
شكا أهالي سرايا أبو قوة لـ  «
“البالد” تضررهم من تهالك 

الشوارع في منطقتهم الحديثة 
التي ال يزيد عمرها عن 15 عاما، 

فضال عن تراكم المياه المجاري 
بين الطرقات والفلل.

فازت مجموعة )Tribal( بترسية  «
مناقصة لصندوق العمل 

)تمكين( لتطوير وكالة “مهارات 
البحرين” بقيمة 240 ألف 

دينار، ضمن ترسيات مجلس 
المناقصات والمزايدات في يونيو 

الماضي.

أثارت تصريحات وزير الداخلية  «
التركي، سليمان صويلو، بشأن دخول 

العراق وسوريا مشيا على األقدام، 
غضبا سياسيا واسعا، في األوساط 

العراقية، وسط مطالبات، بوقف 
انتهاكات أنقرة، واستدعاء السفير 
التركي لدى بغداد علي رضا كوناي.

“السينما العابرة للنوع.. حدود  «
التوصيف والتصنيف” هو أحدث 

إصدارات الكاتبة األكاديمية والباحثة 
في سيميولوجيا الصورة السينمائية 

والتلفزيونية أمل الجمل، يتضمن 
محتوى الكتاب 5 أبواب يتخللها العديد 
من الفصول التي تقع في 635 صفحة.

يستهل منتخبنا الوطني األول  «
لكرة اليد مشواره بأولمبياد طوكيو 

2020 في أول مشاركة تاريخية 
له بدورة األلعاب األولمبية عندما 

يواجه السويد وصيف بطولة 
العالم 2021 الساعة 8:15 صباحا 

بتوقيت مملكة البحرين.

قالت منظمات حقوقية، أمس إن إيران 
تســـتخدم “القوة المفرطة” بشـــكل غير 
قانوني، في تصديها الحتجاجات على 
خلفية شح المياه بمحافظة خوزستان 

الغنية بالنفط، جنوب غربي البالد.
وأعلنـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة، أنهـــا 
تأكـــدت مـــن مقتـــل 8 أشـــخاص علـــى 
والمـــارة،  المتظاهريـــن  مـــن  األقـــل 
مـــن بينهـــم مراهـــق، فـــي وقـــت لجأت 
الســـلطات الســـتخدام الذخيـــرة الحية 

لفض التظاهرات.
إيرانيـــة  إعـــالم  وســـائل  وقالـــت 
ومســـؤولون، إن 4 أشخاص على األقل 
قتلـــوا، مـــن بينهـــم شـــرطي ومتظاهر، 
متهمـــة “انتهازييـــن” و”مثيـــري شـــغب” 
بإطالق النـــار على المتظاهرين وقوات 

األمن.
شـــح  علـــى  االحتجاجـــات  وتجـــددت 

المياه في مدينة معشور جنوب منطقة 
األهـــواز أمـــس، رغـــم االنتشـــار األمني 
الكثيـــف، وفـــي ظـــل اســـتمرار انقطاع 

اإلنترنت.
التـــي   ،NetBlocks منظمـــة  وكانـــت 
تراقـــب حريـــة اإلنترنـــت فـــي العالـــم، 
بحـــدوث  ســـابق  وقـــت  فـــي  أفـــادت 
انقطـــاع شـــبه كامـــل لخدمـــة اإلنترنت 

في األهواز، مشـــيرة إلـــى أن الحكومة 
اإليرانيـــة تريـــد منـــع المحتجيـــن مـــن 

التعبير عن غضبهم.
واعتبرت منظمة العفو أن “قوات األمن 
اإليرانيـــة نشـــرت بشـــكل غيـــر قانوني 
القوة، بما يشمل إطالق الذخيرة الحية 
وخرطـــوش الصيـــد، لســـحق تظاهرات 

سلمية في غالبيتها”.

آخر تحديث - 9:00 مساًء
23 يوليو 2021

التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

وقـــع عـــدد مـــن النـــواب علـــى اقتراح 
برغبـــة بشـــأن تشـــديد الرقابـــة علـــى 
اإلعالنـــات في الشـــوارع العامة ومنع 
العامـــة  بـــاآلداب  المخلـــة  اإلعالنـــات 
الســـلوك  تنافـــي  والتـــي  والحيـــاء 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  اإلســـالمية 
القانونيـــة ضدهـــا.  وورد في المذكرة 
اإليضاحيـــة التي قدمهـــا النواب علي 
زايـــد، وأحمد االنصـــاري، وعبدالرزاق 

الدســـتور  مـــن   2 المـــادة  أن  حطـــاب 
نصـــت علـــى “ديـــن الدولـــة اإلســـالم 
والشـــريعة اإلســـالمية مصدر رئيسي 
للتشـــريع ولغتها الرســـمية هـــي اللغة 
العربيـــة”. وبـــرر أصحـــاب المقترح أن 
هناك في كثير من اإلعالنات التجارية 
وغيـــر التجارية في الشـــوارع العامة 
معروضـــة يرد فيها ما يخالف أســـس 
العقيد، كما أنها تروج لتدمير السلوك 
القويـــم للفرد، مع صور مخلة باآلداب 

العامة.

نواب: إعالنات في الشوارع تخدش الحياء
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قال المتحدث الرئيـــس في ندوة “البالد” 
أحمـــد  النائـــب  الشمســـية  الطاقـــة  عـــن 
الدمســـتاني إن فكـــرة اســـتخدام الطاقة 
الشمســـية فـــي البحريـــن مميـــزة ولكنهـــا 
تحتاج إلـــى دعم من الحكومـــة لتقديمها 
للمواطنيـــن، لترغيـــب المســـتهلكين فـــي 

استخدام هذه الطاقة.
وأكـــد أميـــن عـــام هيئـــة الطاقـــة العربيـــة 
المتجـــددة محمد الطعاني فـــي مداخلته 
الرئيســـة في الندوة أنـــه ال ينصح الدولة 
العربيـــة بـــأي اســـتثمارات خارجيـــة فـــي 
الطاقـــة المتجددة”، وقـــال: “يجب العمل 
مـــع الداخل، قبل التفكير الشـــراكة مع أي 

مستثمر خارجي”.
األوروبيـــة  الـــدول  أن  الطعانـــي  وبيـــن 
أعطت حوافز للمواطنين والدول العربية 

لم تعط أي شيء.

وقالت ممثل هيئة الطاقة المستدامة في 
النـــدوة رئيس العالقات العامة في الهيئة 
لطيفة خليفة: “نحـــن نعلم الضغوط على 
البحرينـــي والتكاليـــف أيًضـــا وإذا أردنـــا 
أن يتشـــجع المواطـــن يجـــب أن نعوضـــه 
مالًيـــا ولذلك عملنا مـــع العديد من البنوك 

والمصـــارف للتمكيـــن في االســـتثمار في 
كل  مـــع  واجتمعنـــا  المتجـــددة،  الطاقـــة 
البنوك لتوفير حزمة مالية )قرض( للطاقة 
الشمســـية، ومن هذا المنطلق عملنا معهم 
بشـــكل منفرد عن كيفية مســـاعدة البنوك 

لعمل هذه الحزم”.

الدمستاني: لتوفير الدعم للمواطنين... والطعاني: تجبنوا المستثمرين الخارجيين

“الطاقة”: قروض لتركيب الطاقة الشمسية

عواصم ـ وكاالت

رغم القمع... تجدد احتجاجات األهواز وسط انقطاع اإلنترنت

منظمات حقوقية: إيران تستخدم القوة المفرطة ضد المحتجين

استمرار االحتجاجات في األهواز رغم االنتشار األمني الكثيف

المشاركون بندوة صحيفة “البالد” 
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مروة خميس

طوكيو - حسن علي | تصوير: علي الحلواجي

الحفـــل يشـــهد  علـــي  بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو 

الروح األولمبية تنتصر بافتتاح أولمبياد طوكيو 2020

فتحت العاصمة اليابانية ذراعيها 
الحتضان العالم وانتصرت الروح 
األولمبية بافتتاح النسخة الثانية 
األلعـــاب  دورة  مـــن  والثالثيـــن 
طوكيـــو  “أولمبيـــاد  األولمبيـــة 
2020”، التـــي ســـتنطلق حتـــى 8 

أغسطس المقبل.
وشـــهد ملعـــب طوكيـــو األولمبي 
للـــدورة  الرســـمي  االنطـــالق 
المؤجلة من 2020 لتعلن التحدي 
في وجه جائحـــة كورونا “كوفيد 
– 19”، بحضـــور عـــدد مـــن كبـــار 
القيـــادات السياســـية والرياضية 
دول  مختلـــف  مـــن  واألولمبيـــة 

العالم.
وشهد حفل االفتتاح نائب رئيس 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
رئيس بعثة مملكة البحرين سمو 
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة واألميـــن العـــام للجنة 

الوفـــد  رئيـــس  نائـــب  األولمبيـــة 
محمد النصف.

اليابـــان  إمبراطـــور  وأعلـــن 

افتتـــاح  عـــن  رســـميا  ناروهيتـــو 
أولمبياد طوكيـــو، متمنيا النجاح 

لأللعاب األولمبية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد حفل االفتتاح

جاللة الملك يعزي أسرة الالعب والمدرب عدنان أيوب
إسهامات الفقيد في خدمة الوطن حققت إنجازات بمسيرته منذ الستينيات

المنامة - بنا

بعـــث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، برقية تعزية ومواســـاة إلى أســـرة الالعب والمدرب 
الوطنـــي القديـــر عدنان أيـــوب )رحمه هللا(، الـــذي انتقل إلى 
جوار ربه بعد مسيرة متميزة مليئة بالعطاء والنجاحات في 

المجال الرياضي.
وأعرب جاللة الملك في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته 
بوفـــاة فقيدهـــم الراحل، داعيا هللا تعالى أن يتغمده بواســـع 
رحمتـــه ومغفرته ورضوانه ويســـكنه فســـيح جناتـــه، ويلهم 

أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
وأشـــاد جاللـــة الملـــك بإســـهامات الفقيـــد في خدمـــة الوطن 
ومـــا حققه من إنجـــازات في مســـيرته منذ ســـتينيات القرن 
الماضـــي، منوهًا جاللته بالمكانة التـــي حظي بها من الجميع 

والتي تؤكد عطاءه وإسهاماته المتميزة.

)١١(

جاللة الملك
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المنامة - وزارة الخارجية

دعم بحريني كامل للهند 
لتجاوز آثار األمطار

تــعــازي  عـــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــربـــت 
ومواساة مملكة البحرين لحكومة وشعب 
جــمــهــوريــة الــهــنــد الــصــديــقــة، فــي ضحايا 
األمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت 
ــة مــهــاراشــتــرا وتــســبــبــت فـــي ســيــول  ــ والي
وفاة  إلى  أدت  والتي  أرضية،  وانهيارات 

وإصابة عشرات األشخاص.
مملكة  تضامن  الخارجية  وزارة  وتــؤكــد 
لجمهورية  الكامل  ودعمها  التام  البحرين 
الهند الصديقة في جهودها الرامية لتجاوز 
ــأقــل الــخــســائــر واألضـــــرار،  ــة ب ــ هـــذه األزمـ

متمنين للمصابين الشفاء العاجل.

والصديق والجار  األخ  دعم  الملك  جاللة  من  نتعلم  الرميحي: 

البحرين ومصر بعيدتان عن ثقافة التدخل والفوضى اإلعالمية

أعـــرب وزيـــر اإلعالم علـــي الرميحي عن 
خالـــص تهانيه لقيادة وشـــعب جمهورية 
احتفاالتهـــا  بمناســـبة  العربيـــة  مصـــر 
بأعيادهـــا الوطنيـــة، مؤكـــًدا أن “ما يقوم 
بـــه تلفزيون وإذاعـــة البحرين بمشـــاركة 
األشـــقاء فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
االحتفـــال بذكرى ثـــورة يوليـــو المجيدة 
الحقيقـــي  اإلعـــالم  دور  مـــن  جـــزء  هـــو 
التـــي  الشـــقيقة  الـــدول  تجـــاه  والمهـــم 
يربطنـــا بها تاريـــخ عريق وممتـــد”. وأكد 

أن  البحريـــن،  لتلفزيـــون  تصريـــح  فـــي 
اإلعـــالم يعكـــس طيبة الـــدول والقائمين 
عليـــه، مشـــيًرا إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
وجمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة دول 
ودول  قديـــم  وتاريـــخ  حضـــارة  تملـــك 
شـــعارها الحب والســـالم للجميـــع وذات 
مواقـــف صلبـــة وواضحـــة فيهـــا الكثيـــر 
مـــن الوفـــاء والحرص الشـــديد على أمن 
وســـالمة األخ والشـــقيق والجـــار بعيـــًدا 
كل البعد عن ثقافة التدخل في الشؤون 
الداخليـــة للـــدول والفوضـــى اإلعالميـــة 

وكل ما يقوض أمن الدول.
وأضـــاف الرميحـــي “نحـــن فـــي البحرين 
وأنا أقولها شخصًيا كمسؤول عن القطاع 
اإلعالمـــي نتعلم كثيـــًرا من عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة مـــدى أهميـــة دور اإلعالم في 
والصديـــق  والجـــار  األخ  ودعـــم  البنـــاء 
وإبـــراز كل مـــا يدعم العالقـــات والتقارب 
بين الشعوب”، داعًيا هللا تعالى أن يحفظ 
مملكـــة البحرين وجمهورية مصر العربية 

والشعبين الشقيقين من كل مكروه.

المنامة - بنا

علي الرميحي

تنفيذ حزمة من مشاريع الطرق بتمويل سعودي بـ 245 مليون دينار
أهمهـــا تطويـــر منافـــذ مطـــار البحريـــن وشـــارع الفاتـــح وإنشـــاء جســـر البســـيتين

األشـــغال  شـــؤون  وكيـــل  اســـتقبل 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني أحمد الخياط 
الســـعودي  الصنـــدوق  مـــن  وفـــدا 
للتنميـــة االقتصاديـــة برئاســـة مدير 
عام بلديات الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا بنـــدر العبيد، بالمشـــاركة مع 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
بحضور الوكيل المساعد للسياسات 
الماليـــة والميزانية  عدنان إســـحاق، 
الدوريـــة  المتابعـــات  ضمـــن  وذلـــك 
لالطالع على مراحل سير العمل في 
المشـــاريع التي يتم تنفيذها بتمويل 

من الصندوق.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، اســـتعرض 
المشـــاريع  األشـــغال  شـــؤون  وكيـــل 
القائمة بحضور الوكالء المســـاعدين 
)طـــرق، صـــرف  الثالثـــة  للقطاعـــات 
صحـــي، مشـــاريع البنـــاء والصيانـــة( 

والمديرين المعنيين بالوزارة.
فـــي قطـــاع الطـــرق، تـــم اســـتعراض 
المملكـــة  مـــن  الممولـــة  المشـــاريع 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة التـــي 
 245 بــــ  اإلجماليـــة  تكلفتهـــا  تقـــدر 
مشـــروع  وتشـــمل  دينـــار،  مليـــون 
تطويـــر منافذ مطار البحرين الدولي 
المرحلـــة األولـــى والثانيـــة التـــي تم 
االنتهـــاء منهمـــا تزامنـــا مـــع افتتـــاح 
مبنى مطار البحرين الدولي الجديد، 
كما تم استعراض المرحلتين الثالثة 

حاليـــا  العمـــل  ويجـــري  والرابعـــة، 
التصاميـــم  إعـــداد  مـــن  باالنتهـــاء 

التفصيلية لهما. 
أمـــا فـــي قطـــاع الصـــرف الصحـــي، 
فقـــد تـــم اســـتعراض آخر تطـــورات 
العمل في مشـــروع التوسعة الرابعة 
الصـــرف  ميـــاه  معالجـــة  لمحطـــة 
الصحي في توبلي الذي يتم تمويله 
من قبل الصندوق السعودي للتنمية 
الكويتـــي  والصنـــدوق  االقتصاديـــة 
للتنميـــة االقتصاديـــة العربية، ويعد 

أحد مشـــاريع الوزارة اإلستراتيجية 
المهمة في قطاع الصرف الصحي.

وفـــي قطـــاع المباني تم اســـتعراض 
مراحـــل العمـــل فـــي مشـــروع مركـــز 
المحـــرق للرعايـــة الصحيـــة الخاصة 
فيـــه  اإلنجـــاز  نســـبة  بلغـــت  والـــذي 
64 %، ويهـــدف إلـــى إنشـــاء مركـــز 
يتطلـــب عالجهـــم  الذيـــن  للمرضـــى 
فتـــرات إقامـــة طويلـــة فـــي مراكـــز 
العالج وتبلغ تكلفته االجمالية 18.7 

مليون دينار. 
كمـــا تم اســـتعراض مشـــروع إنشـــاء 
مباني خدمية ضمن توســـعة محطة 
الصرف الصحي بتوبلي بتكلفة تبلغ 
4,466,045 دينار، حيث تم االنتهاء 
مـــن أعمـــال تجهيـــز الموقـــع وهـــدم 
للمبانـــي  والحفـــر  القائمـــة  المبانـــي 
الرئيســـة والخدمـــات وجـــاري تنفيذ 
األساســـات المباني الرئيسة ومباني 

الخدمات.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الثقافة األمنيـة
التسوق اإللكتروني اآلمن

يتجــه العديــد مــن األشــخاص فــي دول العالم إلــى المتاجــر والمواقع 
اإللكترونيــة للحصــول علــى متطلباتهــم واحتياجاتهــم، وذلك حفاظا 
علــى التباعــد االجتماعــي الــذي أصبــح ضــرورة مجتمعيــة كإجــراء 

احترازي لحماية أنفسهم وعائالتهم من جائحة كورونا.
ومــن خــالل هــذا التطــور تنوعــت العمليــات االحتياليــة والســرقات 
اإللكترونيــة، حيــث يقــوم المجرمــون باســتغالل قلــة وعــي البعــض 
الرتكاب مثل هذه الجرائم، حيث تزداد عمليات االحتيال اإللكتروني 
ــا بســبب اســتغالل المجرمين للفضــاء اإللكترونــي، وذلك بخداع  حاليًّ
التواصــل  الهاتــف أو مواقــع  األفــراد برســائل احتياليــة عــن طريــق 

االجتماعي.
وتدعــو إدارة مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة المواطنيــن والمقيميــن 
إلــى ضــرورة اتبــاع النصائــح واإلرشــادات لضمــان تســوق إلكترونــي 
آمــن، كأهمية الحفــاظ على البيانات الشــخصية ومعلومات البطاقات 
البنــوك وذلــك  التــي تقدمهــا  االئتمانيــة، واالســتفادة مــن الخدمــات 
بالحصــول علــى البطاقــات االئتمانيــة مســبقة الدفــع لضمــان حمايــة 
المعلومــات وعــدم اســتغاللها، كمــا يجــب علــى المشــتري المحافظــة 
بــه وعــدم مشــاركتها  الخاصــة  العبــور  علــى ســرية حــروف وأرقــام 
مــع أي أحــد واســتخدام كلمــات ســر تتضمــن حروفــًا وأرقامــًا لجميــع 
حســاباته الشخصية، وعليه التأكد من الموقع اإللكتروني قبل إدخال 
المعلومــات الشــخصية أو معلومــات البطاقة االئتمانية واســتخدامها 
فقط في المواقع اإللكترونية المعروفة وذات المصداقية العالية نظرا 
لوجــود عــدد كبير مــن المواقع اإللكترونية المزيفة التي تقوم بســرقة 

المعلومات الشخصية ومعلومات البطاقات االئتمانية.
وبعــد االنتهــاء مــن عمليــة الشــراء يجــب االحتفــاظ بفواتيــر عمليات 
الشــراء التــي يمكــن مــن خاللها المقارنة بين ســعر الســلعة في الموقع 
الذي قمت بالشــراء منه ومطابقته بالمبلغ المذكور في كشــف حســاب 

البنك الشهري.
كمــا يجــب التحقق من ســمعة الشــركة أو الشــخص الذي تنوي شــراء 
الســلعة منه، حيث إن هناك مواقع معتمدة في مجال التســويق لكافة 
الشركات والمتاجر على مستوى العالم واالطالع على تجارب األفراد 
والمتســوقين الذيــن قامــوا بعمليات شــراء ســابقة، باإلضافــة إلى أنه 
يجب التحقق من سياسة إعادة األموال وشروط الخدمة التي تتبعها 
الشركة في حالة حدوث خطأ في التوصيل أو عدم توفر السلعة التي 

ترغب في شرائها أو وجود عيب في البضاعة التي تم توصيلها.

المنامة - بنا

بـــوزارة  قـــال وكيـــل شـــؤون البلديـــات 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة إن “ البلديـــات” تعمـــل مع وزارة 
المواصـــالت واالتصاالت على مشـــروع 
لتنظيـــم عملية إدارة وتطوير وتشـــغيل 
المســـارات الخاصة بالدراجات الهوائية 

والكهربائية في مملكة البحرين.
واضـــاف خـــالل لقائـــه مـــع وكيـــل النقل 
البري في وزارة المواصالت واالتصاالت  
ســـامي بوهـــزاع: “يأتـــي هذا المشـــروع 
نظرا للطلـــب المتزايد لتوفير مســـارات 
وممـــرات خاصـــة بالدراجـــات الهوائيـــة 
والكهربائيـــة فـــي مملكة البحريـــن، وما 
يتطلبه ذلك من توحيد الرؤى والجهود 

المبذولة من كافة الجهات الحكومية”.
وتابع “سيســـاهم المشـــروع فـــي إيجاد 
آليـــة مشـــتركة؛ بهـــدف تنظيـــم عمليـــة 
المماشـــي  واســـتثمار  وتطويـــر  إدارة 
والمســـارات المطلوبة لمشـــروع تشغيل 
الدراجـــات الهوائيـــة والكهربائيـــة علـــى 
األشـــغال  لـــوزارة  التابعـــة  العقـــارات 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
والتي سيعهد بها إلى وزارة المواصالت 

واالتصـــاالت؛ لتحقيق العائـــد والخدمة 
األفضـــل مـــن خـــالل االســـتغالل األمثل 

لتلك العقارات إلنجاز المشروع”.
وفي السياق ذاته، قال وكيل النقل البري 
في وزارة المواصالت واالتصاالت “قام 
قطـــاع النقل البـــري بالـــوزارة بترخيص 
عـــدد مـــن الشـــركات المشـــغلة لخدمات 
تأجير الدراجات الهوائيـــة والكهربائية؛ 
لتوفير خدمات متطورة وجديدة ضمن 
رؤية الوزارة الهادفـــة إلى توفير أنماط 
تنقـــل مســـتدامة وبديلـــة لمـــا تلعبه من 
دور محـــوري فـــي تعزيـــز شـــبكة النقـــل 
الجماعـــي وخلق شـــبكة تنقـــل متكاملة 

تشمل كافة مناطق مملكة البحرين”.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية 
مشـــتركة تعنـــى بتفعيـــل ســـبل التعاون 
ومتابعـــة  الطرفيـــن  بيـــن  والتنســـيق 
تنفيذ المشـــروع، باإلضافة إلى دراســـة 
مقترحات وإجراءات المشـــروع، حيث 
يمكن للجنة إشـــراك الجهات الحكومية 
بالخدمـــات  العالقـــة  ذات  األخـــرى 
واألعمال والمتطلبات المرتبطة بأعمال 

اللجنة.

تشغيل مسارات خاصة بالدراجات النارية

سامي بوهزاعالشيخ محمد بن أحمد

ــة ــودي ــع ــس ــر لــلــريــاضــة ال ــي ــب ــك أشـــــاد بــالــتــطــور ال

سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي األمير عبدالعزيز بن تركي 

اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  أشـــاد 
رئيـــس  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
وفـــد مملكـــة البحريـــن بـــدورة 
“أولمبيـــاد  األولمبيـــة  األلعـــاب 
الشـــيخ  ســـمو   ”2020 طوكيـــو 
عيســـى بـــن علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة بالتطـــور الكبيـــر الـــذي 
الســـعودية،  الرياضـــة  تشـــهده 
في ظل الرعاية الكريمة لخادم 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
العهـــد  ولـــي  واهتمـــام  ودعـــم 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

محمد بن سلمان آل سعود.
وزيـــر  لقائـــه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
اللجنـــة  رئيـــس  الرياضـــة 
الســـعودية  العربيـــة  األولمبيـــة 
الســـعودي  الوفـــد  ورئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  باألولمبيـــاد 
الملكـــي األميـــر عبدالعزيـــز بـــن 
تركـــي الفيصـــل، وذلـــك بفندق 
إنتركونتيننتـــال طوكيـــو”  “أنـــا 
بحضـــور نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
الســـعودية  العربيـــة  األولمبيـــة 
األميـــر فهد بن جلـــوي واألمين 
العام للجنة األولمبية البحرينية 
محمد النصف، وعدد من أفراد 
البعثـــة اإلداريـــة فـــي الجانبين 

البحريني والسعودي.
ســـموه  نقـــل  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
لصاحب الســـمو الملكـــي األمير 

عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصل 
الملـــك  ممثـــل جاللـــة  تحيـــات 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشباب، رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
والنائب األول لرئيس المجلس 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة، 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة، مشـــيدا بعمق 
العالقات األخوية المتينة التي 
تجمع مملكة البحرين والمملكة 
قيـــادة  الســـعودية  العربيـــة 

وحكومة وشعبا.
ونوه ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي 
للرياضـــة  المتميـــزة  بالمكانـــة 
الســـعودية ومـــا تزخـــر بـــه مـــن 
فـــوز  آخرهـــا  كان  إنجـــازات 
المملكة بشرف استضافة دورة 
األلعاب اآلســـيوية 2034، األمر 
الذي يمثل مصدر فخر واعتزاز 

لألسرة الرياضية العربية.
واطلـــع ســـموه علـــى مشـــاركة 
واســـتمع  الســـعودي  الوفـــد 
إلى شـــرح موجـــز عـــن تجارب 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
في دعـــم األنديـــة واالتحادات 

األبطـــال  وصناعـــة  الرياضيـــة 
األولمبيين والناشـــئة واالرتقاء 
باألنظمـــة والتشـــريعات، منوها 
بما تشـــهده الرياضة السعودية 
مـــن تطور هائل علـــى األصعدة 

والمستويات كافة.
تبـــادل  اللقـــاء،  نهايـــة  وفـــي 
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  مـــع 
تركـــي  بـــن  عبدالعزيـــز  األميـــر 
التذكاريـــة،  الهدايـــا  الفيصـــل 
متمنيـــا للبعثة الســـعودية دوام 
التوفيق والنجاح في المشاركة 

األولمبية الحالية.

طوكيو - حسن علي: )تصوير: علي الحلواجي(

سمو الشيخ عيسى بن علي يسلم األمير عبدالعزيز الفيصل درع اللجنة األولمبية التذكاري سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أثناء لقاءه األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

جانب من اللقاء



التقت “البالد” إمام جامع الشيخ خليفة بن علي بن سلمان آل خليفة بالمنامة الشيخ أديب بشير، وهو رجل 
الناس، وبناء األســرة، والتفوق  العبادة وكسب وصول  النجاح االستثنائية، في  ضرير، ولكنه مثال لقصص 
بالعمل معا، حيث كانت البداية بحصوله على شهادة البكالوريوس من األزهر، والزواج واالستقرار، وله من 

األبناء خمسة.

ويعلق الشيخ أديب بالقول “وفقت 
أخــيــرا فــي الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
الكمبيوتر،  فــي  المتقدمة   )ICDL(
وأنا الضرير البحريني الوحيد الذي 
ــحــصــول عــلــيــهــا حتى  نــجــح فـــي ال

اللحظة”.
ــذا  ــار هـ ــيــ ــتــ ــن أســــبــــاب اخــ ــ وعــ

التخصص قال “أحب اإلبداع 
كما  المألوف،  عن  والخروج 

أنـــه مــفــيــد لـــي فـــي مــجــال 
ــا فــي  ــوصـ ــصـ ــي، خـ ــلـ ــمـ عـ

طـــريـــقـــة اســـتـــعـــراض 
ــدروس  ــ ــ ــفــات وال ــمــل ال
ــك  ــذل الـــتـــي لـــــدي، ول

برنامج  فهنالك 
خـــــــــــاص 

استخدام  عليَّ  يسهل  بالكمبيوتر 
الجهاز”.

العمل  لوزارة  تقدمت  “حين  ويتابع 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة وتــقــدمــت 

ــأحــد الــمــعــاهــد،  بــطــلــب االلــتــحــاق ب
طلبوا مني التسجيل بأي معهد أراه 
برفض  فوجئت  لكني  لــي،  مناسبا 
الموافقة  بعد  لطلبي  منها  الكثير 
عليه في البداية بسبب أنني ضرير، 
بل إن أحد المعلمين قال )ال استطيع 

أن أقوم بتدريس الطلبة مرتين(”.
ــي نــهــايــة  ويــســتــكــمــل “والــــحــــل فــ
ــان بمعهد  ــلــه الــحــمــد كـ الــمــطــاف ول
دلمون والذين قبلوني دون غيرهم، 
لكن  كبيرة،  ولقد واجهت صعوبات 
عــبــاس شــدت  أمـــل  المعهد  مــديــرة 
االستمرار  مني  وطلبت  يــدي  على 
والمواصلة، وكان ذلك حتى أنجزت 
المدرسين  أحد  مع  وبتعاون  األمــر، 
في مصر، حيث كنت أتواصل معه 
الــدراســة  أتممت  ولــقــد  اليـــن،  اون 
أن  علما  الحمد،  ولله  عــام  بعد 
الفترة الطبيعية إلنجاز ذلك 

هي ستة أشهر”.
الكفيف،  يوميات  وعن 
أديــب”  الشيخ  يــســرد 
يختلف  ال  الــكــفــيــف 
ــر  ــ ــصـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ عـــــــــــن الـ
ــعـــض  بـ فــــــــي  إال 
الـــمـــســـائـــل وهـــي 
وأنــا  البصر،  نعمة 
كـــل فجر  أصـــحـــو 
للمسجد  ــب  ــ ألذهـ
في  الـــصـــاة  وأأم 
أعود  ثم  المصلين، 
جديد،  من  للمنزل 
وأنا لوحدي في 

على  الموافقة  تأخر  بسبب  منزلي 
تأشيرة زوجتي، حيث أقوم بإعداد 

الطعام البسيط بنفسي”.
وفي سؤال لـ “الباد” عن كيفية أداء 
والمصلين  األســرة  تجاه  الواجبات 
ــعــلــم وغــيــرهــم فـــي ظل  ــبــة ال وطــل
الشيخ  يــردف  العمى  ابتاء  وجــود 
ــب “عــانــيــت فـــي الـــبـــدايـــات أنــا  ــ أدي
وإخواني الثاثة من مشكلة العشى 
دخولنا  مــع  تفاقمت  ولــقــد  الليلي، 
البصر  األربعين، حيث فقدنا حينها 

جميعا، وبشكل كلي”.

ويوضح “حين تفقد البصر، تبدأ في 
تعلم كل شيء من جديد، كطريقة 
المشي، واألكل، والتعلم، والتواصل 
منذ  الكفيف  بخاف  اآلخــريــن،  مــع 
الصغر والذي تبرمج من حينها على 
المختلفة،  الحياة  أمــور  مع  التأقلم 

وأسلوب التواصل مع الناس”.
يلفت  المسجد،  فــي  تجربته  وعــن 
الشيخ أديب إلى أن “حياة الكفيف 
فــي بعض  إال  المبصر  عــن  تــفــرق  ال 
األمــــور، فــاألمــر يــحــتــاج إلـــى إدارة 
المرحلتين،  عــشــت  ــا  ــ وأن ــادة،  ــيـ وقـ

البصر والعمى، وفي المرحلة الثانية 
تحديدا ستحتاج بعض المساعدين، 
ووصــــل الـــنـــاس فـــي الــمــســجــد من 
جميل،  أمـــر  الــعــلــم  وطــلــبــة  مصلين 
فالمهم هنا هو صدى الكلمة نفسها”.

ــة أم  ــاجــ ــحــ ــ ــــا “ال ــائ ــرد قــ ــطـ ــتـ ــسـ ويـ
بقوة  ينطبق  مــثــل  هــو  ــراع،  ــتـ االخـ
عــلــى حــيــاة الــكــفــيــف، عــبــر البحث 
تسهل  التي  والتقنيات  اآلليات  عن 
تعاملي  فــي  ألسهلها  عــلــي،  ــور  األمـ
علّي  يقتصر  ال  واألمــر  الناس،  على 
الخطب،  وإلقاء  باإلمامة،  بالمسجد 
وإنما اإلجابة على تساؤالت الناس”.

وعــن أكــثــر تــســاؤالت الــنــاس يقول 
“أغــلــبــهــا حــــول األمـــــور الــحــيــاتــيــة، 
كتربية األوالد، والتعامل مع الزوج، 

والعبادات والطهارة”.
“أهتم  بالقول  أديــب  الشيخ  وينهي 
مع  الــتــعــامــل  كيفية  بـــدراســـة  اآلن 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  مــنــصــات الـ
وكيفية إدارتها، وتحويلها لمنصات 
تجارية تركز على التحصيل العلمي؛ 
االستنفاع  إلى  كفيف  كل  لمساعدة 
بأن  وأتوقع  منها،  الفائدة  وتكسب 
قصص  سيحققون  منهم  كثيرين 

نجاح كبيرة”.

“^” تحاور الشيخ الضرير: أعيش وحيدا وأعد طعامي بنفسي
معاهد “العمل” رفضت قبول أول كفيف يحصل على شهادة “ICDL” المتقدمة بالكمبيوتر

نواب: إعالنات في الشوارع تخالف العقيدة وتخدش الحياء
ــي ــ ــان ــ ــود عـــقـــوبـــة الـــمـــخـــالـــفـــيـــن لـــلـــمـــحـــتـــوى اإلع ــ ــق ــ ــع ــ “األشـــــــغـــــــال”: فـــســـخ ال

وقــع عــدد مــن النواب علــى اقتــراح برغبة بشــأن تشــديد الرقابة على 
اإلعالنات في الشوارع العامة ومنع اإلعالنات المخلة باآلداب العامة 
والحياء والتي تنافي السلوك اإلسالمية واتخاذ اإلجراءات القانونية 

ضدها.

المبررات

اإليضاحيـــة  المذكـــرة  فـــي   وورد 
التـــي قدمهـــا النـــواب علـــي زايـــد، 
وعبدالـــرزاق  االنصـــاري،  وأحمـــد 
حطـــاب أن المـــادة 2 من الدســـتور 
نصـــت علـــى “دين الدولة اإلســـام 
مصـــدر  اإلســـامية  والشـــريعة 
رئيســـي للتشـــريع ولغتها الرسمية 

هي اللغة العربية”.
وبـــرر أصحـــاب المقتـــرح أن هناك 
فـــي كثير من اإلعانـــات التجارية 
الشـــوارع  فـــي  التجاريـــة  وغيـــر 
مـــا  فيهـــا  يـــرد  معروضـــة  العامـــة 
يخالـــف أســـس العقيـــد، كمـــا أنهـــا 
القويـــم  الســـلوك  لتدميـــر  تـــروج 
للفـــرد، مـــع صـــور مخلـــة بـــاآلداب 
العامـــة تؤثـــر علـــى عامـــة النـــاس 
والشـــباب،  األطفـــال  عـــن  ناهيـــك 
األمر الذي يزيد من الحاجة لبسط 
الرقابـــة عليها واتخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة في مواجهـــة المروجين 
لهذه اإلعانات لضمـــات عدم تأثر 
التنشـــئة بهـــذه األفـــكار التـــي قـــد 

تفسد الفكر والسلوم لديهم.
كمـــا ورد في المذكـــرة اإليضاحية 
لاقتـــراح برغبـــة أن مـــن مبـــررات 
االقتراح هو الحفاظ على ســـامة 
المجتمع البحريني المســـلم لتسود 
في أجـــزاء الفضيلـــة وتفيض قيه 

ينابيـــع الصـــاح وتنمو فيـــخ بذور 
الخيـــر، فضـــا عـــن غـــرس تعاليم 
الحنيـــف  اإلســـامي  الديـــن  روح 
البحرينيـــة  والقيـــم  والعـــادات 

األصيلة في نفوس الناشئة.

االقتراح متحقق

 مـــن جهتها، بينت وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي أنهـــا تتفق مـــع االقتراح 
برغبـــة مفيدة بتحققـــه على أرض 
اختصاصـــات  وضمـــن  الواقـــع 
الوزارة، موضحـــة أن المادة 5 من 
 1973 لســـنة   14 رقـــم  المرســـوم 
بشأن تنظيم اإلعانات نصت على 
تشـــكيل لجنة من الجهات المعنية 
تختص بالنظر فـــي تطبيق أحكام 
هـــذا القانون والقـــرارات واألنظمة 

المنفذة له.
وأشـــارت الوزراة أن المـــادة 7 من 
المرســـوم بقانـــون ذاته أكـــدت أن 
اإلعـــان يجـــب أال يتعـــارض مـــع 
حركـــة المـــرور أو االمـــن العـــام أو 
اآلداب العامـــة أو العقائـــد الدينية، 
مؤكـــدة أن جميع العقـــود اإلدارية 
المبرمـــة مـــع البلديـــة فيمـــا يخص 
اإلعانات باألماك العامة تتضمن 
بنـــد تحـــت عنـــوان عـــدم مخالفـــة 
اإلعانـــات للنظـــام العـــام واآلداب 

المنصوص عليها في القانون 
حالـــة  فـــي  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت   
ارتـــكاب مخالفـــة يتم اتخـــاذ كافة 
والقانونيـــة  اإلداريـــة  اإلجـــراءات 

المنصـــوص عليهـــا فـــي العقـــد بما 
فيها فســـخ العقد، كمـــا وأوضحت 
الـــوزارة أن نظـــام اإلعانـــات فـــي 
األمـــاك الخاصـــة يتطلـــب إرفـــاق 

صـــور لمحتوى اإلعان والذي يتم 
دراســـته من قبل لجنـــة اإلعانات 
والتحقـــق مـــن مـــدى التضامن مع 
نصـــوص القانـــون قبـــل الترخيص 

له.
الرقابـــة  قســـم  أن  وأوضحـــت   
والتفتيـــش يقـــوم بعمـــل حمـــات 
كافـــة  علـــى  للوقـــوف  دوريـــة 
قانـــون  فـــي  المقـــررة  المخالفـــات 
اإلعانـــات – ومن ضمنهـــا مخالفة 
وفـــي   – العامـــة  واآلداب  النظـــام 
حالـــة مخالفة اإلعـــان للترخيص 
أو تغييـــر المحتـــوى بمـــا بتعـــارض 
المعلـــن  تنبيـــه  يتـــم  القانـــون  مـــع 
بتعديل المحتـــوى وفي حال عدم 
المعنـــي  القســـم  يقـــوم  التجـــاوب 
الازمـــة  اإلجـــراءات  باتخـــاذ 

لتصحيح الوضع.
يقـــوم  القســـم  بـــأن  وأفـــادت 
اإلعانيـــة  الشـــركات  بمخاطبـــة 
عنـــد  االنتقـــاع  بعقـــود  المرتبطـــة 
لإلعانـــات  مباشـــرتها  ماحظتـــه 

موافقـــة  علـــى  الحصـــول  دون 
اللجنـــة علـــى المحتـــوى اإلعانـــي 
ليتم التقدم بعرض المحتوى على 
المختصيـــن بلجنـــة اإلعانـــات أو 
توجيـــه الشـــركة بإزالتـــه أو اتخاذ 
اإلجراءات الازمة في هذا الشأن.

المجالس البلدية 
أفـــاد مجلـــس امانـــة  مـــن جهتـــه، 
متحقـــق  المقتـــرح  ان  العاصمـــة 
رقـــم  بقانـــون  المرســـوم  حســـب 
تنظيـــم  بشـــأن   1983 لســـنة   14
التنفيذيـــة  والائحـــة  اإلعانـــات 
للقانـــون تنظيـــم اإلعانـــات القرار 

رقم 2 لسنة 1977.
ووافـــق مجلـــس المحـــرق البلـــدي 
علـــى االقتـــراح برغبة، مفيـــدا أنه 
رفـــع توصيـــة ســـابقة بشـــأن منـــع 
أصحـــاب المحـــات التجاريـــة من 
الداخليـــة علـــى  المابـــس  عـــرض 
مجسمات العرض بطريقة خادشة 
فـــي  العامـــة  واآلداب  للحيـــاء 

الواجهة األمامية.
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شـــكا أهالـــي ســـرايا أبـــو قـــوة لــــ “البـــاد” 
فـــي  الشـــوارع  تهالـــك  مـــن  تضررهـــم 
منطقتهم الحديثة التي ال يزيد عمرها عن 
15 عامـــا، فضا عن تراكم المياه المجاري 
بين الطرقات والفلل، وما يترتب عليه من 
انتشـــار الروائح الكريهة طوال أيام السنة 
وانتشـــار البعوض وغيرها من الحشـــرات 

والقوارض.
وعبـــر األهالـــي عن اســـتيائهم مـــن تعامل 
مطور المشروع الخاص لما يزيد عن 100 
فيـــا في المنطقة فضـــا عن تهاون وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
رصـــف  تجـــاه  التزامهـــا  عـــن  العمرانـــي 
الشـــوارع وتعديـــل المتضـــرر منهـــا وحـــل 
المشـــكلة التـــي مضـــى عليها 10 ســـنوات 
تخللتهـــا حلـــول ترقيعية أثرت ســـلبا على 

المواطنين وبيوتهم وصحتهم.

7 سنوات

وقـــال المواطـــن ســـيد محمود إنـــه انتقل 
للســـكن فـــي المنطقـــة منـــذ 7 ســـنوات وال 
تـــزال المشـــكلة منـــذ ذلـــك الوقـــت قائمة، 
حيث الشـــوارع غير المعبدة، واصفا أياها 
بانهـــا ليســـت ذات الجـــودة المطلوبـــة في 
المنطقـــة الحديثـــة التي تعتبـــر من أحدث 

المشاريع في المنطقة الشمالية.
لمنزلـــه  المحاذيـــة  الشـــوارع  أن  وتابـــع 
متهالكة ومنخفضة وهـــي على حالها منذ 
4 ســـنوات وتتحول إلى مستنقعات للمياه 
األمطار في أيام الشتاء ،وتبقى بركا لمياه 
المجـــاري طـــوال العام، حيـــث إن المنطقة 
غيـــر مربوطـــة بشـــبكة الصـــرف الصحـــي 
وتعتمد على صهاريج شفط المجاري التي 
ال تلتـــزم البلديـــات بمواعيدهـــا وتقتصـــر 

على شفطها مرة واحدة في الشهر.
وأضاف تضررت الســـيارات من الشـــوارع 
المتراكمـــة،  الميـــاه  بســـبب  المتهالكـــة 
فأثـــرت ســـلبا على أساســـات البيوت، ومع 
انتشـــار الروائـــح والحشـــرات والقـــوارض 
طـــوال العـــام، غـــادر بعض األهالـــي بيوت 

وعرضوها للبيع.

الحل الجذري

وقـــال المواطـــن وليـــد إبراهيـــم “انتقلـــت 
للمنطقـــة في 2012 وكانـــت الوعود حينها 
أن تربط المنطقة بشـــبكة الصرف الصحي 
خال عام، واآلن بعد أكثر من 9 سنوات ال 
نزال نعتمد على صهاريج شفط المجاري”.

وطالـــب المواطن بالحل الجذري لمشـــكلة 

هبـــوط الشـــوارع والحفر فيهـــا، بعيدا عن 
الترقيعـــات التـــي كانـــت تقـــوم بهـــا وزارة 
األشغال وشؤون البلديات، والتي امتنعت 
عـــن رصفها ألســـباب مجهولـــة، مضيفا أن 
المشـــكات بيـــن المطـــور والـــوزارة يدفـــع 

ثمنها أهالي المنطقة.
وتابـــع “نخجـــل مـــن اســـتقبال الضيـــوف 
في بيوتنـــا للضرر الكبير الـــذي نعاني منه 
الحشـــرات  وكثـــرة  المجـــاري  وللروائـــح 
والبعـــوض التـــي لم تعـــد تغـــادر المنطقة”، 
مضيفـــا أن المطـــور الـــذي لـــم يقـــم بحـــل 
مشـــكات األهالـــي زاد الطين بلـــة بإبقائها 
علـــى ســـاحات لجمع مخلفـــات البناء التي 
تمألهـــا الفئـــران وتتراكـــم فيهـــا األوســـاخ 
بأنواعها، كما ولم يتم اتخاذ أي اجراء من 

الجهات الرسمية بحقه.
المطـــور  اســـتجابة  عـــدم  “مـــع  وأكمـــل 
أمـــام  ومماطلتـــه  األهالـــي  للمطالبـــات 
المجلـــس البلـــدي وصمت وزارة األشـــغال 
وعـــدم إيفائهـــا بالوعود منذ ســـنوات نجد 
أنفســـنا عاجزين فـــي هذا المشـــروع الذي 
قضـــى علـــى أحامنـــا وأســـرنا بـــأن يكون 
بيت العمر المثالي الذي دفعنا كل ما نملك 

واقترضنا من أجله”.

 أمـــا المواطـــن أبوهشـــام الـــذي انتقل إلى 
المشـــروع منذ 2012 تحدث عـــن معاناته 
وجميع األهالي مـــن الضرر الذي لحق بهم 
من مشـــكلة المجاري التـــي صممت داخل 
والمواصفـــات  المســـتوى  دون  البيـــوت 
المطلوبـــة، األمر الذي لـــم يتحمله المطور 
وال لـــم تتحمل وزارة األشـــغال والبلديات، 
بـــل تضـــرر منه األهالـــي المحاصـــرون في 

المنطقة منذ سنوات.
وأضـــاف أن “عـــدم ربـــط المنطقة بشـــبكة 
الصرف الصحي تعد مشكلة، حتى نضطر 
إلـــى اللجوء إلـــى الشـــركات الخاصة، بعد 
ان امتـــألت المنطقـــة بالفئـــران والقوارض 

والحشرات بأنواعها” .
وأكمـــل ان 6 مـــن جيرانه عرضـــوا بيوتهم 
للبيع منذ عام إال أن سوء المنطقة وتهالك 
البنيـــة التحتية حال دون بيعها، ولم يجد 

األهالي حا إال الهرب من هذه المنطقة. 

استياء 

اما المواطن حسين، فعبر عن استيائه من 
تراخي الجهات الرســـمية مع المطور الذي 
انتقـــل للعمل على مشـــاريع أخرى دون أن 
يكمل المشـــروع الذي مضى عليه أكثر من 

عشرة أعوام.
الرســـمية  الجهـــات  “تبريـــر  أن  وأضـــاف 
مـــن وزارة األشـــغال بعـــدم تســـلمها أوراق 
المشـــروع والمخططـــات هو غيـــر معقول، 
والســـيما مـــع تـــم توصيـــل منطقـــة بهـــذا 
عـــن  فضـــا  والمـــاء،  بالكهربـــاء  الحجـــم 
الترقيعـــات التي كانـــت تقوم بهـــا الوزارة 
للشوارع، كلها دليل على أن التجاهل الذي 
نعانـــي منـــه ال يتعلـــق بتســـليم مخططات 

المشروع”.
وأكمل أن المشكات بين الوزارة والمطور 
منـــذ  ثمنهـــا  ويدفـــع  المواطـــن  يتحملهـــا 
شـــرائه من البيت الذي مر بكل اإلجراءات 
والموافقـــات من عبر الهيئـــات والوزارات، 
كما أن هذه المشـــكات فـــي البنية التحية 
والهندســـية للمنطقة  لم تحل منذ سنوات 
والشـــكاوى  التواصـــل  مـــن  الرغـــم  علـــى 

المتواصلة.
أحامهـــم  بنـــوا  “األهالـــي  أن  وتابـــع 
ومستقبلهم على هذه البيوت في المنطقة 
ودفعـــت كل مـــا تملك وال تـــزال تدفع في 
القـــروض للحصول على هـــذه الفيا التي 
تحولـــت إلـــى نقمـــة وكابوس نعيشـــه منذ 
ســـنوات”، مطالبـــا بحـــل جـــذري مـــن قبل 

الجهات الرســـمية وعدم إهدار المال العام 
في الحلول الترقيعية فضا عن محاســـبة 
المطور وتعويض األهالي عن الضرر الذي 
والســـيارات  وأساســـاتها  بالبيـــوت  لحـــق 

وطال صحتهم.

عتاب شبيب

مـــن جهتـــه، عاتب العضـــو البلـــدي فيصل 
إنصافهـــا  لعـــدم  “األشـــغال”  شـــبيب 
المواطنين في هذه المنطقة، مؤكدا عدم 
قيامها بواجبها تجاههم وأخذ اإلجراءات 
الازمة بحق المطور المخالف طوال هذه 

السنوات.
الطـــرق  شـــؤون  إدارة  أن  وأضـــاف 
والشـــوارع والخدمـــات بالـــوزارة ال تقوم 
بعمليـــات الصيانـــة؛ ألن المطور لم يســـلم 
المشـــروع للحكومة حســـب قولها، مشيرا 
إلـــى أن هـــذا التأخـــر الذي مضـــى عليه ما 
يزيد عن 10 سنوات تسبب بتراجع البنية 
التحتيـــة فـــي المنطقـــة، حيـــث تضـــررت 
الشـــوارع ممـــا تســـبب بضـــرر للســـيارات 
واألمـــاك، وتراكـــم الميـــاه المجـــاري فـــي 
المنطقـــة  تمـــأل  التـــي  والحفـــر  الشـــوارع 
وانتشـــار الحشرات والقوارض، فضا عن 

مشـــكلة الصرف الصحـــي والمجاري التي 
يعاني المواطنون من تأخر مواعيد شفط 

مياه المجاري. 
وذكـــر أن المطور امتنع عن القيام بأعمال 
للحكومـــة؛  المشـــروع  الصيانـــة وتســـليم 
لمخالفته اشتراطات الجودة التي تطلبها 
تتـــم  لـــم  أنـــه  موضحـــا  األشـــغال،  وزارة 
محاســـبته مـــن قبل الجهـــة المعنية، وفي 
الوقت الذي يعاقب فيه األهالي على هذا 
الذنـــب بتجاهـــل طلبات تعديل الشـــوارع 
وصيانتهـــا فيمـــا ال يـــزال المطـــور يباشـــر 
إجـــراء  أي  أخـــذ  يتـــم  أن  دون  مشـــاريع 

بحقه.
وقال البلدي إن المتضرر الوحيد في هذه 
المشـــكلة هـــو المواطن الذي دفـــع أمواله؛ 
بهدف الســـكن في مـــكان الئق والحصول 
علـــى الخدمات الكاملـــة ليصطدم بالواقع 
المريـــر ويقـــع بيـــن جهتين تتملصـــان من 

أداء مهامها بالشكل الصحيح.
وطالـــب شـــبيب بإلـــزام المطـــور بتســـليم 
المخططات للـــوزارة او إيقاف مشـــاريعه 
األخـــرى لمخالفاتـــه الجســـيمة فـــي هـــذه 
المنطقـــة والتي من المتوقـــع تكرارها في 

المشاريع األخرى.
وقـــال إن األهالي الذي دفعـــوا قيمة هذه 
البيـــوت التي تصل إلى أكثر من 130 ألف 
دينار يعانون من تضرر أساسات منازلهم، 
فضـــا عن تهديد صحتهم، كما أن بيوتهم 
انخفضـــت قيمتهـــا فـــي الســـوق وأعرض 
المشـــترون المحتلمـــون عـــن شـــرائها، في 
يتراشـــقون  والـــوزارة  المطـــور  أن  حيـــن 

االتهامات والمواطن بينهم ضائع.

أهالي “سرايا” يشكون تبخر منزل األحالم: 130 ألف دينار ضاعت هباء 
ــا دورهـ ــن  م تتملص  ــال”  ــ ــغ ــ و”األش مــســؤولــيــاتــه  ــن  م “الـــهـــارب”  ــمــطــور  ال بطلها 

البعض غادروا 
منازلهم وعرضوها 

للبيع بعد انتشار 
القوارض ... وال مشتر

شوارع متهالكة 
وبرك مياه 

المجاري في كل 
مكان

120 فيال 
تعاني من 

تردي البنية 
التحتية 

أخطاء هندسية 
واضحة وشفط 

المجاري مرة 
شهريا

local@albiladpress.com

السبت 24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 - العدد 4666
04

غمــــر الخضـــروات بـ “الفورماليـــن” يـؤدي للتسمــم
تنــاول مســتخدمو وســائل التواصــل االجتماعي مقطع فيديــو حول تأثير 

مادة الفورمالين على الخضروات الورقية الذابلة.

وفي هذا الســـياق، قـــال رئيس جمعية 
النـــكال  عبدالواحـــد  الكيميائييـــن 
لصحيفـــة البـــاد إن مـــادة الفورمالين 
هـــي عبـــارة عـــن فورمالداهيـــد )مـــادة 
كيميائيـــة عضوية مكونة مـــن عناصر 
واألوكسجين(  والهيدروجين  الكربون 
ذائـــب في الماء، ويشـــيع اســـتخدامها 
حافظـــة  وكمـــواد  صناعـــي،  كمطهـــر 
لجثث الموتى والتحنيط والمختبرات 
اســـتخدامها  ويمكـــن  الطبيـــة، 
كمـــادة حافظـــة فـــي بعـــض األطعمـــة 
والمنتجـــات مثل المطهـــرات واألدوية 

ومستحضرات التجميل.
عـــادة  النـــاس  “يتعـــرض  وأوضـــح 

إلـــى مـــادة الفورمالداهيـــد مـــن خـــال 
االستنشاق )كغاز(، أو امتصاص الجلد 
فـــي صورتـــه الســـائلة، أو مـــن خـــال 
تناول األطعمة التي تحتوي على هذه 

المادة”.
ولفـــت النـــكال الـــى أن الفورمالداهيد 
مـــادة كيميائيـــة علـــى الرغـــم مـــن أنها 
ليس مضاًفا غذائًيا مســـموًحا به وفًقا 
للوائـــح، إال أنـــه يعتبر وســـيًطا طبيعًيا 
فـــي التمثيـــل الغذائـــي لمجموعـــة من 
األطعمة بما فيها الفواكه والخضروات 
واللحـــوم واألســـماك، وأن تناول كمية 
صغيـــرة من غيـــر المحتمل أن يســـبب 
آثـــار حـــادة أو تســـمم، مؤكـــدا أن  أي 

إلـــى  تـــؤدي  قـــد  الشـــديدة  الحـــاالت 
التســـمم بالفورمالداهيـــد وينتـــج عنها 
انخفـــاض ضغط الـــدم، وعـــدم انتظام 
ضربات القلب، وعدم انتظام التنفس، 
واألرق، وفقـــدان الوعـــي، والغيبوبـــة، 

وفي حاالت نادرة الوفاة.
وأفاد “بعض البحوث والتقارير تشـــير 
إلـــى أن المرضـــى الذين يســـتخدمون 
آالت غســـيل الكلـــى التي تـــم تنظيفها 
بالفورمالداهيـــد قـــد عانوا مـــن فقدان 

خايا الدم الحمراء؛ لذا ينصح بتجنب 
اســـتخدام مـــادة الفورمالين في حفظ 

األطعمة أًيا كان نوعها”.
الخضـــار  مـــع  التعامـــل  كيفيـــة  وعـــن 
والفواكه المحفوظة بمادة الفورمالين 
أوضـــح النـــكال “يتـــم حفـــظ الفواكـــه 
الطعـــام  قائمـــة  فـــي  والخضـــروات 
اليوميـــة، ولألســـف يبقـــى الفورمالين 
في هذه األطعمة المشتراة من السوق. 
مـــن خال تناول هذه األطعمة، تتزايد 

مخاطرنا الصحية”.
وقـــال “في الوقت الحاضر يتم إعطاء 
هـــذه المـــادة الكيميائيـــة إلـــى الفواكه 
والخضـــروات  واللحـــوم  واألســـماك 
وحتى إلى الحليب. ويعتقد الكثير من 
النـــاس أن الغمر في المـــاء النقي لمدة 
15 إلى 20 دقيقة ســـيؤدي إلى إزالتها 
أو تقليـــل الفورمالين من الطعام، لكنها 

فـــي الواقـــع ليســـت فعالة كثيـــًرا على 
الرغـــم مـــن أنهـــا يمكـــن أن تعمـــل على 

تقليل تلك المادة”.
ومن أجل إزالة الفورمالين من الطعام، 
بالخطـــوات  القيـــام  يمكـــن  أنـــه  أفـــاد 

التالية:
- االحتفـــاظ بالخضـــار والفواكه تحت 
صنبـــور المـــاء )تـــرك المـــاء يجـــري من 
الصنبـــور علـــى األطعمة( لمـــدة 10 إلى 
15 دقيقـــة؛ ألن االكتفـــاء بغمرهـــا في 
المـــاء فقـــط يمكـــن إذابـــة الفورماليـــن 
أكثـــر وبقاؤه على تلك األطعمة، حيث 
إن هنـــاك العديد من المســـام الصغيرة 
على الخضار والفواكه )الفورمالداهيد 
مـــادة قابلـــة للذوبـــان فـــي المـــاء(؛ لذا 
ينبغـــي تـــرك الخضـــار والفاكهـــة أثناء 

جريان الماء من الصنبور .
- يمكـــن إزالـــة الفورماليـــن أيًضـــا بعـــد 
النقع في الخل أو عصير الليمون لمدة 

15 إلى 20 دقيقة .
الفورماليـــن  تقليـــل  يتـــم  بالحـــرارة   -
غالًبـــا، لذلـــك، ينبغـــي طهـــي األطعمـــة 

بشكل جيد وكاٍف.

رئيس “الكيميائيين” 
يؤكد أنها مادة 
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المملكــة ينبغــي لهــا األخذ بالســعر التنافســي بدل صافــي القيــاس وإعطاء حوافــز للمواطنين
^أكــد أميــن عــام هيئــة الطاقــة العربية المتجــددة محمــد الطعاني 
أهميــة التشــجيع الكبير علــى اســتخدام الطاقة المســتدامة، وخصوصا 
أن موضــوع الكهربــاء احتكاري من الطراز األول وهناك فرق بين الدول 
العربية والغربية ألن الدول العربية مطلوب منها أكثر أن ترعى مصالح 
المواطن العربي وموضوع الطاقة المتجددة يجب النظر له بطرق أكثر 

شمولية.
وبين في مداخلته الرئيسية في الندوة، 
أعطـــت حوافـــز  األوروبيـــة  الـــدول  أن 
للمواطنيـــن والـــدول العربيـــة لـــم تعـــط 
أي شـــيء، مؤكًدا أنه يجب على الدول 
العربيـــة أن تعتمد أكثر على نفســـها في 
ويجـــب  المتجـــددة  الطاقـــة  موضـــوع 
االنتقـــال من طور االســـتهالك إلى طور 
اإلبـــداع، وكل الـــدول العربيـــة مطالبـــة 
أن تكـــون لهـــا بنيـــة تحتيـــة للســـيارات 
الكهربائيـــة، حيـــث إنه مـــن المتوقع أنه 
بحلـــول 2040 أن تكون هنالك أكثر من 
300 مليـــون ســـيارة كهربائيـــة والطاقة 
المســـتقبل،  موضـــوع  هـــي  المتجـــددة 
الســـيارات  إلـــى  المســـتقبل  أن  منوًهـــا 

الكهربائية.
وطالـــب الـــدول العربية بـــأن تعمل في 
إن  إذ  المتجـــددة،  الطاقـــة  موضـــوع 
العالـــم بأكمله يتجه علـــى وضع ضريبة 
النفـــط،  تســـتخدم  التـــي  الـــدول  علـــى 
والمنافســـة يجب أن تكون شريفة بين 
الطاقـــة المتجـــددة وشـــركات الكهرباء 

الموجودة.
وأضـــاف: “الدول العربيـــة متفاوتة في 
موضـــوع الطاقـــة المتجـــددة، المملكـــة 
 2030 ورؤيتهـــا  الســـعودية  العربيـــة 
فـــي  والتوجـــه  ثاقبـــة  رؤيـــة  اعتبرهـــا 

البحرين ممتاز”. 
وأكد أن الصراع في المستقبل سيكون 
في صالـــح الطاقـــة المتجـــددة، الطاقة 
المتجـــددة فـــي األردن بـــدأت منذ نحو 
30 ســـنة بالجيش األردنـــي وهي كانت 
عشـــرات األضعاف بالســـعر مـــن ما هي 
عليـــه اآلن، ويجـــب أن تقلل التعقيدات 
الهـــم  النـــاس ويجـــب أن يكـــون  علـــى 
الكبير هم المواطن، وبذلك نستطيع أن 

ننجح.
مـــن  الناصـــر  وهيـــب  أن  إلـــى  وأشـــار 
للطاقـــة  العربيـــة  الهيئـــة  مؤسســـي 
المتجـــددة وهو قامـــة عربية نفتخر بها 
وهـــو من النـــاس الـــذي يعمـــل مناصرة 

للطاقة المتجددة على مستوى العالم.
وذكـــر أن “البحريـــن ال ينقصهـــا الكفاءة 
التحـــرك  البحريـــن  مـــن  أطلـــب  ولكـــن 
بسرعة على الطاقة المتجددة وإعطاء 

حوافز للمواطنين”.
وبيـــن أن معظـــم الـــدول العربيـــة بدأت 

إجـــراءات علـــى أرض الواقـــع والخاليا 
اليـــد  موضـــع  فـــي  ســـعرها  الشمســـية 
وبالتالـــي: “مثلمـــا ضيعنـــا عصـــر الذكاء 
الصناعـــي يجـــب أال نضع عصـــر الطاقة 
المتجـــددة ويجـــب أن نســـتثمر قدراتنا 
للطاقـــة  بموقـــع ومصـــادر  وهللا حبانـــا 

الشيء الكبير”.
ولفـــت إلى أن “العرب خســـروا تريليون 
دوالر فـــي ضربتيـــن األولى فـــي األزمة 
الماليـــة فـــي 2008 والثانيـــة فـــي ســـنة 
الكوفيد كورونا 2020، )...( نحن كعرب 
لدينـــا النفـــط والغـــاز، ولـــم يكـــن عندنـــا 

أولويـــة الطاقـــة المتجـــددة ألن تكلفـــة 
الطاقـــة التقليديـــة منافســـة ولكن تغير 
المتجـــددة  الطاقـــة  وأصبحـــت  العهـــد 

منافسة للطاقة التقليدية.
فـــي  المشـــاركين  مـــن  “ســـمعت  وتابـــع 
الندوة أنكم فـــي البحرين تعملون على 
صافـــي القيـــاس، ومـــن بـــاب التجربـــة 
التنافســـي  الســـعر  تأخـــذوا  أن  يجـــب 
ولذلك يجب مراجعة موضوع التعرفة 

بشـــكل مبكر بدل صافـــي القياس حتى 
ال تخـــرج مســـتهلكين كبار من الشـــبكة 
الكهربائيـــة ويصبـــح هنالك خلـــل، أنا ال 
أنصح الدولـــة العربية بأي اســـتثمارات 
خارجيـــة في الطاقـــة المتجددة، يجب 
العمل مع الداخل، قبل التفكير الشراكة 

مع أي مستثمر خارجي”.
غيـــر  المتجـــددة  الطاقـــة  أن  وأوضـــح 
مقتصـــرة على الرياح والشـــمس، يجب 
بأكملهـــا ويجـــب  بالمنظومـــة  نفكـــر  أن 
التفكير أكثر أن الطاقة ليست محصورة 
بالطاقة المتجددة فقط، والتركيز على 
مبـــادرة األجيال الخضـــراء. ولدينا في 
الدول العربية استهالك جائر واستهالك 
جائـــرة للطاقة واألمريـــكان وضعوا 50 
مليار لترشيد الطاقة واآلن مطلوب منا 
أن نصل إلى 30 % من ترشيد استهالك 
الطاقـــة وبعدهـــا التحـــول إلـــى الطاقـــة 
المتجددة، ويجب أن نعمل على تقويم 
الســـلوك العربي ويجـــب أال نلقي باللوم 

على الحكومات”.
وأكد أن “مســـألة الطاقـــة المتجددة في 
بدايتهـــا، حيث مـــا زال أمامنـــا الفرصة 
الكبيرة كعرب لالســـتثمار فيها، والعالم 
اآلن دخـــل في ثورة صناعية خامســـة، 
ويجـــب أن يكـــون لدينا مســـاهمة فيها 
في خدمـــة المواطن العربـــي، والتركيز 
وترشـــيد  المتجـــددة  الطاقـــة  علـــى 
اســـتهالك الطاقـــة والطاقـــة المتجـــددة 
والميـــاه  للكهربـــاء  الذكيـــة  والشـــبكات 
ويجب االعتماد على المدن الذكية التي 

أساس الطاقة فيها هي المتجددة”.

أمين عام الطاقة العربية المتجددة ينصح البحرين: تجنبوا المستثمرين الخارجيين
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ندوة “^” تناقش تفاعل المجتمع مع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية
ـــاء ـــة الكهرب ـــاب هيئ ـــن واألردن.. وغي ـــن البحري ـــن م ـــاركة مختصي بمش

“البـــالد”  صحيفـــة  ^نظمـــت 
ندوة عن ترشـــيد استهالك الكهرباء 
والتحول للطاقة الشمسية بمشاركة 
مـــن  معنيـــة  وجهـــات  شـــخصيات 
النـــدوة  وأدار  واألردن.  البحريـــن 

الزميلة مروة خميس.
ووجهـــت “البـــالد” الدعـــوة لمختلف 
الجهـــات المعنية، ومـــن أبرزها هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء، والتي تغيبت عن 

الفعالية.
وقـــال منســـق الندوة الزميـــل علوي 
الموســـوي: “مـــن المعـــروف أن فـــي 
أشـــهر فصل الصيـــف يـــزداد الطلب 
علـــى الطاقـــة، وبخاصـــة الكهربـــاء، 
وفي المقابل تزيد حمالت التوعوية 

ترشـــيد  أجـــل  مـــن  الفتـــرة  بهـــذه 
االســـتهالك والتوجه نحو استخدام 

الطاقة النظيفة”.
وأضـــاف: “شـــهدت الفتـــرة الماضية 

تدشين خدمة نظام صافي القياس 
لألفراد والمؤسسات لتركيب أنظمة 
منازلهـــم  علـــى  الشمســـية  الطاقـــة 
ومنشآتهم على حسابهم واالستفادة 
مـــن الطاقة المنتجة لتلبية جزء من 

حاجاتهم من استهالك الكهرباء”.
وأشار الى أن محاور الندوة هي:

الكهربـــاء  اســـتهالك  ترشـــيد  أثـــر   -
على خفض األعطـــال واالنقطاعات 

بالصيف.
- تقييم الخدمات اإللكترونية لهيئة 

الكهرباء والماء.
- تفاعـــل الجهات الرســـمية واألفراد 
لتركيـــب  الخاصـــة  والمؤسســـات 

أنظمة الطاقة الشمسية.

الزميلة مروة خميس

^قال المتحدث الرئيســي في ندوة البالد النائب أحمد الدمســتاني إن فكرة اســتخدام الطاقة الشمسية في 
البحريــن مميــزة ولكنهــا تحتــاج إلى دعم من قبــل الحكومة لتقديمهــا للمواطنين، وذلك لترغيب المســتهلكين في 

استخدام هذه الطاقة.

وتســـاءل الدمســـتاني في مســـتهل مشـــاركته في 
الندوة، “هل الطاقة المستدامة والطاقة الشمسية 
ســـتغني عن الطاقة الحقيقية للكهرباء وهل كلفة 
تركيـــب الطاقـــة الشمســـية اليـــوم مجديـــة وهـــل 
ســـتقوم الدولـــة بدعـــم المواطنيـــن فـــي تركيـــب 

الطاقة الشمسية في بيوتهم؟”.
اســـتغالل  أن  فـــي  ليســـت  “المشـــكلة  إن  وقـــال 
الســـطح في المنـــزل وتركيـــب األلواح الشمســـية، 
الكلفة الموجودة ليســـت فـــي الصفائح ولكنها في 
البطاريات التي تدعم الطاقة الشمســـية، حيث إن 

كلفتها باهظة على المواطن”.
وتابـــع: “الكثير من المواطنين يتســـاءلون لو ركبنا 
الطاقة الشمســـية على أســـطح منزلنا ماذا ستقدم 

لنـــا الدولـــة مـــن دعم وكـــم المـــدة الزمنيـــة للدعم، 
الطاقـــة الشمســـية اليـــوم ممكـــن تركيبهـــا لبعـــض 
المساجد والمشاتل والمزارع، وأنا شخصًيا جربت 
تركيـــب الطاقـــة الشمســـية لكنهـــا لم تغـــط الطاقة 
الكهربائيـــة المعتـــادة وبعض الزيـــارات التي قمت 
فيهـــا لبعض المشـــاتل التي تســـتخدم هذه الطاقة 
وجـــدت أنها لم تؤد الغرض المناط بها بل لم توفر 
كهرباء إال بنسبة 40 % من الطاقة اإلجمالية التي 

يحتاجها المكان”.
الحكومـــة  توفـــر  أن  األساســـي  هدفـــه  أن  وأكـــد 
دعًما للمواطنين لتشـــجيعهم علـــى تركيب الطاقة 
الشمســـية، ألن تكلفـــة تركيب الطاقـــة هذه باهظة 

لحد اآلن.

الدمســتاني: الكهربــاء ال تغطــي ســوى 40 % من المكان عند اســتخدام الخاليا الشمســية

الطاقة الشمسية باهظة الثمن والمطلوب توفير الدعم الحكومي

أحمد الدمستاني 

كلفة بطاريات 
الطاقة الشمسية 

باهظة على 
المواطن

بُت الطاقة  ركَّ
الشمسية لكنها 
لم تغط الطاقة 

الكهربائية المطلوبة

المشاركون بندوة صحيفة “البالد” 

محمد الطعاني شارك بالندوة من مقره في األردن

ضيعنا عصر 
الذكاء الصناعي 

ويجب أال نضيع 
عصر الطاقة 

المتجددة

العرب خسروا 
تريليون دوالر في 

“ضربة” األزمة 
المالية 2008 
وجائحة كورونا

https://albiladpress.com/news/2021/4666/bahrain/716676.html
https://albiladpress.com/news/2021/4666/bahrain/716678.html
https://albiladpress.com/news/2021/4666/bahrain/716679.html
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جميع المدارس تعمل بالطاقة الشمسية بحلول 2031
مواقـــع  8 فـــي  تركيبهـــا  بعـــد  مجزيـــة  ماليـــة  وفـــورات  “التربيـــة”: 

^أكد الوكيل المســاعد بوزارة التربية والتعليم خالد الغريب أن “الوزارة لديها تعاون كبير مع هيئة الطاقة المســتدامة وهيئة 
الكهرباء، ولدينا مشروع تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المدارس، وهو المشروع األول بهذا الحجم ونحن نستطيع أن نوفر 
من 20 إلى 30 % من استهالك المدارس من الطاقة الكهربائية وهو في المرحلة األولى في 8 مواقع والحزمة الثانية في 20 موقعا 

ونتطلع في المستقبل القريب أن تكون المدارس كلها بهذه الطريقة”.

طريقـــة  اســـتخدام  يتـــم  أنـــه  وبيـــن 
صافي الحســـاب والمدارس تعمل في 
الســـنة عشـــرة شـــهور ومـــع اإلجازات 
هنالـــك ثالثـــة شـــهور تنخفـــض فيـــه 
عملية اســـتخدام الكهرباء بشكل تام، 
مؤكًدا أن اســـتخدام الطاقة الشمسية 

وفـــر علـــى الـــوزارة أعباء ماليـــة وهو 
دعم لتوجه البحرين وأن هنالك خطة 
تطويريـــة للبنـــى التحتيـــة التعليميـــة 
فـــي العشـــر الســـنوات القادمـــة وجزء 
الطاقـــة  الخطـــة  هـــذه  مـــن  أساســـي 

المستدامة”.

وأفـــاد بـــأن “الوزارة لديهـــا طموح في 
العشر الســـنوات القادمة أن تستخدم 
الطاقـــة  مـــن  المتجـــددة  الطاقـــة 
الشمســـية، وبشـــكل عام نحـــن نتطلع 
خالل عشـــر ســـنوات قادمة أن تكون 

 خالد الغريب كل المدارس تخدم هذا المشروع”.

المرحلة الثانية 
تشمل 20 موقًعا 
وفواتير الكهرباء 

تنعدم في 
اإلجازة

الكهرباء ــورة  ــات ف خــفــض  الــحــكــومــي  ــم  ــدع وال الــتــقــلــيــديــة...  الــطــاقــة  ــن  م ــص  أرخـ
^أكــدت ممثــل هيئــة الطاقــة المســتدامة فــي النــدوة رئيــس العالقــات 
العامــة فــي الهيئة لطيفة خليفة أن البحرين أعدت سياســات صافي القياس 
كنظــام لقيــاس وحــدة الكهربــاء للطاقــة الشمســية، وعنــد وضع هــذا النظام 

جلبت الهيئة خبراء عالمين من أجل وضع آليات محكمة في هذا الصدد.
ولفتـــت إلـــى أن البحريـــن أخـــذت أفضـــل 
التطبيقـــات العلميـــة الناجحـــة فـــي عالـــم 
الطاقة الشمســـية وطبقتها هنا، وتكاملت 
الجهود بمشـــاركة متظافرة من قبل جميع 
الجهات ذات الشأن حيث عملت الهيئة مع 
هيئة الكهرباء والماء في تطبيق سياســـة 
صـــرف القيـــاس وهنـــاك جهـــود وتعـــاون 
كبير وواســـع بين هيئة الطاقة المستدامة 

وهيئة الكهرباء والماء.
ولفتت إلـــى أن الهيئة رفعت كلفة تركيب 
البطاريـــات من على المواطنيـــن الراغبين 
الشمســـية واالســـتعانة  الطاقـــة  بتركيـــب 
عنهـــا بربـــط الطاقـــة التي توفرهـــا األلواح 
الشمســـية علـــى المنـــازل بشـــبكة الطاقـــة 
االعتياديـــة الوطنية لكي تكـــون كبطارية 

كبيـــرة لهذه المنـــازل المســـتهدفة بالطاقة 
الشمسية.

وقالـــت: “كفاءة األلواح الشمســـية بشـــكل 
عام تغيرت بشـــكل كبير على مدى العشـــر 
ســـنوات الماضية، حيث إنـــه من قبل كان 
اللـــوح الواحـــد ال يســـتطيع أن يعطي قوة 
كبيـــرة أما اآلن فالكفـــاءة واإلنتاج أصبحا 
أكبـــر، وبمســـاحة أصغـــر، وقيمـــة التركيب 

قليلة”.
علـــى  الضغـــوط  نعلـــم  “نحـــن  وأضافـــت: 
أردنـــا  وإذا  أيًضـــا  والتكاليـــف  البحرينـــي 
الموطـــن يجـــب أن نعوضـــه  أن يتشـــجع 
مالًيـــا، ولذلك عملنا مع العديـــد من البنوك 
والمصـــارف للتمكيـــن فـــي االســـتثمار في 
كل  مـــع  واجتمعنـــا  المتجـــددة،  الطاقـــة 

البنوك لتوفير حزمة مالية )قرض( للطاقة 
الشمســـية، ومن هـــذا المنطلق عملنا معهم 
بشـــكل منفرد حول كيفية مساعدة البنوك 

لعمل هذه الحزم”.
المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  أن  وبينـــت 
بعـــد تقديـــم وتركيـــب الخدمـــات الخاصة 

باأللـــواح الشمســـية لتوفيـــر الطاقـــة تقوم 
بإبـــداء الـــرأي الفنـــي والمشـــورة والدعـــم 
للشـــركات واألفـــراد وهـــذه خدمـــة جليلة 

تقوم بها الهيئة للمستهدفين.
وذكـــرت: “يمكـــن أن تكـــون طـــرق الدعـــم 
فيهـــا  ونســـاعد  تقليديـــة،  غيـــر  مختلفـــة 

الدولـــة أن تحقق طموحاتهـــا، ومع الوقت 
تتطـــور آليـــات الدعـــم ألننـــا فـــي مســـيرة 
مســـتمرة والبد للوقفات وعمل دراسة أثر 

وتعديل االنطالقات”.
وبينـــت أن الطاقـــة الشمســـية أرخص من 
الطاقـــة التقليديـــة، حالًيـــا التكلفـــة للكيلو 
وات بدون الدعم 29 فلًسا، إال أنه وبسبب 
الدعـــم الحكومـــي، فمبلـــغ الفاتـــورة يكون 

منخفضا.
ولفتـــت إلـــى أن “الهيئـــة بـــادرت بتركيـــب 
والـــذي  مـــدارس  لثمـــان  البديلـــة  الطاقـــة 
حصلنـــا عليها مـــن عطاءات لكلفـــة الكيلو 
الرســـوم  مـــع  جـــًدا  منافســـة  كان  وات 
الحكومية”، مشيرة إلى أن التكلفة جاءت 
على مســـتوى ثالث حزم، بتوفير 21 فلًسا 
كيلـــو وات للســـاعة، القطعـــة الثانية 19.8 
فلس كيلو وات للســـاعة، و23 فلسا للكيلو 

وات بالساعة.
وأضافـــت: “عندمـــا نتحدث بأنهـــا أرخص 
فهـــي حقيقة أرخص، وهـــي تتكلف تكلفة 
اســـتثمارية أوليـــة، وهنـــاك آليـــات تضمن 

فـــي  اإلضافيـــة  والتكاليـــف  الخدمـــات 
اتفاقيـــة العقـــد مع الشـــركة، وليس هنالك 
تفضيـــل لشـــركة واحدة، بل األمـــر متروك 
للقطاع الخاص بشـــكل عام، وتحدثت مع 
برنامـــج تركيـــب المبرمجيـــن و المركبيـــن 
والهيئـــة طرحتهـــا للجميـــع كل الشـــركات، 
وليـــس لشـــركات دون غيرهـــا، وقـــد دربنا 
عـــن ما يزيد عن 300 شـــخص تأهل منهم 
264 وهـــؤالء اجتـــازوا جميـــع التقييمـــات 
بعـــد التدريـــب، ونحرص أن يكـــون هنالك 
تنافسية في السوق فنحن نطرح البرنامج 
وهنـــاك  أشـــهر،  ثالثـــة  كل  دوري  بشـــكل 

دفعتين هذا العام السابعة والثامنة”.
وأكـــدت أن الجهـــود التـــي تبذلهـــا الهيئـــة 
المســـتدامة والخطـــط الموضوعة جاءت 
بالشـــركة مع العديد من الجهات، كالخطة 
الوطنيـــة لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية 
للطاقـــة المتجـــددة لـــم تفـــرض منـــا ولكن 
صاحبـــة  الجهـــات  كافـــة  مـــع  تشـــاورنا 

االختصاص.

هيئة “الطاقة”: قروض لتركيب الطاقة الشمسية

 لطيفة خليفة

^دار نقاش ساخن في الندوة بين النائب أحمد الدمستاني وممثل هيئة 
الطاقة المستدامة لطيفة خليفة وقد بدأ بمداخلة من قبل النائب الدمستاني 
قــال فيهــا: “أختــي الكريمــة لطيفــة نحن في الســوق ونعمل مــع التجار واآلن 
بدأنــا نســمع همــوم المواطنين، كلفــة تركيــب الطاقة الشمســية باهظة وغير 

مجزية في حال مقارنتها مع الطاقة االعتيادية”.
ورفـــع النائـــب عـــدة تســـعيرات لتركيـــب 
الالزمـــة  األجهـــزة  مـــع  شمســـية  ألـــواح 
لتوفير الطاقة المســـتدامة وقال: “حينما 
يريد فرد أن يركب لشقة واحدة يسكنها 
طاقة شمســـية فتكلفتها تصل إلى 9700 
دينار، وهذه تسعيرة أرفعها لكم لغرفتين 
وصالـــة ومطبـــخ وحمام فقط إنـــارة من 
دون احتســـاب التكييف، والســـؤال ماذا 
اســـتفاد المواطن وكم ســـنة ســـيدفع لها، 
لمـــاذا ال يحصـــل دعـــم 60 % مـــن قبـــل 

الدولة كبادرة تشجيع؟!
ورفع تســـعيرة مناقصة ثانيـــة: “المزارع 
الذي لديه 10 محميات وماشية تستهلك 
50 ميغـــاوات، وزارة الكهربـــاء فاتورتهـــا 

للمربـــي تكـــون 500 دينار شـــهرًيا ولديه 
فقـــط 3 مكيفـــات، ومـــراوح ومصابيـــح، 
بينمـــا يحتاج إلـــى 12800 دينار لتركيب 
الطاقة الشمسية لتشغيل األنوار وبعض 

المراوح فقط”.
وانتقد الدمســـتاني اختيـــار الهيئة بعض 
الشركات المالية التي تأخذ أرباًحا كبيرة 
على المواطنين وقال: “هللا يبعد الجميع 
عن هذه الشركات ألنها تأخذ فوائد بقدر 
التسعيرة، هذه الشركات هلكت المواطن 

والمؤسسات”.
وطالب بإيجاد دعـــم حقيقي للمواطنين 
للعامـــة  الطاقـــة  هـــذه  إنفـــاذ  أجـــل  مـــن 
وإمكانيـــة مســـاهمتها فـــي دعـــم قطـــاع 

الطاقة في البحرين.
وبدورهـــا، قامـــت ممثلـــة هيئـــة الطاقـــة 
المســـتدامة لطيفـــة خليفـــة بالـــرد علـــى 
ال  “نحـــن  الدمســـتاني:  أحمـــد  النائـــب 
نستطيع في التحكم في أرباح الشركات 
ونحن نتعاون مع شركات كثيرة وليست 
شـــركة واحـــدة لتركيـــب وتوفيـــر الدعم 
المالي من أجل تركيب الطاقة الشمسية، 

ولسنا نحن الجهة التي تفرض الفوائد.
“أنتـــم  بالقـــول:  الدمســـتاني  وتداخـــل 
تتعاونـــون مـــع بنـــوك ومؤسســـات مالية 
أليـــس  المشـــاريع، ولكـــن  هـــذه  لتمويـــل 

باستطاعتكم العمل مع الحكومة لتوفير 
دعم للمواطن؟!

وردت لطيفة خليفة بالقول: “كل شـــيء 
متـــاح ونحـــن ال نقـــوم بدعـــم المواطـــن 
بالطـــرق االعتياديـــة ولكـــن لدينـــا طـــرق 
دعـــم أخرى أيًضا وكما أســـلفت نحن في 
مســـيرة ونجـــري دراســـة أثـــر باســـتمرار، 
ويجـــب أن نشـــاهد األمر بشـــكل أوســـع، 
نحـــن نأخـــذ خطـــوات أي نحن لـــم نصل 
للنهاية أي ما زلنا نبذل ونســـعى ونخطو 
نحو مســـيرة كبيرة ولنصل للوجهة التي 
نريدهـــا علينـــا أن نســـعى وهـــي مســـيرة 

متواصلة”.
علـــى  منفتحـــون  “نحـــن  وأضافـــت: 
الجميـــع مـــن أجـــل إبـــداء اآلراء، ونقدم 
المســـاعدات للجميع ونعطي المشـــورات 
للمواطنيـــن  حقيقيـــة  جـــدوى  ونجـــري 
والمستثمرين بشكل عام، وبدأنا الجهود 
بتركيـــب الطاقـــة الشمســـية فـــي مارس 
2018 كان تركيـــب أول نظـــام شمســـي 
في بيت إسكان، وما زالت هنالك جهود، 
وهنـــاك وفـــورات تحققت لهـــذا المواطن 
واآلن يوفر مـــن تكاليف الكهرباء والماء 
بشـــكل كبيـــر واآلن هنالـــك تعـــاون مـــع 
وزارة اإلسكان لتركيب الطاقة الشمسية 
وذلـــك بتجهيـــز المنازل لتركيـــب الطاقة 

الشمسية بذلك”.
لكن الدمســـتاني استمات في الدفاع عن 
وجهة نظره ومضى قائال: “أول من ركب 
الطاقة الشمسية هي األوقاف الجعفرية 
بمســـجد فـــي بـــوري وبعدهـــا بيـــت فـــي 
اإلسكان ولكن تجربة األوقاف لم تنجح 

لحد اآلن ولم يتم تصحيحها أيًضا”.

كالم  علـــى  خليفـــة  لطيفـــة  وعقبـــت 
النائب بالقول: “هي مسيرة ولم نصل 
لمرحلة الكمـــال والتجديـــد والتطوير 

مستمر”.
وأكد النائب ســـالمة نواياه قائال: “لســـت 
ضدكم بل أشـــجكم وأضع يـــدي بيدكم”، 
ولكنه اســـتدرك قائال “عندي تساؤل “هل 
وزارة الكهربـــاء والمـــاء ســـتكون راضية 
عنكم انتم تخربون شغلهم وهم يريدون 
أن يبيعـــون. نريـــد أن يســـتفيد المواطن 

من طاقة مجانية”.
فيمـــا أجابته لطيفة خليفة بالقول: “أنتم 
محتاجون لهيئـــة الكهرباء وليس هنالك 
مـــن يعتمد على الطاقة الشمســـية، ولكن 
الطاقة ســـتوفر لكم التخفيض والتقليل 
أيًضـــا فـــي اســـتخدام الكهربـــاء، ودورنا 
مع هيئة الكهربـــاء تكميلي، ونحن نوجه 
إمكانيات استخدام الكهرباء بدل من أن 
تكون مســـتهلكة من قبـــل هيئة الكهرباء 
مـــن  اســـتخدام  هنالـــك  ســـيكون  فقـــط 

الموارد المتجددة لتوليد الطاقة”.

نقــاش ســاخن بعــد الكشــف عن كلفــة تركيــب الطاقــة لشــقة ســكنية بـــ 9700 دينار

الدمستاني: تخربون شغل “الكهرباء”... و“الطاقة”: نكمل بعض

المزارع يحتاج إلى 
12800 دينار لتركيب 

الطاقة لتشغيل 
األنوار وبعض المراوح

لماذا ال يحصل 
المواطن على دعم 

نسبته 60 % من 
الدولة كبادرة تشجيع؟

هل استخدام الطاقة ُمجٍد ونستغني عن الكهرباء بشكل كامل؟
بوبشيت ينزع الصفة البلدية ويخاطب المشاركين بصفته مواطًنا بسيًطا

^أطلــق عضــو مجلس بلــدي الجنوبية عبدهللا بوبشــيت 
فــي مداخلتــه فــي النــدوة مجموعــة مــن األســئلة للمنتديــن 
وقــال: “ســأبدأ وأنهــي مداخلتــي كفــرد من المجتمع وإنســان 
بسيط يريد أن يتعلم منكم ويفهم ما يدور ويمور في كل ما 
يتعلــق بالطاقــة المســتدامة خصوًصا الطاقة الشمســية وأنا 

أطرح األسئلة كالتالي:
عـــن  نســـتغني  أن  ممكـــن  هـــل 

الكهرباء بشكل كامل؟
هـــل هنالـــك دول جربـــت تركيب 
الطاقـــة الشمســـية علـــى مناطـــق 
واسعة على مستوى قرية مثال؟

ما الذي يقنعني كمواطن أن أغير 
من طاقة تقليدية إلى شمسية؟

هل ســـتكون الهيئـــة متعاونة مع 
شـــركة واحـــدة فقط أو شـــركات 
الطاقـــة  تركيـــب  عمليـــة  فـــي 

الشمسية؟
مـــن خـــالل تجربتكـــم كيـــف تتم 
صيانة األجهزة التي تولد الطاقة 

عبدالله بوبشيت الشمسية؟

https://albiladpress.com/news/2021/4666/bahrain/716680.html
https://albiladpress.com/news/2021/4666/bahrain/716681.html
https://albiladpress.com/news/2021/4666/bahrain/716682.html
https://albiladpress.com/news/2021/4666/bahrain/716683.html
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فريق تغطية ندوة “^”

 المشاركون
 بنــــــــــدوة

”^“

منسق الندوة والتغطية: علوي الموسوي

ادارة الندوة: مروة خميس

إخراج وتنفيذ الملحق: قسم اإلنتاج الفني

اإلسناد التقني: رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك وعبداهلل عيسى

التحرير والتصحيح: جاسم اليوسف وعبدالجليل سلمان

إنتـاج مقاطـع الفيديـو القصيـرة:

رئيس قسم صحافة الفيديو أحمد كريم.

تصوير: رسول الحجيري وخليل ابراهيم.

أســـتاذ الفيزيـــاء ينقـــل دراســـات صادمـــة: تركيـــب األلـــواح الشمســـية ترفـــع الحـــرارة 6 درجـــات
^أعلـــن األســـتاذ فـــي قســـم علـــوم 
بكليـــة  الطبيعيـــة  والمـــوارد  البيئـــة 
الدراســـات العليـــا فـــي جامعـــة الخليـــج 
هنالـــك  أن  الناصـــر  وهيـــب  العربـــي 
توجًهـــا لـــدى الحكومة بتركيـــب الخاليا 
الشمســـية على أســـطح 120 منـــزًل في 
مدينـــة خليفة، مشـــيًرا إلى أنه يجب أن 
توضع التصورات المسبقة لدى الجهات 
الحكوميـــة ل ســـيما “اإلســـكان” ألماكـــن 
وضـــع الخاليـــا الشمســـية في األســـطح 
وترك مســـاحة في الســـطح لســـتجمام 

المواطنين.
وقال: “مضى لنا وقت طويل مع أعضاء 
المســـتدامة  للطاقـــة  العربـــي  المجلـــس 
نعمل على التســـويق للطاقة المستدامة 
وكان البعض يرانا بأننا مدسوســـون من 
الغرب لمحاربة النفط والغاز، ولكن اليوم 
مشاريع الطاقة الشمسية الموجودة في 
المملكة العربية الســـعودية تكفي العالم 
بأكملـــه، وســـعر الـــوات الواحـــد كان 10 

دولر واآلن أصبح بربع دولر”.

وتابـــع: “الخاليا الشمســـية كل 30 يجب 
اســـتبدالها، والســـؤال القائـــم اليوم أين 

سنذهب بهذه الطاقة؟”.
ودعا إلى “التأني في اســـتخدام الطاقة 

الشمســـية، حيـــث إن هنالـــك دراســـات 
اختـــار   ،2018 فـــي  أجريـــت  صادمـــة 
القائمـــون عليهـــا ثـــالث أراض، األولـــى 
أرض للخاليـــا الشمســـية والثانية أرض 

بكـــر ) أي غير مســـخدمة( والثالثة أرض 
وبعـــد  ســـيارات(،  )موقـــف  مرصوفـــة 
استكمال تثبيت الطاقة الشمسية عليها، 
وجدوا أن درجات الحرارة المسجلة في 

المنطقـــة التي بها خاليا شمســـية أكثر بـ 
6 درجـــات على األرض البكر في فصلي 
المرصوفـــة  واألرض  والربيـــع،  الشـــتاء 
كانـــت أكثر بثـــالث درجـــات، والمناطق 

التـــي بهـــا خاليا شمســـية تصبـــح درجة 
الحـــرارة أكثـــر وهـــذه الحـــرارة تنبعـــث 
في الغالف الجـــوي، فلذلك يجب النظر 

لمساوئ وإيجابيات النظام”.
أن  يســـتطيع  الجميـــع  “اآلن  وأضـــاف: 
يركـــب الطاقـــة المتجـــددة مـــع الشـــبكة 
الوطنية وبمعنى ذلك ل يجب أن تكون 
هنالـــك بطاريـــات ولكن المشـــكلة تبقى 
قائمـــة، ألنه عند المســـاء لـــن يكون لدى 
الشخص المستفيد من النظام أي خيار، 
إل مـــع تقنيـــات تخزيـــن الفائـــض وهذه 

تقنيات كبيرة”.
وأفـــاد أن “هنالـــك حراك ممتـــاز ويجب 
أن ننظـــر للطاقـــات المســـتدامة جميعها 
الطاقـــة  وتخزيـــن  الريـــاح  كطاقـــة 
المتجـــددة، حيـــث إن هللا حبانـــا بطاقة 
شمســـية كبيـــرة بما يعـــادل 6 كيلو وات 
لـــكل متر مربع. والمكيف يحتاج 3 كيلو 
وات لتشغيله أي أن كل متر مربع واحد 

لدينا يستطيع أن يشغل مكيفين”.

تركيب الخاليا الشمسية على أسطح 120 منزًل بمدينة خليفة قريبا

فوز فريق جامعة البحرين بسباق كأس العالم لقوارب الطاقة الشمسية في العام 2018الناصر: كان البعض يرانا بأننا مدسوسون لمحاربة النفط

كـــــل متــــــر مــربــــــع واحــــــد لدينــــا يستطيـــــــع أن يشغـــــــل مكيفيــــن

توصيات ندوة “^”: لدعم المواطن بتركيب األلواح الشمسية
تشـــجيع المســـتثمرين مـــن داخـــل البحريـــن بمشـــروعات الطاقـــة المتجـــددة

ضرورة توفير الدعم  «
الحكومي للمواطنين 

الراغبين في تركيب 
أنظمة الطاقة 

الشمسية لتشجيع 
المجتمع على 

االنتقال لهذا النظام.

أهمية استمرار  «
البحث العلمي في 
موضوعات الطاقة 

الشمسية.

تشجيع االستثمار  «
الوطني لمشروعات 

الطاقة المتجددة 
قبل التفكير 
باستقطاب 

افتتاح 4 مختبرات للطاقة المتجددة بجامعة البحرين بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الطاقة المتجددة بجامعة الفبرا البريطانية )ابريل 2019(المستثمرين األجانب.

^أكــد نائــب رئيس جامعــة المملكة للشــؤون األكاديمية والبحث 
العلمــي نــادر البســتكي أن الطاقة الشمســية أصبحت ضــرورة عالمية 
وهــذه الضــرورة لها عدة أبعاد منها اقتصاديــة وبيئية وعلى الصعيد 
البيئيــة فهــذه الطاقــة تقلــل مــن انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون الذي 

يسبب ارتفاع درجة الحرارة.
وأشار في مداخلته الرئيسية بالندوة 
إلـــى أن هنـــاك اتفاًقـــا علـــى مســـتوى 
العالـــم لالتجـــاه للطاقـــة البديلة وفي 
البحريـــن تم اتخاذ خطـــوات إيجابية 
وهنالـــك هيئة مختصة في ذلك وهي 
هيئـــة نشـــطة ولهـــا دور جيـــد لتنفيـــذ 

الطموحات واألفكار.
ولفت إلـــى أن الجامعات في البحرين 
حيـــث  البديلـــة،  بالطاقـــة  مهتمـــة 
فـــي  النـــدوات  مـــن  العديـــد  أقيمـــت 
المملكـــة  وجامعـــة  البحريـــن  جامعـــة 

موضـــوع  لتنـــاول  أيًضـــا  ومؤتمـــرات 
الطاقة المستدامة والطاقة الشمسية، 
وتحدث العديد من الباحثين في آخر 

المستجدات المعنية بهذه القضية.
وبيـــن أنـــه فـــي الســـابق كانت أســـعار 
المـــواد المســـتخدمة لتوليـــد الطاقـــة 
البديلة مـــن الطاقة الشمســـية باهظة 
فـــي  أصبحـــت  اآلن  فيمـــا  الثمـــن 
متنـــاول اليد وأصبح مـــن الممكن ألي 
شـــخص أن يركبها على أســـطح منزله 

والستفادة منها.

فـــي  هائـــال  تطـــورا  هنـــاك  أن  وأفـــاد 
فـــي  صناعـــة  وهنـــاك  التكلنوجيـــا 
البحريـــن وهـــذا تطـــور كبيـــر، وهنالك 
فنيون يعملون في كل شيء، وأصبح 

استخدام الطاقة الشمسية واقعا لدى 
الناس.

وتقـــدم البســـتكي بالشـــكر إلـــى هيئة 
الطاقـــة  وهيئـــة  والمـــاء  الكهربـــاء 

الـــذي  المجهـــود  علـــى  المســـتدامة 
يقدمونـــه فـــي ســـبيل إيجـــاد بدائـــل 
الطاقـــة  تســـاعد  وواقعيـــة  حقيقيـــة 
وتوفيـــر  تشـــغيل  فـــي  العتياديـــة 

الطاقـــة الكهربائيـــة، مطالًبـــا الجهـــات 
ذات الختصاص بضرورة الســـتمرار 

في البحث العملي في هذا المجال.
التجـــاري  القطـــاع  علـــى  أن  وبيـــن 
التفكيـــر  البحريـــن  فـــي  والصناعـــي 
الطاقـــة  تركيـــب  فـــي  جـــدي  بشـــكل 
الشمســـية ألنهـــا مجزيـــة مـــن حيـــث 
الثمـــن، مشـــيًرا إلـــى أن هنالـــك الكثير 
من المؤسســـات التجـــاري التي بدأت 
فعلًيـــا بتركيب هذه الطاقة ألنها توفر 
الكهربـــاء،  اســـتهالك  ســـعر  فـــي  لهـــم 
فيما ل يزال موضـــوع تركيب الطاقة 
الشمســـية على المنازل قيد الدراســـة 
مـــن قبـــل الكثيريـــن مـــن المواطنيـــن 
والمقيمين كون أن سعر تكلفة تعرفة 
الكهربـــاء منخفضـــة لحـــد مـــا بســـبب 
الدعـــم الحكومـــي للكهربـــاء بالنســـبة 

للمواطنين في المنزل األول.

أشجار الطاقة الشمسية في مدينة ديار المحرق نادر البستكي

مديرة العالقات العامة 
واإلعالم بهيئة الطاقة 

المستدامة لطيفة خليفة.

الوكيل المساعد للموارد النائب أحمد الدمستاني.
المالية والخدمات بوزارة 

التربية والتعليم المهندس 
خالد محمد الغريب.

نائب رئيس جامعة 
المملكة للشؤون 

األكاديمية والبحث العلمي 
البروفيسور نادر البستكي.

األمين العام للهيئة 
العربية للطاقة 

المتجددة د. محمد 
الطعاني.

عضو المجلس البلدي 
بالمنطقة الجنوبية 

عبدالله بوبشيت.

األستاذ في قسم علوم 
البيئة والموارد الطبيعية 
بكلية الدراسات العليا في 

جامعة الخليج العربي 
البوفيسور وهيب الناصر.

ضـــرورة عالميـــة والبحريـــن اتهمـــت فـــي تبنـــي النظـــام التكنولوجـــي منـــذ عقـــود

البستكي للمؤسسات التجارية: تركيب الطاقة سيوفر عليكم أمواًل مجزية

https://albiladpress.com/news/2021/4666/bahrain/716684.html
https://albiladpress.com/news/2021/4666/bahrain/716685.html
https://albiladpress.com/news/2021/4666/bahrain/716686.html


  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
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Vacancies Available
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 

SKYWALL TECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33533543  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM 

GOWAID FOR MARKETING AND PROMOTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 17548526  or  NAGEH_72@YAHOO.COM 

Rita manpower agency 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  ritamanpowerbh@yahoo.com 

BISMI PROPERTIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 36900035  or  SHUKKOORMP1@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

CHERAS  RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17211162  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM 

Mayancheri Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33167252  or  BADERB77@HOTMAIL.COM 

Fountains of Good for Decorations - Bahraini partnership 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 13108940  or  AHOSMAN60@GMAIL.COM 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

DORAT AL-MANSOURA COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36152616  or  CAPTINASHRAF74@YAHOO.COM 

VIENNA FOOD STUFF & SOFT DRINKS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17223233  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

ASAACO PROMOTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77305030  or  KHANPTPM1@GMAIL.COM  
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لـــم تعـــد القضايا السياســـية واالجتماعيـــة المتعددة في إيـــران مطروحة 
بخصوصيتها ومشـــخصاتها الحقيقية، وعلى ســـبيل المثال وصل التنافر 
بيـــن الســـلطة والشـــعب بعـــد ســـنوات مـــن اللعـــب بورقتـــي مـــا يســـمونه 
برفـــض  القاضيـــة  النهائيـــة  مرحلتـــه  إلـــى  والمتشـــددين  باإلصالحييـــن 
ومقاطعة العصابتين، من ناحية أخرى، دفع لعب العصابات داخل السلطة 

إلى تثبيت فردية السلطة وشموليتها.
وكانت نتيجة لعب هذين المكونين حصر الصراع بين الســـلطة والشـــعب 
فـــي جانـــب واحـــد وعلـــى أرضيـــة الشـــارع، ومـــن اآلن فصاعـــدا ال مكان 
لخطـــط مجلـــس الماللـــي، وال لصندوق عـــرض انتخاباتهـــم وال ألجهزتهم 
ومؤسســـاتهم السلطوية، وسيتم حل المشـــكلة بين الناس ونظام الماللي 

على أرضية الشارع .
أما خارج ســـلطة الماللي، فقد اجتـــاز المعارضون بكل أطيافهم االمتحان 
على مر السنين، خالل هذه السنوات أصبحت أولوية أية قوة أو معارضة 
مهمـــا كانـــت وأيـــا كان الثمن الذي دفعته مقابل ذلك هي مقدار ومســـتوى 
أصولهـــا ورأس مالهـــا فـــي محاربة نظـــام الماللـــي، ويجـــب أن يكون هذا 
األصـــل ورأس المـــال قادرين على تلبية الحاجة الفعلية لإلطاحة بســـلطة 

والية الفقيه.
ويمكـــن الخـــروج مـــن المســـألتين الســـابقتين بالنتيجـــة التاليـــة :أوال: مع 
تحديـــد الصراع بين الشـــعب والنظام ككل )خصوصـــا بعد مقاطعة 90 % 
انتخابـــات النظام( تم تهيئـــة الظروف الموضوعية لالنتفاضة والثورة في 
إيران بشـــكل كامـــل. ثانيا: أصبـــح تحديد وتثبيت الظـــروف الموضوعية 
المحققـــة للظروف العقلية متمثال في )التنظيم والقيادة( قضية أساســـية 
ملحـــة بالنســـبة إليران كـــرد فعل يمثل االســـتجابة الملبيـــة لمصالح إيران 

الوطنية.
واســـتنادا للســـياق الذي تم وصفه يأتي هذا الســـؤال ليطرح نفســـه وهو: 
مـــا هو رأس المال العيني القائم علـــى األراضي اإليرانية من أجل تحقيق 

الظروف الذهنية )عنصري القيادة والتنظيم( بعد اآلن.
ُيالحظ اآلن أن كل الطرق ممهدة وال وجود لبعض المشاكل على األراضي 
اإليرانيـــة، هناك وجـــود لضرورة ملحة ونقيض حقيقي كبير، أما الضرورة 
الملحـــة فهـــي البديـــل القائم كثـــروة مادية ملموســـة وباليد، أمـــا النقيض 
األساســـي فهو ســـلطة الولي الفقيه، وهذا هو مشـــهد المقارنة بين الحرية 

واالستبداد في مرحلة تحديد مصير إيران المستقبل. “مجاهدين”.

التكاتف العربي.. مجتمعا وحكومات
في ظل ما تعرضنا له من أكبر مجازر بالتاريخ الحديث، وأكبر موجات نزوح 
من الديار واألوطان بالعصر الحديث، وأكبر عمليات تدمير للبنية التحتية 
تتعرض لها أمة بهذا العصر، فالبد من القول مرارا إنه ال ســـبيل أمام األمة 
العربيـــة، كحكومـــات ومجتمعـــات، إال التكاتف والتصـــدي للمؤامرات التي 
أدارهـــا ونفذهـــا تحالف الشـــعوبيين فـــي بعض الدول اإلســـالمية مع بعض 
السياســـات الغربية لتدميـــر المنطقة العربية سياســـيا واقتصاديا وتنمويا، 
تحت حجج تصدير الثورة وإعادة الدولة العثمانية وتصدير الديمقراطية، 
وقـــد انجرفت مع األســـف جماهير عربية وراءها، وكانـــت النتيجة تدميرا 
كامـــال لــــ 6 دول عربيـــة وعدم اســـتقرار في بعـــض الدول العربية وتوســـعا 
كامال للجماعات اإلرهابية، وغيابا شبه كامل لمفهوم الهوية العربية وبداية 
تســـويق للهوية الصفويـــة والعثمانيـــة والغربية، وكلهـــا أدت لغياب مفهوم 

األمن اإلعالمي والسياسي واالقتصادي والمجتمعي العربي.
وفي ظل قيام كل من مصر والسعودية واإلمارات بمسؤولياتها في التصدي 
لمؤامـــرة الربيـــع العربي ومخططات الشـــعوبيين الجـــدد، وفي ظل تصدي 
المجتمـــع العربـــي بكل من العـــراق واليمن وليبيـــا ولبنان وســـوريا للتدخل 
اإليرانـــي والعثمانـــي، فـــإن على الحكومـــات العربية وكل شـــرائح المجتمع 
العربي، باســـتثناء اإلخوان المسلمين ودعاة الصفوية والعثمانية، التصدي 
لهذه المؤامرات والعمل على تعزيز وتعميق مفهوم األمن والوحدة العربية، 
واالعتزاز بالهوية العربية اإلسالمية على حساب الهويات الشعوبية، وعدم 
تســـخير المجتمع العربي وتاريخه وحضارته ومســـتقبله لصالح الصفويين 

والعثمانيين.
لهـــذا يجـــب تكاتف الحكومـــات العربية وكل شـــرائح المجتمـــع العربي في 
الحفـــاظ على مفهوم األمـــن العربي القومي، فما تعرض له المجتمع العربي 
مـــن مـــآس وقتـــل وتشـــريد كان نتيجـــة تآمر من قبـــل كل من الشـــعوبيين 
الجدد الصفويين والعثمانيين وبعض السياسات الغربية، الستمرار سقوط 
المنطقـــة العربية في مســـتنقع الدمار والتخلف واإلرهاب، ليصعد اإلســـالم 
الشـــعوبي العنصـــري الفارســـي والعثمانـــي وترتفـــع رايات هرمز وأنوشـــهر 
وأوثان العثمانيين، على حســـاب اإلســـالم المحمدي العربي الذي سطره آل 

البيت وصحابة الرسول وقادة الفتوحات العرب.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

عباس صنوبري

البديل الشعبي الديمقراطي هو رأسمال وثروة الشعب اإليراني اليوم

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

للتواصل: 17111483

الخطة الوطنية لسوق العمل
فـــي إطار الخطة الوطنية لســـوق العمل التـــي اعتمدها مجلس الوزراء 
حديثـــا، والتـــي بدورها ستســـهم في خلـــق المزيد من الفـــرص النوعية 
للمواطنيـــن وجعلهم الخيار األفضل عند التوظيف، أيضا تأتي تماشـــيا 
مع الحالة الصحية وما أفرزته الجائحة من أمور كثيرة تستدعي إعادة 

النظر.
ونتطلـــع أن تلبـــي الخطـــة الوطنيـــة الطموحـــات فيما يخص اســـتقدام 
العمالـــة الوافدة وعدم اإلبقاء عليها لســـنوات طويلـــة، فاليوم لدينا في 
البحرين أعداد كبيرة من الوافدين وعلى وجه الخصوص اآلســـيويين 
الذيـــن تخطـــوا الســـتين مـــن أعمارهـــم، فهـــم يعملـــون فـــي الكثيـــر من 
الوظائـــف والمهن المختلفة، وباإلمكان إحـــالل أبناء البحرين العاطلين 
عن العمل مكانهم، وبذلك نستطيع أن نحقق تقدما وحلوال وفق الخطة 

الوطنية.
إن اســـتمرارية الموظـــف األجنبـــي فـــي عمله بعـــد بلوغه هـــذه المرحلة 
العمريـــة المتقدمـــة بالتأكيـــد لهـــا تكلفـــة عاليـــة علـــى ميزانيـــة الدولـــة، 
خصوصا في الشأن الصحي، وعليه المطلوب البدء بتسوية أوضاعهم، 

ويســـتثنى مـــن ذلـــك أبناء األمـــة العربيـــة باعتبارهم “ناس منـــا وفينا”، 
خصوصـــا الذيـــن يعملـــون فـــي المهـــن ذات التخصصـــات التـــي تحتاج 

لخدماتهم في وقتنا الحاضر.

الصورة الثانية

لعظيم األسف بعض أصحاب الحسابات المحلية على منصات التواصل 
التـــي يتابعهـــا الكثير من النـــاس داخـــل البحرين وخارجهـــا ال يدققون 
فـــي ما يقومون بنشـــره، خصوصـــا األخبار المحلية التـــي تهم المواطن 
مباشـــرة “يعني ســـاعات إطقـــون الخبر من نصـــه” وينشـــرونه باعتباره 
سبقا كي يستقطبون المزيد من المتابعين، وللتكسب المادي من خالل 

اإلعالنات التجارية التي يعرضونها.
لـــذا يجـــب التثبـــت والتحـــري والدقة قبل نشـــر األخبـــار التي عـــادة ما 
ينقلونهـــا من قنـــوات صحافية وإعالمية محلية، ربما ذلك بحســـن نية 
لكنها تثير بلبلة ولغطا خصوصا بين بعض شرائح المجتمع الذين عادة 

ما يعتمدون على ما تنشره تلك المنصات. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

التنظيمات السرية لعبد الناصر
بالرغـــم من كثرة الدراســـات التـــي تناولت حياة الرئيس المصري األســـبق 
جمـــال عبدالناصـــر السياســـية ودوره المحوري في قيادة ثـــورة 23 يوليو 
1952، فلعـــل القليـــل منها - إْن يوجد - هو الـــذي توقف طويالً أمام مغزى 
نجاحـــه بمفرده في تأســـيس وبناء تنظيم ســـري ُعرف بــــ “تنظيم الضباط 
األحرار” والذي قاد عملية االســـتيالء على الســـلطة فجر ذلك اليوم، وعلى 
عكس االنقالبات العسكرية العربية التي نفذتها أحزاب متمرسة في العمل 
التنظيمي السري، كما في العراق وسوريا والسودان، فلم تكن لعبدالناصر 
قبل تنظيم “الضباط األحرار” أية خبرة قيادية تنظيمية ســـرية سابقة، بل 
لم ينتم أصالً لألحزاب القائمة؛ الســـرية منها والعلنية، باســـتثناء انضمامه 
القصيـــر لإلخـــوان المســـلمين من بـــاب االستكشـــاف. لكـــن عبدالناصر بعد 
انتهاء دور تنظيم الضباط األحرار الســـري شـــعر بالحاجة في الســـتينيات 
إلى تنظيمين سريين وهو على رأس السلطة وفي ذروة شعبيته الداخلية 
والعربية: األول تنظيم “طليعة االشتراكيين” وقد أسسه عام 1963 كجناح 
ســـري داخل حزبه الحاكم “االتحاد االشتراكي”، وضم في صفوفه أعضاء 
من  اليســـار الناصري وماركســـيين أفرج عنهم عام 1964، والثاني تنظيم 
“الطليعة العربية” وقد أسسه عام 1965 باقتراح من فتحي الديب، رئيس 
دائرة الشـــؤون العربيـــة في المخابرات العامة المصريـــة، وكانت العضوية 

فيه مفتوحة للمصريين والعرب وفق شروط محددة.
ولئـــن اســـتمر األول حتـــى 1971 غـــداة تولي أنور الســـادات الســـلطة بعد 
وفـــاة عبدالناصـــر فـــي 1970، فـــإن الثانـــي تمكن مـــن البقاء حتـــى 1986، 
واســـتطاع كتنظيم قومي أن يبني له فروعًا في العراق ولبنان وفلسطين 
وســـوريا وليبيـــا والخليج، وشـــكلت بعض هذه الفروع الحقـــًا نواة أحزاب 
ناصريـــة مازالـــت قائمـــة كما في لبنـــان واليمن لكنها ضعيفـــة، والحال فإن 
كال التنظيمين -الطليعة االشتراكية والطليعة العربية - أخفقا في تحقيق 
األهـــداف المرجـــوة منهما، وتكّشـــف هذا الفشـــل بعـــد هزيمـــة 1967 التي 
قصمـــت ظهـــر عبدالناصـــر وأفضت إلـــى رحيلـــه المباغت ومجـــيء خلفه 
الســـادات الـــذي لم يكـــن واقعًا يؤمن بمبـــادئ األول، وعلـــى رأس العوامل 

التي أدت لذلك اإلخفاق؛ تغييب الديمقراطية في التنظيمين.

رضي السّماك

dr.ali.saegh 
@gmail.com

كانـــت آخـــر رحلة ســـفر لي قبـــل أن يشـــتد فيروس كورونـــا ويصيب 
رحالت السفر في مقتل في العام الماضي، في شهر مارس بالتحديد، 
وذلك بغية مناقشـــة رســـالة الدكتـــوراه، وقد حذرنـــي الغالبية من أن 
أسافر في ظل الظروف الصحية المتردية بسبب بدء انتشار فيروس 
كورونـــا )كوفيد 19(، لكننـــي أصريت على الذهاب، وإتمام المناقشـــة 
رغـــم المخاطر التي قد تعتريها هـــذه الرحلة، والغموض الذي يكتنف 
الفيـــروس وخطره، ومســـتقبل انتشـــاره من عدمه في أنحـــاء العالم، 

ومدى القدرة على احتوائه.
لزمـــت الســـكن الخاص، ولم أكن أخرج إال للضـــرورة القصوى، إلى أن 
أتممت اإلجراءات الالزمة، وناقشت، ونلت الدرجة العلمية التي كنت 
أســـعى للحصول عليها، وقد سبقتها بأشهر رحلة سياحية إلى إحدى 
الـــدول األوروبيـــة؛ الرحالت الســـياحية التـــي نفتقدها اليـــوم لقضاء 
أوقات ممتعة مع العائلة، واالستمتاع بقسط من الراحة واالستجمام 

خالل عام مليء بالعمل، وذلك قبل أن يظهر الفيروس اللعين. 

إن مـــا يدعـــو حقيقة إلى االســـتغراب هذه األيام هـــو االختالف التام 
في التعاطي مع الرحالت بغرض الســـياحة؛ فهناك من ال يبالي تمامًا، 
ويجـــد بأنـــه ال مانـــع من الســـفر، مادام الشـــخص يلتـــزم باالحترازات 
الصحيـــة، ويتبـــع التعليمات، ويحافظ على نفســـه ومـــن حوله، بينما 
يعتبر آخرون أن السفر في الوقت الحالي بمثابة ُمخاطرة كبيرة، قد 
تتســـبب باإلصابة بالفيروس، األمر الذي أقعـــد الماليين في ديارهم، 
فلـــم يشـــدوا الرحـــال إلـــى أي مـــكان منـــذ بـــدء الجائحة، رغـــم بعض 
التطمينات، وشبه مأمونية بعض الدول التي يمكن السفر إليها، وهو 
ما يجعلنا أمام اختالف كبير في الرأي والمنظور، ال يوضح من خالله 
أيهمـــا أصـــح قرارًا، وأقوى حجًة، لكن يبقى الســـفر - في كل األحوال 
- مـــن أكثـــر اللحظات التي ننتظـــر عودتها - نحـــن المعتقدين بخطره 
الراهن - بعد أن ينتهي هذا الكابوس المسمى )كوفيد 19(، والذي بات 

يجثم على حياتنا ويقيد حريتنا.

د. علي الصايغ

في ذكرى السفر



خالد بن حمد: أولمبياد طوكيو تنتصر أمام “كورونا”

أحمر اليد يستهل مشواره بمواجهة السويد

لــدورة األلعــاب االولمبيــة “طوكيــو 2020”،  انطلقــت “رســميا”  أمــس النســخة 32 
بحفــل افتتــاح أقيم تحت رعاية إمبراطور اليابــان ناروهيتو، على الملعب االولمبي 
بالعاصمــة اليابانيــة طوكيــو، والــذي شــهد حضــور القيــادات السياســية والرياضية 
مــن مختلــف دول العالــم وممثلــي الوفــود الرســمية المشــاركة في هذه النســخة من 

األولمبياد. 

وبهذه المناســـبة، أشاد ســـمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
افتتـــاح  بنجـــاح  البحرينيـــة،  األولمبيـــة 
أولمبيـــاد طوكيو التي تقام في الفترة 23 

يوليو - 8 أغسطس المقبل. 
وأثنى ســـموه على الجهود المتميزة التي 
بذلتهـــا امبراطوريـــة اليابـــان الســـتضافة 
وتنظيـــم الحـــدث الرياضـــي العالمي، في 
ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة 
كورونـــا كوفيـــد 19، والتـــي تســـببت فـــي 
تأجيـــل إقامـــة أولمبياد طوكيـــو من العام 

الماضي وحتى هذا العام. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 

خليفـــة: “إن إقامـــة أولمبياد طوكيو يمثل 
أمـــام  الرياضـــي  المجتمـــع  إرادة  انتصـــار 
القيود والتداعيـــات التي فرضتها جائحة 
كورونـــا كوفيـــد 19، حيـــث يشـــكل ذلـــك 
فرصـــة كبيـــرة لعـــودة الحيـــاة الطبيعيـــة 

للرياضة في مختلف أرجاء المعمورة”.
وتابع سموه: “إن اللجنة المنظمة اليابانية 
األولمبيـــة  اللجنـــة  مـــع  بالتعـــاون   2020
الدوليـــة تمكنوا من تذليـــل كافة العقبات، 
لتهيئـــة األجـــواء المالئمـــة بهـــدف تنظيم 
هذه النســـخة مـــن االولمبياد التي تشـــهد 
مشـــاركة 206 دولة، والذي يعد بحد ذاته 
نجـــاح يضـــاف لسلســـلة النجاحـــات التي 

شهدتها الدورات األولمبية الماضية”.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 

خليفـــة عـــن اعتـــزازه الكبيرة بالمشـــاركة 
طابـــور  فـــي  البحرينـــي  للوفـــد  المميـــزة 
العرض بحفل االفتتاح، من خالل الصورة 
الجميلـــة التي عســـكها الوفد عبـــر ارتداء 
أعضاء الوفد للزي الشعبي األصيل، حيث 
يعـــزز ذلـــك ثقافـــة أهـــل البحريـــن ودول 

مجلس التعاون بدول الخليج العربية.
واعتبـــر ســـموه الـــدورات األولمبيـــة أكبـــر 

األحـــداث الرياضيـــة أهميـــة، التـــي تدفـــع 
وتقديـــم  المشـــرف  للتمثيـــل  الرياضييـــن 
وبقـــوة  للمنافســـة  المســـتويات  أفضـــل 
ســـموه  متطلعـــا  اإلنجـــازات،  لحصـــد 
النجـــاح والتوفيـــق للوفـــد البحرينـــي في 

هـــذه النســـخة، حاثـــا ســـموه الرياضييـــن 
البحرينييـــن ليكونوا خير ســـفراء لمملكة 
المســـتويات  يقدمـــوا  وأن  البحريـــن، 
الشـــخصية  األرقـــام  لتحقيـــق  المشـــرفة 

والنتائج المتميزة في الملتقى الرياضي.

منتخب اليد يواجه السويد

يســـتهل منتخبنا الوطني األول لكرة اليد مشـــواره 
بأولمبياد طوكيو 2020 في أول مشـــاركة تاريخية 
لـــه بدورة األلعـــاب األولمبية عندما يواجه الســـويد 
وصيـــف بطولة العالـــم 2021 الســـاعة 8:15 صباحا 
بتوقيـــت مملكـــة البحريـــن )2:15 ظهـــرا بتوقيـــت 
اليابان(، وســـتنقل المباراة على قناة بي ان سبورت 

اكسترا2.
وكانـــت القرعـــة أوقعـــت منتخبنـــا فـــي المجموعـــة 
الثانيـــة التـــي تضم الدنمـــارك بطل العالم والســـويد 
الوصيـــف والبرتغـــال واليابـــان ومصـــر، بينمـــا تضم 
األرجنتيـــن  منتخـــب  مـــن  كال  األولـــى  المجموعـــة 
وإســـبانيا والبرازيـــل وألمانيـــا والنرويـــج وفرنســـا 
وتلعـــب الفـــرق مبارياتهـــا بنظـــام الـــدوري مـــن دور 
واحد ويتأهل األول والثاني من كل مجموعة للدور 

نصف النهائي لتحديد طرفي المباراة النهائية.
ويعتبـــر منتخبنـــا هـــو المتأهـــل الوحيـــد عـــن القارة 
اآلسيوية بعدما فاز على كوريا الجنوبية في نهائي 
التصفيات اآلسيوية 29-34 لينضم إلى الـ 12 فريقا 
الذين خطفوا بطاقة التأهل لألولمبياد، فيما تشارك 

اليابان بصفتها البلد المستضيف.
آرون  اآليســـلندي  المـــدرب  المنتخـــب  ويقـــود 
كريستيانســـون وهو المـــدرب ذاته الـــذي نجح في 
قيـــادة “منتخـــب المحاربيـــن” إلـــى األولمبيـــاد ألول 
مرة في تاريخ اللعبة بالتصفيات اآلسيوية المؤهلة 
ألولمبيـــاد طوكيـــو 2020 التـــي نظمتهـــا قطـــر فـــي 
2019، فيما يتولى مهمة المدرب المســـاعد الوطني 

عصام عبدهللا.
ونظـــرا لظـــروف الجائحـــة التـــي حالـــت دون إقامة 
معســـكر تدريبـــي خارجـــي، فقـــد اكتفـــى منتخبنـــا 
مواجهـــة  عبـــر  المحليـــة  بالتحضيـــرات  الوطنـــي 
استونيا مرتين، قبل أن يغادر إلى طوكيو قبل نحو 
أســـبوع من انطالق الحدث ليقيم معســـكرا قصيرا 
لعب خالله مواجهة واحدة أمام األرجنتين كســـبها 
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رؤية خالد بن حمد.. سر التأهل

قبـــل نحـــو ســـنتين تقريبـــا وتحديـــدا فـــي النصـــف 
الثاني من العام 2019 لم يحســـم االتحاد البحريني 
لكرة اليد مشـــاركته في البطولة اآلسيوية المؤهلة 
ألولمبياد طوكيو 2020 التي استضافتها قطر بشهر 
أكتوبـــر من ذات العام ألســـباب فنيـــة، وكانت هناك 

نية تجاه عدم المشاركة في البطولة.
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة ورئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة كان صاحـــب قرار المشـــاركة حين حث 
اتحـــاد كـــرة اليـــد علـــى التواجـــد فـــي التصفيـــات 
ومجابهـــة كافـــة التحديـــات والظـــروف بدعـــم مـــن 
اللجنـــة األولمبيـــة، مراهنـــا على قـــدرة منتخبنا في 
تحقيـــق نتيجـــة مشـــرفة، وهـــو مـــا حصـــل بالفعـــل 
عندمـــا تأهل منتخب المحاربين لنصف النهائي في 
التصفيـــات وتخطي منتخب قطر المســـتضيف، ثم 

فاز على كوريا الجنوبية في النهائي ليحجز مقعده 
مـــن بين الــــ 12 منتخبا في أولمبيـــاد طوكيو 2020 
ويصبح الممثل الوحيد للقارة اآلسيوية عن طريق 
التأهل، ليشكل ســـموه السبب الرئيس وراء تواجد 
منتخبنـــا في هـــذا المحفل األولمبـــي وكتابة تاريخ 
جديـــد لكرة اليد البحرينية التي أصبحت أول لعبة 
جماعية تشـــارك في األولمبياد، وهو ما يعكس ثقة 

سموه بالالعبين ورؤية سموه السديدة.

الوفد اإلداري.. عمل متواصل 

منذ وصولهم إلى العاصمة اليابانية طوكيو بتاريخ 
17 يوليو الجـــاري يبذل الوفد اإلداري بقيادة مدير 
البعثـــة حمد بوحجي جهودا كبيرة في تقديم كافة 
التســـهيالت وتذليـــل العقبـــات أمـــام البعثـــة ســـواء 
الالعبين والمدربين واإلعالميين واألطقم اإلدارية 
تهيئـــة  بهـــدف  المشـــاركة؛  للمنتخبـــات  المرافقـــة 

األجواء المثالية للمنتخبات الوطنية المشاركة.

ويعمـــل الوفـــد اإلداري منـــذ الصبـــاح الباكـــر وحتى 
ســـاعة متأخرة من المســـاء في مقـــر البعثة بالقرية 
الرياضيـــة مـــن خـــالل توزيـــع المهـــام واألدوار على 
كافـــة أفراد الوفـــد إلنجاز كافة الترتيبـــات المتعلقة 
بالمشـــاركة، وتلبية احتياجات الالعبين والمدربين، 
فيمـــا يقوم حمد بوحجـــي بعملية القيـــادة واإلدارة 
للوفـــد بصـــورة منظمة وسلســـلة من خـــالل متابعة 
كافـــة شـــؤون البعثـــة والتخطيـــط المســـبق لكافـــة 
العمليات المرتبطة بالتنقـــل والمواصالت ومواعيد 
المباريـــات وتوفير متطلبـــات المنتخبات والمتابعة 

المستمرة مع اللجنة المنظمة.

المالكم التيبوف ينازل األذربيجاني 
عبدالالييف

في أول مشـــاركة للعبة المالكمـــة البحرينية بدورة 
“دينيـــس  المالكـــم  يخـــوض  األولمبيـــة  األلعـــاب 
التيبـــوف “ نزاله األول في الدور 32 بدورة األلعاب 

األولمبيـــة “أولمبيـــاد طوكيـــو 2020” أمـــام المالكـــم 
األذربيجاني محمد عبدالالييف بوزن 91 كيلوغرام 
الســـاعة الثامنـــة والنصـــف مســـاء بتوقيـــت اليابان 
)الثانيـــة والنصف صباحا بتوقيـــت مملكة البحرين(  
وذلك بناء على ما أسفرت عنه القرعة التي أجريت 

يوم أمس األول.
ويطمـــح المالكـــم “دينيـــس التيبوف “ إلـــى تخطي 
عقبـــة الـــدور الـ 32 من المســـابقة وبلـــوغ دور الـ 16 

وصوال إلى األدوار النهائية.
وكان المالكـــم “دينيس التيبوف “ بدأ تدريباته فور 
وصوله إلى العاصمـــة اليابانية طوكيو تحت قيادة 
المـــدرب اإلنجليزي توني ديفيـــس فيما خاض قبل 
ذلـــك معســـكرا تدريبيـــا فـــي العاصمـــة البريطانيـــة 
لنـــدن والثاني في دبي، ويأمـــل “دينيس التيبوف “ 
تحقيق نتيجة مشـــرفة في أول مشـــاركة للمالكمة 
البحرينيـــة، فيمـــا يعتبـــر تأهلـــه إنجازا للعبـــة بعدما 
نجح في خطف بطاقة التأهل بكل جدارة واقتدار.

خالد بن حمد يتوسط منتخب كرة اليد بعد التأهل ألولمبياد طوكيو 2020

الوفد اإلداري يزاول مهامه بمقر البعثةالمدرب توني مع الالعب دينيس التيبوف

منتخبنا الوطني لكرة اليد

طوكيو - حسن علي   |   تصوير : علي الحلواجي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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ســموه يعــرب عــن اعتــزازه بالمشــاركة المميــزة للوفــد البحرينــي فــي طابــور العــرض

32 الــــــــــدور  فـــــي  األول  نـــــزالـــــه  يــــخــــوض   “ التــــيــــبــــوف  ــس  ــ ــي ــ ــن ــ دي

TeamBahrain

سموه: اليابان بذلت 
جهودا متميزة 

الستضافة وتنظيم 
الحدث الرياضي العالمي

سموه لـ “الرياضيين 
البحرييين”: كونوا خير 

سفراء للبحرين وقدموا 
المستويات المشرفة

سموه: إقامة  النسخة 
انتصار إلرادة المجتمع 

الرياضي أمام قيود 
وتداعيات “كورونا”  

سموه: مشاركة 206 
دول نجاح يضاف 

لسلسلة نجاحات الدورات 
األولمبية الماضية

سمو الشيخ خالد بن حمد



Sports@albiladpress.com

السبت 24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 - العدد 4666
11

الروح األولمبية تنتصر بافتتاح أولمبياد طوكيو 2020 

فتحــت العاصمــة اليابانيــة ذراعيهــا الحتضــان العالــم وانتصــرت الــروح 
األولمبيــة بافتتــاح النســخة الثانية والثالثين مــن دورة األلعاب األولمبية 

“أولمبياد طوكيو 2020”، التي ستنطلق حتى 8 أغسطس المقبل.

األولمبـــي  طوكيـــو  ملعـــب  وشـــهد 
االنطالق الرســـمي للـــدورة المؤجلة 
مـــن 2020 لتعلـــن التحـــدي في وجه 
 ،”19  – “كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة 
بحضـــور عـــدد مـــن كبـــار القيـــادات 
السياسية والرياضية واألولمبية من 

مختلف دول العالم.
وشـــهد حفـــل االفتتاح نائـــب رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية رئيس 
بعثـــة مملكة البحرين ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة 
واألميـــن العام للجنة األولمبية نائب 

رئيس الوفد محمد النصف.
وأعلـــن إمبراطور اليابـــان ناروهيتو 
رســـميا عن افتتاح أولمبياد طوكيو، 
متمنيـــا النجـــاح لأللعـــاب األولمبية. 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وألقـــى 
الدوليـــة األلماني تومـــاس باخ كلمة 
بانطـــالق  ســـعادته  عـــن  فيهـــا  عبـــر 
الـــدورة قائال “إنها لحظـــة أمل.. هي 
مختلفـــة تمامـــا ونعتز بهـــذه اللحظة 

ألننا هنا سويا”.
وأضاف “نشكر الشعب الياباني على 
كـــرم الضيافـــة ونثمن جهـــود اللجنة 
المنظمة التي قامت بعمل رائع نيابة 
عن جميـــع الرياضييـــن األولمبيين”، 
وقال في رســـالة وجههـــا للرياضيين 
“لقد عانيتم، ولم تستسلموا وتحول 
حقيقـــة..  إلـــى  األولمبـــي  حلمكـــم 
الـــدرس الذي تعلمنـــاه نحتاج للمزيد 

من التضامن..”.
المضـــرب  كـــرة  العبـــة  وأوقـــدت 
الشـــعلة  أوســـاكا  ناومـــي  اليابانيـــة 
األولمبية، وأقيمت مراســـم االفتتاح 
وســـط مدرجات شـــبه خاليـــة؛ نظرا 
بحضـــور  للجماهيـــر  الســـماح  لعـــدم 
الحفـــل  تضمـــن  كمـــا  المنافســـات، 
بعـــض العروض الفنية والموســـيقية 

واأللعاب النارية.
البحرينـــي  الوفـــد  ظهـــر  وكعادتـــه، 
فـــي طابـــور العرض بحفـــل االفتتاح 
بصـــورة رائعة ومميـــزة، إذ كان رقم 
البحريـــن فـــي ترتيـــب الـــدول 132 
وذلـــك بنـــاء علـــى ترتيـــب الحروف 

األبجديـــة اليابانية، وتشـــرف بحمل 
علـــم البحرين قائد منتخب كرة اليد 
حســـين الصياد، وشـــاركت في حمل 
العلم العبة منتخب السباحة نور طه 
يوسف مرتدية ثوب النشل الشعبي، 
مـــن  الكثيـــر  أضـــواء  جـــذب  الـــذي 
والمنظمين  اليابانييـــن  المتطوعيـــن 
وممثلـــي الدول الذيـــن حرصوا على 

التقاط الصور التذكارية معها.
وشاركت السباحة نور طه في حمل 
العلـــم بعـــد التعليمات التـــي صدرت 
مـــن اللجنـــة المنظمـــة قبـــل 4 أيـــام 
بأهمية المساواة بين المرأة والرجل 
في الرياضة، من خالل إشراك امرأة 
مع الرجل في حمل علم بالدهم في 
حفـــل االفتتـــاح، وهـــو تقليـــد جديد 
يتم تطبيق حديثا في هذه النســـخة 
لتتقـــدم نـــور طـــه الوفد إلـــى جانب 

الصياد.
وشارك في حفل االفتتاح 12 رياضيا 
من أفراد البعثـــة البحرينية مرتدين 
والغتـــرة  )الثـــوب  الشـــعبي  الـــزي 
والعقال( ليعكســـوا التراث البحريني 
والثقافة الخليجية األصيلة، وتكون 
وفد طابـــور العرض من مدير البعثة 
مـــدرب  ومســـاعد  بوحجـــي  حمـــد 
منتخـــب كـــرة اليـــد عصـــام عبدهللا، 
علـــي  حســـن  اإلعالمـــي  والموفـــد 
واإلداري حســـن عبدالرحيم وإداري 
منتخـــب اليد خالد الناجـــم، والعبي 
كـــرة اليد، هـــم: محمد ميـــرزا وعلي 
ميرزا ومحمد عبدالحســـين وحســـن 

السماهيجي وأحمد جالل.
وقوبل الوفد البحريني بتحية كبيرة 
مـــن المنظميـــن وبعـــض الموجودين 
في بعض المدرجـــات، وحظي حفل 
االفتتـــاح وتحديـــًدا مشـــاركة الوفد 
البحريني في طابور العرض بمتابعة 
كبيـــرة جـــدا مـــن الشـــعب البحريني 
والجماهيـــر الرياضيـــة عبـــر شاشـــة 
التلفـــاز وذلـــك عبـــر التفاعـــل الكبيـــر 
الذي حصده المشاركون في الطابور 

في وسائل التواصل االجتماعي.

سمو الشيخ عيسى بن علي  أثناء حضوره حفل االفتتاح

وفد البحرين بافتتاح أولمبياد طوكيو

الوفد البحرين ظهر بصورة مميزة الدول المشاركة اثناء حفل االفتتاح

ملعب طوكيو األولمبي شهد حفل االفتتاحافتتاح أولمبياد طوكيو.. فقرات وعروض فنيةالحلقات األولمبية كانت حاضرة باالفتتاح

طوكيو - حسن علي   |   تصوير : علي الحلواجي
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رغم القمع ... تجدد احتجاجات األهواز وسط انقطاع اإلنترنت

منظمات حقوقية: إيران تستخدم القوة المفرطة ضد المحتجين

قالـــت منظمـــات حقوقيـــة، أمس 
الجمعة، إن إيران تستخدم “القوة 
المفرطـــة” بشـــكل غيـــر قانونـــي، 
فـــي تصديهـــا الحتجاجـــات على 
بمحافظـــة  الميـــاه  شـــح  خلفيـــة 
خوزستان الغنية بالنفط، جنوب 

غربي البالد.
وأعلنـــت منظمـــة العفـــو الدولية، 
أنها تأكدت من مقتل 8 أشخاص 
المتظاهريـــن  مـــن  األقـــل  علـــى 
والمـــارة، من بينهـــم مراهق، في 
وقت لجأت السلطات الستخدام 
الذخيرة الحية لفض التظاهرات.

وقالـــت وســـائل إعـــالم إيرانيـــة 
ومسؤولون، إن 4 أشخاص على 
األقـــل قتلـــوا، من بينهم شـــرطي 
“انتهازييـــن”  متهمـــة  ومتظاهـــر، 
و”مثيـــري شـــغب” بإطـــالق النـــار 
على المتظاهرين وقوات األمن.

تجددت االحتجاجات على شـــح 
المياه في مدينة معشـــور جنوب 
رغـــم  أمـــس،  األهـــواز  منطقـــة 
االنتشـــار األمنـــي الكثيـــف، وفي 

ظل استمرار انقطاع اإلنترنت.
 ،NetBlocks منظمـــة  وكانـــت 
اإلنترنـــت  حريـــة  تراقـــب  التـــي 
فـــي العالـــم، أفـــادت فـــي وقـــت 
شـــبه  انقطـــاع  بحـــدوث  ســـابق 
فـــي  اإلنترنـــت  لخدمـــة  كامـــل 
األهواز، مشيرة إلى أن الحكومة 
اإليرانيـــة تريـــد منـــع المحتجين 

من التعبير عن غضبهم.
واعتبرت منظمة العفو أن “قوات 
األمن اإليرانية نشرت بشكل غير 
قانوني القوة، بما يشـــمل إطالق 
وخرطـــوش  الحيـــة  الذخيـــرة 
الصيد، لســـحق تظاهرات سلمية 

في غالبيتها”.
وأوضحت أن تحليال لتسجيالت 
مصورة لالحتجاجـــات وروايات 
أن  إلـــى  “يشـــير  عيـــان،  شـــهود 

قوات األمن اســـتخدمت أسلحة 
وبنـــادق  فتاكـــة  أوتوماتيكيـــة 
عشـــوائية  ذخيـــرة  تســـتخدم 
المســـيل  والغـــاز  بطبيعتهـــا، 

للدموع”.
من جانبها، قالت منظمة “هيومن 
بيـــان  فـــي  ووتـــش”  رايتـــس 
منفصـــل، إن الســـلطات اإليرانية 
اســـتخدمت على ما يبدو “القوة 
المفرطة ضـــد المتظاهرين” وإن 
علـــى الحكومـــة إجـــراء “تحقيق 

شفاف” في الوفيات.
وقالت الباحثة في شؤون إيران 
لـــدى “هيومـــن رايتـــس ووتش”، 
تـــارا ســـبهري فـــر، إن “الســـلطات 
مقلـــق  ســـجل  لديهـــا  اإليرانيـــة 
للغايـــة مـــن الرد بالرصـــاص على 
متظاهرين مســـتائين إزاء تفاقم 
الصعوبـــات االقتصادية وتدهور 

الظروف المعيشية”.
وكانـــت منظمـــات حقوقيـــة قـــد 
اتهمـــت إيـــران بقمـــع تظاهـــرات 
 2019 فـــي  خرجـــت  واســـعة 

أســـعار  رفـــع  علـــى  احتجاجـــا 
الوقـــود، بحســـب منظمـــة العفو، 
أدت إلـــى مقتـــل 304 أشـــخاص 

على األقل.
المكتـــب  مديـــر  نائبـــة  وقالـــت 
األوســـط  للشـــرق  اإلقليمـــي 
وشـــمال إفريقيـــا فـــي المنظمـــة، 
“الســـلطات  إن  الطحـــاوي  ديانـــا 
اإليرانية لديها ســـجل مروع من 
االســـتخدام غيـــر القانوني للقوة 
فـــي  األحـــداث  تواتـــر  الفتاكـــة. 
خوزستان يحمل أصداء مروعة 

)لما حدث( في نوفمبر 2019”.
وقالت منظمة العفو إن المراهق 
يدعـــى هادي بهمانـــي، وقتل في 
بلـــدة إيذه، حســـب مـــا أوضحت 

وكالة فرانس برس.
اإليرانيـــة  الســـلطات  وحملـــت 
شـــغب”  ومثيـــري  “انتهازييـــن 
مســـؤولية انـــدالع االضطرابات، 
فيما نشـــرت وكالة فارس لألنباء 
مقابالت مـــع أقارب رجلين قتال، 
نأى خاللها األقارب بأنفسهم عن 

أعمالهما.
لكـــن منظمـــة العفـــو نقلـــت عـــن 
أمـــن  عناصـــر  إن  قولـــه  مصـــدر 
إحـــدى  زاروا  مدنـــي  بلبـــاس 
العائلتين “وأجبروهـــا على إلقاء 

نص أعد مسبقا أمام الكاميرا”.
وقالت هيومن رايتس إن تقارير 
وردت عـــن انقطاع اإلنترنت في 
المنطقة، مشـــيرة إلى أنه “خالل 
الماضيـــة،  الثـــالث  الســـنوات 
عمـــدت الســـلطات بشـــكل متكرر 
إلـــى تقييد الوصـــول للمعلومات 

خالل احتجاجات”.
وتعتبـــر خوزســـتان المطلة على 
الخليج، واحـــدة من أبرز مناطق 
إنتـــاج النفط في إيـــران، وإحدى 
أغنـــى المحافظـــات الــــ31، لكنها 
تعانـــي مـــن موجـــة جفـــاف منـــذ 

مارس.
مـــن  المنطقـــة  ســـكان  وغالبيـــة 
يشـــكون  الذيـــن  الســـّنة،  العـــرب 
مـــن تعرضهم للتهميـــش من قبل 

السلطات.

عواصم ـ وكاالت

استمرار االحتجاجات في األهواز رغم االنتشار األمني الكثيف

دبي – العربية.نت

أعلـــن الجيش اليمني مقتل عدد من 
عناصر ميليشـــيا الحوثي المدعومة 
مـــن إيـــران، خـــالل محاوالت تســـلل 
باتجـــاه مواقع للجيش فـــي أطراف 

محافظة مأرب.
واســـتهدفت قوات الجيش مجاميع 
من الميليشـــيا التي حاولت التســـلل 
في جبهات المشـــيريف وجبل مراد، 
ورحبـــة، مشـــيرة إلـــى أنهـــا أجبرتهـــا 
قتلـــى  ســـقوط  بعـــد  الفـــرار  علـــى 

وجرحى في صفوفها.
مدفعيـــة  قصفـــت  الســـياق،  فـــي 
فـــي  للميليشـــيا  تعزيـــزات  الجيـــش 
مواقـــع متفرقـــة بجبهـــات صـــرواح، 
وكبدتها خسائر في األرواح والعتاد.

وكانـــت قـــوات الجيـــش اليمنـــي قد 
حققت اإلثنين الماضي تقدما جديدا 
في جبهات القتـــال جنوب محافظة 
مأرب، وســـط خسائر بشرية ومادية 
في صفوف ميليشيا الحوثي. وقال 
المركز اإلعالمي للجيش اليمني، في 
بيـــان، إن الجيـــش والمقاومة حرروا 
مواقـــع ومرتفعـــات حاكمـــة باتجـــاه 
وادي الوينـــان منها جبـــال المنصاعة 
وأم القبور والشـــهيد وتويلقه وتباب 

علفا.
كمـــا أكـــد حينهـــا ســـقوط العديد من 
عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل 
وجريـــح، إضافـــة إلى خســـائر أخرى 

في العتاد.

مأرب.. مقتل عناصر حوثية في محاولة تسلل لمواقع الجيش

عواصم ـ وكاالت

أثارت تصريحـــات وزير الداخلية 
التركـــي، ســـليمان صويلو، بشـــأن 
دخول العراق وسوريا مشيا على 
األقـــدام، غضبـــا سياســـيا واســـعا، 
العراقيـــة، وســـط  األوســـاط  فـــي 
مطالبات، بوقـــف انتهاكات أنقرة، 
واســـتدعاء الســـفير التركـــي لدى 

بغداد علي رضا كوناي.
فـــي تصريحـــات،  وقـــال صويلـــو 
خالل مهرجان في مدينة شرناخ: 
إن “األيـــام التـــي نذهـــب فيها إلى 
العراق وسوريا سيرا على األقدام 
من هنا ليســـت بعيدة، فهي قريبة 

بإذن هللا”. بحسب تعبيره.
سياســـية  أوســـاط  وردت 

تلـــك  علـــى  عراقيـــة، 
التصريحـــات، وطالبـــت 
فعـــل  بـــرد  الحكومـــة 
وصريـــح،  واضـــح 

الضغـــط  أرواق  واســـتخدام 
الممكنة، تجاه اســـتفزازات أنقرة، 
دون االكتفاء باإلدانة واالستنكار.
لجنـــة  عضـــو  وعـــد  جانبـــه،  مـــن 
ورئيـــس  الخارجيـــة،  العالقـــات 
لجنة الصداقة العراقية - التركية، 
ظافـــر العانـــي، تصريحـــات وزيـــر 
الداخليـــة بأنهـــا تعـــدٍّ على ســـيادة 
العـــراق. وأضـــاف “كنـــا ننتظر من 
تركيا الجارة موقفا يعزز استقرار 

العراق ال أن يزيده اضطرابا”.
لكن ردود فعل الطبقة السياســـية 
ال تتعـــدى غيـــر مطالبـــة الحكومة 
بالـــرد، أو توجيـــه كلمـــات تهديـــد 
التأكيـــد  أو  لتركيـــا،  ووعيـــد 
علـــى مراعاة حســـن الجوار، 
الســـيادة  واحتـــرام 
دون  مـــن  العراقيـــة، 

نتائج على األرض.

تصريحات تركية توسعية تغضب العراقيين

بيروت ـ وكاالت

المســـتمر  االقتصـــادي  االنهيـــار  جـــراء 
فـــي لبنان ومـــا يترتب عليه مـــن انقطاع 
للكهرباء وشـــح فـــي المحروقات، حذرت 
منظمـــة األمـــم المتحـــدة للطفولـــة، أمس 
الجمعة، من انهيار شـــبكة إمدادات المياه 

العامة في لبنان خالل شهر.
وأوردت فـــي بيـــان: “يتعـــرض أكثر من 4 
مالييـــن شـــخص، بينهـــم مليـــون الجـــئ، 
لخطر فقدان إمكان الحصول على المياه 

الصالحة للشرب في لبنان”.
من جهتها، قالت ممثلة المنظمة في لبنان 
يوكـــي موكو، إن “قطـــاع المياه في لبنان 
يتعـــرض للخـــراب والدمار بســـبب األزمة 
االقتصادية الحالية”، وفق فرانس برس.

كمـــا عـــددت المنظمة أســـباب عـــدة بينها 
العجـــز عـــن دفـــع كلفـــة الصيانـــة بالدوالر 
وانهيار شـــبكة الكهرباء و”مخاطر ارتفاع 
كلفـــة المحروقـــات”، متوقعـــة أن تتوقف 

معظـــم محطـــات ضـــخ المياه عـــن العمل 
“تدريجيـــًا فـــي مختلف أنحـــاء البالد في 

غضون أربعة إلى ستة أسابيع مقبلة”.
وحـــذرت موكو مـــن أن “افتقـــار الوصول 
إلـــى إمـــدادات شـــبكة الميـــاه العامـــة قـــد 
ُيجبـــر األســـر علـــى اتخاذ قـــرارات صعبة 
للغاية فيما يتعلق باحتياجاتها األساسية 

من المياه والصرف الصحي والنظافة”.
وفي حال انهيار شبكة اإلمدادات العامة، 

قـــدرت المنظمـــة أن ترتفـــع كلفة حصول 
األســـر على المياه بنســـبة 200 % شهريا؛ 
شـــركات  إلـــى  للجـــوء  ســـتضطر  كونهـــا 
لبنـــان  أن  الميـــاه. يذكـــر  لشـــراء  خاصـــة 
يواجه منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا 
غيـــر مســـبوق ُيعـــد مـــن بيـــن األســـوأ في 
العالـــم منذ منتصف القرن التاســـع عشـــر 
بحســـب البنـــك الدولـــي. وبـــات أكثـــر من 

نصف السكان تحت خط الفقر.

جــراء االنهيــار االقتصــادي المســتمر وشــح المحروقــات
تحذير أممي.. شهر يفصل لبنان عن العطش

واشنطن - وكاالت

أكـــد وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي أنتوني 
واشـــنطن  بيـــن  العالقـــة  أن  بلينكـــن، 
وبغـــداد “مبنية على االحتـــرام والمصالح 
المشتركة”، فيما أكد نظيره العراقي فؤاد 
حســـين، على مواصلة التعاون والتنسيق 
األمنـــي مـــع الواليـــات المتحـــدة، مشـــددا 
علـــى ضرورة التنســـيق الدولـــي لمواجهة 
تنظيم داعش. وقـــال أنتوني بلينكن في 
مؤتمـــر صحافي بواشـــنطن، إن الشـــراكة 
مع بغداد “لها أبعاد متعددة.. وتستند إلى 

االحترام والمصالح المتبادلة”.
لهـــا  الدولتيـــن  بيـــن  “الشـــراكة  وأضـــاف: 
أبعـــاد كثيـــرة وهنـــاك تحديـــات نواجهها، 
مثـــل جائحة كوفيد19- والتغير المناخي 
والطاقـــة المتجـــددة. الواليـــات المتحدة 
واحـــدة مـــن أكبـــر مقدمـــي المســـاعدات 
اإلنســـانية للعراق، وتعمل لتوفير الفرص 
للشـــعب العراقي، ولهذا فإن الشـــراكة لها 

أبعاد أكثر من المجال العسكري”.
من جانبـــه، أكد وزيـــر الخارجية العراقي 
الـــذي  الحـــوار  أن  علـــى  حســـين  فـــؤاد 
أجـــراه مـــع نظيـــره األميركـــي، يســـعى لــــ 
“خدمة البلديـــن وتعميق التعاون والعمل 

المشترك”.
وشـــدد على ضرورة احترام سيادة بالده 

وعدم زجه في صراعات إقليمية.
الحـــوار  جولـــة  بـــدء  مـــع  وأضـــاف 

الواليـــات  مـــع  الرابعـــة  اإلســـتراتيجي 
المتحـــدة، أن بـــالده تثمـــن الجهـــود التي 
لتأهيـــل  األميركيـــة  الحكومـــة  تبذلهـــا 

وتدريب القوات األمنية العراقية.
كمـــا أوضـــح أن القوات األمنيـــة العراقية 
ال تزال بحاجـــة إلى البرامج التي تقدمها 
الواليـــات المتحـــدة المتعلقـــة بالتدريـــب 
والتسليح والتجهيز وبناء القدرات، وفق 

ما نقلت وكالة األنباء العراقية )واع(.

بدء جولة الحوار اإلستراتيجي الرابعة مع الواليات المتحدة
العراق يدعو إلى عدم زجه في صراعات إقليمية

كابول ـ وكاالت

اشـــترطت حركة طالبـــان في بيان، 
الرئيـــس  رحيـــل  الجمعـــة،  أمـــس 
كشـــرط  غنـــي،  أشـــرف  األفغانـــي، 
تفاوضيـــة،  عمليـــة  ألي  أساســـي 
معتبـــرة أن على األخير الرحيل من 

أجل أي اتفاق سالم.
كمـــا أكـــدت الحركـــة أنـــه لـــن يكون 
هناك سالم في أفغانستان من دون 

التفاوض على حكومة جديدة.
جـــاء هـــذا فـــي وقـــت أوضـــح فيه 
أنبـــاء  لـــوكاالت  باســـمها  الناطـــق 
روســـية، أن الحركـــة تســـيطر على 
أفغانســـتان،  حـــدود  مـــن   %  90
حيـــث تقـــود هجومـــا متزامنـــا مـــع 

انســـحاب القوات األجنبية، من 
هـــذه  مـــن  التحقـــق  دون 

التصريحـــات من مصادر 
مستقلة.

هللا  ذبيـــح  وأضـــاف 

نوفوســـتي  ريـــا  لوكالـــة  مجاهـــد 
الحكوميـــة أن “الحـــدود األفغانيـــة 
وأوزبكســـتان  طاجيكســـتان  مـــع 
وتركمانستان وإيران، أي قرابة 90 

%، تحت سيطرتنا”.
نفـــت  األفغانيـــة  الحكومـــة  أن  إال 
تمامـــا هـــذه المعلومـــات، ووصـــف 
المتحدث باسم وزارة الدفاع فؤاد 
عمـــان، عبـــر حســـابه علـــى تويتـــر، 
نقـــل وكالة األخبار الفرنســـية لخبر 
ســـيطرة الحركـــة المتشـــددة علـــى 
90 % من حدود أفغانســـتان، بأنها 
واحـــدة مـــن األخبـــار المفبركة لهذا 

العام.
وزارة  أعلنـــت  المقابـــل،  فـــي 
أن  الروســـية  الخارجيـــة 
طالبان أبلغتها اســـتعدادها 
تشـــكيل حكومة شاملة 
مع السلطات في كابول.

طالبان تشترط رحيل الرئيس األفغاني للتفاوض
عواصم ـ وكاالت

الدولـــي،  األمـــن  مجلـــس  وافـــق 
إعـــالن  علـــى  الجمعـــة،  أمـــس 
تســـوية  إلـــى  يدعـــو  باإلجمـــاع 
النـــزاع القبرصـــي “علـــى أســـاس 
بمجتمعيـــن  فيدرالـــي  نظـــام 
ومنطقتين مع مساواة سياسية”، 
ودان “األفعال األحادية الجانب” 
طيـــب  رجـــب  التركـــي  للرئيـــس 

أردوغان، بحسب دبلوماسيين.
ودان أعضـــاء المجلـــس “إعـــالن 
والقبارصـــة  األتـــراك  الزعمـــاء 
األتراك في قبرص في 20 يوليو 
2021 بشأن إعادة فتح جزء من 
منطقة فاروشـــا المغلقة، وأعرب 

أســـفه  عـــن  األمـــن  مجلـــس 
العميـــق لهذه اإلجراءات 

األحاديـــة الجانب التي 
تتعـــارض مـــع قراراتـــه 
الســـابقة”،  وتصريحاته 

المعتمـــد  النـــص  فـــي  كمـــا جـــاء 
والذي يفترض تبنيه رسميا.

المجلـــس  رئيـــس  دان  كمـــا 
فـــي  ميشـــال  شـــارل  األوروبـــي 
الجمعـــة،  أمـــس  ســـابق  وقـــت 
التركـــي  الرئيـــس  تصريحـــات 
بشأن منطقة فاروشا في قبرص 
تثير التوتـــرات. وقال إن اقتراح 
أردوغان بشأن حل الدولتين في 

الجزيرة ليس مطروحا للنقاش.
خـــالل  قـــال  أردوغـــان  وكان 
كلمة ألقاها في شـــمال نيقوســـيا 
الثالثـــاء الماضـــي، إنـــه “ال يمكن 
إحراز تقدم فـــي المفاوضات من 
دون التســـليم بوجود شعبين 
الجزيـــرة  فـــي  ودولتيـــن” 
غـــزو  منـــذ  المقّســـمة 
التركـــي لثلثها  الجيش 

الشمالي العام 1974.

مجلس األمن يدين األفعال األحادية ألردوغان بشأن قبرص

مواجهات في نابلس 
وإصابات برصاص االحتالل

الرصاص  اإلسرائيلي  الجيش  استخدم 
احتجاجات  لقمع  والمطاطي؛  المعدني 
على  نــابــلــس  ــرق  شـ فــي  الفلسطينيين 
ــــؤرة اســتــيــطــانــيــة فــي أراضـــي  إقــامــة ب
قرية بيت دجن. ونقلت وكالة “وفا” عن 
عضو لجنة الدفاع عن األراضي في بيت 
دجن، سليم أبو جيش، أن قوات الجيش 
المعدني  الرصاص  أطلقت  اإلسرائيلي 
المسيل  الغاز  وقنابل  بالمطاط،  المغلف 
ما  بالمسيرة،  المشاركين  للدموع صوب 

أدى إلى إصابة العشرات.

نابلس ـ وفا

اليونيسف تحذر من انهيار شبكة إمدادات المياه في لبنان خالل شهروزيرا الخارجية األميركي والعراقي في واشنطن )رويترز(



أرســـى مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
 36 لــــ  تابعـــة  ومزايـــدة  مناقصـــة   185
جهـــة حكوميـــة بقيمـــة إجماليـــة تجاوزت 
118.797 مليـــون دينـــار وذلـــك في شـــهر 
يونيو الماضي. وأرسى المجلس في مايو 
الماضي 158 مناقصة ومزايدة تابعة لـ 27 
جهـــة حكوميـــة بقيمـــة إجماليـــة تجاوزت 

176.6 مليون دينار.

قطاعات

وتوزعـــت المناقصـــات والمزايـــدات التـــي 
تمت ترســـيتها في يونيو الماضي بحسب 
القطاعات، كالتالي: تصدر قطاع الخدمات 
والمزايـــدات واالســـتثمار القطاعـــات مـــن 
حيث قيمة المناقصـــات والمزايدات التي 
تمت ترســـيتها، إذ تم ترســـية 69 مناقصة 
ومزايـــدة بقيمـــة تجـــاوزت 48.97 مليون 
دينـــار )41.2 %(، يليـــه قطاع اإلنشـــاءات 
 31 بترســـية  الهندســـية  واالستشـــارات 
دينـــار  مليـــون   39.98 بقرابـــة  مناقصـــة 
)33.7 %(، ثالًثـــا قطاع النفط بترســـية 29 
مناقصـــة بنحـــو 12.6 مليون دينـــار )10.6 
%(، رابًعا قطاع المواد والمعدات بترسية 
33 مناقصـــة بنحو 8.8 مليـــون دينار )7.5 
%(، وأخيـــًرا قطـــاع الطيران بترســـية 23 
مناقصة بنحو 8.4 مليون دينار )7.1 %(.

أعلى 5 جهات

وكانـــت أعلى 5 جهات حكومية من حيث 
قيمـــة ترســـيات المناقصـــات والمزايـــدات 
يونيو الماضي، كالتالي: أوال جاءت وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي والتي حظيت بأعلـــى الوزارات 
والهيئات والشـــركات الحكومية من حيث 
قيمـــة المناقصـــات والمزايـــدات المرســـاة 
بنحـــو 66.2 مليونـــا دينـــار، ثانًيـــا شـــركة 
تطويـــر للبترول بقرابة 12.3 مليون دينار، 
ثالًثـــا شـــركة طيـــران الخليج بنحـــو 7.99 
مالييـــن دينـــار، رابًعا بنك اإلســـكان بقيمة 
6.95 مليون دينار، وأخيًرا وزارة اإلسكان 

بنحو 5.2 مليون دينار.

“األشغال” النصيب األكبر

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  واســـتحوذت 

علـــى  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
المناقصـــات  قيمـــة  مـــن  األكبـــر  النصيـــب 
يونيـــو  فـــي  أرســـيت  التـــي  والمزايـــدات 
بنحو 66.2 مليون دينار، تشـــكل ما نسبته 
55.7 % مـــن إجمالـــي قيمـــة المناقصـــات 
مناقصـــة   29 فـــي  تمثلـــت  والمزايـــدات، 
مناقصـــة  أبرزهـــا:  كان  مزايـــدات،  و3 
المقاولـــة الزمنيـــة لرصـــف وإعـــادة رصف 
الطـــرق لعامـــي )2021 – 2022( بنحـــو 10 
مالييـــن دينـــار، مناقصة للمقاولـــة الزمنية 
لألعمـــال المدنيـــة لعامـــي )2021 - 2022( 
بــــ 10 ماليين دينـــار، مناقصـــة تنفيذ بناء 
الرقميـــة  للخدمـــات  الموحـــدة  المنصـــة 
)المرحلـــة الثانيـــة للتحـــول الرقمي( فازت 
بها شـــركة بوالريس الدولية لالستشارات 
اإلدارية بـ 1.9 مليون دينار، مزايدة تأجير 
مواقـــع إعالنية على أعمـــدة اإلنارة بأمانة 
العاصمة بنحو 2.2 مليون دينار، ومزايدة 

إلدارة ســـوق مدينة عيسى الشعبي بنحو 
143.1 ألف دينار.

“تطوير”

واســـتحوذت شـــركة تطوير للبترول على 
10.3 % مـــن إجمالـــي قيمـــة المناقصـــات 
والمزايـــدات التـــي أرســـيت، بنحـــو 12.3 
مليـــون دينار، تمثـــل 20 مناقصة، كان من 
بينهـــا: مناقصـــة توريـــد صمامـــات البلـــوك 
المزدوج والتسييل )DBB( بقيمة 929.97 
ألف دينار، ومناقصة توريد صمام اإلغالق 

بقيمة 419.9 ألف دينار.
واســـتحوذت شـــركة طيران الخليج، على 
المناقصـــات  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   % 6.7
والمزايـــدات التـــي أرســـيت، بنحـــو 7.99 
كان  مناقصـــة،   22 تمثـــل  دينـــار،  مليـــون 
أبرزهـــا: مناقصة لخدمـــات تقديم الطعام 
محمـــد  مطـــار  فـــي  الطائـــرة  متـــن  علـــى 

فـــي  الدولـــي  البيضـــاء  بالـــدار  الخامـــس 
المغـــرب بنحو 1.5 مليـــون دينار، مناقصة 
مطـــار  فـــي  األرضيـــة  المناولـــة  خدمـــات 
بنجالـــور الدولـــي بنحـــو 992.5 ألف دينار، 
فـــي  شـــحن  ســـفريات  وكيـــل  ومناقصـــة 

باكستان بنحو 226.9 ألف دينار.

“اإلسكان”

واســـتحوذ بنـــك اإلســـكان علـــى 5.85 % 
مـــن إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات 
التي أرســـيت فـــي يونيو الماضـــي، بقيمة 
6.95 مليون دينار، تمثل مناقصة وحيدة، 
هـــي: مناقصـــة تعييـــن مقـــاول لمشـــروع 
دانـــات الحـــورة فـــازت بها شـــركة الجميل 
للمقاوالت. ومشروع دانات الحورة سوف 
يتم تطويـــره على أرض مســـاحتها 3812 
متًرا مربًعا، إذ تتكون من مبنيين سكنيين 
الطوابـــق  متعـــددة  ســـيارات  ومواقـــف 

وحديقـــة علـــى الســـطح ومنطقـــة ألعـــاب 
وأعمـــال خارجية أخرى. ويتكون كل برج 
مـــن 10 طوابـــق ســـكنية و13 شـــقة لـــكل 
طابـــق، كما تـــم تخصيص أماكـــن تجارية 
في الطابق األرضي مع مواقف للســـيارات 

ووسائل الراحة األخرى.
وزارة  اســـتحوذت  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
اإلســـكان علـــى 4.4 % مـــن إجمالـــي قيمة 
المناقصات والمزايدات التي أرســـيت في 
الشـــهر الماضي، بنحـــو 5.2 مليـــون دينار، 
تمثـــل 4 مناقصـــات، كان أبرزهـــا: مناقصة 
البنيـــة  شـــبكات  بنـــاء  ألعمـــال  محـــدودة 
العربيـــة  المملكـــة  التحتيـــة بتمويـــل مـــن 
السعودية الشقيقة مشروع قاللي ووادي 
السيل اإلسكانيين فازت بها شركة الكفاح 
 gulf cooperation“ وشـــركة  للمقـــاوالت 
symbols contracting” بنحو 5.1 مليون 

دينار.

تطوير بالج الجزائر

ذلـــك، شـــهد شـــهر يونيـــو  عـــالوة علـــى 
الماضـــي إرســـاء مناقصـــة لشـــركة بـــالج 
لتوفيـــر  العقـــاري  للتطويـــر  الجزائـــر 
المتعلقـــة  االستشـــارية  الخدمـــات 
مشـــروع  علـــى  واإلشـــراف  بالتصميـــم 
تطويـــر فندقين من فئـــة 4 نجوم ونادي 
الجزائـــر،  بـــالج  منطقـــة  فـــي  شـــاطئي 
فـــاز بهـــا مكتـــب محمـــد صـــالح الديـــن 
لالستشارات الهندسية بنحو 1.2 مليون 
دينـــار، ومناقصـــة أخـــرى لشـــركة بـــالج 

الجزائر للتطويـــر العقاري ألعمال تطوير 
للمرحلـــة  العامـــة  الحدائـــق  وتحســـين 
الثانية في بالج الجزائر بنحو 98.8 ألف 
دينار. ومناقصة لوزارة التربية والتعليم 
لطباعة الكتب الدراسية لجميع المراحل 
المدرســـية لمـــدة 4 ســـنوات فـــازت بهـــا 

مطبعة أوال بنحو 1.2 مليون دينار. 
وأرســـى المجلس مناقصـــة لوزارة الصحة 
لتوريد األجهزة الطبية لمركز غسيل الكلى 
فـــي منطقـــة الرفاع فـــازت بها مؤسســـات 
واحـــات القدس التجاريـــة بنحو 748 ألف 
دينـــار، ومناقصـــة أخـــرى لـــوزارة الصحـــة 
األوعيـــة  لتصويـــر  جديـــد  جهـــاز  لشـــراء 
الدمويـــة بـــدال مـــن الجهـــاز القديـــم بنحو 
476.5 ألف دينار. ومناقصة لشـــركة مطار 
البحريـــن لتصميـــم توريـــد وبناء المنشـــأة 
المستخدمة في تشغيل وإحياء محركات 
الطائرات بالباحـــة الغربية لمطار البحرين 
الدولـــي بنحو 437.2 ألـــف دينار. ومزايدة 
لشركة البحرين لالستثمار العقاري لتأجير 
المســـتودعين رقـــم 35 و37 الواقعين في 
منطقـــة ســـترة بندر الدار فازت بها شـــركة 
د. هاوز بنحو 321.6 ألف دينار. ومناقصة 
لهيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
لتوفيـــر مـــوارد بشـــرية لمشـــروع النظـــام 
اإللكترونيـــة  المراســـالت  الوطنـــي إلدارة 
بنحـــو 155.2 ألف دينـــار، ومناقصة لهيئة 
للقيـــام  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
ســـاحل  لمشـــروع  البيئيـــة  بالدراســـات 

الغوص بنحو 76.2 ألف دينار.

قيمـــة إرســـاء المنـــاقصــات فـــي يــونيـــو
ترسية 185 مناقصة ومزايدة تابعة لـ 36 جهة
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الذهب يتجه ألول 
خسارة أسبوعية

الجمعة،  أمــس،  الذهب  أسعار  استقرت 
لكنها تتجه ألول انخفاض أسبوعي في 
خمسة أسابيع، إذ تسبب صعود الدوالر 
بالنسبة  تكلفة  أكــثــر  المعدن  جعل  فــي 
الدعم  وواجه  األخرى  العمالت  لحاملي 
السندات  عائدات  انخفاض  من  القادم 

األميركية. 
ــذهــب فــي الــمــعــامــالت  واســتــقــر ســعــر ال
لألوقية  دوالر   1807.45 عند  الــفــوريــة 
)األونصة(. والذهب متراجع 0.2 % منذ 

بداية األسبوع.

“تمكين”: 240 ألف دينار لتطوير وكالة “مهارات البحرين”
المملكة أنـــحـــاء  جــمــيــع  فـــي  الـــمـــهـــارات  لــتــنــمــيــة  ــدف  ــه ت

مناقصـــة  بترســـية   )Tribal( مجموعـــة  فـــازت 
لصندوق العمل )تمكين( لتطوير وكالة “مهارات 
البحريـــن” بقيمـــة 240 ألـــف دينـــار، وذلك ضمن 
ترســـيات مجلـــس المناقصـــات والمزايدات في 

شهر يونيو الماضي.

ويسعى “تمكين” للحصول على مقترحات ممن 
يمتلكـــون المعرفـــة والخبـــرة والســـجل الحافل 
لقيادة و/ أو تنفيذ إصالحات التعليم والتدريب 
التقني والمهني التطبيقي )TVET(. ومن األمور 
المهمة في هـــذا اإلصالح تطوير وكالة )مهارات 

البحريـــن( للتدريب وتنميـــة المهارات في جميع 
أنحاء المملكة.

 4 والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  وأرســـى 
مناقصـــات لــــ “تمكيـــن” بقيمـــة إجماليـــة بقرابـــة 

928.3 ألف دينار في الشهر الماضي.

ا بدفع من التفاؤل بشأن عودة الطلب النفط ينهي أسبوًعا قويًّ
ــة ــي ــال ــت ــت م ــات  ــ ــس ــ ــل ــ ج  3 ــدى  ــ ــ مـ ــى  ــ ــل ــ ع ــب  ــ ــاس ــ ــك ــ م ــق  ــ ــق ــ ح

احتفـــظ النفـــط بمعظـــم المكاســـب التـــي 
حققهـــا لمدة ثالثة أيـــام متتالية، ليتداول 
أمـــس الجمعـــة فـــوق 73 دوالًرا للبرميـــل، 
وسط تفاؤل بأن الطلب المتزايد سيضّيق 

سوق الطاقة العالمية.
وانخفـــض خامـــا برنـــت وغـــرب تكســـاس 
الوســـيط 0.4 %، لكـــن الخـــام األميركـــي 
بعـــد  دوالًرا،   71 فـــوق  يتـــداول  زال  مـــا 
ارتفاعـــه بأكثـــر مـــن 8 % فـــي الجلســـات 
الثالث الســـابقة. تعني سلســـلة المكاســـب 
أن األســـعار لـــم تتغيـــر كثيـــًرا علـــى مـــدار 
األســـبوع، بعد أن استعادت معظم خسائر 
يوم االثنين، عندمـــا انخفض النفط الخام 
دلتـــا  متغيـــر  انتشـــار  مـــن  القلـــق  بســـبب 
لفيـــروس كورونـــا الذي من شـــأنه أن يحد 
من االســـتهالك، في وقت يســـتعد تحالف 

أوبك+ إلضافة المزيد من اإلمدادات.

وشـــهد النفـــط الخـــام ارتفاًعـــا هـــذا العام، 
حيث ســـمح طـــرح اللقاحـــات بإعادة فتح 
االقتصـــادات، ممـــا أدى إلى زيـــادة الطلب 
التـــي  الوفـــرة  واســـتنزاف  الطاقـــة  علـــى 
تراكمت خـــالل الوباء. في حين أن ظهور 
وانتشـــار متغيـــر دلتا شـــديد العـــدوى، قد 
أدى إلـــى انتكاســـة لتلـــك العملية، الســـيما 

فـــي أجـــزاء من آســـيا. وأظهـــرت البيانات 
هذا األســـبوع أن الطلـــب على البنزين عاد 
بشكل أساسي إلى طبيعته في العديد من 
أكبـــر البلدان المســـتهلكة للنفط، باإلضافة 
إلى انخفاض مخزونـــات النفط الخام في 
مركـــز كوشـــينغ الرئيســـي في أميـــركا. مع 
ذلـــك، ال تـــزال هنـــاك تحديـــات، فالواليات 

المتحدة في لحظة محورية أخرى، حيث 
تتصاعـــد حـــاالت كوفيـــد19- مـــرة أخرى، 
وتمتلئ األســـرة في بعض المستشـــفيات، 
األمـــراض  علـــى  الســـيطرة  لمراكـــز  وفًقـــا 
والوقاية منها. وفي أماكن أخرى، تضاعف 
عدد اإلصابات في فرنسا أكثر من الضعف 
فـــي األســـبوع الماضـــي، ووســـعت كوريـــا 
الجنوبية قيود التباعد االجتماعي وســـط 
وتخطـــط  الحـــاالت.  مـــن  قياســـي  عـــدد 
منظمـــة البلدان المصـــدرة للبترول )أوبك( 
وحلفاؤهـــا إلضافة 400 ألف برميل يومًيا 
إلـــى الســـوق في أغســـطس، وفي األشـــهر 
الالحقـــة، إلـــى أن يتـــم عكـــس تخفيضات 
اإلمـــدادات المفروضـــة فـــي بدايـــة الوباء 
بالكامل. وقـــد تأتي إمدادات إضافية هذا 
العـــام مـــن إيـــران إذا تمكنـــت طهـــران من 
إبـــرام اتفاق نووي يســـمح برفع العقوبات 

األميركية عن نفطها.

دبي - العربية.نت

دبي - العربية.نت

أصبـــح بنك جي بـــي مورغان أول بنك أميركي كبيـــر يمنح عمالءه األفراد 
إمكانية الوصول إلى بيتكوين، اعتباًرا من 19 يوليو.

علـــى عكـــس البنوك البارزة األخـــرى، ورد أن بنك جي بي مورغان لن يقصر 
 Business الوصـــول إلـــى بيتكويـــن على العمـــالء األثريـــاء فقـــط، وفًقا لــــ
Insider. وقـــال مصـــدر مطلـــع على هذه الخطـــوة “إنها تنطبـــق على جميع 
عمالء البنك الذين يســـعون للحصول على مشورة استثمارية، بما في ذلك 
عمـــالؤه الموجهيـــن ذاتًيا باســـتخدام تطبيـــق Chase للتـــداول الخالي من 
العمولة”، عالوة على ذلك، سيشـــمل أيًضـــا العمالء األثرياء الذين يمتلكون 
أصـــواًل يديرها مستشـــارو جي بي مورغان وعمالء البنك فاحشـــي الثراء. 
JPMor-  بموجب التوجيه الجديد، ســـيكون لدى المستشارين الماليين في
gan الضـــوء األخضـــر لقبول وتنفيذ صفقات بيتكويـــن التي يطلبها العميل 
فقـــط، مما يعني أنه ال يمكن للمستشـــارين التوصية باالســـتثمار بأنفســـهم. 
لكن بمجرد أن يطلب العميل التعرض لعملة بيتكوين أو العمالت المشـــفرة، 
يمكن لمستشاره شراء أسهم في صناديق Grayscale، مثل GBTC، وكذلك 
Bitcoin Trust التابـــع لصنـــدوق Osprey نيابـــة عنهم. تمثـــل هذه الخطوة 
استسالًما من قبل جي بي مورغان بنك لعالم التشفير، بعد أن هدد رئيسه 
التنفيذي، جيمي دايمون، سابقًا بطرد الموظفين الذين يتداولون بيتكوين 
فـــي عـــام 2017. لكن منـــذ ذلك الحين أصبح دايمون أكثـــر ليونة مع العملة 

المشفرة، بعد أن قال في مايو إن العمالء يطالبون باالنكشاف عليها.

“جي بي مورغان” يمنح عمالءه حق الوصول إلى بيتكوين

لندن - بنا

119
مليون دينار

أمل الحامد
بناء شبكات البنية 

التحتية بمشروع 
قاللي ووادي السيل 

بـ 5.2 مليون دينار

948 ألف دينار 
لتفعيل نظام 

إدارة االستثمار 
في “ممتلكات”

1.2 مليون دينار 
لطباعة كتب 

المدارس لمدة 4 
سنوات

“بابكو”: عمالة 
متخصصة بتكنولوجيا 

المعلومات بـ 1.2 
مليون دينار

تطـويــر استراتيجيــة أمــن قطــاع االتصــاالت
وأرسى المجلس مناقصة لشركة ممتلكات البحرين القابضة  «

لتفعيل نظام إدارة االستثمار بقيمة 947.5 ألف دينار، مناقصة 
لشركة نفط البحرين )بابكو( لتوفير عمالة متخصصة في 

تكنولوجيا المعلومات لدائرة تقنية المعلومات في بابكو بنحو 
1.2 مليون دينار، مناقصة لحلبة البحرين الدولية الستضافة 

سباق التحمل 8 ساعات لسنة 2021 في الحلبة بنحو 1.5 
 مليون دينار. 

 ROTAX( ومناقصة أخرى للحلبة من أجل التعاقد مع شركة

GMBH & CO KG( من أجل إقامة نهائيات التحدي الكبرى 
2020 لسباق روتكس ماكس للكارتينغ بقيمة 294.6 ألف 

دينار. ومناقصة لشركة بناغاز لإليقاف الجزئي للمصنع 
الرئيسي رقم 2 ألعمال الصيانة المستعجلة بقيمة 160 ألف 

دينار، مناقصة لهيئة تنظيم االتصاالت للحصول على خدمات 
استشارية لتطوير استراتيجية أمن قطاع االتصاالت بنحو 73 

ألف دينار، ومناقصة لوزارة شؤون اإلعالم لمشروع االحتياجات 
التقنية للعام 2019 - 2020 بقيمة 325.5 ألف دينار.

أمل الحامد
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خـــرج في األونة األخيرة المحرك رقم 10 مليون من شـــركة HYCET التابعة 
لمجموعة جريت وول موتورز من خط التجميع رسمًيا، مما جعل جريت وول 
موتورز أول شركة تمتلك 10 ماليين محرك بين ماركات السيارات الصينية. 
وأعلنـــت شـــركة HYCET أنها ســـتطلق 23 منتًجا للمحركات تعمـــل مع أربعة 
أشكال من الوقود وهم البنزين والديزل والوقود االصطناعي والهيدروجين، 
فضـــاًل عـــن ســـتة من منصـــات المنتجات فـــي الســـنوات الثـــالث المقبلة. وقد 

جذبت قوة البحث والتطوير القوية هذه االنتباه من جميع مناحي الحياة.
وخلـــق  الباهـــر  التقـــدم  لتحقيـــق  كرســـت HYCET جهودها  إنشـــائها،   منـــذ 
االبتـــكارات، باإلضافـــة إلى حرصها علـــى “التطوير المتكامـــل للمنتجات”. كما 
قامـــت ببنـــاء مختبر وطني للمنتجات يتمتع بقـــدرات رائدة عالمية من حيث 

التجربة واالختبار فضاًل عن قوة البحث والتطوير العلمية. 
يذكر أن هذه الشركة قد فازت عدة مرات بجائزة التقدم العلمي والتكنولوجي، 
كما فاز محرك البنزين GW4C20B 2.0T المطور بشـــكل مســـتقل الخاص بها 

بلقب “أفضل محركات الصين” سبع مرات.

إطالق جريت وول للمحرك رقم 10 مليون

تكتسب جيلي توجيال 
أداءها المميز بفضل محرك 
قوي وفّعال مؤلف من أربع 
أسطوانات سعة 2 ليتر مع 
شاحن توربو وحقن وقود 
مباشر، فيعمل بقوة 238 

حصانا ويولد عزما يبلغ 350 
نيوتن متر. ويتصل المحرك 

بناقل حركة أوتوماتيكي من 
نوع Aisin بثماني سرعات.

مـــن بيـــن أبـــرز مزايا ’إم جـــي‘ ZST هـــي توافـــر الخصائص التي تكـــون عادة 
موجودة بشـــكل أكثر في الســـيارات الراقية، لكن بســـعر أقل بكثير. وال تحيد 
دة قياســـيا بكاميـــرا ونظام  MG ZST الجديـــدة عـــن هـــذا التوّجـــه، وهي مزوَّ
استشـــعار للركن الخلفي، عجالت ســـبيكية حجم 17 إنشا، شاشة لمس عالية 
الوضوح )HD( حجم 10.1 إنشـــا مع مّيزتـــي CarPlay وAndroid Auto، أكبر 
فتحة ســـقف بانورامية، مّيزة التحّكم بســـرعة المالحة، فتحات تهوية خلفية 
لمكّيـــف الهـــواء، مّيزة الدخـــول من دون مفتاح، مكبح ركـــن إلكتروني ومّيزة 

التشغيل عبر مفتاح يعمل بالضغط عليه.
وترتقـــي MG ZST للعـــام 2021 بهـــذه الباقـــة ذات القيمة الماليـــة العالية إلى 
مستوى أعلى، حيث تضفي لوحة عّدادات افتراضية متطّورة لصالح السائق، 
كاميـــرا ركن محيطية بنطاق 360 درجة تلغي جميـــع النقاط العمياء، أكياس 
هواء ســـتائرية لمزيد من الســـالمة، نظام تذكير بحزام األمان ومّيزة التحّكم 
اإللكتروني بالثبات، باإلضافة إلى حزمة Trophy Sports Kit الرياضية التي 
 ،MG ZST ترّكـــز علـــى إبـــراز المزايـــا الرياضية للطـــراز الجديـــد. وإلى جانـــب
د  يتوفر مســـتويان آخران من التجهيزات هما LUX وSTD ضمن الطراز المزوَّ

بمحّرك سعة 1.5 ليتر.

MG ZST الجديدة.. الفاخرة الناجحة

قدمت جيب النســـخة المتجددة لســـيارتها كومبـــاس 2022 بالتحديثات الجديدة، 
تمهيدا من أجل تدشينها الخريف المقبل.

حصلـــت جيـــب كومباس 2022 على محرك 2.4 لتر 4 ســـلندرات بقـــوة 179 حصاًنا 
وعـــزم 233 نيوتـــن متـــر، متصـــل بناقل أوتوماتيكي 6 ســـرعات قياســـي، مع توافر 
ناقل أوتوماتيكي اختياري 9 سرعات، وجاءت كومباس 2022 بتحديثات جمالية 
متعـــددة للتصميـــم الخارجي تشـــمل مصابيـــح LED جديدة واطـــارات 16-17-18 
إنـــش ألمنيـــوم مختلفـــة، مع تحديثات رئيســـة أخرى للداخلية، تشـــمل لوحة قيادة 
جديـــدة ومواد أفخـــم. المقصورة الداخليـــة لجيب كومباس 2022 مزودة بشاشـــة 

8.4 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، والذي تم تحديثه ليكون أسرع بـ 5 مرات.

كشـــفت لكزس عن إصدار محدود من نســـخة Black Line من ســـيارة أر 
أكـــس أل متعددة االســـتخدامات ذات الثالثة صفـــوف مع محتوى فريد 

وإشارات مرئية تجميلية. وستنتج الشركة 495 نسخة فقط.
كما ســـيتناقض التصميم الداخلي للنسخة المكونة من ثالثة صفوف مع 
اللون الخارجي وســـيتم تشـــطيبها باللون األسود. ســـيتم تنجيد المقاعد 
باللونين األســـود واألبيـــض NuLuxe للصفين األولين مـــع خياطة زرقاء 
تنتشـــر فـــي جميع أنحاء المقصـــورة الداخلية وعلى عتلـــة ناقل الحركة، 

وعجلة القيادة، ولوحة العدادات العلوية.
سيســـتمر اللـــون الداكن في جميـــع أنحاء المقصورة مع ســـجاد األرضية 
األســـود، وحصائر البضائع، وســـيكون الخشب ذو المسام المفتوحة الذي 

يزين المقصورة أسود أيضا موجودا؛ إلضفاء مظهر فاخر حقا.

تجديد باهر لجيب كومباس 2022

نسخة Black Line من لكزس أر أكس

فـــي  مهمـــة  بمحطـــة  كيـــا  تحتفـــل 
تاريخها تتمثل في إتمامها لعقدين 
مـــن الزمـــن علـــى إنتـــاج وتصميـــم 
سيارة كرنفال، ووصل الجيل الرابع 
من ســـيارة الفان الصغيـــرة المميزة 
من كيا إلى عدد من أســـواق الشرق 
األوسط وإفريقيا ابتداًء من فبراير 

.2021
ومنـــذ إطالقها العام 1998، خدمت 
ســـيارة الفان الصغيـــرة المميزة من 

كيـــا العائـــالت علـــى مـــدار جيليـــن، 
وبيعـــت منهـــا أكثـــر مـــن 2 مليـــون 
وحدة منـــذ إطالقها، كمـــا أصبحت 
المفضـــل  الخيـــار  كرنفـــال  ســـيارة 
للباحثيـــن عـــن المســـاحة الواســـعة 
واألمان والتصميم المميز والراحة. 
وبعـــد آخـــر إصداراتها، بـــات الجيل 
الرابـــع من ســـيارة كرنفـــال نموذجا 
عـــن النقلـــة الجديـــدة فـــي فلســـفة 

التصميم لدى كيا.

كيا تحتفي بمرور عقدين على إنتاج كرنفال

جـــاءت الجديدة بالكامـــل للعام 
الجديد هوندا سيتي مع تصميم 
متطور جدا، وتحسين كبير قي 
التصميـــم الخارجـــي ومجموعة 
الذكيـــة  التكنولوجيـــا  مـــن 
الممتـــازة  والميـــزات  الجديـــدة 
التـــي ســـاعدت مرة أخـــرى لهذه 
الســـيارة الشـــعبية فـــي البحرين 
لوضـــع معيـــار جديد فـــي فضاء 
المدمجـــة،  الســـيدان  ســـيارات 
ويعد الجيل الخامس من هوندا 
ســـيارة  كليـــًا  الجديـــدة  ســـيتي 
الســـيدان، األكثـــر طـــوال وعرضا 
تخطـــت  والتـــي  فئتهـــا،  فـــي 
تصميمهـــا  بفضـــل  المعاييـــر 
التكنولوجية،  الراقـــي، مزاياهـــا 
الراحة التي ال مثيل لها، وسائل 
الســـالمة المتطـــورة، مـــع ريـــادة 
فئتهـــا باالقتصـــاد في اســـتهالك 
الوقـــود، ومـــع فتحـــات لمكيـــف 
ووســـائل  الخلـــف  فـــي  الهـــواء 
وعلـــى  المتطـــورة،  االتصـــال 
مدى أيـــام كانـــت هذه الســـيارة 
الجديـــدة كليـــا تحـــت تجربتنـــا 
الوطنيـــة  مـــن  خاصـــة  بدعـــوة 
للســـيارات للتعـــرف عليهـــا فـــي 

جيلها الجديد وكان التالي.
تـــم إطـــالق ســـيارة هوندا ســـيتي 
مؤخـــرا  البحريـــن  فـــي  الجديـــدة 
باالعتمـــاد على النجاحات العالمية 
الكبيرة للجيل الســـابق الســـادس، 
فـــي هـــذا الجيـــل الســـابع جـــاءت 
الســـيارة بتصميم جديد وتصميم 
محســـن ومجموعة مـــن التقنيات 
والميـــزات الذكية الجديدة، والتي 
ســـاعدت ســـيتي مرة أخـــرى على 
وضـــع معيـــار جديـــد في مســـاحة 
ســـيدان المدمجـــة، وبـــدأت بالفوز 
ســـيارة  أفضـــل  بجائـــزة  مؤخـــرا 
فـــي جوائـــز  للمشـــاهدين  اختيـــار 

carandbike للعام 2021.
الســـيارة  المقدمـــة  فـــي  تأتـــي 
خارجيـــة  ميـــزات  مـــع  الجديـــدة 
أنيقـــة مثـــل المصابيـــح األماميـــة 
ال اي دي بحســـب الفئـــة نهاريـــة 
بتشغيل متكامل، وشريط الكروم 
األمامـــي لتشـــبه شـــقيقاتها الكبار 
مثل األكـــورد والســـيفيك، مع 16 
بوصة عجالت رياضية التصميم، 
ومصابيح خلفية LED على شكل 
Z أنيقة جـــدا، والصراحة أن اكثر 
مـــا أعجبني في تصميـــم الخلفية 
هـــي اإلضـــاءة الخلفيـــة الجميلـــة 
التـــي تقـــدم التطـــور الكبيـــر فـــي 
تصميم السيارة. تم إعداد مفهوم 
لســـيتي  الخارجـــي  التصميـــم 
الجديـــدة كليا “على أحـــث طراز” 
بهـــدف إيجـــاد تصميـــم يمكنه أن 
يعتمد ويرتكز على التطّور الفائق 
لهذا العصر. جاء متميزا بخطوط 
حادة تعطي انطباعا عاليا لهيكلها، 
يعرض الشـــبك العلوي في األمام 
وجه الجناح الصلـــب والمميز من 
هونـــدا، كمـــا ينقـــل الســـيارة إلـــى 
مســـتوى عال من األناقة والرقي. 
كذلـــك، تتمتـــع فئـــة EX بأضـــواء 
للضباب نوع LED في األمام، كما 
توجـــد فـــي جميع الفئـــات أضواء 

للضباب نوع LED في الخلف.
فـــي  المريـــح  الجلـــوس  وبعـــد 
الســـيارة الواســـعة، وتأتـــي هوندا 
مـــع  محدثـــة  بمقصـــورة  ســـيتي 
الداخليـــة المألوفـــة ثنائيـــة اللـــون 
جنبـــا إلـــى جنب مع لوحـــة القيادة 

الجديـــدة وعجلـــة قيـــادة متعددة 
فتحـــات  مـــع  جديـــدة،  الوظائـــف 
جديدة الهـــواء، ونظام المعلومات 
والترفيه الجديدة الزاهية بشاشة 
تعمـــل باللمـــس 8 بوصـــات مع أبل 
المزايـــا  مـــن  والعديـــد   CarPlay
الســـهلة للتوصيـــل بالهاتف الذكي، 
فهـــي تأتـــي اليـــوم فـــي الموديـــل 
كونكـــت  هونـــدا  بنظـــام  الجديـــد 
التـــي تقدم مجموعـــة من الميزات 

والمزيد.
الجيل الجديد من سيتي يستخدم 
لســـالمة  الصالبـــة  عالـــي  جســـما 
وركوب مســـتقرة لجميـــع المقاعد، 
هوائيـــة  بوســـائد  مجهـــزة  وهـــي 
متعددة، وأحزمة أمان من 3 نقاط 
لجميع الركاب، ومساعدة استقرار 
معالجـــة  ومســـاعدة  الســـيارة، 
ضغـــط  مراقبـــة  ونظـــام  رشـــيقة، 
اإلطارات وكاميرا هوندا والمقاعد 
الخلفيـــة المتوافقة مع ISOFIX، و

ABS مع EBD، ومساعدة الفرامل، 
والكاميرا الخلفية متعددة الزوايا، 
وتم تزويد ســـيتي 2021 بمنفذين 

يمكـــن  وأعلـــى(   LX )فئـــة   USB
اســـتخدامهما لوصـــل الهواتـــف أو 
ببســـاطة لشـــحن هواتفكم الذكية 

وأكثر من ذلك.
بحســـب هونـــدا تســـتند التصاميم 
“الحـــد  فلســـفة  علـــى  الداخليـــة 
األقصـــى لإلنســـان، الحـــد األدنـــى 
لآللة”من هوندا، فقد تلقت بشـــكل 
التـــي  الداخليـــة  المســـاحة  رائـــع 
تـــم ابتكارهـــا بعنايـــة مـــع الرحابة 
وتصميـــم  لألرجـــل  الواســـعة 
مقصـــورة القيـــادة الموفـــر للراحة 
لكي يقدموا تجربة قيادة مريحة، 
ويوفـــر تنجيـــد المقاعـــد إحساســـا 
يمنـــح  ممـــا  واألناقـــة  بالفخامـــة 
بأنهـــا  الجديـــدة إحساســـا  ســـيتي 
تتخّطـــى فئتها. وجاءت كل فئات 
DX، LX وLX Sport مـــع تصاميـــم 
داخليـــة مـــن القمـــاش، فـــي حيـــن 
تميـــزت فئة EX بمقاعد فاخرة من 

الجلد.
ســـيارتها  اليابانيـــة  هونـــدا  تقـــدم 
الجديـــدة بمحـــرك ســـعة 1.5 لتـــر 
DOHC بقـــوة 119 حصانـــا والذي 

فـــي رأي يعـــد األفضـــل فـــي فئتـــه 
مع عـــزم دوران يبلـــغ 145 نيوتن/ 
متر ومع العديد من التقنيات التي 
تقدم للسائق إحساسا الجلوس في 
ســـيارة رياضية اقتصادية للغاية، 
كذلـــك تـــم تجهيزها بناقـــل حركة 
CVT سلســـلة للغايـــة مـــع تصميـــم 
بتقنية G Shift وهو موضوع مهم 
للمحـــرك؛ لضمـــان نطـــاق الســـرعة 
مـــع كفاءة االقتصاد في اســـتهالك 
الوقود، ومع مبدل ســـرعات من 7 
سرعات على عجلة القيادة يكتمل 

طقم القيادة الرياضية.
انتقلـــت هونـــدا ســـيتي الجديـــدة 
مـــن قوة إلـــى قوة أكبـــر على مدى 
العقدين الماضيين، مع كل العمالء 
والمتكرريـــن  الجـــدد  المخلصيـــن 
زيـــادة  علـــى  يســـاعدون  الذيـــن 
حصتهـــا فـــي الســـوق البحرينيـــة، 
واحـــدة  الجديـــدة  ســـيتي  وتعـــد 
أنجـــح ســـيارات الشـــركة اليابانية 
العريقة منذ العام 1981 مع إصدار 
الجيـــل األول، وتواصل المنافســـة 
بقوة في قطاع السيدان بالمملكة.

طارق البحار
تجربة قيادة: 

هـونـدا سيتـي 
الجـديـدة كليـا

تواصل المنافســة بقوة في قطاع الســيدان بالمملكة



مــن الدرامــا إلى الكوميديا والخيال العلمي، مرورا بالرســوم المتحّركــة، كانت الفترة الممتّدة 
مــن العــام 2015 حتــى العام 2020 حافلة بالـ ”خبطات” الســينمائية القوية لمنصة “نتفليكس”، 

وهذه 10 من أفضل األفالم خالل السنوات الـ 5 األخيرة على “نتفليكس”:

أكثر األفالم مشاهدة في منصة نتفلكس الـ 5 سنوات األخيرة
فيلـــــــم خيـــــــال اإلسبــانــــــي The Platform يمــــــرر رسائـــــل سيـــاسيــــــة عميقــــــة
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“السينما العابرة للنوع” قضية للمناقشة للناقدة أمل الجمل
“الســينما العابــرة للنــوع.. حــدود التوصيــف والتصنيف” هو أحــدث إصدارات 
الســينمائية  الصــورة  ســيميولوجيا  فــي  والباحثــة  األكاديميــة  الكاتبــة 
والتلفزيونيــة أمــل الجمــل، يتضمــن محتــوى الكتــاب خمســة أبــواب يتخللهــا 
العديد من الفصول التي تقع في 635 صفحة. تستهل الكاتبة مؤلفها بمقدمة 
لكســر الحــدود الفيلميــة والتــي تنحــاز فيهــا للســينما رافضــة فكــرة التصنيف 

ونقاء األنواع الفيلمية.

وهـــى أثنـــاء ذلـــك تســـلط الضـــوء على 
األفـــام  تلقـــي  أثنـــاء  الحـــذر  ضـــرورة 
الوثائقيـــة، ألنها ليســـت صـــورة صادقة 
فـــي  الكاتبـــة  تمامـــا، وتشـــكك  للواقـــع 
مصداقيـــة بعـــض األفـــام التـــي تتلون 
بأهواء أصحابها، وميولهم ومعتقداتهم 
النشـــأة  وكذلـــك  والسياســـية  الفكريـــة 

االجتماعية للمبدع أحيانا.
تطـــرح المؤلفة خال دراســـتها تحليا 
لعشـــرات األفـــام مـــن الوطـــن العربـــي 
والســـينما العالميـــة، متناولـــة جماليات 
الشـــكل والمضمون، مثيرة التســـاؤالت 
والروائـــي  الوثائقـــي  بشـــأن 
مثـــل،  بينهمـــا  والحـــدود 
بالواقـــع؟  نقصـــد  “مـــاذا 

الحـــدود  ومـــا  بالخيـــال؟  نعنـــي  ومـــاذا 
فـــإذا  والخيـــال،  الواقـــع  بيـــن  الفاصلـــة 
كان الوثائقـــي يلتـــزم فـــي المقـــام األول 
واألخيـــر بمعالجـــة قضايـــا الواقـــع، فهنا 
نتساءل: أليس الواقع ذاته متغيرا وفق 

رؤية وموقع وموقف كل إنسان منه”.
إضافة إلى ما ســـبق، فإن المؤلفة تشـــير 
إلـــى خطورة الدور الـــذي يلعبه المونتاج 
- بمعناه الواســـع والـــذي يتجاوز الجانب 

التقنـــي ويســـبق التصويـــر أحيانـــا - في 
تلـــك األعمـــال الوثائقية، ألنه قـــد ُيزيف 
الحقائـــق ويلون اآلراء. لكنها تقدم فيلم 
“حـــادث المنشـــية” - للمخـــرج المصـــري 
المقيـــم بإيطاليا شـــريف فتحي ســـالم - 
كنموذج تطبيقي يفلت من األوهام التي 
أثارهـــا فرانســـيس بيكـــون، إلـــى جانـــب 
العديـــد مـــن النمـــاذج التطبيقيـــة للزمـــن 
الدائـــري فـــي أفـــام مثـــل “الـــزر اللؤلـــؤ” 
“بـــراءة   - فالدهايـــم”  فالـــس  “رقصـــة   -
الذكريـــات ومتحـــف أورهـــان بامـــوك”، - 
“شـــهود بوتيـــن” - “ألكســـندر ماكويـــن”. 
ثـــم بالبـــاب الثانـــي مـــن الكتـــاب تتناول 
أمـــل الجمـــل إشـــكاالت الوثائقي”العابـــر 
للنـــوع والجنـــس” متحدثة بإســـهاب عن 
الفوارق بين جماليات الســـينما وضحالة 
التلفزيون وميراث الخوف من الصمت. 
ثم تخصص بابا كاما للســـينما المصرية 
يتضمن نمـــاذج تطبيقية تزيد عن الـ 19 
فيلمـــا، وبابا آخـــر للســـينما العربية وفي 
مقدمتها الســـينما اللبنانية بخصوصيتها 

الواضحة. 

كشف تقرير حديث عن امتالك عدد من المشاهير جزرا مختلفة،  «
يقضون فيها إجازاتهم مع أصدقائهم وأسرتهم، ومنهم المغنية 
الشهيرة شاكيرا، التي تعاونت مع المغني روجر ووترز، والمغني 

اإلسباني أليخاندرو سانز، لشراء جزيرة في جزر الباهاما، وهي جزيرة 
“بوندس كاي”، التي يبلغ سعرها 13 مليون دوالر!

15
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أمل الجمل

IMDb التقييم: 7.7/10 على
يسرد فيلم الدراما عامًا في حياة عائلة 

من الطبقة الوسطى، وتدور األحداث 
الدرامية المشّوقة في مكسيكو سيتي 

في أوائل السبعينات.

IMDb التقييم: 7.4/10 على
يصور الفيلم اثنين من قدامى عسكريي 

الحرب العالمية الثانية، يعودان إلى 
ريف ميسيسيبي، حيث يكافحان لعالج 

نفسيهما من العنصرية واضطراب ما بعد 
الصدمة.

الفيلم واقعي، ومبني على رواية تحمل 
االسم نفسه للكاتبة األميركية هيالري 

جوردان.

IMDb التقييم: 6.9/10 على
يصور الفيلم القصة الحقيقية المذهلة 
وراء أكثر قضايا المحاكم اإليطالية إثارة 

للجدل في السنوات األخيرة.
يتّم القبض على ستيفانو كوكشي 
الرتكابه جريمة بسيطة، ولكن في 

غضون أسبوع واحد فقط، تتغير حياة 
العائلة إلى األبد.

Roma Mudbound

On My Skin

IMDb التقييم: 6/10 على
يتحول شرطي من نيويورك وزوجته مصففة 

الشعر، إلى مشتبَهين رئيسَيين في جريمة 
قتل بليونير مسّن، فيمزج الفيلم عناصر 
التشويق بالكوميديا خالل رحلة إلى أوروبا.

بعد عشاء الذكرى السنوية الخامسة عشرة 
لزواجهما، ينطلق الزوجان إلى أوروبا، حيث 
يقابالن على متن الطائرة الملياردير تشارلز 

كافنديش، الذي يدعوهما لالنضمام إليه 
على متن يخت عائلته لحضور حفل زفاف 

عّمه المسّن القادم.

IMDb التقييم: 7.2/10 على
تدور األحداث في العام 1975 في ظّل نظام 

“الخمير الحمر”. تروي الكاتبة والناشطة في 
مجال حقوق اإلنسان الكمبودية لونغ أونغ، 

الفظائع التي عانت منها عندما كانت طفلة 
مسكينة، تعيش في ظّل الحكم القاتل.

يصور الفيلم فتاة تدعى لونغ في السابعة 
من العمر، أجبرت على التدريب كجندية 

بينما أرسل أشقائها إلى معسكرات العمل.

Murder MysteryFirst They Killed My Father

IMDb التقييم: 7.4/10 على
فتاة مراهقة من ضاحية باريسية، تسرق 

ووصديقتها من السوبرماركت ثم تعيد 
بيع السلع في الشوارع لرفاقها، حيث 

تحلم الرفيقتان بجمع المال واختبار رغادة 
العيش.

الفيلم درامي كوميدي، يجمع العمق 
بالبهجة والتسلية. تتحول المراهقة 

المتعطشة للسلطة والنجاح، مساعدة 
لتاجر مخدرات، قبل أن تقابل راقصًا يفتح 

لها نافذة جديدة، وفرصة تحمل نوعا مختلفا 
من الحياة.

أحيانا تكون األشياء البسيطة أكثر عمقا 
وجماال. يبدأ والدان في االنفصال إثر وفاة 

ابنتهما قبل سن المراهقة. فيخلقان حياة 
جديدة ومسيرة افتراضية لها في إطار 

درامي، مؤثر على بساطة تنفيذه بحسب 
النهار اللبنانية.

DivinesIf Anything Happens  
I Love You

IMDb التقييم: 7.6/10 على
إننا في العام 1973. أوروغواي تحت حكم 

دكتاتوري عسكري. في إحدى ليالي الخريف، 
ُنقل ثالثة من سجناء توبامارو من زنازينهم 
في عملية عسكرية سرية، تحت شعار “بما 

أننا ال نستطيع قتلهم، فلندفعهم إلى 
الجنون”، فيبقى الرجال الثالثة في الحبس 

االنفرادي لمدة اثني عشر عاما.
فيلم مشّوق ودرامي مؤلم، مبني على أحداث 
حقيقية. يبني حبكته على اثني عشر عامًا من 

السجن لمجموعة يساريين، بينهم خوسيه 
موخيكا الذي أصبح رئيس األوروغواي.

IMDb التقييم: 7.9/10 على
فيلم جريمة ملحمي مبني على جرائم 

مافياوية حقيقية، مقتبس عن كتاب 
“سمعت أنك تطلي المنازل” للمحقق 
األميركي األسبق والكاتب تشارلز برنت. 
ففي دار للمسنين، يروي محارب قديم 

في الحرب العالمية الثانية، على كرسيه 
المتحرك، سيرته كقاتل ضمن مافيا 

منظمة.
كما يروي الفيلم قصة سائق شاحنات 
يصبح قاتال مأجورا لدى عائلة مجرمة، 

ومساعدا لرئيس نقابة سائقي الشاحنات.

A Twelve-Year Night

The Irishman

IMDb التقييم: 7/10 على
فيلم خيال علمي إسباني ساخر، يقوم 

على تمرير رسائل سياسية عميقة.
م  في سجن متعّدد الطبقات، ُيقدَّ

الطعام بشكل تدريجي لمّدة دقيقتين، 
فيأكل من في الطوابق الدنيا الفضالت 

وتعّم الفوضى.

The Platform
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الحاجز المرجاني العظيم ينجو من قائمة “الخطر”
نجــا الحاجــز المرجانــي العظيــم، أمــس الجمعــة، مــن 
الدخول إلى قائمة لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة 
األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة “اليونســكو” 

للمعالم المهددة بالخطر.
وقالت المنظمة األممية في بيان إن “الحاجز المرجاني 
العظيــم فلــت مــن إدراجــه فــي قائمــة التــراث المهــدد 

بالخطر”.
هــذا  مــن  النجــاة  بشــدة  حاولــت  أســتراليا  وكانــت 
المرجانــي  الحاجــز  ُصنــف  فــي حــال  التصنيــف، ألنــه 
بـ”المهــدد بالخطــر”، كان ســيفقد مكانتــه كموقــع تــراث 
عالمــي. ويمتــد الحاجــز المرجانــي العظيــم علــى نحــو 
الشــمالي  الســاحل  قبالــة  مربــع  كيلومتــر   345000
الشــرقي ألســتراليا، وهــو موطــن ألكثر مــن 1600 نوع 
من األسماك، و600 نوع من الشعاب المرجانية الصلبة 
واللينــة. وهــو نظام بيئي بحري حيوي، ويســاهم أيًضا 
بمبلــغ 6.4 مليــار دوالر ســنويا فــي اقتصــاد أســتراليا، 
Great Bar�“ 64000 وظيفــة، وفقــا لمؤسســة  ويوفــر

rier Reef Foundation”. ولكــن سلســلة مــن الكــوارث 
الطبيعيــة واآلثــار المتزايــدة لتغيــر المناخ أثرت بشــدة 

علــى الشــعاب المرجانيــة، بما في ذلــك تبيض المرجان 
على نطاق واســع. ووجدت دراسة استقصائية أجرتها 
الحكومــة األســترالية علــى مــدار 5 ســنوات فــي العــام 
2019 أن حالــة العجائــب الطبيعيــة قــد تدهــورت مــن 

“سيء” إلى “سيء للغاية”.
وفي تقرير نشر في 21 يونيو، قالت بعثة مراقبة تابعة 
لليونسكو إنه على الرغم من عمل الحكومة األسترالية 
يوجــد شــك  “ال  المرجانيــة،  الشــعاب  لتحســين وضــع 

محتمل في أن الموقع يواجه خطرا مؤكدا”.

تمكنــت الدوائــر األمنيــة الســعودية مــن 
إحبــاط محاولــة تهريب نحــو 2.1 مليون 
حبــة مــن الكبتاغون، كانــت مخبأة داخل 
شــحنة مــن معجــون الطماطــم المصــدرة 
المملكــة  بشــمال  الحديثــة  منفــذ  عبــر 
العربية الســعودية. وكشــفت هيئة الزكاة 
والضريبــة والجمارك فــي منفذ الحديثة، 
أنه وردت إرســالية عبر هذا المنفذ عبارة 
الطماطــم”،  “معجــون  مــن  كراتيــن  عــن 
محمولــة علــى إحــدى الشــاحنات، وعنــد 
خضوعها لإلجراءات الجمركية والكشف 
عليهــا عبــر أجهــزة الفحص باألشــعة ُعثر 
علــى تلــك الكمية مــن حبــوب الكبتاغون 
المخــدرة ُمخبأة بطريقــة مصنعية داخل 
أغطيــة علب “معجــون الطماطم”، بحيث 
جــرى تجويــف األغطية لغــرض التهريب 
ووضع الحبوب بداخلها. وأضافت الهيئة 
أنــه جــرى بعــد ضبــط الممنوعــات اتخــاذ 

اإلجراءات النظامية.

السعودية تحبط 
تهريب 2.1 مليون 

حبة كبتاغون
أظهر مقطع فيديو لحظة ســقوط فتاة من ارتفاع كبير، بعدما أســاءت فهم اإلرشــادات 
الخاصــة بالقفــز بالحبــال، أو ما يعرف باســم “بنجي”. وظهرت يســينيا موراليس، البالغة 
مــن العمــر 25 عامــا، وهــي تقفز من جســر في كولومبيــا، يبلغ ارتفاعه 40 متــرا، دون أن 
تكون مربوطة بالحبال. وحسبما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن موراليس، 
قفــزت من الجســر بعد ســماعها إلشــارة موجهة لصديقهــا. ووفق الصحيفــة البريطانية، 
فــإن الفتــاة لــم تكــن تربط الحبل في كاحليها عندما ســمعت المشــرف علــى القفز يوجه 
تعليماتــه لصديقهــا الذي كان متقدما عنها في الطابور. واعتقدت موراليس أن عليها أن 
تقفز خلف صديقها مباشرة، ولكنها لم تكن مربوطة بالحبال، بل كانت تضع الحزام في 

خصرها فقط، األمر الذي تسبب بوفاتها بعد ارتطامها باألرض.

أعلــن علمــاء أرجنتينيــون اكتشــاف أكثــر من 160 بيضــة متحجرة لطيــور من حقبة 
مــا قبــل التاريخ، وذلك أثناء قيام عمال بأشــغال تجديد في حــرم جامعي بمقاطعة 
نيوكويــن فــي منطقة باتاغونيا، جنــوب البالد. وقالت عالمــة المتحجرات دومينيكا 
ســانتوس لوكالــة “فرانــس بــرس”: “وجدنا حقال كامــال يحوي بيضــا متحجرا لطيور 
يراوح حجمها بين 5 و7 ســنتيمترات. والبيض تعود إلى 85 مليون ســنة”. وأضافت 
سانتوس “علمنا بوجود آثار بيض، وعندما بدأ العمل، جئنا لمراقبة الموقع، ووجدنا 
أكثــر مــن 160 بيضــة”. واكتشــفت المتحجــرات أثنــاء أعمــال تجديــد فــي جامعة ال 
كوماهيــو الواقعــة فــي منطقــة يعــود تاريخهــا إلــى حقبــة الدهــر الوســيط، على بعد 

1100 كيلومتر إلى الجنوب من بوينس آيرس.

خطأ فادح يودي بحياة شابة في قفزة “بنجي”

اكتشاف بيض طيور تعود لـ 85 مليون عام

فتاة تلتقط صورة سيلفي مع عائلتها في مسجد 
“بادشاهي” التاريخي في الهور، باكستان )أ ف ب( 

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بانكــوك،  تايلنــد،  عاصمــة  أغلقــت 
القليــل  والعــدد  العامــة  الحدائــق 
المتبقــي مــن األماكن العامــة المتاحة 
للســكان، بعدما ســجلت البالد ارتفاعا 
بفيــروس  اإلصابــات  فــي  جديــدا 

كورونا.
والمقاطعــات  بانكــوك  إغــالق  وتــم 
المحيطــة بهــا لمدة أســبوعين تقريبا، 
وجــرى تطبيــق مزيد مــن القيود على 
الحركــة وحظــر تجــوال خــالل الليــل 
إغــالق  إلــى  أدى  مــا  األســبوع،  هــذا 
والمتاجــر،  التســوق  مراكــز  جميــع 
باســتثناء محــالت البقالــة والمتاجــر 
والصيدليــات، وأغلقــت يــوم الجمعــة 
وصالونــات  العامــة  الحدائــق  جميــع 

الحالقة ومعظم األماكن العامة.
 14575 عــن  الصحــة  وأعلنــت وزارة 
حالة إصابة جديدة، و114 حالة وفاة 
فــي جميع أنحاء البالد خالل آخر 24 
ســاعة، ليرتفع عــدد الوفيات منذ بدء 

الوباء العام الماضي إلى 3811.

أوقــع حــادث تصــادم بيــن حافلتيــن 
في اإلســكندرية، أمــس الجمعة، أكثر 
وفــق  ركابهمــا  بيــن  إصابــة   35 مــن 
مــا أفــادت تقاريــر إخباريــة مصريــة. 
ووقــع الحــادث الذي نجــم عنه إصابة 
وجــروح  كســور  بيــن  شــخصا   36
نقــل  وحافلــة  رحــالت  حافلــة  بيــن 
عــام علــى طريــق اســتاد بــرج العرب، 
ووفقــا  اإلســكندرية.  مدينــة  غربــي 
لصحيفة اليوم الســابع المصرية، فقد 
واألمنيــة  التنفيذيــة  األجهــزة  تلقــت 
باإلســكندرية، إخطــارا يفيــد بوقــوع 
حــادث تصادم بين الحافلتين بطريق 
اســتاد برج العرب غرب اإلســكندرية، 

ووجود عدد من المصابين.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن األجهــزة 
التنفيذيــة ورجــال اإلســعاف انتقلــوا 
نقــل  تــم  إذ  الحــادث،  موقــع  إلــى 
بــرج  مستشــفيات  إلــى  المصابيــن 

العرب والعامرية وجمال حمادة.

“كورونا” يغلق األماكن 
العامة في بانكوك

36 مصاًبا بتصادم 
حافلتين غربي اإلسكندرية

المصريــة  اإلعــالم  وســائل  نشــرت 
شــريط فيديــو الفتــا جديــدا للرئيــس 
وهــو  السيســي  عبدالفتــاح  المصــري 

يقود دراجته بمنطقة العلمين.
الرئيــس  الفيديــو  مقطــع  وأظهــر 
علــى  بجولــة  يقــوم  وهــو  المصــري، 
دراجته الهوائية، حيث دار حوار بينه 

وبين رب أسرة قابله بالصدفة.
والتقى الرئيس المصري إحدى األســر 

الرئيــس  بيــن  حــوار  ودار  المصريــة، 
علــى  للتعــرف  واألســرة  السيســي 

أحوالها واالستماع إلى مطالبها.
وبــدأ الرئيــس بالتعــرف علــى أســماء 
عــن  األب  وســؤال  األســرة،  أوالد 
مســكنه ووظيفتــه، وقــال األب أنا من 
العلميــن،  فــي  القليوبيــة وأعمــل هنــا 
وبســؤال الرئيس السيســي عــن راتبه 

رد األب قائال “الحمد لله”.

حوار الفت للسيسي مع رب أسرة مصرية

كشفت مصادر طبية بالمستشفى الذي تعالج فيه الفنانة ياسمين 
عبدالعزيز، آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد إعالن خروجها من 
العناية المركزة. وقالت المصادر إن ياسمين عبدالعزيز ستجري عملية 

جراحية جديدة خالل ساعات؛ وذلك إلنهاء األزمة التي تعرضت لها. وسأل الرئيس المصري، أبناء األب عن دراستهم ومذاكرتهم وعن طموحاتهم وأحالمهم، وفي نهاية 
الفيديو قال الرئيس المصري لألب “األيدي الشقيانة ديه يد فيها البركة”.

يعاني رجل هندي من مرض عصبي 
لفقــدان  يدفعــه  نوعــه  مــن  غريــب 
 3 لـــ  قــد تصــل  وعيــه والنــوم مــدة 

أسابيع من كل شهر.
موقــع صحيفــة  نقلــه  مــا  فبحســب 
“ذا تايمــز” البريطانيــة، فــإن بوخارم 
ديفــي، صاحــب الـــ 42 عامــا يعانــي 
مــن مــرض “فــرط النــوم المحــوري”، 
بحالــة تحول القيلولة إلى فترة نوم 

طويلة.
مــرة  عليــه ألول  األعــراض  ظهــرت 
منــذ 23 عامــا، بعد فتــرة وجيزة من 

زواجه. 
فــي البداية، اعتــاد ديفي على النوم 
لمــدة 5 أو 6 أيــام قبــل االســتيقاظ. 

أطــول،  المــدة  صــارت  وعندمــا 
أصيَبــت زوجتــه وأمــه بقلق شــديد، 
ولكــن لــم يكــن لديهمــا المــال لزيارة 
عائلتــه  واستشــارت  مستشــفى.  
طبيبــا بعــد أن ظــل نائمــا لمدة شــهر 
لــم  بأنــه  الطبيــب  ليخبرهــم  كامــل، 
يــر شــيئا كهــذا مــن قبــل. ومــن أجل 
إطعامــه، تهــز أســرته جســَده بشــدة 
مرتيــن فــي اليــوم ليجلــس منتصبا، 
نومــه،  أثنــاء  أســرته  وتحممــه  كمــا 
وهــو ال ينهــض للذهــاب إلــى الحمام 

وعلى أسرته تنظيفه.
ورغم فرط النوم، يقول ديفي إنه ال 
يشعر بالراحة، ويضيف “أشعر باأللم 

واإلرهاق وأعاني من الصداع”.

مرض نادر يجبر رجال على النوم 3 أسابيع كل شهر

Jetpack Avia� “أعلنــت شــركة 
أن  الســيارات،  لصناعــة   ”tion
دراجتهــا الناريــة الطائــرة أكملت 
األولــى  االختباريــة  رحلتهــا 
اســتعداد  علــى  وهــي  بنجــاح، 

لتلقي الطلبات المسبقة.
لتكــون  الدراجــة  تصميــم  وتــم 

قــادرة علــى اإلقــالع والهبــوط عموديــا. ويمكــن أن تصل ســرعة الدراجــة المعروفة 
باســم “ســبيدر” إلــى 300 ميــل فــي الســاعة مع وجود حمولــة، وارتفــاع 5 آالف متر، 
وإنتاج قوة دفع قصوى تبلغ 1200 رطل. وتقدر تكلفة “سبيدر” المبدئية بـ 380 ألف 
دوالر، ولكــن مــن المرجــح أن تــزداد، وفقا لما قالــه ديفيد مايمــان، الرئيس التنفيذي 
للشــركة. وبحســب مــا نقلــت صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة، أن النمــوذج األولي 
للشركة والمسمى “P1” يحتوي على هيكل من األلومنيوم، وتم ربطه باألرض أثناء 

اختبار الطيران األخير في جنوب كاليفورنيا.

أول دراجة نارية طائرة في العالم الفجر:  
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