم يهدر 2.5 مليار طن من المواد العذائية

واصلـــت األســـهم األوروبيـــة مكاســـبها للجلســـة الثالثـــة علـــى التوالـــي أمـــس 
الخميـــس، مـــع تعزز المعنويات في الســـوق بفضـــل بوادر موســـم نتائج قوي 

وتوقعات بأال يحيد البنك المركزي األوروبي عن سياسة التيسير النقدي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.5 % بحلول الساعة 0714 بتوقيت 
جرينتـــش. كان المؤشـــر أغلـــق مرتفعا 1.7 % يـــوم األربعـــاء، ليتعافى تعافيا 

كامال من تراجعات حادة ألمت به في وقت سابق من األسبوع الحالي.
وقفز سهم شركة االستثمار المباشر السويدية إي.كيو.تي 9.5 بالمئة متصدرا 

ستوكس 600 بعد اإلعالن عن أرباح قوية للنصف األول من العام.
وزاد ســـهم ايه.بي.بـــي السويســـرية الهندســـية 2.3 % إلـــى أعلى مســـتوى له 
منـــذ نوفمبـــر 2007 بعد أن رفعت توقعاتها لمبيعات العـــام بأكمله إلى مثليها. 
لكن ســـهم عمالق الســـلع االســـتهالكية يونيليفر )LON:ULVR( نزل 4 % بعد 
أن خفضت توقعاتها لهامش أرباح التشـــغيل الســـنوية بســـبب ارتفاع تكاليف 

السلع األولية.
وصعد مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.7 % قبيل قرار المركزي األوروبي المقرر 
يوم الخميس، حيث من شـــبه المؤكد أن يتعهد بفترة تحفيز أطول في إطار 

التزامه بتعزيز التضخم.

توقعات األرباح والسياسة النقدية ترفع األسهم األوروبية

الكوريـــة  أعلنـــت هيونـــداي موتـــور 
أفضـــل  الخميـــس  أمـــس  الجنوبيـــة 
أرباحها ربع الســـنوية في نحو ســـت 
ســـنوات، مدعومة بطلـــب قوي على 
ســـياراتها مرتفعـــة الهامش من الفئة 
االســـتخدامات  متعـــددة  الرياضيـــة 

وطرز جنسيس الفاخرة.
هيونـــداي مـــن أكبـــر عشـــرة صنـــاع 
حيـــث  مـــن  العالـــم  فـــي  ســـيارات 
المبيعـــات مـــع وحدتهـــا كيـــا كورب، 
وقـــد بلـــغ صافـــي ربـــح الشـــركة 1.8 
كـــوري )1.57 مليـــار  تريليـــون وون 
دوالر( فـــي الفتـــرة مـــن أبريـــل إلـــى 
يونيـــو، مقارنـــة مـــع 227 مليار وون 

قبل سنة.
فـــي المقابل، كان متوســـط توقعات 
المحلليـــن التـــي جمعتهـــا رفينيتيف 

سمارت إستميت 1.6 تريليون وون.
بيـــان  فـــي  هيونـــداي  وقالـــت 
“مبيعـــات الطـــرز الرياضيـــة متعددة 
عالمـــة  وطـــرز  االســـتخدامات 
جنسيس الفاخرة قادت الزخم على 
صعيـــد حجـــم المبيعـــات، فـــي حين 
أن تراجـــع الحوافـــز رفـــع اإليـــرادات 
والربحيـــة فـــي الربـــع الثانـــي بفضل 
كوفيـــد19-  جائحـــة  مـــن  التعافـــي 
العالميـــة والـــذي نشـــط الطلـــب على 

السيارات”.
وقـــال المحللـــون إن النتائـــج القوية 
إدارة  بطريقـــة  أيضـــا  تدعمـــت 
هيونداي لسالسل إمداداتها، وهو ما 
ســـاعدها على تجاوز نقـــص الرقائق 
العالمي على نحـــو أفضل من معظم 

صناع السيارات اآلخرين.

صافي ربح “هيونداي موتور” يفوق التوقعات

تراجعـــت أســـعار الذهب أمـــس الخميس، لتحوم قريبا من أدنى مســـتوى في 
أكثـــر من أســـبوع، تحـــت ضغط ارتفاع الـــدوالر وانتعاش الشـــهية للمخاطرة، 

بينما يرقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي األوروبي.
وبحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 
0.2 % إلى 1799.18 دوالر لألوقية )األونصة(، بعد أن ســـجل أقل مستوى له 

منذ 12 يوليو عند 1793.59 دوالر الجلسة السابقة.
ونزلـــت عقـــود الذهـــب األميركيـــة اآلجلـــة 0.2 % لتســـجل 1799.20 دوالر 
لألوقيـــة. وقالـــت مارجريـــت يانـــج، المحللـــة لـــدى ديلـــي إف.إكـــس، “أســـعار 
الذهب تحت ضغط ألن الدوالر يحوم حول أعلى مســـتوياته في ثالثة أشهر 
واألسهم األميركية انتعشت لليوم الثاني، مما يعني أن المتعاملين يتغاضون 
عن بواعث القلق حيال الفيروس ويعاودون التداول على أساس التضخم”.

وفي المعادن النفيسة األخرى، نزلت الفضة 0.3 % إلى 25.15 دوالر لألوقية، 
وارتفع البالديوم 0.5 % مسجال 2667.44 دوالر، وهبط البالتين 0.3 % إلى 

1076.91 دوالر لألوقية.

الذهب يتراجع مع تحسن الشهية للمخاطرة

الرياض - االقتصادية

علي الفردان

تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام األميركية
أمـــس  النفـــط  أســـعار  تراجعـــت 
الخميـــس بعـــد زيـــادة مفاجئـــة فـــي 
مخزونـــات الخام األميركية ووســـط 
تنامـــي إصابـــات “كوفيـــد 19” التـــي 
تهـــدد الطلب، لكن األســـعار حافظت 
على معظم مكاسب الجلسة السابقة 
لتوقعات باســـتمرار شـــح اإلمدادات 

حتى نهاية العام.
بتوقيـــت   0644 الســـاعة  وفـــي 
جرينتـــش، كان خـــام برنت منخفضا 
إلـــى   % 0.2 يعـــادل  بمـــا  ســـنتا   11
72.12 دوالر للبرميـــل، بعـــد صعوده 
الســـابقة.  الجلســـة  فـــي   %  4.2
غـــرب  األميركـــي  الخـــام  وانخفـــض 
ســـنتات  ســـتة  الوســـيط  تكســـاس 

دوالر   70.24 ليســـجل   %  0.1 أو 
للبرميـــل، بعـــد أن ارتفـــع 4.6 % يوم 

األربعاء.

وقـــال إدوارد مويـــا، كبيـــر المحللين 
فـــي أواندا، “التقلبـــات في الطاقة ما 
زالـــت كبيرة مع محاولـــة المتعاملين 

اســـتيعاب ضعف الطلب فـــي المدى 
القصير من جراء بواعث القلق حيال 
الســـاللة دلتا وتوقعات استمرار شح 

الخام لنهاية العام”.
مصاعـــب  النفـــط  “ســـيكابد  وتابـــع 
يبـــدأ  أن  إلـــى  خســـائره  لتعويـــض 
انحســـار موجة القيـــود الجديدة في 
أنحاء جنوب شـــرق آســـيا وأستراليا 

وأوروبا”.
معلومـــات  إدارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الطاقة األميركيـــة ارتفاع مخزونات 
الخـــام في الواليـــات المتحـــدة، أكبر 
 2.1 العالـــم،  فـــي  للنفـــط  مســـتهلك 
مليون برميل األســـبوع الماضي إلى 
439.7 مليـــون برميل، فـــي زيادة لم 

تكن متوقعة هي األولى منذ مايو.

سنغافورة - رويترز



tariq.albahar@albiladpress.com 14
الجمعة 23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 - العدد 4665

تعود النجمة جيمي لي 
كورتيس إلى الجزء الجديد 

من سلسلة الرعب 
Hal�  الشهير ة

 ،loween Kills
التي تسرد عود ة 
مايكل مايرز من 

جديد، 
بعد 43 

عاًما من 
الفيلم 

األصلي 
للسلسلة 
الشهير ة.

ــام”.. أنـــشـــودة الــنــور ــ ــوس ــ الـــذكـــرى األولــــى لــرحــيــل “ب

سلمان زيمان.. أقبل العيد والطير يقتات الكلمات الحزينة

كان فنانـــا عظيمـــا وشـــجاعا، وداعيـــة 
باألغنيـــة والطـــرب ال يهـــدأ. رأى كثيرا 
مليئـــة  حيـــا ة  وعـــاش  كثيـــرا  وعـــرف 
باإلبداع حتى وصل إلى نهاية الطريق 

ونومه األبدي.. 
الذكـــرى  اليـــوم  زيمان..تمـــر  ســـلمان 
األولى لوفاته، حيث انتقل “ بوســـام” 
 23 بتاريـــخ  تعالـــى  هللا  رحمـــه  إلـــى 
يوليـــو 202٠ كالطيـــر رافعـــا جناحيـــه 
متوجهـــا إلـــى الســـماء تـــاركا أحبـــاءه 
يســـقطون مـــن الحـــزن كمـــا تتســـاقط 
وأذكـــر  الشـــجر،  مـــن  الذابلـــة  األوراق 
ذلـــك الخميـــس جيـــًدا، حيـــث ضاقـــت 
النفـــس بالمـــرارات وعاشـــرني الحـــزن 
أرض  أي  الطرقات..مـــن  كل  وســـألت 
جئـــت أيهـــا الموت وفي عينيك شـــوق 
جارف إلى “بوسام”.؟. كيف سنتحمل 
الســـم فـــي عروقنـــا ونحن مهووســـون 
بنشـــو ة صوته وألحانه؟ رفعت سماعة 
الهاتـــف ورئتـــي طافحـــة بســـعال األلم 
صديقـــه  مـــن  الخبـــر  حقيقـــة  ألتبيـــن 
“عمـــي يعقوب الماجد” وحينها جاءني 
صوتـــه كأكليل من الشـــوك الذي يدمى 
الحناجر... بوسام مات، سلمان زيمان 
مات..أنشـــود ة النور، ولتخلع الشـــمس 

وجهها المضيء.
ســـلمان زيمـــان ســـيظل مســـافًرا فـــي 
دمائنـــا ومـــع إشـــراقة كل يـــوم تجـــدد 
ذكـــراه وزعامتـــه الفنيـــة، وعرفانـــا منا 
لهـــذا الفنـــان الـــذي تتاشـــى الكلمـــات 
حيـــن وصفه ويختنـــق الفكر، خصصنا 
هـــذا الموضوع الـــذي يحمل شـــهادات 
أقربائـــه ومحبيـــه لنصنـــع منهـــا قـــاد ة 

للذكرى المكتومة..
كتب بدر عبدالملك:

ســـام  أبـــي  غيـــاب  فـــراغ  أن  أعـــرف 
ســـيظل ردًحا مـــن الزمن مســـكونا في 
ذاكرتنـــا وذاكر ة الوطـــن وصورته وهو 
فرح على خشـــبة المسرح في مهرجان 
“أجـــراس” يعـــزف الكونغـــا فـــي أغنيـــة 

“نار النشـــامى” للشـــاعر البحريني علي 
عبـــدهللا خليفـــة وهـــو يـــردد: “یـــا لغبر، 
ال تســـيل دمعـــة افـــادي وال تكـــون.. ال 
تخطـــي زلة لســـانك.. ال تلمس جرحي 
المفتـــوح وتزیـــد آالمـــه.. مـــا طفت نار 
النشامى وال ســـكت حس اليهال.. وما 

غركت كل المنامة”.
 أجمـــل مـــا قيـــل عـــن المنامـــة التي لن 
ولم تغرق، فهـــي األخت التوأم لمدينة 
التاريـــخ  محطـــات  كل  فـــي  المحـــرق 

البحريني الجميل..
قلـــوب  فـــي  فلـــك  ســـام،  أبـــا  وداعـــا 
الحكايـــات  ضحكـــة  األصدقـــاء 
وابتسامات الوقت وحزنه، ستظل في 
وهج ذلـــك الحوش كصـــوت األغنيات 
واألمـــل، كتلك الشـــجر ة التـــي ال تذبل 
القديـــم  البيـــت  كأحجـــار  تشـــيخ،  أو 

وجدرانه في فريج بن هندي.
وكتب عبدالخالق العلي من الكويت:

 إن فقـــدك جعـــل “زورق أحزاننا” يبحر 
فـــي دموعنـــا التـــي لـــم تتوقـــف منـــذ 

سماعنا نبأ غيابك، فقد تذكرنا والشوق 
يغلبنا لقاء لنـــا في ربوع الكويت العام 
الماضـــي، تصارعنـــا على اســـتضافتك، 
وكيـــف ال وأنـــت مهجـــة القلـــب وحبك 
حقيقـــة. منـــذ فقـــدك يا ســـلمان ونحن 
نكـــران موجـــع لخبـــر  فـــي  أصدقـــاؤك 
فقدك، نحن من بعدك شوق ليس يهدأ، 
فليتك تعود لنا يا طيرنا المحبوب، عد 
لنـــا وجهـــا وصوتا، ففـــي قلوبنـــا لوعة، 
ألنك كنت كثيرا ما تؤنسنا وقت الظلم 
بثغرك البســـام الذي لم يتوقف عن بث 
الفرح مـــن حولك رغـــم مواجعك التي 
نجحـــت في إخفائها عن محبيك حتى 

ال تكلفهم عناء المعانا ة.
وخط علي حسن األبيات التالية:

تمر ذكراك في حزن وفي ألم
وقلب أحبابك مكلوم ومفجوع

نســـترجع الذكرى مع الصوت الشـــجي 
نغم

يبلسم الجرح.. ويداعب الروح
يبقى صدى الصوت شمعة

تنير الدرب.. وتوقد األمل
“أبا ســـام” فلســـطين جرحـــك الدامي 

ينزف
وزيتونها ال زال يثمر

وأطفالها تنشد وتبدع
وأجراسك باللحن تعزف

أنشود ة للطائر الهيمان
وقصيد ة للحب أسرار

ولذكراك العطر ة والنير ة
كم نشتاق لـ”ابو الفعايل يا ولد””

بعد فراقك الغالي
وبعد طول انتظاري

وفي ازدحام المآسي
وفي حلكة الظام

بفعل الجائحة القاسي
انتظاًرا ببارقة أمل 

أمل قد يأتي من البذر ة
وقد يأتي من الزهر ة

بل قد يأتي من النطفة
فاألمل فجرا.. آت ال محال

ويبقى السؤال.. إلى أين المآل؟

أسامة الماجد

تتالشى الكلمات حين وصفه ويختنق الفكر

تمتلــك ناصيــة الحرفيــة وعمــق أصول الصياغــة الفنية، وملتزمة بالموضوعــات التي تصوغها بمقــدرة وذوق وإدراك 
للقواعد الفنية. تســتخدم أســاليب حديثة نابعة من ثقافتها متعددة الجوانب وإدراكها لهندســة العمل الفني وميراثه 

اللوني الباهر وتأثيره في نفس المتلقي.
إنها الفنانة مريم النعيمي الفائزة بجائزة الدانة بمعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الـ 47، التي تدفق إبداعها 

على اللوحة كما تنساب األنغام في العمل السيمفوني. 

حدثينا عن عملك “تبدالت الماء” الذي فاز بجائزة الدانة؟ «

لطالمـــا كان لـــدي اهتمـــام بالبيئـــة وعاقتنـــا بها.. هـــذه العاقة 
المســـتمر ة في التشـــكيل. العمل يطرح تســـاؤل حـــول عاقتنا 
بالبيئـــة والمحيـــط وأدوارنا المختلفة في تشـــكيل هـــذا الواقع 

من حولنا. 
تســـاؤالت: كيف تتشكل النظم االيكولوجية من حولنا وتشكل 
ثقافتنـــا وذاكرتنا.. كيف يشـــكل اإلنســـان والعمـــران ويغير في 
هـــذه البيئـــة.. وتأمـــات حول وجـــود المـــاء وانتقالـــه وأماكن 

تجمعه. 
نبـــذ ة عـــن العمل: كثيرا ما تتجلى لذاكرتنـــا وفي قصصنا صور 
الماء في أحيائنا ومدننا.. للماء القدر ة على خلق ذاكر ة جمعية 
يتشـــاركها أفـــراد القريـــة أو الحـــي.. العمـــل هو محاولـــة للنظر 
إلـــى هـــذه القصة والذاكـــر ة والنظـــر للمـــاء بأبعـــاده الوجدانية 
والجغرافيـــة واإليكولوجية والسياســـية. بعد اكتشـــاف النفط 
لعب هذان الســـائان “المـــاء والنفط” أدواًرا متبادلة اســـتمرت 

وما زالت تستمر في تحويل وتشكيل الواقع.
العمـــل يتيح لنا الفرصـــة لنتأمل في الحال الجغرافي للماء من 
حولنـــا، وجوده وغيابه، تبدالته وحركتـــه واختفاءاته.. وكيف 
لهذا التبدل المســـتمر أن يشـــكل ويعيد تشـــكيل الهويات التي 

تكونت حوله.
يشـــمل العمـــل 3 صـــور كـــوالج وعمل فيديـــو.. ويشـــتمل على 
اقتباســـات من قصة جلجامش واقتباسات آللهة المياه العذبة 
انكـــي ومدلـــوالت اخرى في محاولـــة لحفظ القصـــة والذاكر ة، 

ذاكر ة الماء الذي كان والذي يكون.

هل يمكننا القول أن الفنانة مريم النعيمي ومع مزيد من  «
التجارب ستكون لنفسها أسلوبا خاصا شبه مستمر؟ 

عند بداية الشـــروع بعمل أو مشروع فني فأنا ال أفكر بالمخرج 
“كأســـلوب إظهار” قـــدر التفكير في المفهـــوم والفكر ة والبحث 
والدراســـة.. فـــي بعـــض األحيـــان أتجرد مـــن الناتـــج النهائي.. 
فمن خال البحث والدراســـة تتولد الخامات التي منها يتكون 
العمـــل ويترجـــم. وهي عمليـــة تراكمية تنمو وتشـــكل وتتطور 
باســـتمرار.. كونـــي مهتمـــة فـــي التصميـــم الحضـــري والبيئـــي 
والعمار ة، ودراستي الماجستير بعدها في التصميم الحضري.. 
شـــكل الموقع والبيئة واإلنســـان جزء مهم من أعمالي، والعمل 
على مشاريع تقوم على البحث حول المكان والبيئة واإلنسان. 
ففـــي أعمالـــي الســـابقة اســـتخدمت خامـــات مثـــل الخرائـــط، 
الفيديـــو، الصـــوت، الكـــوالج، والعمل التركيبـــي بخامات أخرى 

مختلفة.  ربما يتبلور األســـلوب من كل هذا ويتشـــكل بطريقة 
ما غير واعية ولكني أرى أنه يتشـــكل ويتبلور باستمرار.. الفن 
ال يقتصـــر علـــى الجانـــب الجمالي.. المهم بالنســـبة لي هي تلك 

المساحة التي يخلقها العمل للتأمل والتساؤل والبحث
عملك “تبدالت الماء” يدل بشكل قاطع على غزارة المنابع  «

الفنية التي يستقى منها الفنان، فانتي وحسب وجهة 
نظري لديك القدرة والموهبة على السير في هذه األنواع 

كلها في آن واحد “التصوير والفيديو والخ “.. تعليقك؟

واألدوات  الخامـــات  مـــع  التعامـــل  حـــدود  أوســـع  أن  أحـــب 
واســـتخدام الخامة واألدا ة التي تخدم مفهـــوم العمل وأحيانا 
الخامـــات التي شـــكلت جـــزءا من رحلـــة البحث فـــي موضوع 
العمـــل. ففي عملـــي “تبدالت الماء” شـــكل البحـــث والمكان أي 
الموقـــع جـــزء مهم فـــي تكويـــن العمـــل.. واشـــتمل العمل على 

صور.. وكوالج.. وعمل فيديو يشمل مواقع مختلفة وتسجيل 
صوتي لموقع العين.. قراءات في الكتب والتاريخ واقتباسات 

منها كاقتباسات من قصة جلجامش وآلهة المياه العذبة.. 
هناك نظرية تقليدية تقول إن الرسم فن بصري محض ال يخرج  «

عن حدود اللون والخط والشكل والبعد.. رأيك؟

أرى أن الفن تتعدد وتختلف أشكاله فهو يتضمن اللون والخط 
والشـــكل واللوحة ويشـــمل أيضا الفـــن المفاهيمـــي والتركيبي 
والتصويـــر  والبحـــث  والتمثيـــل  والفيديـــو  والصـــوت  واللغـــة 

والعديد من المجاالت األخرى. 
أرى أنه فن عندما يكون هناك نية للفنان في إنتاج مشروع أو 

عمل فني أيا كان. 
وبالنســـبة لـــي... في مشـــاريعي الفن يوجد مســـاحة للتســـاؤل 

والتأمل والبحث والدراسة. 
واقع الفنون التشكيلية في مملكة البحرين.. وأعني ...هل  «

هناك اهتمام بمنتجات الفن التشكيلي بجميع مظاهره؟

بـــدأ االهتمـــام أكثـــر بالفنـــون بأنواعهـــا فـــي أول مشـــاركة لـــي 
بعمـــل تركيبـــي بالمعـــرض الســـنوي 2014 كان العمـــل الوحيـــد 
التركيبـــي وســـط اللوحـــات.. مـــن الجميل جـــدا أن نـــرى اليوم 
المعرض يشكل مساحة تحتوي األنواع والمدارس المختلفة.. 
وأتمنى أن يكون هناك دعم أكبر للمشاريع القائمة على البحث 
والدراســـة، وأن يكون هناك حوارات فنية ونقدية بشـــكل أكبر 

وورش عمل.
هل أقمِت معرضا شخصيا من قبل؟  «

لم أقم معرضا شخصيا وأتمنى ذلك إن شاء هللا
كلمة أخيرة؟ «

ســـعيد ة جـــدا وممتنة للمشـــاركة فـــي المعرض..ممتنة لكل من 
ســـاهم فـــي إيجـــاد هـــذه المســـاحة للمشـــاركة الفنية..أحب أن 
أشـــكر راعي المعرض ســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
والشـــيخة مي آل خليفة والشيخة ها آل خليفة وفريق هيئة 

البحرين للثقافة على دعمهم وإيمانهم بضرور ة الفن.

النعيمي: الفن ال يقتصر على الجمال... والمهم ما يخلق من مساحة للتأمل
“^” تحـــــاور الفنــانـــــة الفائـــــزة بجــائـــــزة الدانـــــة بمعـــــرض البحــريـــــن التشكيلـــــي

تربع فيلم “وورنر براذرز” الجديد “سبايس جام: 
إيـــه نيو ليغاســـي” على صـــدار ة شـــباك التذاكر 
في صاالت الســـينما األميركية الشـــمالية خال 
عطلة نهاية األســـبوع، وحقق ما يقرب من 31.6 
مليون دوالر في أفضل أداء لفيلم عائلي منذ بدء 

جائحة كورونا.
وفـــي فيلـــم الحركـــة والرســـوم المتحركـــة هـــذا، وهو 
تكملـــة لفيلم “ســـبايس جام” الصادر قبـــل نحو ربع قرن 
من بطولة أســـطور ة كر ة السلة مايكل جوردان، يخوض 
نجم الدوري األميركي للمحترفين )ان بي ايه( ليبرون 
جيمـــس ضمـــن فريـــق واحد مـــع األرنب الشـــهير “باغز 
بانـــي” وشـــخصيات أخرى من عالـــم “لوني تيونز” 
مبارا ة بالغة األهمية بكر ة الســـلة ضد كائن 

يعمل بالذكاء االصطناعي يهدد ابنه.
رغـــم  الجديـــد،  العمـــل  أطـــاح  وقـــد 
التعليقـــات الســـلبية عليـــه، فيلم ديزني 
التصنيـــف  الـــذي تصـــدر  “بـــاك ويـــدو” 
األســـبوع الماضـــي. وحقـــق هـــذا الفيلـــم 
األخيـــر مـــن بطولة ســـكارليت جوهانســـن، 
إيـــرادات بلغـــت 25,6 مليـــون دوالر فـــي عطلـــة نهايـــة 
األســـبوع، بتراجـــع كبير عـــن عائدات األســـبوع الماضي 
والتـــي بلغـــت 80,4 مليون دوالر، بحســـب أرقام شـــركة 

“إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.
وحـــل فـــي المرتبـــة الثالثـــة فيلـــم اإلثـــار ة النفســـي 
“إســـكايب روم: تورنامنت أوف تشـــامبينز” من 
إنتاج “ســـوني”، مع إيـــرادات بلغت 8,8 مايين 

دوالر.

“سبايس جام” يتصدر شباك التذاكر

أسامة الماجد

الفنانة مريم النعيمي الفائزة بالدانة العمل الفائز.. تبدالت الماء
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ماجي أنور تستعد لختام مهرجان ويكا بلوس انجلوس

 world independent cinema تســتعد المنتجة ماجــي أنــور لختام مهرجان ويــكا
awards بلوس أنجلوس، وهو مهرجان تابع لمهرجانات بريطانيا لألفالم العالمية، 
وبــدأ منــذ 2005 لــكارل تونــي. وقــد انضــم إلــى لجنــة التحكيــم المنتــج البريطانــي 
بيــن بيكرينــج والمخرجــة األميركية كريســتينا بوكيلينــي والمنتــج الروســي ايفان 
زوكلوتــوف، وتعــد ماجــي أول امــرأة تحصــل علــى هــذا المنصــب لهــذا المهرجــان 

وأول عربية مصرية في تاريخ السينما المصرية. 

وصرحـــت ماجي بأنها تحـــاول أن تجعل 
يشـــاهد  إذ  مختلفـــا،  المهرجـــان  هـــذا 
الجمهـــور كل األفالم عن طريق الســـينما 
بتصميمهـــا  قامـــوا  التـــي  االفتراضيـــة 
الجمهـــور  وعلـــى  شـــركة هوليوود،  مـــع 

أن يصّوت ألفضل فيلم. 
وأضافت “أريد أن يتم االهتمام بالسينما 
المستقلة وصناع األفالم المستقلة، لذلك 
قررت أن أقيم )ويكا( بشـــكل آخر، بحيث 
العالـــم  فـــي  بأي مـــكان  للجمهـــور  يمكـــن 
االفتراضيـــة  بالســـينما  مشـــاهدة األفالم 
لتوزيـــع  حفـــال  ونقيـــم  بنـــا،  الخاصـــة 
الجوائز يعلـــن فيـــه عـــن الفائزيـــن، مثـــل 

مهرجـــان بافتا بلندن أو األوســـكار، وهذا 
مـــا أراه ضروريـــا، ويتيح فرصـــة أكبر، إذ 
إن المشـــاهدين من كل العالم، لمشـــاهدة 
األفـــالم والمشـــاركة”. وقالـــت ماجي إنها 

ال تتدخـــل فـــي قـــرارات لجنة التحكيـــم، 
بشـــرط أال يكون الفيلم قد شارك من قبل 
حتـــى يتـــاح لألفـــالم القديمـــة أن تعرض 
لجمهور جديد، علما أن ماجي أيضا تجهز 
لمهرجـــان ويـــكا بنيويـــورك وتورنتو هذا 
العام بشهر أكتوبر المقبل. وأخيرا عقدت 

والمنتـــج هشـــام  أنـــور  المنتجـــة ماجـــي 
ســـليمان اتفاقـــا بإنتاج مشـــترك ســـتقوم 
به شـــركة هاما وماجيكا بإنتاج 10 أفالم 
قصيـــرة الكتشـــاف المواهب الســـينمائية 
وســـتقوم شـــركة ماجيـــكا بتولـــي أعمال 

التوزيع أيضا.

تنضم الممثلة شايلين وودلي إلى الممثل جاك وايتهول لبطولة فيلم  «
Robots األميركي، الذي سيدور في إطار كوميدي، بداًل من الممثلة إيما 

روبرتس، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج فيلم Robots في شهر أغسطس 
المقبل، في نيو مكسيكو بالواليات المتحدة.
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ال تخلـــو البيوت اليوم مـــن ألعاب الفيديو 
الكمبيوتـــرات أو  فـــي  المتمثلـــة  الرقميـــة 
وأصبحـــت  الموبايـــل،  أو  الباليستيشـــن 
عنصرا أساســـيا في حيـــاة األطفال اليوم 
مـــن  فالعديـــد  الجائحـــة،  بعـــد  خصوصـــا 
األلعـــاب الموجـــودة فـــي أجهـــزة الهاتـــف 
والكمبيوتـــر والمنصات أصبحت تؤثر في 

حياة األطفال بشكل كبير. 
علـــى الرغم مـــن وجود إيجابيـــات عديدة 
أللعـــاب الفيديـــو، إال أنهـــا باتـــت تكســـب 
العـــادات  بعـــض  والمراهقيـــن  األطفـــال 
السيئة، فأصبح من الضروري خلق برامج 
لألطفال تســـاعد على تقليـــل وقت لعبهم، 
وتحـــد من المخاطر الســـلبية لهـــا، ”البالد“ 
اســـتطلعت عـــن تأثيـــر هـــذه األلعـــاب عن 

المختصين والعائالت وجاءت بالتالي:

مشكالت صحية 

ذكر طبيب األطفال محمد التحو أن ألعاب 
الفيديو أصبحت تؤثر على األطفال ســـلبا 
وإيجابـــا، فبعـــض األلعـــاب تنمـــي مهارات 
معينـــة وتطـــور بعـــض ردود الفعـــل عنـــد 
األطفـــال، ولكـــن بعـــض األلعاب قـــد تؤثر 

نـــواح عـــدة منهـــا الناحيـــة  ســـلبا مـــن 
النفسية من 

خـــالل 

احتوائها على مشـــاهد عنيفة أو مواد غير 
الئقة، وهناك دراسات أثبتت تأثيرها على 
التحصيل الدراســـي لألطفـــال عند اللعب 

لساعات طويلة. 
وأضـــاف أن هذه األلعاب لســـاعات طويلة 
بأمـــراض  األطفـــال  إصابـــة  إلـــى  تـــؤدي 
عديـــدة ونفســـية مثـــل القلـــق واالكتئاب، 
فيســـيولوجية مثـــل الســـمنة، وهلوســـات 
ســـمعية، وآالم المفاصـــل وغيرهـــا، وقـــال 
”إن هنـــاك طرقـــا للحد من مخاطـــر ألعاب 
الفيديو علـــى األطفال، منها اختيار ألعاب 
فيديـــو مناســـبة لعمـــر الطفل والســـماح له 
باللعب بعد أدائه جميع فروضه وواجباته 
المنزلية، وتحديد وقت محدد للعب 
بألعاب الفيديو“.

تأثير كبير

تـــرى والء عبـــادي، اختصاصيـــة ســـمع 
ونطـــق، أن األطفـــال يتأثـــرون بألعـــاب 
الفيديو، فيوجد في بعضها بعض أنواع 
العنف أو التحدي الكبير في حال خسر 
الطفـــل، فيتجه للغضـــب أو العصبية أو 
ينمـــو لديـــه حـــب االنتقـــام ليتمكن من 
الفـــوز، ويمكـــن مالحظـــة هـــذا الشـــيء 
عندمـــا يتـــم التدقيق علـــى الطفل وهو 

يلعب.
ســـببت  الفيديـــو  ألعـــاب  أن  وذكـــرت 
لألطفال مشـــكالت صحية عديدة مثل 
العصبيـــة والســـمنة ومشـــكالت بصرية 
وســـمعية ومشـــكالت فـــي التأخـــر فـــي 
النطـــق، وقالـــت ”عندمـــا يرتـــدي الطفل 
ســـماعات ليلعب ســـواء طول اليوم أو 
يرتديها ويعلي الصوت فهذا قد يسبب 
مشـــكالت فـــي الســـمع وضعـــف الســـمع 
والتهابات في األذن، ومن ناحية النطق 
وال  المجتمـــع  عـــن  ينعـــزل  فالطفـــل 
يكـــون لديه تواصل مـــع الناس 
النطـــق  ناحيـــة  مـــن  فيتأخـــر 

وتكوين الكالم“.

التعزيز والعقاب 

األســـتاذ المســـاعد بقســـم علـــم النفس 
المحجـــوب  ســـامي  البحريـــن  بجامعـــة 
ذكـــر أن فكـــرة ألعاب الفيديو مـــن الناحية 
النفســـية قائمـــة علـــى التعزيـــز والعقـــاب، 
فنـــرى أن األطفال يلعبون األلعاب ويكون 
هنـــاك نوع مـــن التحـــدي في اللعبـــة وفي 
حـــال فوزهـــم فهـــم ســـوف ينتقلـــون إلـــى 

مستوى آخر. 
وأكـــد أن من اآلثار القائمة أللعاب الفيديو 
على الصحة النفســـية لألطفال هي ضعف 
الثقـــة بالنفـــس، ورغبة فـــي االنعزالية عن 
االجتماعـــي  للســـلوك  واالفتقـــار  االســـرة، 
االخريـــن،  مـــع  التعامـــل  فـــي  الصحيـــح 
ويكون لديهم سلوك عنيف بسبب األلعاب 
التي تشـــجع على العنف والضرب، فيجب 
على اآلباء وضع قواعد في األســـرة بما ال 
يضـــر الطفل من خالل تفعيل المســـؤولية 
األبويـــة وتفعيـــل الرقابـــة عليهـــم؛ لكـــي ال 
يتعرض الطفل لالســـتغالل من خالل هذه 
األلعاب، ويجب عليهم إعطاء البديل مثل 
ممارسة األنشطة مع األسرة، لعب األلعاب 

غير اإللكترونية وغيرها. 

خلق برامج 

أشـــار المختـــص بعلـــم النفس ســـيد أحمد 
العلـــوي إلـــى أن هنـــاك دراســـات عديـــدة 
أشـــارت إلـــى أن األطفـــال الذيـــن أدمنـــوا 
هـــذه األلعاب باتـــوا أكثر انعـــزاال ويميلون 
للوحـــدة داخـــل بيوتهـــم، ولم يكـــن لديهم 
ميـــول لتكويـــن صداقات، وبـــات األطفال 
مبتعديـــن عـــن التفاعـــل االجتماعـــي مـــع 
أقرانهم، ودلت الدراســـات على أنهم باتوا 
أكثـــر عصبيـــة وأكثـــر انفعاليـــة وبعضهـــم 

أصبح لديهم حاالت اكتئاب. 
وذكـــر أنـــه ”يجب وضـــع نظام فـــي المنزل 
بحيـــث يجعلهـــم ال يدمنـــون علـــى هـــذه 
األلعـــاب، واختيـــار ألعاب تنمـــي تفكيرهم 
فـــي حـــدود وقـــت معيـــن وتوفيـــر وقـــت 
للقـــراءة، وتقليص وقتهـــم في لعب ألعاب 

الفيديو“.

التعليم اإللكتروني 

وأشـــارت زينب جاســـم، أم لثالثة أطفال، 
إلـــى أن األطفـــال أصبحـــوا يمضـــون وقتا 
طويـــال بلعب ألعـــاب الفيديو قـــد يتجاوز 
نصف اليوم، وقد تســـتمر ليـــوم أو يومين 
دون النوم، خصوصـــا مع التعليم عن بعد، 
إذ أصبـــح وجودهـــم الدائـــم فـــي المنـــزل 
يســـاعد فـــي زيـــادة عـــدد الســـاعات الذي 
يتـــم اللعب فيهـــا. وقالت ”ألعـــاب الفيديو 
باتـــت تؤثـــر ســـلبا علـــى األطفـــال، فبعض 
األلعـــاب يوجـــد فيهـــا محادثات مباشـــرة، 
وقـــد تســـتخدم فيهـــا كلمـــات بذيئـــة بيـــن 
المشـــاركين، ناهيـــك عـــن إلحاحهـــم علـــى 
أهاليهـــم الســـتخدام البطاقـــات االئتمانية 
لشـــراء بعـــض األدوات مـــا قد يثقـــل على 

أهاليهم ماديا“. 
وأكـــدت أن االنشـــغال فـــي اللعـــب طـــول 
الوقت يؤدي إلى قلة التحصيل الدراســـي 
لألطفـــال، فيجـــب علـــى األهالـــي تقنيـــن 
ومراقبـــة  أطفالهـــم  مـــع  اللعـــب  ســـاعات 
نوعيـــة األلعـــاب الـــذي التـــي تتناســـب مع 

تربيتهم والمجتمع. 

تأثر األطفال 

وتقول نور محمد، شقيقة طفل من العبي 
ألعاب الفيديو، إن األطفال حاليا انجرفوا 
واالنترنـــت،  التكنولوجيـــا  تيـــار  نحـــو 
والمخيـــف في هذا األمر هو خطر اإلدمان 
الذي تولده هذه األلعاب ما يشـــكل الكثير 
مـــن المخاطـــر فـــي جوانب عديـــدة لحياة 
األطفـــال، فهـــم بشـــكل عـــام تتـــراوح مدة 
لعبهم طول اليوم من 2 - 4 ساعات وربما 

يصـــل البعـــض إلى 6 ســـاعات. وذكرت أن 
“األلعاب أصبحت تؤثـــر إيجابا ألنها تنمي 
بعـــض المهـــارات لديهم وتكســـب األطفال 
مصطلحـــات لغويـــة بلغـــات مختلفـــة، لكن 
الســـلبيات تأتـــي فـــي المقـــام األول، فمـــن 
يكتســـب  اإللكترونيـــة  األلعـــاب  خـــالل 
وأصبـــح  الئقـــة،  غيـــر  كلمـــات  األطفـــال 
األطفـــال يتأثـــرون بمـــا يرونـــه فـــي تلـــك 
األلعاب، وأصبحوا أكثر بعدا عن الواقعية 

وباتوا منعزلين عن اآلخرين“. 

تمرين للعقل 

أحـــد  وهـــو  حميـــد،  هاشـــم  ســـيد  وذكـــر 
العاملين في محل ألعاب، أن من الطبيعي 
في فترة جائحة الكورونا أن تزيد ساعات 
لعب األطفال بألعاب الفيديو بســـبب عدم 
وجـــود أنشـــطة كافيـــة في المنـــزل، حيث 

تتراوح ساعات اللعب من 3 - 5 ساعات 
وأضـــاف أن األطفـــال تأثـــروا إيجابـــا مـــن 
الدمـــاغ،  وخاليـــا  التركيـــز  تنميـــة  خـــالل 
حســـب ما قالتـــه دراســـة )UHS(. وأضاف 
تنميـــة  فـــي  تســـاهم  الفيديـــو  ”ألعـــاب 
المهـــارات التعليميـــة لألطفـــال مـــن خالل 
تعلـــم األطفـــال لغة أخـــرى، وهنـــاك ألعاب 
يجـــب فيهـــا حـــل األلغـــاز فتجعـــل الطفل 
يمـــرن عقلـــه علـــى التركيـــز والبحـــث عـــن 
حلول، أمـــا من المؤثرات الســـلبية فبعض 
األطفـــال يدمنـــون ألعـــاب الفيديـــو وهـــذا 
شـــيء غير مرغـــوب فيه ويمكـــن أن يؤثر 

على دراستهم“.

تحقيق طالبة اإلعالم: مريم عبدالكريم حسن 

جامعة البحرين

ألعاب الفيديو والموبايل... كيف أصبحت تؤثر على األطفال؟
ــك ــا” ســـاعـــدت فـــي ذل ــدي ــي ــال م ــوشـ ــسـ ابـــتـــعـــدوا أكــثــر عـــن الـــواقـــعـــيـــة... و”الـ

نور محمد سيد هاشم حميد زينب جاسم والء عبادي سامي المحجوبسيد أحمد العلوي محمد التحو 

خاص
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مئات الخيول تسافر بدرجة “رجال أعمال”
ســافر أكثــر مــن 325 حصانا مــن جميع 
للمشــاركة  إلــى طوكيــو  العالــم  أنحــاء 
مــع فــرق األلعــاب األولمبيــة الصيفيــة 
متــن  علــى  طوكيــو،  فــي  للمعاقيــن 
رحالت فاخرة جدا، بحسب الوكاالت.

وشــاركت نحــو 19 طائــرة نفــذت 185 
رحلــة شــحن جويــة لنقــل الخيــول في 
الدرجــة األولــى إلــى قريتهــم األولمبية 
في اليابان. وبحســب موقع “إنسايدر”، 
منحت الخيول أماكن في درجة رجال 
األعمــال مــع وجبــات خفيفــة وخاصــة 

وحجوزات سفر وتذاكر خاصة أيضا.
لألســف،  عانــت  الخيــول  هــذه  لكــن 
بحســب المصــدر، مــن تحمــل مصاعب 
الســفر فــي زمــن انتشــار “كوفيــد 19”، 
الصحــي  الحجــر  عليهــا  فــرض  حيــث 
البيطريــة  والزيــارات  اإللزامــي 
كانــت  التــي  الصحيــة  والشــهادات 
شرطا أساســيا للسفر. وقال تاكاهاشي 
كوجــي، مدير مطار طوكيو الدولي، إن 

“رؤيــة هــذه الخيــول تصــل إلــى مطــار 
)هانيــدا( هــي مناســبة تاريخيــة حًقــا”. 
وأضــاف: “مــا يجعلهــا أكثــر خصوصية 
أنها ليســت مجــرد خيول، فهــي خيول 
اإلشــارات  إحــدى  إنهــا  أولمبيــة.. 
الرئيســية للعــد التنازلــي األخيــر لدورة 
األلعــاب األولمبيــة في طوكيــو 2020”. 
وأشــارت المصادر إلى أنه من بين 325 
خيــال طــار 247 عبــر مطــار لييــج فــي 
بالمطــار فنــدق  بلجيــكا، حيــث يوجــد 
مــن  يوًمــا   60 وبعــد  للخيــول.  خــاص 
والحجــر  الصارمــة  الصحيــة  المراقبــة 

اســتقلت  أيــام،  ســبعة  لمــدة  الصحــي 
الخيــول طائــرة تابعة لشــركة اإلمارات 
للشــحن الجوي من طراز “بوينج -777
إف”، وهــي مــن أكثــر طائــرات الشــحن 
الصديقــة للبيئــة، ضمــن واحــدة مــن 8 
رحــالت مســتأجرة إلــى مطــار هانيــدا. 
فــي  المســؤولين  أن  الموقــع  وبيــن 
طوكيــو كانوا محظوظين بســبب توفر 
الطائرة اإلماراتية المخصصة للشــحن، 
حيــث يوفــر حجمهــا العمــالق إمكانيــة 
شــحن أعــداد كبيرة مــن الخيول ضمن 

هذه المواصفات.

ال  نوعهــا،  مــن  غريبــة  حادثــة  أشــعلت 
يصدقهــا عقــل، نــار الغضب علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي فــي كينيــا بعدمــا 
ألقــت  الشــرطة  أن  الســلطات  أعلنــت 
القبض على رجل وصفته بأنه “مصاص 
أطفــال،   10 بقتــل  اعتــرف  دمــاء”، 
وشــرب دمــاء ضحايــاه. ذكــرت مديرية 
أن  كينيــا،  فــي  الجنائيــة  التحقيقــات 
ماستن ميليمو وانجاال، الشاب البالغ من 
العمر 20 عاما، اعتقل بتهمة قتل طفلين 
ُعثــر علــى جثتيهمــا فــي منطقــة غابات 
صحيفــة  بحســب  نيروبــي،  بالعاصمــة 
وأوضحــت  البريطانيــة.  ســتار  ديلــي 
التحقيقــات أن الطفليــن المذكوريــن لــم 
يكونــا الوحيديــن، فالمجرم بــدأ بموجة 
القتل هذه قبل 5 ســنوات، أي حين كان 
يبلــغ مــن العمر 16 عاما فقــط، موضحة 
أنــه أقــدم علــى قتــل أطفــال صغــار ولم 
يكتِف بذلك بل مص دماءهم أيضا على 
نحو أعاد إلى األذهان أســطورة الكونت 

“دراكوال” الشهيرة.

قتل أطفاال وشرب 
عندما يتعلق األمر بالتغير المناخي، تلك القضية التي تشغل العالم وتثير القلق على من دمائهم

األجيــال المقبلــة، فــإن اللــوم األكبر يقع على عاتق الرجال أكثر من النســاء، بحســب 
دراســة جديــدة. وقالت الدراســة التي نشــرت فــي دوريــة البيئة الصناعيــة العلمية، 
التــي تصدرهــا جامعة ييل األميركية، إن الرجال ينفقون أموالهم بمعدل أكثر بكثير 
مــن النســاء علــى الســلع والخدمات التــي تنبعث منها الغــازات الدفيئــة، أو ما تعرف 
بغــازات االحتبــاس الحراري. ومن بين هذه الســلع اللحــوم والوقود. وأظهرت نتائج 
الدراســة التــي أعدهــا باحثون ســويديون أن هنــاك نمطين عامين لإلنفاق، فالنســاء 
مثــال تنفقــن كثيرا من األموال على تزيين المنزل والمالبس والصحة، وفي المقابل، 

ينفق الرجال أمواال أكثر على الوقود والسيارات و المطاعم والكحول والتبغ.

كشــفت تحريــات المباحــث المصرية تفاصيــل صادمة في العثور على جثتي ســائق 
وفتاة في حالة تعفن داخل ســيارة أوبر بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، وقالت 
إن المتوفييــن لقيــا مصرعهمــا نتيجة تشــبع رئتيهما بثاني أكســيد الكربون بعد غلق 

منافذ التهوية في السيارة، مؤكدة على عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
وأضافــت التحريــات أن الشــاب المتوفــي يعمــل ســائق أوبــر، تربطــه عالقــة بالفتــاة 
المتوفــاة، وســبق أن تقــدم لخطبتهــا ورفضــت أســرتها طلبــه، فقررت الهــروب معه، 

وحررت أسرتها محضًرا بتغيبها منذ 3 أيام داخل قسم شرطة الهرم.
كمــا أشــارت التحريــات إلى أن المتوفاة كانت بصحبة الشــاب داخل الســيارة ولفظا 
أنفاســهما األخيرة داخل الســيارة بســبب تشــبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون، وعثر 

على جثتيهما في حالة تعفن بعد مرور يومين داخل السيارة.

التغير المناخي.. اللوم على الرجال أكثر من النساء

العثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن

استقبل المسجد الحرام قوافل الحجاج من المتعجلين ألداء طواف الوداع، بعد أن قاموا برمي الجمرات الثالث، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الشــهرين  الرعــب خــالل  أثــار  بعدمــا 
أّنهــا  نيودلهــي  أعلنــت  الماضييــن، 
ســّجلت أكثر مــن 45 ألف إصابة بداء 
المــدة،  تلــك  خــالل  األســود”  “الفطــر 
والذي زاد معدل الوفيات فيه عن 50 
% ويتفّشــى خصوصــا فــي صفــوف 

أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا.
وأوضــح نائــب وزيــر الصحــة الهندي، 
بهاراتــي برافين بــاوار، أمــام البرلمان 
لقــوا  شــخص   4200 مــن  أكثــر  أّن 
حتفهــم بســبب “الفطــر العفنــي”، وهو 
في العادة مرض نادر لكّنه انتشــر في 
الهنــد فــي صفــوف أشــخاص تعافــوا 
مــن كورونــا. ويعتبــر المــرض الفطري 
معــدل  ويزيــد  العدوانيــة،  شــديد 
الوفيــات فيــه عــن 50 %، حيث أجبر 
الجّراحيــن علــى إزالــة عيــون وأنــف 
وعظــام الفكيــن لــدى بعــض المرضــى 
لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ.

كاليفورنيــا  مــن  زوجــان  يواجــه 
األميركية تهما جنائية بسبب دورهما 
فــي انــدالع حريــق مدمــر فــي إحدى 

الغابات بإل دورادو، العام الماضي.
وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية 
ناريــة  أداة  اســتخدما  الزوجيــن  إن 
جنــس  عــن  للكشــف  حفــل  خــالل 
إلــى  أدى  ممــا  المرتقــب،  مولودهمــا 
اشــتعال الحرائــق. وأضرمــت النيران 
فــي مســاحة تناهز 9300 هكتــار، كما 
دمرت خمســة منــازل و15 مبنى آخر. 
وأودى الحريــق بحياة رجــل اإلطفاء 

تشارلي مورتون.
المدعــي  أندرســون،  جيســون  وقــال 
العام لمقاطعة ســان برناردينو، خالل 
مؤتمــر صحفــي، إن الزوجين مانويل 
خيمينيــز وأنجيــال خيمينيــز متهمــان 
ذلــك  فــي  بمــا  30 جريمــة،  بارتــكاب 

القتل غير العمد.

45 ألف إصابة 
بالفطر األسود 

في الهند

زوجان يواجهان 
30 تهمة بسبب 

حفل مدمر
ضجــت مواقــع التواصــل االجتماعــي 
فــي العــراق بحفــل زفاف طفــل عمره 
بغــداد،  شــرقي  عامــا،   11 مــن  أقــل 
وسط حالة من الغضب بسبب انتشار 
الــزواج المبكــر ومــا يترتــب عليــه من 

آثار سلبية على المجتمع.
وبث المصور الشــهير زهير العطواني، 
وهــو مختــص فــي تغطيــة األعــراس 
والعزاءات، حفل زفاف الطفل سجاد، 
مــن ســكان منطقــة البلديــات شــرقي 

بغــداد، وهــو مــن مواليــد عــام 2010، 
وظهــرت معه أمه في المقطع المصور 

إلى جانب عدد كبير من أقاربه.
وبــررت والــدة الطفــل زواج ابنهــا في 
هــذه الســن بقولهــا: “أردت أن أزوجــه 
وهــو صغيــر كي أفرح بأطفاله قبل أن 

أموت، وأربيهم بيدّي”.
الــزواج  إن  الطفــل،  العريــس  ويقــول 
“شيء جميل. أنا سعيد بالزواج، ومن 

ال يتزوج عمره خسارة”.

أصغر عريس في العراق.. زواج يثير غضبا وجدال

منظر جوي آلثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة 
تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين )أ ف ب(

وضجت مواقع التواصل االجتماعي بالتعليقات المنددة بمثل تلك الزيجات، المطالبة بوقف هذه 
الظاهرة التي بدأت باالتساع خالل السنوات األخيرة.

إن التقــاط صــورة ســيلفي مــع وزيــرة الســياحة والثقافــة فــي واليــة ماديــا 
الهندية، أوشا ثاكور، سيكلف اآلن 100 روبية.

يبــدو الخبــر غريبا لمن يــراه للوهلة األولى، ولكن الوزيــرة الهندية قالت، إنها 
“ســتبدأ فــي فــرض رســوم قدرها 100 روبيــة على كل صورة شــخصية معها 
“ســيلفي”. وبحســب موقع “تايمز أوف إنديا”، أكدت أوشــا ثاكور أن األموال 
ســتذهب إلــى صنــدوق رعايــة تابع لرئيس الــوزراء مودي والــذي تنتمي هي 
أيضــا لحزبــه. وقالــت وزيــرة الســياحة والثقافــة فــي واليــة ماديــا الهنديــة، 
“نعلم جميعا أن التقاط صورة ســلفي يســتغرق الكثير من الوقت. في بعض 

األحيان، نتأخر عن العمل لعدة ساعات بسبب هذا”.
وأضافت، “لذا، فإن فكرة جمع الرسوم اللتقاط صورة شخصية قد تم طرحها 

من وجهة نظر تنظيمية، من يريد سيلفي سيضطر إلى دفع 100 روبية”.
الوزيــرة ثاكــور، التــي غالبــا مــا تثيــر تصريحاتها الجــدل، ظهــرت مؤخرا في 
األخبــار لعــدم ارتدائها كمامة في األماكــن العامة وعلقت على هذا قائلة، إنها 

“ال تحتاج إلى كمامة ألنها تؤدي الصالة بشكل يومي”.

وزيرة هندية تطلب المال 
مقابل “سيلفي” معها

Per- مســبار أن  ناســا   أعلنــت 
اختبــار  مــن  انتهــى   severance
فــي  وبــدأ  والمعــدات  األجهــزة 
تنفيــذ مهمتــه الرئيســة- البحــث 
عــن عالمات حياة علــى الكوكب 

األحمر.
وأداة العمل الرئيسة للمسبار هي 
ذراع آليــة طولهــا متــران، مثبــت 

عليهــا العديــد من األجهزة والمعدات أهمها جهاز تحليل األشــعة الســينية الكيميائي 
الصخري PIXL، الذي باستخدام األشعة السينية واألشعة فوق البنفسجية، سيحلل 
تركيــب الصخور، وستســمح له الكاميــرا القريبة بالتقاط صور للعينــات بتكبير كاٍف 
الكتشاف عالمات تشير إلى وجود الميكروبات فيها سابقا. ويشير الخبراء، إلى أن 
اختبارات جهاز PIXL كانت ناجحة على األرض، ويأملون أن تكون نتائج عمله على 

الكوكب األحمر ناجحة ويحدد تركيب غبار المريخ بدقة عالية.
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