
تجار لـ “^”: السجائر المعروضة للبيع لن تكفي المدخنين
مـــــــــع إعـــــــــــــــان تـــــــــزويـــــــــد األســـــــــــــــــــــواق بـــــمـــــنـــــتـــــجـــــات الــــتــــبــــغ

اســتبعد تجــار ومتعاملــون أن يتــم تزويد الســوق المحلية بكميات كافيــة من منتجات التبغ ومشــتقاته وفق ما أعلنه 
رئيس اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب أحمد 

صباح السلوم من تزويد السوق المحلية اليوم األحد 5 يناير 2020 بعد شح أصناف منها في السوق.

ولـــم يمكـــن الحصـــول علـــى معلومات 
من مـــوردي الســـجائر ومنتجـــات التبغ 
لكـــن  ينايـــر،   4 الســـبت  مســـاء  حتـــى 
تجـــارا ومتعاملين اتصلـــت بهم “البالد” 
اســـتبعدوا أن يتـــم طرح كميـــات تلبي 
حاجة السوق، السيما األنواع المطلوبة 
من الســـجائر، التي شـــهدت شًحا كبيًرا 
بسبب قيام مواطنين بحرينيين بشراء 
كميـــات كبيـــرة وتوريدهـــا إلى أســـواق 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية خصوصا 
أســـواق المنطقة الشـــرقية، إضافة إلى 
بشـــراء  الســـعوديين  مـــن  كثيـــر  قيـــام 

كميـــات مـــن الســـجائر ذات العالمـــات 
البحريـــن  أســـواق  مـــن  رواًجـــا  األكثـــر 
للربـــح  الســـعودية؛ نظـــًرا  إلـــى  ونقلهـــا 

المضمون بســـبب ارتفـــاع الطلب عليها 
بعد مشـــكلة دخول منتجات مغشوشة 
من الســـجائر والتبغ في الفترة األخيرة 

إلى السعودية.
ووفق ما لفت إليه عدد من التجار، فإن 
بعض المندوبين وممثلي المبيعات من 
الشـــركات البحرينيـــة المـــوردة عرضوا 
خـــالل األســـبوعين الماضييـــن أصناًفـــا 
متعـــددة لكنهـــا ال تلبـــي حاجة الســـوق 
مـــن األنواع المطلوبة، فيما يتم شـــراء 
بعـــض األنـــواع المتوافرة؛ كـــون بعض 
المدخنين اضطروا لشراء أي نوع لعدم 

وجود أنواعهـــم المفضلـــة، لكنهم قالوا 
إنهم ليسوا متأكدين من أن يتم توفير 

األصناف المطلوبة هذا األسبوع.

وكان النائـــب الســـلوم قد أعلـــن تزويد 
األســـواق بالمنتجـــات اعتبـــاًرا من يوم 
عـــن  انقطاعهـــا  بعـــد  ينايـــر   4 األحـــد 

الســـوق، وأن بعضهـــا وصـــل عن طريق 
الجو من دول المنشـــأ كأميركا وألمانيا 

وسويسرا.
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شركة توصيل أطعمة “تبوق” من يدفع بالبطاقة

شــكا العديــد مــن المواطنيــن عبــر “البــاد” قيــام إحــدى شــركات توصيــل 
الطعــام مــن المطاعم المحلية بإخفاء بعض األرصدة عبر برنامج الشــركة 
اإللكترونــي فــي هواتفهــم، بعد دفعهم أرصدة الشــراء بالبطاقة االئتمانية 

لطلب خدمة توصيل الطعام إلى منازلهم أو مقرات عملهم.

وبيـــن المواطنـــون أن الشـــركة تقوم 
بإلغـــاء الطلـــب دون تقديـــم إشـــعار 
إلى صاحبـــه، وال تقوم بإرجاع قيمة 
فاتـــورة الدفـــع إلـــى رصيـــد صاحب 
الطلـــب فـــي بطاقتـــه االئتمانيـــة، إذ 
تطلب الشركة إرسال بريد إلكتروني 
في البرنامج لرفع الشكوى، وتستمر 
أكثر من 20 يوما وال يعوض صاحب 

الطلب.
وأشارت إحدى مستخدمات برنامج 
التوصيـــل إلى أنهـــا قامت بطلب من 

مطعـــم، تبيـــن أنـــه مفتـــوح، وأكملت 
الدفـــع، ولكـــن فوجئـــت بـــأن المطعم 
العشـــاء  بعـــد دفعهـــا رصيـــد  مغلـــق 
علمـــا أن المطعـــم وضـــع علـــى قائمة 
المطاعم المفتوحة ولكن ثبت عكس 

ذلك بعد دفعها. 
وقـــال أحـــد الزبائـــن: منـــذ أكثـــر من 
بطلبيـــة  بمطالبتهـــم  قمـــت  أســـبوع 
بالبطاقـــة  دفعتهـــا  دينـــارا   25 تبلـــغ 
االئتمانيـــة، وتأخـــر توصيـــل الطلب 
لنحو ســـاعتين ونصف، وتغير وضع 

الطلـــب إلى “تم التوصيـــل” ولكن لم 
نســـتلم الطلـــب، وكان مـــن الصعـــب 
إثبـــات ذلـــك، ولم نعـــوض حتى هذا 

اليوم.
فيما أشار أحدهم إلى أنه قام بالطلب 
وتـــم إلغـــاؤه، مـــا تطلـــب مراســـلتهم 
عبـــر البرنامـــج إلرجـــاع أموالـــه إلـــى 
البطاقـــة االئتمانية مرة أخرى، ولكن 
اشترطت عليهم الشركة بأن يقوموا 

بالطلب مـــرة أخرى لصـــرف الرصيد 
المتبقي لديهم.

وبينت إحدى مستخدمات البرنامج 
أنهـــا قامت بطلب كعكـــة عيد ميالد، 
“ولكـــن ألغـــوا الطلـــب دون إشـــعارنا 

بذلك”. وأوضح مســـتخدمو برنامج 
خدمـــة  اســـتبدلوا  أنهـــم  التوصيـــل 
الدفـــع بالبطاقـــة االئتمانيـــة بالدفـــع 
نقـــدا؛ لتكـــرار حالـــة عـــدم وجـــود ما 

يثبت دفعهم في البرنامج.

“البـــالد”  عبـــر  المواطنـــون  وطالـــب 
حمايـــة المســـتهلك بـــوزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة بمراقبـــة تلـــك 
الشركات بخصوص الطلبات الملغاة 

التي لم يتم تعويضهم عنها.

مستهلكون لـ 
“البالد”: شكوى 
من إلغاء الطلب 
وإخفاء الفاتورة 

بعد سدادها

في قرطاجنة.. حكاية قوارب كاسترو
Û  في العام 1995 وبترشــيح من رئيس الوزراء صاحب

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه 
هللا ورعــاه، فقــد شــرفني أمير دولــة البحريــن الراحل 
المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى ســمو الشــيخ عيســى بــن 
سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، باإلنابة عنه وترؤس 
الوفــد المشــارك في اجتماعات الدورة الحادية عشــرة 
لمؤتمر القمة لدول عدم االنحياز الذي عقد في مدينة 
كرتخينا أو قرطاجنة بكولومبيا في الفترة 18 إلى 20 

أكتوبر من ذلك العام.
Û  وفــي الطريــق توقفنــا فــي نيويــورك، حيــث تحتفــل

األمــم المتحــدة فــي ذلــك العــام بمــرور 50 عاًمــا علــى 
بملــوك ورؤســاء  المدينــة مكتظــة  تأسيســها، وكانــت 
المرافقــة  والوفــود  ممثليهــم  أو  والحكومــات  الــدول 
الذيــن تقاطــروا ومــأوا الفنــادق للمشــاركة فــي تلــك 
الدورة واالحتفال بالمناسبة، وقد مثل أمير البالد في 
تلك االجتماعات واالحتفاالت ســمو الشــيخ محمد بن 
مبــارك آل خليفة نائــب رئيس الوزراء الذي كان وقتها 

وزيًرا للخارجية.
Û  وكمــا هــو معروف فــإن حركة عــدم االنحياز تأسســت

فــي العــام 1961، وقــد انطلقــت بــادرة التأســيس مــن 
زعيم آســيوي هو رئيس وزراء الهند جواهر الل نهرو، 
وزعيــم عربــي إفريقــي هــو جمــال عبدالناصــر وزعيم 
أوروبــي هــو جوزيف بــروس تيتو رئيس يوغســالفيا، 
وكان هدفهــا االبتعــاد عــن سياســات ومياديــن الحرب 
البــاردة التــي تصاعــدت بيــن المعســكر الغربــي بقيادة 
الشــرقي  والمعســكر  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
بقيــادة االتحاد الســوفيتي، والوقوف على الحياد في 

الصراع الدائر بين المعسكرين.
Û  فــي مقــر انعقاد المؤتمــر وفي ردهات الفنــادق القريبة

التــي كانــت مخصصة إلقامة الوفود كان هناك حضور 
كثيــف ومميــز لقــادة ومســؤولي دول عــدم االنحيــاز، 
إال أن شــخصيتين حظيتــا باالهتمــام األكبــر واألوفــر 
منظمــة  رئيــس  عرفــات  ياســر  األضــواء؛  واختطفتــا 
التحرير الفلسطينية والرئيس الكوبي فيدل كاسترو.

Û  كاســترو كان أبــرز وألمع الحاضريــن دون منازع، وكان
لــه حضــور الفــت مميــز بقامتــه الطويلة وكثافة شــعر 
لحيتــه والســيجار الكوبــي المشــهور الــذي بالــكاد كان 

يفارق فمه.

Û  الذيــن األســبان  المســتعمرين  أن  كذلــك  والمعــروف 
ســيطروا علــى معظــم دول أميــركا الجنوبية ألكثر من 
3 قــرون جلبوا معهم إلى تلك الدول الدين المســيحي 
الكاثوليكــي ولغتهــم اإلســبانية وثقافتهــم وتقاليدهم، 
ومنها “القيلولة” التي يســمونها “السياســتا” وهي فترة 
للراحــة عنــد الظهيــرة بيــن ســاعات العمــل، ويقــال إن 
األســبان بدورهــم كانــوا قــد اكتســبوا هــذه العــادة من 

العرب عندما حكموا أسبانيا لقرابة 700 سنة. 
Û  كمــا نقــل المســتعمرون األســبان أكثــر مــن 3 مالييــن

إســباني لهــذه المســتعمرات، ومنهــم والــد فيــدل الذي 
وصــل إلــى إســبانيا عامال في الزراعة ثــم أصبح يملك 
مزرعة كبيرة لقصب السكر، وأنجب أول أبنائه )فيدل( 
من عالقة غير شرعية بخادمته التي تزوجها فيما بعد 
وأنجــب منهــا األخوين اآلخرين لفيدل أحدهما راؤول 

كاسترو الرئيس الحالي لكوبا.
Û  فــي فتــرة القيلولــة وعندمــا توجــه زمالئي فــي الوفد

الردهــات بمقــر انعقــاد  للراحــة اســتوقفني فــي أحــد 
المؤتمر مشــهد كاسترو جالًسا مع عدد من المسؤولين 
فــي  المشــاركين  مــن  قليــل  بعــدد  محاًطــا  الكوبييــن 
المؤتمــر ورجــال اإلعالم فيما يشــبه باللقاء أو المؤتمر 
الصحافي، كان الجميع صامًتا يستمع بإصغاء وتركيز 
لمــا يقولــه الرئيــس، فقــد كان كاســترو متحدًثــا لبًقــا 
وخطيًبــا قــادًرا مفوًها عــرف بخطبه التــي كان بعضها 
يمتد لســاعات، مع تمكن شــخصيته الجذابة وأســلوبه 
المميــز فــي الخطابة من الســيطرة علــى الحضور مهما 

بلغ عددهم واختطاف اهتمامهم وانتباههم.
Û  المجموعــة إلــى  انضممــت  مجــااًل  وجــدت  وعندمــا 

وأخــذت أدون ما يقوله، وكان كاســترو مسترســاًل في 
الحديــث باللغــة اإلســبانية مــع وجــود مترجــم فــوري 

يترجم للغة اإلنجليزية. 
Û  كان كاســترو يتحــدث عــن مقاومــة بــالده وصمودهــا

فــي وجه الحصــار واالعتداءات األميركية على بالده، 
وأشار إلى أنه في مثل هذه الظروف ال شك من وجود 
المجتمــع،  خونــة وانهزامييــن وضعفــاء اإليمــان فــي 

ولكن كيف تتخلص منهم؟
Û  قــال كاســترو إن أميــركا لــم تكتــف بإحــكام الحصــار

حولنــا ومحاولــة غــزو أراضينــا، بــل إنهــا ظلــت تعمــل 
وكانــت  اســتقرارنا،  وزعزعــة  اقتصادنــا  تدميــر  علــى 

والجواســيس  العمــالء  تجنــد  األميركيــة  المخابــرات 
ونجحــت فــي اســتقطاب مجموعــة مــن الكوبيين إلى 
الواليــات المتحــدة وشــكلت منهــم ما ســمي بـــ “جيش 
كوبــا الحــر” بنيــة إعــداده وإرســاله إلى كوبــا لإلطاحة 
بالحكــم الشــيوعي فيهــا، مــا اضطــر كوبــا فــي العــام 
1970 إلــى إصــدار قانــون يمنــع الكوبييــن مــن الســفر 
والهجــرة إلى الواليات المتحدة خوًفا من أن تجندهم 

المخابرات األميركية.
Û  ،1980 فــي مقابــل ذلــك وبعــد 10 ســنوات وفي العــام

أصــدر  الكوبيــة  الحكومــة  وإحــراج  زعزعــة  وبهــدف 
موجًهــا  تصريًحــا  كارتــر  جيمــي  األميركــي  الرئيــس 
لجميع الكوبيين أعلن فيه استعداد الواليات المتحدة 
الســتقبال واســتضافة أي عــدد مــن الكوبييــن الذيــن 
يرغبــون فــي اإلقامــة في أميــركا والذين ســيحصلون 

على مرتبات مجزية وسكن مجاني.
Û  قــال كاســترو إن كارتــر كان يهــدف بــكل وضــوح إلــى

استقطاب عناصر كوبية جديدة لضمها إلى المعارضين 
الكوبيين الموجودين في الواليات المتحدة، وظن أننا 

سنصاب بالهلع والذعر والخوف.
Û  وأثنــاء أحاديثــه وخطبــه كان كاســترو يحــرص علــى

بمــا  أفــكاره  لتوصيــل  التعبيــر  وســائل  كل  اســتعمال 
فــي ذلــك تقاســيم وجهــه وحاجبــي عينيــه الكثيفيــن 
وحركات يديه وغيرها من وسائل شد االنتباه، إلقناع 

من يخاطبهم بما يقول.
Û  أضاف كاسترو أنه بعد صدور إعالن كارتر سارع بعقد

اجتمــاع طــارئ لحكومتــه تم االتفاق فيــه على تجهيز 
أكثر من 600 قارب بين كبير وصغير في ميناء هافانا 
في أسرع وقت ممكن، “وأعلنت للكوبيين أن القوارب 
جاهــزة فمــن يرغــب فــي الذهــاب ألميــركا فليذهــب”، 
فاحتشد أكثر من 125 ألف كوبي أبحرت بهم القوارب 

متجهة إلى ميامي بوالية فلوريدا.
Û  ضحــك كاســترو وقــال: تفاجــأ األميركيــون واندهــش

كارتــر عندمــا شــاهدوا هــذا العــدد الكبير مــن القوارب 
تشــق عبــاب البحــر محملــة بــاآلالف مــن المهاجريــن 
متجهــة إلــى ميامي، فبادروا بإرســال ســفنهم الحربية 

العتراض القوارب ومنعها من االقتراب من ميامي.
Û  البحــر فــي  وحاصرتهــم  اســتقبالهم  أميــركا  رفضــت 

ألســابيع، وشــاهد العالــم بأســره هــؤالء البشــر المغــرر 

بهــم، مــات منهم لأســف الشــديد العشــرات في عرض 
البحر من كبار السن والمرضى والنساء واألطفال، ولم 
تســتطع أميــركا مقاومــة الضغوط العالميــة واضطرت 

إلى وضعهم في مالجئ في جزيرة جوانتانامو.
Û  قــال كاســترو: إن هــذه الحادثة تركت أثــًرا طيًبا علينا

عــدد  كثيــًرا  انخفــض  أو  توقــف  فبعدهــا  كوبــا،  فــي 
الكوبييــن الراغبيــن فــي الهجــرة إلى أميــركا، وتخلص 
مجتمعنــا مــن “الديــدان” )worms(، كمــا قــال بالحــرف 
الواحــد، “وطورنا التعليم والخدمــات الطبية وانتعش 
االقتصــاد، وتعلــم الكوبيــون كمــا تعلم العالــم كله عدم 
الثقة في األميركان أو قبول دعوتهم للضيافة، كما أن 
األميــركان تعلمــوا أال يوجهــوا دعوات مماثلة، وخســر 
كارتــر فــي انتخابــات اإلعــادة للرئاســة أمــام الرئيــس 
الجمهــوري رونالــد ريجــان الــذي انتقــد تصريــح كارتر 
قائــاًل: لــو بقــي هــؤالء المهاجــرون فــي كوبــا لســقط 

كاستر. 
Û  ،ثــم قــال “كالهمــا ال يــدرك الحقيقــة، كانــا مخطئيــن

واألميــركان بوجــه عــام ال يؤمنــون بحريــة الشــعوب 
وال بمبــدأ النديــة والمســاواة بيــن األمــم، يريــدون أن 
يكونــوا هــم األقــوى، وهــم دائًمــا فــي المقدمــة وهــم 
المســيطرون الذيــن يتحكمــون فــي مصائــر الشــعوب 
ومســتقبلها”، وأضــاف “عندما زرت الواليــات المتحدة 
بعــد نجــاح الثــورة فــي العــام 1959 عارًضــا الصداقــة 
ومبدأ حســن الجــوار، طلبوا مني اإلبقــاء على الهيمنة 
واالســتغالل األميركــي القتصادنــا، وأن أطبــق نســخة 
من نظامهم السياسي في بالدي والذي يسمونه النظام 
بــكل صراحــة  وأجبــت  ذلــك  فرفضــت  الديمقراطــي، 
ووضــوح بــأن الشــعب الكوبــي ال يريــد الديمقراطيــة 

التي تفرز عادة قادة فاسدين”.
Û  بالحديــث عــن هــروب البدايــة  إلــى  ليعــود  واســتدار 

ديكتاتــور كوبــا الســابق الرئيس باتيســتا الــذي احتفل 
ببدايــة العــام الجديــد فــي هافانــا في العــام 1959، ثم 
توجــه للمطار هارًبــا إلى الواليات المتحــدة، مصطحًبا 
معــه 180 شــخًصا مــن أتباعــه وأعوانــه و100 مليــون 
دوالر نقًدا، عندها لم أســتطع لضيق الوقت االســتمرار 
في الجلوس ومتابعة حديثه الممتع الشــيق، وغادرت 

المكان.
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