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البحرين تهنئ ال�س�عودية بنجاح مو�س�م الحج
المل�ك :جه�ود كبي�رة لخ�ادم الحرمي�ن ال�ش�ريفين ف�ي ظ�رف ا�س�تثنائي

ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء :م�س�اع مبارك�ة لخدم�ة �ضي�وف الرحم�ن
أشــاد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عــاهــل الـبــاد الـمـفــدى بالجهود
الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بــن عـبــدالـعــزيــز آل س ـعــود مـلــك الـمـمـلـكــة العربية
الـسـعــوديــة الشقيقة ،وحكومته الــرشـيــدة بتنظيم
ش ـع ـيــرة ح ــج ه ــذا الـ ـع ــام ،وف ــق إجـ ـ ــراءات اح ـتــرازيــة
حرصت على تحقيق أعلى معايير سالمة وصحة
ضيوف الرحمن والعناية بهم ،ما أسهم في تأدية
مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.
وأعـ ـ ــرب جــال ـتــه ف ــي بــرق ـيــة تـهـنـئــة إلـ ــى خ ــادم
ال ـح ــرم ـي ــن ال ـشــري ـف ـيــن ع ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه عـلــى
التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هــذا العام،
والذي واكب ظروفا استثنائية بسبب جائحة كورونا،
األمـ ــر الـ ــذي عـكــس م ــدى قـ ــدرة الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
الـسـعــوديــة وحــرصـهــا عـلــى تحمل ه ــذه المسؤولية
المقدسة بإقامة كبرى الشعائر اإلسالمية.
وفي برقية تهنئة مماثلة بعثها صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء إلى خادم الحرمين الشريفين،
أشاد سموه بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص
الذي توليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم
الحرمين الشريفين وولي عهده ومساعيها المباركة
لـخــدمــة ضـيــوف الــرحـمــن وف ــق إجـ ــراءات احـتــرازيــة
وتــدابـيــر وقائية أسهمت فــي تحقيق أعـلــى معايير

«الإدارية» تقر حق «العمل» في �إن�شاء
ومنح تراخي�ص دور الرعاية الخا�صة
كتب إسالم محفوظ:
أك ــدت المحكمة الكبرى اإلداريـ ــة سلطة وزارة العمل والتنمية
االجتماعية في العمل على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ودور رعاية
وورش للمعاقين ،ودور إي ــواء لـلـحــاالت الـضــروريــة مــن ذوي اإلعــاقــة
الـشــديــدة ،مــؤكــدة عــدم جــواز إنـشــاء مــراكــز أو معاهد للتأهيل أو دور
للرعاية أو اإليواء أو ورش للمعاقين إال بترخيص منها ،وفق ًا للشروط
واألوض ــاع التي يصدر بها قــرار من الوزير بعد االتفاق مع الــوزارات
المعنية ،وفيما عــدا مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية واإليــواء
والــورش الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة والتي تنشئها ال ــوزارة ال
يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء وتشغيل منشأة إال بعد
الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
جــاء ذلــك في حيثيات رفضها دعــوى أحــد مراكز الرعاية ودعم
انشطة التعلم إللغاء قرار الوزارة غلق المركز ،وأشارت حيثيات الحكم
الى أن إصدار الترخيص  -أي ترخيص  -هو قرار إداري نهائي تفصح
بموجبه الجهة اإلداريـ ــة عــن إرادت ـهــا الملزمة بما لها مــن سلطات
بمقتضى القوانين واللوائح بقصد تحقيق المصلحة العامة ،وتتمتع
في منحه بسلطة تقديرية واسعة؛ فيحق لها رفض طلب الترخيص
إذا ما تــراءى لها أنــه يتعارض مع اعتبارات األمــن العام أو الصحة
العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو الحي ،هذه السلطة
ليست مطلقة ،بل مقيدة بعدم التعسف أو االنحراف ،ومن ثم تخضع
جهة اإلدارة وهى تمارس هذه السلطة لرقابة القضاء.
قضايا وحوادث

{ خادم الحرمين الشريفين.

{ جاللة الملك.
الـســامــة ،وتــوفـيــر أقـصــى درج ــات الــراحــة والعناية
بصحة حجاج بيت اهلل الحرام.
وأعرب سمو ولي العهد رئيس الوزراء في برقيته
عن خالص تهانيه على التنظيم الناجح لشعيرة
جهودا عظيمة لما
الحج هذا العام ،والتي استدعت
ً
واكبته من ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس

كورونا.
كما بعث سموه برقيتي تهنئة مماثلتين إلى
أخ ـيــه صــاحــب الـسـمــو الـمـلـكــي األم ـي ــر مـحـمــد بن
سلمان بــن عبد العزيز آل سعود ولــي العهد نائب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدف ــاع فــي المملكة
العربية السعودية وإلى أخيه صاحب السمو الملكي

{ سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
األم ـي ــر خــالــد الـفـيـصــل ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز آل سـعــود
مستشار خ ــادم الحرمين الشريفين أمـيــر منطقة
م ـكــة ال ـم ـكــرمــة رئ ـيــس لـجـنــة ال ـحــج ال ـمــركــزيــة في
المملكة العربية السعودية.
أخبار البحرين
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انـتـفـا�ضـة الأحـواز تـتـو�سـع وتـطـالـب بـ�إ�سـقـاط الـنـظــــام
هـتـافـ�ات فـ�ي طـهـ�ران �ضـ�د خـامـنـئـ�ي وتـ�أيـيـ�دا لـلـمـلـكـيـ�ة
اس ـت ـمــرت االح ـت ـجــاجــات ف ــي الـ ـش ــوارع على
نقص المياه في جنوب غرب إيران لليلة السادسة
يــوم الثالثاء وســط تصاعد أعمال العنف فيما
ردد سـكــان الـعــاصـمــة ط ـهــران ش ـعــارات مناهضة
لـلـحـكــومــة ،بـحـســب مـقــاطــع فـيــديــو ن ـشــرت على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ووسـ ــائـ ــل إع ــام
إيرانية.
وأظهرت عدة مقاطع فيديو رفعها مستخدمو
مواقع التواصل االجتماعي استخدام قوات األمن
الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ،فيما
قــالــت وك ــال ــة فـ ــارس شـبــه الــرسـمـيــة لــأن ـبــاء «إن
مثيري شغب قتلوا بالرصاص شرطيا وأصابوا
آخ ــر فــي مــديـنــة مــاهـشـهــر الـســاحـلـيــة فــي إقليم
خوزستان» .وفي بلدة إيذج أظهر مقطع فيديو
متظاهرين يهتفون «رضــا شاه بــارك روحــك» في
إشارة إلى الملك الذي أسس ساللة بهلوي التي
أطاحت بها الثورة اإلسالمية عام  .1979وبعد أن
دعت مجموعات ونشطاء معارضة إلى مظاهرات
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{ من «احتجاجات المياه» المتواصلة.
ل ــدع ــم م ـت ـظــاهــري خ ــوزس ـت ــان أظـ ـه ــرت مـقــاطــع
فـيــديــو ن ـشــرت ف ــي وق ــت مـتــأخــر أم ــس الـثــاثــاء
وفجر األربعاء نساء يهتفن تسقط الجمهورية

�إحالة �أجنبي و�سيدة �إلى المحاكمة
ح ّوال �شقة �سكنية �إلى عيادة تجميل
أم ــرت الـنـيــابــة ال ـعــامــة بـحـبــس شـخــص أجـنـبــي الـجـنـسـيــة وسـيــدة
لممارسة مهنة الطب والصيدلة من دون ترخيص فضال عن إدارة عيادة
ومؤسسة صحية من دون ترخيص ،باالشتراك مع متهمة أخرى ،وذلك
تمهيدا إلحالتهما إلى المحاكمة .وقد تلقت النيابة العامة بالغا من
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بــورود معلومات
بقيام المتهم بتحويل شقة سكنية مستأجرة من قبل المتهمة الثانية
الى عيادة ومؤسسة صحية ومزاولة مهنة الطب البشري وتقديم خدمات
طبية تجميلية من دون ترخيص ,وذلــك بمساعدة المتهمة األخــرى،
وق ــام مــأمــورو الضبط القضائي التابع لهيئة المهن الصحية بعمل
التحريات الالزمة لذلك ,وقد اثبتت التحريات صحة المعلومات ومن
ثم تم استصدار إذن من النيابة واستكمال االجراءات القانونية الالزمة
لذلك ,والتنسيق مــع اإلدارة الـعــامــة للمباحث والتحقيقات واألدل ــة
الجنائية ,وعمل كمين للشخص المخالف ,ورصــد بعض األشخاص
الذين يراجعونه بشأن الجرم المذكور ,وتم تحرير المحاضر.
قضايا وحوادث

ص4

اإلســام ـيــة فــي مـحـطــة م ـتــرو ب ـط ـهــران .وخــال
الليل عبر بعض الناس في العاصمة عن غضبهم
بهتافات ضد الزعيم األعلى علي خامنئي .ولم

تعد االحتجاجات في إيــران مقتصرة على عرب
األح ـ ــواز الــذيــن خــرجــوا رف ـضــا لـسـيــاســات نظام
الماللي الرامية إلى قطع المياه عنهم .وامتدت
االحتجاجات إلــى مناطق أخــرى في إي ــران ،من
بينها العاصمة طـهــران ،بــاإلضــافــة إلــى مناطق
األقليات في شرق البالد وغربها ،وذلك ألسباب
عـ ــدة م ـن ـهــا ت ــده ــور األح ـ ـ ــوال ال ـم ـع ـي ـش ـيــة .وق ــرأ
متابعون للشأن اإليراني هذه التطورات على أنها
تـنــذر باحتمال ان ــدالع احتجاجات أوس ــع وربما
يصل األمر إلى الثورة الشاملة في البالد.
وكــان الفتا أن ساحة آزادي وســط العاصمة
ط ـ ـهـ ــران ،ال ـت ــي ُت ـع ـت ـبــر م ـك ــان ـ ًا رمـ ــزي ـ ـ ًا لتجمهر
م ـنــاصــري ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي أث ـن ــاء االح ـت ـفــاالت
الرسمية ،شهدت تظاهرة عارمة ،ألبناء منطقة
وم ـه ـج ــري ــن إلــى
األح ـ ـ ــواز ال ـع ــرب ـي ــة ،م ــن ط ـل ـبــة ُ
العاصمة طهران.
عربية ودولية
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«اال�س�تزراع ال�س�مكي» ينت�ج 20
مليـ�ون �إ�صبـعـيـ�ة بحل�ول 2025
تعمل وزارة األش ـغــال وش ــؤون الـبـلــديــات والتخطيط العمراني
على زيادة الكفاءة اإلنتاجية في المركز الوطني لالستزراع البحري
بهدف الوصول إلى إنتاج  20مليون اصبعية بحلول عام  ،2025وتعزيز
مرتكزات البنية التحتية لهذا النشاط من توظيف التقنيات الحديثة
التي من شأنها التغلب على بعض المعوقات وتهيئة المختبرات التي
تحتاج إليها عملية االستزراع السمكي وهذا ما استطاعت الوزارة أن
تقطع شوطا مهما فيه.
وق ــال وزي ــر األش ـغ ــال وشـ ــؤون الـبـلــديــات والـتـخـطـيــط الـعـمــرانــي
المهندس عصام بن عبداهلل خلف إنه تم توجيه المسؤولين في وكالة
الــزراعــة والـثــروة البحرية لدراسة تعميق وتوسيع القنوات البحرية
ال ـمــؤديــة إل ــى مـحـطــة ضــخ ال ـم ـيــاه فــي ال ـمــركــز الــوط ـنــي لــاس ـتــزراع
السمكي التي تعد الــرافــد الرئيسي لعمليات االس ـتــزراع ،باإلضافة
إلــى االستفادة من البحيرات البحرية المتاخمة لمركز االسـتــزراع
ومساحتها  4هكتارات بحرية لزراعة األسماك والطحالب.
أخبار البحرين
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اخـت�صا�صـيـة تغـذيــة تحــذر مـن زيـــادة
نـ�سـبـة ال�سمنة بين المراهقين في البحرين
ح ــذرت أري ــج الـسـعــد اختصاصية الـتـغــذيــة الـعــاجـيــة ونــائــب رئيس
جمعية أصدقاء الصحة من أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية
كشف أن نسبة السمنة بين المراهقين واألطفال في مملكة البحرين
بلغت ( %26بنات و %22أوالد) ،الفتة إلى ان ذلك نتيجة دراسة أجريت
على طلبة الـمــدارس للفئة العمرية ما بين  13و  15سنة في العام
 ,2018وذكـ ــر الـتـقــريــر عـلــى مــوقــع وزارة الـصـحــة أن  %40مــن طلبة
المدارس يعانون من السمنة وزيادة الوزن و %23يعانون من الخمول
وعـ ــدم م ـمــارســة الرياضة ,م ـش ــددة عـلــى أن ه ــذا مــؤشــر عـلــى وج ــود
مشكلة ال بــد مــن حلها بالتعاون بين األس ــرة والـمــدرســة ومختلف
مــؤسـســات الـمـجـتـمــع .ج ــاء ذل ــك خ ــال الـلـقــاء ال ــذي نظمته لجنة
الشباب بالمجلس األعلى للمرأة للحديث حــول التغذية الصحية
للشباب في اإلجــازة الصيفية .وأكــدت أن تحسين جودة الحياة لدى
طالب المدارس يستهدف تحديدا تحسين قدراتهم الذهنية والعقلية
وقدرتهم على التحصيل الدراسي.

ص٨

أخبار البحرين
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ف�����ي�����������ض�����ان�����ات م�����رع�����ب�����ة ت�����ج�����ت�����اح ال�������ص���ي���ن
ب ـك ـيــن – وك ـ ـ ـ ــاالت :ل ـق ــي 25
شخصا على األقــل حتفهم بعد
أن تسببت أمـطــار غــزيــرة بسيول
وان ــزالق تــربــة فــي مدينة بوسط
الصين ،إذ انتشرت صــور مروعة
ل ــرك ــاب ي ـص ــارع ــون ال ـم ـيــاه الـتــي
غ ـمــرت ـهــم ح ـتــى أك ـتــاف ـهــم داخ ــل
عربة قطار.
وف ـي ـم ــا ف ــاض ــت مـ ـي ــاه أن ـه ــار
جراء األمطار الغزيرة في أنحاء
مقاطعة خ ـنــان ،وص ــف الرئيس
شي جينبينغ الوضع بأنه «خطير
جدا» ،مشيرا إلى «مرحلة دقيقة»
دخلتها اإلجـ ــراءات الــرامـيــة إلى
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـف ـي ـض ــان ــات،
حسبما نقلت عنه وسائل إعالم

رسمية أمس األربعاء.
وتـ ــم إج ـ ــاء ن ـحــو  200ألــف
ش ـخــص م ــن مــدي ـنــة تشنغتشو،
وفق ما أعلنت السلطات المحلية
األرب ـ ـعـ ــاء ،بـيـنـمــا ي ـق ــود الـجـيــش
عمليات اإلنقاذ في المدينة التي
ت ـض ــم أك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة مــايـيــن
ن ـس ـم ــة ،وغـ ـم ــرت م ـي ــاه األم ـط ــار
المتساقطة فيها على مدى أيام
الشوارع ومترو أنفاق.
ونقلت وسائل إعــام محلية
عــن خ ـبــراء األرص ـ ــاد قــولـهــم «إن
كمية األمـطــار التي سقطت في
م ــديـ ـن ــة ت ـش ـن ـغ ـت ـشــو عـ ـل ــى م ــدى
األي ــام الـثــاثــة الـمــاضـيــة تحدث
مرة واحدة كل ألف عام».
عربية ودولية

ص٩

{ مياه الفيضانات تغمر أحد شوارع مدينة تشنغتشو الصينية.
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{ خادم الحرمين الشريفين.

{ جاللة الملك.

{ سمو ولي العهد السعودي.

{ سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

الملك يهنئ خادم الحرمين بالتنظيم الدقيق والناجح ل�شعيرة حج هذا العام
ه���ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م ع��ك�����س م���دى ق����درة ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ت��ح��م��ل ه���ذه ال��م�����س��ؤول��ي��ة
بعث حـضــرة صــاحــب الـجــالــة الملك حمد بــن عيسى آل خليفة،
عاهل البالد المفدى ،برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين،
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ملك المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،أعرب جاللته فيها عن خالص تهانيه على التنظيم الدقيق
والناجح لشعيرة حج هذا العام ،والــذي واكــب ظروفا استثنائية بسبب

جائحة كورونا ،األمر الذي عكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية
وحرصها على تحمل هــذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر
اإلسالمية.
وأشــاد جاللة الملك المفدى في البرقية بالجهود الكبيرة لخادم
الحرمين الشريفين ،وحكومته الرشيدة بتنظيم شعيرة حج هذا العام،

وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سالمة وصحة
ضيوف الرحمن والعناية بهم ،مما أسهم في تأدية مناسكهم بكل يسر
وسهولة وأمان وطمأنينة.
سائ ًال جاللته المولى ،جل وعال ,أن يتقبل من حجاج بيت اهلل الحرام
طاعاتهم ،وأن يمن عليهم باألجر والمغفرة ،وأن يحفظ خادم الحرمين

الشريفين ويمتعه ب ــدوام الـصـحــة وال ـس ـعــادة ومــوفــور الـعــافـيــة والعمر
المديد ،ويديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق نعمة
األمن واألمان والرخاء تحت قيادته الحكيمة ،وأن يعيد هذه المناسبة
المباركة على األمتين العربية واإلسالمية بوافر الخير واليمن والبركات،
ويرفع هذه الجائحة عن سائر بالد المسلمين والبشرية جمعاء.

ولي العهد رئي�س الوزراء يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بالتنظيم الناجح ل�شعيرة الحج
ال��ت��ن��ظ��ي��م ا���س��ت��دع��ى ج���ه���ودا ع��ظ��ي��م��ة ل��م��ا واك���ب���ه م���ن ظ�����روف ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب�����س��ب��ب «ك����ورون����ا»
بـعــث صــاحــب الـسـمــو الملكي األم ـيــر سـلـمــان بن
حمد آل خليفة ،ولــي العهد رئيس مجلس ال ــوزراء،
برقية تهنئة إلــى خــادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية
الـسـعــوديــة الشقيقة ،أع ــرب سـمــوه فيها عــن خالص
تهانيه بالتنظيم الناجح لشعيرة الحج هــذا العام،
جهودا عظيمة لما واكبته من ظروف
التي استدعت
ً

استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأش ــاد صاحب السمو الملكي ولــي العهد رئيس
مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص
الذي توليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم
الحرمين الشريفين وولي عهده ومساعيها المباركة
ل ـخــدمــة ض ـيــوف الــرح ـمــن وف ــق إج ـ ـ ــراءات اح ـتــرازيــة
وتــداب ـيــر وقــائ ـيــة أسـهـمــت فــي تحقيق أع ـلــى معايير

السالمة ،وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة
داعيا سموه المولى القدير أن
حجاج بيت اهلل الحرامً ،
يتقبل من حجاج بيت اهلل الحرام أعمالهم وطاعاتهم،
وأن ي ـمـ ّـن عليهم بــاألجــر وال ـم ـغ ـفــرة ،وأن يعيد هــذه
المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية
وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء والرخاء
في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين،

وزير العدل ي�شيد بجهود خادم الحرمين
في خدمة �ضيوف الرحمن من الحجاج
أشــاد الشيخ خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقــاف
رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة
بجهود خــادم الحرمين الشريفين الملك
س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز آل س ـع ــود  -في
خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت اهلل
الحرام ،وتقديم كل الخدمات والتسهيالت
ليؤدي الحجاج من المواطنين والمقيمين
بالمملكة العربية السعودية مناسكهم بكل
يسر وسالسة وراحة وهم آمنون مطمئنون،

وذلك في ظل ما يشهده العالم من استمرار
تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد )19-وظهور تحورات جديدة له.
وأكد أن النجاح الكبير لتنظيم موسم
الحج لهذا العام وسالسة تصعيد وتفويج
الـحـجــاج بـيــن الـمـشــاعــر ،مــا هــو إال ثمرة
تضافر جهود جميع المؤسسات والهيئات
العاملة فــي المملكة العربية السعودية،
لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى سـ ــامـ ــة وأمـ ـ ـ ــن وص ـح ــة
ح ـجــاج ب ـيــت اهلل الـ ـح ــرام ،وال ـع ـنــايــة بهم

وزير العمل ينوه بدعم ال�سلطة الت�شريعية لتنمية الموارد الب�شرية

{ وزير العدل.
عـلــى األص ـعــدة كــافــة ،وتمكينهم مــن أداء
مناسكهم بيسر وسهولة فــي أج ــواء آمنة
ومطمئنة.

�سفير المملكة لدى بلغاريا يجتمع مع رئي�س
�إدارة ال�شرق الأو�سط بالخارجية البلغارية

{ سفير المملكة لدى بلغاريا خالل اللقاء.

وع ـلــى األم ـت ـيــن ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة ب ــواف ــر الـ ُـيـمــن
والبركات ،وأن يرفع هذه الجائحة عن بالد المسلمين
والبشرية جمعاء ويسبغ على عباده نعمة الصحة.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
برقيتي تهنئة مماثلتين إلــى أخـيــه صــاحــب السمو
الملكي األمـيــر محمد بــن سلمان بــن عبدالعزيز آل

سـعــود ولــي العهد نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزيــر
الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة ،وإلى
أخيه صاحب السمو الملكي األمـيــر خالد الفيصل
بــن عـبــدالـعــزيــز آل س ـعــود مـسـتـشــار خ ــادم الحرمين
الشريفين أمـيــر منطقة مكة المكرمة رئـيــس لجنة
ال ـح ــج ال ـمــركــزيــة ف ــي الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
الشقيقة.

اجـتـمــع الـسـفـيــر عـبــداهلل
عـبــدالـلـطـيــف ع ـبــداهلل سفير
م ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــن ل ـ ــدى
جـمـهــوريــة بـلـغــاريــا والـمـقـيــم
في برلين ،مع الدكتور إنجيل
انجيلوف ،رئيس إدارة الشرق
األوس ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال إفــري ـق ـيــا،
بـ ـمـ ـبـ ـن ــى وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
البلغارية.
وخـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،أك ــد
سـ ـفـ ـي ــر مـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن
أه ـم ـي ــة الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن مـ ـمـ ـلـ ـك ــة
البحرين وجمهورية بلغاريا،
ً
مستعرضا سبل تعزيز تلك
الـعــاقــات واالرت ـق ــاء بـهــا إلــى
مـسـتــويــات أرح ــب بـمــا يخدم
المصالح المشتركة للبلدين
الصديقين.
من جانبه ،أشــاد الدكتور
إنـ ـجـ ـي ــل انـ ـجـ ـيـ ـل ــوف ب ـم ـس ــار
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ب ـيــن
البلدين الصديقين ،مــؤكـ ًـدا
أه ـم ـيــة ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون بين
مملكة البحرين وجمهورية
ب ـ ـل ـ ـغـ ــاريـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المجاالت.
كما جرى خالل االجتماع،
ب ـ ـحـ ــث ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وجهود البلدين في مكافحة
جـ ــائ ـ ـحـ ــة ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا،
بــاالضــافــة ال ــى الـمــوضــوعــات
ذات االهتمام المشترك.

وحـضــر االجـتـمــاع السيد
ايفان رهوف من إدارة الشرق
األوس ـ ـ ـ ــط وش ـ ـم ـ ــال إف ــري ـق ـي ــا
بوزارة الخارجية البلغارية.

التقى وزير العمل والتنمية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،رئ ـي ــس مجلس
إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
جميل بن محمد علي حميدان،
عـضــو مـجـلــس ال ـن ــواب محمد
خ ـل ـي ـفــة ب ــوحـ ـم ــود ،وذلـ ـ ــك فــي
مكتبه بالوزارة ،حيث استعرض
الـطــرفــان أوجــه تعزيز العالقة
ب ـي ــن ال ـس ـل ـط ـت ـيــن ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
والتشريعية ،وخاصة ما يتعلق
بتوظيف وإدماج المواطنين في
منشآت القطاع الخاص ،ودعم
التشريعات والقوانين الهادفة
إلى استدامة تطور سوق العمل
في مملكة البحرين.
وخـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء أط ـ ـلـ ــع
حميدان النائب على تفاصيل
الخطة الوطنية لسوق العمل
ل ـع ــام ــي  ،2023-2021وال ـت ــي
اعـ ـتـ ـم ــده ــا مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
برئاسة صاحب السمو الملكي
األم ـ ـيـ ــر س ـل ـم ــان بـ ــن ح ـم ــد آل
خ ـل ـي ـف ــة ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد رئ ـي ــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وت ـض ـم ـنــت
عدة محاور من شأنها تحقيق
اس ـ ـتـ ــدامـ ــة الـ ـنـ ـم ــو واسـ ـتـ ـق ــرار

{ وزير العمل خالل لقاء النائب محمد بوحمود.
وت ـمــاســك س ــوق ال ـع ـمــل ،الف ـت ـ ًا
إلـ ـ ــى أن الـ ـخـ ـط ــة تـ ـه ــدف ال ــى
خـ ـل ــق ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن الـ ـف ــرص
النوعية للمواطنين لجعلهم
الخيار األفضل عند التوظيف،
مـ ــن خ ـ ــال ت ـك ـث ـيــف ال ـت ــدري ــب
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي وال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــي ،وتـ ـع ــزي ــز
إس ـ ـهـ ــامـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص
بــاع ـت ـبــاره ال ـم ـحــرك األس ــاس ــي
للنمو االقـتـصــادي ،إلــى جانب
م ــواصـ ـل ــة ت ـط ــوي ــر اإلجـ ـ ـ ــراءات

الرقابية والتنظيمية ،مشيد ًا
في هذا السياق بدعم السلطة
التشريعية لجميع المشاريع
والمبادرات الرامية إلى تنمية
الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة الــوط ـن ـيــة،
وت ـعــزيــز ف ــرص ال ـتــوظ ـيــف بما
ي ـس ـهــم ف ــي ت ـح ـق ـيــق األهـ ـ ــداف
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة إلب ـ ـ ـقـ ـ ــاء م ـ ـعـ ــدالت
ال ـب ـطــالــة ف ــي ح ــدوده ــا اآلم ـنــة
والمستقرة.
من جانبه ،أشــاد بو حمود

ب ــالـ ـجـ ـه ــود ال ـ ـتـ ــي ب ــذل ـت ـه ــا كــل
األطـ ـ ــراف الـمـعـنـيــة ف ــي إع ــداد
الخطة الوطنية لسوق العمل،
مؤكد ًا دعم المجلس لمثل هذه
الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـتــي تـلـقــى صــدى
إيـجــابـيـ ًا مــن قـبــل المواطنين
وتعكس حــرص الحكومة على
ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــاري ــع وال ـخ ـطــط
التي تسهم في تحقيق تطلعات
ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ف ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــادة وتـ ـي ــرة
التوظيف في سوق العمل.

{ فتح عطاءات مناقصة تطوير شوارع الرفاع.

ف��ت��ح ع���ط���اءات م��ن��اق�����ص��ة ت��ط��وي��ر ع���دد م��ن ط���رق ال��رف��اع
تستعد وزارة األشغال وشؤون البلديات
وال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـع ـم ــران ــي ل ـل ـبــدء بتنفيذ
أعمال مشروع تطوير طرق مجمعي 915
و 916في الرفاع بالمحافظة الجنوبية ،إذ
قام مجلس المناقصات والمزايدات بفتح
العطاءات المالية المقدمة ويجري العمل
حالي ًا على تقييمها لترسية المشروع على
عطاء.
المقاول األقل
ً
وذك ـ ــرت الـ ـ ــوزارة أن أع ـم ــال الـمـشــروع
تشتمل على األعمال المدنية واإلسفلتية

الـ ــازمـ ــة إلع ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل ش ـب ـكــة ال ـط ــرق
والـمـمــرات فــي المنطقة ،والمتمثلة في
إنشاء األرصفة ،إنشاء شبكة لتصريف مياه
األمطار لحل مشكلة تجمع المياه ،إنشاء
ق ـنــوات أرض ـيــة وحـمــايــة ون ـقــل الـخــدمــات
التي تتعارض مع أعمال المشروع ،كذلك
تــرك ـيــب اإلش ـ ـ ــارات وال ـع ــام ــات ال ـمــروريــة
التنظيمية والتحذيرية الالزمة لتحقيق
السالمة المطلوبة.
ويــأتــي الـمـشــروع ضمن خطة ال ــوزارة

لـتـطــويــر الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ف ــي الـمـنــاطــق
القديمة ،إذ سيسهم المشروع في تطوير
ال ـم ـن ـط ـقــة وت ـس ـه ـيــل ان ـس ـيــاب ـيــة ال ـحــركــة
المرورية من خــال تنقل القاطنين من
مساكنهم وإليها ،باإلضافة الى خلق بيئة
آمنة لمستخدمي المنطقة المذكورة.
ول ـف ـتــت ال ـ ـ ــوزارة إل ــى أن م ــدة تنفيذ
الـ ـمـ ـش ــروع تـ ـق ــدر بـ ـح ــوال ــي  5أشـ ـه ــر مــن
ت ــاري ــخ الـ ـب ــدء ،ح ـيــث م ــن ال ـمــؤمــل ال ـبــدء
في المشروع في الربع األخير من العام

الحالي.
م ــن جــانــب آخ ــر أك ــد مـمـثــل ال ــدائ ــرة
الـســادســة بالمحافظة الجنوبية السيد
خالد عبداهلل جناحي ان المشروع يمثل
أهمية كبيرة لــدى المواطنين واألهــالــي،
مشير ًا إلى أن شبكة تصريف مياه األمطار
ب ــا ش ــك سـتـحــل مـشـكـلــة ف ــي الـمـنـطـقــة،
شاكر ًا جهود الوزارة الملحوظة في الدائرة
السادسة ،وعلى ما تقوم به من تطوير في
مختلف أنحاء المملكة.
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{ الراحلة د .هيفاء محمود.

�أ�شادوا بت�سخير المملكة ال�شقيقة كل الإمكانيات لإنجاح مو�سم الحج

برلمانيون :ال�سعودية نجحت في تنظيم مو�سم حج مميز وا�ستثنائي
بـعـثــت ف ــوزي ــة ب ـنــت ع ـب ــداهلل زي ـن ــل رئ ـي ـســة مجلس
النواب برقيات تهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج هذا
العام ،إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية
الشقيقة.
وأع ــرب ــت ع ــن خ ــال ــص ال ـت ـهــانــي وال ـت ـبــري ـكــات على
ال ـج ـهــود ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية الشقيقة في خدمة حجاج بيت اهلل الحرام،
وعـلــى التنظيم الــدقـيــق والـنــاجــح لشعيرة الـحــج لهذا
ال ـع ــام ،ال ــذي واك ــب ظــروفــا اسـتـثـنــائـيــة بـسـبــب جائحة
فيروس كورونا «كوفيد ،»19-األمر الذي عكس مدى قدرة
المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل تلك
المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر اإلسالمية،
مثمنة ما تبذله الشقيقة المملكة العربية السعودية
مــن جـهــود فــي أداء رســالـتـهــا اإلســامـيــة العظيمة في
رعاية الحجيج ليؤدوا مناسكهم على أفضل نحو ممكن،
وال ـت ــي ل ــم ت ـت ــوان ف ــي ي ــوم م ــن األي ـ ــام ع ــن تـسـخـيــر كل
امكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية من أجــل تسيير
أعمال الحج وخدمة الحجاج ،داعية اهلل العلي القدير
أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة
وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.
كـمــا بـعـثــت بــرق ـيــات مـمــاثـلــة إل ــى الـشـيــخ الــدكـتــور
ع ـبــداهلل بــن محمد آل الـشـيــخ رئـيــس مجلس الـشــورى
السعودي ،وإلــى صاحب السمو الملكي االمير سلطان
بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية
السعودية لدى مملكة البحرين.
وأع ـ ـ ــرب م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى ع ــن خ ــال ــص ال ـت ـهــانــي
والتبريكات للقيادة السعودية على رأسها خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل
المملكة العربية الـسـعــوديــة ،وصــاحــب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية،
بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية
السعودية الشقيقة في تنظيم موسم الحج لهذا العام،
وتسخيرها كل اإلمكانيات والجهود والتسهيالت الالزمة
ألداء هذا الركن اإلسالمي العظيم على الوجه األكمل،

بما يحفظ أمن وسالمة الحجاج في ظل انتشار جائحة
كورونا (كوفيد.)19-
وإذ يثمن المجلس المستوى العالي من التنظيم
واالسـ ـتـ ـع ــدادات ال ـك ـب ـيــرة ،وال ـخ ــدم ــات ال ـم ـت ـعــددة الـتــي
تــم تــوفـيــرهــا لـلـحـجــاج مــن قـبــل الـمــؤسـســات والـجـهــات
الــرس ـم ـيــة واأله ـل ـي ــة ،ف ــإن ــه يـشـيــد بــال ـج ـهــود الـحـثـيـثــة
الـتــي تـقــوم بها الشقيقة الكبرى فــي خــدمــة الحرمين
ال ـشــري ـف ـيــن ،واإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـم ـتــاح ـقــة ال ـت ــي تسجلها
المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال تهيئة
الظروف والتسهيالت وتقديم أفضل الخدمات للحجاج
والـمـعـتـمــريــن عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات ال ـمــاض ـيــة ،مـشـيـ ًـدا
المجلس فــي الــوقــت ذاتــه بالمسؤولية واالل ـتــزام الــذي
تحلى به الحجاج ،وتطبيقهم كل اإلجــراءات والتدابير
االح ـتــرازيــة المعتمدة ،سائلين اهلل العلي الـقــديــر أن
ي ــوف ــق الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة الـشـقـيـقــة ق ـيــادة
وحكومة وشعب ًا ،لمزيد من التقدم في كل المجاالت،
من بينها رعاية ضيوف الرحمن ،ضمن أجواء محفوفة

باألمن واالستقرار والطمأنينة.
وهنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان
العربي خ ــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولي
العهد ،بنجاح موسم الحج لهذا العام ،والقدرة الفائقة
على مواجهة التحديات والظروف االستثنائية التي ال
تزال تفرضها جائحة فيروس كورونا.
وأشـ ـ ـ ــاد رئـ ـي ــس الـ ـب ــرلـ ـم ــان الـ ـع ــرب ــي بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات
التنظيمية والصحية واألمنية التي اتخذتها المملكة
العربية السعودية ،التي كــان لها أكبر األثــر فــي نجاح
موسم الحج ،والحفاظ على أمن وسالمة حجاج بيت
اهلل ال ـح ــرام ،مـثـمـنـ ًا كــذلــك اإلجـ ـ ــراءات الــوقــائـيــة التي
اتخذتها المملكة لتوفير كل ما يلزم من رعاية صحية
وتحقيق أقصى معدالت السالمة للحجاج.
وأكـ ـ ــد ال ـع ـس ــوم ــي أن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـك ـث ـفــة ال ـتــي
اتخذتها السلطات الـسـعــوديــة عكست نـجــاح المملكة

وقـ ــدرت ـ ـهـ ــا الـ ـف ــائـ ـق ــة عـ ـل ــى ت ـط ــوي ــع
الـتـقـنـيــات الـتـكـنــولــوجـيــة الـحــديـثــة،
لتقديم خدمة متميزة مع إجــراءات
وق ــائ ـي ــة عــال ـيــة ال ـم ـس ـتــوى لـضـيــوف
الرحمن والعناية بهم ،وتسخير كل
الـطــاقــات البشرية والـمــاديــة لتلبية
احتياجاتهم.
وتــوجــه رئيس البرلمان العربي
بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى
خ ــادم الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن الملك
س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز آل س ـعــود،
وصـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو ال ـم ـل ـك ــي األم ـي ــر
محمد بن سلمان ولي العهد ،وجميع
الهيئات والمؤسسات التي تضافرت
جهودها وأسهمت فــي إنـجــاح موسم
الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت
اهلل الحرام.
وأكـ ـ ــد رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـخ ــدم ــات
النائب أحمد األنصاري ان المملكة
العربية السعودية الشقيقة نجحت
ف ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم مـ ــوسـ ــم م ـم ـي ــز لـلـحــج
وذل ـ ــك ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف الـصـحـيــة
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي ي ـمــر ب ـهــا ال ـع ــال ــم ب ـس ـبــب جــائـحــة
فيروس كورونا ،مهنئا خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية
الـسـعــوديــة الشقيقة ،وصــاحــب الـسـمــو الملكي األمـيــر
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولــي العهد
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع .وقــال النائب
أحمد األنصاري ان المملكة العربية السعودية قدمت
كــل الـتـسـهـيــات ل ـعــدم تــوقــف شـعـيــرة ال ـحــج مــن خــال
تنظيم محكم ومميز فــي ظــل هــذه الـظــروف الصحية
االستثنائية الصعبة .ولفت إلى أن ما تقدمه الشقيقة
الكبرى مــن جهود كبيرة لخدمة اإلس ــام والمسلمين
يشهد له الجميع حيث قدمت كل اإلمكانيات المادية
وال ـب ـش ــري ــة ل ـخــدمــة ال ـح ـج ــاج .وأك ـ ــد االن ـ ـصـ ــاري ق ــدرة
المملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيم موسم
مـمـيــز لـلـحــج ،داع ـيــا اهلل الـعـلــي الـقــديــر أن يـعـيــد هــذه
المناسبة العظيمة بزوال هذا الوباء عن العالم وأن تعود
الحياة إلى ما كانت عليه وأفضل.

البحري�ن فق�دت قام�ة طبي�ة كبي�رة
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���وط���ن ال��ع��رب��ي
قبل أيام من العيد الكبير،
عـ ـي ــد األضـ ـ ـح ـ ــى المبارك,
رحلت ،وودعــت الدنيا وتركت
أسـ ـ ـ ــى فـ ـ ــى نـ ـ ـف ـ ــوس كـ ـ ــل مــن
ع ــرف ــوه ــا ،او س ـم ـع ــوا عـنـهــا،
أو احـيـطــوا عـلـمـ ًا بمسيرتها
الـحــافـلــة ب ــال ــري ــادة والـعـطــاء
المقرونة بكل معاني الشعور
ب ــالـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة واالل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام،
انـهــا الــدك ـتــورة هـيـفــاء احمد
م ـح ـمــود صــاح ـبــة مستشفى
الـ ــدك ـ ـتـ ــورة ه ـي ـف ــاء ل ـل ـع ـيــون،
بقلم:
ورئيسة مركز الدكتورة هيفاء
خالد محمد كانو
لـلـبـحــوث وال ــدراس ــات ،والـتــي
انـتـقـلــت إل ــى جـ ــوار الــرحـمــن
الرحيم ورب العالمين.
إن سيرتها كانت حافلة بالمحطات ,وقد وجدنا خالل األيام
الماضية الكثير مــن الـنــاس قــد توقفوا عندها عبر اكثر من
موقع ،والكل من زاويته ،ومنطلقه ،وكل ما أثير كان يصب في
مجرى تأكيد جدها واجتهادها وعطائها في خدمة البحرين
في مجال طب وجراحة العيون ،واسهمت في اعــادة تصحيح
البصر لمئات وربما آلالف الناس ,وقصدها القاصي والداني
للعالج والـجــراحــة ،وشهد بعلمها وعملها المهني واإلنساني
وتقديرها لظروف مرضاها وشخصيتها المحبة والمحبوبة
للكثير من اهل البحرين ،والكثير من زمالء المهنة.
وقــد كنت ات ــردد عليها وتعالجت عندها مثل العديد من
افراد العائلة واغلب شعب البحرين ،وجميعهم يتذكرون أخالق
الدكتورة وصدرها الرحب وتعاطفها ومساعدتها للكل وحسن
تعاملها .انـهــا بالفعل مــن أفـضــل دكــاتــرة الـعـيــون فــي مملكة
البحرين والخليج والعالم العربي ،كانت بالفعل مخلصة في
عملها ،ومهما كانت مواعيدها مزدحمة إال انها تعطي لكل
مريض حقه ووقته ،وبالفعل مملكة البحرين فقدت اليوم رمز ًا
من رموز الطب ومنارة من منارات العلم وسيدة فاضلة أفنت
حياتها في خدمة بالدها ورعاية مرضاها بكل تفان واخالص.
لقد كانت المغفور لها طبيبة متخصصة بالعيون وأم ـ ًا
حنونة بمعنى الكلمة وصــاحـبــة األف ـضــال واألع ـمــال الطيبة
المكرسة لوجه اهلل .وحقا من كانت له محبة الناس نال رضى
المولى عز وجل ومن كانت له هذه المسيرة الحافلة بالعطاء
واإلنجاز والنجاحات حقت له األوسمة ،فاللهم ارحم دكتورتنا
الغالية الكريمة هيفاء محمود وأسكنها ال ـفــردوس األعلى
واجـعــل مستقرها ن ــورا وأن ــزل عليها مــن ن ــورك ن ــورا وارحمها
واغفر لها وتقبلها من الشهداء وارزق زوجها وأوالدهــا وأهلها
الكرام وذويها الصبر والسلوان .إنا هلل وإنا إليه راجعون.

بمنا�سبة عيد الأ�ضحى المبارك..
ج��م��ع��ي��ة �أ�����ص����دق����اء ال ��� ��ص ��ح ��ة ت������ؤك�����د :ال��ت��وت��ر
الم�صرف الخليجي التجاري يجري �سحبا ا�ستثنائيا على  25فائزا النف�س��ي يلــ��عب دورا فـ��ي تفــاقـ��م م�شكلـ��ة زي��ادة ال��وزن

ـرصــا منه على مشاركة عمالئه االحتفال
حـ ً
المبارك ،أعلن المصرف الخليجي
األضحى
بعيد
ُ
ال ـت ـج ــاري ،أح ــد ال ـم ـص ــارف اإلس ــام ـي ــة ال ــرائ ــدة
بمملكة البحرين ،إجــراءه لسحب استثنائي على
 25فــائــزا بـعـيــادي الــوافــر ،قيمة كــل عيدية 1000
دينار بحريني.
وتــأتــي ه ــذه ال ـم ـبــادرة مــن الـمـصــرف تكريم ًا
لعمالئه المودعين في حساب «الوافر» ومكافأتهم
على ثقتهم باختيار هذا الحساب إلدخار أموالهم
والفوز بالجوائز القيمة التي يقدمها طوال العام،
المبادرة أيض ًا
وكــان المصرف قد قــام بمثل هــذه ُ
المبارك ،إذ أجرى سحبا استثنائيا
في عيد الفطر ُ
على  25فائزا بعيادي الوافر قيمة كل عيدية 1000
دينار بحريني ،ليصل مجموع العيادي التي قدمها
المصرف هذا العام إلى  50ألف دينار بحريني.
وب ـهــذه المناسبة صــرح الـسـيــد عـبــد الناصر
الريس ،مدير إدارة الخدمات المصرفية لألفراد
قــائـ ًا «يـســرنــا أن نهنئ عمالئنا ال ـكــرام بمناسبة
حـلــول عيد األضـحــى الـمـبــارك ونـخــص بالتهنئة
عمالء «الــوافــر» الــذيــن ف ــازوا معنا بالعيادي هذا
الـ ـع ــام ،إن ه ــذه ال ـس ـحــوبــات االسـتـثـنــائـيــة خــال
العيدين لــم تكن مــوجــودة فــي جــدول السحوبات

{ السيد عبدالناصر الريس.
الـمـعـلـنــة ،ح ـيــث حــرص ـنــا ع ـلــى إضــاف ـت ـهــا لـتـكــون
بمثابة مكافأة لعمالئنا الـكــرام نظير اختيارهم
ل ـل ـم ـصــرف ول ـح ـس ــاب «الـ ــوافـ ــر «ك ـخ ـي ــار االدخ ـ ــار
المفضل لديهم ،مقدرين عالي ًا والءهــم ونعدهم
بالمزيد مــن الـجــوائــز والـمـكــافــآت الـتــي ستجعل
من أحالمهم وأمنياتهم واقعا ملموسا مع حساب
(الوافر)».

وواصل الريس قائ ًال« :نواصل سعينا الدؤوب
لتقديم أفضل الحوافز والمكافآت لعمالئنا الكرام
من خــال حساب «الــوافــر» األمــر الــذي يتسق مع
خـطـطـنــا وج ـه ــودن ــا الـمـكـثـفــة ل ـت ـطــويــر مختلف
منتجاتنا وخدماتنا المصرفية والمحافظة على
المكانة الريادية لحساب «الــوافــر» باعتباره أحد
برامج االستثمار المفضلة بالمملكة حيث يحظى
هذا الحساب بمعدالت إقبال كبيرة منذ تأسيسه
حـتــى يــومـنــا ه ــذا بفضل ف ــرص ال ـفــوز المرتفعة
وحجم الجوائز الذي يتجاوز مجموعها هذا العام
المليون دينار بحريني» .ويعتبر «الــوافــر» حساب
اسـتـثـمــاري مـتــوافــق مــع أحـكــام وم ـبــادئ الشريعة
اإلسالمية ،حيث يتم استثمار األمــوال فيه على
أساس المضاربة المطلقة ،ويمكن فتح الحساب
بمبلغ قــدره  500دينار بحريني كحد أدنــى ،حيث
يتم احتساب نقاط الدخول في السحب لكل 25
دينارا في الحساب ،ويشكل حساب «الوافر» فرصة
استثمارية مميزة إذ بإمكان عمالء المصرف الكرام
الحصول على فرصة جني األربــاح على أموالهم
ال ـم ــودع ــة ف ــي ال ـح ـســاب ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تحقيق
أحالمهم من خالل الفوز بالجوائز الكبرى التي
يقدمها لهم حساب «الوافر» طوال العام.

أك ـ ــدت أري ـ ــج ال ـس ـعــد أخ ـصــائ ـيــة الـتـغــذيــة
ال ـع ــاج ـي ــة ونـ ــائـ ــب رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة أص ــدق ــاء
الـصـحــة أهـمـيــة تـحـسـيــن جـ ــودة ال ـح ـيــاة لــدى
ط ــاب الـ ـم ــدارس وال ـ ــذي يـسـتـهــدف ت ـحــديــد ًا
تحسين قدراتهم الذهنية والعقلية وقدرتهم
على التحصيل الدراسي ،موضحة أنه للوصول
إلــى تحسين هــذه ال ـقــدرات تــوجــد عــدة آليات
واشـتــراطــات البــد مــن االت ـفــاق على تطبيقها
مجتمعي ًا مــن أج ــل اإلل ـم ــام بـكــافــة الـجــوانــب
التحسينية حيث من غير المفيد التركيز على
تحسين جانب دون آخر ،حيث البد أن تتكاتف
األســر والمؤسسات التعليمية والمجتمع من
أجل تحقيق أقصى جودة في مجاالت تحسين
جودة الحياة.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي نظمته لجنة
الـشـبــاب بالمجلس األع ـلــى لـلـمــرأة للحديث
حــول التغذية الصحية للشباب فــي اإلج ــازة
الصيفية.
وقالت إن تحقيق جــودة حياة لدى طالب
الـ ـم ــدارس وال ـش ـبــاب ه ــو تـحـقـيــق جـ ــودة حـيــاة
لدى فئة كبيرة من المجتمع لكونها تستهدف

جامعة الخليج العربي تد�شن دبلوما �أكاديميا مبتكرا للأبحاث الإكلينيكية وال�سريرية �سبتمبر المقبل
تدشن جامعة الخليج العربي الدبلوم األكاديمي في األبحاث
اإلكـلـيـنـيـكـيــة وال ـســريــريــة ف ــي سـبـتـمـبــر الـمـقـبــل م ــع ب ــداي ــة ال ـعــام
األكاديمي  ،2022-2021وذلك بعد موافقة مجلس أمناء على طرح
الدبلوم تحت مظلة مركز البحوث اإلكلينيكية والسريرية بالتعاون
مــع جــامـعــة مــاريــانــد األمــري ـك ـيــة ،ب ـنــاء عـلــى تــوصـيــة كـلـيــة الطب
والـعـلــوم الطبية بالجامعة .وق ــال رئـيــس جامعة الخليج العربي
الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي إن مجلس أمناء الجامعة
وافــق خــال جلسته رقــم ( )288على طــرح الدبلوم األكــاديـمــي في
األبـحــاث اإلكلينيكية والـســريــريــة بـهــدف بـنــاء ال ـقــدرات فــي مجال
ال ـب ـحــوث الـســريــريــة فــي منطقة مـجـلــس ال ـت ـعــاون ل ــدول الخليج
العربي للمساعدة في دعم تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع البحوث
السريرية والتجارب في مستشفيات ومــراكــز البحوث الطبية في
دول الـخـلـيــج .وأك ــد أن ط ــرح ه ــذا الـبــرنــامــج األكــادي ـمــي المبتكر
جاء في توقيت في غاية األهمية ليلبي احتياجات دول المنطقة
من لألبحاث الصحية الساعية إلــى الــوصــول إلــى حلول ابتكارية
للقضايا والمشكالت الصحية ،موضح ًا أن هذا البرنامج هو امتداد
يؤكد مسيرة الجامعة التي عكفت منذ تأسيها منذ أكثر من 40
عاما على تبني التخصصات ذات األصــالــة والتي تختص بكونها
جديدة على مستوى العالم ،وأن تكون نادرة ومبتكرة وإبداعية على

مستوى منطقة الخليج العربي تقدم أضافة نوعية لمجتمع دول
مجلس التعاون .وأضاف قائ ًال« :برامج الدراسات العليا في جامعة
الخليج العربي تمتاز بأنها تمثل انموذجا لالقتداء والتقدم مبني
على تطلعات استراتيجية لحاجة المنطقة المستقبلية ،حيث ال
تتطابق مع التخصصات الشائعة في الجامعات الوطنية في دول
مجلس التعاون» ،مشير ًا إلى أن الجامعة دشنت في السنوات القليلة
الماضية عددا من برامج الماجستير والدكتوراه في مجاالت مبتكرة
كإدارة االبتكار ،والطب الشخصي ،والطب التجديدي ،وهي جميعها
تأتي فــي إطــار االستجابة لتطلعات وطموحات أصـحــاب الجاللة
قادة دول مجلس التعاون .من جانبه ،أشار أكد مدير مركز األبحاث
اإلكلينيكية بجامعة الخليج العربي الدكتور عــادل مــذكــور الــدور
المتبني لثقافة االبتكار والتجديد
الريادي لجامعة الخليج العربي ُ
والـبـحــث عــن الـحـلــول الـمـبـتـكــرة أله ــم الـقـضــايــا فــي دول مجلس
التعاون ،موضحا أن هذه المساعي اإلبداعية تسير بخطى موازية
مع خطى الجامعة الساعية نحو االبداع االبتكار والبحث عن حلول
مبتكرة عبر األبـحــاث العلمية الرصينة ،إذ وضـعــت الجامعة كل
امكانياتها البحثية والعلمية في خدمتها طوال السنوات الماضية.
وقال« :صمم الدبلوم األكاديمي في األبحاث اإلكلينيكية والسريرية
في وقــت مهم صــارت فيه شعوب دول الخليج تــدرك تمام ًا أهمية

األبحاث السريرية وتقبل على المشاركة فيها نتيجة تنامي الوعي
بأهميتها ليستهدف الخريجين في الطب والتمريض والصيدلة
وعلوم الحياة وأعضاء لجنة أخالقيات االبحاث وأعضاء الهيئات
التنظيمية والتخصصات األخــرى المرتبطة بالتجارب السريرية،
إذ سيساعد هــذا البرنامج األكــاديـمــي المبتكر هــذه الـفـئــات على
تطوير قدرات وامتالك المهارات الالزمة للعمل في مجاالت متنوعة
في أنشطة البحوث السريرية» ،مشير ًا أن منهج برنامج الدبلوم
في البحث السريري مستوحى من إطــار الكفاءات المنسق الذي
طورته فرقة العمل المشتركة لكفاءة التجارب السريرية ،بقيادة
فــريــق مــن مــركــز الـبـحــوث الـســريــريــة الــدولــي فــي جــامـعــة هــارفــارد
احــدى أقــدم وأعــرق الجامعات األمريكية .وب ّين الدكتور مذكور أن
مدة البرنامج تستغرق عاما دراسيا واحــدا ،حيث يوفر للدارسين
فـيــه أس ـ ًـس ــا قــويــة ف ــي مـنــاهــج األب ـح ــاث واألس ــال ـي ــب واألخــاق ـيــات
والمعايير العلمية والـقــوانـيــن ولــوائــح البحوث اإلكلينيكية ،إلى
جــانــب الـتــدريــب العملي والـمـيــدانــي على م ـهــارات عمليات وإدارة
دراس ــات األب ـحــاث الـســريــريــة ،الفـتـ ًا أن الـبــرنــامــج يــركــز عـلــى علوم
تطوير األدويــة واألجهزة الصيدالنية والطبية والخاليا الجذعية
ومنتجات التكنولوجيا الحيوية ،إلى جانب تطوير التقنيات الطبية
المخصصة لالستخدام البشري.

{ أريج السعد.
طالب مختلف المراحل الدراسية من مدارس
وج ــام ـع ــات ،الف ـتــة إل ــى أن م ــن أه ــم الــوســائــل
الـتــي البــد مــن العمل عليها مــن قبل األســرة
وال ـمــؤس ـســات التعليمية والـمـجـتـمــع لتعزيز
جــودة الحياة ،هو التحسين من جــودة الحياة
الصحية لكونه مزيجا من الصحة الجسدية
والـصـحــة النفسية وال ــذي بــاإلمـكــان تحقيقه
م ــن خـ ــال عـ ــدة آلـ ـي ــات كــال ـت ـغــذيــة الـصـحـيــة
وممارسة الرياضة بشكل منتظم واالبتعاد عن
الـتــوتــر والـضـغــوطــات النفسية بــاإلضــافــة إلى
شــرب كميات كبيرة من المياه والحرص على
مـتــابـعــة جـ ــداول الـتـطـعـيــم إل ــى جــانــب تنمية
سـلــوكـيــات تـقـبــل رأي اآلخ ــري ــن ل ــدى الناشئة
والشباب.
وأشارت إلى نتائج مسح أجري على طلبة
المدارس للفئة العمرية ما بين  13و  15سنة
في العام  2018ونشر على موقع وزارة الصحة
بين أن  %40مــن طلبة ال ـمــدارس يـعــانــون من
السمنة وزيادة الوزن و %23يعانون من الخمول
وعدم ممارسة الرياضة ،كما كشف تقرير آخر
لمنظمة الصحة العالمية أن نسبة السمنة
بين المراهقين واألطفال في مملكة البحرين
( %26بـنــات و %22أوالد) ،وه ــذا مــؤشــر لوجود
مـشـكـلــة الب ــد م ــن حـلـهــا ت ـع ــاون ـ ًا ب ـيــن األس ــرة
والمدرسة ومختلف مؤسسات المجتمع.
وش ــددت عـلــى أن مــن أه ــم مسببات زي ــادة
الوزن والسمنة لدى هذه الفئة هو السلوكيات
الغذائية الخاطئة واالعتماد على الحلويات
وال ـس ـك ــري ــات واألط ـع ـم ــة الـمـشـبـعــة بــالــدهــون

فض ًال عن قلة النشاط البدني وعدم ممارسة
الــريــاضــة ،كما أن مــن الـعــوامــل الـتــي ساعدت
على ازدي ــاد نسبة السمنة مــؤخــر ًا هــو عملية
اإلغــاق جراء جائحة كورونا وتحول الدراسة
إلى عملية التعلم عن بعد في عوالم افتراضية،
حيث قلت الحركة وحرم االطفال من حصص
النشاط البدني والتنقل.
وأك ــدت أن التوتر النفسي يلعب دورا في
تفاقم مشكلة زيــادة الــوزن ،حيث أنــه في حال
وجـ ـ ــود م ـش ــاك ــل أس ــري ــة فـ ــإن ب ـع ــض األط ـف ــال
يـلـجـئــون إل ــى ت ـن ــاول ال ـط ـعــام ك ـنــوع م ــن أن ــواع
التخفيف والضغط النفسي ،وقــد يكون هذا
السلوك مشترك ًا بين أكثر من فرد في األسرة.
وتـطــرقــت إلــى أن األنـشـطــة البدنية التي
يمارسها األطفال اليوم قليلة ،حيث أن ثالثة
أرباع األوقات يقضيها األطفال بمتابعة التلفاز
واألج ـهــزة اإللكترونية ،وقــد أوصــت الجمعية
األم ــري ـك ـي ــة ل ـط ــب األط ـ ـفـ ــال بـ ــأن ال ي ـت ـجــاوز
اسـ ـتـ ـخ ــدام األط ـ ـفـ ــال ل ــأج ـه ــزة اإلل ـك ـتــرون ـيــة
س ــاع ـت ـي ــن إلـ ـ ــى ثـ ـ ــاث سـ ــاعـ ــات كـ ـح ــد أق ـص ــى
م ــن وق ــت ال ـط ـفــل ،مـشـيــرة إل ــى أن اإلع ــان ــات
الترويجية لألطعمة والمأكوالت السريعة عبر
مختلف الوسائل اإلعالمية ومنصات التواصل
االج ـت ـمــاعــي أمـ ــور عـ ــززت م ــن ت ـفــاقــم مشكلة
السمنة وزيادة الوزن لدى الطلبة.
ولـفـتــت إل ــى أن اإلجـ ــازة الصيفية فرصة
لتحسين وتغيير السلوكيات والعادات الغذائية
والصحية لــدى الطلبة ،كما أن عند الرغبة
بتغيير سـلــوكـيــات الـطـفــل الب ــد مــن ان تكون
الرسالة موجهة لألسرة ككل ،حيث من المهم
ج ــد ًا أن تتبنى األس ــرة بأكملها أنـمــاط حياة
ص ـح ـي ــة ،ألنـ ــه ي ـن ـب ـغــي ت ـغ ـي ـيــر س ـل ــوك الـبـيـئــة
المحيطة وتهيئة الظروف المناسبة.
واخ ـت ـت ـمــت حــديـثـهــا قــائ ـلــة ع ـنــد الـشـعــور
بالفشل في وضع نظام غذائي صحي لألبناء
ال تتخبط في وضع نظام غذائي عشوائي غير
م ــدروس مــأخــوذ عــن طــريــق مـحــركــات البحث
ووسائل التواصل االجتماعية ،حيث البد من
اللجوء إلــى شخص متخصص لكونه يملك
المعلومات التي تتناسب مع احتياجات الطفل
ويراعي الفئات العمرية ونموها والمحافظة
على الوزن والصحة بشكل مناسب ومتزن.
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تقدمي:إسـالم مـحفوظ

الإدارية تقر حق «العمل» في ا�ست�صدار تراخي�ص معاهد الرعاية الخا�صة
لها حق الرف�ض بح�سب ر�ؤيتها العتبارات الأمن العام �أو ال�صحة �أو حركة المرور
أك ـ ـ ــدت ال ـم ـح ـك ـم ــة الـ ـكـ ـب ــرى اإلداريـ ـ ـ ــة
مسؤولية وزارة العمل والتنمية االجتماعية
فــي منح تراخيص وإنـشــاء مــراكــز ومعاهد
تأهيل ،ودور رعــايــة وورش للمعاقين ،ودور
إيــواء للحاالت الضرورية من ذوي اإلعاقة
الشديدة ،وال يجوز إنشاء مراكز أو معاهد
للتأهيل أو دور للرعاية أو اإليــواء أو ورش
للمعاقين إال بترخيص مــن ال ــوزارة ،وفق ًا
للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار من
الوزير بعد االتفاق مع الوزارات المعنية.
وأضافت أنــه فيما عــدا مراكز ومعاهد
الـتــأهـيــل ودور الــرعــايــة واإليـ ـ ــواء والـ ــورش
الـخــاصــة بــاألشـخــاص ذوي اإلعــاقــة والتي
ت ـن ـش ـئ ـهــا ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ال يـ ـج ــوز ألي شـخــص
طبيعي أو اعتباري إنشاء وتشغيل منشأة
إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من
الوزارة .جاء ذلك في حيثيات رفضها دعوى
أحــد مــراكــز الــرعــايــة ودع ــم أنشطة التعلم
إللغاء قرار الــوزارة غلق المركز مدعيا في
دع ـ ــواه أن الـ ـ ــوزارة خــالـفــت ال ـقــانــون ال ــذي
اشترط أو ًال صدور قرار مسبب بوقف وإزالة
أسباب المخالفة وإمهال المركز المخالف
 10أيــام لتنفيذ الـقــرار كما منحت الوزير
إصـ ــدار قـ ــرار مـسـبــب بــوضــع ال ـمــركــز تحت
إدارة الوزارة.
وكـ ـ ــان الـ ـم ــرك ــز قـ ــد رف ـ ــع دع ـ ـ ــواه طـلــب
فيها بصفة مستعجلة وقــف تنفيذ القرار
الـمـطـعــون عـلـيــه وإل ـغ ــاء ال ـق ــرار بــاالمـتـنــاع
عــن إص ــدار موافقة وزارة العمل والتنمية
شرحا
االجتماعية بإصدار ترخيص له وذكر ً
لدعواه أنه شركة بحرينية تمارس أنشطة
دعم التعليم ،وحيث إنه بتاريخ 2021/2/2
صدر قرار من المدعى عليه بإغالق المركز
الخاص بالمدعية ،وحيث إن قانون رعاية
وتــأهـيــل وتشغيل ذوي اإلعــاقــة نظم تــدرج
ال ـع ـقــوبــة ع ـلــى ال ـن ـشــاط ال ـم ـخــالــف حيث
اشترط أو ًال صدور قرار مسبب بوقف وإزالة
أسباب المخالفة وامهال المركز المخالف

 10أيــام لتنفيذ الـقــرار كما منحت الوزير
إصـ ــدار قـ ــرار مـسـبــب بــوضــع ال ـمــركــز تحت
إدارة ال ـ ــوزارة أو إل ـغــاء الـتــرخـيــص بحسب
األح ــوال ،وحيث إن القرار المطعون عليه
ل ــم يـ ـ ــراع ال ـ ـتـ ــدرج ال ـم ـن ـص ــوص ع ـل ـيــه فــي
الـقــانــون الـســالــف الــذكــر ،مــا ح ــدا بـهــا إلــى
إقامة دعواها.
إال أن المحكمة أشارت إلى نص المادة
( )4من القانون رقم ( )74لسنة  2006بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين على أنه
«تعمل الـ ــوزارة على إنـشــاء مــراكــز ومعاهد
تأهيل ،ودور رعــايــة وورش للمعاقين ،ودور
إيــواء للحاالت الضرورية من ذوي اإلعاقة
الشديدة ،وال يجوز إنشاء مراكز أو معاهد
للتأهيل أو دور للرعاية أو اإليــواء أو ورش
للمعاقين إال بترخيص مــن ال ــوزارة ،وفق ًا
للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار من
الــوزيــر بعد االتـفــاق مــع الـ ــوزارات المعنية
وموافقة اللجنة العليا».

وأضافت أن نص المادة ( )2من القرار
رقم  64لسنة  2010بشأن شروط وإجراءات
الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد
ودور الــرعــايــة الـخــاصــة بالمعاقين« :فيما
عــدا مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية
واإليواء والورش الخاصة باألشخاص ذوي
اإلعاقة والتي تنشئها الوزارة ،ال يجوز ألي
شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء وتشغيل
م ـن ـشــأة إال ب ـعــد ال ـح ـصــول ع ـلــى تــرخـيــص
بذلك من الوزارة».
وحيث إنه لما كان المشرع في القانون
( )74لسنة  2006قــد نـظــم مـســألــة إنـشــاء
دور ل ـلــرعــايــة أو اإليـ ـ ــواء ون ــص ع ـلــى عــدم
ج ــواز إن ـشــاء مــراكــز أو مـعــاهــد للتأهيل أو
دور للرعاية أو اإلي ــواء أو ورش للمعاقين
إال بترخيص من الوزارة ،ولما كان المشرع
فــي قــانــون الـسـجــل ال ـت ـجــاري قــد أل ــزم من
يتم قـيــده فــي السجل الـتـجــاري الحصول
على التراخيص الالزمة لمزاولة النشاط

مــن الجهات المختصة ،لما كــان مــا تقدم
وكانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة ما
يفيد بحصول المدعية على التراخيص
الالزمة على النحو السالف البيان ،األمر
الذي يضحى معه طلب المدعية المتمثل
في إلغاء القرار المطعون عليه -والحالة
هـ ــذه -ق ــائ ــم ع ـلــى غ ـيــر س ـنــد م ــن ال ـقــانــون
والواقع جدير بالرفض.
وحيث إنه عن طلب إلزام المدعى عليه
إصـ ــدار تــرخـيــص لـلـمــدعـيــة ،ولـمــا ك ــان من
المستقر عليه أن الترخيص -أي ترخيص-
هو قرار إداري نهائي تفصح بموجبه الجهة
اإلداريـ ــة عــن إرادت ـهــا الملزمة بما لها من
س ـل ـط ــات ب ـم ـق ـت ـضــى ال ـق ــوان ـي ــن وال ـل ــوائ ــح
بقصد تحقيق المصلحة العامة ،وتتمتع
في منحه بسلطة تقديرية واسعة؛ فيحق
لـهــا رف ــض طـلــب الـتــرخـيــص إذا مــا ت ــراءى
لها أنه يتعارض مع اعتبارات األمــن العام
أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال
تـنـسـيــق الـمــديـنــة أو ال ـح ــي ،ه ــذه السلطة
ليست مطلقة ،بــل مقيدة بـعــدم التعسف
أو االنحراف ،ومن ثم تخضع جهة اإلدارة
وهى تمارس هذه السلطة لرقابة القضاء؛
للتأكد مما إذا كانت هذه الممارسة تمت في
نطاق الضوابط المحددة لها أو ال.
وح ـيــث إن ام ـت ـنــاع ال ـمــدعــى عـلـيــه عن
إصدار تصريح للمدعية إلنشاء مركز لذوي
اإلعاقة هو من األمــور التي يترخص فيها
وتتمتع الجهة اإلداريــة في منحها بسلطة
تقديرية واسعة ال يحدها في ذلك سوى أن
يكون قرارها مبرأ من شائبة إساءة استعمال
الـسـلـطــة ،وه ــو مــا لــم يـقــم عليه دلـيــل من
األوراق ،األمـ ــر الـ ــذي ي ـغ ــدو م ـعــه الـطـلــب
الـمــاثــل هــو اآلخ ــر -وال ـحــالــة ه ــذه -قائما
على غير سند من القانون جدير بالرفض،
فلهذه األس ـبــاب حكمت المحكمة برفض
الدعوى ،وألزمت المدعية المصروفات.

حب���س �أجنب��ي و�س��يدة احتياطي��ا تمهي��دا لإحالتهم��ا �إل��ى المحاكم��ة
حوال �شقة �سكنية �إلى عيادة لتقديم خدمات تجميلية من دون ترخي�ص
صــرح رئـيــس نيابة ال ــوزارات
وال ـج ـه ــات ال ـع ــام ــة بـ ــأن الـنـيــابــة
العامة قد أجرت تحقيقاتها في
واق ـعــة مـتـهــم زاول مـهـنــة الطب
وال ـص ـي ــدل ــة م ــن دون تــرخ ـيــص،
فض ً
ال عــن إدارة عـيــادة ومؤسسة
صـحـيــة ب ـ ــدون تــرخ ـيــص ،وذل ــك
باالشتراك مع متهمة أخرى.
وك ــان ــت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة قد
تلقت بالغ ًا من الهيئة الوطنية
ل ـت ـن ـظ ـي ــم الـ ـمـ ـه ــن وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الصحية ب ــورود معلومات بقيام
ال ـم ـت ـهــم ب ـت ـحــويــل ش ـقــة سكنية
م ـس ـت ــأج ــرة مـ ــن ق ـب ــل الـمـتـهـمــة
ال ـث ــان ـي ــة إل ـ ــى ع ـ ـيـ ــادة ومــؤس ـســة
ص ـح ـيــة وم ـ ــزاول ـ ــة م ـه ـنــة ال ـطــب
البشري وتقديم خــدمــات طبية
تجميلية بــدون ترخيص ،وذلك
ب ـم ـس ــاع ــدة ال ـم ـت ـه ـمــة األخـ ـ ــرى.
وت ـن ـف ـيــذ ًا إلذن ال ـن ـيــابــة الـعــامــة
الصادر بالضبط والتفتيش فقد
ألـقــت اإلدارة الـعــامــة للمباحث
واألدلـ ــة الجنائية الـقـبــض على
المتهمين ،وأسفر تفتيش الشقة
ع ـ ــن ضـ ـب ــط كـ ـمـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن

األدوية وحقن الفيلر والبوتكس،
وقـ ـ ــد بـ ــاشـ ــرت الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات وأمـ ـ ـ ـ ــرت ب ـح ـبــس
المتهمين احتياطي ًا والتحفظ
عـلــى الـمـضـبــوطــات ،وإحالتهما
إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة
المختصة.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
ل ـت ـن ـظ ـي ــم الـ ـمـ ـه ــن وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الصحية قد كشفت عن تمكنها
مــن ضبط وافــد أجنبي متلبسا
بمزاولة الطب البشري في مسكن
خــاص من خــال مــزاولــة تقديم
خدمات المداخالت التجميلية
(الفيلرز) و(البوتكس) مــن دون
تصريح .وبناء على ما ورد لعلم
الهيئة من معلومات بشأن قيام
ش ـخ ــص وافـ ـ ــد ب ـم ـم ــارس ــة مـهـنــة
ال ـطــب ال ـب ـشــري بـ ــدون ترخيص
م ــن ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة لتنظيم
الـ ـمـ ـه ــن وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـص ـح ـيــة
م ــن خ ــال إج ـ ــراء حـقــن الفيلر
والـ ـب ــوتـ ـك ــس فـ ــي م ـس ـكــن خ ــاص
والـ ـ ـك ـ ــائ ـ ــن ب ـم ـن ـط ـق ــة ال ـج ـف ـي ــر
ويـ ـ ـق ـ ــدم فـ ـي ــه خ ـ ــدم ـ ــات ص ـح ـيــة

ب ــدون ترخيص كــونــه انـشــأ وأدار
مؤسسة صحية ب ــدون ترخيص
مــن الـهـيـئــة .وأوض ـحــت الرئيس
التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم
ع ــذب ــي ال ـج ــاه ـم ــة أن ال ـح ــال ــة
ـددا مــن
ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة ت ـض ـم ـنــت ع ـ ـ ـ ً
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ال ـتــي
تتمثل فــي مــزاولــة مهنة الطب

البشري بــدون ترخيص ومزاولة
مهنة الصيدلة ب ــدون ترخيص،
وإدارة وإن ـ ـشـ ــاء م ــرك ــز صـيــدلــي
بدون ترخيص ،وتقديم خدمات
صـحـيــة ب ــدون تــرخـيــص ،إضــافــة
إلــى إدارة مؤسسة صحية بــدون
ترخيص.
وأش ــارت إلــى أنــه على الفور

ق ــام م ــأم ــورو الـضـبــط القضائي
ب ــالـ ـهـ ـيـ ـئ ــة بـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــات
ال ـ ــازمـ ــة ل ــذل ــك وال ـ ـتـ ــي أث ـب ـتــت
ص ـح ــة ال ـم ـع ـل ــوم ــات ثـ ــم ق ــام ــوا
بــإصــدار إذن الـنـيــابــة واستكمال
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة ال ــازم ــة
لــذلــك وتــم التنسيق مــع اإلدارة
الـعــامــة للمباحث والتحقيقات
واألدلة الجنائية وتم عمل كمين
لـلـشـخــص ال ـم ـخــالــف ح ـيــث تم
رص ــد ب ـعــض األشـ ـخ ــاص الــذيــن
يراجعونه بشأن الجرم المذكور
وتم تحرير المحاضر.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة أن ـ ــه
تـ ــم ال ـت ـح ـف ــظ ع ـل ــى ال ـم ـخــالــف
وتـ ـ ـ ــم ض ـ ـبـ ــط وتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــز ج ـم ـيــع
األدوات وال ـ ـمـ ــواد ال ـص ـيــدالن ـيــة
والمستلزمات الطبية وعدد من
علب الفيلر والبوتكس باإلضافة
إل ـ ــى ع ـ ــدد مـ ــن األدوي ـ ـ ـ ــة غ ـي ــرال
مــرخ ـصــة ف ــي مـمـلـكــة الـبـحــريــن
والـمـسـتـخــدمــة ف ــي الـمـخــالـفــات
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة
الستكمال اإلج ــراءات القانونية
الالزمة لذلك.

ت�����أي����ي����د ع���ق���وب���ة ال�������س���ج���ن ����� 5س����ن����وات ل���م���ن���ت���ج ف��ن��ي
و�آخ������ري������ن غ�������س���ل���وا �أم����������واال م��ت��ح�����ص��ل��ة م����ن ال����دع����ارة
أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية عقوبة صاحب
شركة إنتاج فني وآخرين بالسجن  5سنوات وتغريم كل منهم
 5آالف دينار ومصادرة أكثر من  200ألف دينار من أموالهم
وممتلكاتهم وإبعادهم نهائيا عن البالد بعد إدانتهم بغسل
أم ــوال متحصلة مــن جــرائــم الــدعــارة فــي شركتين لإلنتاج
الفني ،فيما كانت محكمة أول درجة برأت الرابع مما نسب
إليه من اتهام لعدم كفاية األدلة.
وكــانــت الـتـحــريــات الـمــالـيــة كشفت عــن ضـلــوع صاحب
شركة إنتاج فني عربي الجنسية وآخرين في قضايا غسل
أموال محصلة من جرائم االتجار في األشخاص والدعارة،
بعد أن تم رصد تحويالت مالية لهم تجاوزت مبالغ المائة
أل ــف دي ـنــار لـكــل مـنـهــم ،فـيـمــا تـبـيــن أن المتهمين الـثــالــث
والرابع ليس لهما مصدر دخل ،وتبين أن المتهمين األول
والثاني لهما سجالت تجارية ولكنها غير نشطة.
وتبين أن المتهمين يقومون بتدوير األمــوال الناتجة
عن جريمة الدعارة ومن ثم االنتفاع منعا لشراء مقتنيات
ثمينة ،حيث تم تتبع المتهم األول وتبين تحويله مبالغ
مــالـيــة ت ـج ــاوزت ال ـمــائــة أل ــف دي ـن ــار لـصــالــح أش ـخ ــاص في

ال ـخــارج ،وقــد سبق إدان ـتــه فــي قضايا إدارة شبكة للدعارة
ومعه باقي المتهمين الثاني والثالث والرابع ،إذ يملك األول
شركة لإلنتاج الفني ويستغلها في تحويل األموال وتدوريها
مجددا ،وذلك من الفترة  2020 - 2017وهي الفترة التي تم
إدانتهم فيها بجرائم الدعارة.
وبناء على تلك التحريات تم جلب المتهم األول من
محبسه حيث يقضي عقوبة السجن  5سنوات إلدارته محال
للدعارة ،حيث أنكر ما نسب إليه مدعيا أنه حضر للبحرين
منذ  10سـنــوات ويستثمر أم ــواال فــي شركة لإلنتاج الفني
وأخ ــرى للدعاية واإلع ــان بــاإلضــافــة إلــى شــركــة مـقــاوالت،
مضيفا أن التحويالت التي قام بها هي عبارة عن أرباح تلك
الـشــركــات ،فيما ادعــى المتهم الثاني أنــه شريك فــي نفس
الشركات ويعمل مشرفا ويتسلم أربــاحــه مــن تلك الشركة
بشكل دوري ،مدعيا أنه يقضي عقوبة الحبس سنتين في
قضية دعارة بعد تورطه فيها بالخطأ.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم من الفترة 2017
  2020بدائرة أمن البحرين من األول إلى الرابع ارتكبواجريمة غسل األموال المتحصل عليها بطريق غير مشروع

عن طريق التحريض على الدعارة وما ارتبط بها على نحو
من شأنه إظهار مشروعيتها ،وذلك ب ــأن تـلـقــوا م ـقــدارا من
المبالغ المتحصل عليها من جريمة الدعارة وأجروا عليها
عمليات إيــداع وسحب وتحويالت واستبدال بغرض إخفاء
طبيعة مصدرها غير المشروع ،كما أسندت إلــى األول أنه
أجــرى وأخفى واكتسب وتلقى عوائد بلغت  148ألف دينار
وأجــرى عليها عمليات مالية بغرض إخفاء مصدرها غير
المشروع لكونها متحصلة من جريمة الدعارة.
كما أسندت إلــى الثاني أنــه أخفى وتلقى عوائد بلغت
 11ألف متحصلة من جريمة الدعارة وأجرى عليها عمليات
تـحــويــل إلخ ـف ــاء م ـصــدرهــا ،كـمــا أس ـن ــدت لـلـثــالــث وال ــراب ــع
أنهما أخفيا مبالغ مالية متحصلة مــن جريمة الــدعــارة
وأجريا عليها عملية تحويالت مالية بشأن إخفاء مصدرها
رغــم عــدم مشروعيتها ،وأسندت إلــى المتهمتين الخامسة
والسادسة لكونهما من الشخصيات االعتبارية والمرخص
لهما مباشرة النشاط التجاري بمملكة البحرين والمدارة
من قبل المتهم األول وأخرى أنها ارتكبت جرائم غسل أموال
متحصلة بطريق غير مشروع.

ق ــاد اش ـت ـبــاه دوريـ ــة شــرطــة ف ــي قــائــد س ـي ــارة إلــى
العثور على سيارة مبلغ عن سرقتها قبل  48ساعة،
حيث تبين أن الـشــاب قائد السيارة هــو سارقها وأنــه
من أصحاب األسبقيات في جرائم السرقة والشروع
في السرقة ،حيث أحيل للنيابة العامة التي بدورها
أحــالــت الـقـضـيــة إل ــى المحكمة الـجـنــائـيــة الصغرى
الثالثة التي عاقبت المتهم بالحبس  3سنوات كونه
عائدا من جريمة مشابهة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بسرقة
سـيــارة مــن مكان بمدينة حمد ،حيث قــام بتشغيلها
وانطلق بها وفــي الصباح قــام بنزع سماعة المسجل
الخلفية وباعها على مكان خردة بمبلغ دينار واحد،
كما قام بسرقة اإلطار االحتياطي ومعدات البناء التي
كانت بالسيارة إال أنه بعد الواقعة بيومين استوقفته
دوريــة الشرطة وتبين لهم أن السيارة مبلغ بسرقتها
فتم أخذه إلى مركز الشرطة.
وح ـضــر الـمـجـنــي عـلـيــه بـعــد تـلـقـيــه ات ـص ــاال من
مركز الشرطة يفيد بالعثور على سيارته المسروقة
وبـمـعــايـنـتـهــا ل ــم يـجــد س ـمــاعــات الـمـسـجــل الخلفية
واإلطــار االحتياطي ،كما أنــه لم يجد معدات البناء
الخاصة به فيما اعترف المتهم بواقعة السرقة وقال
إنه أثناء تجوله للبحث عن سيارة يقوم بسرقتها قام
بسرقة سـيــارة المجني عليه بعد أن قــام بتشغيلها
بــواس ـطــة مـفـتــاح كــونـهــا قــدي ـمــة .وف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
صباح ًا قام بنزع سماعات المسجل الخلفية وباعها
على مكان خردة بمبلغ دينار واحد.

فــأس ـنــدت ال ـن ـيــابــة لـلـمـتـهــم أن ــه ف ــي 2021/6/6
بدائرة امن محافظة الشمالية حال كونه عائدا ،سرق
المركبة والمنقوالت المبينة الوصف والنوع باألوراق
والمملوكين للمجني عليها.
وقــالــت المحكمة ان ــه عــن طـلــب الـنـيــابــة العامة
بتطبيق مواد العود على المتهم ومن حيث انه ثبت
للمحكمة من كشف االستعالم الجنائي الصادر من
النيابة العامة عن صدور عدة أحكام نهائية بالحبس
في جرائم سرقة وشروع بسرقة ،ثم ما فتئ المتهم أن
عاود ارتكاب الفعل المؤثم قبل مضي ثالثة اشهر من
تاريخ انقضاء آخر عقوبة ،مما يتحقق به حالة العود
الموجبة لتشديد العقوبة التي ال تستحق الرأفة به
إعما ًال لحكم المادتين  76و 78من قانون العقوبات،
فلهـ ــذه األس ــباب حكمت المحكمة حضوريا بحبسه
مدة ثالث سنوات مع النفاذ لما نسب إليه من اتهام.

{ ال�سيارة بعد الحادث.

�إ�صابة ثالثة �أ�شخا�ص �إثر حادث مروري بين �سيارتين
كتب :عبداألمير السالطنة
ت ـع ــرض ث ــاث ــة بـحــريـنـيـيــن
إلصابات متفرقة اثــر تعرضهم
لحادث مروري وقع صباح أمس
(األربـ ـ ـع ـ ــاء) ع ـلــى ش ـ ــارع الـشـيــخ
عيسى بن سلمان.
ك ـ ــان ش ـ ــاب ب ـحــري ـنــي ي ـقــود
س ـيــارتــه ف ــي ال ـســاعــة ال ـســادســة
والنصف مــن صـبــاح أمــس على
شــارع الشيخ عيسى بــن سلمان
وف ـ ـجـ ــأة فـ ـق ــد الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـلــى
عجلة القيادة واصطدم بالسياج
الـ ـح ــدي ــدي وس ـ ـيـ ــارة ت ـس ـيــر فــي
نفس الـمـســار يـقــودهــا بحريني
وبرفقته أســرتــه .نتج عــن ذلك
إص ــاب ــة ث ــاث ــة أفـ ـ ــراد بــإصــابــات

مـتـفــرقــة وتـ ــم نـقـلـهــم ع ـلــى اثــر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث بـ ــواس ـ ـطـ ــة اإلس ـ ـعـ ــاف
الـ ــوط ـ ـنـ ــي إل ـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى.
وت ـض ــررت ال ـس ـيــارتــان والـحــاجــز
الحديدي بتلفيات كبيرة.
وق ـ ـ ــد حـ ـ ـض ـ ــرت ف ـ ـ ــور وقـ ـ ــوع

ال ـ ـحـ ــادث ش ــرط ــة ال ـن ـج ــدة وت ــم
ت ـس ـه ـيــل س ـي ــر ال ـم ــرك ـب ــات عـلــى
الشارع الى حين وصــول شرطة
ال ـمــرور وت ــم إزاح ــة المركبتين،
وفـ ـتـ ـح ــت ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ــرس ـم ـي ــة
التحقيق لمعرفة األسباب.
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ط����ل����ب����ة وط������ال������ب������ات ي�����ق�����ه�����رون ال�����ت�����وح�����د..
وي������ح������ق������ق������ون ال�������ت�������ف�������وق ال�������درا��������س�������ي
تمكن عدد من الطلبة والطالبات من ذوي اضطراب التوحد من إثبات
قدراتهم في التغلب على جميع الظروف الصعبة من أجل مواصلة التميز
والتفوق في مختلف المراحل الدراسية ،واالستفادة من نظام الدمج الذي
يعتبر اتجاها تربويا جديدا يتزايد تطبيقه يوما بعد يــوم ،وتعتبر مملكة
البحرين من أوائل الدول على المستوى الخليجي والعربي التي تبنت هذا
االتجاه.
وأعرب عدد من أولياء األمور عن سعادتهم باحتضان المدارس الحكومية
ألبنائهم وهــو األمــر الــذي يسهم في تدريب الطفل ذوي اضـطــراب التوحد
على التعامل والتفاعل مع اآلخرين في المجتمع .كما يكفل اتجاه الدمج
حــق الـتــوحــدي فــي ال ـم ـســاواة بينه وبـيــن األط ـفــال الـعــاديـيــن ،فــي الحصول
على االهتمام والرعاية وفرصة التعلم في بيئة أقــل تقييداً ،وذلــك بقبوله
بــالـمــدارس الـعــاديــة شــأنــه شــأن الطلبة الـعــاديـيــن مــن دون تفرقة أو تمييز،
انطالقا من مبدأ تكافؤ الفرص في التعلم والمشاركة في الحياة االجتماعية.
وأش ــادوا بــدور معلمي التوحد للمحافظة على سالمة الطلبة وتحديد
البيئة بما يتناسب مع سماتهم وقــدراتـهــم ..ومــن خــال هــذا التقرير نقدم
مجموعة من النماذج التي تمكنت من قهر التوحد وتحقيق التفوق الدراسي:

{ علي مع والديه.

«�إب����راه����ي����م» ت���ف���وق درا����س���ي
وت��������أل�������ق ف������ي ال������ق������ر�آن
فرحة كبيرة مألت قلب عثمان يحيى ،بعد تفوق ابنه إبراهيم ،من
مدرسة الخوارزمي االبتدائية للبنين ،متحدي ًا ظروفه الصحية ،كونه من
ً
إضافة إلى تألقه الالفت في حفظ القرآن الكريم.
ذوي اضطراب التوحد،
وفــي لقاء مع ولــي األمــر ،كانت مالمح السعادة والفخر بادية على
وجـهــه ،وق ــال إنـنــي أعـتــز باحتضان إح ــدى ال ـمــدارس الحكومية البني،
ضمن سياسة وزارة التربية والتعليم لدمج ذوي االحتياجات الخاصة
من العديد من الفئات ،مشير ًا إلى أن ابنه تطور بشكل ملحوظ ومنتظم
في دراسته ،حتى تم نقله من الصف الخاص إلى أحد الصفوف العادية،
بمتابعة حثيثة ومستمرة من معلماته ،ودورهن الكبير في ارتفاع تحصيله
الدراسي.
وأضـ ــاف أن لـلـمــدرســة دورا كـبـيــرا فــي تــأسـيــس إبــراه ـيــم واح ـتــوائــه،
إذ لــوحــظ عليه فــي كــل عــام تغير إيـجــابــي على الصعيدين الشخصي
واألكاديمي ،وهذا الدعم تقدمه إدارة المدرسة وجميع المعلمات الالتي
اح ـتــويــن ال ـطــالــب وأس ـه ـمــن ف ــي وص ــول ــه إل ــى ه ــذا الـمـسـتــوى ال ــدراس ــي
والشخصي واالجتماعي المرتفع.
وت ـح ــدث وال ــد إبــراه ـيــم ع ــن ت ـع ــاون األسـ ــرة م ــع ال ـم ــدرس ــة ،وخــاصـ ًـة
خــال ظــروف الجائحة ،الــذي كانت نتيجته تفوق إبــراهـيــم ،حيث تتم
المتابعة اليومية وتهيئة الـجــو المناسب للمراجعة وحــل الــواجـبــات،
وليس هذا فحسب ،فقد كان تشجيع المدرسة مستمراً ،من أجل إشراكه
في مسابقات حفظ القرآن الكريم ،لما يتمتع به من قــدرات عالية في
الحفظ السريع.
وتقدم بالشكر والعرفان إلى تلك األيــادي التي اسهمت في تأسيس
إبراهيم منذ دخوله المدرسة ،وقبل انتقاله إلــى الصف الـعــادي ،وهن
معلمات التوحد ،وباألخص منسقة البرنامج المعلمة رباب فتيل ،التي
تحرص دائـمـ ًا على تنمية التطور الشخصي لديه ،فهي مــازالــت تسعى
إلشراكه في الفعاليات والمسابقات الداخلية والخارجية.

ال���دم���ج �أو�����ص����ل «ع���ل���ي» �إل�����ى ال��ت��ف��وق
«في البداية أدخلناه للروضة ،لكنها رفضته
ألنـ ــه ي ـض ــرب األط ـ ـفـ ــال ،ث ــم ح ــول ـن ــاه إلـ ــى معهد
خاص مدة ( )3سنوات ،والذي طلب منا تحويله
إلــى مــدرســة حكومية ،حيث وجــد ابننا برنامج ًا
متخصص ًا للطلبة مــن فـئــة اض ـطــراب الـتــوحــد،
ي ـقــوم عـلـيــه مـعـلـمــون مــؤه ـلــون ،يـقــدمــون مناهج
متطورة ،وكل ذلك بالمجان ،نعم تقدمه مملكة
البحرين بالمجان ،فماذا عساي أن أقول في حب
هذا الوطن الذي لم يدخر جهد ًا في رعاية أبنائه،
واليوم ابني من المتفوقين».
بتلك الـكـلـمــات ب ــدأ الـسـيــد عـبــداألمـيــر والــد
الـطــالــب علي مــن فئة الـتــوحــد ســرد قصة نجاح
ابنه رغــم ظــروفــه الصحية ،التي لــم تقف عائق ًا
أمام تفوقه الدراسي وإنما كانت الدافع األكبر له
وألسرته للمضي قدم ًا نحو التطور في السلوك
والتحصيل العلمي.
يسترسل والده في الحديث قائ ًال« :تواصلنا
مــع وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم لـتـحــويــل ابـنـنــا إلــى
مــدرســة حكومية ،وتــم قبوله فــي مــدرســة حسان
بــن ثــابــت االبـتــدائـيــة للبنين ،وت ــم ال ـت ـعــاون بين
معلمات الـمــدرســة واألسـ ــرة لتشجيع عـلــي ،وتــم
إلحاقه بصف التوحد ال ــذي يتميز بمواصفات
تــربــويــة عالمية خــاصــة بـهــذه الـفـئــة ،حيث حقق
ن ـج ــاح ــات مـتـتــالـيــة وقـ ـف ــزات وتـ ـط ــورا ك ـب ـيــرا في

المستوى التحصيلي والـسـلــوكــي ،وبـعــد سنة تم
دمجه مع الطلبة في الصفوف الدراسية العادية،
وتم تكريمه من قبل الوزارة ،لتفوقه في الدراسة».
وأض ــاف« :وبـعــد الـصــف الخامس تــم تحويل
علي إلــى مدرسة عمر بن عبدالعزيز االبتدائية
للبنين ،الستكمال دراس ـتــه ،وتـمــت الــدراســة عن
بعد بسبب الجائحة بنجاح ،وذلك يرجع لآللية
المتبعة من قبل الوزارة للتعامل مع الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم ،كالدروس
اإللكترونية المصممة وفق معايير تراعي قدرات
الطلبة وظروفهم الصحية ،والبوابة التعليمية،
وق ـنــاة الـيــوتـيــوب الـخــاصــة بـهــم ،كـمــا تــم تشجيع
ابننا وتهيئة الجو المناسب للدراسة في المنزل،
بتواصل مباشر من معلميه ،وهلل الحمد تفوق في
دراسته».
إن قـصــة ت ـفــوق عـلــي عـبــداألمـيــر هــي واح ــدة
مــن مئات قصص النجاح الــرائـعــة التي تستحق
االستعراض ،وتمثل حافز ًا للجميع ،وتــزرع أم ًال
فــي الـنـفــوس ،وتــؤكــد نجاح سياسة وزارة التربية
وال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي دمـ ــج ال ـط ـل ـبــة ذوي االح ـت ـيــاجــات
الخاصة القابلين للتعلم في المدارس الحكومية،
منهم طلبة التوحد الذين أظهروا قــدرات الفتة
تخطت زمالءهم العاديين.

ع������ب������داهلل ب������وع���ل��اي..
�شخـ�صيـ���ة �إيـ���جابية محبوب���ة
«ف ـخــورة ،وفــرحـتــي ال توصف،
وأن ــا أرى ابـنــي يحقق نقلة نوعية
ف ــي ح ـيــاتــه ع ـلــى األصـ ـع ــدة كــافــة،
سـ ــواء ف ــي دراسـ ـت ــه أو ف ــي ق ــدرات ــه
االجتماعية والسلوكية ،منتصر ًا
ع ـلــى اضـ ـط ــراب ال ـت ــوح ــد ،بفضل
جـ ـه ــود وزارة ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـيــم
والـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــم ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي الـ ـم ــؤه ــل
والمتفاني» .هذا ما قالته ولية أمر
الـطــالــب مــن فئة الـتــوحــد عبداهلل
ب ــوع ــاي م ــن م ــدرس ــة ال ـخ ــوارزم ــي
االب ـت ــدائ ـي ــة ل ـل ـب ـن ـيــن ،م ـع ـب ــرة عــن
ف ــرح ـت ـه ــا ال ـك ـب ـي ــرة ل ـت ـف ــوق اب ـن ـهــا
للعام الثاني على التوالي وتطوره
ال ـم ـل ـح ــوظ .وبــاب ـت ـســامــة عــريـضــة
قالت إن تفوق ابنها ما هو إال ثمرة
م ــن ثـ ـم ــرات ال ـخ ــدم ــات ال ـتــربــويــة
والتعليمة التي قدمتها لهم الوزارة
على طبق من ذهب ،فالتفوق ليس
محصور ًا على الجانب األكاديمي
فـ ـق ــط ،وإنـ ـم ــا ش ـم ــل تـ ـف ــوق ابـنـهــا
ال ـجــانــب الـسـلــوكــي واالج ـت ـمــاعــي،
فالمدرسة سخرت جميع طاقتها
في سبيل دمجه إلى الصف العادي
م ـنــذ أن ك ــان ف ــي ال ـص ــف ال ـثــانــي،
وه ـ ــا ه ــو عـ ـب ــداهلل ي ـج ـت ــاز ال ـصــف
الـخــامــس بتفوق عــال وبشخصية
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة مـ ـحـ ـب ــوب ــة م ـ ــن ق ـبــل
الجميع .وتحدثت وال ــدة عبداهلل

{ عبدالعزيز و أخويه.

«عبدالعزي���ز» ق���دوة لإخـوتـ���ه و�أ�صـدقائـ���ه
{ عبداهلل بوعالي.
عـ ــن ال ـت ـع ـل ـيــم عـ ــن ب ـع ــد وت ـج ــرب ــة
ابنها فــي هــذا الـمـجــال بـعـيــد ًا عن
جدران المدرسة ،حيث أوضحت أن
التجربة كانت ممتازة ،وخاصة أن
عبداهلل يهوى األجهزة اإللكترونية،
فـكــان يـتــواصــل بـكــل سـهــولــة ويسر
مع معلماته الفاضالت ،وأيضا كان
يتفاعل بكل حماس مع أصدقائه
الطلبة للمشاركة في المسابقات
التعليمية التي تضعها المعلمات
فــي نهاية كــل حصة دراسـيــة ،وأرى
أن ال ـ ـ ــوزارة ق ــد وف ـقــت ف ــي تــدريــب
الـمـعـلـمــات ال ــات ــي ك ــن مـسـتـعــدات
ومتأهبات لمجابهة أي ظرف كان
بقدرة عالية تفوق التوقعات.

محميد احملميد

malmahmeed7@gmail.com

�أول���ي���اء �أم�����ور :م��ا ت��وف��ره ال��ب��ح��ري��ن ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات رائ��ع

{ إبراهيم يقرأ القرآن.

«كن عونا» ..جديد ال�سعودية في الحج

«بعد دمجه في مدرسة حكومية توفر صفوف ًا
لـلـطـلـبــة ذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ،اسـتـطــاع
عبدالعزيز أن يحقق نجاح ًا مبهر ًا في مواجهة
اضطراب التوحد والتغلب عليه ،حتى أصبح اليوم
ق ــدو ًة فــي الـتـحــدي واإلصـ ــرار إلخــوتــه وأصــدقــائــه
والجميع».
تـلــك كــانــت كـلـمــات الـسـيــد عـيـســى سـعــد ولــي
أمــر الطالب عبدالعزيز مــن مــدرســة الـخــوارزمــي
االبتدائية للبنين ،الــذي أضــاف بسعادة غامرة:
«إن خبر تفوق ابني أسعدني كثيراً ،والفضل يرجع
إلى اهلل تعالى ثم إلى مدرسته التي كان لها دور
كبير في هذا التفوق والنجاح ،ممثلة في الهيئتين
اإلداري ـ ـ ــة والـتـعـلـيـمـيــة ،ح ـيــث ت ــم تــوف ـيــر الـعـنــايــة
والرعاية المتميزة للطلبة من ذوي االحتياجات
الخاصة ،والـتــي شملت ابني وتلقاها منذ اليوم
األول لدخوله المدرسة».
وأضاف ولي األمر« :التحق ابني ببداية األمر
بصف الـتــوحــد ال ــذي كــان بمثابة حجر األســاس
لتأسيسه أكــاديـمـيـ ًا وتأهيله نفسي ًا واجتماعي ًا،
وب ـعــد ت ـط ــوره ال ـم ـل ـحــوظ ت ــم دم ـجــه دم ـج ـ ًا كـلـيـ ًا
تجريبي ًا في الصف العادي بمرافقة معلمات صف
التوحد ،إلى أن استطاع االستقرار والثبات سلوكي ًا

وأكاديمي ًا في الصف الـعــادي ،ما أدى إلــى دمجه
كلي ًا بشكل دائم ،وحصوله على التفوق والتميز».
وأوضح أن كل الفضل يعود للمعلمات بصف
التوحد على رأسـهــن المنسقة التي تابعت ابني
باستمرار بالتواصل الدؤوب معنا ،والتي حرصت
على إشــراكــه فــي الفعاليات المدرسية كالطابور
ال ـص ـب ــاح ــي ،م ــا س ــاع ــد ع ـلــى ت ـطــويــر شخصيته
وتفاعله االجتماعي.
وأش ـ ـ ـ ــاد ولـ ـ ــي األمـ ـ ـ ــر ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـخ ــدم ــات
التعليمية للجميع خالل الجائحة ،بما في ذلك
الـطـلـبــة مــن ذوي االحـتـيــاجــات ال ـخــاصــة ،الــذيــن
شملتهم منظومة التعليم عــن بعد ،مثني ًا على
االه ـت ـم ــام ال ـش ـخ ـصــي ل ـلــدك ـتــور م ــاج ــد ب ــن علي
النعيمي وزير التربية والتعليم بالطلبة من هذه
الفئة ،وحرصه على تفقدهم ومتابعتهم بنفسه،
لـلـتــأكــد مــن حـصــولـهــم عـلــى حـقـهــم األص ـيــل في
التعليم في بيئة تربوية مناسبة.
ونصح جميع أولـيــاء أمــور ذوي االحتياجات
الخاصة الذين يتوقون إلى تطور أبنائهم وتفوقهم
باألمل والعمل والصبر وعــدم الـيــأس ،وسينالون
مرادهم بإذن اهلل.

جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة
ف ــي م ــوس ــم ال ـح ــج عـظـيـمــة وكـ ـبـ ـي ــرة ،ع ـلــى مر
ال ـتــاريــخ ..وجميعنا يــذكــر كيف هــي الخدمات
واالهتمام ،والرعاية الشاملة والمتكاملة ،التي
توفرها السعودية للحجاج قبل جائحة كورونا،
حينما كان عدد الحجاج يتجاوز المليوني حاج.
وقد يتصور البعض أن األمر أصبح اليوم أسهل
في ظل جائحة كورونا ،وقلة عدد الحجاج ،ولكن
الحقيقة أن الـسـعــوديــة ضاعفت مــن جهودها
وخــدمــاتـهــا ورعــايـتـهــا ،ومـشــاريـعـهــا وبــرامـجـهــا،
ومبادراتها وأفكارها ،ألن األمــر متعلق بضمان
صحة وسالمة الحجاج بشكل أكبر.
لقد نجحت السعودية بقيادة خادم الحرمين
الـشــريـفـيــن الـمـلــك سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز آل
س ـع ــود ،وس ـمــو ول ــي ع ـه ــده ،حفظهما اهلل ،في
تجاوز التحدي األكبر ،عبر ضمان إقامة الحج
واسـتـمــراره بنجاح وتميز ،مــع تكثيف الرعاية
الصحية ،وتسخير كل اإلمكانيات والجهود ،وفق
إدارة متميزة ،يشهد بها الجميع.
مــن أجـمــل قـصــص الـنـجــاح الـسـعــوديــة في
موسم الحج خــال جائحة كــورونــا ،والـتــي من
المهم جدا أن نتعرف عليها ،ونفتخر بها ،أنها
ربـطــت الـحــج بــرؤيــة الـسـعــوديــة  ،2030وفتحت
المجال للشراكة المجتمعية لمساندة الجهود
الرسمية للمملكة ،ون ــود أن نلقي الـضــوء هنا
ع ـلــى م ـن ـظــومــة ال ـع ـمــل ال ـت ـطــوعــي الـمــؤسـســي
واإلداري الذي دشنته السعودية.
فـفــي وزارة ال ـحــج وال ـع ـمــر بــالـسـعــوديــة تم
تدشين مشروع العمل التطوعي ،وأطلقت عليه
برنامج (كــن عونا) ،ويتضمن مجاالت عديدة،
منها :استقبال وتوديع ضيوف الرحمن ،اإلرشاد
والتوجيه ،الترجمة ،التطوع اإلعالمي ،التطوع
البيئي ،التطوع الصحي.
ومن خالل هذا المشروع استقبلت منصة
الــوزارة عشرات اآلالف من المتطوعين للعمل
لخدمة ضيوف الرحمن ،وشرف العمل الوطني
والــدي ـنــي واإلن ـس ــان ــي ،والـجـمـيــل ف ــي األمـ ــر أن

التسجيل للتطوع قــد اكتمل وزي ــادة فــي فترة
وجيزة ،كدليل على حب أهل المملكة وعشقهم
لوطنهم ،ومساندة جهود الدولة ،وتطلعا لألجر
والـثــواب ،وقد أكــدت ال ــوزارة ،بكل فخر واعتزاز،
أن ـنــا نـعـمــل مــع متطوعينا فــي خــدمــة ضيوف
ً
انطالقا من مبادئ دينية ،واستحضا ًرا
الرحمن،
تشريف
من
تحمله
وما
المسؤولية،
هذه
لعظم
ٍ
والتزام.
من المبادرات الجميلة المتسقة مع رؤية
 2030السعودية ،واستثمارا لموسم الحج ،فقد
تــم ان ـشــاء مــوقــع مكتب تحقيق الــرؤيــة ب ــوزارة
ال ـحــج وال ـع ـم ــرة ،حـيــث أش ـ ــارت الـ ـ ــوزارة ال ــى أن
الهدف من المكتب(( :ليكون النافذة التي يطل
منها العالم علينا ،وهمزة الوصل بيننا وبين
شركائنا ،لـعــرض مـبــادراتـنــا نحو تحقيق رؤيــة
 ،2030وبرنامج التحول الوطني ،الــذي يهدف
إلــى إتاحة الفرصة لعدد كبير من المسلمين
ألداء مناسك الحج والعمرة ،وتنفيذ شراكات
فعالة ،مع القطاع الخاص ،ورفع
استراتيجية ّ
مستوى الوعي لدى الحجاج والمعتمرين ،ورفع
مستوى الــوعــي لــدى العاملين فــي منظومتي
ال ـح ــج وال ـع ـم ــرة ،وإيـ ـج ــاد آل ـي ــة ل ــرف ــع مـسـتــوى
التنسيق بـيــن الـجـهــات المعنية فــي ال ـقــرارات
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،الـ ـخ ــاص ــة ب ـم ـن ـظــوم ـتــي ال ـحــج
والعمرة)).
ل ـقــد قــدمــت وال ت ـ ــزال ،الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية أعظم اإلنجازات ،وأسمى الخدمات،
وأفضل الرعاية والمساهمات ،وأجمل قصص
الـنـجــاحــات ،فــي رعــايــة ضـيــوف الــرحـمــن ،وهــي
تستحق الثناء والتقدير على الدوام.
م ــن ال ـك ـل ـمــات ال ــرائ ـع ــة لـ ـخ ــادم الـحــرمـيــن
الشريفين« :لـقــد نــذرنــا أنفسنا ،وإمكانياتنا،
وم ــا أوتـيـنــا مــن ج ـهــد ،ق ـيــادة وحـكــومــة وشعبا،
لخدمة ضيوف الــرحـمــن ،والسهر على أمنهم
وس ــام ـت ـه ــم» ..ه ــذا ه ــو ن ـهــج خـ ــادم الـحــرمـيــن
الشريفين ،وهذا هو النهج السعودي الكريم مع
الحجاج ،ومع العالم والبشرية أجمع.

ت�سنيم و�أنوار ..من المعاناة �إلى فرحة التفوق
تـسـنـيــم وأن ـ ــوار شقيقتان
شــاء اهلل أن تصابا باضطراب
الـ ـت ــوح ــد ،ورغـ ـ ــم م ــا ن ـت ــج عــن
ذل ــك م ــن تـضــاعــف مـســؤولـيــة
رعايتهما ،فــإنــه بصبر وثبات
وجـ ـ ـه ـ ــود األس ـ ـ ـ ـ ــرة ،وب ــال ــدع ــم
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ـ ـ ــذي ت ـقــدمــه
مملكة البحرين ممثلة بوزارة
التربية والتعليم في المدارس
الحكومية المخصصة لدمج
ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة،
سـطــرت االثـنـتــان قـصــة نجاح
ملهمة.
تـعـيــش أم تـسـنـيــم وأن ـ ــوار
بهجة من نوع مختلف فها هي
ابـنـتـهــا تسنيم وب ـعــد  14سنة
م ــن الـعـمــل الـمـسـتـمــر تنتقل
إلــى المرحلة اإلعــداديــة ،بعد
تـجــربــة نــاجـحــة البنتها التي
استطاعت أن تندمج اندماج ًا
ك ـل ـي ـ ًا ف ــي ال ـص ـفــوف ال ـعــاديــة،
ب ـ ـعـ ــد س ـن ـت ـي ــن مـ ـ ــن دخ ــولـ ـه ــا
الـمــدرســة فــي الصف الخاص
بـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـ ـت ـ ــوح ـ ــد ،فـ ـ ــي ظــل
التطور المتنامي في قدراتها
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـل ــوكـ ـي ــة
واألكاديمية ،حيث وصلت إلى
مـسـتــوى مـشــرف مــن الـتـفــوق،
رغم ظروفها الصحية.
أمـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ــوار فـ ـلـ ـه ــا ق ـصــة
جـ ـمـ ـيـ ـل ــة مـ ـم ــاثـ ـل ــة عـ ـن ــوانـ ـه ــا
ال ـت ـف ــان ــي والـ ـعـ ـط ــاء م ــن قـبــل
معلمات بارعات في المدارس
الحكومية ،وستنتقل بإذن اهلل
إلى الصف الرابع االبتدائي.
وواصـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــت ح ـ ــديـ ـ ـثـ ـ ـه ـ ــا:
«بـ ـع ــد ال ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـت ــأه ـي ـل ـي ــة،
أدخلنا بناتنا م ــدارس الدمج

{ تسنيم وأنوار.
الحكومية ،حتى وصلتا إلى
مدرسة المستقبل االبتدائية
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــات ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث وجـ ـ ــدتـ ـ ــا
البرامج التعليمية والتربوية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورة وال ـ ـم ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــات
المؤهالت والصفوف المجهزة
وف ـ ــق أعـ ـل ــى ال ـم ـع ــاي ـي ــر ،وف ــي
ظ ــل ه ــذه الـبـيـئــة الـنـمــوذجـيــة
تغلبتا على الخجل وصعوبة
االندماج االجتماعي ،وتطورتا
بشكل الفــت على الصعيدين
األكاديمي والسلوكي ،وحققتا
الـ ـتـ ـف ــوق فـ ــي أعـ ـ ـ ــوام دراسـ ـي ــة
متتالية».

وقالت بتأثر« :المصابون
ب ــالـ ـت ــوح ــد لـ ـيـ ـس ــوا أق ـ ـ ــل مــن
غ ـيــرهــم ف ــي ال ــذك ــاء واإلب ـ ــداع
وال ـت ـم ـيــز ،ولـكـنـهــم يحتاجون
إلـ ــى ال ـم ـعــام ـلــة ب ـح ــب وص ـبــر
واح ـ ـ ـتـ ـ ــواء ،وأن ـ ـ ــا ف ـ ـخـ ــورة بـمــا
تحقق لبناتي ،فـشـكــر ًا ل ــوزارة
ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة وال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ع ـل ــى
تـطـبـيــق س ـيــاســة ال ــدم ــج ،ومــا
تـقــدمــه مملكتنا الـغــالـيــة من
خدمات مجانية للطلبة ذوي
االحـتـيــاجــات الخاصة عظيم
وال توفيه كل عبارات التقدير
واالمتنان».

«خ���دي���ج���ة» االم���ت���ي���از ب��م��رت��ب��ة ال�����ش��رف

{ خديجة جاسم.

ل ــم ي ـم ـنــع اض ـ ـطـ ــراب ال ـت ــوح ــد ال ـطــال ـبــة
خديجة جاسم أحمد من الدمج في التعليم
الحكومي وحصد االمتياز بمرتبة الشرف ،في
نموذج آخر من النماذج الالمعة لطلبة مملكة
البحرين من ذوي االحتياجات الخاصة الذين
ق ـه ــروا ال ـص ـعــاب واحـتـضـنـتـهــم وزارة الـتــربـيــة
والتعليم في مدارسها المهيأة لدمجهم.
وبفرحة غامرة ال توصف قالت ولية أمر
خديجة« :تعجز الكلمات عن التعبير عن مدى
سعادتي وفخري بهذه النتيجة الرائعة البنتي
ال ـت ــي ك ــان ــت ش ـغ ـلــي ال ـش ــاغ ــل ط ـ ــوال الـسـنـيــن
الماضية ،وكنت أفكر بكيفية استكمال دراستها
في بيئة مناسبة ،حتى وجدت ذلك في مدارس
الــدمــج الحكومية الـتــي تــوفــر إمـكــانــات هائلة
ومجانية لهذه الفئة».
وأضــافــت« :لقد أذهلتني خديجة بسرعة
تطورها األكاديمي والسلوكي واالجتماعي ،في
ظ ــل ج ـهــود كـبـيــرة م ــن م ــدرس ــة بـيــت الحكمة
االبتدائية للبنات ،من إدارة المدرسة ومعلمات
ص ــف الـ ـت ــوح ــد» ،وتـ ـع ــد اب ـن ـت ــي الـ ـي ــوم ضـمــن
الطالبات الالتي تم دمجهن كلي ًا في الصفوف
ال ـع ــادي ــة ،لـتـمـيــزهــا ،وه ــي اآلن عـلــى مـشــارف
الصف السادس االبتدائي».
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ال�سيا�سة الأمريكية وال�صراع بين �إ�سرائيل والفل�سطينيين
ال ت ـ ـ ــزال الـ ـ ـح ـ ــروب الـ ـم ــدم ــرة بـيــن
إسرائيل وحماس تطغى على المناقشات
الـ ــدائـ ــرة حـ ــول الـ ـصـ ــراع ب ـيــن إســرائ ـيــل
والفلسطينيين ،وخــاصــة أن الطرفين
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدوان عـ ــازم ـ ـيـ ــن عـ ـل ــى تـ ـ ـك ـ ــرار نـفــس
الحسابات الخاطئة والقاتلة ،مما يؤدي
إلى نفس النتائج الكارثية.
على الرغم من وحشية االعتداءات
اإلسرائيلية والحصيلة المأساوية التي
تـسـبـبـهــا ،وت ـف ــاخ ــر ح ــرك ــة حـ ـم ــاس بما
حـقـقـتــه م ــن ان ـت ـص ــارات ،ف ــإن أي طــرف
لم ينتصر في هــذه الـحــروب ،حيث دفع
أهل غزة أغلى ثمن من ضربات إسرائيل
وخنقها المستمر لقطاع غزة.
ال يكفي انـتـقــاد إســرائـيــل وحـمــاس
ف ـق ــط ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة الـ ــوضـ ــع ال ـك ــارث ــي
الـ ـح ــال ــي ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .ه ـن ــاك ط ــرف ــان آخـ ــران
لديهما درجات متفاوتة من المسؤولية -
اإلدارة األمريكية والسلطة الفلسطينية
أيضا غير راغبتين في
 واللتان تبدوان ًتعلم الدروس المستفادة من اإلخفاقات
السابقة ،وبالتالي تواصالن تكرار نفس
األخطاء مرا ًرا وتكرا ًرا.
تـ ـتـ ـحـ ـم ــل اإلدارات األمـ ــري ـ ـك ـ ـيـ ــة
المتعاقبة والكونجرس الجانب األكبر
مـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ــن هـ ـ ــذه ال ـف ــوض ــى
الـمـتـفــاقـمــة .م ــن خ ــال االس ـت ـم ــرار في
العمل وفقً ا للمبدأ القائل بأنه «يجب أال
يكون هناك ضوء بين الواليات المتحدة
وإسرائيل» ،فــإن الــواليــات المتحدة ،في
الواقع ،أعطت إسرائيل الضوء لمواصلة
سياساتها من دون أي ضبط ألفعالها.
رفضت الــواليــات المتحدة ممارسة
الـضـغــط الـعـلـنــي عـلــى إســرائ ـيــل ،لكنها
اعتمدت بد ًال من ذلك على «الدبلوماسية
الهادئة» التي تم تجاهلها مرا ًرا وتكرا ًرا.
ومـ ــن خـ ــال رفـ ــض فـ ــرض ش ـ ــروط على
دعــم الــواليــات المتحدة إلسرائيل ،فإن
اإلدارات األمريكية المتعاقبة لم تطلق
العنان إلســرائـيــل للتمادي فحسب في
أيضا
سياساتها السيئة ،بل إنها أضعفت ً
قوى السالم في داخل إسرائيل.
ظلت الواليات المتحدة على مدى
عقود تقول «ال» للمستوطنات الجديدة
كما ظلت تعرب عــن قلقها مــن تصاعد
الـقـمــع ف ــي األراض ـ ــي الـمـحـتـلــة ،وتـحــث
إسرائيل على السعي إلى تحقيق السالم.
غير أن كل ذلك لم يلق إال التجاهل.

بقلم:
د .جيمس زغبي {
ومع ذلك ،ظلت الواليات المتحدة
تــواصــل تــزويــد إســرائـيــل بكميات هائلة
م ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــدات وت ــوف ــر ل ـه ــا ال ـغ ـطــاء
الدبلوماسي في األمم المتحدة ،وهو ما
عزز شعور إسرائيل باإلفالت من العقاب.
لقد تعلمت إسرائيل ،مثل طفل مدلل،
أن بإمكانها فع ًال اإلفالت من العقاب من
دون أدنى تبعات أو تداعيات.
فــي غـضــون ذل ــك ،تـحــولــت السلطة
الفلسطينية إلــى مـجــرد شبح لما كان
متصور ًا عند إنشائها ،حيث إن إسرائيل
ق ــد حــرمـتـهــا م ــن أي فــرصــة ك ــي تصبح
مقدمة لقيام دولــة فلسطينية مستقلة
وذات س ـيــادة ومتصلة جـغــرافـيـ ًا وقابلة
للحياة.
نظرا لحاجة السلطة الفلسطينية
إلى دعم عشرات اآلالف من الموظفين
الفلسطينيين وعائالتهم ،فقد أصبحت
معتمدة كليا على المساعدات الدولية.
ب ـي ـن ـمــا ت ـط ــال ــب إس ــرائـ ـي ــل ب ـت ـعــاون
السلطة الفلسطينية ،بل وإخضاعها في
بعض األحـيــان ،كما تواصل التحريض
عليها وتقويضها بكل الطرق الممكنة
 م ــن ال ـ ـغـ ــارات ال ـل ـي ـل ـيــة االس ـت ـف ــزازي ــةالمدمرة في قلب المدن الفلسطينية،
إل ــى م ـص ــادرة األراضـ ـ ــي وهـ ــدم ال ـم ـنــازل
والضم الزاحف.
فــي الــوقــت نـفـســه ،فـشـلــت السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي طـ ــرح اسـتــراتـيـجـيــة
سياسية يمكنها حـشــد الفلسطينيين
أو رس ــم رؤي ــة يمكن أن تلهم األم ــل في
الـمـسـتـقـبــل .ف ـكــل م ــا ت ـقــدمــه الـسـلـطــة

الفلسطينية مـجــرد مقاربة تتمثل في
نـقــل الـقـضـيــة الفلسطينية إل ــى األمــم
المتحدة أو الهيئات الدولية األخــرى -
حيث تصطدم بالفيتو األمريكي.
م ــن خ ــال اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى الـتــركـيــز
على هذا النهج الفاشل تسببت السلطة
الفلسطينية فــي تفاقم مشاعر اليأس
وعــرضــة للعنف ال ــذي تستدعيه حركة
أيضا إلى
حماس وتروج له ،والتي تفتقر ً
أي رؤية أو استراتيجية.
ف ــي الـحـقـيـقــة ،ال يـمـكــن أن ننحى
بــالــائ ـمــة ع ـلــى الـسـلـطــة الفلسطينية
ونحملها المسؤولية عن السياسات التي
تنتهجها إســرائـيــل والــواليــات المتحدة
األم ــريـ ـكـ ـي ــة ،غ ـي ــر أن أف ـ ـعـ ــال الـسـلـطــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة تـسـتـحــق االن ـت ـق ــاد ألنـهــا
تبدو وكأنها تتجه بسرعة نحو ارتكاب
انتحار سياسي ،من ذلــك مثال إلغاؤها
االنتخابات واستخدام القوة ضد النقاد
والناشطين.
لقد شهدت الضفة الغربية مؤخرا
ت ـحــركــات غــاضـبــة رد ًا عـلــى مـقـتــل أحــد
منتقدي السلطة الفلسطينية على يد
قـ ــوات األمـ ــن الفلسطينية وه ــو مــؤشــر
واضح على افتقار السلطة الفلسطينية
المتزايد إلى الشرعية.
هكذا ،ومع استمرار جميع األطراف
ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف م ـ ــن دون الـ ـتـ ـعـ ـل ــم مــن
الـ ــدروس الـمــاضـيــة الـمـسـتـفــادة ،تستمر
أيـضــا رقصتهم الـمــأســاويــة مــع الـمــوت.
فــإســرائ ـيــل ت ـت ـمــادى ف ــي سـيــاســاتـهــا مع
اإلفـ ــات مــن ال ـع ـقــاب غـيــر أن ـهــا تخشى
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه حـتـمـيــة ح ــل الــدولــة
الواحدة.
أمـ ــا ح ــرك ــة ح ـم ــاس ال ـت ــي تـتـفــاخــر
بانتصاراتها ،فيبدو أنها تمهد الطريق
لـ ـج ــول ــة ق ــاتـ ـل ــة ق ـ ــادم ـ ــة .أمـ ـ ــا ال ـس ـل ـطــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي رام اهلل فــإن ـهــا تـبــدو
م ـه ـت ـم ــة بـ ـبـ ـق ــائـ ـه ــا أك ـ ـثـ ــر مـ ـ ــن ت ــوج ـي ــه
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن إل ـ ــى الـ ـع ــدال ــة وإنـ ـه ــاء
االحتالل.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة الـ ـت ــي
ع ــادت إلــى شـعــارهــا المتمثل فــي إجــراء
«المفاوضات (مع من؟) التي تؤدي إلى
حــل الدولتين» .فــي األثـنــاء تظل «رومــا
تحترق».
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه الـ ـح ــال ــة
ال ـم ــزري ــة ،ه ـن ــاك ب ـعــض ب ـ ــوادر التغيير
التي تبعث على األم ــل .هناك تحوالت

مطردة في الــرأي العام األمريكي تجاه
إس ــرائـ ـي ــل وس ـي ــاس ــات ـه ــا .ي ــري ــد غــالـبـيــة
األمريكيين اآلن من الواليات المتحدة
أن تـجـعــل ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـت ــي تـقــدمـهــا
إلســرائـيــل مشروطة وأن تنتهج سياسة
أكثر تــوازنـ ًا تجاه الـصــراع بين إسرائيل
والفلسطينيين.
يمكن أن ينعكس تأثير هذا التحول
على المواقف في انتخابات الكونجرس،
حـ ـي ــث ي ـ ـفـ ــوز الـ ـم ــرشـ ـح ــون ال ــداعـ ـم ــون
لتحقيق العدالة للفلسطينيين الذين
يـ ـف ــوزون ض ــد ال ـم ـعــارض ـيــن ال ـمــؤيــديــن
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .ف ـف ــي رسـ ــالـ ــة ك ـش ــف عـنـهــا
ال ـن ـق ــاب م ــؤخ ــرا سـجـلـنــا رق ـم ــا قـيــاسـيــا
إذ إن ثـ ــاثـ ــة وسـ ـبـ ـعـ ـي ــن م ـ ــن أعـ ـض ــاء
الكونجرس قد طالبوا من خاللها إدارة
ال ــرئ ـي ــس األم ــري ـك ــي ج ــو ب ــاي ــدن بــدعــم
الفلسطينيين.
إذا استمر هذا التحول وإذا ما ط ّورت
الــواليــات المتحدة سياسة أكـثــر تــوازنـ ًا
تـجـعــل الــدعــم ال ــذي تـقــدمــه إلســرائـيــل
مشروطا ،فإن ذلك قد يؤتي أكله وينهي
إحساس إسرائيل باإلفالت من العقاب،
ويمكّ ن قوى السالم في إسرائيل ويكسر
سـيـطــرة اليمين اإلســرائـيـلــي المتشدد
على النقاش المتعلق برسم السياسات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وي ـل ـهــم أي ـض ــا المجتمع
ال ـم ــدن ــي الـفـلـسـطـيـنــي ل ـي ــرى إمـكــانـيــة
تحقيق العدالة.
اذا م ــا ت ـح ـقــق م ـثــل هـ ــذا الـتـغـيـيــر
ف ــي س ـيــاســة الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،فــإن
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـم ـق ـب ـل ــة فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل
ستدور حــول أكثر مما يمكن للحكومة
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة أن ت ـف ـلــت م ـن ــه ب ـم ــزي ــد مــن
الـقـمــع وض ــم األراض ـ ــي ب ــا ه ـ ــوادة ،كما
أن الفلسطينيين سيتمكنون أيضا من
مناقشة استراتيجيات إبداعية لمواجهة
االح ـت ــال وإجـ ــراء االنـتـخــابــات ستكون
أكـ ـث ــر م ــن أي ع ـص ــاب ــة ف ــاس ــدة سـتــديــر
احتالل غزة والضفة الغربية.
عـنــدهــا فـقــط سـنـكــون قــادريــن على
رؤيـ ـ ــة سـ ـي ــاس ــات مـ ــن ج ـم ـيــع األطـ ـ ــراف
تركز على إنهاء الـصــراع بــد ًال من اتباع
نـفــس الـنـهــج الـعـقـيــم ال ــذي سـيــزيــد في
إغــراق الجميع في أتــون الفوضى التي
يتخبطون فيها.
{ رئيس المعهد العربي األمريكي

نظري��ة ت�س��رب الفيرو���س تظه��ر م��ن جدي��د
ب ــال ــرغ ــم م ــن م ـ ــرور أك ـث ــر م ــن 21
ش ـ ـهـ ــر ًا عـ ـل ــى انـ ـكـ ـش ــاف هـ ـ ــذا الـ ــوبـ ــاء
الفيروسي العقيم في مدينة ووهــان
ف ــي ال ـص ـيــن ،إال أن أس ـ ــرار وغ ـمــوض
ه ـ ــذا الـ ـفـ ـي ــروس وم ـ ـصـ ــدره ومـسـقــط
رأسه أكثر من علم اإلنسان ومعرفته
بالحقائق الموثوقة حــولــه وبــاألدلــة
الـقــاطـعــة ال ـتــي تــؤكــد كيفية وصــولــه
إلــى اإلن ـســان .فالنظريات حــول هذا
الفيروس الغامض أكثر من الحقائق،
والفرضيات التي ت َْظهر بين الحين
واآلخــر لتفسير منشأ الفيروس أكثر
مـمــا يـجـمــع عـلـيــه الـعـلـمــاء كحقائق
علمية ال جدال فيها.
فمنذ دخ ــول فـيــروس كــورونــا إلى
عالم البشر ،وبالتحديد منذ ديسمبر
 2019حـ ـس ــب م ـع ـظ ــم الـ ـف ــرضـ ـي ــات،
فـ ــال ـ ـن ـ ـظـ ــريـ ــة الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــائـ ــدة
وال ـم ـع ـتــرف ب ـهــا دولـ ـيـ ـ ًا ه ــي أن والدة
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ك ــان ــت فـ ــي سـ ـ ــوق ه ــون ــان
لــأحـيــاء البحرية فــي مدينة ووهــان
ال ـص ـي ـن ـيــة ،وم ـ ــن هـ ـن ــاك ان ـت ـق ــل عـبــر
الخفاش ،أو حيوان آخــر وسيط إلى
اإلنسان .ولكن هذه النظرية لم تصمد
طوي ً
ال أمام المجتمع العلمي الدولي،
فبدأت نظرية المؤامرة ،أو فرضيات
أخ ــرى تـخــرج ف ــوق الـسـطــح ،وخــاصــة
بـعــد أن مــاطـلــت الـصـيــن فــي السماح
ل ـفــريــق الـتـحـقـيــق ال ــدول ــي لمنظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة مــن ال ــدخ ــول إلــى
ال ـص ـيــن ،وعـمـلــت ع ـم ــد ًا عـلــى تأخير
موعد وصول الفريق والبدء في مهمة
التحقيق والـبـحــث عــن مسقط رأس
ومنشأ الـفـيــروس .فـهــذه الممارسات
م ــن ال ـص ـي ــن رفـ ـع ــت م ـس ـت ــوى ال ـشــك
في نظرية نشوء الفيروس من سوق
األح ـي ــاء ال ـب ـحــريــة ،وزادت م ــن تبني
العلماء ورج ــال السياسة للنظريات
األخ ـ ــرى ،وبــالـتـحــديــد نـظــريــة تسرب
الـفـيــروس مــن مختبر «معهد ووهــان
لعلم الفيروسات».
فقد جــاءت استنتاجات التقرير
الـخـتــامــي لـفــريــق الـتـحـقـيــق الــدولــي
التابع لمنظمة الصحة العالمية في
 30م ــارس  2021مـتــوافـقــة مــع ال ــرأي
ال ـس ــائ ــد حـ ــول الـ ـفـ ـي ــروس ،ول ـك ــن في
الوقت نفسه من دون إغالق الباب كلي ًا
أمام نظرية احتمال تسرب الفيروس
مــن المختبر فــي الـصـيــن ،وم ــن دون
إهمال هذه النظرية وتجاهلها تمام ًا،
قدم التقرير إشارة إليها ،فجاء
حيث َّ
فـيــه ب ــأن نـظــريــة ال ـت ـســرب هــي األقــل
ترجيح ًا ،وأنها «جــد ًا غير محتملة».
كما جاءت إشارة أقوى ،وأكثر وضوح ًا
حـ ــول ن ـظــريــة ت ـس ــرب ال ـف ـي ــروس من
م ـخ ـت ـبــر ووه ـ ـ ــان مـ ــن الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للمنظمة عندما قال إنه على الرغم

مـ ــن أن الـ ـتـ ـس ــرب فـ ــي ال ـم ـخ ـت ـبــر هــو
ال ـس ـبــب األقـ ــل اح ـت ـم ــا ًال ،ف ــإن هـنــاك
حاجة الى مزيد من البحث المكثف،
وم ــن الـتـحـقـيــق الــدق ـيــق السـتـبـعــاده،
كـ ـم ــا أضـ ـ ـ ــاف ب ـ ــأن ـ ــه« :فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بمنظمة الصحة العالمية فإن جميع
الفرضيات مطروحة على الطاولة».
أما اإلشارة األكثر صراحة واألبعد
ع ــن الـلـغــة الــدبـلــومــاسـيــة الـمـعـهــودة،
واألش ــد توجه ًا نحو احتمالية وقــوع
التسرب المخبري للفيروس والدعوة
إلى البحث بفاعلية فيها ،فقد وردت
أي ـض ـ ًا على لـســان مــديــر عــام منظمة
الصحة العالمية ،حيث اعـتــرف في
 15يوليو من العام الجاري في مؤتمر
ص ـح ـفــي ُع ـق ــد ف ــي بــرل ـيــن ب ــأن ــه كــان
مــن المبكر والـســابــق ألوان ــه استبعاد
ن ـظ ــري ــة تـ ـس ــرب فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا مــن
أحد المختبرات الصينية ،أي بعبارة
أخــرى فــإن منظمة الصحة العالمية
ال تستبعد فرضية العالقة بين نزول
وب ـ ــاء ك ــوفـ ـي ــد 19-وهـ ـ ــروب ال ـف ـيــروس
م ــن الـمـخـتـبــر .ف ـقــد ق ــال مــديــر عــام
المنظمة« :كانت هناك ضغوط سابقة
ألوانها الستبعاد فرضية أن الفيروس
تسرب من مختبر حكومي صيني في
ووهــان» .كما حث الصين ،وألول مرة
يجرؤ مدير عام المنظمة على ذلك،
قائ ً
ال« :المنظمة تسأل الصين لتكون
أكثر شفافية وأشــد انفتاح ًا وتعاوناً،
خــاصــة بالنسبة للمعلومات األولـيــة
والبيانات األساسية التي طلبناها في
األيـ ــام األولـ ــى مــن انـكـشــاف ال ــوب ــاء».
كذلك قال أيض ًا في هذا اللقاء ُمشير ًا
إلى تجربته الشخصية في العمل في
الـمـخـتـبــرات الـحـيــويــة ب ــأن« :ح ــوادث
المختبرات قد تقع ،وهي شائعة ،ومن
المهم النظر في مختبراتنا لمعرفة
ما حدث ،فنحن نحتاج إلى معلومات،
معلومات مباشرة حول وضع المختبر
وحالته قبل وعند بدء الوباء».
وع ـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـ ـلـ ــى ه ـ ـ ــذا ال ـت ـص ــري ــح
الـفــريــد مــن رئـيــس المنظمة وال ــذي
أغ ـض ــب ال ـص ـيــن ك ـث ـي ــراً ،ف ـقــد ج ــاءت
دعوات أخرى من المنظمة للتحقيق
ف ـ ــي نـ ـظ ــري ــة ال ـ ـت ـ ـسـ ــرب وأصـ ـ ـ ــل ه ــذا
الـفـيــروس الـغــامــض ،حيث دعــا مدير
عــام المنظمة في لقائه مع مندوبي
الــدول األعضاء في المنظمة في 16
يوليو إلى تنظيم زيارة أخرى للصين
ل ـل ـت ــدق ـي ــق ف ـ ــي أنـ ـشـ ـط ــة ال ـم ـخ ـت ـب ــر،
وم ـح ــاول ــة م ـعــرفــة مـنـشــأ ال ـف ـي ــروس،
كما حــدد خمس أولــويــات للتحقيق،
مــن بينها التدقيق على المختبرات
ومـ ـع ــاه ــد األبـ ـ ـح ـ ــاث ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فــي
منطقة خروج الحالة األولى للمرض
في ديسمبر  ،2019إضافة إلى دراسة

بقلم:
د .إسماعيل محمد املدني
أس ــواق الـحـيــوانــات فــي مدينة ووهــان
التي انكشف فيها المرض ،كما أعلن
الـمــديــر ال ـعــام عــن تشكيل مجموعة
استشارية علمية دولـيــة دائـمــة حول
منشأ األمراض الجديدة (International
Scientific Advisory Group for Origins of

 ،))Novel Pathogens (Sagoوذلك بحسب
م ـ ــا ورد ف ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة الـ ـ ـج ـ ــاردي ـ ــان
والمحطة اإلخـبــاريــة األمريكية سي
إن إن في  16يوليو.
وقبل هذه الدعوات والتصريحات
الـ ـص ــريـ ـح ــة وال ـ ـقـ ــويـ ــة مـ ــن مـنـظـمــة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ح ـ ــول إم ـكــان ـيــة
ه ـ ــروب فـ ـي ــروس ك ــورون ــا م ــن مختبر
ال ـف ـيــروســات ف ــي ووه ـ ــان ،فـقــد كــانــت
هـنــاك ع ــدة تـصــريـحــات واض ـحــة من
رجال الحكم والسياسة وعلى رأسهم
الــرئـيــس األمــري ـكــي الـســابــق تــرامــب،
حيث أعلن في األول من مايو 2020
من البيت األبيض بأن الفيروس نتج
من مختبر صيني ،ولكن دون تقديم
أي دل ـيــل ُيـثـبــت ادعـ ـ ــاءه ،ولـكـنــه قــال
ف ــي إجــاب ـتــه ع ـلــى أح ــد الصحفيين
أثـنــاء اللقاء فــي البيت البيض« :ال
أستطيع إخبارك بذلك ،ليست لدي
سمعت
الـصــاحـيــة إلخـ ـب ــارك» .كـمــا
ُ
ص ـ ـ ــدى ص ـ ـ ــوت ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات
مــن مــايــك بــومـبـيــو ،وزي ــر الخارجية
ال ـســابــق ع ـنــدمــا ق ــال ف ــي ل ـقــائــه مع
«إي بي سي» بأن هناك «عــدد ًا هائ ً
ال
مــن األدلـ ــة» عـلــى أن ف ـيــروس كــورونــا
تسرب من مختبر في مدينة ووهان.
وجدير بالذكر فإن هذه التصريحات
من الحكومة األمريكية ال تتماشى
وال ت ـت ـفــق م ــع اس ـت ـن ـتــاجــات أج ـهــزة
المخابرات األمريكية .فقبل اللقاء
في البيت األبيض ،أصدر مكتب مدير
المخابرات القومية بيان ًا بأن مجتمع
ال ـم ـخــابــرات فــي ال ــوالي ــات المتحدة

األمريكية وصــل إلــى استنتاج بأنه:
«ي ـتــوافــق م ــع اإلجـ ـم ــاع الـعـلـمــي بــأن
الفيروس المسبب لمرض كوفيد19-
ل ــم ي ـكــن م ــن ص ـنــع ال ـب ـشــر أو مـحــور
ج ـي ـن ـي ـ ًا» ،ك ـمــا ج ــاء ف ــي ال ـب ـيــان ب ــأن:
«مـجـتـمــع ال ـم ـخــابــرات سيستمر في
فحص وتدقيق المعلومات لتحديد
مــا إذا كــان الــوبــاء نشأ مــن التعرض
لحيوانات معدية ،أو نتيجة لحادث
وقع في المختبر في ووهان».
ونتيجة لهذا التضارب في اآلراء
حول مصدر الفيروس بين الحكومة
األم ــريـ ـكـ ـي ــة وأجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات،
ف ـق ــد أم ـ ــر ال ــرئـ ـي ــس بـ ــايـ ــدن فـ ــي 26
مــايــو  2021كــافــة األجـ ـه ــزة األمـنـيــة
واالس ـت ـخ ـبــارات ـيــة ل ـمــراج ـعــة نـظــريــة
الـتـســرب وجـمــع المعلومات حولها،
كـمــا طـلــب مـنـهــم مـضــاعـفــة الـجـهــود
وتقديم التقرير في غضون  90يوم ًا،
أي ف ــي ن ـهــايــة أغ ـس ـطــس م ــن ال ـعــام
الـجــاري .وجدير بالذكر فــإن وسائل
اإلع ـ ــام األمــري ـك ـيــة بـ ــدأت بتسريب
ب ـعــض ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـت ــداول ــة بين
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ال ـم ـك ـل ـفــة ببحث
نظرية التسرب ،حيث أفــادت ال ـ سي
ِإن ِإن في  16يوليو من العام الجاري
بأن بعض المسؤولين في إدارة بايدن
المتابعين ألعمال األجهزة األمنية،
يميلون اآلن نحو االقتناع بمصداقية
نـظــريــة ت ـســرب ال ـف ـيــروس مــن معهد
ووهان لعلم الفيروسات.
واآلن ل ــو ثـبـتــت بــالـفـعــل علمي ًا
نظرية تسرب الفيروس من المختبر
الصيني ،فستظل هناك ألغاز أخرى
وأس ـ ـ ـ ــرار غ ــام ـض ــة ال بـ ــد مـ ــن كـشــف
ال ـغ ـط ــاء ع ـن ـهــا ،م ـث ــل :ه ــل كـ ــان هــذا
الـفـيــروس م ــوج ــود ًا طبيعي ًا وتـســرب
ـادث
عــرضـيـ ًا ،أي عــن طــريــق وق ــوع حـ ٍ
غير متعمد من المختبر؟ أو هل هذا
الفيروس تم التالعب فيه باستخدام
ت ـق ـن ـي ــة الـ ـهـ ـن ــدس ــة ال ـ ــوراثـ ـ ـي ـ ــة ،فـتــم
تـحــويــره جـيـنـيـ ًا ،ثــم تـســرب بالخطأ
من المختبر؟ أو هل هــذا الفيروس
جزء من األسلحة البيولوجية التي
تجربها الصين ،أو أية دولة أخرى؟
فالقضية إذن معقدة ،ومتشابكة،
ول ـي ـســت عـلـمـيــة ك ـل ـي ـ ًا ،وإن ـم ــا دخـلــت
فيها التجاذبات واألهــواء والمصالح
السياسية بين منظمة الصحة من
جهة ،وبين الصين وال ــدول الغربية
وعلى رأسها أمريكا من جهة أخرى،
وفي تقديري لن تظهر الحقيقة أبد ًا
حول هذا الفيروس ،وستبقى القضية
غامضة ويحيطها المجهول.
bncftpw@batelco.com.bh

�أ�ض�واء عل�ى اال�س�تراتيجية الوطني�ة للخدم�ات
اللوج�س�تية بالمملك�ة العربي�ة ال�س�عودية ()2
ي ـم ـثــل قـ ـط ــاع ال ـن ـق ــل والـ ـخ ــدم ــات
عالميا ،وتزيد وجهاته األكثر من ()250
اللوجستية مرتبة متقدمة في أولويات
وج ـه ــة دولـ ـي ــة ،وإطـ ـ ــاق نــاق ـلــة وطـنـيــة
رؤي ـ ـ ــة ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
جديدة ,وان ت ـكــون الـمـمـلـكــة م ــن بين
 2030ل ـ ـ ــدوره الـ ـحـ ـي ــوي فـ ــي الـتـنـمـيــة
أف ـضــل ( )15دولـ ــة ف ــي ال ـعــالــم بمؤشر
المستدامة بالمملكة ,الـتــي اعتمدت
اتصال المطارات بالعالم ,كما ستساهم
أسـلــوبــا إصــاحـيــا شــامــا يستند على
االستراتيجية في تبني أحدث التقنيات
أفــق مستقبلي طـمــوح يمهد النطالق
في مجال النقل والخدمات اللوجستية,
مــرح ـلــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـب ـنــاء الـتـنـمــوي
مثل الهايبر لوب ,وتطبيق استخدام
الهادف إلــى نقل المملكة إلــى مصاف
المركبات الكهربائية وذات ـيــة القيادة,
الــدول المتقدمة ،وبما يليق بالموقع
كما صــرح بذلك رئيس الهيئة العامة
ال ـ ــري ـ ــادي وال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ل ـل ـم ـم ـل ـكــة عـلــى
للطيران المدني بالمملكة ,وبما يسهم
الصعد العربية واإلسالمية والعالمية
في زيادة كفاءة وفعالية وتكامل أساليب
بقلم:
عـ ـب ــر اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد خـ ـط ــط اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الـنـقــل ،عبر خفض اسـتـهــاك الطاقة
ملزمة التنفيذ بغية االرتقاء بالعملية د .أسعد حمود السعدون { بنسبة ( ،)%25وزيادة حصة النقل العام
التنموية فكرا وتطبيقا ,بما يعزز حاضر
مــن إجـمــالــي ال ــرح ــات فــي ال ـمــدن إلــى
الـمـمـلـكــة ،ويــرســخ مستقبلها الــواعــد،
( .)%15فضال عن زيادة مجموع أطوال
وي ـح ـق ــق أه ــدافـ ـه ــا ف ــي ت ـن ــوي ــع م ـص ــادر
خ ـط ــوط ال ـس ـكــك ال ـح ــدي ــدي ــة وتـنـفـيــذ
الدخل وجذب االستثمارات ،وتوظيف مزاياها النسبية
مشروع الجسر البري ,وربط موانئ المملكة على سواحل
والـتـنــافـسـيــة لـمــا ي ـخــدم ال ـمــواطــن ويــرفــع مــن مـسـتــواه
الـخـلـيــج الـعــربــي والـبـحــر األح ـم ــر ،وب ـمــراكــز لوجستية
المعيشي ويعظم رفاهيته ،وبـمــا ينعكس إيـجــابــا على
حديثة ،ومراكز متطورة لألنشطة االقتصادية والمدن
إنتاجيته وعطائه لوطنه ومجتمعه.
الصناعية واألنـشـطــة التعدينية ,وبما ينعكس إيجابا
ولطبيعة وموقع المملكة االستراتيجي ومساحتها
عـلــى قـطــاعــات مـثــل الـحــج وال ـع ـمــرة والـسـيــاحــة ويمكن
الواسعة ,وتـ ـ ـن ـ ــوع ت ـض ــاري ـس ـه ــا الجغرافية ,ج ـ ــاءت
من تحقيق أهــداف تنميتها .كما تتطلع االستراتيجية
االستراتيجية الوطنية للنقل والـخــدمــات اللوجستية
الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى زيادة مساهمة
لتدفع باتجاه التطوير الممنهج لهذا القطاع لينسجم
القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة من ()%6
مــع ال ـت ـطــورات الـمـتـســارعــة فــي قطاعاتها االقـتـصــاديــة
إلــى ( ,)%10وتوفير فــرص استثمارية حيوية للقطاع
األخـ ـ ــرى المتعددة ,الس ـي ـمــا ف ــي ال ـم ـج ــاالت الـتـقـنـيــة
ال ـخــاص الوطني ,وتــوس ـيــع مـظـلــة الـتــوظـيــف لـلـمــوارد
وال ـت ـجــارة االلـكـتــرونـيــة وال ـق ـطــاع ال ـمــالــي والمصرفي,
البشرية المواطنة المؤهلة وبــأجــور مرتفعة ,وتوسيع
سلة الصادرات السعودية ذات المحتوى المحلي الكبير,
وسعيها نـحــو تحقيق الـتـنــوع االق ـت ـصــادي وبـمــا يجعل
وبـمــا يحقق قيمة مضافة ,فضال عــن تحقيق المزيد
منه دعــامــة أساسية للنهوض واالن ـطــاق االقـتـصــادي.
من التنويع االقتصادي .وقد سعت المملكة إلى احكام
وقــد هدفت االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات
وضع ُ
الخطط التي تحقق أهداف االستراتيجية وإعداد
االستراتيجية إلى تعزيز مكانة المملكة عالم ًيا بربط
المبادرات ،واستقطاب المستثمرين ،وترجمة المبادرات
ال ـق ــارات ال ـثــاث ،واالرت ـق ــاء بـقـطــاع الـنـقــل واالت ـصــاالت
واألف ـكــار إلــى مـشــروعــات تنموية مـسـتــدامــة ،فـضـ ًـا عن
وتطوير خدماتهما ووسائلهما المتعددة ،وتحسين إدارة
إع ــداد وإط ــاق الـمـحــفّ ــزات والممكنات لــدعــم وتشجيع
سلسلة التوريد بما يضمن تزويد الشركات بما تحتاجه
القطاع الخاص الوطني ,الــذي تعده القيادة الرشيدة
من موارد لتصنيع المنتجات ،وإرسالها لألسواق ،وتأمين
للمملكة بأن يكون الشريك االستراتيجي الحيوي في
نقل البضائع إلى منطقة التسليم والتحكم في عملية
التنمية ،عموما ,وفي هذه االستراتيجية خصوصا .ومما
نقل البضائع والمعالجة الـفــوريــة للمشاكل الـتــي قد
يعزز من أهمية االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات
تظهر خــال عملية النقل أو التسليم ،وكــذلــك تقديم
اللوجستية مــا نـجــم عــن تــداعـيــات جــائـحــة كــورونــا من
خدمات لوجستية مميزة لخلق ميزة تنافسية للشركات
ت ــراج ــع وان ـق ـط ــاع ف ــي م ـفــاصــل ح ـيــويــة م ــن اإلمـ ـ ــدادات
الـتــي تـقــدم خــدمــات النقل بــاإلضــافــة إلــى اإلس ـهــام في
حــول العالم ألسـبــاب لوجستية ,فكانت إدارات اإلمــداد
تحسين جــودة خدمات ما بعد البيع ،بما يحقق رضى
عاجزة عن استمرار تدفق السلع والخدمات الضرورية،
ال ـع ـم ــاء .ف ـضــا ع ــن تـنـمـيــة وت ـطــويــر ق ـ ــدرات ال ـمــوانــئ
ـدءا من شــراء المواد الخام وحتى تسليم المنتج إلى
وال ـم ـطــارات وزي ــادة أعــدادهــا وإن ـشــاء مناطق لوجستية
بـ ً
وجهته النهائية ,فـجــاءت االستراتيجية لتمثل شبكة
جديدة بمواصفات عالمية تحاكي متطلبات المستقبل,
أم ــان مستقبلية تسهم فــي ضـمــان تــوفـيــر ق ـنــوات آمنة
وتأهيل الموارد البشرية المواطنة لقيادة هذا القطاع.
لــإمــداد تحميها مــن تــداعـيــات األزم ــات العالمية التي
وبما يقود إلــى إح ــداث تكامل نــوعــي بين مختلف
قد تؤدي إلى تهديد األمن االقتصادي وخاصة الغذائي
القطاعات االقتصادية في البالد ,ويجعل من المملكة
مـنــه .وألج ــل تــوفـيــر البيئة المؤسسية الــازمــة إلنـفــاذ
مركزا لوجستيا عالميا مميزا من خالل إنشاء المزيد
االستراتيجية الوطنية للنقل والـخــدمــات اللوجستية
من منصات التصدير والتوزيع االقليمية والعالمية إلى
فقد قرر مجلس الوزراء السعودي ،استحداث وكالة باسم
جنب تأسيس شبكة توزيع داخلية فعالة ,بحيث ينجم
«وكالة الخدمات اللوجستية» ضمن الهيكل التنظيمي
عــن ذل ــك تـطــويــر ديـنــامـيـكــي للبنية التحتية وشبكات
لـ ــوزارة النقل ,وتغيير مسمى الـ ــوزارة إلــى وزارة النقل
ال ـن ـقــل الـ ـب ــري وال ـب ـح ــري والـ ـج ــوي وت ـح ـس ـيــن مـعــايـيــر
والخدمات اللوجستية.
الخدمات اللوجستية ورفع مستوى السالمة ،والتشغيل
واألداء .فمثال يتوقع ان تؤدي االستراتيجية في مجال
{ أكاديمي وخبير اقتصادي
النقل الجوي إلى ان تحتل المملكة المرتبة الخامسة

الهزيـ���مة الأمريكي���ة ف���ي �أفغان�س���تان
العسكرية مــن بــد إال الـخــروج من
هرب األمريكان من أفغانستان
أف ـغــان ـس ـتــان وق ــد درجـ ــت اإلدارات
بعد أن فشلوا فشال ذريعا في حل
األمــري ـك ـيــة ال ـم ـت ـعــاق ـبــة م ــن إدارة
مشكلة ه ــذا الـبـلــد ال ــذي احـتـلــوه
ب ــاراك أوبــامــا كـمــا أسلفنا وم ــرورا
ف ــي عـ ــام  2001ع ـلــى أثـ ــر أحـ ــداث
ب ــال ــرئ ـي ــس تـ ــرامـ ــب ووصـ ـ ـ ــوال إل ــى
الحادي عشر من سبتمبر بدعوى
الــرئ ـيــس ال ـحــالــي ج ــو ب ــاي ــدن من
أن حـكــومــة طــال ـبــان آن ـ ــذاك كــانــت
خالل تبني خيار االنسحاب بأقل
تــرعــى وتحتضن أع ـضــاء القاعدة
األثمان.
ال ــذي ــن اع ـتــرفــوا بــأنـهــم وراء تلك
لقد جــرت منازعات وسجاالت
التفجيرات المعروفة.
ومـنــاقـشــات مـتـعــددة فــي األوس ــاط
دخ ـ ـلـ ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
األم ـ ـ ــريـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ــوضـ ـ ــوع
األمــريـكـيــة فــي ع ــام  2001بعنوان
االنـسـحــاب مــن أفغانستان وكانت
معاقبة حكومة طالبان وأشكالها
هذه المناقشات تنتهي في الغالب
وال ـق ـضــاء عـلــى ال ـقــاعــدة ووجـ ــدوا
بقلم:
بتأجيل قــرار االنسحاب الـمــرة تلو
أن ـف ـس ـهــم تــدري ـج ـيــا يـ ـت ــورط ــون في
ال ـمــرة ،إال أن ج ـنــراالت البنتاجون
مستنقع هذا البلد ،الذي لم ينجح
د .نبيل العسومي
ق ــد ت ــوص ـل ــوا إلـ ــى ق ـ ــرار بــاسـتـحــالــة
ال ـس ــوف ـي ـي ــت فـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـلـيــه
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي هـ ــذا ال ــوض ــع ألنــه
واضطروا إلى الخروج منه في نهاية
م ـك ـلــف وغ ـي ــر م ـجــد ول ــذل ــك ب ــدأت
الـمـطــاف .وكــانــت خطة األمــريـكــان
إدارة تــرامــب قبل أكـثــر مــن ثــاث سـنــوات بــإجــراء
تتمثل في:
م ـفــاوضــات مــع حــركــة طــال ـبــات لتخفيف فــاتــورة
أوال :إسـ ـق ــاط ح ـك ــوم ــة ط ــال ـب ــان بــاع ـت ـبــارهــا
االنسحاب من دون أن تحصل على تأكيد حقيقي
ال ـحــاض ـنــة الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـج ـمــاعــة ال ـق ــاع ــدة وال ـتــي
وجـ ــاد م ــن ال ـحــركــة ب ــاالل ـت ــزام بـتـعـهــداتـهــا .فـهــذا
توفر لهم الحماية وحرية الحركة وإنــه ال مجال
االن ـس ـحــاب ال ـفــاشــل ق ــد ب ــدأ حـتــى قـبــل ال ـحــادي
القتالع القاعدة بحسب االستراتيجية األمريكية
عشر من سبتمبر من العام الماضي ليست مسألة
إال بتغير الـنـظــام الـسـيــاســي ال ــذي ك ــان مــوجــودا
رمــزيــة وإن ـمــا هــي مسألة متعلقة بــاحـتــال دولــة
في عام  ،2001ولذلك عملوا خالل السنة األولى
ل ــدول ــة أخـ ــرى وب ـم ـحــاولــة يــائ ـســة لـتـغـيــر الـنـظــام
الحتاللهم أفغانستان على ضرب هذه الحكومة
السياسي بالقوة مثلما حــدث للعراق بالضبط،
وإخراج طالبان من السلطة بالكامل.
وعليه فإنه بمجرد بدء األمريكان في االنسحاب
ثانيا :تشكيل حكومة تابعة للواليات المتحدة
بـ ــدأت حــركــة طــال ـبــان ال ـت ـحــرك ف ــي أط ـ ــراف هــذه
األمــريـكـيــة أو على األق ــل حكومة ليست معادية
الــدولــة للوصول إلــى قندهار بعد مــا استرجعت
ألم ــريـ ـك ــا وتـ ــزويـ ــدهـ ــا ب ــاإلمـ ـك ــانـ ـي ــات ال ـع ـس ـكــريــة
العديد من المناطق األخرى.
واللوجستية والـتــدريــب الـعــالــي المستوى ،وهــذا
في المحصلة النهائية يمكننا القول من دون
ما قام به األمريكان خالل السنوات الالحقة لعام
تردد بأن الواليات المتحدة األمريكية قد هزمت
 2001فشكلوا أكثر من حكومة ونظموا انتخابات
هزيمة جديدة في أفغانستان وإن قوتها العسكرية
وشـ ـكـ ـل ــوا قـ ـ ــوات م ـس ـل ـحــة ووفـ ـ ـ ــروا ل ـه ــا ال ـط ـي ــران
وبـطـشـهــا واحـتــالـهــا ل ــأراض ــي األفـغــانـيــة وجلب
واألسلحة الثقيلة والتدريب المتطور ،وذلك على
الحلفاء الداعمين إلى هذه األرض لم يحقق لها
أس ـ ــاس أن هـ ــذه الـ ـق ــوة ه ــي ال ـت ــي سـتـحـفــظ هــذا
أي نتيجة إيجابية أو أي نصر حتى لو كان نصرا
النظام الجديد وتحميه وتتصدى ألي هجوم أو
رمزيا.
تهديد من جانب طالبان.
من الواضح أن الواليات المتحدة األمريكية
ث ــال ـث ــا :ال ـس ـعــي ال ـم ـس ـت ـمــر إلدخـ ـ ــال نـ ــوع من
ل ــم تـسـتـفــد م ــن الـ ـ ــدرس ال ـســوف ـي ـتــي ل ــذل ــك كــان
الحداثة االجتماعية واالقتصادية في هذا البلد
مصير احتاللها ألفغانستان نفس مصير التدخل
القائم على القبائل وعلى شيوخ القبائل الذين
السوفيتي وهــو الـتــورط فــي المستنقع األفغاني
يــديــرون مجموعات سكانية وعرقية أو دينية أو
بالفشل والهزيمة النكراء التي ستضاف إلى سجل
طائفية ومحاولة تطوير التعليم وتوفير فرصة
الهزائم األخرى في العراق وقبلها في فيتنام فهل
للمرأة األفغانية للعودة إلى المشاركة في الحياة
ستستوعب الواليات المتحدة األمريكية الدرس
المدنية ،ولكن كل هذه المحاوالت باءت بالفشل
األفغاني وتعيد النظر في تعاملها مع الملفات
الذريع كما هو واضح وأصبحت الواليات المتحدة
الدولية األخرى حتى ال تقع في الفخ مرة أخرى؟
األمريكية منذ أيام الرئيس األسبق باراك أوباما
ه ــذا مــا ستكشفه لـنــا الـتـصــرفــات األمــريـكـيــة في
تبحث عن أفضل السبل للخروج من هذه الورطة.
الحاضر والمستقبل.
ولـ ــذلـ ــك لـ ــم ي ـك ــن أمـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــوات األمــري ـك ـيــة
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رئي�سي م��ن رح��م ال��ن��ظ��ام الإي���ران���ي�..إل���ى رئ��ا���س��ة ال��دول��ة
الرئيس الجديد للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
إبــراهـيــم رئيسي محافظ متشدد تريد منظمة العفو
ال ــدول ـي ــة مـحــاكـمـتــه ع ـلــى م ــا ارت ـك ـبــه م ــن ج ــرائ ــم ضد
اإلن ـســان ـيــة .ه ــذا الــرئ ـيــس ال ـجــديــد الـمـثـقــل بـتــاريـخــه
الــدمــوي والـقــاتــم هــو _أيـضــا_ ال ــذي سيتعين علينا
التفاوض معه بشأن استئناف االتفاق النووي .السياسة
والعالقات الدولية والموازين تكون لها أحيانا أحكامها.
تم انتخاب إبراهيم رئيسي لرئاسة جمهورية إيران
بـنـسـبــة  %62م ــن األصـ ـ ــوات الـمـسـجـلــة وت ـم ـثــل نسبة
صغيرة من القاعدة االنتخابية الواسعة التي يسيطر
عـلـيـهــا ال ـش ـب ــاب .عـ ــادة م ــا ي ـحــدث تـقـسـيــم مـعـقــد بين
الرئيس وأقوى شخصية في البالد؛ أي المرشد األعلى
علي خامنئي  -ولكن ليس هذه المرة التي تختلف عن
كل سابقاتها ألن رئيسي هو رجل المرشد بامتياز.
ي ـصــل رئ ـي ـســي أي ـض ــا إلـ ــى سـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة تــاحـقــه
اتهامات تجعله ،وفق قول البعض ،من أكبر المجرمين
في التاريخ .لم يصدر هذا االتهام من قبل منظمة غير
حكومية أمــريـكـيــة بــل ص ــدر عــن أح ــد رج ــاالت النظام
الثيوقراطي اإليراني وهو آية اهلل علي منتظري ،الذي
كان ذات يوم الخليفة المعين لإلمام الخميني ،مؤسس
جمهورية إيران اإلسالمية.
في يــوم  15أغسطس 1988؛ أي بعد ثالثة أسابيع
مــن بــدء العملية الـتــي قــادتـهــا الجمهورية اإلسالمية
الفتية ضد معارضيها ،طلب آية اهلل منتظري مقابلة
أعضاء «لجنة الـمــوت» األربـعــة .إنهم مسلحون بفتوى
من الخميني وهم من يقررون مصير معارضي الثورة.
هــؤالء األعضاء األربعة هم من سيرسلون في النهاية
إلى الموت أكثر من  30ألف سجين سياسي .ورئيسي،
عاما آنذاك ،نائب المدعي
الذي كان يبلغ من العمر ً 27
العام.
يـعـتـبــر آي ــة اهلل مـنـتـظــري رج ــل دي ــن مـســالـمــا وقــد
أصيب بصدمة كبيرة .ففي تسجيل كشف عنه ابنه في
عام  2016في الذكرى الثامنة والعشرين لما بات يسمى
«الصيف الدموي» نسمع صوت منتظري وهو يتكلم بكل
وضوح ويطلق العنان لغضبه.
«بدأنا متجر جزارة هناك (في السجون) ،نخرجهم
من الزنازين ونعدمهم لكن في أي منطقة من العالم
ن ـت ـصــرف ب ـه ــذا ال ـش ـك ــل؟» ،ي ـق ــول ه ــذا األب الـمــؤســس
للجمهورية اإلسالمية بكل اشمئزاز« .كانت الفتاة تبلغ
عاما .قال القاضي إن شقيقها قد ُأعدم
من العمر ً 15
وأن ــه يجب قتلها أيـ ًـضــا .فــي أصـفـهــان تــم إع ــدام امــرأة

حامل!».
عـنــدمــا طـلــب منتظري مــن رئـيـســي وبــاقــي أعــوانــه
في هذه اللجنة المشؤومة تعليق تنفيذ أحكام اإلعدام
فــي شـهــر م ـحــرم أجــابــه ه ـكــذا« :ل ـقــد أخــرجـنــا بالفعل
عد ًدا معينًا من السجناء لالستجواب ...إذا لم نحسم
مصيرهم في الخارج ونعيدهم إلى زنازينهم ،فإن ذلك
سيوقعنا في مشاكل .بعد إذنكم فإننا سنمضي قدما
في إعدام هؤالء المائتي شخص» .هكذا يصر إبراهيم
رئيسي وزمالؤه.
رد عليه آيــة اهلل منتظري قــائــا بغضب« :ال ! لن
أسمح بذلك! سيحكم الناس على أن الخميني شخصية
قاسية متعطشة للدماء».
بسبب ذلك الموقف اإلنساني تم استبعاد آية اهلل
منتظري من خالفة الخميني ،التي ستذهب إلى علي
خامنئي ،كما أنه ظل جزءا كبيرا من حياته رهن اإلقامة
الجبرية.
يـقــول محلل سـيــاســي إي ــران ــي« :الــرئ ـيــس اإليــرانــي
الجديد كما تـصــوره هانا أرن ــدت التي تقول إنــه مثال
جيد على تفاهة الشر .رئيسي من رموز مسؤول يتلعثم
في العقيدة في إطار المنظومة التي وضعها الخميني
وفــرض من خاللها ويؤسس وصاية رجــال الدين على
الحكومة .إن رئيسي ترس مفيد في جمهورية الماللي
ومنفذ متحمس لفتاوى المرشد األعلى وأعماله .إنه
بطل «من الطراز األول» وتولى القيام بأعمال وحشية
ألنه مأمور بفعل ذلك».
ي ـ ــورد ت ـقــريــر لـمـنـظـمــة ال ـع ـفــو ال ــدول ـي ــة تـفــاصـيــل
المذابح كما يلي«ُ :قتل أطفال ألنهم رافقوا والديهم في
المظاهرات ،واعتُ قل اآلباء ألنهم زاروا قبور أطفالهم..
توابيت زائفة خالية من الجثث التي لم نعثر عليها.»...
ه ــل رئـيـســي م ـجــرد م ـس ــؤول لـطـيــف ومـشـبــع حتى
النخاع بالنظرة الخمينية للدولة والمجتمع والعالم.
مهما كــان الــوضــع ،فقد تطلب األم ــر منه الكثير من
أيضا لتسلق صفوف
المثابرة وجرعة جيدة من الطموح ً
واحدا تلو اآلخر.
نظام الماللي القمعي
ً
كان إبراهيم رئيسي في الــ 18من عمره سنة 1979
عندما اندلعت ثورة الماللي وقد أصبح على الفور أحد
المتعصبين للمرشد األعلى الحالي علي خامنئي الذي
يعيش على بعد مئات األمتار من منزله في مشهد .كان
أول عمل ينجزه رئيسي هو نهب قصر اللؤلؤ مقر إقامة
أخت الشاه .فقد خرجت إحدى عشرة شاحنة محملة
بكل األثاث التاريخي الذي لن نراه مرة أخرى.

{ �إبراهيم رئي�سي.

في العشرين من عمره ،أصبح رئيسي فعليا المدعي
العام لمدينة كــراج ،بالقرب من طهران ،وهو المسؤول
عن محاكمة أعداء النظام الجديد .في أعقاب الثورة،
تزوج رئيسي من جميلة علم الهدى وهي أستاذة جامعية
من عائلة من رجال الدين المحافظين .تلقى والدها
الذي يقود صالة الجمعة في مدينة مشهد المقدسة،
تعليمات من المرشد األعلى خامنئي للسيطرة على
خــراســان ،إحــدى أغنى مناطق إي ــران ،مــن خــال حظر
الحفالت الموسيقية والدراجات للنساء.
تم تكليف رئيسي من قبل خامنئي للقيام بعمليات
التطهير األولى هناك :تم إرساله إلى همدان ،مسقط
رأس بني صــدر ،أول رئيس للجمهورية اإلسالمية وقد
أطيح به في يونيو  .1981كانت مهمته اإلش ــراف على
قـمــع أن ـصــار بـنــي ص ــدر .ثــم تــم اس ـتــدعــاؤه إل ــى طـهــران
لمساعدة المدعي العام في سجن إيفين سيئ السمعة،
وهو السجن الذي تحتجز فيه المحامية نسرين سوتودة
أحكاما بالجلد وعشرات السنين في
اآلن .يصدر رئيسي
ً
السجن على المعتقلين السياسيين.
بعد ذلك ،وعندما قتلت الحرب اإليرانية العراقية
ال ـمــاي ـيــن ،اس ـت ـمــر رئ ـي ـســي ف ــي تـسـلــق م ــرات ــب الـنـظــام
القضائي .فقد ظل _منذ كان في سن الـ 18إلى أن بلغ
عاما_ مستمرا في قمع المحتجين «الذين يريدون
ً 27

{ فتاة �إيرانية تدلي ب�صوتها في طهران خالل االنتخابات الرئا�سية الإيرانية الأخيرة التي �شهدت �إقباال �ضعيفا.

تقويض الـثــورة» .يؤكد أحــد الدبلوماسيين أن «وجــوده
المستمر في الجهاز القمعي يفسر صعوده المذهل».
بلغت المجازر التي شارك فيها رئيسي ذروتها عام 1988
وهو ال يزال يصر على ضرورتها حتى يومنا هذا.
بعد هذه الحلقة المرعبة من تاريخه تولى رئيسي
منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة القوية لرجال
الــديــن التي تتعامل مــع «الـمــالــي المنحرفين  -مثل
منتظري وأتباعه».
شغل رئيسي هذا المنصب قرابة ثمانية عشر عاما.
ومن المفارقات أن سنة  2009شهدت حملة قمع شرسة
شنها نظام طهران على المتظاهرين الذين تجرأوا على
االحـتـجــاج ضــد عمليات الـتــزويــر أثـنــاء إع ــادة انتخاب
الــرئـيــس المحافظ المتشدد محمود أحـمــدي نجاد.
كــان رئيسي آنــذاك نائب ًا أول لرئيس القضاء وقــد كان
مسؤوال عن التعامل مع الشكاوى ضد سوء المعاملة
في السجون من اغتصاب وتعذيب حتى الموت .لم يكن
التقرير النهائي مفاجئًا :فكل هذه الشكاوى تشهيرية

ويجب محاكمة من قدمها.
وض ـعــت ب ـعــد ذل ــك ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة السـتـكـمــال
صورة المرشح األفضل لرئاسة الجمهورية اإلسالمية،
فـقــد عـيـنــه الـمــرشــد ع ــام  2016رئـيـســا لـضــريــح اإلم ــام
الرضا اإلمام الثامن للشيعة في مشهد ومؤسسة أستان
القدس الرضوي الغنية جــدا .على مدى ثالث سنوات
تمت تغطية الـمـســاعــدات المقدمة للفقراء مــن قبل
وســائــل اإلعـ ــام وال ـش ـب ـكــات االجـتـمــاعـيــة الـقــريـبــة من
رئيسيُ .ع ِ ّين رئيسي للقضاء في عام  ،2019وهو يعمل
على تحديث الجهاز.
مع كل هذه السلطات المالية والقضائية والدينية
يمكن للرئيس الجديد أن يدعي في النهاية أنه يخلف
عاما.
المرشد األعلى الحالي ،البالغ من العمر ً 82
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ه����ل ت�����ص��ب��ح ال ��ع ��ا� ��ص ��م ��ة وا����ش���ن���ط���ن ال�����والي�����ة ال������ـ51؟
هذه معركة سياسية قديمة قدم الواليات المتحدة نفسها تقري ًبا.
فقد ظلت العاصمة الفيدرالية ،واشنطن دي سي ،تتمتع بوضع خاص
يحرمها مــن التمثيل فــي الـكــونـجــرس .بعد تصويت الديمقراطيين
الذين يسيطرون على مجلس النواب لتحويل مقاطعة كولومبيا إلى
الوالية رقم  51تظل عقبة مجلس الشيوخ مستعصية على الحل.
رغم أن الواليات المتحدة األمريكية ال تواجه أي رهانات انتخابية
فقد عــادت اإلش ــارات السياسية إلــى الظهور في العاصمة الفيدرالية
األمريكية .إنهم يدعون إلى ما يسمونه «والية تمثل شعب العاصمة»
في مقاطعة كولومبيا .في الحقيقة ،فإن مسألة وضع هذه المنطقة
ظـلــت مـحــل نـقــاش قــديــم يـعــود تــاريـخــه تـقــريـبـ ًا إل ــى نشأتها بموجب
الدستور األمريكي.
لـقــد ع ــادت ه ــذه الـمـســألــة لتطفو عـلــى الـسـطــح وت ـطــرح بـكــل قــوة
خالل األشهر األخيرة لتصبح وتتحول إلى قضية وطنية .ففي شهر
نــوفـمـبــر مــن سـنــة  2016ص ــوت ال ـس ـكــان بنسبة  %85لـصــالــح تحويل
هذه المقاطعة ،التي تمثل العاصمة التاريخية والسياسية للواليات
الـمـتـحــدة األمــري ـك ـيــة ،إل ــى ال ــوالي ــة رق ــم  51ف ــي االت ـح ــاد الـفـيــدرالــي
األمريكي الذي يضم في الوقت الراهن  50والية.
جــاء انتخاب دونــالــد ترامب رئيسا للواليات المتحدة األمريكية
في نفس تلك السنة ليغطي على نتيجة ذلك غير أن الديمقراطيين
الذين فازوا في االنتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر  2020وعادوا إلى
البيت األبيض قد أعادوا إحياء هذا المشروع.
يحمل هذا الملف الرقم  HR51وقد تم تمرير قانون تحويل مقاطعة
كولومبيا إلــى واليــة في  22أبريل في مجلس الـنــواب من قبل جميع
الديمقراطيين المنتخبين ،كما حظيت هــذه الـخـطــوة ب ــ«دعــم غير
مشروط» من الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
ينص هــذا الـقــرار ال ــذي تــم التصويت عليه على تسمية الــواليــة
الجديدة «واشـنـطــن ،دوج ــاس كومنولث» ،مــن خــال إلـحــاق اســم أول
رئـيــس أمــريـكــي بــاســم فــريــدريــك دوجـ ــاس ،المفكر األس ــود المشهور
بنضاله من أجل إلغاء الرق ،ومن ثم االحتفاظ باألحرف األولى نفسها
فــي واشـنـطــن الـعــاصـمــة .عـلــى غ ــرار بقية اإلص ــاح ــات الديمقراطية
األخــرى يواجه مشروع القانون خطر عرقلته في مجلس الشيوخ من
قبل الجمهوريين ،الذي رفضوه جميعا في مجلس النواب ،لكن تعتبر
هذه المرة األولى التي تصل فيها هي إلى هذا الحد.
عاما على تأسيسها ،تتمتع مقاطعة
بعد مــرور مائتين وعشرين ً
كولومبيا بوضع إداري وقانوني منفصل .يحكم العاصمة األمريكية
رئيس البلدية ومجلس المدينة الذي يدير شؤون الحكومة المحلية
لكن الكونجرس يحتفظ باإلشراف على شؤون المنطقة ،بما في ذلك
المسائل المالية.
تمكن السكان من التصويت منذ عام  1961في االنتخابات الرئاسية
لكن مقاطعة كولومبيا ليس بها حاكم أو أعضاء في مجلس الشيوخ
وممثلها الوحيد في مجلس النواب محروم من حق التصويت.
يـعـتــرف ج ــي دي دي ـك ــي ،مـ ــؤرخ وم ــؤل ــف ت ــاري ــخ واش ـن ـطــن دي سي
«إمبراطورية الوحل»  -Empire of Mud-بــأن «المنطقة تمثل تشوها
تاريخيا» ،وهو يقول في هذا الصدد« :إنها أيضا مفارقة ساخرة إلى حد
ما :فقد أنشأها دستور بلد ما على أساس الحق في التمثيل ،لكن هذا
الدستور نفسه ال يمنح هذا الحق لسكان عاصمتها».
يعتبر انتخاب الممثلين الــذيــن يصوتون على ضرائبهم إحــدى
الحجج الرئيسية لمؤيدي انضمام واشنطن العاصمة إلى والية .منذ
العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،حملت لوحات السيارات هذا
الشعار المستوحى من االستقالل األمريكي« :ال ضرائب بدون تمثيل».
في شهر مارس الماضي ،دعا رئيس بلدية المقاطعة موريل بوزر،
الــذي استمع إليه الكونجرس ،البرلمانيين إلى تصحيح هذا الظلم
قائال« :لقد ولدت في واشنطن العاصمة .لقد حرمنا أنا وعائلتي من

{ مقرات البيت الأبي�ض والكونجر�س الأمريكي والمحكمة العليا تقع في قلب العا�صمة الأمريكية وا�شنطن.
دون أن يكون ذلــك خـيــا ًرا مــن جانبنا ،ألجـيــال عــديــدة مــن هــذا الحق
األساسي الموعود به لجميع األمريكيين ...إنكار حق التصويت في
الهيئة التي تفرض ضرائب عليك يتعارض مع مبادئ مؤسسي هذه
األمة العظيمة .إن حرمان واشنطن منها يعد من آخر مظالم الحقوق
المدنية الصارخة في عصرنا».
لم يكتف رئيس بلدية المقاطعة موريل بــوزر بذلك ،بل إنــه راح
يحث البرلمانيين على «القيام بما فشل المشرعون في تصحيحه على
مدى قرنين من الزمان ومنح الديمقراطية الكاملة لسكان المنطقة».
أصـبـحــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة تـعــانــي مــن االنـقـســامــات
والـ ـتـ ـج ــاذب ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـ ـحـ ــادة ،ح ـيــث إن ال ـطــرف ـيــن ال ـج ـم ـهــوري
والديمقراطي يتعارضان في كل قضية تقري ًبا .لذلك فقد قوبل تغيير
وضــع واشـنـطــن بمعارضة شــديــدة مــن الجمهوريين .يجب الـقــول إن
رفضهم هو قبل كل شيء سياسي ،ذلك أن واشنطن مدينة ذات أغلبية
ديمقراطية ،حيث فاز جو بايدن بنسبة  %93من األصوات.
ال يعتزم الجمهوريون إعـطــاء خصومهم مقعدين إضافيين في
مجلس الشيوخ المقسم حال ًيا إلى نصفين متساويين .تم طرح حجج
أخــرى ،تتراوح بين حقيقة أن المنطقة كانت إمــا قليلة السكان وإما
جدا من موظفي الخدمة المدنية ،إضافة إلى
يوجد فيها عدد كبير ً
نقص المصانع أو المزارع.
أمـ ــا م ــؤي ــدو ت ـحــويــل ال ـعــاص ـمــة واش ـن ـطــن إلـ ــى ال ــوالي ــة ال ـحــاديــة
والخمسين فهم يعتبرون أن مقاطعة كولومبيا ،التي يبلغ عدد سكانها
 711571نسمة ،هي أكثر كثافة سكانية من بعض الواليات مثل وايومنج
أو فيرمونت .لكن الوضع الخاص لهذه المنطقة ،الذي أنشأه الدستور
األمريكي ،قد أفرز تشابكا قانونيا وتاريخيا معقدا.
يدعو روبرت ناتلسون ،المتخصص في القانون الدستوري وعضو
الجمعية الفيدرالية ،إلــى ق ــراءة حرفية للدستور« :عندما تــم إنشاء
المقاطعة ،تنازلت واليتا ماريالند وفيرجينيا المجاورتان عن جزء

من أراضيهما لتصبح منطقة العاصمة الفيدرالية وليس إلنشاء والية
إضافية».
بعد التنازل عن الضفة اليمنى البوتوماك لفرجينيا في عام 1846
اقـتــرح المسؤولون المنتخبون الجمهوريون إع ــادة الـجــزء اآلخــر من
واشنطن العاصمة إلى والية ماريالند ومن ثم يمكن للسكان التصويت
في االنتخابات التشريعية من دون التأثير على التوازن في الكونجرس.
يعتبر آخـ ــرون أن ــه قــد تــم إن ـشــاء واشـنـطــن أســاســا مــن أج ــل عــزل
المؤسسات الفيدرالية عن الضغوط المحتملة من الـشــوارع ،كما أن
إنـشــاء والي ــة جــديــدة يمكن أن يضع الحكومة األمــريـكـيــة على أرض
معادية بد ًال من «محايدة».
يتذكر روبرت ناتلسون« :في عام  1783قرر الكونجرس ،المنعقد في
فيالدلفيا ،إنشاء عاصمة مستقلة بعد أن وجد نفسه مهددا بأعمال
شغب من قبل قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب االستقالل وذلك
للمطالبة بدفع رواتبهم».
أظهرت أعمال الشغب التي اندلعت في يوم  6يناير  ،2021عندما
اقتحم حشد من الترامبيين مبنى الكابيتول من جميع أنحاء الواليات
المتحدة ،أن الوضع الخاص للمنطقة لم يجعلها أقل عرضة للخطر
حتى لو كــان الحظر المفروض على حمل األسلحة ســاري المفعول
ومنع المتظاهرين من التسلح.
قالت موريل بــاوزر ردا على هذا الكالم« :القول إن شعب واشنطن
محروما من حقوقه لحماية مصالح الحكومة الفيدرالية
يجب أن يظل
ً
أمر خطير وعفا عليه الزمن ومهين جدا».
يبدي الجمهوريون عداء تاريخيا لواشنطن العاصمة وهم يعتبرون
أن تحويلها إلــى والي ــة قائمة ال ــذات إنـمــا يـتـجــاوز مـجــرد الحسابات
كثيرا مــا يتم تصوير
االنتخابية .فــي أذه ــان الناخبين الجمهوريين
ً
العاصمة الفيدرالية على أنها مقر حكومة باهظة الثمن وفاسدة وغير
فعالة ،ورمز للسلطة غير الديمقراطية التي تمارسها طبقة من كبار

المسؤولين.
وص ـلــت ه ــذه ال ـكــراه ـيــة لـلـعــاصـمــة إل ــى ذروتـ ـه ــا ف ــي ع ـهــد دونــالــد
ترامب ،علما أن الرئيس السابق كان قد وعد وقت انتخابه بـ«تجفيف
المستنقع» ،وهو لقب أطلق على واشنطن .حكم الرئيس ترامب مدة
أربــع سنوات وقــد كــان يبدي الـعــداء العلني لهذه المدينة ومؤسسات
الدولة الفيدرالية.
بلغ هــذا العداء ذروتــه في يونيو  ،2020خــال االحتجاجات التي
اندلعت بعد وفــاة جــورج فلويد .ثم عــارض موريل بــوزر الرئيس الذي
أراد نشر الحرس الوطني ثم الجيش في المنطقة الستعادة النظام.
في بادرة تنم عن كثير من التحدي ،رفع شعار «حياة السود مهمة»
بأحرف ضخمة على الرصيف أمام البوابات التي أقامها ترامب حول
البيت األبيض .تظل المسألة العرقية أساسية في مدينة لطالما كانت
ذات أغلبية من الـســود ،وحيث ال يــزال األمريكيون من أصــل إفريقي
يمثلون  %45من السكان.
يقول كريس مايرز آش ،المؤرخ والمؤلف المشارك في كتاب «مدينة
الشوكوالتة ،تاريخ العرق والديمقراطية في العاصمة» :عندما تم إنشاء
المقاطعة الفيدرالية في عام  ،1801تم تجاهل مسألة العرق ألن السود
لم يصوتوا .ولكن بعد الحرب األهلية ،حصل السود على حق التصويت
والمشاركة بشكل مكثف في االنتخابات المحلية ،ما أدى إلى تغييرات
جذرية .تنتهي هذه التجربة بسرعة .في عام ُ ،1871حرمت واشنطن
من كل التمثيل وأدارها ثالثة مسؤولين عينهم الكونجرس .استمر هذا
الوضع ما يقرب من قرن ،حتى وقت الحقوق المدنية في عام ،1960
عندما تم تمرير التعديل الثالث والعشرين».
مــن المفارقات أن هــذا التعديل الثالث والعشرين يجعل تغيير
وضع مقاطعة كولومبيا أكثر صعوبة ألن التعديل الدستوري يتطلب
تصويت ثلثي أعضاء الكونجرس أو واليات االتحاد .يقول مايرز آش:
«المراجعة الدستورية ليست ضرورية إلنشاء والية جديدة ...لقد قام
الكونجرس بالفعل بتقليص حجم المقاطعة في عام  1846وقد يتخذ
قــرارا بتقليصها أكثر ولــم يتبق ســوى منطقة فيدرالية تمسح بضعة
أميال مربعة فقط ،وهي تشمل البيت األبيض والكونجرس وتم تحويل
الباقي إلى والية جديدة».
تم تبني هــذا الحل من خــال القانون الجديد المعنون (،)HR51
الــذي يخطط لتحويل العاصمة الفيدرالية ،واشنطن دي ســي ،إلى
مجرد محيط صغير يضم البيت األبيض ومبنى الكابيتول والمحكمة
العليا ،مع المباني الرسمية الرئيسية ووزارات وســط المدينة ،فيما
تتحول المنطقة الحضرية المتبقية إلــى واليــة «واشنطن دوجــاس
كومنولث» الجديدة.
يتمثل الـحــل اآلخ ــر الـمـطــروح للتغلب على ع ــداء الجمهوريين
في إلغاء عــدم الـتــوازن السياسي الناجم عن قبول واليــة ذات أغلبية
ديمقراطية من خــال منح هــذا الوضع في نفس الوقت لبورتوريكو،
أيضا
وهي منطقة أخرى مرتبطة بهذا الوضع الغامض ،والتي صوتت ً
عن طريق االستفتاء لصالح االنضمام إلى االتحاد الفيدرالي».
كان آخر قبول في صلب الواليات الجديدة في عام  1959عندما
تحولت المنطقتان غير المتجاورتين ،أالسكا وهــاواي ،إلى الواليتين
الجديدتين ،التاسعة واألربـعـيــن والخمسين ،وانضمتا إلــى االتحاد
الفيدرالي.
لوفيجارو
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ال�سعودية تد�شن مدينة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة
الرياض ( -د ب أ) :دشن األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة
الحج العليا في السعودية المدينة األمنية للقوات الخاصة ألمن الحج والعمرة في محافظة الجموم بمنطقة
مكة المكرمة .ويأتي ذلــك ضمن المرحلة الثانية من مشروع «خــادم الحرمين الشريفين» لتطوير المقار
األمنية ،حسب وكالة األنباء السعودية (واس) أمس األربعاء .ووفــق الوكالة ،تضم المدينة ميادين ومرافـق
تعليمية متعددة تم تجهيزها بأحدث األنظمة الذكية والتجهيزات األمنية والوسائل التقنية بما يتناسب مع
متطلبات المستويات التدريبية كافة على مختلف المهام األمنية للقوات الخاصة ألمن الحج والعمرة خالل
مواسم الحج والعمرة .وأوضح مدير األمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي ،في كلمة له خالل التدشين،
أن المدينة ستسهم في التطوير المستمر لمهارات وقدرات قوات األمن بما يمكنها من تنفيذ مهامها لخدمة
ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اح���ت���ج���اج���ات ال���م���ي���اه ب�������إي������ران ..ث�ل�اث���ة ق��ت��ل��ى وح��م��ل��ة
اع���ت���ق���االت وت��ق��ي��ي��د ال���و����ص���ول �إل������ى م����واق����ع ال��ت��وا���ص��ل
(العربية.نت  -الوكاالت) :أكد ناشطون
إي ــران ـي ــون أم ــس أن األمـ ــن اإلي ــران ــي يشن
حملة اعـتـقــاالت واس ـعــة فــي األح ـ ــواز ،إثــر
االح ـت ـجــاجــات الـمـسـتـمــرة ل ـل ـيــوم الـســابــع
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ب ـس ـبــب ش ــح ال ـم ـي ــاه ،فيما
أف ــادت وســائــل إعــام بتقييد الــوصــول إلى
مواقع التواصل في األحواز لمنع بث صور
االحتجاجات.
وذكـ ـ ــرت ق ـن ــاة «إي ـ ـ ــران إن ـتــرنــاش ـيــونــال»
أن إي ــران تعمل على تقييد الــوصــول إلى
شبكات التواصل االجتماعي عبر الهواتف
النقالة ،مؤكدة أن ذلك التقييد يأتي خشية
إرس ــال مقاطع الفيديو فــي ظــل استمرار
«احتجاجات عارمة» في مدن البالد لليوم
السابع على التوالي.
وق ــام الـجـيــش اإلي ــران ــي أم ــس بــإرســال
صهاريج مياه إلــى األح ــواز (جـنــوب غــرب)
فــي مـحــاولــة الح ـتــواء االحـتـجــاجــات التي
تشهدها المحافظة بسبب انقطاع المياه
وتحويل مجرى األنهار.
وأف ــادت وكالة أنباء «ف ــارس» أمــس بأن
الجيش اإليــرانــي أرســل عــدد ًا من صهاريج
م ـ ـيـ ــاه الـ ـ ـش ـ ــرب إل ـ ـ ــى مـ ـح ــافـ ـظ ــة األحـ ـ ـ ــواز
«لمعالجة مشكلة شح المياه».
ون ـق ـل ــت ال ــوك ــال ــة ع ــن ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للجهد الهندسي فــي المنطقة الجنوبية
ال ـغــرب ـيــة بـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع الـعـقـيــد مــرتـضــى
م ـ ــرادي ق ــول ــه« :وزارة ال ــدف ــاع وإس ـن ــاد من
الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة وض ـعــت ت ـحــت تـصــرف
المحافظة  10صهاريج مياه للمساعدة في
إمداد المناطق التي تعاني من شح المياه».
كما أظهر مقطع فيديو ما ُيعتقد أنها
تعزيزات عسكرية يتم إرسالها إلى األحواز
لمواجهة االحتجاجات المستمرة.

{ تواصل االحتجاجات على خلفية شح المياه.
وت ـش ـه ــد م ـن ـط ـقــة األحـ ـ ـ ــواز م ـن ــذ نـحــو
أسـ ـب ــوع اح ـت ـج ــاج ــات ع ـلــى ن ـقــص ال ـم ـيــاه،
تخللها مصادمات أسفرت عن سقوط قتلى
ومصابين في صفوف المحتجين.
وأفـ ــاد م ـســؤولــون إيــران ـيــون عــن مقتل
ثالثة أشخاص ،بينهم متظاهر على األقل
وضابط في الشرطة ،حتى ليل الثالثاء.
وقال قائمقام منطقة إيذه حسن نبوتي في
تصريحات لوكالة «فارس» أمس ،إن «تجمعا
ح ـصــل أم ــس وس ــط ال ـمــدي ـنــة بـسـبــب شح
المياه في خوزستان».

وأض ــاف« :خ ــال هــذا التجمع ،أطلق
مثيرو شغب النار على شــاب» ،ما أدى إلى
وفاته ،مشيرا إلى أن  14عنصرا من قوات
األمــن «أصيبوا أيضا بـجــروح» .ولــم يحدد
نبوتي بشكل مباشر ما إذا كانت الضحية
من المحتجين.
وأوردت وكــالــة األن ـبــاء الرسمية «إرن ــا»
بعيد منتصف لـيــل ال ـثــاثــاء-األرب ـعــاء أن
الـضــابــط قـتــل مـســاء ال ـثــاثــاء فــي مدينة
بندر ماهشهر.
وتحدثت صحف إيرانية في أعدادها

الصادرة الثالثاء عن االحتجاجات الليلية.
ورأت صحيفة «آرمان ملّي» اإلصالحية
أن «أه ــل خــوزسـتــان ينظمون احتجاجات
ليلية» كــانــت دوافـعـهــا تتهيأ «مـنــذ أع ــوام»،
معتبرة أنهم ال يريدون سوى «المياه ،هذا
كل ما في األمر».
وخ ــال األيـ ــام الـمــاضـيــة ،بـثــت قـنــوات
نــاطـقــة بــالـفــارسـيــة خـ ــارج إي ـ ــران ،مقاطع
فيديو قالت إنها الحتجاجات في مناطق
عــدة من خوزستان ،مثل إيــذه ،سوسنكرد،
م ــاه ـش ـه ــر ،األح ـ ـ ـ ــواز وحـ ـمـ ـي ــدي ــه ،م ـش ـيــرة

إل ــى أن ق ــوات األم ــن تـعــامـلــت بــالـشــدة مع
المحتجين.
وأظ ـه ــرت األش ــرط ــة مـئــات األشـخــاص
يـتـظــاهــرون فــي ال ـش ــوارع مــردديــن هتافات
تنتقد الـسـلـطــات ،بينما أح ــاط بـهــم عــدد
مــن رج ــال شــرطــة مـكــافـحــة ال ـش ـغــب .وفــي
بعض األشرطة ،يمكن سماع صوت إطالق
رصاص.
والثالثاء ،تحدثت صحيفة «اعتماد»
اإلصالحية عن انتشار وسم «أنــا عطشان»
بالعربية عبر مواقع التواصل ،معتبرة أن
المحتجين يقولون إن «ليس لديهم مياه،
كـهــربــاء ،ه ــواء ،حـيــاة ،فــي حين أن النفط
يجري من تحتهم».
ورأت أن «إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
واالضـ ـط ــراب فــي الـمـحــافـظــة ظ ـهــرت منذ
وقـ ــت ط ــوي ــل ،ل ـكــن ال ـم ـســؤول ـيــن ان ـت ـظــروا
كعادتهم حتى اللحظة األخيرة».
وت ـش ـهــد مـحــافـظــة األحـ ـ ــواز م ـنــذ ليل
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـم ــاض ــي احـ ـتـ ـج ــاج ــات عـلــى
خلفية شح المياه .وأظهرت مقاطع فيديو
لالحتجاجات في مناطق عدة من األهواز
تعامل قوات األمن بالشدة مع المحتجين.
وتعتبر األحــواز المطلة على الخليج،
واح ــدة مــن أب ــرز مناطق إنـتــاج النفط في
إيــران وإحــدى أغنى المحافظات ال ــ 31في
إيران.
وهي من المناطق التي تقطنها أقلية
كبيرة من العرب .وسبق لسكان المحافظة
أن اشتكوا من تعرضهم للتهميش من قبل
السلطات.
وفي  ،2019شهدت األحواز احتجاجات
مـنــاهـضــة للحكومة طــالــت أي ـض ـ ًا مناطق
أخرى من البالد.

منظمة م��را���س��ل��ون ب�لا ح����دود ت��ط��ال��ب �إ���س��رائ��ي��ل درا�����س����ة :م�����ص��اري��ف غ����ذاء ال��ع��ائ��ل��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
ب���وق���ف ب��ي��ع ب ��رن ��ام ��ج ال��ت��ج�����س�����س «ب��ي��غ��ا���س��و���س» ت�����س��اوي خم�سة �أ���ض��ع��اف ال��ح��د الأدن�����ى ل�ل�أج��ور
القدس المحتلة ( -أ ف ب) :دعت منظمة مراسلون
ب ــا حدود ,ال ـمــداف ـعــة ع ــن حــريــة ال ـص ـحــافــة ،الـحـكــومــة
اإلسرائيلية أمس األربعاء إلى فرض حظر على تصدير
برنامج التجسس بيغاسوس الذي ط ّورته شركة «ان اس
او» اإلسرائيلية والذي بات في قلب قضية تجسس عالمية
مفترضة .وحصلت منظمة «فوربيدن ستوريز» ومنظمة
العفو الــدولـيــة ،على الئحة تتضمن خمسين ألــف رقم
هــاتـفــي يعتقد أنـهــا ألش ـخــاص اخـتــارهــم زبــائــن الشركة
اإلسرائيلية لمراقبتهم منذ .2016
وشــارك ـت ـه ـمــا ي ــوم األحـ ــد مـجـمــوعــة م ــن  17وسـيـلــة
إعــامـيــة دول ـيــة ،مــن بينها صحف «لــومــونــد» الفرنسية
و«ذي جارديان» البريطانية و«واشنطن بوست» األمريكية.
وقالت مراسلون بال حدود في بيان إن «البرمجيات مثل
بيغاسوس التي طورتها شركات إسرائيلية تشير بوضوح
إلــى تــورط دولــة إســرائـيــل» .وأضــافــت المنظمة «حتى لو
لم يكن للسلطات اإلسرائيلية سوى دور غير مباشر ،ال
يمكنها الهروب من مسؤوليتها» .وصرح كريستوف ديلوار
األمين العام لمراسلون بال حدود في هذا البيان «ندعو
رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى فرض حظر فوري على
صــادرات تقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي
وقائي» .ولم يرد الناطقون باسم رئيس الــوزراء نفتالي
وبـيـنـيــت ووزيـ ــر ال ــدف ــاع بـيـنــي جــانـتــس وش ــرك ــة «ان اس
او» ردا على أسئلة لــوكــالــة فــرانــس بــرس األرب ـع ــاء ،على
دعوة «مراسلون بال حدود» ومقرها فرنسا .وضمن قائمة
األهداف المحتملة لبرنامج بيغاسوس الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون وملك المغرب محمد السادس ورئيس
الــوزراء الباكستاني عمران خان وأكثر من  180صحافيا
فــي العالم بما فــي ذلــك وكــالــة فــرانــس بــرس ،كــانــوا على

الالئحة واستهدفوا بعمليات تجسس بواسطة برنامج
خبيث للهواتف الخلوية ط ـ ّورتــه الـشــركــة اإلسرائيلية.
ويسمح البرنامج إذا اخـتــرق الهاتف الــذكــي ،بالوصول
إلــى الرسائل والـصــور وجهات االتـصــال وحتى االستماع
إل ــى ات ـص ــاالت مــال ـكــه .م ــن جـهـتـهــا ،قــالــت وزارة الــدفــاع
اإلسرائيلية إنها لم تطلع على المعلومات التي جمعها
زبــائــن «ان اس او» .وأض ــاف ــت أن إســرائ ـيــل «ت ــواف ــق على
تصدير منتجات الكترونية حصريا إلى جهات حكومية
الستخدامها بشكل قانوني وفقط لغرض منع الجرائم
والتحقيق فيها ومكافحة اإلره ــاب» .وال تكشف الشركة
عن الحكومات التي تشتري منتجاتها.
وفي مؤتمر لتقنية المعلوماتية أمس األربعاء في تل
أبيب لم يعلق بينيت الذي جمع ثروته من التكنولوجيا
قبل دخ ــول الـسـيــاســة ،على الـتـقــاريــر الـتــي طــالــت شركة
«ان اس او» لـكـنــه داف ــع ع ــن أم ــن الـكـمـبـيــوتــر الـصـنــاعــي
المزدهر في إسرائيل .وأشاد بينيت بالبراعة التكنولوجية
اإلسرائيلية .وقــال «من كل  100دوالر تم استثمارها في
الدفاع السيبراني في جميع أنحاء العالم تم استثمار 41
دوالرا منها في شركات الدفاع اإللكتروني اإلسرائيلية».
وأضاف «نحن كحكومة وكأمة علينا الدفاع عن أنفسنا».
وعزا االزدهار المحلي لهذا القطاع إلى وحدات الجيش
النخبوية التي تعتبر حاضنة للشركات الناشئة ،مؤكدا
أن «م ــا لــديـنــا فــي إســرائ ـيــل هــو ن ــواة شـبــاب أذك ـي ــاء جــدا
يــدخـلــون الـجـيــش فــي ســن مـبـكــرة ج ــدا ،فــي الـمـخــابــرات
الـعـسـكــريــة ،ويـتــولــون مـســؤولـيــات مـهـمــة» .وأش ــار إل ــى أن
االهـتـمــام العالمي بالتكنولوجيا اإلســرائـيـلـيــة ال يــزال
قويا .وقــال إن «عشرات الــدول» وقعت مذكرات للحصول
على أدوات إسرائيلية للدفاع ضد الهجمات اإللكترونية.

ب ـي ــروت  -الـ ــوكـ ــاالت :ع ـلــى وقــع
االنـ ـهـ ـي ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـم ـت ـس ــارع،
ب ــات ــت م ـص ــاري ــف األس ـ ــرة الـلـبـنــانـيــة
لتأمين الغذاء فقط تساوي خمسة
أض ـعــاف الـحــد األدن ــى لــأجــور ،وفــق
ما أفــادت دراســة للجامعة األمريكية
ف ــي ب ـي ــروت أمـ ــس ،ف ــي وق ــت تــواصــل
معدالت التضخم ارتفاعها بالتوازي
مع تدهور العملة المحلية.
ويواجه لبنان منذ صيف 2019
انهيار ًا اقتصادي ًا غير مسبوق يعد من
األسوأ في العالم منذ منتصف القرن
التاسع عشر بحسب البنك الدولي،
وب ــات أكـثــر مــن نـصــف الـسـكــان تحت
خــط الـفـقــر ،فــي حين فـقــدت الليرة
اللبنانية أكثر من  90في المائة من
قيمتها أمام الدوالر.
وف ــي دراسـ ــة نـشــرهــا أم ــس ،أورد
مرصد األزمة في الجامعة األمريكية
في بيروت أنه «وفق ًا لمحاكاة ألسعار
ال ـمــواد الـغــذائـيــة فــي الـنـصــف األول
مــن يوليو ،فــإنّ كلفة الـغــذاء بالحد
األدن ـ ـ ــى ألسـ ـ ــرة م ـك ـ ّون ــة م ــن خـمـســة
أفـ ــراد أصـبـحــت ت ـقــدر ش ـهــري ـ ًا بأكثر
من  3.500.000ليرة لبنان ّية» ،وذلك
م ــن دون اح ـت ـس ــاب ت ـكــال ـيــف الـمـيــاه
والكهرباء والغاز.
وبالنتيجة ،وفــق الــدراســة ،باتت
تُقدر «موازنة األســرة لتأمين غذائها
فقط بحوالي خمسة أضعاف الحد

األدن ـ ـ ــى ل ـ ــأج ـ ــور» .وي ـ ـسـ ــاوي ال ـحــد
األدنـ ــى ل ــأج ــور  675أل ــف ل ـي ــرة ،أي
ما يعادل  450دوالر ًا قبل األزمة و30
دوالر ًا اليوم بحسب سعر الصرف في
ال ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء .وي ـح ـصــل غــالـبـيــة
الـلـبـنــانـيـيــن عـلــى أج ــوره ــم بالعملة
الـمـحـلـيــة .وارت ـف ـعــت ،وف ــق ال ــدراس ــة،
أس ـع ــار الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة األســاس ـيــة
وحدها بأكثر من خمسين في المائة
ف ــي أق ــل م ــن ش ـهــر ،بـعــدمــا كــانــت قد
ارت ـف ـع ــت ك ـل ـفــة ع ـش ــر س ـل ــع غــذائ ـيــة
أس ــاس ـي ــة ،م ـثــل ال ـخ ـض ــار وال ـح ـبــوب
واألل ـبــان ولـحــم البقر والــزيــت ،أكثر
من  700في المائة خالل عامين.
وي ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ،بـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة،
«االرت ـ ـفـ ــاع ال ـم ـت ـصــاعــد واألس ـب ــوع ــي
ألس ـ ـع ـ ــار الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة إل ــى
بــدايــة انـ ــزالق لـبـنــان نـحــو التضخم
الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــرط» .وقـ ـ ــال ن ــاص ــر يــاس ـيــن
المشرف على مرصد األزمــة ،لوكالة
فرانس برس إن المؤشرات الجديدة
«خـطـيــرة ج ــد ًا كــونـنــا نشهد ارتـفــاعـ ًا
مـفــرطـ ًا (لــأسـعــار) فــي فـتــرة قصيرة
جـ ـ ـ ــداً» .وع ـل ــى وقـ ــع ش ــح اح ـت ـيــاطــي
المصرف المركزي ،شرعت السلطات
في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد
السلع الرئيسية كالطحين والوقود
واألدويـ ــة .وتـجــاوز سعر علبة مسكن
ال ــرأس «ب ــان ــادول أدف ــان ــس» ال ـيــوم 16
ألف ليرة مقارنة بـ 2500ليرة سابق ًا.

وأوردت دراســة مرصد األزمــة أنــه مع
اس ـت ـم ــرار ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار «سـتـجــد
األك ـث ــري ــة ال ـســاح ـقــة م ــن األس ـ ــر في
بالحد
لبنان صعوبة في تأمين قوتها
ّ
األدنى المطلوب من دون دعم عائلي
أو أهلي أو من دون مساعدة مؤسسات
اإلغاثة» .وبناء على مقابالت أجرتها
ف ــي أب ــري ــل م ــع  1244عــائ ـلــة ،وج ــدت
مـنـظـمــة األمـ ــم الـمـتـحــدة للطفولة
(ي ــون ـي ـس ــف) أن  77ف ــي ال ـم ــائ ــة من
األس ــر ال تملك مــا يكفي مــن غــذاء
أو م ــن م ــال ل ـش ــراء الـ ـغ ــذاء ،كـمــا أن
أكـثــر مــن  30فــي الـمــائــة مــن أطـفــال
«ببطون
تلك األســر ناموا في مــارس
ٍ
خاوية ،لعدم حصولهم على عدد كاف
من وجبات الطعام» .وبرغم االنهيار
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،ل ـ ــم ت ـت ـم ـك ــن الـ ـق ــوى
الـسـيــاسـيــة ال ـم ـت ـنــاحــرة م ــن تشكيل
حكومة منذ استقالة حكومة حسان
ديــاب في أغسطس اثــر انفجار مرفأ
بيروت .وبعد تسعة أشهر من تسميته،
اعتذر رئيس الحكومة المكلف سعد
الحريري نهاية األسبوع الماضي عن
ع ــدم تـشـكـيــل حـكــومــة جــديــدة جــراء
الخالفات السياسة الحادة.
ودعــا رئيس الجمهورية ميشال
عـ ــون إلـ ــى ع ـق ــد اسـ ـتـ ـش ــارات نـيــابـيــة
ملزمة يــوم اإلثنين المقبل لتسمي
ال ـك ـتــل الـنـيــابـيــة مــرشـحـهــا الـجــديــد
لتشكيل الحكومة.

بايدن يوفد م�ساعدة وزير الخارجية
�إلى ال�صين لبحث ق�ضايا تثير توترا
واشنطن ( -أ ف ب) :تــزور المسؤولة الثانية فــي الخارجية
األمريكية ويندي شيرمان يومي األحد واإلثنين مدينة تيانجين
للقاء مسؤولين صينيين ،لتصبح أكبر مسؤولة تزور الصين منذ
انتخاب جو بايدن رئيس ًا ،في خطوة تأتي فيما تنخرط القوتان
المتنافستان في مواجهة شاملة .وأعلنت الخارجية األمريكية
ف ــي ب ـيــان أم ــس األربـ ـع ــاء أنّ نــائـبــة وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ،ال ـتــي تـقــوم
بجولة آسيوية ،ستلتقي في المدينة الواقعة شمال الصين وزير
الخارجية الصيني وانغ يي.
وأدرج ــت الــزيــارة «فــي إط ــار الـجـهــود المستمرة الـتــي تبذلها
الواليات المتحدة إلجراء مبادالت صريحة بهدف تعزيز المصالح
والقيم األمريكية مع إدارة العالقة مع بكين بشكل مسؤول» .ومنذ
وص ــول بــايــدن إلــى البيت األبـيــض فــي يـنــايــر ،لــم يــزر الصين إال
المبعوث األمريكي للمناخ جون كيري ،واقتصرت المحادثات على
االحتباس الحراري ،أحد المواضيع القليلة التي يحاول الطرفان
إيجاد أرضية مشتركة بشأنها.
وتـ ـخ ــوض ال ـق ــوت ــان ال ـع ـظ ـم ـتــان م ــواج ـه ــة ي ـقــدم ـهــا الــرئ ـيــس
األمريكي على أنها منافسة عالمية بين األنظمة االستبدادية
والديمقراطيات ،وجعلها المحور الرئيسي لسياسته الخارجية،
وأيض ًا أحد الدوافع األساسية إلصالحاته االقتصادية.

ط��ال��ب��ان ف��ي «و���ض��ع��ي��ة دف��اع��ي��ة»
خ��ل�ال ع��ط��ل��ة ع��ي��د الأ���ض��ح��ى
كابول ( -أ ف ب) :أكدت حركة طالبان أمس األربعاء أنها
لن تقاتل في عطلة عيد األضحى إال للدفاع عن النفس لكنها
لم تعلن وقفا رسميا إلطــاق الـنــار .وتشن الحركة المتمردة
عمليات عسكرية واسعة في أنحاء أفغانستان سيطرت خاللها
على أراض ومـعــابــر حــدوديــة وطــوقــت مــدنــا ،مــع قــرب اكتمال
انسحاب القوات األجنبية .وقال متحدث باسم طالبان لوكالة
فرانس برس «أستطيع أن أؤكد أننا في وضعية دفاعية خالل
العيد» ،دون اإلدالء بمزيد من التفاصيل .وبدأت االحتفاالت
بالعيد اإلثنين وستستمر حتى نهاية الجمعة.
فــي أع ـيــاد إســامـيــة ســابـقــة ،أع ـلــن ال ـم ـت ـمــردون هــدنــة في
ال ـق ـت ــال م ــع الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ،م ــا م ـنــح األفـ ـغ ــان مـســاحــة
للتنفس وزي ــارة عائالتهم بــأمــان نسبي .لكن الـحــركــة تواجه
انتقادات الستخدامها إعالنات الهدنة لتعزيز مواقعها وتزويد
المقاتلين بــاإلمــدادات ،ما يسمح لهم بمهاجمة قــوات األمن
مع انتهاء الهدنة .وتأتي تعليقات طالبان غداة إعالن الرئيس
أشرف غني في خطاب أن مقاتلي طالبان أثبتوا أن «ال إرادة وال
نية لديهم في إحالل السالم» ،فيما المفاوضات بين الجانبين
المتحاربين ال تحرز تقدما يذكر.

الق�ضاء في مالي يفتح تحـقـيقا في
محاول�ة اغتي�ال الرئي��س االنتقال�ي
بــامــاكــو ( -أ ف ب) :أعـلــن الـقـضــاء فــي مــالــي أم ــس األرب ـعــاء
فتح تحقيق لكشف مالبسات محاولة اغتيال الرئيس االنتقالي
العقيد أسيمي غويتا فيما تواصل المخابرات استجواب المعتدي
المفترض الذي ال تزال دوافعه وهويته مجهولة .وقال المدعي
الـعــام فــي المحكمة العليا فــي المنطقة الثانية فــي باماكو في
بيان «ح ــاول شخص ســيء النية االع ـتــداء جسديا على الرئيس
االنتقالي» إثر صالة عيد األضحى الثالثاء في المسجد الكبير
في باماكو.
وأضاف «في مواجهة هذه الوقائع التي قد ترقى لجرائم ضد
أمن الدولة ومحاولة االغتيال» ،تم فتح تحقيق «لتسليط الضوء
على الـحــادثــة» .ونـجــا الرئيس االنتقالي مــن محاولة االعـتــداء
بسكين دون أن يصاب بــأذى .وقــاد الكولونيل غويتا انقالبين في
أقــل مــن عــام أط ــاح أولهما بالرئيس إبــراهـيــم بوبكر كيتا فــي 18
أغسطس  2020وأزاح الثاني رئيسي الدولة والحكومة المدنيين
االنتقاليين .واستجوب األربـعــاء المعتدي المفترض الموقوف
لدى الحرس الرئاسي في مقر أمن الدولة (المخابرات).

ان��ه��زم��ن��ا ..ج��ن��ود ي����رون �أن دم����اء الأم��ري��ك��ي��ي��ن �أه�����درت ف��ي �أف��غ��ان�����س��ت��ان
جاردن جروف/كاليفورنيا ( -رويترز):
كـ ـ ــان جـ ـيـ ـس ــون ل ـي ـل ــي جـ ـن ــدي ــا مـ ــن قـ ــوات
الـعـمـلـيــات ال ـخــاصــة ف ــي م ـش ــاة الـبـحــريــة
األمــريـكـيــة ش ــارك فــي م ـعــارك عــديــدة في
ال ـ ـعـ ــراق وف ـ ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان خ ـ ــال أطـ ــول
حروب أمريكا .ويعبر ليلي ( 41عاما) عن
حبه لـبــاده وهــو يمعن التفكير فــي قــرار
الرئيس جو بايدن إنهاء المهمة العسكرية
األمريكية في أفغانستان في  31أغسطس
لكنه يبدي في الوقت نفسه اشمئزازه من
الساسة وفزعه من الدماء التي سالت هدرا
وما تبدد من أموال.
فقد سقط رفاق قتلى وأصيب آخرون
بعاهات في الحربين اللتين يقول ليلي ان
النصر فيهما لم يكن ممكنا ،األمر الذي
دف ـعــه إل ــى إعـ ــادة الـتـفـكـيــر فــي ب ــاده وفــي
حياته .قال ليلي« :مائة في المائة انهزمنا
في الحرب .كان الهدف كله هو التخلص
مــن طــالـبــان ول ــم نفعل ذل ــك .وستسيطر
طــال ـبــان» .وي ـقــول بــايــدن ان عـلــى الشعب

األفغاني أن يقرر مستقبله بنفسه وإنه ال
يتعين على أمريكا أن تضحي بجيل اخر
في حرب ال يمكن تحقيق النصر فيها.
فـ ـ ّـجـ ــرت هـ ـجـ ـم ــات ت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــاع ــدة
فــي  11سبتمبر  2001على أمــريـكــا حربا
استمرت قرابة  20عاما وأدت إلى سقوط
أكـثــر مــن  3500قتيل مــن جـنــود الــواليــات
المتحدة وحلفائها ومقتل أكـثــر مــن 47
ألف مدني أفغاني وما ال يقل عن  66ألفا
مــن الجنود األفـغــان ون ــزوح أكـثــر مــن 2.7
مليون أفغاني عن البالد وذلك وفق تقدير
مـشــروع (تكاليف الـحــرب) بجامعة بــراون
وهو مشروع غير حزبي.
وقــال ليلي الــذي كــان على الخطوط
األمامية في الحرب العالمية على اإلرهاب
التي شنتها الواليات المتحدة في العراق
وأفغانستان قرابة  16عاما« :هل كان األمر
يستحق ذلك ..سؤال غبي كبير».
وأوضح أنه سافر للقتال وهو يعتقد أن
القوات كانت هناك لهزيمة العدو وتنشيط

االقـ ـتـ ـص ــاد وإن ـ ـقـ ــاذ أف ـغ ــان ـس ـت ــان ع ـمــومــا.
وأضاف أن القوات فشلت في كل ذلك.
وق ـ ــال ف ــي مـقــابـلــة بـبـيـتــه ف ــي ج ــاردن
ج ــروف جـنــوب شــرقــي لــوس انـجـلــوس« :ال
أعتقد أن األمر كان يستحق أن تزهق روح
واحــدة في الجانبين» .وليلي ليس وحده
فيما يدور برأسه من أفكار عن االنسحاب
األمــري ـكــي بـعــد ح ــرب اس ـت ـمــرت قــرابــة 20
عاما؛ فكثير من األمريكيين يفكرون في
األمر .ويمكن آلرائه هو وغيره من قدامى
المحاربين أن تفيد الـبــاد فــي استجالء
ثمن دخــول الـحــرب وال ــدروس المستفادة
في أفغانستان.
وأف ـكــار ليلي ال تعبر س ــوى عــن رأي ــه.
وتـخـتـلــف آراء بـعــض قــدامــي المحاربين
م ـث ـل ـمــا ت ـخ ـت ـلــف تـ ـق ــدي ــرات األمــري ـك ـي ـيــن
عـمــومــا ف ــي ح ــرب أدت إل ــى تـحـســن وضــع
حـ ـق ــوق ال ـ ـمـ ــرأة وأس ـ ـفـ ــرت ف ــي  2011عــن
ق ـي ــام ج ـن ــود ال ـب ـحــريــة األم ــري ـك ـي ــة بقتل
أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة في

بــاك ـس ـتــان .يـحـظــى االن ـس ـحــاب الـ ــذي أمــر
ب ــه ب ــاي ــدن بـتــأيـيــد ال ـحــزب ـيــن الـجـمـهــوري
والديمقراطي .وقد أظهر استطالع للرأي
من تنظيم رويترز/ابسوس يومي  12و13
يوليو الجاري أن حوالي ثالثة فقط من
ك ــل ع ـشــرة ديـمـقــراطـيـيــن وأربـ ـع ــة م ــن كل
عشرة جمهوريين يعتقدون بضرورة بقاء
الجيش.
وش ـ ّبــه ليلي وج ـنــود آخ ــرون فــي مشاة
البحرية حــاربــوا في أفغانستان حاورتهم
رويـ ـت ــرز األم ـ ــر ب ـح ــرب ف ـي ـت ـنــام .ق ــال ــوا ان
ال ـح ــرب ـي ــن لـ ــم ي ـك ــن ل ـه ـم ــا ه ـ ــدف واضـ ــح
واس ـت ـم ــرت ــا ف ــي ع ـه ــود عـ ــدد م ــن ال ــرؤس ــاء
األمريكيين أمام عدو شرس غير نظامي.
وممن يؤيدون ليلي في رأيه جــوردان ليرد
( 34ع ــام ــا) وه ــو ق ـنــاص ســابــق ف ــي مـشــاة
ال ـب ـحــريــة ت ـح ــدث ع ــن ال ـف ـتــرت ـيــن الـلـتـيــن
ش ـ ـ ــارك ف ـي ـه ـمــا فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي الـ ـع ــراق
وأفـغــانـسـتــان الـتــي يسميها لـيــرد وآخ ــرون
«فيتستان» تشبيها لها بفيتنام.

{ جيسون ليلي شارك في معارك في العراق وفي أفغانستان( .رويترز)
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م�ص���رع � 25ش���خ�صا ج���راء �س���يول اجتاح���ت مت���رو �أنف���اق ف���ي ال�صي���ن
بـكـيــن ( -أ ف ب) :ل ـقــي 25
شخصا عـلــى األق ــل حتفهم بعد
أن تسببت أمـطــار غــزيــرة بسيول
وانـ ــزالق تــربــة فــي مــديـنــة بوسط
الصين ،إذ انتشرت صــور مروعة
ل ــرك ــاب يـ ـص ــارع ــون ال ـم ـي ــاه ال ـتــي
غ ـمــرت ـهــم ح ـت ــى أك ـت ــاف ـه ــم داخ ــل
عــربــة ق ـطــار .وفـيـمــا فــاضــت مياه
أنـهــار ج ــراء األمـطــار الـغــزيــرة في
أن ـ ـحـ ــاء م ـق ــاط ـع ــة خ ـ ـنـ ــان ،وص ــف
الرئيس شي جينبينغ الوضع بأنه
«خطير جدا» ،مشيرا إلى «مرحلة
دقيقة» دخلتها اإلجراءات الرامية
إل ــى الـسـيـطــرة عـلــى الفيضانات،
حسبما نقلت عنه وســائــل إعــام
رسمية أمس األربعاء.
وت ـ ــم إجـ ـ ــاء ن ـح ــو  200أل ــف
ش ـخ ــص مـ ــن م ــدي ـن ــة تـشـنـغـتـشــو
وفق ما أعلنت السلطات المحلية
أمس األربعاء بينما يقود الجيش
عمليات اإلنقاذ في المدينة التي
تضم أكثر من عشرة ماليين نسمة
وغمرت مياه األمطار المتساقطة
ف ـي ـهــا ع ـل ــى م ـ ــدى أيـ ـ ــام الـ ـش ــوارع
ومترو أنفاق .ومعدل األمطار هو
األع ـلــى مـنــذ ب ــدء تسجيلها قبل
ستين عاما ،وبلغ منسوب األمطار
في تشنغتشو خالل ثالثة أيام ما
يوازي التساقطات للسنة بأكملها.
وأدت السيول التي اجتاحت
مـتــرو االن ـفــاق فــي تشنغتشو إلى
مقتل  12شخصا وإصابة خمسة

آخ ــري ــن بـ ـج ــروح ،فـيـمــا ت ــم إن ـقــاذ
المئات مــن الـقـطــار ،وفــق مــا ذكر
مسؤولو المدينة في تعليق على
منصة ويبو للتواصل االجتماعي.
وان ـت ـشــرت عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ص ـ ــورا ت ـظ ـهــر ركــابــا
يـ ـص ــارع ــون ال ـم ـي ــاه ال ـت ــي تــرتـفــع
بسرعة داخل عربة قطار .واضطر
رجـ ـ ــال اإلن ـ ـقـ ــاذ إل ـ ــى ف ـت ــح سـطــح
الـعــربــة إلخـ ــراج ال ــرك ــاب ،بحسب
وسائل األعالم المحلية.
وأظهرت صور أخــرى مشاهد
لعمليات إنقاذ مارة في تشنغتشو
م ــن ال ـم ـيــاه ال ـغ ــزي ــرة ال ـتــي كــانــت
ت ـج ـت ــاح ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع .ولـ ـق ــي أرب ـع ــة
أشـخــاص على األقــل حتفهم في
مــديـنــة غــونـغـيــي ال ـم ـجــاورة حيث
ان ـه ــارت م ـنــازل وج ـ ــدران ،وف ــق ما
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة
التي أضافت أن األمـطــار تسببت
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ك ـ ـ ــوارث ان ـ ــزالق
التربة.
ووجـ ـ ــه أشـ ـخ ــاص م ــن خ ــارج
المدينة نــداءات على موقع ويبو
طلبا لمعلومات عن أقاربهم مع
انقطاع االتـصــاالت مع المدينة.
وكتبت مستخدمة «هــل الطوابق
الثانية في خطر؟ أهلي يعيشون
هناك لكني ال استطيع االتصال
بهم هاتفيا» .وأضافت السيدة في
اتصال هاتفي مع فرانس برس «ال
أعرف المزيد عن وضعهم .أنا في

تيانجين وأهـلــي فــي تشنغتشو».
وتابعت «أنا بغاية القلق».
وكـ ــانـ ــت ال ـس ـل ـط ــات أص ـ ــدرت
أعـلــى مـسـتــوى مــن الـتـحــذيــر من
األح ـ ـ ــوال ال ـج ــوي ــة ف ــي مـقــاطـعــة
خنان التي اجتاحتها فيضانات
وس ـ ـ ـيـ ـ ــول قـ ـطـ ـع ــت ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـ ـطـ ــرق ،ف ـي ـمــا تـ ــم إخـ ـ ــاء ق ــرى
وانقطعت االتصاالت عن مناطق
واسعة .وفما قــدر حجم االضــرار
بـعـشــرات ماليين ال ـ ــدوالرات قال
الـجـيــش الـصـيـنــي إن ــه تمكن من
تـفــادي انـهـيــار ســد ييهتان الــذي
يـبـعــد مـســافــة ســاعــة ع ــن مدينة
تشنغتشو.
وصـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء أك ـ ـ ــدت
قـيــادة الجيش أن الجنود أجــروا
عمليات على السد «ونجحوا في
فتح تحويل جديد للفيضانات».
وأوض ـحــت أن الـتــدابـيــر تعني أن
م ـس ـت ــوى ال ـم ـي ــاه ان ـخ ـف ــض وأن ــه
«ت ـ ـمـ ــت الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ف ـع ـل ـي ــا ع ـلــى
ال ـخ ـطــر» .وت ــم إرسـ ــال ق ــوات إلــى
أن ـ ـهـ ــر أخـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـجـ ـ ــاورة ل ـت ـعــزيــز
ال ـض ـفــاف بــأك ـيــاس ال ــرم ــل ،فيما
اج ـتــاحــت ال ـف ـي ـضــانــات مقاطعة
خنان وسط تحذيرات من فيضان
سدود أخرى مجاورة.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـص ـي ـن ــي
إن «سـ ـ ـ ـ ــدود بـ ـع ــض الـ ـ ـخـ ـ ـزّان ـ ــات
ان ـف ـج ــرت ...مــا تـسـ ّبــب بــإصــابــات
خ ـط ـي ــرة وب ـخ ـس ــائ ــر ف ــي األرواح

{ صينيون يعاينون مجموعة من السيارات تضررت بسبب الفيضانات( .أ ف ب)
{ ركاب يقفون وسط المياه بعد أن غمرت السيول مترو األنفاق في تشنغتشو( .أ ف ب)

وبأضرار في الممتلكات» حسبما
نقلت عنه قناة «سي سي تي في»
الحكومية .وأض ــاف أنّ األحــداث
ب ـ ـل ـ ـغـ ــت «مـ ـ ــرح ـ ـ ـلـ ـ ــة دقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة م ــن
السيطرة على الفيضانات ،على
القادة والكوادر من كل الفئات...
تولي القيادة واإلسراع في تنظيم

الـ ـق ــوات م ــن أجـ ــل ال ـح ـمــايــة من
الفيضانات واإلنقاذ من الكارثة».
والـ ـفـ ـيـ ـض ــان ــات ال ـم ــوس ـم ـي ــة
لكن العلماء
شائعة في الصينّ ،
يـ ـق ــول ــون إنّ ال ـت ـغ ـ ّي ــر ال ـم ـنــاخــي
يـتـسـ ّبــب ب ــزي ــادة ظــواهــر الطقس
المتط ّرفة.

ال���ح���ك���وم���ة الأل����م����ان����ي����ة ت�����واف�����ق ع���ل���ى ح ��زم ��ة
�إغ�����اث�����ة ���ض��خ��م��ة ب���ع���د ال���ف���ي�������ض���ان���ات ال���م���دم���رة
بــرلـيــن  -ال ــوك ــاالت :وافـقــت
حـ ـك ــوم ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــارة أن ـج ـيــا
ميركل أمــس على حــزمــة إغاثة
ضخمة لمناطق ألمانية دمرتها
فـيـضــانــات غـيــر مسبوقة مــؤكــدة
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى مـ ـلـ ـي ــارات ال ـي ــورو
إلعادة بناء منازل ومتاجر وبنية
تحتية جوهرية.
وبـ ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع عـ ـل ــى ك ــارث ــة
فيضانات هــي األس ــوأ فــي تاريخ
ال ـم ـن ـط ـقــة وأودت ب ـح ـي ــاة 170
شخصا على األق ــل فــي ألمانيا
وم ــا مـجـمــوعــه  201ف ــي أوروب ـ ــا،
أعـ ـط ــى «االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ال ـح ـكــومــي
الـ ــواسـ ــع» م ــن ال ـي ـم ـيــن وال ـي ـســار
ال ـضــوء األخ ـضــر إلغــاثــة فــوريــة
بقيمة  400مليون يورو.
وسيأتي نصف ذلــك المبلغ
مــن الـحـكــومــة الـفــدرالـيــة ألكبر
اقتصاد في أوروب ــا ،والباقي من
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـب ــال ــغ عـ ــددهـ ــا ،16
حسبما أعلن وزيــر المال أوالف
شولتز.
وقال شولتز للصحفيين في
برلين «سنحرص على أن تستمر
الـ ـحـ ـي ــاة» .وأض ـ ـ ــاف أن األش ـه ــر
المقبلة ستجلب «برنامج إعادة
إع ـ ـمـ ــال ب ــال ـم ـل ـي ــارات لـتـنـظـيــف
ال ــدم ــار واس ـت ـعــادة بـنــى تحتية»
مــن بينها طــرق وجـســور وسكك
حــديــد ،مــؤكــدا «سـنـعـيــد الـبـنــاء،
سنعيد بناء االنشطة التجارية
والمصانع والمباني».
وت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـهـ ـ ــدت م ـ ـيـ ــركـ ــل خـ ــال
زي ـ ـ ــارة الـ ـث ــاث ــاء إل ـ ــى بـ ـل ــدة ب ــاد
مونسترايفيل الـعــائــدة للقرون
ال ــوسـ ـط ــى والـ ـ ـت ـ ــي ل ـح ـق ــت بـهــا
أسـ ــوأ األضـ ـ ــرار أن ت ـقــدم برلين
المساعدات في المدى القريب

{ إغاثة فورية بقيمة  400مليون يورو بعد أسبوع من الكارثة( .أ ف ب)
والبعيد.
وقــالــت ميركل للصحفيين
«هـ ــذه فـيـضــانــات ت ـفــوق الـتـصــور
عندما نرى آثارها على األرض».
وجـ ـ ـ ــاءت ت ـصــري ـحــات ـهــا ب ـع ــد أن
تفقدت ما وصفته صحيفة بيلد
بأنه دمــار «م ــروع» لحق بالبلدة
ال ـب ــال ــغ ع ـ ــدد س ـكــان ـهــا  17أل ــف
نسمة والواقعة في واليــة شمال
الراين وستفاليا.
وأكــدت أن حكومتها ستبذل
كـ ـ ــل مـ ـ ــا بـ ــوس ـ ـع ـ ـهـ ــا «كـ ـ ـ ــي ت ـصــل
األم ـ ـ ــوال إلـ ــى الـ ـن ــاس ب ـســرعــة».
وأضــافــت «آم ــل أن تـكــون مسألة
أيـ ـ ــام» م ـش ـيــرة إلـ ــى أن ـه ــا الـتـقــت
منكوبين «خ ـســروا كــل ش ــيء ما

عدا المالبس التي يرتدونها».
أمـ ـ ـ ـ ــس تـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــدت ح ـ ـكـ ــومـ ــة
م ـقــاط ـعــة وال ــونـ ـي ــا الـبـلـجـيـكـيــة
التي لحقت بها أســوأ األض ــرار،
ما مجموعه ملياري يورو بشكل
مـ ـس ــاع ــدة إلعـ ـ ـ ــادة الـ ـبـ ـن ــاء بـعــد
الدمار «غير المسبوق» من جراء
الفيضانات.
ان ـ ـ ـضـ ـ ــم إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــل ف ــي
ال ـ ــزي ـ ــارة رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة واليـ ــة
شـمــال الــرايــن فستفاليا أرمين
الشيت ،زعيم االتحاد المسيحي
الديموقراطي الــذي تنتمي له،
والمرشح األوفر حظا لخالفتها
ف ـ ــي مـ ـنـ ـص ــب الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ب ـعــد
االنتخابات العامة المرتقبة في

 26سبتمبر.
ودع ـ ـ ــا الشـ ـي ــت إل ـ ــى وصـ ــول
أم ـ ــوال اإلغ ــاث ــة لـلـضـحــايــا «مــن
دون بيروقراطية وبــأســرع وقــت»
متعهدا مضاعفة المساعدة من
برلين بمبلغ من خزينة واليته.
وحـ ــذر م ــن أن إعـ ــادة الـبـنــاء
ربما تستغرق «أشهرا إن لم يكن
سنوات».
وقـ ـ ـ ــال ش ــولـ ـت ــز وهـ ـ ــو أي ـض ــا
مـ ــرشـ ــح الـ ـ ـح ـ ــزب االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوق ـ ـ ــراط ـ ـ ــي لـ ـمـ ـنـ ـص ــب
الـمـسـتـشــار ،إن عـلــى ألـمــانـيــا أن
تستعد لـكــوارث طبيعية تتزايد
وتيرتها بسبب التغير المناخي.
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات مـقـتــل

م ــا م ـج ـمــوعــه  121شـخـصــا في
الفيضانات التي اجتاحت والية
ري ـنــان ـيــا ال ـبــات ـي ـنــات ،و 48على
األقل في شمال الراين فستفاليا
ومقتل شخص في بافاريا.
وق ـ ـضـ ــى  31شـ ـخـ ـص ــا ع ـلــى
األقــل فــي بلجيكا فيما ال يــزال
 53شخصا في عداد المفقودين.
ثم عاثت أمطار غزيرة في وقت
الحق الفوضى في جنوب ألمانيا
والعديد من الدول المجاورة.
وقــالــت نائبة رئيس الوكالة
األل ـم ــان ـي ــة ل ـل ـح ـمــايــة ال ـمــدن ـيــة
ســاب ـيــن الك ـن ــر لـصـحـفـيـيــن «مــا
زلنا نبحث عــن مفقودين فيما
نـنـظــف ال ـط ــرق ون ـخ ــرج الـمـيــاه
من األقبية» .وأضافت «لكن اآلن
مــن الـمــؤســف أنـنــا على األرجــح
س ـن ـت ـم ـك ــن فـ ـق ــط م ـ ــن ان ـت ـش ــال
ضحايا».
م ــن جـهـتـهــا دعـ ــت مــرشـحــة
ال ـخ ـض ــر أن ــال ـي ـن ــا ب ـي ــرب ــوك إل ــى
م ـقــاربــة اك ـثــر تـنـسـيـقــا لتحذير
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوارث،
مـ ـش ــددة ف ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت ب ــأن
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
بـشـكــل أف ـضــل ل ـظــروف مناخية
قاسية بسبب االحترار المناخي
العالمي.
وقــالــت لمجلة ديــر شبيجل
«ال ـم ــان ـي ــا حــال ـف ـهــا ال ـح ــظ منذ
عقود في أنها عانت بشكل قليل
ن ـس ـب ـيــا مـ ــن كـ ـ ـ ــوارث ط ـب ـي ـع ـيــة».
وأضـ ــافـ ــت «لـ ـك ــن ه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن
تــداب ـيــر ال ـح ـمــايــة م ــن ال ـك ــوارث
ل ــم ُت ـط ــور بـشـكــل كـ ــاف ،رغ ــم أن
الـ ـخـ ـب ــراء ك ــان ــوا ي ـ ـحـ ــذرون مـنــذ
س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ظـ ــواهـ ــر م ـنــاخ ـيــة
قاسية».

وا���ش��ن��ط��ن ت��دي��ن م�����ش��روع �أردوج�������ان �إع����ادة
ف��ت��ح م��دي��ن��ة ف��ارو���ش��ا ال��ق��ب��ر���ص��ي��ة ال��م��ه��ج��ورة
واش ـن ـطــن ( -أ ف ب) :أع ـل ـنــت ال ــوالي ــات
المتحدة يوم الثالثاء إدانتها المشروع الذي
أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوجان
إلعادة فتح فاروشا ،مدينة األشباح الواقعة في
شرق قبرص والتي هجرها سكانها األصليون
القبارصة اليونانيون منذ قــرابــة نصف قرن
ويريد القبارصة األتراك اليوم بدعم من أنقرة
إعادة فتحها تحت إدارتهم.
وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة األمــري ـكــي أنتوني
بلينكن في بيان إنّ «الواليات المتّحدة تعتبر
ما يقوم به القبارصة األتراك في فاروشا بدعم
مــن تركيا اسـتـفــزازيـ ًا وغير مقبول وال يتّفق
مــع االل ـتــزامــات ال ـتــي قـطـعــوهــا فــي الماضي
للمشاركة بطريقة بنّاءة في محادثات سالم».
«نحض القبارصة األتراك وتركيا على
وأضاف
ّ
الـتــراجــع عــن ال ـقــرار ال ــذي أعـلـنــوا عنه اليوم
وعن جميع الخطوات التي اتّخذت منذ أكتوبر
 »2020في المنتجع السياحي المهجور.
ولفت البيان إلــى أنّ «الــواليــات المتحدة
تعمل مع شركاء يشاطرونها رأيها إلحالة هذا
الــوضــع المقلق إلــى مجلس األم ــن الــدولــي،
وسنحث على استجابة قــويــة» .وتــابــع «نــؤكّ ــد
ّ
ع ـلــى أه ـم ـيــة ت ـج ـ ّنــب األعـ ـم ــال االس ـت ـفــزازيــة
األح ــادي ــة ال ـجــانــب ال ـتــي تــزيــد ال ـت ــو ّت ــرات في
الجزيرة وتعيق الجهود المبذولة الستئناف
محادثات تسوية قبرص وفق ًا لقرارات مجلس
األمن الدولي».
وج ـ ّـدد الــوزيــر األمريكي التذكير بموقف
الــواليــات الـمـ ّتـحــدة «الـمــؤ ّيــد لتسوية شاملة
بقيادة القبارصة إلعــادة توحيد الجزيرة في
إطار اتّحاد ثنائي المنطقة والطائفة لما فيه
خير جميع القبارصة والمنطقة».
وم ـنــذ  1974ح ـيــن غ ــزا ال ـج ـيــش الـتــركــي
الثلث الشمالي مــن قبرص ر ّد ًا على انقالب

ث�ل�اث ��ون م��ن��ظ��م��ة غ��ي��ر ح��ك��وم��ي��ة ت��دع��و �أوروب�����ا
�إل�����ى وق����ف ت��رح��ي��ل ال��م��ه��اج��ري��ن الأف���غ���ان
باريس ( -أ ف ب) :دعت
ثالثون منظمة غير حكومية
أمـ ـ ـ ــس األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبــي إلى تعليق عمليات
طـ ــرد ال ـم ـهــاجــريــن األف ـغ ــان
«على الـفــور» ،بسبب اشتداد
حـ ــدة الـ ـمـ ـع ــارك ف ــي ال ـب ــاد،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة هـ ـج ــوم واسـ ــع
شنته حركة طالبان .وكتبت

ال�صحة العالمية :متحور دلتا �سي�صبح ال�ساللة المهيمنة خالل الأ�شهر المقبلة
جنيف – الوكاالت :توقّ عت
م ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة
أمــس أن يصبح المتحور دلتا
م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،الـشــديــد
الـعــدوى والـمـســؤول حالي ًا عن
أك ـث ــر م ــن  75ف ــي ال ـم ــائ ــة من
اإلصابات الجديدة في عدد من
الــدول الكبرى ،الساللة األكثر
هيمنة خالل األشهر المقبلة.
ويـنـتـشــر ال ـم ـت ـحــور ،ال ــذي
ظهر للمرة األول ــى فــي الهند،
فــي  124دول ــة وإقـلـيـمـ ًا حالي ًا،
م ـ ــع ان ـ ـض ـ ـمـ ــام  13دولـ ـ ـ ــة مـنــذ
األسبوع الماضي إلى القائمة،
مقابل ( 180ست دول إضافية)
متحور ألفا الذي
يتفشى فيها
ّ
ظهر في بريطانيا ،و 130دولة
(سبع دول جديدة) ينتشر فيها
م ـت ـحــور بـيـتــا الـ ــذي ت ــم رص ــده
ألول مــرة فــي جـنــوب إفريقيا،
إضافة إلى  78دولة (ثالث دول
ج ــدي ــدة) يــوجــد فـيـهــا مـتـحــور
غاما الذي ظهر في البرازيل.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـت ــي
تـتـخــذ مــن جـنـيــف م ـقــرا« :مــن

ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـح ــل (م ـت ـح ــور
دلتا) مكان المتحورات األخرى
ب ـ ـسـ ــرعـ ــة لـ ـتـ ـصـ ـب ــح ال ـ ـسـ ــالـ ــة
المهيمنة (مــن كــورونــا) األكثر
انتقا ًال في األشهر المقبلة».
وبــات دلتا سبب ًا ألكثر من
 75ف ــي ال ـمــائــة م ــن اإلص ــاب ــات
ال ـج ــدي ــدة ف ــي عـ ــدد ك ـب ـيــر من
ال ـ ــدول ،بينها الـهـنــد والـصـيــن
وروسـيــا وإندونيسيا وأستراليا
وبنجالديش وبريطانيا وجنوب
إفريقيا والبرتغال وإسرائيل.
ولـ ـ ـ ــم تـ ـتـ ـض ــح بـ ـ ـع ـ ــد ،وفـ ــق
الـمـنـظـمــة« ،اآللـ ـي ــة الــدقـيـقــة»
ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـع ــل هـ ـ ــذا ال ـم ـت ـحــور
أكـثــر قابلية لالنتقال مقارنة
بالسالالت األخرى.
وأحصت المنظمة تسجيل
نحو  3.4ماليين إصابة جديدة
بكورونا خالل األسبوع الممتد
مــن  12إل ــى  18يــولـيــو ،بــزيــادة
ن ـس ـب ـت ـهــا  12فـ ــي الـ ـم ــائ ــة عــن
األسبوع السابق.
وح ـ ـ ـ ـ ــذّ رت م ـ ــن أنـ ـ ــه «بـ ـه ــذا
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدل ،م ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن

يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد الـ ـت ــراكـ ـم ــي
ل ـل ـحــاالت الـمـبـلــغ عـنـهــا (مـنــذ
بداية الوباء) في أنحاء العالم
مــائ ـتــي م ـل ـيــون ف ــي األســاب ـيــع
الثالثة المقبلة».
وب ـ ّـررت هــذا المسار بأربعة
ع ـ ـ ــوام ـ ـ ــل ت ـ ـت ـ ـلـ ـ ّـخـ ــص بـ ـظـ ـه ــور
ســاالت أكثر قابلية لالنتشار،
والـ ـت ــراخ ــي ف ــي اتـ ـب ــاع تــداب ـيــر
الـ ـصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة واخ ـ ـتـ ــاط
اجـ ـتـ ـم ــاع ــي أقـ ـ ـ ــوى وواق ـ ـ ـ ــع أن
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األشـ ـ ـخ ـ ــاص لــم
يتلقوا اللقاح بعد.
وارتـ ـ ـف ـ ــع ،خ ـ ــال األسـ ـب ــوع
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت
ال ـج ــدي ــدة بـنـسـبــة ثــاث ـيــن في
الـ ـم ــائ ــة ف ـ ــي غـ ـ ــرب ال ـم ـح ـيــط
ال ـ ـهـ ــادي و 21ف ــي ال ـم ــائ ــة فــي
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـح ـس ــب ال ـم ـن ـظ ـمــة.
وس ـ ّـجـ ـل ــت إن ــدون ـي ـس ـي ــا ال ـع ــدد
األكبر من اإلصابات ()350273
ب ــزي ــادة قــدرهــا  44فــي الـمــائــة،
ت ـل ـي ـهــا ب ــري ـط ــان ـي ــا ()296447
ب ـ ــزي ـ ــادة  41ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــائـ ــة ،ثــم
الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ( )287610ال ـت ــي

ضم
نفّ ذه جنراالت قبارصة يونانيون بهدف ّ
ال ـجــزيــرة إل ــى ال ـيــونــان ،خـلــت مــديـنــة فــاروشــا
ال ـســاح ـل ـيــة م ــن ســكّ ــان ـهــا وأص ـب ـح ــت منطقة
مطوقة باألسالك الشائكة تقع تحت
عسكرية
ّ
السيطرة المباشرة للجيش التركي.
والـثــاثــاء أعلن زعيم القبارصة األتــراك
أرسين تتار مدعوم ًا من أردوجان بدء «المرحلة
الثانية من (خطتنا) لتوسيع فاروشا إلنهاء
الـ ـح ــداد» .مــن جــانـبــه ق ــال أردوج ـ ــان «الـحـيــاة
ســتُ ـس ـتــأنــف» ف ــي فـ ــاروشـ ــا .و ُتـ ـع ـ ّـد إع ـ ــادة فتح
هــذا المنتجع الساحلي السابق خط ًا أحمر
لـلـقـبــارصــة ال ـيــونــان ـي ـيــن .وال ـم ـف ــاوض ــات بين
الطرفين بشأن إعادة توحيد الجزيرة متوقفة
منذ  .2017ويرفض االتّحاد األوروبي والواليات
المتّحدة حلّ الدولتين لتسوية هذا الملف.
وإلى ذلك اتهمت فرنسا األربعاء الرئيس
التركي رجــب طيب إردوج ــان باالستفزاز بعد
دعــوتــه لـحــل قــائــم عـلــى دولـتـيــن فــي قـبــرص،
خــال زي ــارة أجــراهــا للشطر الشمالي الــذي
تحتله تركيا من الجزيرة المتوسطية .وقالت
وزارة الـخــارجـيــة فــي بـيــان إن «فــرنـســا تأسف
بـشــدة لـهــذه الـخـطــوة األحــاديــة الـتــي لــم يتم
التنسيق لها وتمثل استفزازا» .أضافت «إنها
تقوض استعادة الثقة الضرورية لالستئناف
العاجل للمفاوضات من أجل حل عادل ودائم
للقضية القبرصية».
وس ـت ـث ـيــر ف ــرن ـس ــا الـ ـت ــي ت ـت ــول ــى ال ــرئ ــاس ــة
الـ ــدوريـ ــة لـمـجـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي الـمـســألــة
خــال نقاشات في نيويورك اليوم الخميس،
وف ــق ال ـ ــوزارة .وقــالــت إن «فــرنـســا تعيد تأكيد
تمسكها بــاإلطــار ال ــذي تـبـنــاه مجلس األمــن
الدولي ،والقائم على فدرالية من منطقتين
وم ـج ـمــوع ـت ـيــن ،ت ــوف ــر لـهـمــا ض ـمــانــات كــامـلــة
للمساواة السياسية بينهما».

الـمـنـظـمــات غـيــر الحكومية
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ب ـي ـن ـهــا مـنـظـمــة
«فــرانــس تير دازي ــل» (فرنسا
أرض ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء) ،فـ ــي ب ـيــان
مشترك أن «الــوضــع األمني
فـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ال يـسـمــح
بإعادة الناس إلى هذا البلد
م ــن دون ت ـع ــري ــض حـيــاتـهــم
للخطر» .في  11يوليو ،دعت
أفغانستان ال ــدول األوروبـيــة
إلى وقف ترحيل المهاجرين
األفغان خالل األشهر الثالثة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة بـ ـسـ ـب ــب اح ـ ـتـ ــدام
المعارك في البالد .وأشــارت
ال ـم ـن ـظ ـمــات إلـ ــى «أن بعض
الدول األوروبية (مثل فنلندا
والـســويــد) استجابت لدعوة

الحكومة األفغانية وأوقفت
تـطـبـيــق إجـ ـ ــراءات الـتــرحـيــل
إلى أفغانستان ،فيما تستمر
دول أخ ــرى بالقيام بــذلــك».
وأعـ ـ ــربـ ـ ــت الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات عــن
«قلقها البالغ» حيال مصير
الـمـهــاجــريــن األف ـغ ــان داعـيــة
ال ــدول األوروب ـيــة إلــى «إع ــادة
النظر في كل حاالت الرفض
لطلبات لجوء للذين مازالوا
ف ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا» بـ ـسـ ـب ــب ح ــال ــة
ال ـت ــده ــور األمـ ـن ــي األخـ ـي ــرة.
ك ـمــا دع ــت ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
إل ــى «ص ــب اهـتـمــامـهــا» على
ات ـ ـخـ ــاذ ت ــدابـ ـي ــر «ل ـل ـح ــد مــن
تصعيد أع ـمــال الـعـنــف» في
أفغانستان.

م�شتبه بهم في التحري�ض على العنف
في جنوب �إفريقيا يمثلون �أمام الق�ضاء

{ مركز لفحص «كورونا» قرب برج إيفل في باريس( .أ ف ب)
سجلت انخفاض ًا بنسبة  14في
ّ
المائة.

ومـ ـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ظـ ـ ـ ـ ــلّ ع ـ ــدد
الوفيات األسبوعي ،البالغ 57

ألــف شخص ،مستقر ًا مقارنة
باألسبوع السابق.

مقدم سابق في إذاعة
جوهانسبرغ ( -أ ف ب) :مثل مشتبه بهم بينهم ّ
عامة أمام القضاء في جنوب إفريقيا على خلفية االشتباه في تورطهم
بأعمال الشغب والنهب التي تشهدها البالد مؤخرا ،وفق ما أفادت أمس
األربعاء النيابة العامة .ومن بين المتهمين األربعيني نغيزوي مشونو
الــذي مثل أمــام محكمة في جوهانسبرغ بتهمة التحريض على العنف
العام .وهو واحد من ستة أشخاص اعتقلوا حتى اآلن وتقول السلطات
إنهم بين نحو  12شخصا حرضوا على العنف.
وانــدلـعــت أعـمــال العنف فــي  9يوليو غ ــداة سجن الــرئـيــس السابق
جاكوب زوما الذي دين بازدراء العدالة .وأعلنت الحكومة مصرع أكثر من
 200شخص ونهب وحرق وتخريب ما ال يقل عن  40ألف متجر .وتركز
العنف بداية في كوازولو ناتال ،معقل أنصار زوما ،قبل أن ينتشر في أنحاء
البالد وصوال إلى جوهانسبرغ على خلفية البطالة المستفحلة والقيود
تقدر الحكومة أن العنف
الصحية الجديدة .من الناحية االقتصاديةّ ،
كلّف الـبــاد نحو  3,4مليار دوالر .وسلم مشونو نفسه بعد أن أصــدرت
الشرطة مذكرة توقيف بحقه عقب نشر شريط فيديو دعا فيه إلى إطالق
سراح الرئيس السابق.
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Vacancies Available
PIZZA HUT

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

SERVER

WORKER

suitably qualified applicants can contact

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

17468532 or msyed@abahsain.com
WESTIN HOTEL BAHRAIN CITY CENTRE
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact

وزي���������ر الأ������ش�����غ�����ال ي������ؤك�����د �أه����م����ي����ة ال���ت���و����س���ع
وت����ط����وي����ر م���������ش����اري����ع اال�������س������ت������زراع ال�����س��م��ك��ي

suitably qualified applicants can contact

أكـ ــد وزي ـ ــر األش ـ ـغـ ــال وشـ ـ ــؤون ال ـب ـل ــدي ــات والـتـخـطـيــط
العمراني المهندس عصام بن عبداهلل خلف مضي الــوزارة
فــي استراتيجيتها الــرامـيــة إلــى رفــع اإلن ـتــاج المحلي من
األسماك ،مشيرا إلى دعم المشاريع والمبادرات الرامية إلى
تحقيق هذه االستراتيجية.
وقــال خلف خــال الجولة االستطالعية التي قــام بها
إلــى المركز الوطني لــاسـتــزراع السمكي فــي منطقة رأس
حيان بمعية وكيل الوزارة للقطاع الزراعي والثروة البحرية
الدكتور نبيل ابو الفتح والمستشار بالهيئة الوطنية للنفط
والغاز ،مدير مشروع االسـتــزراع السمكي ،م .حسين جعفر
مكي «ان مشاريع (االستزراع السمكي) تعتبر صناعة واعدة
مــن شأنها اإلسـهــام فــي رفــع الطاقة اإلنتاجية مــن الغذاء
السمكي في مملكة البحرين»
وقـ ــال ال ــوزي ــر خ ـلــف إن اه ـت ـمــام الـ ـ ــوزارة بـمـلــف األم ــن
الغذائي ،يأتي انطالق ًا من التوجيه الملكي السامي لحضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى ،خالل افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل
التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر
وج ــه جــالـتــه إل ــى وض ــع م ـشــروع استراتيجي
 ،2019حـيــث ّ

32337777 or ali.alqattan@maf.ae

77090999 or secure.me@live.com
DOWNTOWN ROTANA HOTEL B.S.C
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

has a vacancy for the occupation of
DIRECTOR

17110196 or patrice.conee@rotana.com
R.M.E BAHRAIN LIMITED W.L.L

REACH BEHAVIOR AND

has a vacancy for the occupation of

DEVELOPMENT CENTER W.L.L

SENIOR RESEARCHER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

SUPERVISOR

17502020 or ashraf.ali@thomsonreuters.com

suitably qualified applicants can contact

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L

17009424 or info@reachabatherapy.com

has a vacancy for the occupation of

ABUSHAQRA MARKETING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact
32286956 or mohd.abushaqra@hotmail.com

)MANAGER (PROJECT
suitably qualified applicants can contact
17568708 or mohammed.alderazi@huawei.com

has a vacancy for the occupation of
SALES REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact
36419614 or rofaida.a@yahoo.com

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
17727925 or yousif@aanass.net
MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER

BLUE CROSS VETERINARY CLINIC W.L.L

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17345051 or magicshine775@yahoo.com

GROOM

MARSA HEALTH AND SPORTS CLUB CO. W.L.L

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

38271503 or drnimishakn@gmail.com

CUSTOMER SERVICES COORDINATOR

AMIN MOHAMED MANAGEMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE HELPER
suitably qualified applicants can contact
39641917 or aminmohamed_bh@yahoo.com

suitably qualified applicants can contact
17214282 or sunil@alsarayabahrain.bh
HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
)MANAGER (PROJECT
suitably qualified applicants can contact

SALON LMST FANAHA W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HAIRDRESSER
suitably qualified applicants can contact
32222691 or lamstfnana@gmail.com

17568708 or mohammed.alderazi@huawei.com
ARM ASSOCIATES CONSULTANCY COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CONSULTANT
suitably qualified applicants can contact

PEEKABOO KIDS CO.W.L.L

17295455 or bassem@3csbahrain.com

has a vacancy for the occupation of

M I CONTRACTING

RETAIL TRADE WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

17686425 or mohamed@peekabookids.me

suitably qualified applicants can contact

)NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L

17009161 or m.i.75@hotmail.com

has a vacancy for the occupation of

MOKHTAR GRILLS

LABOURER

has a vacancy for the occupation of

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

لإلنتاج الوطني للغذاء.
وأشــار إلى ان الــوزارة ممثلة في «وكالة الزراعة والثروة
البحرية» طرحت عددا من المبادرات في سبيل تحقيق هذه
االستراتيجية بما فيها تهيئة البنية التحتية لهذا النشاط
االقتصادي.
وأضـ ـ ــاف« :م ــن ابـ ــرز م ــرت ـك ــزات الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـهــذا
الـنـشــاط هــو توظيف التقنيات الحديثة الـتــي مــن شأنها
الـتـغـلــب عـلــى بـعــض الـمـعــوقــات وتـهـيـئــة الـمـخـتـبــرات التي
تحتاج إليها عملية االستزراع السمكي وهذا ما استطاعت
الوزارة ان تقطع شوطا مهما فيها».
وشدد خلف على «ان زيارته للمركز الوطني لالستزراع
السمكي جاء لالطالع على «سير عمليات الصيانة الشاملة
الـتــي تمت فــي المركز الوطني لــاسـتــزراع البحري والتي
شملت مفاقس إنـتــاج األسـمــاك الرئيسية ،وذلــك لمواكبة
الـتـطــور الـحــاصــل ل ــزي ــادة ال ـك ـفــاءة اإلنـتــاجـيــة فــي الـمــركــز
الوطني لالستزراع البحري والتي تهدف للوصول إلى 20
مليون اصبعية بحلول عام .»2025
وقـ ــال« :ت ــم تــوجـيــه الـمـســؤولـيــن فــي «الــوكــالــة» لــدراســة
تعميق وتــوسـيــع الـقـنــوات البحرية الـمــؤديــة لمحطة ضخ

المياه في المركز الوطني لالستزراع السمكي والتي تعد
الرافد الرئيسي لعمليات االستزراع باإلضافة إلى االستفادة
م ــن ال ـب ـح ـيــرات ال ـب ـحــريــة الـمـتــاخـمــة ل ـمــركــز االسـ ـت ــزراع و
مساحتها  4هكتارات بحرية لزراعة األسماك والطحالب».
مــن جهته قــال وكيل ال ــوزارة للقطاع الــزراعــي والـثــروة
البحرية الدكتور نبيل أبو الفتح انه تم إطالع الوزير خلف
خالل هذه الزيارة على تجارب إنتاج طحالب النانو والتي
تعد نقلة نوعية لزراعة هذا النوع من الطحالب».
وأضــاف« :تعتبر طحالب النانو مهمة في إنتاج صغار
األس ـمــاك حيث تحتوي على نسب عالية مــن البروتينات
النباتية مقارنة ببقية الطحالب مثل الكلوريال».
وأضاف «نعمل على استكمال عمليات تسوية المرحلة
الثانية مــن تسوية األراضـ ــي الـخــاصــة بــالـمــزارع السمكية
والـتــي ستوفر  70ألــف متر مربع والـتــي ستسهم فــي زيــادة
إنتاج األسماك في المناطق البرية في المملكة.
وقال« :تم كذلك خالل الزيارة اطالع الوزير على نجاح
إنتاج مسحوق البروتين من المصادر المتوفرة محليا وذلك
لـتـكــون ع ـمــادا لصناعة األعـ ــاف السمكية وذل ــك لتقليل
االعتماد على استيراد المواد الخام من الخارج».

)NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L

LABOURER
PHARMAAID CO. W.L.L

{ وزير األشغال خالل تفقده مشاريع االستزراع السمكي.

CLEANER
suitably qualified applicants can contact

ال��م��ج��ل�����س االق���ت�������ص���ادي واالج���ت���م���اع���ي ب����الأم����م ال��م��ت��ح��دة
ي��م��ن��ح ج��م��ع��ي��ة ال��ح��ق��وق��ي��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال�����ص��ف��ة اال���س��ت�����ش��اري��ة
د .ع��ب��دال��ج��ب��ار ال��ط��ي��ب :ب��ي��ان��ات��ن��ا وت��ق��اري��رن��ا ب��ات��ت ذات اع���ت���راف دول���ي
صـ ــرح ال ــدك ـت ــور عـبــدالـجـبــار
الطيب رئيس جمعية الحقوقيين
ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
االقتصادي واالجتماعي باألمم
الـمـتـحــدة ق ــد وافـ ــق ف ــي جلسته
أمس األربعاء على توصية لجنة
المنظمات غير الحكومية باألمم
الـمـتـحــدة ال ـص ــادرة فــي  21مايو
 2021بمنح جمعية الحقوقيين
البحرينية الـصـفــة االسـتـشــاريــة
باألمم المتحدة ،وهو ما يعكس
كـ ـف ــاءة وفــاع ـل ـيــة دور الـجـمـعـيــة
خالل السنوات الماضية.
وقال الطيب :بهذا االعتراف
ال ــدول ــي ت ـت ـحــول الـجـمـعـيــة إلــى
ش ـخــص م ــن أشـ ـخ ــاص ال ـقــانــون
الــدولــي المعترف بـهــم ،ومــن ثم
تكون بيانات وتقارير ومالحظات
الـجـمـعـيــة ذات اعـ ـت ــراف وق ـبــول
دول ــي ،ولـهــا األولــويــة عــن غيرها
ف ــي ال ـح ـك ــم ع ـل ــى ح ــال ــة ح ـقــوق
اإلنسان في مملكة البحرين.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ان ال ـ ـح ـ ـصـ ــول
عـلــى الـصـفــة االس ـت ـشــاريــة وفـقــا
ل ـ ـقـ ــرار ال ـم ـج ـل ــس االقـ ـتـ ـص ــادي
واالج ـت ـمــاعــي ب ــاألم ــم الـمـتـحــدة
رق ـ ــم  1996/31ي ـت ـط ـلــب ت ــواف ــر

{ د.عبدالجبار الطيب.
جملة من الشروط في المنظمة،
ه ـ ـ ــي ان ت ـ ـ ـكـ ـ ــون مـ ـنـ ـظـ ـم ــة غ ـي ــر
ح ـكــوم ـيــة ويـ ـج ــب أن يـ ـك ــون لـهــا
وج ـ ــود (م ـع ـت ــرف ب ــه رس ـم ـيــا من
قـ ـب ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة) مـ ـ ــدة سـنـتـيــن
عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل ،ويـ ـج ــب أن ي ـك ــون
هناك مقر دائ ــم ،ونـظــام أساسي
دي ـم ـق ــراط ــي م ـع ـت ـمــد وت ـفــويــض
للتحدث باسم أعضائها ،وهيكل
إداري م ـت ـقــن ،وآلـ ـي ــات مـنــاسـبــة
للمساءلة وعمليات صنع القرار
ديمقراطية وشفافة ،كما يجب أن
تكون الموارد األساسية للمنظمة

مـ ـ ــن م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــات الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات
الــوطـنـيــة الـتــابـعــة لـهــا أو غيرها
من المكونات أو من أفــراد بعيدا
عن التمويل الحكومي.
وقـ ـ ــال ال ـط ـي ــب إن اإلجـ ـ ــراء
قد استغرق ما يقارب العامين،
وت ـخ ـلــل هـ ــذه الـ ـم ــدة عـ ــدد كبير
م ــن ال ـمــاح ـظــات واألس ـئ ـلــة من
إدارة المنظمات غير الحكومية
بــاألمــم الـمـتـحــدة لتجيب عنها
الـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة إجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات م ـق ـن ـع ــة
ومقبولة وباألدلة ،وقد كانت هذه
ال ـمــاح ـظــات لـتـضـمــن الـجـهــات
ال ــدولـ ـي ــة ان نـ ـش ــاط الـجـمـعـيــة
يتوافق مع أهداف وغايات األمم
المتحدة.
وح ـ ـ ــول الـ ـص ــاحـ ـي ــات ال ـتــي
ت ـخ ــول ـه ــا ال ـص ـف ــة االس ـت ـش ــاري ــة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـط ـ ـيـ ــب إن
الجمعية لها الحق في المشاركة
في جلسات المجلس االقتصادي
واالج ـت ـم ــاع ــي وم ـج ـلــس حـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان والـ ـلـ ـج ــان ال ـت ـعــاقــديــة
(التعاهدية) وغيرها من الهيئات
والــوكــاالت المتخصصة التابعة
لألمم المتحدة ،كما لها الحق
فــي إرس ــال تـقــاريــر ظــل حــول كل

المسائل المتعلقة باختصاص
األم ــم المتحدة وإلـقــاء وإص ــدار
بـ ـي ــان ــات ش ـف ــوي ــة وم ـك ـت ــوب ــة فــي
جلسات مجلس حقوق اإلنسان
وال ـم ـج ـل ــس ،وت ـع ـت ـبــر ال ـب ـيــانــات
وال ـت ـقــاريــر وثــائــق دول ـيــة تعكس
حالة حقوق اإلنسان في مملكة
البحرين ،كما يحق للجمعية ان
تقيم الـفـعــالـيــات واألنـشـطــة في
مقار األمم المتحدة.
واختتم الدكتور عبدالجبار
الـطـيــب قــائــا إن الـجـمـعـيــة هي
أول جمعية حـقــوقـيــة وقــانــونـيــة

بـحــريـنـيــة تـحـصــل ع ـلــى الـصـفــة
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة ،وإن ه ـ ــذا الـمـنــح
يعكس دور منظمات المجتمع
الـمــدنــي البحرينية فــي تطوير
أدواره ــا ويترجم مرحلة جديدة
م ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـح ـقــوق ـيــة
الشعبية بما يعزز من الضمانات
والـحـقــوق الـتــي تضمنها العهد
اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــي ل ـ ـجـ ــالـ ــة ال ـم ـل ــك
المفدى وال ــذي تؤمن الجمعية
ب ــأن ــه اسـ ـه ــم ف ــي ت ـع ــزي ــز وص ــون
وحماية الحقوق والـحــريــات في
مملكة البحرين.

البحري�ن تبح�ث اال�س�تفادة م�ن الخب�رة الكوري�ة ف�ي الزراع�ة المحمية
اجتمع وزيــر األشغال وشــؤون البلديات والتخطيط
العمراني المهندس عصام بــن عـبــداهلل خلف بالسفير
الكوري هاي كــوان تشونغ لدى البحرين -عبر االتصال
المرئي -بحضور كل من وكيل الزراعة والثروة البحرية
الدكتور نبيل محمد أبو الفتح والوكيل المساعد لقطاع
الصرف الصحي المهندس إبراهيم الحواج؛ وذلك لبحث
مجاالت التعاون المشترك في مشاريع البنية التحتية.
وقــد تباحث الـطــرفــان مـجــاالت تعزيز الـتـعــاون بين

ـدد م ــن ال ـمــوضــوعــات
ال ـب ـلــديــن ال ـصــدي ـق ـيــن ،وب ـح ــث ع ـ ـ ٍ
الخاصة بمشاريع البنية التحتية التي تقوم بها مملكة
البحرين وجمهورية كوريا بما يعود بتحقيق األهــداف
للجانبين.
وأشـ ــار ال ــوزي ــر خـلــف إل ــى مــا تـشـهــده ال ـعــاقــات بين
البحرين وكوريا من تطور ورقي ،مشيد ًا بالخبرات الكورية
المتقدمة في مجال األشغال والتعمير والبنى التحتية.
ك ـمــا أعـ ــرب ع ــن تـطـلــع ال ـ ـ ــوزارة إل ــى االس ـت ـف ــادة من

الـخـبــرات الـكــوريــة فــي مختلف الـمـجــاالت وبخاصة في
مـجــال مشاريع الــزراعــة المحمية واالس ـت ــزراع السمكي
والصرف الصحي وإدارة المخلفات المنزلية بهدف دعم
عجلة االستثمار.
من جانبه أشاد السفير الكوري بالتعاون الذي تبديه
الوزارة مع السفارة من جهود نحو تعزيز أواصر التعاون
في مجال البنية التحتية ،متمني ًا استمرار التعاون بين
الجانبين لمواصلة نهج التطور واالزدهار.

17230404 or ibo-hani@hotmail.com
MCDONALDS
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
suitably qualified applicants can contact
39468818 or hr@fakhro.com
DARLA LINE COUTURE

34ISTANBOLI TURKISH GENTS SALON
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
33497701 or nadiamerhesh@gmail.com
DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

SALESMAN

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

36004646 or dalal_almeraisi9@icloud.com

17640698 or arabspalacecleaning@gmail.com

االنته��اء م��ن �صيان��ة و�إع��ادة ت�أهي��ل الح��ورة للبن��ات وال�س��لمانية للبني��ن
أكــدت األسـتــاذة نــوال إبراهيم الخاطر
وكيل ال ــوزارة للسياسات واالستراتيجيات
واألداء اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة لـ ـب ــدء الـ ـع ــام
الــدراســي ال ـقــادم مبينة بــأن الـ ــوزارة قامت
باتخاذ اإلجــراءات الالزمة لتجهيز وتهيئة
المدارس من خالل أعمال الصيانة وتوفير
االحتياجات الـمــاديــة والبشرية باإلضافة
إلـ ـ ــى االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال اإلن ـش ــائ ـي ــة
لـلـمـبــانــي اإلض ــاف ـي ــة ال ـج ــدي ــدة وإجـ ـ ــراءات
تأثيثها وتجهيزها الستقبال الطلبة.
وفيما يخص توفير الكتب الــدراسـيــة
وتوزيعها عند بداية العام الدراسي أوضحت
األسـتــاذة نــوال الخاطر بأنه يجري العمل
حالي ًا على طباعة الكميات المطلوبة من
الكتب باإلضافة إلــى تحديث ورفــع الكتب

الرقمية على موقع وزارة التربية والتعليم
والـ ـب ــواب ــة الـتـعـلـيـمـيــة إلت ــاح ــة ال ـخ ـي ــارات
ال ـم ـت ـعــددة وس ـهــولــة ال ــوص ــول للمعلومات
وال ـب ـيــانــات م ــن خ ــال اس ـت ـخ ــدام مختلف
األجهزة اإللكترونية.
وكشفت الخاطر بأنه قــد تــم االنتهاء
من أعمال الصيانة الشاملة وإعــادة تأهيل
مــدرســة ال ـحــورة الـثــانــويــة للبنات ومــدرســة
السلمانية اإلعدادية للبنين من قبل وزارة
األشـ ـغ ــال وش ـئ ــون ال ـب ـلــديــات والـتـخـطـيــط
ال ـع ـم ــران ــي والـ ـت ــي تـشـتـمــل ع ـلــى األع ـم ــال
الـمــدنـيــة والميكانيكية والـكـهــربــائـيــة إلــى
جانب أعمال الصباغة الداخلية والخارجية
وإعادة تأهيل دورات المياه وإصالح األبواب
وال ـ ـنـ ــوافـ ــذ واألدوات ال ـص ـح ـيــة ال ـتــال ـفــة،

وت ـهــدف ال ــى الـحـفــاظ عـلــى ســامــة هيكل
المباني والمرافق المدرسية وإطالة عمرها
االف ـتــراضــي وض ـمــان اسـتــدامـتـهــا وســامــة
المستخدمين ،مشيرة إلــى أن ال ــوزارة قد
ق ــام ــت ب ــوض ــع ال ـخ ـط ــط الـ ــازمـ ــة إلع ـ ــادة
تشغيل الـمــدرسـتـيــن وتـجـهـيــزهـمــا وتــوفـيــر
الموارد المطلوبة استعداد ًا الستقبال العام
الدراسي الجديد.
وأش ـ ـ ـ ــارت وكـ ـي ــل الـ ـ ـ ـ ــوزارة إل ـ ــى أن ـ ــه فــي
ضوء االحتياجات األساسية المبنية على
وسعيا
التوسع العمراني والنمو السكاني
ً
ّ
نحو تقليل الكثافات الطالبية في الفصول
الدراسية فقد قامت الــوزارة وبالتعاون مع
وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط
العمراني باالنتهاء مــن إنـشــاء عــدد أربعة

ـان أك ــادي ـم ـي ــة إض ــاف ـي ــة ت ـص ــل طــاقـتـهــا
مـ ـب ـ ِ
االس ـت ـي ـعــاب ـيــة إل ــى  1680طــال ـبــا ،وشـمـلــت
مـبـنــى أكــادي ـم ـي ـ ًا وصــالــة ريــاضـيــة بـمــدرســة
الــرفــاع الـغــربــي االبـتــدائـيــة للبنات ومبنى
أكاديمي ًا بمدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية
للبنات ومـبـنــى إداريـ ـ ـ ًا وأكــادي ـم ـي ـ ًا بمدرسة
المحرق االبتدائية للبنات ومبنى أكاديمي ًا
ب ـمــدرســة سـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن خليفة
آل خليفة االبـتــدائـيــة اإلع ــدادي ــة للبنين،
ـان عـلــى الفصول
حـيــث تـحـتــوي ه ــذه الـمـبـ ِ
الــدراسـيــة والمختبرات العلمية والمرافق
التعليمية واألكاديمية والخدماتية لتعزيز
جودة البيئة التعليمية وتوفير االحتياجات
الـتـشـغـيـلـيــة وزيـ ـ ــادة ال ـطــاقــة االسـتـيـعــابـيــة
للمدارس.
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اقـــرأ
الملحق الرياضي
في الموقع اإللكتروني

ميلووكي باك�س يحرز

نيمار ينجح في تحقيق

ليفربول يعر�ض العبين من

لقبه الأول منذ  50عاما

ما عجز عنه �أ�سالفه

�أجل �ضم �سا�ؤول نيجويز

ص3

ص4

ص2

رئي�س «طموح» ..يرتقي بـ «طموح» وي�ؤكد:
{ محمد عبداللطيف
بن جالل

ثقة نا�صر بن حمد ..م�صدر �إلهامنا
العظيم وقوتنا التي ال تن�ضب
حوار أجراه :جميل سرحان
تصوير :عبد األمير السالطنة
عزّز محمد عبداللطيف بن جالل رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى
رئـيــس مجلس شــركــة طـمــوح لـ ــإدارة الــريــاضـيــة نــائــب رئـيــس اللجنة العليا
للمنتخبات الوطنية باتحاد الكرة من رصيده كواحد من الشخصيات الوطنية
أهمها المجال الرياضي ،مرتكزا
الـبــارزة في العديد من المجاالت المؤثرة ّ
على قواعد صلبة ،وخـطــوات نوعية وتطويرية جبارة لم تقتصر على اتحاد

ألعاب القوى البحريني الذي يرأسه فحسب ،وإنما بلغت أقاصي بعيدة عندما تسلّم
دفة رئاسة شركة طموح في بداية عام  2018وبتوجيهات سديدة من قائد الرياضة
البحرينية سمو الشيخ ناصر بــن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال
اإلنسانية وشؤون الشباب ،مستشار األمن الوطني ،رئيس المجلس األعلى للشباب
والرياضة ،الذي وضع ثقة سموه الكاملة في تسليم مشروع كرة القدم البحرينية
تصرف بن جالل.
الجديد تحت
ّ
«أخـبــار الخليج الــريــاضــي» حــرص على االلـتـقــاء بمحور النهضة الشاملة في
«طموح» محمد بن جالل ومعرفة جديد الشركة واستراتيجيتها التطويرية للكرة
البحرينية في الفترة القادمة.

وعـد القائـد نا�صـر بن حمـد ببـلوغ مونـديال � 2026سيتـحقق ال حمـالة
محترفا �سوبر لأندية
الدرجة الثانية
بدعم ال يقل عن
� 650ألف دوالر
ت�صفية العبي
طموح �إلى «..»25
وال غنى عن
الالعب البحريني
ت�أ�سي�س �أكاديمية
لموهوبي الفئات
يقودها «عبدو»
بموازنة ا�ستثنائية
االتفاق على
تجديد عقد �سوزا
لم ي�ستغرق
 15ثانية

مصدر اإللهام الكبير
أكد محمد عبداللطيف بن جالل أن الثقة الممنوحة
لــه مــن لــدن سمو الشيخ نــاصــر بــن حمد آل خليفة ممثل
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشــؤون الشباب ،مستشار
األمــن الوطني ،رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة
تمثّل مصدر اإللهام العظيم والقوة التي ال تنضب ،والحافز
اإلي ـج ــاب ــي ف ــي ك ــل ت ـحــركــاتــه ون ـشــاطــاتــه ،وأنـ ــه مـمـتــن جــدا
لـهــذه الثقة الغالية فــي تسيير أم ــور شــركــة طـمــوح ل ــإدارة
الــريــاضـيــة ،والـعـمــل عـلــى تحقيق أهــدافـهــا الضخمة تجاه
الكرة البحرينية ،مب ّينا أن التوجيهات المستلهمة من سمو
الشيخ ناصر بن حمد قادت الكرة في البحرين مؤخرا إلى
التطور التدريجي ،والصعود المستمر إلى القمة مع تحقيق
األه ـ ــداف الـمـخـطــط لـهــا تـبــاعــا وخ ــال ال ـس ـنــوات القليلة
القادمة.
وع ّبر بن جالل عن تقديره الكبير وشكره الخالص لسمو
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لما يوليه سموه من رعاية
خــاصــة لــأنــديــة الوطنية كــافــة ،والمنتخب الــوطـنــي األول
لكرة القدم ،وهي رسائل ذات مضامين سامية يحملها سموه
تجاه الرياضيين ،لتعزيز المنجزات والمكاسب التي حققتها
ريــاضـتـنــا فــي الـعـصــر الــذهـبــي وف ــي الـعـهــد الــزاهــر لحضرة
صاحب الجاللة الملك المفدى وصــاحــب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
األعلى رئيس مجلس الوزراء.
أكادميية املوهوبني
وعن جديد طموح قال بن جالل :بدأنا بتأسيس القاعدة
بإنشاء أكاديمية خاصة لموهوبي الفئات العمرية ولألعمار
من  17-15سنة في كــرة الـقــدم ،لتضم أبــرز الالعبين سواء
فــي البحرين أو مــن خــارج البحرين ،والعمل على صقلهم
وتهيئة الـظــروف المناسبة أمامهم ،وذلــك بإسناد المهمة
إلــى ال ـمــدرب الــوطـنــي عبدالعزيز عـبــدو مــع طــاقــم تدريبي
وطبي وإداري شامل ومتخصص ،يواكب التطلعات العصرية
والعلمية في بناء جيل المستقبل.
وأوضـ ـ ــح مـحـمــد ب ــن جـ ــال أن ال ـش ــرك ــة س ـت ـقــدم دعـمــا
اسـتـثـنــائـيــا خــاصــا ال يـقــل ع ــن مـلـيــون دوالر سـنــويــا سيتم
ضـ ّـخـهــا لـبــرامــج متكاملة مــن أج ــل رعــايــة الـمــوهــوبـيــن في
أكاديمية الـشــركــة لـكــرة ال ـقــدم ،ومنحهم
كــل االمـتـيــازات الـتــي تساعدهم على
ت ـح ـق ـيــق أقـ ـص ــى درج ـ ـ ــات ال ـن ـج ــاح،
حتى نؤسس القاعدة التي تغذي
المنتخب الــوطـنــي األول ،وتتيح
لـ ـن ــا ض ـ ـمـ ــان إيـ ـ ـج ـ ــاد الـ ـخ ــام ــات
الكروية المتميزة ،التي ترفع من
مستوى المسابقات والمنتخب
األول على حد سواء.
وراهـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ــن ج ـ ـ ــال ع ـلــى
أهـمـيــة ه ــذا ال ـم ـشــروع الــرائــد
ال ــذي يــأتــي بـتــوجـيـهــات عليا
م ــن س ـمــو ال ـش ـيــخ ن ــاص ــر بن
ح ـم ــد آل خ ـل ـي ـف ــة ،وق ـ ــال:
وض ـع ـنــا ك ــل ال ـت ـص ــورات
واإلمـ ـك ــان ــات ال ــازم ــة
لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع
الكبير ،وسنحقق
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــه

{ زيارة ناصر بن حمد للمنتخب في التصفيات

{ أثناء الحوار مع رئيس شركة طموح

حت�ســني ت�صـنيف املنتــخب والهـدف الـ« »Top8فـي �آ�سـيا
العديد من المكاسب في السنوات القادمة ،وهو ما سيضعنا
مثمنا
أمام تحديات أخرى سنكون لها على أهبة االستعدادّ ،
الرعاية السامية وغير المحدودة من قائد الرياضة البحرينية.
دعم املوسم اجلديد
وبخصوص خطة الشركة لألندية المحلية في الموسم
الجديد كشف محمد عبداللطيف بن جالل عن استراتيجية
هذا العام ،وقال :ارتأينا هذا العام وبعد تصفية العبي طموح
نقدم
إلــى « 25العـبــا هــم الـصـفــوة مــن أصــل  120العـبــا» أن ّ
دعـمــا استثنائيا لجميع أنــديــة الــدرجــة الثانية مــن خالل
تخصيص مبلغ مالي كبير ال يقل عن « 650ألف دوالر» من
أجــل جلب محترفين اثنين «ســوبــر» لكل نــاد ،وذلــك لمنح
جميع األنــديــة الـفــرص المتساوية للمنافسة،
ورفع مستوى مسابقة الدرجة الثانية
ل ـي ـكــون ال ـم ـس ـتــوى ال ـف ـنــي فيها
متقاربا.
وأضاف بن جالل :بعد
نجاحنا في أول نسخة من
الــدعــم ال ــذي تــم تقديمه
ألنـ ــديـ ــة دوري ن ــاص ــر بــن
ح ـم ــد ال ـم ـم ـت ــاز ف ــي مــوســم
 2020-2019والـ ـ ــذي نتج
عـ ـن ــه مـ ـن ــافـ ـس ــة ش ــرس ــة
وقــويــة بين  6أندية
«المحرق والرفاع
وال ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــي
وال ـ ـحـ ــد» لــم
نعرف فيها

البطل حتى مــع بـقــاء جولتين على الـنـهــايــة ،إلــى أن جاء
وجهنا فيه الدعم لناديين بالدرجة
الموسم الماضي الذي ّ
الثانية هما الحالة واالتفاق ،قبل أن نقرر هذا العام أن نعزز
مكاسبنا بدعم أندية الدرجة الثانية كافة.
وأوضــح بن جالل أن الشركة لديها استراتيجية خاصة
لكل موسم كــروي ،وذلــك بناء على تصورات وتوصيات يراد
منها الـتـطــويــر ال ـشــامــل ،وأن الــرؤيــة ه ــذا الـمــوســم ستتيح
لألندية بالدرجة الثانية المنافسة القوية لرفعة المسابقة،
وقد منحت األندية الفرصة في جلب الالعبين الذين تراهم
يخدمون هذا الغرض شريطة أن يكون الالعب متوافقا مع
شروط الشركة «أن يكون العبا مميزا» ،مؤكدا أن أندية دوري
ناصر بن حمد الممتاز لن تكون مشمولة بدعم هذا الموسم.
وعد القائد سيتحقق
وفي سؤال الملحق الرياضي لرئيس طموح محمد بن
جــال عــن الــرؤيــة حــول التصفيات المؤهلة لـكــأس العالم
 ،2026قال :وعد قائد الرياضة البحرينية سمو الشيخ ناصر
بن حمد آل خليفة ببلوغ مونديال كأس العالم القادمة 2026
سيتحقق ال محالة ،وأستطيع تأكيد رؤية سموه النابعة من
بعد النظر واإلحــاطــة الكلية بتفاصيل األمــور ،موضحا أن
الـشــارع الــريــاضــي سيتذكر ذلــك وسيشعر الجميع بالفخر
بالمنتخب الوطني.
وحول المنتخب األول ومسيرته الماضية التي لم يوفق
فيها فــي الـتــأهــل لـلــدور الـحــاســم قــال محمد عبداللطيف
بن جالل :منتخبنا تأثر في واقع األمر بتصنيفه المتأخر
ألننا كنّا في المرتبة  20على القارة ،وعندما أقيمت القرعة
تــم وضـعـنــا فــي الـمـسـتــوى الـثــالــث بـعــد إي ــران وال ـع ــراق وهــي
مجموعة قوية جدا ،ولو كنّا في مجموعة أخرى لنجحنا في
العبور والتأهل للدور الحاسم ،مب ّينا أن المنتخب لم يفشل
أو يخفق وإنما تعرض لعدم التوفيق.
وأش ــار بــن ج ــال إل ــى أن المنتخب اسـتـطــاع أن يحقق

بطولتين تاريخيتين بالظفر بلقب غرب آسيا  2019وكأس
الخليج  2020للمرة األولى في تاريخه ،وأن الجيل الحالي
باستطاعته مواصلة الحلم والتطلعات المستقبلية ،مؤكدا
أن منتخبنا قادر على بلوغ أهدافه من خالل االستراتيجية
الخاصة بالتنسيق المباشر بين اتحاد الكرة وشركة طموح
والجهاز الفني بقيادة هيليو سوزا.
وعــن االتـفــاق مع ســوزا على تجديد العقد مؤخرا قال
بن جالل :لم نختلف على أي تفاصيل وتجديد عقد سوزا
لم يستغرق بالنسبة إلينا « 15ثانية» ،حتى مع تلقيه بعض
العروض الكبيرة التي حصل عليها من الخارج ،الفتا إلى أن
توصية ورغبة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة باإلبقاء
على المدرب واستمراره تأتي من صميم حرص سموه على
االستقرار في المرحلة القادمة.
الـ« »Top 8يف آسيا
ول ـم ـعــال ـجــة م ــوض ــوع الـتـصـنـيــف ال ـم ـتــأخــر للمنتخب
الــوطـنــي قــال محمد عبداللطيف بــن ج ــال :نـتــواصــل مع
بعض الخبراء في هذا المجال ولدينا واحد من المختصين
من أوزبكستان سيصل إلى البحرين وسنجتمع معه بحضور
المدرب هيليو سوزا وممثلين عن لجنة المنتخبات باتحاد
الكرة لمعرفة السبل الكفيلة بتحسين تصنيف المنتخب،
ليكون مــن ضمن ال ـ ــ« »8 Topفــي ق ــارة آسـيــا ،مــؤكــدا أن هذه
العملية تتطلب الـشــيء الكثير والـخـبــرة الــواسـعــة الختيار
المباريات الدولية بعناية تامة.
واختتم محمد عبداللطيف بــن جــال ح ــواره بالقول:
أمنيتي أن يكون منتخبنا الوطني األول من عمالقة آسيا
وال ـغ ــاي ــة أن نـ ــرأس واح ـ ــدة م ــن ال ـم ـج ـمــوعــات ال ـث ـمــانــي في
ستسخر كل
التصفيات ال ـقــادمــة ،مــؤكــدا أن شــركــة طـمــوح
ّ
إمكاناتها لدعم اتحاد الكرة برئاسة الشيخ علي بن خليفة
بــن أحـمــد آل خليفة ولتسهيل مـسـيــرة منتخبنا الوطني
وصوال إلى ب ّر األمان.
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ٌ
عيد مبارك

جانب من تتويج ميلووكي باكس

�إلغاء جائزة
تايلند الكربى
للـ«موتو جي بي»

{يانيس أنتيتوكونمبو

اليونان تحتفل
بـ «ابنها البار» �أنتيتوكونمبو
اثينا  -أ ف ب :احتفلت اليونان حيث ُولد وترعرع نجمها
يانيس أنتيتوكونمبو أمس بإنجاز «ابنها البار» المتوج بلقب
دوري كــرة السلة األميركي للمحترفين مــع فريقه ميلووكي
باكس بعد أداء تاريخي .وانتظرت مدينة ميلووكي  50عام ًا
ليمنحها أنتيتوكونمبو شرف الفوز بلقبها الثاني في الـ «أن
بــي آي ــه» وذل ــك عـلــى حـســاب فينيكس صـنــز بنتيجة  2-4في
السلسلة النهائية.
كتب رئيس الــوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس على «تويتر»
بكلمات تنم عــن فخر كبير «يانيس أنتيتوكونمبو المذهل!
يحتفل اليونانيون في كل مكان!» .وبسبب فارق التوقيت مع
الواليات المتحدة ،علم غالبية اليونانيين عندما استيقظوا
صباح يــوم أمــس بانتصار «الــوحــش اليوناني» الفائز بجائزة
أفضل العب في النهائيات في سن الـ  26عام ًا.
وبتسجيله  50نقطة و 14متابعة في المباراة السادسة أمام
أداء شبيه ًا باألداء التاريخي السطورة
صنزّ ،
قدم «طفل أثينا» ً
كرة السلة نجم شيكاغو بولز مايكل جــوردان الــذي سجل 55
نقطة في نهائي  ،1993أو أداء «الملك» ليبرون جيمس (لوس
أنجليس ليكرز) فــي الـمـبــاراة السابعة لنهائي عــام  2016مع
فريقه السابق كليفالند كافالييرز.
وأثنى الجميع من سياسيين ومعجبين وإعالميين على
انتصار ابــن أثينا ،فيما انهالت مستخدمو مــواقــع التواصل
اإلجتماعي في البالد بالمديح على أداء البطل اليوناني .كتب
وزير الخارجية نيكوس ديندياس على «تويتر»« :تهانينا ليانيس
أنـتـيـتــوكــونـمـبــو عـلــى ف ــوزه بـلـقــب دوري ك ــرة الـسـلــة األمـيــركــي
للمحترفين مع باكس وحصوله على جائزة أفضل العب في
العالم .مبروك يانيس!».
ويتحدر يانيس من عائلة مهاجرين نيجيريين وصلوا
إل ــى ال ـيــونــان ف ــي ع ــام  ،1991ح ـيــث ول ــد ون ـشــأ ف ــي أح ـيــاء
سيبوليا الفقيرة ،إحــدى ضــواحــي أثينا المحرومة .وهنأ
يــانـيــس وشـقـيـقــه ثــانــاسـيــس الـ ــذي لــم يتمكن مــن خــوض
النهائي بسبب الحجر الصحي ،كما أضــاف رئيس الــوزراء
الـســابــق« :أب ـنــاء والــديــن قــدمــا إلــى الـيــونــان مــن أجــل حياة
أفضل وقاما بتربية أسرتهما وفق المبادئ والقيم والمثل
العليا .إنه لشرف كبير أن تكون يوناني ًا».

باريس  -أ ف ب :أعلن منظمو بطولة العالم للدراجات النارية موتو
جــي بــي أمــس إلـغــاء جــائــزة تايلند الـكـبــرى الـتــي كــان مــن الـمـقــرر اقامتها
في  17أكتوبر المقبل ،وذلــك للعام الثاني توالي ًا بسبب تداعيات فيروس
كورونا .وأعرب كل من االتحاد الدولي للدراجات النارية «فيم» واتحاد الفرق
المشاركة فــي مــوتــو جــي بــي والـشــركــة الـمــروجــة للبطولة العالمية «دورن ــا
سبورتس» في بيان مشترك عن« :أسفهم الشديد لإلعالن عن الغاء الجائزة
ال ـك ـبــرى ..عـلــى الــرغــم مــن جميع الـجـهــود الـتــي بــذلــت مــن قـبــل االط ــراف
المعن ّية».
وواج ــه سباق هــذا الـعــام وال ــذي كــان مـقــررا اقامته على حلبة بــوريــرام

يعتمد على العكازات
شعر مانشستر سيتي بالقلق ،بشأن الحالة البدنية لنجمه فيل فودين ،قبل نحو 3
أسابيع من انطالق الموسم الجديد .ويعتمد فودين على العكازات حال ًيا ،بسبب اإلصابة
التي تعرض لها في القدم ،والتي أبعدته عن نهائي يورو  ،2020الذي خسرته إنجلترا أمام
إيطاليا بركالت الترجيح .وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية ،يأمل السيتي أن يجري
الالعب بعض الفحوصات األسبوع المقبل ،لمعرفة مدى خطورة اإلصابة وإمكانية
تعافيه السريع منها .وسبق أن قــال المنتخب اإلنجليزي إن إصابة الالعب غير
مـقـلـقــة ،لـكــن ارتـ ـ ــداءه ال ـح ــذاء ال ــواق ــي م ــؤخ ـ ًـرا يـتـسـبــب ف ــي قـلــق لبيب
جــوارديــوال مــدرب مانشستر سيتي ،قبل بداية حملته للدفاع
عن لقب البريميرليج .ويقضي فودين حال ًيا فترة إجازته،
ولن يعود إلى تدريبات فريقه إال في بداية أغسطس المقبل،
رفقة زمالئه في المنتخب اإلنجليزي ،جــون ستونز وكايل
والكر ورحيم ستيرلنج.

كومان ي�ستدعي
قائمة �أولية لرب�شلونة

الوقت

نهائيات كرة القدم األولمبية  -طوكيو  - ٢٠٢٠رجال

م�صر  -ا�سبانيا
المك�سيك  -فرن�سا
نيوزيلندا  -كوريا (ج)
�ساحل العاج  -ال�سعودية
الأرجنتين  -ا�ستراليا
اليابان  -جنوب �إفريقيا
الهندورا�س  -رومانيا
البرازيل � -ألمانيا

10:30
11:00
11:00
11:30
13:30
14:00
14:00
14:30

الدولية (شمال شرق) المصير ذاته لنسخة العام الماضي والتي ألغيت أيض ًا
بسبب جائحة «كوفيد »19-واألزمة الصحية وقيود السفر الدولية .وتبحث
الفئة الملكة عن حلول أخرى كبديل للجوالت المتعثرة ،بعدما تم تنظيم 9
جوالت حتّى اآلن وبقاء  9أخريات ضمن الروزنامة.
ويـتـصــدر ال ــدراج الفرنسي فابيو ك ــوارت ــارارو (يــامــاهــا) الترتيب العام
الحالي برصيد  156نقطة أمــام وصيفه ومواطنه يــوهــان زارك ــو (دوكــاتــي-
بــرامــاك) مــع  122نقطة .فيما يحتل دراج دوكــاتــي االيطالي فرانشيسكو
بانيايا المركز الثالث ( ،)109وتستضيف حلبة سبيلبرغ النمسوية السباقين
المقبلين في  8أغسطس (جائزة ستيريا) و 15منه (جائزة النمسا).

عام والجميع بخير ،م ّرت شعيرة عيد األضحى
} كل ٍ
المبارك بتفاؤل بأن جائحة كورونا تسير نحو االنكماش؛
بحسب الفريق الصحي واألرقام التي تصدر عنه ،ودعوته
ل ـمــواص ـلــة االل ـ ـتـ ــزام بــالـتـعـلـيـمــات ال ـم ـس ــاع ــدة ع ـلــى وأد
الجائحة ،والــدعــاء من قبل المؤمنين في صــاة العيد؛
بأن ُيعيد اهلل الوضع الصحي اآلمــن إلى ما قبل انتشار
كورونا وما حملته من أخبار ُمخيفة.
} يــأتــي العيد بعد أن يـكــون نــاديــا الــرفــاع والشباب
قــد اتفقا على انـتـقــال الــاعــب الـشــاب عـبــاس العصفور
للحنينية؛ في صفقة قال عنها الوسط الكروي ما قال،
فـكـ ُـثــرت االج ـت ـهــادات ح ــول ه ــذه الـصـفـقــة ،وم ــا إذا كانت
تستحق المبلغ المبرم بين الناديين ،أو أن يكون الالعب
ال ـش ــاب ب ــذل ــك ال ـم ـس ـتــوى الـ ــذي يـجـعــل ال ــرف ــاع يـنــافــس
لالستحواذ على بطاقته ،واختيار الالعب نفسه للوجهة
التي انتهى اليها.
} وأع ـت ـقــد ل ــو ل ــم يــكُ ــن ال ــاع ــب يـسـتـحــق م ــا حصل
عليه نــاديــه ،لما تمت المفاوضات من أصلها ،ومــا دخل
الـنــادي الملكي طرفا ،ألن الالعب من الواعدين الذين
ُيبشر المستقبل بأن تكون نجوميتهم ساطعة ســواء مع
الــرفــاع أو المنتخب الــوطـنــي ،ألن الكابتن علي عاشور
اعتاد الدفع بالوجوه الشابة لتسجل نجاحا ،كما فعل مع
محمد مرهون و سيدهاشم عدنان ،وكما سيفعل مع علي
سعيد وغيرهم.
} طبعا الشباب استحوذ على كامل قيمة الصفقة،
مع تركه لالعب حرية اختيار النادي الذي سينتقل إليه،
ومهما كان اختالفنا حول األمر؛ ّإل أن الشباب من حقه
االستثمار في العبيه ،لتقوية خزينته ،وليكون بإمكانه
البحث عن بديل بنفس قيمة العصفور الفنية ،فالنادي
ُيريد العودة لدوري األضواء ،وهذا لن يتم ّإل عبر وجود
العبين يخدمون استراتيجية الجهاز الفني الجديد.
} وعـ ـل ــى أي ـ ــة ح ـ ــال ف ـ ــإن نـ ـ ــادي ال ـش ـب ــاب أوكـ ـ ــل أم ــر
التفاوض بيد رئيس النادي ميرزا أحمد؛ ألنه وجد فيه
خـيــر مــن يــؤتـمــن عـلــى حـقــوق ال ـن ــادي ،كـمــا فــي كــل مــرة،
وعــاقــاتــه الشخصية ُت ـق ـ ِّوي مــوقــف ال ـنــادي دائ ـمــا ،ولــذا
دائـمــا ن ــراه ُيسجل نجاحا لمصلحة نــاديــه؛ منذ صفقة
بيليه واألخــويــن محمد وحسين سلمان وكريمي وعلي
سعيد وأيمن عبداألمير والمختار وغيرهم ،بما يعني أنه
الكتشاف الموهوبين.
} يبقى أن نُشير بأن صفقات االنتقال في البحرين
ودول مجلس التعاون؛ نرى أن ِقيمها المادية في ارتفاع،
مقابل المحترفين الــذيــن يــأتــون مــن الـخــارج ،بما يؤكد
أن الــاعــب الخليجي المتميز إذا مــا اخـتــار االحـتــراف،
وأحسن اختيار مدير أعمال متمرس كوسيط انتقال ،كلما
زادت قيمته المادية ،وهي ثقافة يجب أن ُتــزرع باكرا في
لمستقبل أفضل.
نفوس الالعبين الطامحين
ٍ

فودين ال يزال

تــشــــــاهــدون الــيــــوم
المباريات

على مسؤوليتي

علي الباشا

باك�س يحــرز لقبـه الأول مــنذ  50عــامـــ ًا
ميلووكي  -أ ف ب :أحــرز ميلووكي باكس لقبه األول في دوري كرة
عاما ،بعد أن حسم سلسلة الدور
السلة األميركي للمحترفين منذ ً 50
النهائي أمام فينيكس صنز  ،2-4بفوزه عليه  98-105في المباراة السادسة
في ميلووكي .وقاد العمالق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي حصد
ثان بعد  1971بتسجيله
جائزة أفضل العب في النهائيات فريقه الى لقب ٍ
ـارمــا صنز مــن لقبه األول فــي تاريخه بعد أن
 50نقطة و 14متابعة ،حـ ً
فـ ّرط األخير بتقدم -2صفر في السلسلة .وأصبح باكس خامس فريق
في تاريخ ال ــدوري فقط يحرز اللقب بعد خسارته أول مباراتين ،فيما
بات أنتيتوكونمبو الذي قام بخمس تصديات للكرة سابع العب فقط في
تاريخ النهائيات يصل إلى عتبة الخمسين نقطة.
وقال أنتتوكونبو بعد الفوز« :أريد أن أشكر ميلووكي ألنهم آمنوا بي.
أداء هائال
أريد أن أشكر زمالئي ألنهم لعبوا بكل قلب معي» .وقدم باكس ً
في األدوار اإلقصائية على أرضه ،إذ خسر مرة واحدة مقابل  10انتصارات
وهو أفضل سجل ألي فريق في تاريخ الـ«بالي أوف» .وكان الالعب الحائز
مهددا
على جــائــزة أفضل العــب فــي ال ــدوري فــي الموسمين الماضيين
ً
بالغياب عن المباراة األولى في السلسلة النهائية بسبب إصابة في ركبته،
عاما بات ثالث العب بعد مايكل جــوردان
لكن أنتيتوكونمبو البالغ ً 26
وحكيم أوالج ــوون يحصد جائزتي أفضل العــب فــي النهائيات وأفضل
مدافع في الدوري في موسم واحد.
وعلّق مدربه مايك بادنهولتسر« :إنه إنسان مميز .لقد تعلّمت الكثير
منه .إنه قائد مميز .هؤالء الالعبون هم أبطال كل يوم .كانوا حرصين
وتجمع  65ألف شخص في منطقة «دير ستريكت»
على التطور كل يوم».
ّ
خارج ملعب «فيسيرف فوروم» الذي مأله  20ألف مشجع وشاهدوا المباراة
على شاشات عمالقة في أمسية لم يخيب مع نهايتها فريقهم آمالهم.
وأكد أنتيتوكونبو« :أنا سعيد أني تمكنت من تحقيق ذلك مع هذا
الفريق من أجل ميلووكي .ويقول المدرب باد أنه علينا تكرار ذلك».
من جهته كان يأمل صنز تحقيق لقب أول في تاريخه الذي بدأ منذ
عاما) الذي كان يخوض
عاما .سجل المخضرم كريس بول (ً 36
ً 53
عاما في الدوري  26نقطة
النهائي للمرة األولى بعد مسيرة امتدت ً 16
هي األعلى في فريقه.

Local

{ رونالد كومان.

استدعى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قائمة تضم إجمالي 23
العبا ،بينهم  16من الناشئين .وهذه هي أول قائمة للمدرب في الموسم الجديد ()2022-2021
قبل مواجهة ناستيك دي تاراجونا وديا يوم أمس على ملعب يوهان كرويف .واستبعد كومان
من القائمة أربعة العبين دوليين من الفريق األول انضموا باألمس للتدريبات :جريزمان،
لينجليت ،ديباي ودي يونج .كما استبعد العب وسط فريق برشلونة (ب) نيكو جونزاليس،
بسبب مشكلة معوية .وضمت قائمة كومان المكونة من  23العبا كال من :ديست ،بيكيه،
بيانيتش ،ريكي بــويــج ،نيتو ،سيرجي روبــرتــو ،أومتيتي ،إينياكي بينيا ،أرن ــاو تيناس،
كويادو ،ديمير ،راموس مينجو ،جافي ،كوماس ،إسكوبار ،ماتيروس بيريرا ،بالدي ،إيجور
جوميز ،بيكي بولو ،ماناج ،ندياي ،هيروكي ومورتيمير.

{ إيفان غازيديس

ميالن يعلن �إ�صابة غازيدي�س
ب�سرطان الحنجرة
ميالنو  -أ ف ب :أعلن ميالن وصيف بطل الدوري اإليطالي في
كرة القدم الموسم المنصرم أنه تم تشخيص إصابة رئيسه التنفيذي
اليوناني األصل إيفان غازيديس بسرطان الحنجرة ،لكنه يأمل له
الشفاء العاجل .أفــاد النادي «اللومباردي» في بيان« :تـ ّـم تشخيص
إصــابــة رئـيـسـنــا الـتـنـفـيــذي إي ـفــان غــازيــديــس ب ـســرطــان الـحـنـجــرة»،
«بناء على سلسلة واسعة من االختبارات والفحوص ،يتوقع
مضيف ًاً :
تماما .وتابع سيظلّ إيفان يمارس عمله االعتيادي
األطباء أن يتعافى ً
أثناء خضوعه للعالج الالزم في العيادات المتخصصة».
وان ـض ــم غ ــازي ــدي ــس ال ـم ــول ــود ف ــي ج ـنــوب إفــري ـق ـيــا إل ــى ال ـنــادي
اإليطالي في عام  2018بعد تسع سنوات قضاها مع أرسنال اإلنكليزي
تغييرا جذر ًيا في الهيكل اإلداري في استاد اإلمــارات.
حيث أجــرى
ً
من ناحيته ،قال غازيديس البالغ  56عام ًا في بيان« :بالطبع ليس
هناك وقت جيد لتشخيص مرض السرطان» ،و«لكن اصبت بنوع من
ـدي طاقم
السرطان قابل للشفاء مع تشخيص إيجابي» .وتابع« :لـ ّ
طبي على أعلى المستويات ودعــم العديد من األحباء وكل شخص
في النادي ،وأنا واثق من كل النصائح التي تفيد بأن السرطان سيتم
عالجه بنجاح ،مع الشفاء التام».
وأكد غازيديس أن التشخيص األولي« :يوضح أهمية الفحوص
الطبية المنتظمة ،حتّى لو لم تكن لديك أعــراض» .ويأتي اإلعالن
عــن اصــابــة الرئيس التنفيذي لميالن بالمرض الخبيث فــي وقت
يتحضر فيه النادي لخوض في الموسم المقبل مسابقة دوري أبطال
أوروب ــا المتوج بلقبها  7م ــرات ،بعد غياب دام  7أع ــوام اثــر احتالله
للمركز الثاني في الـ «سيري أ» الموسم الماضي خلف جاره وغريمه
إنتر .وفي هذا الصدد ،قال غازيديس :لدينا فريق قوي داخل وخارج
«لدي ثقة كاملة في قدرتهم على دفع نادينا لألمام
الملعب ،وختمك ّ
ودائما فورزا ميالن».
خالل األسابيع المقبلة .نراكم قري ًبا
ً

عالمي
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{ ديل بوترو وزميله نوفاك ديوكوفيتش

ديوكوفيت�ش يتلقى
ر�سالة دعم ديل بوترو

{ تيدي رينر

رينر يك�شف عن �إ�صابة في ركبته
طــوكـيــو  -أ ف ب :كـشــف بـطــل ال ـج ــودو الـفــرنـســي تيدي
رينر ،الباحث عن تتويج أولمبي ثالث في الــوزن الثقيل ،عن
تـعــرضــه لـتـمــزق فــي أرب ـطــة ركـبـتــه الـيـســرى فــي نـهــايــة فبراير
الماضي حرمه ممارسة اللعبة لمدة شهرين ،وذلك في وثائقي
ستعرضه قناة «فرانس  »2اليوم .وفي الوثائقي الذي اطلعت
عليه وكالة فرانس برس وسيبث عشية افتتاح أولمبياد طوكيو
 ،يبدو رينر وهو يعاني من اصابة في ركبته اليسرى خالل نزال
ضمن معسكر تدريبي في المغرب.
قــال لـفــرانــس بــرس بعد االع ــان عــن هــذا الــوثــائـقــي «في
تلك اللحظة ،اعتقد اني تعرضت الصابة في الرباط الصليبي
(قطع) .اعتقدت ان هذا االمــر سيبعدني لسبعة أشهر .قلت،
اللعنة ،هــذا مــؤلــم ،هــذا مــؤلــم .أمسكت بركبتي .لكن أجبرت
نفسي على المشي ،صعدت فــوق البساط ثــم تــوقـفــت» .تابع
بطل العالم عشر مرات «بعد الفحص األول قالوا لي انه كيس
صغير .عندما عدت إلى فرنسا أجريت فحوص ًا جديدة ،وقالوا
ال .سألت نفسي :ما هي الـمــدة؟» .أضــاف« :قالوا لي شهرين،
ثالثة أشهر .أجبت :ال هذا مستحيل .في كل مسيرتي ،عندما
كانوا يقولون إن إصابة ما ستبعدني أربعة أسابيع ،أغيب نصف
المدة وأعود» .ويأمل رينر في  30يوليو أن يصبح أ ّول رياضي
فــي ال ـتــاريــخ يـحــرز ذهـبـيــة الـ ــوزن الثقيل ث ــاث مـ ــرات .وحــده
الياباني تاداهيرو نومورا المتوج في الوزن الخفيف أعوام 1996
و 2000و ،2004حقق هذا االنجاز.

يعتبر العب التنس األرجنتيني خــوان مارتن ديل بوترو،
ال ــداب ــة الـ ـس ــوداء لـنـظـيــره ن ــوف ــاك ديــوكــوف ـي ـتــش ف ــي األل ـعــاب
األولـمـبـيــة ،حيث تمكن مــن هزيمته فــي دورتـيــن متتاليتين.
وسيغيب األرجنتيني عــن أولمبياد طوكيو ،نـظــرا لخضوعه
لعلميات جراحية ،أبعدته عن المالعب لفترة طويلة .وحرص
دي ــل ب ــوت ــرو الـ ــذي تــربـطــه عــاقــة ج ـيــدة بــديــوكــوفـيـتــش ،على
تشجيعه في مسعاه للحصول على الميدالية الذهبية ،حيث
علق على صورة نشرها الصربي أثناء توجهه لطوكيو ،قائال:
«سأتابعك ..هذه المرة لديك فرصة للفوز يا صديقي» .وكان
ديل بوترو قد هزم ديوكوفيتش ،في مباراة الميدالية البرونزية
ألولمبياد لندن  .2012وبعد  4سنوات تكررت المواجهة بين
الالعبين ،في الــدور األول ألولمبياد ريــو دي جانيرو ،وتمكن
دي ــل ب ــوت ــرو أي ـضــا م ــن ال ـف ــوز عـلــى ال ـصــربــي ،الـ ــذي ق ــال بعد
المباراة« :مــن دون شك هي إحــدى أقسى الهزائم في حياتي
ومسيرتي ..ليس من السهل استيعاب األمر».

{ ديفيد أالبا اثناء تقديمه لوسائل اإلعالم

�أالبـا :رحـيـل زيـدان �أحــزنني
أعرب النمساوي ديفيد أالبا ،مدافع ريال مدريد الجديد يوم أمس،
عن سعادته بتمثيل الميرينجي .وقــال أالبــا ،خــال المؤتمر الصحفي
لتقديمه لوسائل اإلع ــام والجماهير« :انضمامي لــريــال مــدريــد حلم
تحقق ،إنه أكبر ناد في العالم ..الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله ،هو
إنني أتطلع للعب والمشاركة» .وأضــاف« :القميص رقم 4؟ لقد عرضوه
علي ألنه لم تكن هناك الكثير من الخيارات ،وأعرف ما يمثله هذا الرقم
في ريال مدريد».
وأردف أالب ــا« :شخص ًيا ق ــررت االنـتـقــال لــريــال مــدريــد ،لكي أتطور
كالعب وكشخص ،وتلقيت العديد من العروض ،لكنني لم أفكر في أي
شيء آخر ،وأعتقد أن هذا هو التحدي الذي كنت أبحث عنه» .وعن رحيل
المدرب زين الدين زيدان ،قال« :بالطبع شعرت بالحزن لرحيله ،لكنني
جدا
كنت
جدا باختيار أنشيلوتي ،ألنني أعرفه بالفعل ،ومتأكد ً
سعيدا ً
ً
من أننا سنقدم عمال رائـعــا» .وحــول إمكانية اللعب مع كيليان مبابي،
أجاب« :إنه العب عالمي ،لكن أعتقد أنه سؤال يجب أن يوجه لآلخرين».

وبخصوص اللغة ،قال نجم بايرن ميونخ السابق« :أعرف بعض الكلمات
اإلسبانية ،لكنني لم أتعلم أي شــيء ..سأبدأ في الــدراســة والتعلم في
جدا
أقرب وقت ممكن ،وبالطبع تحدثت مع كروس ،فلدي عالقة جيدة ً
معه» .وواصل« :في طفولتي كنت أتابع ريال مدريد ..لهذا من الرائع أن
أكون هنا اليوم» .وعن وجود ضغوط عليه ،في ظل ارتدائه لقميص قائد
قائدا ،وما قدمه
الفريق الملكي السابق ،سيرجيو راموس ،قال« :لقد كان ً
موجود في أذهــان الجميع ..لكنني لست هنا ألقــارن نفسي باآلخرين».
واسـتـطــرد« :كنت أتمنى اللعب مــع رام ــوس ..لكنني بالطبع أود اللعب
بجانب ف ــاران أيـ ًـضــا» .وأض ــاف أالب ــا« :حـيــن لعبت ضــد ري ــال مــدريــد في
سانتياجو برنابيو ،كان هذا من دواعــي ســروري ،واألجــواء كانت رائعة..
لهذا السبب أريــد تجربتها مرة أخــرى ،في أقــرب وقت ممكن» .واختتم:
«متأكد أننا يمكننا اللعب بشكل جيد للغاية ،في الموسم المقبل ..وأين
سألعب هو أمر يعود للمدرب ،كما أن اللعب بثالثي دفاعي أو عدمه هو
قراره أيضا».

{ آمبر مبير هيل

�آمرب هيل تن�سحب من �أوملبياد طوكيو
طوكيو  -د ب أ :أعربت العبة الرماية البريطانية آمبر
مبير هيل ،عن شعورها باإلحباط الشديد بعد انسحابها
من منافسات دورة األلعاب األولمبية في العاصمة اليابانية
طوكيو ،عقب تعرضها لإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكــانــت هـيــل هــي المصنفة األولـ ــى لفئة ال ـس ـيــدات في
مسابقة السكيت بمنافسات الــرمــايــة ،حيث كانت
م ــرش ـح ــة ل ـل ـف ــوز ب ـم ـي ــدال ـي ــة فـ ــي دورة األلـ ـع ــاب
األولمبية التي تنطلق في اليابان غدا .وأكدت
الجمعية األولمبية البريطانية ،أن عينة هيل
ج ــاءت إيجابية فــي فـحــوص فـيــروس كــورونــا
الـمـسـتـجــد ،كـمــا أضــافــت أن ــه لــن ي ـكــون لها
بديل لالعبة صاحبة  23عاما .وقالت هيل:
«ال يــوجــد كلمات لــوصــف مــا أشـعــر بــه اآلن،
بعد خمسة أع ــوام مــن االسـتـعــداد والـتــدريــب،
أشعر باإلحباط الشديد بعدما جاءت عينتي
إيجابية فــي فحوص كورونا
ال ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة ،مما
يـ ـعـ ـن ــي اضـ ـ ـط ـ ــراري
ل ــانـ ـسـ ـح ــاب مــن
فـ ــريـ ــق ال ــرم ــاي ــة
البريطاني».

نيمار ينجح يف حتقيق ما عجز عنه �أ�سالفه
نيقوسيا  -أ ف ب :لــم يكن يــوم السبت عــادي ـ ًا بالنسبة إلى
ال ـبــرازيــل ألن البلد المضيف نـســي ،قبل يــوم مــن انـتـهــاء ألعابه
األولمبية ،جميع مشاكله االقتصادية والسياسية واألمنية ،وحتى
الفشل الرياضي الــذي اختبره من ناحية النتائج والميداليات،
وذلــك بعدما تــوج باللقب الوحيد الــذي يغيب عن خــزائــه ،أي
ذهبية مسابقة كرة القدم.
اسـ ـتـ ـع ــد الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــون ح ـي ـن ـهــا السـ ـتـ ـض ــاف ــة األل ـ ـعـ ــاب
بالمظاهرات واإلضــرابــات والمشاكل السياسية التي آلت
إلــى إقـصــاء رئيسة الـبــاد ديلما روسـيــف واستبدالها وإن
لفترة انتقالية بغريمها ونائبها ميشال تــامــر ،ثــم ازداد
غضبهم بسبب فشل رياضييهم في االرتقاء إلى مستوى
الطموحات وخـصــوصـ ًا أن البلد ال ــذي يعاني اقتصادي ًا
أنفق أموا ً
ال طائلة من أجل استضافة الحدث .لكن نهاية
األلعاب حملت معها فرحة كبيرة لهذا البلد الذي احتضن
األلعاب األولمبية األولى في أمريكا الجنوبية ألن نيمار قاده
أخـيــر ًا إلــى تحقيق الحلم األولمبي وإح ــراز الذهبية التي
كانت تفتقدها خزائن «سيليساو».
ونجح نيمار في اختباره األولمبي الثاني بعد
 2012فــي تحقيق مــا عـجــز عـنــه ن ـجــوم كبار
آخــرون مثل فافا ودونغا وبيبيتو وروماريو
ورونالدو ورونالدينيو وريفالدو وألكسندر
ب ـ ــات ـ ــو ،وق ـ ـ ــاد «سـ ـيـ ـلـ ـيـ ـس ــاو» إلـ ـ ــى ال ـم ـجــد
األولمبي الذي طال انتظاره .كان نيمار
البطل في المباراة النهائية بتسجيله
هدف التقدم أمام المانيا من ركلة
حرة رائعة ثم الركلة الترجيحية
الـ ـح ــاسـ ـم ــة الـ ـت ــي أه ـ ـ ــدت بـ ــاده
الذهبية.
ج ـ ــاء ال ـت ـت ــوي ــج األول ـم ـب ــي
بنكهة خــاصــة إذ إن ال ـم ـبــاراة
أقيمت على ملعب «مــاراكــانــا»
األسـ ـط ــوري الـ ــذي ع ــاد بــالــزمــن
إل ـ ــى ع ـ ــام  1950ع ـن ــدم ــا اع ـت ـقــد
الـبــرازيـلـيــون أن لقبهم العالمي
األول في «الجيب» ،لكن الجمهور
ال ــذي بـلــغ ع ــدده حينها 199854
متفرج ًا مني بخيبة كبيرة بعدما

�أول حالة كورونا
في بعثة الوفد الم�صري
طوكيو  -أ ف ب :أصيب مــدرب المنتخب المصري
للجودو المشارك في بعثة الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو
 ،2020الهولندي جورجيو جيفزجياني ,بفيروس كورونا،
بحسب مــا أعلن عضو فــي اللجنة األولمبية المصرية
أمــس .وقــال الملحق اإلعــامــي للبعثة المصرية عمرو
سليم أن« :مـسـحــة أجــريــت لجميع المقيمين بالقرية
األولمبية فــي طوكيو األرب ـعــاء ،أظـهــرت نتيجة إيجابية
للخبير األجنبي لمنتخب الـجــودو الهولندي جورجيو
جيفزجياني».
وأض ـ ــاف سـلـيــم أن ال ـم ــدرب ال ـهــول ـنــدي م ـس ــؤول عن
ومحمد
محمد عبدالموجود
تدريب العبين فقط هما
ّ
ّ
عبدالعال وقد« :تم التأكد من أن مسحتيهما سلبيتان»،
مشير ًا إلى أن اللجنة الطبية المصرية «عزلت الالعبين
ووضعتهما تحت المالحظة احتياطي ًا» .ولفت إلــى أن
مدرب ًا فرنسي ًا سيصل الحق ًا إلى طوكيو لإلشراف على
تدريب الالعبين وبطل مصر في الجودو رمضان درويش
الذي وصل الى طوكيو أمس.

ر�سائل �ضد العن�صرية
في �أولمبياد طوكيو

نيمار
خسر «سيليساو» مباراة لقب «موندياله» أمام جاره اللدود المنتخب
األوروغــويــانــي  2-1في مـبــاراة كــان خاللها صاحب األرض البادئ
بالتسجيل .ومازال البرازيليون يتحسرون على ذلك النهائي حتى
اآلن رغــم أنهم عوضوا تلك الخيبة بإحرازهم الكأس الغالية 5
مرات منذ حينها.
سنحت أمام البرازيل فرصة التعويض على جمهورها عندما
اسـتـضــافــت مــونــديــال  2014عـلــى أرض ـه ــا لـلـمــرة ال ـثــان ـيــة ،إال أن
الخيبة تجددت بالخسارة التاريخية المذلة أمام الغريم التقليدي
المنتخب األلماني  7-1فــي نصف النهائي ،ثــم اكتملت المذلة
بخسارة مباراة المركز الثالث أمــام هولندا بثالثية نظيفة .لكن
نيمار ورفاقه في فريق المدرب روجيريو ميكال عوضوا على أبناء
بلدهم الذين يتنفسون كرة القدم وكانوا ينتظرون تلك اللحظة
طوي ً
ال حتى وإن لم تكن كرة القدم من المسابقات «المهمة» في
العالم األولمبي .وأصبحت البرازيل أول بلد مضيف يتوج باللقب
االولمبي منذ  1992حين فازت إسبانيا في أولمبياد برشلونة ،كما
أصبحت ثالث بلد يضم اللقب األولمبي إلى ألقاب كأس العالم
وكأس القارات والبطولة القارية (كوبا أميركا أو كأس أوروبا) بعد
األرجنتين وفرنسا.

طوكيو  -د ب أ :جثت العبات منتخبا بريطانيا وتشيلي
على ركبة واحــدة ،يوم أمــس ،وذلــك في رسالة ضد العنصرية
فــي الـيــوم األول مــن منافسات كــرة الـقــدم للسيدات فــي دورة
األلعاب االولمبية في طوكيو .وقالت ديمي ستوكس مدافعة
منتخب بريطانيا قبل المباراة« :نريد أن نظهر للجميع مدى
خـطــورة األم ــر» .وشـهــدت مـبــاراة أخــرى بين منتخب الــواليــات
المتحدة األمريكية ،حامل لقب بطولة كأس العالم ومنتخب
السويد ،جثو جميع الالعبات على ركبة واحدة ،وقال توماس
باخ رئيس اللجنة األولمبية الدولية« :هذا مسموح وال يخالف
القاعدة  ،»50وذلك في إشارة إلى القاعدة التي تمنع الشعارات
السياسية في األلعاب.
وسـمـحــت الـلـجـنــة األولـمـبـيــة لـلــريــاضـيـيــن بالتعبير عن
أنفسهم فــي المنافسات ،وذلــك قبل وقــت قصير مــن انطالق
األولمبياد ،لكن األمر ال زال ممنوعا عند تسلم الميداليات.
ويمكن لــاتـحــادات الرياضية المختلفة أن تـقــرر إذا مــا كان
األمــر مقبوال خــال المنافسات أم ال .وكــان االتـحــاد الدولي
لكرة القدم «فيفا» قد وافــق على جثو الالعبين على ركبتهم
قبل المباريات ،مشيرا إلى إيمانه بحرية التعبير.

كـري�ســ�تيانو رونــالـ�دو مـتـ�أرجـــ�ح بين قـــ�رارين
كشف تقرير صحفي إيطالي يــوم أمس،
عن تأرجح مصير النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو مهاجم يوفنتوس ،في الموسم المقبل.
ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع يوفنتوس

حتى نهاية الـمــوســم المقبل ،مــع وج ــود أنباء
تفيد بإمكانية رحيله هــذا الـصـيــف .وبحسب
صحيفة «كــوري ـيــري ديـلــو س ـبــورت» اإليـطــالـيــة،
فإن كريستيانو رونالدو سيصل تورينو ،األحد

المقبل ،من أجل االنضمام لتدريبات يوفنتوس،
استعدادا للموسم الجديد .وأضافت الصحيفة،
ً
حاسما حول مستقبله
أن رونالدو لم يتخذ قرا ًرا
ً
حتى اآلن ،لكن األق ــرب أنــه سيكمل عقده مع

يــوفـنـتــوس ،أو سينتقل لـبــاريــس ســان جيرمان
حاليا بعد
هذا الصيف .ويقضي رونالدو إجازته
ً
المشاركة في كأس األمم األوروبية «يورو ،»2020
والخروج من ثمن النهائي أمام بلجيكا.

«دار غريب» يعر�ض يف �سبتمرب

ورقة من دفتري
ال�سياحي ()5
jafabbas19@gmail.com

جعفر عباس

في سلسلة المقاالت بالعنوان أعاله أقوم بزيارة عديد الدول
التي طفت بها خالل السنوات السابقة للحقبة الكوروناوية ،التي
عشنا فيها محبوسين في بيوتنا وحركتنا مشلولة أو محدودة
حتى داخــل الـمــدن التي نعيش فيها ،وتلك الــزيــارات بالضرورة
افتراضية ،ألنها في واقــع األمــر اجترار لذكريات قديمة ،وال بد
لي من توضيح انني لست حزينا لعدم قدرتي على السفر بسبب
الحرص على تفادي اإلصابة بالكورونا ،فلست من هواة السفر،
ليس نـفــورا مــن فـكــرة «الـسـيــاحــة» ،ولـكــن لنفوري مــن المطارات
والطائرات ،وسبحان اهلل كنت يوما ما أحس بأنني أتيت بما لم
يستطعه األوائل عندما ركبت الطائرة أول مرة وزرت مصر وبعدها
بريطانيا ،أمــا اليوم فحالي كحال المغازلجي المتقاعد الذي
يبكي على أطالل شبابه:
إني امرؤ مولع بالحسن أتبعه ** ال حظ لي منه إال لذة النظر
(وأت ــذك ــر هـنــا الـصــديـقـيــن ال ـلــذيــن ت ـج ــاوزا الـثـمــانـيــن وكــانــا
يجلسان في حديقة عامة وتمر بهما أســراب الحسان ،فتساءل
أحــدهـمــا :هــل تــذكــر عندما كنا نــأتــي هنا قبل نحو ستين سنة
ونـطــارد الفتيات بمعسول الـكــام؟ فقال اآلخ ــر :نعم أذكــر ذلك
ولكنني ال أذكر لماذا كنا نفعل ذلك).
المهم :توقفنا يــوم أمــس عند محطة زيــارتــي األولــى للندن
وما صاحبها من صدام حضارات تمثّل في عدم معرفتي بكيفية
الـتـعــامــل مــع مـخـتــرعــات ال ـقــرن الـعـشــريــن مـثــل ال ـق ـطــارات التي
تمشي تحت األرض والسلم الكهربائي متحرك الدرجات والهاتف
الذي يرد تلقائيا على المكالمات ألنه مزود بخاصية التسجيل
الصوتي ،وقد تمكنت وبمرور الوقت على التأقلم مع تلك األشياء،
ولكنني عشت طــوال فترة بقائي فــي لندن فــي ذلــك الــزمــان في
حالة رعب من السير في الشوارع التي كانت تعج وتضج بكالب
ضخمة الكراديس تمشي على أرصفة الشوارع مع أصحابها ولم
يكن تزويد الكلب بمقود إلزاميا وقتها.
ث ــم ك ــان م ــا ك ــان م ــن أم ــر جـ ــاري اإلن ـج ـل ـيــزي ال ـك ـهــل ال ــذي
استوقفني ذات صباح وسألني عن بلدي ومــا ان عــرف انني من
السودان حتى طفق يحكي لي عن ذكرياته فيه عندما كان جنديا
شــابــا فــي الجيش البريطاني ومــرابـطــا فــي أنـحــاء مختلفة من
الـســودان ومـصــر ،ثــم دعــانــي لكوب شــاي فــي بيته فــي يــوم معلوم
اتفقنا حوله ،وفي ذاك اليوم المعلوم وتوقيت الزيارة الذي كان
محددا بالدقيقة والثانية طرقت الباب جاء الرجل ومن خلفه
كلب في حجم ثور هولشتاين ،فتراجعت على الفور بضع خطوات
إلى الــوراء مع التأهب للركض مبتعدا من بيت صاحبنا ،ولكنه
طـمــأنـنــي ب ــان الـكـلــب ودود ،فــدخـلــت بيته بــرجـلــي الـيـســرى وأنــا
أهمهم :اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث ،وتابعت صاحب
البيت تاركا بيني وبين الكلب مسافة «آمنة» ،حتى جلست معه في
سدا ومن خلفهم
غرفة الجلوس ،وأنا أهمهم «وجعلنا من بينهم َّ
سدا فأغشيناهم فهم ال يبصرون» ،وظل الكلب ابن الكلب جالسا
بين قدمي مضيفي لحين من الوقت ،ثم تحرك صوبي (دا جايي
لــي أن ــا ب ــأه كـمــا ق ــال ع ــادل إم ــام فــي مسرحية شــاهــد مــا شافش
حاجة عندما رأى أسدا يقترب منه) واقترب مني وصار يشمني،
وبدأت في التعرق المفضي إلى فقدان السوائل ،ولكن الرجل لم
يشفق لحالي بل طلب مني الرجل ان أداعبه كي يصبح صديقي
ويزول خوفي منه ،فلمست رأسه بحذر فما كان من الكلب اال ان
قفز وجلس فوق حجري ،وتخيل ان يجلس فوقك ثور هولندي
له مخالب وأسنان حادة األطــراف كما المسامير وزنه يربو على
الثالثين كيلوجراما مربعا ،ثم تحول الكلب من مرحلة الشم
إلى اللحس!! نعم فقد بدأ يلحس خدي بلسان كورق السنفرة،
والـخــواجــة مبسوط وأن ــا أعـيــط ،هــو يـقــول :هــي اليـكــس يــو (إنــه
يحبك) وأنا أقول في سري :تلوكك أنت وهو سمكة قرش وتقرقش
عظامك.
حدثت صديقا لي في لندن عن تلك التجربة المرعبة فقال
لي :ال تخف من كالب لندن حتى لو عضتك ،ولكن احذر عضة
سواح العالم الثالث.

�شيماء رحيمي :التمثيل المجال الأكثر �شقاء
كتبت  -زينب إسماعيل
قالت اإلعالمية شيماء رحيمي ،إحدى أبطال مسلسل دار غريب
إن تجربتها الدرامية األولى كانت تمر بفكرة القبول والرفض ،مبينة
أن تكرارها مرهون بنجاحها بعد عــرض المسلسل ،مشيرة إلــى أنها
ستتخذ القرار بعد مشاهدته.
ولـفـتــت إل ــى أن ـهــا س ـتــواصــل تـقــديــم ال ـبــرامــج الـتـلـفــزيــونـيــة ،رغــم
تقديمها كافة أنواعها ،كما ستبحث عن ما هو جديد ومغاير.
وبـعــد انـتـهــاء فـتــرة التصوير الـتــي مضت عليها  5أشـهــر ،رفضت
رحيمي اإلف ـصــاح عــن تفاصيل المسلسل ،لكنها أك ــدت أن شخوصه
وقصته وأحداثه غريبة ومفاجئة .واكتفت بذكر أن شخصيتها الدرامية
في المسلسل ال تشبهها ولكن ستحب من الجمهور.
وذكرت أن موعد عرضه في سبتمبر المقبل لكنها لم تحدد قنوات
أو منصات العرض ،وهو الزال في مرحلة المونتاج.

امر�أة ت�سرق �ألما�سا بماليين الدوالرات بطريقة غريبة
ســرقــت ام ــرأة مــاســا بقيمة
 4.2ماليين جنيه إسترليني
م ــن ت ــاج ــر مـ ـج ــوه ــرات فــاخــرة
في لندن ،حيث تظاهرت بأنها
خـبـيــرة فــي األح ـج ــار الكريمة
ل ـت ـس ـت ـبــدل خ ـ ــال تـمـحـيـصـهــا
الماس الحقيقي بالمزيف.
وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا نـ ـق ــل م ــوق ــع
«روس ـ ـيـ ــا ال ـ ـيـ ــوم» ع ــن صحيفة
«ال ـ ـ ـجـ ـ ــارديـ ـ ــان» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة،
ان ـت ـح ـلــت الـ ـم ــرأة ال ـت ــي تــدعــى
ل ــول ــو الك ـ ــات ـ ــوس صـ ـف ــة خـبـيــر
أحجار كريمة ،وتظاهرت بأنها
تقيم  7ماسات في صالة عرض
«بودلز» في شــارع نيو بوند في
مايفير بوسط لندن.
ووض ـ ـ ـعـ ـ ــت الـ ـ ـج ـ ــواه ـ ــر فــي
م ـح ـف ـظ ــة م ـق ـف ـل ــة وكـ ـ ـ ــان مــن
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر حـ ـفـ ـظـ ـه ــا فـ ـ ــي ق ـبــو
الـ ـ ـج ـ ــواه ـ ــرج ـ ــي فـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار

{ تعبيرية.
ت ـســديــد قـيـمـتـهــا ،وع ـنــدمــا تم
ف ـتــح ال ـح ـق ـي ـبــة وجـ ــد الـخـبـيــر
الحقيقي  7حبات صغيرة من
الماس المزيف فيها.

ح ــال ــة م ــن ال ـق ـلــق سـيـطــرت
ع ـل ــى م ـح ـبــي وزم ـ ـ ــاء ال ـف ـنــانــة
المصرية ياسمين عبدالعزيز،
ال ـ ـتـ ــي أجـ ـ ـ ــرت ج ـ ــراح ـ ــة ص ـع ـبــة
خ ــال األي ـ ــام ال ـمــاض ـيــة ،وعـلــى
أث ــره ــا ت ــم اح ـت ـجــازهــا بالعناية
ال ـمــركــزة فــي مستشفى الـســام
الدولي ،حيث طالتها الكثير من
الشائعات خالل األيام الماضية،
ب ـع ــدم ــا ق ـي ــل إنـ ـه ــا ف ــي غـيـبــوبــة
ت ــام ــة ،وحـ ــاول الـبـعــض تخمين
الجراحة التي أجرتها والخطأ
الطبي الذي نتج عنها.
إال أن الخبر السعيد الذي
أعلنه وائ ــل عـبــدالـعــزيــز ،شقيق
الفنانة المصرية ،هو أنها غادرت
العناية الـمــركــزة بعد التحسن
ال ـح ــادث فــي حــالـتـهــا الصحية،
وهــو مــا سبق أن أكــدتــه الفنانة

أع ـل ـنــت ال ـه ـنــد وفـ ــاة صبي
فــي الـحــاديــة عـشــرة مــن عمره
بـ ـسـ ـب ــب اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة بـ ـفـ ـي ــروس
إنفلونزا الطيور مــن الساللة
(اتــش5إن )1في أول حالة وفاة
مـ ــن ن ــوع ـه ــا فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وه ــو
مــا يسلط ال ـضــوء عـلــى خطر
محتمل جديد فــي ثاني أكبر
دول الـ ـع ــال ــم مـ ــن ح ـي ــث ع ــدد
الـسـكــان والـتــي مــازالــت تواجه
صعوبات في مكافحة جائحة
كورونا.
وذك ـ ــر ب ـي ــان ل ـل ـح ـكــومــة أن
ال ـص ـبــي دخـ ــل إلـ ــى مستشفى
ف ــي ن ـيــودل ـهــي ف ــي ال ـثــانــي من
يوليو وتوفي يوم الثالثاء بعد

أن تطورت حالته إلى فشل في
وظائف األعضاء.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان أن
المسعفين الــذيــن شــاركــوا في
عالج الصبي وأسرته معزولون
صـحـيــا ،كـمــا بـ ــدأت الـسـلـطــات
عملية لتعقب المخالطين.
وذكر البيان أن إدارة تربية
الـحـيــوانــات فــي والي ــة هــاريــانــا
مسقط رأس الصبي في شمال
البالد لم تعثر على أي حاالت
يشتبه في إصابتها بإنفلونزا
الطيور وكثفت جهود المراقبة.
وشـ ـه ــدت ال ـه ـنــد أك ـث ــر من
ســت مــوجــات تـفــش إلنـفـلــونــزا
ال ـط ـيــور ع ـلــى م ــدى الـعـقــديــن

{ ياسمين عبدالعزيز.
يحدث تلوث نتيجة خطأ طبي،
وحتى اآلن لم تعلن العائلة
تسبب في تدهور حالتها بشكل
ال ـجــراحــة ال ـتــي كــانــت ياسمين
سريع.
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ت ـج ــري ـه ــا ،ق ـب ــل أن

�سوي�سري محب للم�شي يغالب مر�ض ال�شلل الرعا�ش ويخطط لتحد جديد

{ السويسري المصاب بالمرض.

وقال المدعي العام فيليب
سـ ـ ـت ـ ــوت« :خ ـ ـفـ ــة ي ـ ــد ال ـم ــدع ــى
ع ـل ـي ـهــا س ــاع ــدتـ ـه ــا فـ ــي ســرقــة
حبات األلماس».

والكــاتــوس ذات الـ ــ 60عاما
ولــدت فــي رومــانـيــا وعــاشــت في
فرنسا ،وتنفي التهم الموجهة
إليها.

الهن�د ت�س�جل �أول وف�اة بي�ن الب�ش�ر ب�س�بب �إنفلون�زا الطي�ور

�أخب�ار �س�ارة ..يا�س�مين عبدالعزي�ز تغ�ادر العناي�ة المرك�زة
نهال عنبر في تصريحات سابقة
لــ«الـعــربـيــة.نــت» ،مشيرة إلــى أن
الحالة تتحسن وأنها ليست في
غيبوبة ،والعائلة ستخرج خالل
ساعات لتوضيح ما كانت تعانيه
الفنانة المصرية.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـق ـ ـيـ ــق ي ــاسـ ـمـ ـي ــن
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز ،فـ ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـشـ ــور
مقتضب كتبه عبر حسابه على
«فيسبوك» ،أن الــزيــارة ممنوعة
عن شقيقته التي خرجت لتوها
من العناية المركزة وتوجد في
غرفة عادية.
ومـ ــن الـمـنـتـظــر أن تخضع
ياسمين عبدالعزيز للمالحظة
خالل األيام المقبلة ،للتأكد من
تحسن حالتها بشكل كبير ،على
أن يـسـمــح بـعــدهــا ب ــال ــزي ــارات أو
تغادر المستشفى إلى منزلها.

وأكــدت شيماء أن التجربة الجديدة مغامرة قاسية ،تختلف في
صعوبتها عن أي المجاالت التي اشتغلت فيها ،وهــي ال تتشابه مع
إنتاج البرامج.
وأوض ـح ــت رحـيـمــي أن «أول أسـبــوعـيــن م ــن الـتـجــربــة ك ــان صعبا
للغاية بسبب الجهد المبذول .مجال التمثيل هو األشقى ،وسأتوقف
عن توجيه النقد ألي عمل فني أو ممثل ســواء كــان محترفا أو غير
محترف».
وقالت إن «دار غريب» لم يكن العرض الدرامي األول للدخول في
مجال التمثيل ،بل كانت هناك عروض متتالية سابقة رفضتها بسبب
عــدم الـجــاهــزيــة والـتـخــوف مــن نسف اإلن ـج ــازات اإلعــامـيــة كمقدمة
برامج.
وبينت أن دخولها المجال جاء من بعد إيمان المخرج البحريني
حسين الحليبي بقدراتها الفنية ،ومنحها دور بطولة في هذا العمل
بمعية نجوم بحرينيين وخليجيين.

يـ ـسـ ـتـ ـع ــد سـ ــوي ـ ـسـ ــري مـ ـص ــاب
بمرض الشلل الــرعــاش قطع أكثر
م ــن  1100ك ـي ـلــوم ـتــر ف ــي مـنـطـقــة
جـ ـب ــال األلـ ـ ــب م ــن أج ـ ــل ال ـتــوع ـيــة
ب ــال ـم ــرض الـ ـ ــذي ي ـص ـيــب ال ـج ـهــاز
ال ـع ـص ـب ــي ل ـت ـح ــد ج ــدي ــد ب ـع ــد أن
أج ــري ــت ل ــه ج ــراح ــة ل ـ ــزرع أق ـطــاب
كهربائية في الدماغ.
وق ـ ــاوم اي ــف أوب ــرس ــون تقلص
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــات وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض أخ ـ ـ ـ ــرى
السـتـكـمــال رحـلـتــه ال ـتــي اسـتـمــرت
ثالثة أشهر العام الماضي.
وان ـت ـخ ــب أوبـ ــرسـ ــون شخصية
ع ـ ــام  2020م ــن سـ ـك ــان الـمـنـطـقــة
المحيطة بمنزله فــي نـيــون قــرب
جنيف.
وق ـ ـ ــال أوب ـ ــرس ـ ــون ( 52ع ــام ــا)
لتلفزيون رويترز «ما حفزني على
القيام بهذه الرحلة هو أنني كنت

أريد تعريف الناس بدرجة أكبر بهذا
ال ـم ــرض غ ـيــر ال ـم ـع ــروف حقيقة.
لــذلــك قمت بــأمــر أعتقد أنــه مهم
وق ــد يتعاطف مـعــه ال ـنــاس .بعض
ال ـن ــاس فـهـمــوا أك ـثــر مـمــا تــوقـعــت.
النتائج تجاوزت التوقعات».
وأص ـي ــب أوب ــرس ــون وه ــو العــب
ج ــول ــف م ـح ـت ــرف بـ ـم ــرض الـشـلــل
الرعاش عندما كان عمره  35عاما
في  .2004والشلل الرعاش خلل في
الــدمــاغ يسبب االرت ـعــاش وصعوبة
ف ــي ال ـم ـش ــي والـ ـ ـت ـ ــوازن وال ـت ـنــاغــم
ال ـحــركــي وت ــزي ــد األعـ ـ ــراض ب ـمــرور
الوقت.
ويعتزم أوبرسون القيام بتحد
جديد لم يفصح عن تفاصيله «في
هذا التحدي الجديد ستكون هناك
دراجـ ــة ..دراج ــة بـثــاث الـعـجــات..
ستكون لدي دراجة مخصصة لي».

ال ـ ـمـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن وت ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــت م ــن
الـسـيـطــرة عـلـيـهــا جـمـيـعــا ولــم

يـتــم إع ــان أي إصــابــة بشرية
بالمرض فيها من قبل.

{ شيماء رحيمي.

«�إن�ستجرام» يتيح لم�ستخدميه مزيدا
من التحـكـم بالمحتويات «الح�سا�سة»
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي إمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــان
م ـس ـت ـخــدمــي «إن ـس ـت ـج ــرام»
أن ي ـ ـ ـقـ ـ ــرروا م ـ ــا إذا ك ــان ــوا
ي ــري ــدون الـقـلـيــل أو الكثير
أو ال ش ــيء إط ــاق ـ ًا م ــن أي
محتوى قد يكون صادم ًا ،إذ
أضافت الشبكة االجتماعية
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزة ت ـت ـي ــح
للراغبين الحد من ظهور ما
يوصف بالصور «الحساسة»
ع ـلــى خ ــاص ــة حـســابــاتـهــم.
ومن اآلن فصاعداً ،سيتوافر
للمستخدمين إمكان االختيار بين «السماح» أو «التحديد» و«التحديد
أك ـثــر» فــي مــا يتعلق بــالـصــور ومـقــاطــع الـفـيــديــو الـتــي قــد «تــزعــج أو
تـســيء» .إال أن خيار «السماح» لن يكون متوافرا لألشخاص الذين
تقل أعمارهم عن  18عــامـ ًا .والحظت شركة «فيسبوك» التي تملك
التطبيق الشهير في بيان أن «لكل شخص تفضيالت مختلفة فيما
يتعلق بما يريد رؤيته في «إكسبلور» (أي الخالصة العامة) ،وستوفر
ميزة التحكم هــذه المزيد مــن الـخـيــارات» للمستخدمين .ويتعلق
المحتوى «الحساس» في «إنستجرام» وخصوص ًا بالعنف والتلميحات
الـجـنـسـيــة .وتـحـظــر قــواعــد الـشـبـكــة خـصــوصـ ًا ال ـع ــري ،إذ ال ُيسمح
للمستخدمين بإظهار أجــزاء معينة من الجسم ،مع استثناءات في
حاالت الرضاعة الطبيعية أو األعمال الفنية .وذ ّكــرت المنصة بأنها
سبق أن بدأت «باعتماد هذا التوجه مكن خالل استخدام أدوات بينها
القدرة على تعطيل التعليقات أو تمكين المستخدم من منع شخص
ما من التفاعل معه» على «إنستجرام» .وقبل أربــع سنوات ،أضافت
الشبكة أيض ًا خاصية «فلتر» تتيح تمويه المحتوى «الحساس» ،مع
تحذير يترك للمستخدم الخيار في رؤية الصورة أم ال.
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ان����ط��ل�اق م���ه���رج���ان «ال����ذي����د»
ل��ل��رط��ب بم�شاركة ال��ع�����ش��رات من
م ��زارع ��ي ال��ن��خ��ي��ل ف��ي الإم�����ارات
تنطلق الـيــوم الخميس فعاليات النسخة الخامسة من
«مهرجان الذيد للرطب» الــذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة
الشارقة على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الذيد بمشاركة
الـعـشــرات مــن مــزارعــي النخيل مــن إم ــارة الـشــارقــة ومختلف
إمارات دولة اإلمارات.
ووف ــق وكــالــة أن ـبــاء اإلمـ ــارات (وام) أم ــس األرب ـع ــاء ،يحفل
المهرجان هذا العام باألجواء التراثية وبالمسابقات التنافسية
بين مــاك النخيل والـمــزارعـيــن فــي عــرض مختلف أصناف
الرطب من إنتاج موسم  2021التي رصدت لها غرفة الشارقة
جوائز قيمة تبلغ مليونا و 500ألف درهم.
ويــأتــي ذل ــك فــي إط ــار سـعــي الـغــرفــة لمضاعفة االهـتـمــام
بالنخيل والمساهمة فــي دعــم الـمــاك والـمــزارعـيــن وتطوير
الصناعات المحلية القائمة على الرطب واالرتقاء بها ورفع
جودة المنتج اإلماراتي.

{ جين ساكي.

�إ�صابة موظفين في البيت
الأبي�ض بفيرو�س «كورونا»
أصيب أشخاص يعملون في البيت األبيض
ب ـكــوف ـيــد 19-بـيـنـهــم م ـس ــؤول ،رغ ــم أن ـهــم تلقوا
جرعتي اللقاح المضاد للوباء ،وفــق ما أعلنت
المتحدثة باسم اإلدارة األمريكية جين ساكي
يــوم الثالثاء .وأوضـحــت ساكي خــال مؤتمرها
الصحفي اليومي أن «مسؤوال في البيت األبيض
تلقى جــرعـتــي الـلـقــاح تبينت إصــابـتــه االثنين
ب ـكــوف ـيــد ،»19-مــوضـحــة أن الـشـخــص ال ــذي لم
تكشف هويته كان موجودا خارج البيت األبيض
ولم يظهر سوى أعراض «طفيفة» .والمتحدثة
ال ـتــي كــانــت تـجـيــب ع ــن سـ ــؤال ح ــول مـعـلــومــات
قدمتها الصحافة األمريكية أوضحت الحقا أن
الشخص المصاب ليس مسؤوال كبيرا .وكانت
إدارة جو بايدن قد تعهدت بالكشف عن أي حالة
إيجابية في حال رصدها .وقالت بعد ذلك ردا
على ســؤال آخــر ،من دون إعطاء رقم دقيق ،إنه
«كــانــت ه ـنــاك» ح ــاالت أخ ــرى ألش ـخــاص تلقوا
جــرعـتــي الـلـقــاح وثـبـتــت إصــابـتـهــم بـكــوفـيــد19-
ب ـيــن مــوظ ـفــي ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض .وأوضـ ـح ــت أن
البروتوكوالت الصحية في البيت األبيض «لم
ت ـت ـغ ـيــر» .وت ــأت ــي ه ــذه ال ـت ـصــري ـحــات ف ــي الــوقــت
الذي تعمل فيه إدارة بايدن على تحريك حملة
الـتـطـعـيــم فــي ال ـبــاد ال ـتــي تــواجــه ع ــودة ظهور
العدوى بسبب انتشار المتحورة دلتا.

ركب الطائرة متنكرا في �صورة
زوجته ..وال�سبــب كـورونـا
بعدما تنكر في هيئة زوجته على أمل ركوب
الطائرة في رحلة داخلية ،يواجه رجل إندونيسي
تهمة قد تؤدي به إلى السجن .وقالت شبكة «سي
إن إن» اإلخ ـبــاريــة األمــريـكـيــة ،إن الــرجــل الــذي
أشير إليه ب ــ«دي دبليو» صعد على متن طائرة
تابعة لشركة «سيتي لينك» منخفضة الكلفة،
في رحلة داخلية بين العاصمة جاكرتا ومدينة
تيرنات شـمــال شــرقــي إندونيسيا .وك ــان الرجل
يــرتــدي نـقــابــا يغطي وجـهــه منتحال شخصية
زوجـتــه ،وتـبـيــن أن قـصــده مــن وراء ذلــك السفر
رغ ــم ثـبــوت إصــابـتــه بـفـيــروس ك ــورون ــا ،فــي حين
أن قواعد السفر تمنع مرضى «كوفيد  »19من
رك ــوب ال ـطــائــرات .وأراد الــرجــل االس ـت ـفــادة من
نتائج فـحــوص زوجـتــه السلبية ،فــأخــذ هويتها
ومالبسها محاوال السفر متنكرا في شخصها.
وبالفعل ،تمكن الرجل من تحقيق نجاح جزئي،
إذ مر عبر أجهزة األمــن في المطار ولــم يشك
فيه أحــد ،وصعد إلــى الطائرة التي حلقت به,
لكن الحيلة لم تكتمل ،إذ أن إحدى المضيفات
على متن الطائرة شاهدته وهو يدخل الحمام،
ليخرج بعد قليل وهــو يــرتــدي مالبس الرجال
وق ــد أخـفــى الـنـقــاب جــانـبــا .وأبـلـغــت المضيفة
سـلـطــات ال ـم ـطــار ف ــي ت ـيــرنــات ،ال ـتــي احـتـجــزت
الراكب فور نزوله من الطائرة ،وأخضع لفحص
كورونا وكانت نتيجته إيجابية .وفي وقت الحق
تم إخضاع المسافر المزيف للحجر المنزلي.

{ ضابطة أمن تعمل في تأمين الحجاج.

لأول مرة� ..سعوديات ي�شاركن في ت�أمين الحجاج والمعتمرين
شــاركــت عـشــرات مــن الجنديات السعوديات،
ألول مــرة ،فــي تأمين موسم الحج لسنة ،2021
فمنذ أبــريــل  2021انـضـمــت ع ـشــرات الجنديات
السعوديات إلى قوى األمن المسؤولة عن مراقبة
الحجاج المعتمرين في مكة والمدينة ،بعد أن
كانت تلك المهمة خاصة فقط بالجنود الرجال.
وب ـح ـس ــب وكـ ــالـ ــة «روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» ل ــأنـ ـب ــاء ،أم ــس
األربعاء  21يوليو  ،2021فإن هذا المستجد في
تأمين شعائر الحج يندرج في إطار «اإلصالحات
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة» ال ـتــي أطـلـقـهــا ولــي
ال ـع ـهــد الـ ـسـ ـع ــودي األمـ ـي ــر م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان،

وخـطــط لتحديث المملكة الـمـحــافـظــة وجــذب
مساع لتنويع الموارد
استثمارات أجنبية ضمن
ٍ
االقتصادية.
مستلهمة مهنة أبيها الراحل قررت السعودية
منى االنضمام إلى قوى األمن في بالدها لتكون
ضمن أول مجموعة مــن الجنديات السعوديات
الالئي يشاركن في تأمين موسم الحج .تقضي
منى نوبة عملها متجولة فــي المسجد الحرام
بمكة وهــي ترتدي زيــا باللون الكاكي يتألف من
سترة طويلة وسروال فضفاض وبيريه أسود اللون
تضعه فوق حجاب يغطي شعرها.

وقــالــت مـنــى« :الـتـحـقــت بالسلك العسكري
وأكـمــل مسيرة وال ــدي رحمة اهلل عليه فــي أطهر
بقعة فــي بيت اهلل الـحــرام لخدمة ضيوفه وهي
خدمة سامية للغاية» ،رافضة ذكر اسم عائلتها.
وقالت سمر وهي جندية سعودية أخرى في أمن
الحج والعمرة بينما تراقب الحجاج قرب الكعبة
ان عائلتها شجعتها على االنضمام إلى الخدمة
العسكرية بعد أن درست علم النفس.
وأضــافــت« :هــذا انجاز عظيم لنا وأكبر فخر
لنا أن نكون تحت خدمة الدين والــوطــن وتحت
خدمة ضيوف الرحمن».

«اليون�سكو» تحذف مدينة ليفربول الإنجليزية من قـائـمـة الـتراث العالمي
ح ـ ـ ــذف ـ ـ ــت مـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول
االنجليزية من قائمة منظمة األمم
المتحدة للتربية والـعـلــم والثقافة
(اليونسكو) لمواقع التراث العالمي
ب ـعــد أن ق ــال ــت الـمـنـظـمــة ان مـبــانــي
جديدة في المدينة من بينها استاد
لـكــرة ال ـقــدم تـقــوض جــاذبـيــة مــرافــئ
ل ـي ـف ــرب ــول الـ ـت ــي تـ ـع ــود إل ـ ــى الـعـصــر
الـ ـفـ ـيـ ـكـ ـت ــوري .واخـ ـتـ ـي ــرت ل ـي ـفــربــول
كـمــوقــع لـلـتــراث الـعــالـمــي ع ــام 2004
ما وضعها في مصاف معالم ثقافية
بارزة كسور الصين العظيم وتاج محل
وب ـ ــرج ب ـي ــزا ال ـم ــائ ــل .وال ـم ــدي ـن ــة هي
ثالث موقع يتم حذفه مــن القائمة
المرموقة.
وبعد تصويت في الصين أجــراه
أعضاء لجنة الـتــراث العالمي قالت
اليونسكو ان المباني الـجــديــدة في
ل ـي ـفــربــول ت ـقــوض «أص ــال ــة الـمــديـنــة
وشخصيتها المميزة».
وق ــال ــت جـ ــوان أن ــدرس ــون رئـيـســة
ب ـل ــدي ــة ل ـي ـف ــرب ــول ان الـ ـ ـق ـ ــرار «غ ـيــر
مفهوم» وإنها تأمل الطعن عليه.

{ مدينة ليفربول.
وأض ـ ــاف ـ ــت« :أشـ ـع ــر ب ـخ ـي ـبــة أم ــل
كبيرة وقلق ازاء قرار تجريد ليفربول

م ــن مـكــانــة م ــواق ــع ال ـت ــراث الـعــالـمــي
ال ـ ــذي ي ــأت ــي ب ـعــد ع ـشــر سـ ـن ــوات من

اخر زيارة أجرتها اليونسكو للمدينة
لتتفقدها بنفسها».

{ ريهام سعيد.

ري����ه����ام ���س��ع��ي��د ت��ع��ت��زل
الإع���ل��ام ب�����ش��ك��ل ن��ه��ائ��ي
وت����ت����ف����رغ ل��ل��ت��م��ث��ي��ل
أعلنت اإلعالمية المصرية ريهام سعيد اعتزالها العمل
اإلعالمي بشكل نهائي ،مؤكدة أنها ستعود للتمثيل وتتفرغ له
فقط ،كي تخرج من ثوب «المذيعة التي ترغب في التمثيل».
وطلبت ريـهــام سعيد ،فــي منشور عبر حسابها فــي موقع
«إنستغرام» ،من الفنان المصري أشرف زكي ،أن يساعدها في
العودة للتمثيل مجددا باعتباره نقيبا للممثلين.
وكتبت ريهام سعيد قائلة «فكرت كتير قبل ما أكتب البوست
ده ..أنــا اعتزلت التمثيل سنة  2015ألنــي حسيت إن صاحب
بالين كداب وإن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها
من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود اللي بعمله ..لكن
عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي األولى قبل اإلعالم
رجعت أمثل تاني وأنــا لسه في نظر المخرجين والمنتجين
مذيعة عايزة تمثل».
وأضــافــت «كـنــت عــارفــة إن عـشــان آخــد مـكــان كممثلة الزم
أسيب اإلعالم».

ف���������رح���������ة ال��������ع��������ي��������د ت������ت������وا�������ص������ل
تصوير عبداألمير السالطنة:
رغــم حــرارة الطقس تواصلت فرحة عيد األضحى المبارك
إلى اليوم الثاني على التوالي ,إذ حرص المواطنون والمقيمون
على اصطحاب أطفالهم إلى مناطق األلعاب الخارجية وخاصة
فــي الـفـتــرة المسائية ،وتــوجـهــوا إلــى المجمعات الـتـجــاريــة مع
االلـتــزام بالتعليمات التي يفرضها المستوى البرتقالي ضمن
آلـيــة اإلش ــارة الضوئية الـتــي أعلنها الـفــريــق الــوطـنــي للتصدي
لفيروس كورونا ،وتقضي بالسماح بدخول المجمعات التجارية
للحاصلين على التطعيم بعد إظهار إشعار اللون األخضر عبر
تطبيق مجتمع واعي ومن هم دون الثانية عشر عاما ،باإلضافة
إلى المتعافين من الفيروس .ويستمر المستوى البرتقالي إلى
اليوم الخميس.

