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ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
تجاوزات في وزارات وش���ركات حكومية 
عدة، إذ أظهر بشأن أداء مجمع السلمانية 
مهني���ة  أخط���اء  لح���االت  أمثل���ة  الطب���ي 
جس���يمة تس���ببت ف���ي وف���اة العدي���د م���ن 
المرض���ى، والذي���ن لم يتم إحال���ة ملفاتهم 
للهيئ���ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحي���ة “نه���را”، واكتف���ت وزارة الصحة 
بإجراء تحقيق داخلي دون إثبات قيامها 
الت���ي  الم���دة  بالتحقي���ق فيه���ا، ووصل���ت 
أخط���رت فيه���ا الهيئ���ة ببع���ض الح���االت ل� 
420 يوم���ا رغم نص القان���ون على 5 أيام 

فقط.
وكش���ف التقري���ر ع���ن وج���ود العدي���د من 
المخالفات بش���ركة طيران الخليج، الناقل 
الوطن���ي للمملكة، والمرتبط���ة باإليرادات، 
إذ بينت الماحظ���ات التفصيلية المتعلقة 
بإيرادات المس���افرين والتعامل مع وكاء 
البي���ع ع���دم مطالبة الش���ركة بمس���تحقات 
تبل���غ قيمته���ا اإلجمالية 18 ملي���ون دوالر 

م���ن وكاء الس���فر خ���ارج البحري���ن خال 
الفت���رة م���ن 1 أغس���طس 2014 حت���ى 1 

أغسطس 2017. 
إلى ذلك، كش���ف التقرير ف���ي الرقابة على 
العملي���ات ذات العاق���ة بدع���م الطحي���ن 
ع���ن وج���ود أكثر من 80 مخبزا بس���جات 
تجاري���ة ملغي���ة من���ذ فت���رات تتج���اوز 3 
س���نوات وال ت���زال تل���ك المخابز مس���جلة 
كمخابز نش���طة في قواع���د بيانات اإلدارة 

حتى مارس 2018، واستمرار الشركة في 
تقديم الطحين المدعوم لها.

المالي���ة  الرقاب���ة  دي���وان  تقري���ر  والح���ظ 
والمالية وجود التزامات مالية مس���تحقة 
عل���ى وزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العمران���ي لصال���ح ع���دد م���ن 
الموردي���ن ترج���ع لفت���رات بعضه���ا للع���ام 
2011، بل���غ م���ا أمك���ن حص���ره 3.3 مليون 
دين���ار لم يتم تس���جيلها ضمن مصروفات 

المالي���ة  الس���نوات 
الت���ي تم فيها تس���لم 

السلع والخدمات.
ف���ي  التأخ���ر  ولوح���ظ 

مالي���ة  التزام���ات  س���داد 
الموردي���ن  لبع���ض  مس���تحقة 

عن س���لع وخدمات بل���غ ما أمكن 
حصره حوالي 7.7 مليون دينار 

حتى 31 أغسطس 2017.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

ق���ال وزي���ر النف���ط الش���يخ محمد بن 
خليف���ة آل خليف���ة إنه ت���م يوم أمس 
تنفي���ذ  ب���دء  اتفاقي���ة  توقي���ع  األول 
بابك���و  مصف���اة  تحدي���ث  مش���روع 
م���ع مؤسس���ة تيكني���ب أف أم س���ي 
األميركي���ة كمقاول رئيس لمش���روع 

تحديث المصفاة.
م���ن جه���ة أخ���رى، أعل���ن الوزي���ر عن 
الجدي���دة  الش���ركة  تدش���ين  ُق���رب 
المتخصصة بإدارة وتطوير محطات 

التزود بالوقود في البحرين.
وأض���اف أن الهيئ���ة الوطني���ة للنفط 
والغ���از والش���ركات النفطي���ة التابعة 
للش���ركة القابضة للنفط والغاز قامت 
بالعدي���د م���ن اإلنج���ازات والفعاليات 
واألنش���طة التي تفتخر به���ا المملكة، 
والتي كان من أهمها اكتشاف موارد 
م���ن النفط الصخ���ري الخفيف والغاز 
ال���ذي ُيعد أكبر اكتش���اف ف���ي تاريخ 

البحرين.

اتفاقية لتحديث مصفاة “بابكو”

المنامة - المصرف المركزي

ق���رر مصرف البحري���ن المركزي 
وبأث���ر فوري، رفع س���عر الفائدة 
األس���اس عل���ى ودائع األس���بوع 
نقط���ة   )25( بواق���ع  الواح���د 
أس���اس، من 2.50 % إلى 2.75 

.%
 كم���ا تم رفع س���عر الفائدة على 
ودائع الليل���ة الواحدة من 2.25 
% إلى 2.50 %، مع عدم تغيير 
س���عر الفائ���دة لفترة اس���تحقاق 
ودائع الش���هر الواح���د 3.25%. 
إضافة إلى تغيير س���عر الفائدة 
الذي يفرضه المصرف المركزي 
عل���ى مص���ارف قط���اع التجزئة 
مقاب���ل تس���هيات اإلقراض من 

4.25 % إلى 4.50 %.

“المركزي” يرفع 
سعر الفائدة 

األساس

وزارات وشركات الزالت تتوسد جبال من المخالفات
التقري��ر الجدي��د ل� “الرقابة” يكش��ف تراخ��ي جهات ومؤسس��ات حكومية

يومان لمنتسبي االتحاداتانطالق مهرجان الجنادريةأميركا تنسحب من سورياتواصل انخفاض مشتركي النقالتدشين “زايد والبحرين”

بحضور وزير الخارجية والتعاون  «
الدولي بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان، وسفير مملكة البحرين لدى 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، دشن 
اإلعالمي البحريني يوسف محمد 

كتابه التوثيقي “زايد والبحرين”.

استمر تراجع أعداد المشتركين في  «
خدمات النقال بالبحرين بدًءا منذ 

نهاية العام 2016، مع  انخفاض 
اشتراكات البطاقات المسبقة الدفع. 

وخسرت شركات االتصاالت خالل 
األشهر التسعة األولى من 2018 نحو 

250 ألف مشترك.

قالت مصادر أميركية أمس إن  «
الواليات المتحدة اتخذت قرارا 

بسحب قواتها من سوريا. وأكد 
الرئيس األميركي دونالد ترامب أن 

الحرب ضد المجموعة اإلرهابية 
كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات 

األميركية في سوريا.

يرعى خادم الحرمين الشريفين  «
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود اليوم الخميس، حفل افتتاح 
المهرجان الوطني للتراث والثقافة 

“الجنادرية”، في دورته الثالثة 
والثالثين الذي تنظمه وزارة الحرس 

الوطني، تحت عنوان” وفاء ووالء”.

أشاد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن  «
المؤيد بقرار األمين العام للجنة األولمبية 

عبدالرحمن عسكر بتخصيص يومين 
في األسبوع أمام منتسبي االتحادات 

الرياضية للقاء بهم والتعرف على 
احتياجاتهم ومشاكلهم واتباع 

سياسة الباب المفتوح.
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“طيران 
الخليج” 

لم تطالب  
الوكالء بـ 18 
مليون دوالر

أخطاء 
مهنية في 

السلمانية 
تتسبب في 

وفاة مرضى

)06(
)07(

)15 - 09(

)03(

“البلديات” 
تتأخر في 

سداد 7 
ماليين 

للموردين

بـحـسـب مـؤشـر صـادر عـن “مـارمـور مـيـنـا إنتـلـيـجـنـس”

سهم “األسواق الحرة” الـ 30 خليجيا

جاء س���هم ش���ركة مجمع البحرين لألس���واق الحرة ضمن قائمة أفضل 30 سهًما في الخليج العربي وفًقا لمؤشر RODE الذي تصدره شركة مارمور 
مينا إنتليجنس، الذراع البحثي للمركز المالي الكويتي. وال يوجد في القائمة أي ش���ركة أو مؤسس���ة بحرينية أخرى، فيما ضمت 9 ش���ركات وبنوك 

سعودية، و9 قطرية، و7 من اإلمارات، و3 من الكويت وواحدة من ُعمان.

واحتلت األسواق الحرة المركز 30 في القائمة، 
حيث حصلت في بند متوسط العائد على رأس 
الم���ال المس���تثمر/ العائ���د عل���ى حق���وق الملكية 
2013 – 2017 عل���ى 17 %، ومتوس���ط عائ���د 
توزيع���ات أرب���اح األس���هم عل���ى 6 %، وعائدات 

اإليرادات 8 %.
ع���دة مقايي���س  م���ن   RODE ويتك���ون مؤش���ر 
تش���مل مقياس ROIC )العائد عل���ى رأس المال 
المستثمر(، وROE )العائد على حقوق الملكية(، 
وعائ���د توزيع���ات أرب���اح األس���هم، أو عائ���دات 

السهم.
التاريخي���ة  البيان���ات  المقي���اس  تضم���ن  كم���ا 
للش���ركات ومدى إمكانية حصول المستثمر على 
عوائد تفوق مؤش���رات األسواق من خال اتباع 

طرق سهلة الختيار األسهم بكفاءة.
وق���ال نائ���ب الرئي���س التنفي���ذي لألبح���اث ف���ي 
“المرك���ز” والمدير العام ل� “مارمور”، إم أر راغو “ال 
ش���ك أن الش���ركات التي تتمتع بأساسيات قوية 

من شأنها أن تتغلب على تقلبات السوق وتحقق 
عوائد جيدة للمس���تثمرين عل���ى المدى الطويل. 
وال يختلف هذا األمر فيما يتعلق باختيار أفضل 

األسهم وبناء محفظة قوية”.

مازن النسور



ف���ي إط���ار االهتم���ام ال���ذي يوليه نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة بالتواصل مع 
أبناء البحرين كافة، استقبل سموه في مجلسه األسبوعي بقصر الرفاع مساء أمس، أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء 
مجلس���ي الش���ورى والنواب والبلديات وعدد من رجال الدين والفعاليات االقتصادية واالجتماعية وأعضاء الس���لك الدبلوماسي في 

المملكة والشخصيات األكاديمية والفكرية واإلعالمية وعدد من أفراد المجتمع.

ورح���ب س���موه برواد مجلس���ه األس���بوعي 
الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي 
يحرص علي���ه عاهل البالد صاحب الجاللة 
المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة تكريس���ا 
لنه���ج المجتم���ع وس���نة اآلب���اء واألج���داد، 

وترجمة للروح األصيلة للمجتمع البحريني 
ونسيجه وهويته الجامعة. وأثنى الحضور 
على ح���رص س���موه بااللتق���اء بالمواطنين 
والتواص���ل معه���م وم���ا يش���كله المجل���س 
م���ن منص���ة جامع���ة ألبن���اء المجتم���ع كافة 

في صورة تجس���د هوي���ة البحرينيين التي 
جبلت على المحبة والخير، منوهين بجهود 
تعزي���ز أس���س التنمية المس���تدامة لتحقيق 
المزيد م���ن الرخاء والتقدم وتأمين الحياة 

الكريمة للمواطن.
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نائب جاللة الملك ولي العهد 
مستقباًل رواد مجلسه األسبوعي 
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كاف��ة المجتم��ع  ألبن��اء  جامع��ة  منص��ة 

نائب جاللة الملك يرحب برواد مجلسه األسبوعي

تزامنا مع تخريج الدفعة الحادية عشرة 
م��ن ال��م��رش��ح��ي��ن ال��ض��ب��اط ب��األك��ادي��م��ي��ة 
ال��م��ل��ك��ي��ة ل���ل���ش���رط���ة، ي���ن���اق���ش ب��رن��ام��ج 
ت��ذاع  “األم���ن” اإلذاع���ي ف��ي حلقته التي 
التعليمية  ال��ب��رام��ج  “ال��خ��م��ي��س”  ال��ي��وم 
هذه  خريجو  اكتسبها  التي  والتدريبية 
هذا  وف��ي  تدريبهم،  فترة  خ��الل  الدفعة 
كلية  آم���ر  ال��ب��رن��ام��ج  يستضيف  اإلط����ار 
العقيد  ب��األك��ادي��م��ي��ة  ال��ض��ب��اط  ت���دري���ب 
“األم��ن”  برنامج  السيد.  مصطفى  عمار 
العامة  اإلدارة  وتقدمه  تعده  اإلذاع���ي، 
ل����إع����الم وال���ث���ق���اف���ة األم���ن���ي���ة ب������وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع إذاع����ة مملكة 
ال��ب��ح��ري��ن وي��ب��ث ك���ل خ��م��ي��س ف���ي ت��م��ام 

.FM102.3 الساعة 1 ظهرا على الموجة

المنامة - وزارة الداخلية

الدفعة 11 من الضباط 

محور نقاش “األمن”

المنامة - بنا

قال���ت رئيس مجلس النواب فوزي���ة زينل إن التواصل 
والتكام���ل والتنس���يق الدائ���م بي���ن مجلس���ي الش���ورى 
والنواب شكل أساًسا تشريعًيا ثابًتا للعملية التشريعية 

والرقابية في مملكة البحرين. 
وأش���ارت أثناء اس���تقبالها رئيس مجلس الشورى علي 
الصالح بمكتبها أمس، إلى أن المصلحة األولى والهدف 
األوح���د لن���ا جميًعا ه���و االرتق���اء بالوط���ن، والمواطن، 
وتعزي���ز الديمقراطية التي أرس���ى قواعدها المش���روُع 

اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك.
وبينت أن اللقاءات المتواصلة بين أعضاء المجلس���ين 
ستس���هم في تطوي���ر المنظومة التش���ريعية في مملكة 
البحري���ن، وس���ن التش���ريعات الت���ي تتطلبه���ا المرحل���ة 

المقبلة، بما يحقق تطلعات المواطنين. 
م���ن جانبه، أكد رئيس مجلس الش���ورى مواصلة العمل 
على تعزيز التعاون والتنس���يق بين المجلس���ين؛ بهدف 
الدف���ع بالعملي���ة التش���ريعية، والبن���اء عل���ى المنج���زات 

والنجاح���ات الت���ي تحققت خالل الفصول التش���ريعية 
الس���ابقة، خصوًص���ا ف���ي مج���االت االقتص���اد والتنمية 

المهم���ة  المج���االت  م���ن  وه���ي  والتعلي���م،  والصح���ة 
واألساسية في ازدهار ونمو الوطن.

ل����ق����اءات ال��م��ج��ل��س��ي��ن ت��س��ه��م ف����ي ت���ط���وي���ر ال��ت��ش��ري��ع��ات

زينل: هدفنا األوحد االرتقاء بالوطن والمواطن

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اس���تقبلت رئي���س مجلس النواب فوزي���ة زينل في مكتبها أمس وزير ش���ؤون 
مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين. 

وخ���الل اللق���اء أك���دت فوزي���ة زين���ل 
الس���لطتين  بي���ن  التع���اون  أهمي���ة 
التش���ريعية والتنفيذي���ة، مش���يرة إلى 
أن التع���اون بينهم���ا ه���و م���ا س���يضمن 
االستمرارية في مس���يرة العمل الجاد 
كما أشار عاهل البالد صاحب الجاللة 
المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة في 

خطابه السامي.
من جانبه، أعرب البوعينين عن شكره 
لفوزي���ة زينل، وتمنياته له���ا بالتوفيق 
والنج���اح ف���ي مهامها المقبل���ة، مؤكًدا 
ح���رص الحكوم���ة عل���ى التع���اون م���ع 
مجل���س النواب لم���ا فيه خي���ر الوطن 

والمواطنين.

زينل تؤكد التعاون بين السلطتين

المنامة - بنا

أك���د نائ���ب جالل���ة المل���ك ول���ي العه���د صاح���ب الس���مو الملكي 
األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة ما تش���هده العالق���ات بين 
مملك���ة البحرين والواليات المتح���دة األميركية من تعاون في 
مختل���ف المج���االت، ومواصلة تعزيز تل���ك العالقات، خصوصا 
في المجال العس���كري والدفاعي، والدف���ع بها نحو أفق أرحب 

من العمل والتنسيق المشترك.

ج���اء ذلك لدى لقاء س���موه في قصر الرف���اع أمس بحضور وزير 
ش���ؤون الدف���اع الل���واء الرك���ن عب���دهللا النعيم���ي، وزي���ر البحرية 
األميركي���ة ريتش���ارد سبينس���ر والوف���د المرافق ل���ه، حيث رحب 
س���موه بسبينس���ر، منوها بالدور الذي تقوم به الواليات المتحدة 
وجهودها في حفظ أمن واستقرار المنطقة، ودعم فرص السالم 

فيها.
وخالل اللقاء اس���تعرض س���موه مع سبينس���ر القضاي���ا اإلقليمية 

نائب جاللة الملك ولي العهد يلتقي وزير البحرية األميركية ريتشارد سبينسر والدولية ذات االهتمام المشترك.

ال��م��ن��ط��ق��ة واس���ت���ق���رار  أم����ن  ف���ي ح��ف��ظ  ال����والي����ات  دور  ع��ل��ى  أث���ن���ى  س���م���وه 
نائب جاللة الملك: تعزيز التعاون العسكري بين البحرين وأميركا
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أك���د محافظ الجنوبية س���مو الش���يخ خليفة بن علي آل خليفة م���ا تمثله مناطق مدينة 
خليفة من عمق تاريخي لألصالة البحرينية العربية عامرة بالوالء والتضحية في عدد 

من الشواهد التي ترسخ قّيم أصيلة متوارثة عبر األجيال.

ج���اء ذلك خ���ال رعاي���ة س���موه االحتفال 
عص���ر أم���س بس���احة مدين���ة خليف���ة، ف���ي 
إط���ار االحتف���االت الوطني���ة الت���ي تنظمها 
األعي���اد  بمناس���بة  الجنوبي���ة؛  المحافظ���ة 
الوطني���ة واحتفاالاً بذكرى م���رور عام على 
إطاق اس���م رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
على مشاريع المدينة الجنوبية اإلسكانية، 
التي تجمع عسكر وجو والدور وضواحيها.

وب���دأ الحفل بتاوة آي���ات عطرة من الذكر 
الحكيم وأعقب ذلك إلقاء قصائد ش���عرية 

من قبل كل من الش���عراء أحمد البوعينين 
���ا  وحس���ن الكعب���ي وعل���ي الرميح���ي؛ تيمناً
به���ذه المناس���بة العزي���زة، كما ألق���ى الطفل 
محم���د المناعي كلمات ترحيبي���ة تعبر عن 
مكان���ة وعم���ق مدين���ة خليف���ة ف���ي نفوس 

األهالي.
بعده���ا تم ع���رض فيل���م عن مكان���ة مدينة 
خليف���ة ودوره���ا الفاع���ل ف���ي تعزي���ز قي���م 
ارتق���اء المجتم���ع والبن���اء النموذجي التي 
تشكله هذه المدينة كأول مدينة نموذجية 

في المحافظة الجنوبية.

كما قام أهالي مدينة خليفة بالمشاركة في العرضة الشعبية، إذ عبروا عن  «
سعادتهم بمشاركة سمو محافظ الجنوبية فرحتهم باألعياد الوطنية وبمناسبة 

مرور عام واحد على هذه المدينة النموذجية، مشيدين بما يبذله سموه من جهود 
وطنية لترسيخ قيم التواصل بين أبناء المحافظة الجنوبية في جميع مناطقها 

بهذه المناسبات الوطنية العزيزة.

سمو محافظ الجنوبية يرعى االحتفال بمناسبة مرور عام إلطالق اسم خليفة على مشاريع “الجنوبية”

عوالي - المحافظة الجنوبية

سمو الشيخ خليفة بن علي يؤكد العمق التاريخي لمناطق مدينة خليفة
ب��م��ن��اس��ب��ة م�����رور ع����ام إلط�����اق اس����م خ��ل��ي��ف��ة ع��ل��ى م���ش���اري���ع “ال��ج��ن��وب��ي��ة”
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اس���تقبل محافظ الجنوبية س���مو الش���يخ خليفة بن علي آل خليفة، بمجلس سموه 
األس���بوعي بالمحافظة في منطقة عوالي، عددا من كبار المسؤولين والشخصيات 

البارزة وضباط وزارة الداخلية ووجهاء وأعيان وأهالي المحافظة.

وفي مس���تهل اللقاء، رحب س���مو المحافظ 
برواد المجلس، مؤكًدا أن المحافظة ماضية 
في نهجها القائ���م على التواصل مع األهالي 
عبر مختلف الوسائل، ومنوها بأن احتفاالت 
األعي���اد الوطني���ة الت���ي ش���هدتها المحافظة 
بمش���اركة األهال���ي والمواطني���ن عب���رت عن 
مش���اعر ال���والء والفخ���ر لمقام عاه���ل البالد 
صاح���ب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليف���ة، ورئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، 
وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو  لرئي���س مجل���س 
الملك���ي األمي���ر س���لمان بن حم���د آل خليفة، 
داعيا س���موه المولى عز وجل أن يديم على 
مملكة البحرين نعم���ة األمن واألمان، وعلى 
ش���عب البحري���ن المخلص مزي���ًدا من الخير 

واالزدهار.
أهال���ي  جمي���ع  مش���اركة  أن  س���موه  وأك���د 
المناطق في حزمة االحتفاالت التي أقامتها 
المحافظة الجنوبية تأتي في إطار الحرص 
عل���ى تعزي���ز التواصل م���ع المواطنين كافة، 
وتفق���د أحواله���م العامة والعم���ل على تنفيذ 
المب���ادرات الت���ي تعود بالنف���ع عليهم وتلبية 
ال���دور  أهمي���ة  إل���ى  مش���يرا  احتياجاته���م، 
الذي تعكس���ه االحتف���االت الوطنية للعادات 
التراثي���ة األصيل���ة الت���ي تزخ���ر به���ا مناطق 
المحافظ���ة الجنوبي���ة وتوثق تاري���خ اآلباء 

واألجداد لتغرسه في نفوس األبناء.
كم���ا أش���اد س���موه بال���دور األمث���ل لمديري���ة 

ه���ذه  ف���ي  الجنوبي���ة  المحافظ���ة  ش���رطة 
المناس���بات من خالل تعزي���ز دعائم األمن و 
الحرص على سالمة المواطنين والمقيمين.
م���ن جهته���م، عب���ر األهال���ي ع���ن فرحته���م 
االحتف���االت  ف���ي  بالمش���اركة  وفخره���م 
الوطني���ة الت���ي تقيمها المحافظ���ة الجنوبية 
وم���ا تمثل���ه هذه المش���اركة م���ن مبعث فخر 
ف���ي أنفس���هم ومح���ل مبارك���ة معربي���ن عن 
شكرهم وتقديرهم لما يبذله سمو المحافظ 
من مب���ادرات تواصلية خاصة في مثل تلك 

المناسبات الوطنية.

سمو الشيخ خليفة بن علي لدى استقباله الشخصيات البارزة وضباط ووجهاء وأهالي المحافظة الجنوبية

عوالي - المحافظة الجنوبية

سمو الشيخ خليفة بن علي: المضي قدما في التواصل مع األهالي
اح�����ت�����ف�����االت “ال����ج����ن����وب����ي����ة” م���ن���ص���ة ل���ل���ت���ع���ب���ي���ر ع������ن ال�������والء

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

دشن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي المرحلة األولى من برنامج الوزارة لتدريس 
الطلبة بطيئي التعّلم، والتي تش���مل 35 مدرس���ة، كما دشن المرحلة الثانية من برنامج 
توظي���ف تكنولوجي���ا التعلي���م في تدري���س الطلبة ذوي صعوب���ات التعّل���م، ليرتفع عدد 

المدارس المطبقة لهذا البرنامج إلى 64 مدرسة. 

ج���اء ذلك ل���دى رعايت���ه االحتفال ال���ذي أقامته 
ال���وزارة بمدرس���ة البس���يتين االبتدائي���ة للبنات، 
الس���تعراض قصص نجاحها في تطبيق سياسة 
بالم���دارس  الخاص���ة  االحتياج���ات  ذوي  دم���ج 
الحكومي���ة، وذل���ك بحض���ور عدد من مس���ؤولي 
م���ن  الطلب���ة  م���ن  العدي���د  ال���وزارة، وبمش���اركة 
م���دارس الدم���ج والمعاه���د والمراك���ز التأهيلية، 
ومعلميه���م وأولي���اء أمورهم. وبهذه المناس���بة، 
أك���د الوزير أن تدش���ين هذا البرنام���ج التعليمي 
الجدي���د، والتوس���ع ف���ي البرنام���ج اآلخ���ر، يأتي 
ف���ي إط���ار تجرب���ة البحري���ن الرائدة ف���ي توفير 

الخدم���ات التعليمي���ة المناس���بة لجمي���ع الطلبة، 
بم���ن فيه���م ذوو االحتياجات الخاصة، بالش���كل 
ال���ذي يراعي ظروفهم الصحية، واالختالف في 
احتياجاتهم وقدراتهم في التحصيل الدراسي، 
وذل���ك تنفي���ًذا للتوجيهات الملكية الس���امية من 
عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن 
عيس���ى آل خليفة، بتوفير الخدم���ات التعليمية 
التي تس���اعد الطلب���ة على االرتق���اء بتحصيلهم 
الدراس���ي. وأش���ار إل���ى م���ا تحق���ق م���ن نتائ���ج 
مش���ّرفة في 81 مدرسة مخصصة للدمج، ومن 
أبرزها النج���اح في دمج 115 طالب توحد، من 

بينه���م 32 طالًب���ا ت���م نقله���م كلًيا م���ن الصفوف 
الخاصة إلى العادية؛ لتميزهم أكاديمًيا.

وأض���اف أن البرنامج الجديد المخصص للطلبة 
بطيئ���ي التعّل���م يعد من البرام���ج المتميزة على 
الصعي���د الدول���ي، حي���ث يوف���ر لهذه الش���ريحة 
م���ن األبن���اء خدم���ات تعليمي���ة نوعي���ة، تتالءم 

واالخت���الف ف���ي قدراتهم الدراس���ية؛ بوصفهم 
بحاج���ة إلى عناي���ة خاصة تفوق تل���ك المقدمة 
برنام���ج  أم���ا  التعّل���م.  صعوب���ات  ذوي  للطلب���ة 
ذوي  تدري���س  ف���ي  التكنولوجي���ا  توظي���ف 
صعوبات التعّلم، فقد أسهم في مرحلته األولى 

في تطوير التحصيل الدراسي لهؤالء األبناء.

وزير التربية لدى اطالعه على جهود دمج ذوي االحتياجات الخاصة

النعيم��ي: توظي��ف التكنولوجي��ا لتخط��ي صعوب��ات التعّل��م في 64 مدرس��ة

35 مدرسة تدشن “تدريس بطيئي التعّلم”
ضاحبة السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

برئاس���ة بدر ع���ادل وعضوي���ة دينا اللظ���ي وأحمد الح���داد، عقدت 
لجن���ة الحق���وق المدنية والسياس���ية بالمؤسس���ة الوطني���ة لحقوق 

اإلنسان اجتماعها العادي الثامن عشر.

افتت���ح رئيس اللجن���ة االجتماع 
بتهنئ���ة البحرين قيادة وحكومة 
وشعًبا وعلى رأسهم عاهل البالد 
صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن 
عيسى آل خليفة باليوم العالمي 
لحقوق اإلنسان، حيث جاء ذلك 
تزامًن���ا مع احتف���االت العالم في 
العاش���ر من ديسمبر من كل عام؛ 
كون هذا اليوم يعد بمثابة وضع 
اللبن���ة األول���ى واألساس���ية ف���ي 

صرح منظومة حقوق اإلنسان.
إل���ى  ذات���ه  الش���أن  ف���ي  وأش���ار 
التعديالت الدس���تورية األخيرة، 
االنع���كاس  له���ا  كان  الت���ي 
مب���ادئ  تطوي���ر  ف���ي  اإليجاب���ي 
وأف���كار مش���روع جالل���ة المل���ك 

اإلصالح���ي، الذي يصب بش���كل 
رئيس في مصلح���ة المواطنين، 
لم���ا يمثل���ه م���ن أهمي���ة ف���ي دفع 
عجلة التنمية ف���ي المملكة على 
مختلف األصعدة، هذا باإلضافة 
جدي���دة  تش���ريعات  س���ن  إل���ى 
هدفت إلى حفظ وصيانة كرامة 
اآللي���ات  عب���ر  اإلنس���ان  حق���وق 
الوطني���ة الت���ي أنش���أت من أجل 
تكوي���ن مب���ادئ حقوق اإلنس���ان 
وحمايته���ا وعلى رأس���ها القانون 
رق���م )26( لس���نة 2014 المعن���ي 
الوطني���ة  المؤسس���ة  بإنش���اء 
لحقوق اإلنسان المعدل بموجب 
المرس���وم بقانون رقم )20( لسنة 

.2016

“مدنية الحقوق”: المشروع اإلصالحي يدفع التنمية



05 local@albiladpress.com

الخميس
20 ديسمبر 2018 
13 ربيع الثاني 1440

تخصيص معارض توظيف لذوي العزيمة
حمي��دان: تكثي��ف الجه��ود لتمكي��ن هذه الفئ��ة م��ن الوظائف المناس��بة

أك���د وزي���ر العمل والتنمي���ة االجتماعية جمي���ل حميدان اس���تمرار تكثيف الجهود لزي���ادة وتيرة 
إدماج المواطنين الباحثين عن عمل من فئة ذوي اإلعاقة )ذوي العزيمة(، في مختلف القطاعات 
اإلنتاجي���ة ف���ي س���وق العمل من خالل تخصيص ع���دد من معارض التوظي���ف المتخصصة لهذه 
الفئ���ة العزيزة والقادرة على اإلبداع والتمي���ز واإلنتاجية؛ لتمكينهم من الحصول على الوظائف 

الالئقة والمناسبة وتزويدهم بالمهارات المهنية الالزمة التي تتطلبها تلك األعمال والوظائف.

ج���اء ذلك ف���ي تصريح أدل���ى به حمي���دان لدى 
افتتاحه أمس معرض توظيف األشخاص )ذوي 
العزيمة( الثاني، وذلك في بهو الوزارة، بحضور 
ع���دد م���ن أعض���اء مجل���س الن���واب، ومحاف���ظ 
الش���مالية عل���ي العصف���ور، إلى جان���ب فعاليات 
اقتصادية وتجارية وممثلي الجمعيات األهلية 

والمهنية، وعدد من المسؤولين.
وش���ارك في المعرض )34( منش���أة من منش���آت 
القط���اع الخاص، حيث ت���م عرض )300( فرصة 
وظيفي���ة، منها )200( ش���اغر وظيفي مقدم من 
المنش���آت المش���اركة، و)100( فرص���ة وظيفي���ة 
منتقاة من بنك الش���واغر لدى الوزارة، علما بأن 

الوزارة قامت بمراجعة جميع الشواغر وتقييمها 
بما يتناسب مع مهارات وإمكانات الباحثين عن 
عمل من ذوي العزيمة. كما سيتم متابعة نتائج 
توظي���ف من تم ترش���يحهم من جانب أصحاب 
العم���ل وذلك الس���تكمال إج���راءات ومتطلبات 
ادم���اج م���ن يت���م اختياره م���ن جان���ب أصحاب 
العمل شركاتهم ومؤسساتهم بالقطاع الخاص.

وأش���ار الوزي���ر إل���ى أن ذوي اإلعاق���ة يحظ���ون 
باهتم���ام متزاي���د ف���ي مش���اريع وبرام���ج وزارة 
العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة، الفت���ا ف���ي ه���ذ 
الس���ياق إلى أنه تم توظي���ف )490( مواطنا من 
ذوي اإلعاق���ة خ���الل الثالث س���نوات الماضية، 

نتيج���ة العمل على تحس���ين الش���واغر المالئمة 
ل���ذوي العزيم���ة وتطوير ظ���روف وبيئ���ة العمل 

وضمان األجور المناسبة.
ه���ذه  التوظي���ف  عملي���ة  أن  حمي���دان  وأك���د 
جاءت نتيجة منظوم���ة متكاملة من الخدمات 
اس���تهدفت توفير جميع احتياجاتهم لتمكينهم 
م���ن االندماج في المجتمع وس���وق العمل، الفتا 
ف���ي ه���ذا الس���ياق إل���ى تول���ي ال���وزارة تأهيلهم 

وتدريبه���م ف���ي مراك���ز متخصصة ت���درب ذوي 
اإلعاقة على مختل���ف المهارات، كما أن الوزارة 
واحترافي���ة  مهاري���ة  تدريبي���ة  برام���ج  توف���ر 
تتناس���ب مع احتياجات س���وق العمل بالتنسيق 

مع صندوق العمل تمكين. 
ووج���ه حميدان إل���ى تمديد م���دة المعرض إلى 
الي���وم الخمي���س، وذلك الس���تقطاب المزيد من 

الفئة المستفيدة لحضور المعرض.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

دش���ن وكيل وزارة الصحة وليد المانع حفل توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة وش���ركة نس���تلة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ضمن 
برنامج أجيال س���ليمة في البحرين، وذلك بحضور الوكيل المس���اعد للصحة العامة مريم الهاجري، والوكيل المساعد لشؤون المستشفيات 

محمد العوضي، وعدد من المسؤولين والمتخصصين.

وألق���ى المان���ع كلمة ف���ي الحفل أش���ار فيها 
إل���ى أن وزارة الصح���ة تض���ع عل���ى عاتقه���ا 
والبرام���ج  السياس���ات  رس���م  مس���ؤولية 
التحدي���ات  عل���ى  للتغل���ب  الهادف���ة؛ 
ف���ي  الش���باب  تواج���ه  الت���ي  والصعوب���ات 
مراح���ل التعلي���م المختلف���ة والممثل���ة ف���ي 
أنم���اط الحياة غير الصحيح���ة والمحفوفة 
بالمخاطر مثل س���وء التغذية وقلة النشاط 

البدني.
وبي���ن أن���ه وفق���ا للمس���ح الصح���ي العالمي 
لطلب���ة المدارس من س���ن 15-13 س���نة في 
البحري���ن، فق���د بلغ���ت نس���بة زي���ادة الوزن 
نس���بة   %  23 وبلغ���ت   %  40 والس���منة 
الخمول البدني، مؤكدا أن الس���منة من أهم 

عوامل االختطار لألمراض المزمنة.
وأشار المانع إلى أن تدشين برنامج أجيال 
ج���اء به���دف دع���م معرف���ة أس���س التغذية 
ومس���تويات النش���اط البدني لدى االطفال، 
حي���ث ت���م تطبيق���ه ف���ي أكث���ر م���ن 84 بلدا 
حول العالم وعلى مستوى الوطن العربي.

وبدأ تطبيق برنامج نس���تلة أجيال س���ليمة 
ف���ي الم���دارس في لبن���ان منذ الع���ام 2010 
ف���ي  األميركي���ة  الجامع���ة  م���ع  بالش���راكة 
بيروت. وعلى مستوى المنطقة بدأ تطبيق 
البرنام���ج في دبي الع���ام 2012 وطبق في 
الس���عودية الع���ام 2014، وف���ي األردن ف���ي 

2015 وفي فلسطين 2016.
وتاب���ع المان���ع: يع���د برنامج أجيال س���ليمة 

الش���راكة  عل���ى  يعتم���د  متكام���ل  برنام���ج 
والدع���م العلم���ي وقي���اس األث���ر م���ن خالل 
االس���تبانة القبلي���ة والبعدي���ة لمعرفة مدى 
تأثي���ر البرنامج على س���لوكيات الطلبة في 
نهاي���ة المطاف إيجابيا على صحة األطفال 

في البحرين على المدى البعيد.
وأض���اف وكي���ل الصح���ة: برنام���ج أجي���ال 
س���ليمة يتماشى مع أهداف منظمة الصحة 
العالمية، وهو القضاء على س���منة األطفال 
ويحق���ق أه���داف التنمي���ة المس���تدامة في 
القضاء على سوء التغذية كما يعد البرنامج 
ضمن األستراتيجية الخليجية للوقاية من 
األمراض غير الس���ارية، حيث يشتمل على 
برنام���ج تدريب���ي للمعلمي���ن الذي���ن س���يتم 

اختياره���م لتطبي���ق البرنام���ج، وتمكينه���م 
م���ن المعلومات وتزويده���م بالطرق المثلى 
والوس���ائل الت���ي يمك���ن اس���تعمالها لضمان 
إيصال المعلومات بطريقة واضحة وشيقة 
للطلب���ة م���ن جان���ب فري���ق متخص���ص من 

الجامعة األميركية في بيروت.
ب���دوره، ق���ال مدي���ر ع���ام نس���تلة البحري���ن 
نعمة هللا يونس: “نتطّلع إلى العمل بش���كل 

وثيق مع وزارة الصحة والتعاون مع وزارة 
التربي���ة والتعلي���م لضمان تحقي���ق برنامج 
أجيال س���ليمة ف���ي البحرين النج���اح الذي 

حصده في أجزاء أخرى من المنطقة”.
وأض���اف: “نحن نس���عى لبن���اء مجتمع أكثر 
صح���ة وس���عادة من خ���الل مبادرة نس���تله 
أجي���ال س���ليمة، الت���ي يت���م عل���ى أساس���ها 
تنفي���ذ البرنام���ج وتوس���يعه ف���ي المنطقة. 

يتمّث���ل طموحن���ا العالمي في مس���اعدة 50 
ملي���ون طف���ل على اتب���اع نمط حي���اة أكثر 
صحة بحلول العام 2030، وذلك من خالل 
إج���راء األبحاث في مجال تغذية األطفال، 
وابت���كار المنتج���ات والوجب���ات الصحي���ة، 
ورف���ع التوعية وتقديم البرامج والخدمات 
المبتكرة ح���ول أهمية التغذية واتباع نمط 

حياة سليم”.

المنامة - وزارة الصحة

المانع ُيدشن برنامج “أجيال سليمة” للتوعية الغذائية

جانب من المهرجان

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اس���تقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحس���ين ميرزا بمكتبه س���فير جمهورية باكستان 
اإلس���المية المعتم���د ل���دى مملك���ة البحرين أفضال محم���ود، وفي بداي���ة اللقاء رحب 
الوزير بالس���فير، مش���يدا بم���ا يربط البلدي���ن الصديقين من عالق���ات وطيدة متميزة 
يعززه���ا التعاون المش���ترك في ش���تى المج���االت، خصوصا مج���االت الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة، متمنيا للس���فير كل التوفيق والسداد في مهام عمله، واستعرض 
معه أبرز المش���اريع التي يتم تنفيذها في هذه المجاالت، وفرص االس���تثمار المتاحة 

للشركات الباكستانية في هذا القطاع.

من جانبه، أعرب الس���فير الباكستاني عن 
بالغ سروره لالطالع على مثل هذا التقدم 
الكبي���ر الذي أحرزته مملك���ة البحرين في 
قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
الباكس���تانية  الش���ركات  رغب���ة  وأب���دى 

للمش���اركة ف���ي ه���ذه المش���اريع بحس���ب 
الف���رص الممكن���ة، وكذل���ك تفعي���ل المزيد 
م���ن التع���اون في تل���ك المج���االت، مؤكدا 
اس���تعداده لتعزيز هذا التع���اون القائم بما 

يخدم كافة المصالح والتطلعات.

رغبة باكستانية للمشاركة بالطاقة

ونصَّ القرار رقم )42( لسنة 2018 على أن تشكل في مجلس الوزراء  «
لجان وزارية دائمة من بينها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية 

التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفة، وعضوية كل من محمد المطوع وزير شؤون مجلس 

الوزراء نائًبا للرئيس، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية 
واالقتصاد الوطني، وعبدالحسين ميرزا وزير الكهرباء والماء، وعصام 

خلف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكمال 
بن أحمد محمد وزير المواصالت واالتصاالت، وباسم الحمر وزير 

اإلسكان.

كما نص القرار على أن تختص اللجنة بدراسة المشاريع التنموية  «
والعمرانية ومشاريع البنى التحتية، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة 

السياسات واإلستراتيجيات التي تضمن توفير كافة البنى التحتية 
الالزمة للمواطنين ذات الصلة باألشغال والكهرباء والماء واإلسكان 

والبلديات والتخطيط العمراني والزراعة والبيئة، والمواصالت البرية 
والبحرية والجوية. كما تختص اللجنة بمتابعة سرعة أداء الخدمة 

للمواطنين ورفع كفاءتها والتنسيق بين الوزارات المختصة في هذا 
الشأن، كما تتولى دراسة الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء 

في مختلف الشؤون الداخلة في اختصاصها.

نصَّ القرار رقم )42(

3 أهداف لترجمة تطلعات الحكومة
خال��د ب��ن عب��داهلل: “وزاري��ة البني��ة التحتي��ة” ترف��ع كف��اءة الخدمات

على إثر تفضل رئيس الوزراء صاحب الس����مو الملكي األمير خليفة بن س����لمان آل خليفة بإصدار القرار رقم )42( لس����نة 2018 بتش����كيل اللجان الوزارية 
وتحديد اختصاصاتها، ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، االجتماع األول للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية 
التحتي����ة، بحض����ور ال����وزراء أعضاء اللجنة؛ لتحديد أهدافها في ضوء االختصاصات المحددة، وآليات عملها، والمش����اريع اإلس����تراتيجية ذات األولوية 

التي ستتابعها اللجنة خالل فترة برنامج عمل الحكومة )2019 - 2022(.

وخ����الل االجتماع، أكد الش����يخ خالد 
الوزاري����ة  اللجن����ة  أن  عب����دهللا  ب����ن 
للمش����اريع التنموية والبنية التحتية 
س����تعمل وم����ن خ����الل ثالث����ة أهداف 
عل����ى مواءم����ة االحتياج����ات اآلني����ة 
والمس����تقبلية بم����ا يترج����م تطلع����ات 
الحكومة في برنامج عملها والرؤية 
االقتصادية لمملك����ة البحرين 2030 
عل����ى أرض الواق����ع، وستس����عى إل����ى 
ال����الزم  والدع����م  التنس����يق  تعزي����ز 
للوزارات والجه����ات الحكومية لرفع 

كف����اءة الخدم����ات والبني����ة التحتية 
واس����تكمال تطوي����ر قط����اع اإلعم����ار 
مواصل����ة  ف����ي  يس����اهم  نح����و  عل����ى 
لالس����تثمار  الجاذب����ة  البيئ����ة  توفي����ر 
والدف����ع بعملية التنمي����ة االقتصادية 

واالجتماعية.
وأض����اف: “كما س����تركز اللجنة خالل 
مراحل عمله����ا المختلفة على توفير 
وتمكي����ن  إلش����راك  المثال����ي  المن����اخ 
القط����اع الخاص من أخذ مؤسس����اته 
تحقي����ق  ف����ي  الري����ادي  دوره����ا 

األهداف التنموية وتنفيذ المش����اريع 
اإلس����تراتيجية منفردة أو بالش����راكة 
الخدم����ات  وتقدي����م  الحكوم����ة  م����ع 
اله����دف  أن  موضًح����ا  وتطويره����ا”، 
الثال����ث للجن����ة يق����وم عل����ى أس����اس 
مراجعة وتطوي����ر األدوات القانونية 
واألنظم����ة بم����ا فيها آليات التنس����يق 
وإصدار الموافقات والرخص لضمان 
سرعة اإلنجاز وتس����هيل اإلجراءات 
وتحسين الخدمات المقدمة لألفراد 

والمستثمرين.

اللجن����ة  “س����تواصل  قائ����الً:  وتاب����ع 
البن����اء عل����ى م����ا تحق����ق ف����ي رصي����د 
إنجازاته����ا خالل فت����رة برنامج عمل 
 )2018 -  2015( الس����ابق  الحكوم����ة 
السيما في المش����اريع المدرجة على 
الخليج����ي  التنمي����ة  برنام����ج  قائم����ة 
والط����رق  اإلس����كان  قطاع����ات  ف����ي 
والكهرباء والماء والمرافق الصحية 
والتعليمي����ة واالجتماعي����ة وغيره����ا، 
ومتابع����ة  الغذائ����ي،  األم����ن  ومل����ف 

رخص البناء”.

الشيخ خالد بن عبدالله مترئسا االجتماع األول للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة صباح أمس في مكتبه بالقيادة العامة وزير الداخلية الفريق الركن 

الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة.

رح���ب القائ���د العام لقوة دف���اع البحرين 
اللق���اء  خ���الل  وت���م  الداخلي���ة،  بوزي���ر 
اس���تعراض عالقات التعاون والتنس���يق 
المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة 

الداخلي���ة في س���بيل الحف���اظ على أمن 
القي���ادة  ظ���ل  ف���ي  المملك���ة  واس���تقرار 
الحكيم���ة لعاهل البالد صاح���ب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

التنسيق لحفظ األمن واالستقرار

الرفاع - قوة الدفاع

اس���تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المش���ير الركن الشيخ خليفة 
ب���ن أحم���د آل خليف���ة في القي���ادة العامة صب���اح أمس، وزي���ر البحرية 
األميرك���ي ريش���ارد س���بونزر والوف���د المراف���ق، بحض���ور وزير ش���ؤون 
الدف���اع، اللواء الركن عبدهللا بن حس���ن النعيمي ورئيس هيئة األركان 

الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.

لق���وة  الع���ام  القائ���د  ورح���ب 
دف���اع البحرين بوزي���ر البحرية 
المراف���ق،  والوف���د  األميرك���ي 
وخ���الل اللق���اء ت���م اس���تعراض 
والصداق���ة  التع���اون  عالق���ات 
القائم���ة بي���ن مملك���ة البحري���ن 
والوالي���ات المتح���دة األميركية 
وس���بل تعزيزها وما تشهده من 
تط���ور عل���ى مختل���ف األصعدة 

خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق 
العس���كري والتع���اون الدفاع���ي 

بين البلدين الصديقين.
كما أقام القائد العام لقوة دفاع 
مأدب���ة  أم���س  ظه���ر  البحري���ن 
غداء على شرف وزير البحرية 
األميركي والوفد المرافق بنادي 
البحري���ن،  دف���اع  ق���وة  ضب���اط 

وذلك بمناسبة زيارته للبالد.

تطور التعاون الدفاعي مع أميركا
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ش��ركات االتصاالت تخس��ر ربع ملي��ون زبون خالل 9 أش��هر

تواصل انخفاض مشتركي النقال

استمرت أعداد المشتركين في خدمات النقال بالبحرين في التراجع في مسار انحداري بدًءا منذ نهاية العام 2016، مدفوًعا بتقلص اشتراكات البطاقات المسبقة 
الدفع. وأظهرت بيانات حديثة أن ش���ركات االتصاالت خس���رت خالل التس���عة أش���هر األولى من العام الجاري نحو 250 ألف مش���ترك خصوًصا في البطاقات مسبقة 

الدفع، التي تأثرت بشكل كبير بعملية هيكلة األسعار شهدتها خدمات الهاتف النقال سابًقا.

وبلغ عدد مش���تركي الهاتف النقال بنهاية 
الرب���ع الثالث 2018,2.11 مليون مش���ترك 
مقارن���ة م���ع 2.36 مش���ترك نهاي���ة الع���ام 
2017، وه���و م���ا يمث���ل انخفاًض���ا بنس���بة 
11 % ع���ن نهاي���ة ع���ام 2017 وانخفاًض���ا 
بنس���بة 19 % مقارن���ة بالرب���ع الثان���ي من 
انتش���ار  مع���دل  وانخف���ض   .2017 ع���ام 
الهوات���ف المحمولة إلى 136 % في نهاية 
الرب���ع الثال���ث من ع���ام 2018. ويعزى هذا 
االنخف���اض إل���ى الزيادة في عدد الس���كان 
المبل���غ عنه خالل ع���ام 2018 واالنخفاض 
بنس���بة 11 % ف���ي عدد اش���تراكات النقال 
مقارنة بنهاية عام 2017 بس���بب التغيرات 
في س���لوك المس���تهلك باالنتقال من الدفع 
المس���بق. وش���هدت الفترة تغّي���ًرا ملحوًظا 
ف���ي س���وق المحم���ول متمث���الً ف���ي زيادة 
مش���تركي الفات���ورة وانخفاض مش���تركي 
اش���تراكات  وتش���كل  المس���بق.   الدف���ع 
بنهاي���ة   %  70 الدف���ع  مس���بقة  النق���ال 
الرب���ع الثال���ث م���ن العام الج���اري في حين 
تش���كل االش���تراكات بنظ���ام الفواتي���ر 30 
الصوتي���ة  المكالم���ات  وبخص���وص   .%
حرك���ة  إجمال���ي  انخف���ض  النق���ال،  عب���ر 
االتصاالت المتنقلة الصادرة بنس���بة 13.5 
% بي���ن الربع الثالث من عام 2018 والربع 
الثال���ث م���ن ع���ام 2017 ف���ي دالل���ة عل���ى 

مواصل���ة االتج���اه النزولي في اس���تخدام 
إجمالي  وانخفض  الصوتي���ة.  المكالم���ات 
الھاتف  م���ن  المحلي���ة  االتص���االت  حرکة 
ملیون   164(  %  12.9 بنسبة  المحمول 
دقيق���ة( ف���ي الرب���ع الثالث من ع���ام 2018 
 ،2017 ع���ام  م���ن  الثال���ث  بالرب���ع  مقارن���ة 
فيما انخفض���ت كذلك المكالمات الصوتية 
الدولية الصادرة عبر النقال، بنسبة 15 % 
)81 ملي���ون دقيق���ة(. وش���كلت المكالم���ات 

الصوتي���ة المحلية الت���ي يتم إجراؤها عبر 
االش���تراكات المس���بقة النس���بة األكب���ر من 
مكالمات النقال لتشكل 53 % من إجمالي 
حركة الصوت المحمول المحلية في الربع 
الثال���ث. وفيم���ا يتعل���ق بالمش���تركين ف���ي 
خدم���ات الهات���ف الثاب���ت، فق���د انخفضت 
ف���ي الربع الثالث من عام 2018، بنس���بة 2 
% ف���ي حين استم���رت خدم���ات الهواتف 
الثابتة السلكية في الزيادة، حيث سجلت 

زي���ادة قدره���ا 6,491 اش���تراًكا اعتباًرا من 
نهاية الربع الثالث من عام 2017 إلى الربع 
الثال���ث م���ن عام 2018. م���ن ناحية أخرى، 
الالسلكي���ة  الثابت���ة  الخدم���ة  انخفض���ت 
بمقدار 727 اش���تراًكا ما بي���ن الربع الثالث 
م���ن عام 2017 إل���ى الربع الثال���ث من عام 
2018. وت���م قب���ول 381 طلًب���ا للخط���وط 
الثابتة من أجل عملية تحويل األرقام في 

الربع الثالث من عام 2018.

السعودية: خطة 
للطاقة الشمسية 

بـ 200 جيجاوات

ق���ال وزي���ر الطاقة الس���عودي خال���د الفالح 
إن المملكة العربية الس���عودية بدأت تنفيذ 
اتف���اق مع صن���دوق رؤية التاب���ع لمجموعة 
سوف���ت بن���ك إلتاحة طاقة شمس���ية بقدرة 
200 ميجاوات في المملكة. وكان صندوق 
االستثم���ارات العام���ة الس���عودي اتفق على 
صن���دوق  ف���ي  دوالر  ملي���ار   45 استثم���ار 
التكنولوجي���ا العمالق لش���ركة سوفت بنك، 
ويعك���ف الطرف���ان م���ع آخري���ن عل���ى ع���دد 
من المش���اريع الضخمة ف���ي صناعة الطاقة 
ملي���ارات  إل���ى  تص���ل  بتكلف���ة  الشمس���ية 

الدوالرات.

الرياض -رويترز

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤش���ر البحرين الع���ام أمس عند مس���توى 1,314.52 بارتفاع وقدره 
0.25 نقط���ة مقارن���ة بإقفاله ي���وم الثالثاء، في حين أقفل مؤش���ر البحرين 
اإلس���المي عن���د مس���توى 816.64 بانخفاض وق���دره 11.40 نقط���ة مقارنة 

بإقفاله السابق.

وتداول المستثمرون في بورصة 
البحرين 2.68 مليون سهم، بقيمة 
أل���ف   572.80 قدره���ا  إجمالي���ة 
دين���ار، تم تنفيذه���ا من خالل 78 
صفق���ة، حي���ث ركز المس���تثمرون 
قط���اع  أسه���م  عل���ى  تعامالته���م 
البنوك التجارية التي بلغت قيمة 
أسهم���ه المتداول���ة 318.09 أل���ف 
دينار أي ما نس���بته 55.53 % من 
القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية 
ت���م  1.86 ملي���ون سه���م،  قدره���ا 

تنفيذها من خالل 32 صفقة.
وج���اء البنك األهل���ي المتحد في 
قيم���ة  بلغ���ت  إذ  األول،  المرك���ز 
أسهم���ه المتداول���ة 239.96 أل���ف 
دينار أي ما نس���بته 41.89 % من 

إجمال���ي قيمة األسه���م المتداولة 
وبكمية قدرها 950 ألف سهم، تم 

تنفيذها من خالل 19 صفقة.
أم���ا المرك���ز الثان���ي فكان لش���ركة 
“بتلكو” بقيم���ة قدرها 81.20 ألف 
دينار أي ما نس���بته 14.18 % من 
إجمال���ي قيمة األسه���م المتداولة 
أل���ف   308.26 قدره���ا  وبكمي���ة 
سه���م، ت���م تنفيذه���ا م���ن خالل 8 

صفقات.
ث���م ج���اء مص���رف الس���الم بقيمة 
قدره���ا 72.37 أل���ف دين���ار أي م���ا 
إجمال���ي  م���ن   %  12.63 نس���بته 
قيم���ة األسهم المتداول���ة وبكمية 
قدره���ا 904.73 أل���ف سه���م، ت���م 

تنفيذها من خالل 12 صفقة.

وقد تم يوم أمس تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 3  «
شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 4 شركات، وحافظت بقية 

الشركات على أسعار أقفاالتها السابقة.

“البورصة”: تداول 2.7 مليون سهم

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

أعل���ن وزير النفط الش���يخ محمد بن خليف���ة آل خليفة عن 
ُقرب تدشين الشركة الجديدة المتخصصة بإدارة وتطوير 
محط���ات الت���زود بالوق���ود، وتتمت���ع باستقاللي���ة تامة في 
عمله���ا؛ بهدف تطوير محطات الوقود واالرتقاء بمس���توى 
خدماته���ا، عب���ر اعتماده���ا أفض���ل المواصف���ات والمعايي���ر 
العالمي���ة، وفت���ح المزي���د منه���ا ف���ي مناطق ع���دة بالمملكة 
مستقباًل، الفًتا إلى أن تأسيس الشركة يأتي ضمن مشروع 
خصخص���ة قطاع محطات خدمات الوقود التابعة لش���ركة 

بابكو. 
للنف���ط والغ���از والش���ركات  وأض���اف أن الهيئ���ة الوطني���ة 
النفطي���ة التابع���ة للش���ركة القابض���ة للنف���ط والغ���از قام���ت 
بالعديد من اإلنجازات والفعاليات واألنش���طة التي تفتخر 
به���ا المملك���ة، والت���ي كان م���ن أهمها اكتش���اف م���وارد من 
النف���ط الصخ���ري الخفيف والغ���از الذي ُيعد أكبر اكتش���اف 
ف���ي تاريخ البحرين، حيث يقع في منطقة خليج البحرين 
وبمس���احة تقدر ب� 2000 كيلومتر مربع، مضيًفا أنه تم يوم 

أم���س األول توقي���ع اتفاقية ب���دء تنفيذ مش���روع تحديث 
مصفاة بابكو مع مؤسس���ة تيكني���ب أف أم سي األميركية 
كمقاول رئيس لمشروع تحديث المصفاة، مشيًدا بالجهود 
الحثيث���ة م���ن جمي���ع العاملي���ن في القط���اع النفط���ي لرفع 

الطاق���ة اإلنتاجي���ة م���ن النفط الخ���ام والغ���از الطبيعي في 
المناطق اليابسة، إضافة إلى المناطق البحرية.

جاء ذلك ضمن احتفال الهيئة الوطنية للنفط والغاز أمس 
بالعيد الوطني للبحرين. 

توقي��ع اتفاقي��ة ب��دء تنفي��ذ مش��روع تحدي��ث مصف��اة “بابكو”

تدشين شركة إدارة محطات الوقود قريًبا

 احتفال الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالعيد الوطني
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المنامة - البحرين والكويت

ا  افتتح بنك البحري���ن والكويت، رسميًّ
فرع���ه الجديد الكائن ف���ي مجمع اللؤلؤ 
التجاري، يوم 6 ديس���مبر 2018 برعاية 
الرئي���س التنفي���ذي للبنك ري���اض ساتر 
وبحض���ور المديري���ن التنفيذيي���ن ف���ي 
البن���ك. وت���م اختي���ار موق���ع وتصمي���م 
الف���رع الجديد ليخدم عمالء البنك في 
منطق���ة المنام���ة، وذل���ك بدم���ج فرعي 
الس���وق المركزي وفرع المنامة )ش���ارع 
مجموع���ة  الف���رع  ويوف���ر  الحكوم���ة(، 
والخدم���ات  المنتج���ات  م���ن  ش���املة 

يضم���ن  بم���ا  المتكامل���ة،  المصرفي���ة 
تجربة مصرفية متمي���زة لزبائن البنك. 
ويق���ع فرع مجم���ع اللؤل���ؤ التجاري في 
الطاب���ق األرض���ي م���ن المجم���ع، ويمكن 
الوص���ول إلي���ه عب���ر البوابة الرئيس���ية، 
ويفت���ح أبواب���ه من الس���اعة 10 صباًحا 
إلى 6 مس���اًء من الس���بت إلى األربعاء. 
كم���ا تم���ت إضاف���ة جه���از ص���راف آل���ي 
بجانب البوابة الرئيسة لخدمات إيداع 
الش���يكات والنقد وذلك خ���الل ساعات 

العمل الرسمية للمجمع.

فرع جديد لـ “البحرين والكويت” 

نيويورك - أ ف ب

ي���زداد التوت���ر ح���ول كيفية توزي���ع موازنة 
األم���م المتح���دة على ال���دول األعضاء، في 
كل م���رة تناق���ش فيه���ا المنظم���ة موازنتها، 
وم���ا زاد من تفاقم الوضع تأكيد واش���نطن 
عزمها على خفض مس���اهماتها في عمليات 
والس���ؤال   .%  3 بنس���بة  الس���الم  حف���ظ 
المطروح: كيف سيؤمن مبلغ ال�220 مليون 
دوالر ال���ذي ل���ن تدفع���ه الوالي���ات المتحدة 

بعد اليوم؟.
ويترك���ز النق���اش ح���ول تحدي���د “مفاتي���ح 

التوزي���ع” بي���ن ال���دول األعض���اء للموازن���ة 
التشغيلية وموازنة عمليات السالم التابعة 
للمنظم���ة الدولي���ة. وتع���ود ه���ذه المس���ألة 
إل���ى الطاول���ة كل ث���الث سن���وات، واالتفاق 
النهائ���ي الذي يفترض أن يتم التوصل إليه 
قبل نهاية العام الحالي سيطبق حتى العام 
2021. وتص���ل قيم���ة الموازن���ة التش���غيلية 
لألمم المتحدة عن الفترة 2019-2018 إلى 
5.4 ملي���ار دوالر، أما موازنة عمليات حفظ 

السالم فهي تصل إلى 6.6 مليار دوالر.

واشنطن لن تدفع لـ“السالم”

أعلنت زين البحرين، عن توفيرها لعمالء زين  «
 App البحرين خدمة دفع رسوم المشتريات من

 ،Apple من أجهزة الـ iTunesو Apple Musicو store
وذلك ابتداًء من 6 ديسمبر، بهدف تلبية الطلب 

المتزايد على الترفيه الرقمي في المملكة. وستمكن 
هذه الخدمة للعمالء من إتمام عملية دفع الرسوم 
من خالل حساب الفوترة من زين البحرين بأسلوب 

آمن وفّعال. سيتمكن جميع عمالء زين البحرين 
للدفع اآلجل والمسبق من إتمام عملية دفع 

المشتريات بخطوات سهلة وبسيطة عبر التسجيل 
في خدمة دفع الفواتير من زين البحرين. ويتوجب 

 ،Apple ID على عمالء الشركة  من استخدام حساب

 Carrier“ أو تسجيل حساب جديد، ومن ثم اختيار
Billing” العتمادها كطريقة دفع المشتريات في 
إعدادات الحسابات، على أجهزة ماك، آي فون، آي 

باد، آي باد توتش، أو على  آي تيونز على حاسوبهم 
الشخصي.  وفور اختيار “Carrier Billing”، سيتم 

إضافة جميع رسوم المشتريات المستقبلية 
باستخدام حساب العميل على الـ Apple ID إلى 

فاتورة زين البحرين الشهرية، أو خصمها مباشرة 
من حساب خدمة الدفع المسبق، األمر الذي يلغي 
الحاجة إلى استخدام بطاقة االئتمان. سيتم تهيئة 

ا، وسيسمح  إعدادات خيار الدفع الجديد تلقائيًّ
للعميل القيام بعملية الشراء فورًا وبمجرد نقرة 

واحدة من جميع أجهزة أبل، بما في ذلك أبل 
ووتش وأبل تي في، وتشمل شراء التطبيقات 

واألغاني واألفالم والبرامج التلفزيونية، باإلضافة إلى 
االشتراكات في Apple Music وiCloud. وتحافظ 
هذه الخدمة على سرية وخصوصية المعلومات 

الشخصية للمشترك، ولن يتم مشاركتها مع 
األطراف الثالثة، األمر الذي يجعل من خدمة الدفع 

عبر فواتير زين البحرين وسيلة سهلة اإلعداد وآمنة 
لالستخدام.

“زين” تطلق خدمة دفع المشتريات

 علي الفردان

المنامة - البحرين الوطني

أعل���ن بن���ك البحري���ن الوطن���ي أم���س ع���ن أسم���اء 15 فائ���ًزا 
محظوًظ���ا بالجوائ���ز النقدي���ة م���ن “برنام���ج ادخ���ار الوطني” 
لش���هر نوفمب���ر من عام  2018 خالل الس���حب ال���ذي أقيم في 
المقر الرئيس���ي للبنك بالمنامة، حيث فاز عش���رة محظوظين 
بمبلغ 10 آالف دوالر والخمس���ة الباقون بمبلغ  5 آالف دوالر. 
ولمعرف���ة أسماء الفائزين، يرجى زي���ارة موقع البنك الرسمي 

.www.nbbonline.com على
 وقد بدأ التحضير للس���حب على الجائزة الحلم التي يترقبها 
الجمي���ع مع بداي���ة العام المقبل، الجائزة األكبر على مس���توى 
البحري���ن وهي حل���م الفوز بملي���ون دوالر، وفي���ال فاخرة في 
الرف���اع في���وز، وسيارة بورش دف���ع رباعي لفائ���ز واحد فقط 
م���ن برنامج ادخ���ار الوطني. كما يق���دم البرنامج  للعمالء من 
أصحاب حس���ابات االدخار فرص للف���وز بمجموعة كبيرة من 

الجوائز النقدية الشهرية طوال العام. 
  وقال رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد والشركات 
التجاري���ة والمؤسس���ات الصغي���رة والمتوسط���ة ف���ي البنك:، 
عبدالعزي���ز األحم���د “نح���ن مس���رورون باإلع���الن ع���ن أسماء 

الفائزي���ن المحظوظي���ن بالجوائ���ز النقدي���ة الش���هرية ضم���ن 
برنام���ج إدخ���ار الوطن���ي. ونح���ن بانتظ���ار اللحظ���ة الحاسمة 
لتتوي���ج الفائ���ز بالجائزة الحلم واألكبر على مس���توى المملكة 
التي ستغير بالتأكيد من حياة الفائز بها إلى األفضل وتحقق 
جمي���ع أحالم���ه ف���ي دفع���ة واح���دة. فهذا ه���و هدفن���ا إسعاد 

عمالئنا”. 

 وأضاف أن “بنك البحرين الوطني يعتز بوالء عمالئه الكرام 
ويشكرهم على دعمهم المتواصل لبنك البحرين الوطني”.

���ا   ويتأه���ل أصح���اب حس���ابات التوفي���ر ف���ي الدخ���ول تلقائيًّ
للس���حب دون الحاجة لفتح حس���اب خاص أو شراء شهادات 
توفير، عالوة عن تأهل أصحاب حسابات موجة االدخار من 

الشباب لدخول السحوبات.

ي����ج����ري ال���س���ح���ب ل���ل���ج���ائ���زة األك����ب����ر م���ط���ل���ع ال����ع����ام ال��م��ق��ب��ل

مليون دوالر وفيال وبورش لفائز “ادخار الوطني”
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جاء س���هم ش���ركة مجمع البحرين لألس���واق الحرة ضمن قائمة أفضل 30 س���هًما في الخليج 
العرب���ي وفًق���ا لمؤش���ر RODE الذي تصدره ش���ركة مارمور مين���ا إنتليجنس، ال���ذراع البحثي 

للمركز المالي الكويتي.

وال يوج���د في القائمة أي ش���ركة أو مؤسس���ة 
بحرينية أخرى، فيما ضمت 9 شركات وبنوك 
سعودية، و9 قطرية، و7 من اإلمارات العربية 
المتحدة، و3 من الكويت وواحدة من سلطنة 
ُعم���ان. واحتل���ت األس���واق الح���رة المركز 30 
ف���ي القائم���ة، حيث حصلت ف���ي بند متوسط 
العائد على رأس المال المس���تثمر/ العائد على 
حق���وق الملكي���ة 2013 – 2017 عل���ى 17 %، 
ومتوس���ط عائد توزيع���ات أرباح األسهم على 

6 %، وعائدات اإليرادات 8 %.
ويتك���ون مؤش���ر RODE م���ن ع���دة مقايي���س 
رأس  عل���ى  )العائ���د   ROIC مقي���اس  تش���مل 
الم���ال المس���تثمر(، وROE )العائد على حقوق 

الملكي���ة(، وعائ���د توزيعات أرب���اح األسهم، أو 
عائدات السهم.

التاريخي���ة  البيان���ات  المقي���اس  كم���ا تضم���ن 
للش���ركات وم���دى إمكانية حصول المس���تثمر 
عل���ى عوائ���د تف���وق مؤش���رات األس���واق م���ن 
خ���ال اتب���اع ط���رق سهل���ة الختي���ار األسه���م 
التنفي���ذي  الرئي���س  نائ���ب  وق���ال  بكف���اءة. 
ل����  الع���ام  والمدي���ر  “المرك���ز”  ف���ي  لألبح���اث 
“مارم���ور”، إم أر راغ���و “ال ش���ك أن الش���ركات 
الت���ي تتمت���ع بأساسي���ات قوية من ش���أنها أن 
تتغل���ب عل���ى تقلبات الس���وق وتحق���ق عوائد 
جيدة للمس���تثمرين على الم���دى الطويل. وال 
يختل���ف هذا األمر فيما يتعلق باختيار أفضل 

األسهم وبناء محفظة قوية”.
وأضاف “تتميز الشركات ذات األداء األفضل 
ف���ي العموم بكفاءة استغ���ال رؤوس أموالها 
ف���ي تولي���د تدف���ق نق���دي ح���ر جي���د، وتل���ك 
خ���ال  م���ن  قياسه���ا  ويت���م  ثابت���ة،  سياس���ة 

العائ���د عل���ى رأس الم���ال المس���تثمر لألسه���م 
غي���ر المصرفي���ة والعائد على حق���وق الملكية 

لألسهم المصرفية”.
عل���ى  النق���دي  التدف���ق  توزي���ع  وُيق���اس 
المس���اهمين ع���ن طري���ق توزيع���ات األرب���اح، 

بينما يساعد مقياس عائد األرباح في تحديد 
الس���هم عل���ى أس���اس نس���بي مقارن���ة  قيم���ة 

ب�األسهم المماثلة.
وأخضع���ت “مارم���ور” الش���ركات لمعايي���ر فرز 
أخ���رى لألسه���م، مث���ل تحدي���د األسه���م ذات 

العائ���د الربح���ي لم���ا ال يق���ل ع���ن ثلث���ي عائ���د 
سن���دات “ستان���درد آند بورز” لمنطقة الش���رق 
األوسط وشمال أفريقيا، واألسهم ذات معدل 
إي���رادات ال يق���ل ع���ن ضع���ف عائ���د سن���دات 
“ستان���درد آن���د ب���ورز” للمنطق���ة، وبالتال���ي تم 
انتق���اء تل���ك النوعي���ة من األسه���م إلخضاعها 

لمزيد من التحليل.
ا  وتتأل���ف مجموع���ة “أفضل 30 سهًم���ا خليجيًّ
تبًع���ا لمقي���اس RODE” باألس���اس من األسهم 
الكب���رى، وتتنوع من حي���ث القطاعات، حيث 
تض���م محفظة تلك األسه���م 11 مصرًفا، يليها 
و3  م���واد،  ش���ركات  و4  بضائ���ع  ش���ركات   4
ش���ركات عقارية. وكانت الخط���وة التالية مع 
الش���ركات المنتقاة هي إخضاعه���ا لعملية فرز 
أخ���رى تعتمد على معايير مثل نس���بة األسهم 
المتاح���ة للت���داول الح���ر، ومع���دل ال���دوران، 
ورأس الم���ال الس���وقي، وذلك لضم���ان توافر 
سيول���ة مناسبة لألسهم، وإمكانية أن يحصل 
المس���تثمر المحتمل على هذا السهم من دون 

التأثير على سعره، ليصل إلى القائمة.

“األسواق الحرة” ضمن أفضل 30 سهًما بالخليج
ب���ح���س���ب م�����ؤش�����ر ص���������ادر ع�����ن “م�������ارم�������ور م���ي���ن���ا إن���ت���ل���ي���ج���ن���س”

تعزيز التعاون بين “جيبك” و“سابك”
األساس��ية” ب�“الصناع��ات  “التنفي��ذي”  نائ��ب  تس��تقبل  “البتروكيماوي��ات” 

رح���ب رئي���س ش���ركة الخليج لصناع���ة البتروكيماوي���ات “جيبك” عبدالرحم���ن جواهري، 
بنائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية بالش���ركة الس���عودية للصناعات األساس���ية 
“س���ابك” س���مير آل عبدرب���ه، ناق���اً ل���ه تحيات رئي���س وأعض���اء مجل���س إدارة “جيبك”، 
ومعرًب���ا عن س���عادته بزي���ارة آل عبدربه ل�” جيبك” التي تعتبر اس���تمراًرا للتعاون الثنائي 
بين الش���ركتين، بما يعزز التنس���يق المش���ترك والوثيق الذي يجمع بين الجانبين، باعتبار 
)سابك( أحد المساهمين الرئيسيين في “جيبك”، مؤكًدا في هذا اإلطار على أهمية هذه 
اللقاءات للتشاور وتبادل اآلراء المتعلقة بآليات تطوير العاقات والمصالح المشتركة.

بزي���ارة  ق���ام  عبدرب���ه  آل  سمي���ر  وك���ان 
لصناع���ة  الخلي���ج  ش���ركة  مجم���ع  إل���ى 
عبدالناص���ر  يرافق���ه  البتروكيماوي���ات، 
البابطي���ن مدي���ر ع���ام وح���دة النيتروجين، 
وع���واد األحم���دي مدي���رة إدارة االقتص���اد 
ف���ي “ساب���ك”، حي���ث  ومس���اندة األعم���ال 
ك���ان ف���ي استقباله���م ل���دى وصوله���م إل���ى 
مق���ر “جيب���ك” رئي���س الش���ركة عبدلرحمن 
التنفيذي���ة،  اإلدارة  وأعض���اء  جواه���ري 
ونائ���ب رئيس نقابة عم���ال “جيبك”، وعدد 

من المسئولين بالشركة.
ل����  الري���ادي  ال���دور  عل���ى  وأك���د جواه���ري 
“سابك” في مجال صناعة البتروكيماويات 
ه���ذا القط���اع الحي���وي ال���ذي يس���هم بما ال 
يدع مجال للشك في دعم مكانة الصناعة 

الخليجية.
العدي���د  عبدرب���ه  آل  تن���اول  جانب���ه،  م���ن 
رأسه���ا  وعل���ى  األساسي���ة،  المح���اور  م���ن 
الظ���روف الراهن���ة الت���ي تم���ر به���ا الصناعة 
في مختلف دول العالم وخصوًصا صناعة 

البتروكيماوي���ات، والس���ياسات التي يجب 
ه���ذه  لمواجه���ة  الش���ركات  تتخذه���ا  أن 
التحديات مع األخذ بعين االعتبار ضرورة 
التركي���ز عل���ى عنصري���ن مهمي���ن يش���كان 

عص���ب النجاح ألي مؤسس���ة ناجحة وهما 
االستثم���ار ف���ي العنصر البش���ري من حيث 
التدري���ب والتطوير، والحف���اظ على أعلى 
معايير األمن والسامة المهنية في األداء.

استقبال “جيبك” لنائب “التنفيذي” للمغذيات في “سابك”

سترة - جيبك

بروكسل - رويترز

وقعت مصر وبنك االستثمار األوروبي 
اتفاق���ا لدع���م تطوي���ر وتجدي���د الخط 
األول ل مت���رو أنفاق القاهرة بقيمة 350 
ملي���ون ي���ورو )400 ملي���ون دوالر(، اذ 
ق���ام بالتوقيع عل���ى االتفاقي���ة كل من 
وزي���رة االستثم���ار والتع���اون الدول���ي 
سح���ر نص���ر، ورئي���س بن���ك االستثمار 
بن���ك  األوروب���ي وارن���ر هوي���ر. وذك���ر 
االستثم���ار األوروب���ي فى بيان مس���اء 
أم���س أن المش���روع يهدف إل���ى إعادة 
األنف���اق  لمت���رو  األول  الخ���ط  تأهي���ل 

ف���ي نظ���ام مت���رو أنف���اق القاه���رة )44 
ك���م متضمن���ا 35 محطة( مم���ا سيعمل 
عل���ى استدامة خدمات مت���رو األنفاق 
وزي���ادة سع���ة  الطوي���ل  الم���دى  عل���ى 
النق���ل، وسيخف���ف إل���ى ح���د كبي���ر من 
االختناق���ات المروري���ة، وسيعزز النقل 

العام في المدن والقاهرة الكبرى.
والتجدي���د  التطوي���ر  ويتضم���ن 
واالتص���االت  اإلش���ارات  أنظم���ة 
التحك���م  وأنظم���ة  والكهروميكانيك���ا 

المركزية وإمدادات الطاقة.

مصر: تجديد “المترو” بـ 400 مليون دوالر

استق���ر النف���ط أمس األربع���اء بعد 
ي���وم واح���د م���ن أكب���ر تراجعات���ه 
سنوات، لكنه ظل تحت ضغط من 
تخم���ة المع���روض والقل���ق م���ن أن 
ينال تباط���ؤ االقتصاد العالمي من 

الطلب على الوقود.
وبحل���ول الس���اعة 10:20 بتوقيت 
القي���اس  خ���ام  ك���ان  جرينت���ش 
العالمي برنت مرتفعا 45 سنتا إلى 
56.71 دوالر للبرمي���ل بعد أن نزل 
5.6 % ي���وم الثاثاء عندما سجل 

أدنى مستوياته في 14 شهرا.
وارتف���ع الخام األميرك���ي الخفيف 
25 سنت���ا إلى 46.49 دوالر بعد أن 
هوى 7.3 % في الجلس���ة السابقة 
الت���ي ش���هدت مامس���ته أقل سعر 

منذ أغسطس 2017.
وتراج���ع كا الخامي���ن أكث���ر م���ن 
م���ع  أكتوب���ر  مطل���ع  من���ذ   %  30
تجاوز معروض الخام من الش���رق 
والوالي���ات  وروسي���ا  األوس���ط 
إل���ى  أدى  مم���ا  الطل���ب  المتح���دة 

تنامي المخزونات.
ل���دى  المحل���ل  بيب���ر  وق���ال روب���ن 
ف���ي  للسمس���رة  أوي���ل  بي.ف���ي.ام 
لندن ”الس���وق تم���ر بمذبحة أسعار 
نزولي���ة  وضغ���وط  متن���اه  وأل���م 

كبيرة.. االتجاه العام ألسفل“.
وكان���ت خس���ائر الثاث���اء تع���ززت 
بانخفاض حاد في أسواق األسهم 
العالمية إثر مؤش���رات على تباطؤ 
النمو االقتص���ادي، ومن ثم الطلب 

على الطاقة.

كش���فت نصوص كلمات محادثات سرية 
الصي���ن  بي���ن  نش���ب مج���ددا  أن خاف���ا 
والوالي���ات المتح���دة أم���س األربعاء في 
منظم���ة التج���ارة العالمي���ة، حي���ث وج���ه 
كل م���ن البلدين االته���ام لآلخر بتقويض 
النظام التج���اري متعدد األطراف. واتهم 
الس���فير األميرك���ي دينيس ش���يا، الصين 
ف���ي  التكنولوجي���ا  ”لس���رقة“  بالس���عي 
قطاعات إستراتيجي���ة وإغراق األسواق 
األميركي���ة بمنتجاته���ا قائ���ا ”ه���ذا غي���ر 

مقبول“.

”األفع���ال  إن  الصي���ن  مبع���وث  وق���ال 
الرئي���س  إدارة  جان���ب  م���ن  الطائش���ة“ 
األميركي دونالد ترامب هي منبع األزمة، 
لك���ن بكين تأم���ل أن يتمكن الطرفان بعد 
قمة عقدها رئيس���ا البلدي���ن ”من التحرك 
ف���ي االتجاه نفس���ه م���ع إب���داء االحترام 
المتب���ادل للمس���اهمة في استق���رار البيئة 

االقتصادية والتجارية العالمية“.
وأبدى شيا، بحسب وكالة “رويترز”، قلقه 
من نظام تسوية المنازعات في المنظمة، 
قائ���ا “إنه ابتع���د كثيرا ع���ن النظام الذي 

اتف���ق عليه األعض���اء”، مضيف���ا أن هيئة 
االستئناف بالغت في بعض التفس���يرات 

القانونية.
التج���ارة  منظم���ة  إص���اح  ولتحفي���ز 
العالمي���ة، رف���ض فري���ق ترام���ب إج���راء 
تعيين���ات جدي���دة في هيئ���ة االستئناف، 
أعلى محكم���ة تجارية ف���ي العالم، وهي 
عملي���ة تتطل���ب موافق���ة جمي���ع ال���دول 
األعض���اء في المنظم���ة. وبناء على ذلك، 
خل���ت الهيئة م���ن القضاة، ولن تس���تطيع 

إصدار أحكام ملزمة في النزاعات.

تجدد الخالف التجاري بين أميركا والصينالنفط مستقر بعد تراجع حاد
جنيف - رويترزلندن - رويترز

مازن النسور

ترج���م أحم���د جمي���ل ح���ب الق���راءة واالط���اع عل���ى 
ثقاف���ات العال���م إل���ى مش���روع ترجم���ة تج���اري ناجح 
أسس���ه ف���ي الع���ام 2012، وق���دم من خال���ه مختلف 
البحري���ن.  ف���ي  والمؤسس���ات  للش���ركات  الخدم���ات 

“الباد” التقته وأجرت معه دردشة مقتضبة:

متى أسست المشروع وما فكرته؟ «

تأس���س مرك���ز بابيل���ون للترجم���ة ف���ي الع���ام 2012؛ 
انطاقا من عروبة المملكة، إذ يهدف المركز إلى ردم 
الفج���وة العميق���ة، ف���ي الممارس���ة العملية، بي���ن اللغة 

العربية الفصحى واللغات األجنبية في البحرين. 
وترك���ز خدم���ات المركز ف���ي توفير المس���اعدة لألفراد 
والمؤسسات من خال تزويدهم بالمحتوى التحريري، 
إم���ا بالترجمة بين مختلف اللغات، أو التدقيق اللغوي، 
أو تحري���ر النصوص التخصصي���ة، إضافة إلى خدمات 
والتتابع���ي  الف���وري  بنوعيه���ا  الش���فهية،  الترجم���ة 
للمؤتم���رات على المس���توى المحل���ي والخليجي. وفي 
فت���رة وجي���زة جدا، تمك���ن المركز من ف���رض سيطرته 

في سوق العمل، رائ���دا بالجودة التي يقدمها لمختلف 
العماء من القطاع العام والخاص ولألفراد. 

كيف دخلت هذا المجال؟ «

أكمل���ت دراست���ي األكاديمي���ة ف���ي جامع���ة البحري���ن 
وعمل���ت  المصرفي���ة،  األعم���ال  إدارة  بتخص���ص 
خ���ال فت���رة دراستي ف���ي إحدى الش���ركات في ذات 
التخص���ص. ث���م انتقل���ت للعمل ف���ي مج���ال الطيران 
الج���وي، إذ وج���دت ضالت���ي ف���ي استكش���اف العال���م 
ع���ن طريق الس���فر. وفي ه���ذه الفت���رة التقيت العديد 
من األش���خاص وزماء العمل من جنسيات مختلفة. 
ف���ي  الماجس���تير  دراس���ة  إكم���ال  ق���ررت  ذل���ك  بع���د 
تخص���ص األعمال التجارية ف���ي أستراليا، ومن هناك 
اكتش���فت موهبت���ي ف���ي الترجم���ة عندم���ا عمل���ت مع 
بع���ض الجالي���ات العربي���ة، ولم يك���ن أعل���م حينها أن 
الترجم���ة في أستراليا مهنة تخضع لقوانين تنظيمية 

كالمحاماة والمحاسبة والطب وغيرها من المهن.
وعندم���ا رجع���ت إل���ى البحري���ن، تب���ادرت ل���ي فك���رة 

بواق���ع  اصطدم���ت  ولك���ن  المهن���ة،  له���ذه  التأسي���س 
س���وق العمل؛ لعدم وجود قواني���ن تنظم هذه المهنة، 
فلج���أت إلى التواصل مع المنظم���ات الدولية المعنية 
في هذا الش���أن لاطاع على تجاربهم وتطبيقها في 
مج���ال العم���ل وفقا للمعايي���ر المتبع���ة؛ لضمان أفضل 

الممارسات والجودة والدقة في العمل. 

ما أبرز التحديات في هذا القطاع؟ «

مم���ا يؤس���ف له، ع���دم وج���ود قوانين تنظيمي���ة لهذه 
المهن���ة، ولذل���ك لم أستفد من تجارب الجيل الس���ابق 
الذي يتبع أساليب تقليدية في العمل واالعتماد شبه 
الكام���ل على الترجم���ة اآللية التي تنت���ج أسوأ أنواع 
الترجم���ة.  كم���ا أن حديث���ي التخ���رج م���ن الجامعات 
يتجنب���ون العمل في ه���ذا التخصص ألسباب عديدة، 
م���ن أبرزها عدم االستقرار الوظيفي وباب المنافس���ة 
الش���رسة للمترجمين م���ن كل أصق���اع األرض، والذي 
انفت���ح م���ع تح���ول العال���م إلى قري���ة صغي���رة بفضل 

الشبكة العنكبوتية. 

م���ن هن���ا، أت���ت فك���رة التوعي���ة والتوسع ف���ي مجال 
التدريب العملي لطاب الجامعة، ففي العام المنصرم 
بدأت أول���ى الحلقات التوعوية التي نظمت بالتعاون 
مع المراكز الثقافية واستضافة خبراء دوليين لنش���ر 

المفاهيم العملية الصحيحة لمزاولة الترجمة. 

ما عناصر الناجح التي تراها              «
بصفتك رائد عمل؟

ال توج���د وصف���ة سحري���ة للنجاح. فالتحدي���ات التي 
يواجهه���ا أي عمل ح���ر كثيرة ومتنوع���ة، ومن أبرزها 
ضي���ق الم���وارد المالية وقوانين الع���رض والطلب في 
الس���وق والوض���ع االقتصادي الراهن ال���ذي تمر به كل 
دول العال���م. ولكن من دون ش���ك، فإن وضع الخطط 
اإلستراتيجية وتنظيم العمل الداخلي في المؤسسة؛ 
لضم���ان أعلى معايي���ر الجودة الت���ي يرجوها العميل، 
ه���ي أس���س النج���اح. واأله���م م���ن ذل���ك، ه���و اإليمان 
بالفك���رة والعم���ل ال���دؤوب واإلص���رار، ول���كل مجتهد 

نصيب.

رأي ورؤية
إعداد: المحرر االقتصادي أحمد جميل... ترجمة حب الثقافة لمشروع تجاري

سحر نصر 



المحرق - مجلس المحرق البلدي مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

قال رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إنه يتم اإلعداد لثمانية لقاءات عامة بالمواطنين الكرام؛ من أجل تعزيز 
التواصل والتفاهم والحديث عن اختصاصات المجالس البلدية، على أن تتم كل زيارة في دائرة مختلفة من دوائر المحرق 

الثماني، وبحضور كافة األعضاء.

وأك���د أن هن���اك توافق���ا ف���ي المجلس 
على أهمي���ة الوصول إل���ى المواطنين 
ف���ي مناطقه���م، علما أن ه���ذا البرنامج 
سيك���ون دوري���ا ومس���تمرا ال ينقط���ع، 
وهذا ليس سوى واجب على األعضاء 
البلديي���ن الذي���ن ل���م يصل���وا إل���ى هذا 
الموق���ع إال ليكونوا عي���ون المواطنين 

وآذانهم الحاضرة في كل حين.
خ���ال  نعم���ل  المرباط���ي:  وأض���اف 
ه���ذا المجلس ي���دا واحدة، كلن���ا ندفع 
بالمش���اريع والمقترحات نحو التحقق، 
كله���ا  للمح���رق  محس���وب  فاإلنج���از 
ف���ي أي منطق���ة وأي زواي���ة ت���م ه���ذا 
العمل، ونس���عى أن نخ���دم المواطنين 
والمقيمي���ن كاف���ة، مهتمي���ن بمختل���ف 

احتياجاته���م  ولتلم���س  التفاصي���ل 
وهمومهم المعنية بالشؤون البلدية.

رئي���س  ش���دد  متص���ل،  جان���ب  وف���ي 
المجل���س على أهمي���ة ه���ذه اللقاءات 
في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعة، 
المجتم���ع  منظم���ات  تتواج���د  حي���ث 
المدن���ي وممثليه���ا والناش���طين فيه���ا، 
يتح���دث  أن  المنتظ���ر  م���ن  حي���ث 
األعض���اء ع���ن دور ه���ذه الجه���ات في 
تعزي���ز المكاس���ب البلدي���ة م���ن خ���ال 
الحراك المجتمع���ي القائم على النظام 
واالشتراك في المش���اريع الوطنية، إذ 
إن المجالس البلدية متصلة بالوزارات 
والهيئ���ات الرسمي���ة وتربطه���ا عاق���ة 
مختل���ف  تنفي���ذ  م���ن  تمّكنه���ا  طيب���ة 

النش���اطات والمش���اريع الت���ي يطلقه���ا 
ويقترحها األهالي الكرام.

متابع���ا أن���ه سيتم اإلعان ع���ن أجندة 
برنام���ج الزي���ارات م���ن خ���ال وسائل 
اإلع���ام، بم���ا يش���مل توقيته���ا ومكان 
إقامته���ا ال���ذي سيك���ون ف���ي الصاالت 
عام���ة  دعوته���ا  وستك���ون  العام���ة 
أهال���ي  والسيم���ا  الكري���م  للجمه���ور 
المنطق���ة الت���ي سيعقد كل لق���اء فيها، 
وستكون أولوية الحديث لهم وُتستلم 
طلباته���م جماعي���ة أو ف���رادى، حي���ث 
ل���ن نهم���ل أي نقط���ة تطرح وسنس���عى 
وفق���ا  المناسب���ة  األفك���ار  كل  إلنج���از 
للقان���ون والموازنات وضمن المصلحة 

العامة.

أعل���ن معه���د البحرين للتدريب عن بدء اس���تقبال طلبات االلتحاق بمختلف البرامج النظامي���ة للفصل التدريبي الثاني للعام 
التدريب���ي 2018/2019، اعتب���ارًا م���ن ي���وم األحد المقبل، ولغاية ي���وم األربعاء الموافق 9 يناير 2019م، وذلك من الس���اعة 9 

صباحا حتى 2 ظهرا، بمكتب القبول والتسجيل مبنى )7( بمقر المعهد بمدينة عيسى. 

التس����جيل  ف����ي  الراغبي����ن  وعل����ى 
والمس����تندات  األوراق  اصطح����اب 
المطلوب����ة، وه����ي: كش����ف الدرجات 
ف����ي  الفص����ول  لجمي����ع  األصلي����ة 
الثانوية العامة ونسخة منه، رسالة 
م����ن  الص����ادرة  األصلي����ة  المعادل����ة 
وزارة التربي����ة والتعلي����م لخريج����ي 
الم����دارس الخاص����ة ونس����خة منه����ا، 
شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة، 
إف����ادة التخ����رج األصلية مع كش����ف 
الدرجات للطلبة الجامعيين ونسخة 
منها، نسخة من جواز السفر، صورة 
ش����خصية حديث����ة، رس����وم تقدي����م 
مقداره����ا 10 دناني����ر بحريني����ة غير 
قابل����ة لاسترجاع، مع ضرورة إبراز 

البطاق����ة الذكي����ة األصلي����ة للمتقدم، 
األصلي����ة  الدراسي����ة  والش����هادات 

للمطابقة.
يش����ار إلى أن المعهد يط����رح العديد 
منه����ا:  التدريبي����ة،  البرام����ج  م����ن 
الدبلوما الوطنية في إدارة األعمال 
)الموارد البشرية(، الدبلوما الوطنية 
)المحاسب����ة(،  األعم����ال  إدارة  ف����ي 
العملي����ات  ف����ي  الوطني����ة  الدبلوم����ا 
الكيميائي����ة والصيان����ة، التي تندرج 
الوطن����ي  اإلط����ار  برام����ج  ضم����ن 

للمؤهات.
كم����ا يق����دم الدبلوما الوطني����ة العليا 
ف����ي اإلنش����اءات والبيئ����ة العمرانية 
)الهندسة المدني����ة(، الدبلوم المطور 

ف����ي اإلنش����اءات والبيئ����ة العمرانية 
الدبل����وم  المدني����ة(،  )الهندس����ة 
المعلوم����ات،  تقني����ة  ف����ي  المط����ور 
الهندس����ة  ف����ي  المط����ور  الدبل����وم 
الكهربائي����ة وااللكتروني����ة، الدبل����وم 
المطور ف����ي الهندس����ة الميكانيكية، 
تكنولوجي����ا  ف����ي  المط����ور  الدبل����وم 
ف����ي  المط����ور  الدبل����وم  الس����يارات، 
الفن����ون والتصميم )التصميم ثاثي 
األبعاد(، الدبلوم المطور في الفنون 
والتصمي����م )التصمي����م الجرافيكي(، 
وه����ي برام����ج معتم����دة م����ن جان����ب 
إضاف����ة   ،)BTEC( المانح����ة  الجه����ة 
إل����ى الدبل����وم ف����ي عملي����ات الس����فر 

والسياحة.

بلدي المحرق يضع برنامج زيارات للدوائر “البحريـن للتدريب” يفتح باب التسجيل

ا إلى مكتب  أبلغ النائب باس���م المالكي “البالد” أنه س���يرفع طلًبا رس���ميًّ
الرئاس���ة بش���أن المبادرة التي طرحها في جلس���ة الثالثاء 18 ديس���مبر 
2018 لسحب جميع القضايا التي رفعها المجلس السابق ضد صحافيين 
ومغردين وأصحاب حس���ابات في وسائل التواصل االجتماعي بهدف 

فتح “صفحة جديدة” بين “مجلس الشعب والشعب”.

وق���ال: بع���د طرحه المب���ادرة أمام 
���ا  حاليًّ يعم���ل  واإلع���ام،  الن���واب 
لرفع���ه  الطل���ب  استيف���اء  عل���ى 
إل���ى مكت���ب الرسال���ة ف���ي غضون 
ا على سؤال  األسب���وع المقبل، وردًّ
يتعل���ق بحق العضو الس���ابق الذي 
تع���رض لإلس���اءة أو التش���هير في 
أن يمض���ي في دع���واه وهذا حقه 
ألنه م���ن تعرض للضرر، أوضح أن 
قص���ده هو سح���ب القضاي���ا التي 
عب���ر فيها المدع���ى عليهم عن رأي 
أو وجه���ة نظر ب���دون إس���اءة، أما 
تلك التي ش���ملت اإلساءة والشتم 

أو التش���هير ب���أي عضو سابق فهي 
غير مشمولة ضمن المبادرة.

المالكي: لنفتح صفحة جديدة

نشعر بخوف المواطنين من “المضافة”
النائ��ب الس��لوم يدع��و لتعري��ف التجار بآلي��ات تحصيله��ا منع��ا لالرتباك

أكد النائب أحمد السلوم أن هناك مخاوف عديدة يحس بها المواطن والتاجر البحريني مع قرب 
تطبي���ق ضريبة القيمة المضافة؛ نظرا لحداثة فكرة “الضرائب” في مجملها على الش���عب، وعلى 
رغ���م تطبي���ق الضريب���ة فعليا في اإلمارات والس���عودية، ف���إن دوال خليجية أخ���رى مثل الكويت 
مازالت في مرحلة التمهيد وتم تأجيل التطبيق مرحليا، وهو ما دعا غالبية النواب لطلب تأجيل 
التطبيق لمنح الس���وق فرصة لمزيد من االستعداد اإليجابي والتعريف بالضريبة التي ستتطلب 
تغييرات عديدة في النظم المحاس���بية للشركات، مش���يرا إلى أن التشاور حول اآللية القانونية 
لمواجه���ة الوض���ع ال يزال قائما، مع الوض���ع في االعتبار أن هذه الضريب���ة يجب أن تكون بعيدة 
كليا عن السلع التي تمس صلب احتياجات  الفقراء من غذاء ودواء وأغلبية مستلزمات التعليم . 

وق���ال الس���لوم “حريص���ون أش���د الح���رص على 
عدم اإلضرار بالمواط���ن أوال، والتاجر ثانيا، مع 
الوضع في االعتبار موارد الدولة ومدى احتياج 
الحكوم���ة لضبط الخلل الواضح ف���ي الميزانية 
بي���ن اإلي���رادات واإلنف���اق، لذل���ك نح���ن نثم���ن 
توجه الحكومة إلعفاء كافة الس���لع والخدمات 
األساسي���ة م���ن ه���ذه الضريب���ة وفرضه���ا فق���ط 
عل���ى الكمالي���ات، والس���لع غي���ر الضرورية وهو 
م���ا يطاب���ق أص���ل الفك���رة التي ب���دأت به���ا هذه 

الضريبة في العالم”.

وأوض���ح النائ���ب أن التاج���ر بمثاب���ة وسيط في 
العملي���ة؛ ألنه سيجم���ع الضريبة من المس���تهلك 
)م���ن خ���ال فواتير الش���راء( لصال���ح الحكومة، 
لك���ن الضرر ربما يأتي م���ن انخفاض االستهاك 
لبعض الس���لع بس���بب زيادة سعرها، إضافة إلى 
حال االرتباك التي قد تش���هدها السوق ألسابيع 
ع���دة أو أش���هر على حس���ب استعداد الش���ركات 
وتقب���ل المس���تهلكين عملي���ة التطبي���ق التي قد 

تكون سلسة أو متعثرة!
وش���دد الس���لوم عل���ى ض���رورة متابع���ة الس���وق 

بش���كل ف���وري وحثي���ث وج���اد لع���دم استغال 
تطبي���ق الضريبة في رفع األسعار بش���كل مبالغ 
أو زائ���د ع���ن الح���د المفت���رض من خ���ال إدارة 
حماية المس���تهلك بوزارة الصناعة والتجارة أو 
الجمعيات األهلية المماثلة، سواء كان التطبيق 
في 2019 كما هو مقرر أو حتى في حال نجاح 

مساعي النواب لتأجيل التطبيق.
وتاب���ع قائ���ا: “عل���ى جان���ب متصل ربم���ا تكون 
هن���اك إيجابي���ة للمواطن والتاجر على الس���واء 
م���ن خ���ال تحس���ين الخدم���ات الت���ي تقدمه���ا 
الحكوم���ة للش���عب بعد تحصيل ه���ذه الضرائب 
وارتف���اع حصيلته���ا، وه���و م���ا نتأمل���ه وسنعمل 
عل���ى مراقبته”، مش���يرا إل���ى أن دراسات بعض 
المكات���ب االستش���ارية االقتصادي���ة تش���ير إلى 
أنه���ا ستس���هم بنح���و 6 % م���ن النات���ج المحلي 
للبحري���ن، لك���ن عل���ى المس���توى الخليجي تقدر 

عائداتها بنحو 25 مليار دوالر سنويا. 
وذكر أن أصل هذه الضريبة وأسباب “اختراعها” 
أو تقنينه���ا وفرضه���ا ف���ي دول أوروب���ا كان من 
ب���اب دعم أو نش���ر “ثقاف���ة ترش���يد االستهاك”، 
وطبق���ت بالت���درج ف���ي ع���دد كبي���ر م���ن الدول، 
بحي���ث ُتف���رض عل���ى بع���ض الس���لع والخدمات 
الت���ي تخص الطبقة الثرية بالمقام األول، وكان 
اله���دف الرئي���س منه���ا ه���و توفي���ر حصيلة من 
أموال للدولة لإلنفاق على الفئات غير القادرة.

أحمد السلوم

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

وش���ؤون  األش���غال  وزي���ر  استقب���ل 
العمران���ي  والتخطي���ط  البلدي���ات 
عصام خلف بمكتب���ه بديوان الوزارة 
وزي���ر التجهي���ز واإلسك���ان والتهيئ���ة 
الترابي���ة للجمهوري���ة التونس���ية نور 
الدي���ن سالم���ي ال���ذي ي���زور البحرين 
اإلسك���ان  مؤتم���ر  ف���ي  للمش���اركة 

العرب���ي الخام���س. وف���ي اللق���اء ت���م 
التباحث بش���أن تفعيل االتفاقية بين 
البلدين لتبادل الخب���رات في العديد 
م���ن المج���االت وبخاص���ة المج���االت 
م���ع  الصح���ي،  بالص���رف  المرتبط���ة 
االستف���ادة م���ن التجارب التونس���ية 

في هذا الشأن.

تفعيل تبادل الخبرات مع تونس

08local@albiladpress.com
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بدء توزيع وحدات “ضاحية الرملي”
المتكامل��ة اإلس��كانية  المدين��ة  بمواصف��ات  يتمت��ع  المش��روع  الحم��ر: 

تنفيًذا ألمر ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 5000 وحدة س���كنية، التي أمر 
بها سموه خالل الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخًرا، أعلن وزير اإلسكان باسم  الحمر 
عن بدء توزيع وحدات مشروع “إسكان ضاحية الرملي” على المواطنين المستفيدين، 

مشيًرا إلى أن إجراءات توزيع المشروع ستستمر حتى منتصف الشهر المقبل.

وص���رح حم���ر ب���أن توزي���ع مش���روع إسكان 
ضاحي���ة الرمل���ي يأت���ي ف���ي إط���ار تنفي���ذ 
الج���دول الزمني الذي أعدته الوزارة لتنفيذ 
أم���ر سم���و ول���ي العه���د، والمتضم���ن توزي���ع 
مش���اريع   10 ف���ي  سكني���ة  وح���دة   5000
إسكاني���ة، مفي���ًدا ب���أن االنته���اء م���ن توزيع 
تلك الوحدات سيكون خال األشهر القليلة 

المقبلة.
وق���ال إن مش���روع إسكان ضاحي���ة الرملي 
يع���د أح���د ركائ���ز المش���اريع االستراتيجي���ة 
التي تنفذها وزارة اإلسكان، والمدرج ضمن 
المش���اريع الحكومي���ة الت���ي توف���ر 25 أل���ف 
وح���دة سكنية وفًقا لبرنامج عمل الحكومة 

ال���ذي ت���م إق���راره لألع���وام )2015-2018(، 
مش���يًرا إل���ى أن هذا المش���روع يتمتع بكافة 
مواصفات المدينة اإلسكانية المتكاملة، من 
حيث عدد الوح���دات والخدمات والمرافق 

التي يتضمنها المخطط العام للمشروع.
الرمل���ي  ضاحي���ة  مش���روع  أن  وأوض���ح 
يتك���ون م���ن 4501 وح���دة وش���قة سكني���ة، 
يت���م تش���ييدها عل���ى مس���احة 100 هكت���ار، 
ت���م استماكه���ا م���ن قب���ل ال���وزارة لتنفي���ذ 
 9 المش���روع  مراف���ق  ويش���مل  المش���روع، 
حدائ���ق، ومدرستي���ن للمرحل���ة االبتدائي���ة، 
وروضة لألطفال، ومركًزا للتس���وق، وسوقًا 
���ا، باإلضافة إلى  ا، و11 مرك���ًزا تجاريًّ ش���عبيًّ

جامع و 5 مس���اجد باألحياء الس���كنية، فيما 
تتضم���ن مراف���ق المش���روع محط���ة كهرباء 
فرعي���ة، ومحط���ة لتوزيع المي���اه، فضاً عن 
تخصي���ص مس���ارات خاص���ة للمش���اة عل���ى 
8 ش���وارع رئيس���ية بالمش���روع، مفي���ًدا بأن 
المش���روع م���ن المق���رر ل���ه أن يس���توعب ما 

يق���ارب 30 أل���ف نس���مة بع���د اكتم���ال تنفيذ 
كافة مراحله.

وح���ول إج���راءات التوزي���ع ق���ال الحم���ر إن 
تبس���يط  ض���رورة  عل���ى  حرص���ت  ال���وزارة 
وتس���هيل اإلج���راءات تماش���ًيا م���ع التوجه 

الحكومي في هذا الشأن.

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

عق���دت هيئة ج���ودة التعلي���م والتدريب، بالتعاون م���ع وزارة التربية والتعليم ورش���ة عمل 
تدريبي���ة ح���ول “عملي���ة تس���كين المؤه���الت عل���ى اإلط���ار الوطن���ي للمؤه���الت”، لمس���ؤولي 

وموظفي وزارة التربية والتعليم، يوم الثالثاء الماضي بمقر الهيئة في منطقة السيف.

وتأت���ي الورش���ة تمهي���ًدا لتس���كين مؤه���ات 
التعلي���م الع���ام )الثانوية العام���ة( على اإلطار 
وزارة  م���ع  بالتع���اون  للمؤه���ات،  الوطن���ي 
التربي���ة والتعليم.وقال���ت الرئي���س التنفيذي 
جواه���ر  والتدري���ب  التعلي���م  ج���ودة  لهيئ���ة 
المضحك���ي إن اإلط���ار الوطن���ي للمؤه���ات 
 ،2030 الش���املة  الرؤي���ة  أه���داف  يحق���ق 
بتجوي���د التعلي���م والتدري���ب ف���ي المملك���ة، 
وتحسينه على المستوى اإلقليمي والدولي، 

معلنًة كذلك عن إدراج 18 مؤسسة، وتسكين 
ا، وإسناد 7 مؤهات أجنبية  53 مؤهًا وطنيًّ
على اإلط���ار الوطني للمؤهات. وحاضر في 
الورشة كلٌّ من مدير إدارة التعاون والتنسيق 
األكاديمي عصم���ت جعفر، واختصاصي أول 
المؤه���ات هب���ة بس���يوني ع���ن مه���ام اإلدارة 
العام���ة لإلطار الوطن���ي للمؤه���ات، وعملية 
مس���تواها،  وتحدي���د  المؤه���ات،  تس���كين 

وكيفية احتساب الساعات المعتمدة.

تسكين مؤهالت التعليم العام

تدشين “زايد والبحرين” ليوسف محمد
ال���م���ح���ت���وى ال��ت��وث��ي��ق��ي ل��ل��ك��ت��اب ي��ع��ك��س ع���م���ق ال���ع���الق���ات

بحض���ور وزي���ر الخارجية والتع���اون الدولي بدول���ة اإلمارات العربي���ة المتحدة 
س���مو الش���يخ عب���دهللا ب���ن زاي���د آل نهي���ان، وس���فير مملك���ة البحرين ل���دى دولة 
اإلم���ارات العربي���ة المتحدة الش���يخ خالد بن عبدهللا آل خليف���ة، وعدد كبير من 
المسؤولين والمدعوين، دشن اإلعالمي البحريني يوسف محمد كتابه التوثيقي 
“زايد والبحرين” خالل حفل س���فارة مملكة البحرين في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة باألعياد الوطنية.

سعادت���ه  ع���ن  محم���د  يوس���ف  وعب���ر 
أبوظب���ي  ف���ي  الكت���اب  ه���ذا  بتدش���ين 
زاي���د  ع���ام  م���ع  تزامن���ا  ص���در  وال���ذي 
واحتف���االت مملك���ة البحري���ن بأعيادها 
الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر، إحياًء 
لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة 
في عه���د المؤسس أحم���د الفاتح دولة 
عربي���ة مس���لمة الع���ام 1783 ميادي���ة، 
والذكرى التاسعة عشرة لتسلم صاحب 
الجالة الملك مقالي���د الحكم، مبينا أن 
الكت���اب يتضمن رص���دا وثائقيا للعاقة 

األخوي���ة الوثيقة والممي���زة التي تربط 
العربي���ة  اإلم���ارات  دول���ة  قي���ادة  بي���ن 

المتحدة ومملكة البحرين.
ويستعرض الكتاب الزيارات المتبادلة، 
والت���ي ت���ؤرخ وتعكس مش���اعر األخوة 
والمحب���ة الت���ي ترب���ط بي���ن اإلم���ارات 
البحري���ن  ومملك���ة  المتح���دة  العربي���ة 
من���ذ أن أصب���ح سم���و الش���يخ زاي���د بن 
سلط���ان آل نهي���ان حاكم���ا ألبوظبي ثم 
رئيسا لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

وحتى وفاته رحمه هللا.

وأوض���ح اإلعامي يوس���ف محمد بأن 
ه���ذا الكت���اب وم���ا يحتوي���ه م���ن صور 
يعك���س  توثيق���ي  ورص���د  ومعلوم���ات 
عم���ق العاق���ات الممي���زة بي���ن البلدين، 

ب���كل  وتتناق���ل  لألجي���ال  وستحف���ظ 
المتمي���زة  المحط���ات  وفخ���ر  اعت���زاز 
القيادتي���ن  بي���ن  الراسخ���ة  والعاق���ة 

والشعبين الشقيقين.

تدشين كتاب “زايد والبحرين” لإلعالمي يوسف محمد

أبوظبي - بنا

سعيد محمد

باسم المالكي



أك���دت رئي���س مجل���س الن���واب فوزي���ة زين���ل أن الحفاظ عل���ى المال الع���ام مس���ؤولية وطنية مش���تركة، وأن المجل���س حريص على 
تعزيز دور دولة المؤسس���ات والقانون وممارس���ة دوره الرقابي والتش���ريعي وفًقا للدس���تور، في ظل المشروع اإلصالحي والمسيرة 

الديمقراطية بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ج���اء ذلك لدى لقائه���ا بمكتبها أمس رئيس 
دي���وان الرقاب���ة المالي���ة واإلداري���ة حس���ن 
الجالهم���ة، يرافقه وكيل الدي���وان للرقابة 
اإلدارية الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، 
فاي���ق  المالي���ة  للرقاب���ة  الدي���وان  ووكي���ل 
ضيف، إذ تس���لمت نسخًة من تقرير ديوان 
الرقاب���ة المالي���ة واإلداري���ة للس���نة المهنية 

.2018 - 2017
وأش���ادت رئي���س مجل���س الن���واب بجهود 
دي���وان الرقاب���ة اإلداري���ة والمالي���ة برئاسة 
بواجب���ه  القي���ام  ف���ي  الجالهم���ة،  حس���ن 

ومس���ؤوليته الرقابية للحف���اظ على المال 
الع���ام ومراقب���ة الجان���ب المال���ي واإلداري 
بالمؤسس���ات والهيئ���ات الخاضع���ة لرقاب���ة 

الديون.
أرضي���ًة  ش���كل  التقري���ر  أن  وأوضح���ت 
ألعضاء مجل���س الن���واب لممارسة دورهم 
الرقاب���ي، في أهم البنود وه���و البند المالي 
واإلداري، مؤك���دًة أن المجل���س سيتعام���ل 
م���ع تقري���ر الدي���وان لس���نة 2017 - 2018 
وفًق���ا لإلج���راءات القانوني���ة، إذ سيح���ال 
واالقتصادي���ة  المالي���ة  الش���ؤون  للجن���ة 

إلعداد تقريرها بشأنه، كما سيتم التواصل 
مرئياته���م  عل���ى  لالط���الع  الن���واب؛  م���ع 

وتوصياتهم ومالحظاتهم.
وش���ددت عل���ى أن بيت الش���عب ل���ن يدخر 
جه���ًدا في حماي���ة األم���وال العامة وحفظ 
معن���ي  فه���و  الك���رام،  المواطني���ن  حق���وق 
ب���كل تفاصيل التقرير، بم���ا في ذلك تقارير 
المتابع���ة المتعلق���ة بم���دى تنفي���ذ الجه���ات 
الحكومية للتوصيات الواردة في التقارير 

السابقة.

local
@albiladpress.com
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- وجود عدد من طلبات الش���راء المعلقة 
ف���ي النظام اآللي لفت���رة بلغت في بعض 
الح���االت 34 ش���هًرا دون إص���دار أوام���ر 

شراء لها.
- تأخ���ر إدارة المش���تريات ف���ي إص���دار 
أوام���ر الش���راء لبع���ض طلب���ات الش���راء 
المقدم���ة م���ن مختل���ف إدارات الش���ركة 
لفترة بلغت في بعض الحاالت 35 شهًرا.
- عدم إب���رام عقود ش���راء طويلة األجل 
يتك���رر  الت���ي  المخزن���ة  الم���واد  لبع���ض 
ش���راؤها، إذ تج���اوزت قيم���ة مش���تريات 
بعضها 3 ماليي���ن دوالر بين يناير 2014 

وديسمبر 2017.
- ع���دم الت���زام ع���دد م���ن موظف���ي إدارة 
المش���تريات باالنتهاء م���ن تمرير طلبات 
الش���راء خ���الل الفت���رة المح���ددة وفًق���ا 
لمؤش���رات قياس األداء المعتمدة خالل 

.2017
- ع���دم الت���زام قس���م مراقب���ة المخ���زون 
بتحقي���ق مؤش���ر األداء للم���واد المخزنة 
الت���ي ال يمك���ن توفيره���ا عن���د طلبه���ا، إذ 
تراوحت نسب المواد التي لم تتوفر في 
مخازن الشركة خالل 2017 ما بين 8 % 

و14 %. 
تج���اوز  مخزن���ة  م���ادة   4413 وج���ود   -
لمس���تويات  المثل���ى  الح���دود  مخزونه���ا 
التخزي���ن وفًق���ا للمعايي���ر المعتمدة لتلك 

المواد.
- بلغ���ت قيمة كميات الم���واد حوالي 7.4 
ملي���ون دوالر كما ج���اء في أبريل 2018، 
ولم تلتزم الش���ركة بالمعايير الموضوعة 
إلعادة طلب الم���واد والكميات المعتمدة 
للطلب بما يكفل الحفاظ على المس���توى 

األمثل من مواد المخزون.
- وج���ود 1830 طلًب���ا خ���الل سن���ة 2017 
بع���دد 659 مادة م���ن م���واد المخزون لم 
يت���م توفيره���ا عن���د طلبها؛ لع���دم وجود 
مخ���زون كاف منها في ظ���ل تكرار طلب 

بعضها ألكثر من 30 مرة.
- أش���ار التقرير إلى بع���ض أوجه القصور 
المتعلق���ة بم���واد المش���اريع المخزنة في 
المس���تودعات المؤقت���ة منها وجود مواد 
مخزن���ة بحوال���ي قيم���ة 15 مليون دوالر 

على ذمة مشاريع منتهية.
أو  بج���رد دوري  الش���ركة  قي���ام  ع���دم   -
مفاجئ لتلك المواد للتحقق من تطابقها 

مع الرصيد الدفتري.
الرب���ع  ف���ي  المش���تريات  إدارة  قام���ت   -
الثان���ي م���ن 2016 بإج���راء ج���رد ش���امل 
أسفر عن اكتشاف فروقات لوجود مواد 
مس���جلة في النظام وغي���ر موجودة في 

المخازن.
- تم اكتشاف فروقات بقيمة 1.2 مليون 
دوالر تخ���ص التنقي���ب واإلنتاج النفطي 
وفروق���ات بقيم���ة مليون���ي دوالر تخص 
مواد المش���اريع التي ت���م تحويلها للمواد 

المخزنة.

- قي���ام إدارة المش���تريات بش���طب مواد 
التنقي���ب واإلنتاج النفط���ي من سجالت 
عل���ى موافق���ة  الحص���ول  الش���ركة دون 
واعتماد مس���تويات الصالحية المحددة 
المعتم���دة  الصالحي���ات  ج���دول  ف���ي 

للشركة.

- ال تقوم الش���ركة بإدارة مشتريات مواد 
المشاريع بصورة مركزية على الرغم من 
القيمة الكبيرة لمشتريات مواد المشاريع 
الت���ي بلغت حوال���ي 34 مليون دوالر في 

الفترة بين يناير 2014 وأبريل 2018.
- رصد التقرير تحويل 318 مادة مخزنة 

تبلغ قيمتها 107 ماليين دوالر في يونيو 
2017 من المش���اريع المنتهية إلى المواد 
المخزن���ة ضم���ن تصني���ف )95( الخاص���ة 
بالم���واد الفائضة ولم يت���م استخدام 91 
% منه���ا حتى انتهاء أعم���ال الرقابة في 

أبريل 2018.

- حج���ز بعض المواد المعلقة في ظروف 
ال تتناس���ب مع طبيعته���ا مما قد يعرضها 
للتلف أو السرقة أو يؤثر على صالحيتها 

لالستخدام مستقبالً.
- عدم مراعاة اإلدارة المستخدمة الدقة 
والموضوعية عند تحديد كميات المواد 

المراد طلبها.
- ت���م إلغ���اء نس���بة تج���اوزت ف���ي بعض 
الم���واد  كمي���ة  م���ن   %  50 الح���االت 

المحجوزة لعدم الحاجة لها.
- ع���دم وج���ود إج���راءات رقابي���ة تقي���د 
مخ���ازن   5 أص���ل  م���ن   3 إل���ى  الدخ���ول 
رئيس���ة لتخزين المواد في موقع مصفاة 

التكرير.
- ع���دم توافر كامي���رات أمنية في جميع 
المخ���ازن الواقع���ة ف���ي مصف���اة التكرير 
وع���دم تواف���ر أجه���زة إن���ذار حري���ق في 
المخ���زن  م���ن  المهم���ة  المواق���ع  بع���ض 
الم���واد  عل���ى  يحت���وي  ال���ذي  المفت���وح 

الكيميائية وأسطوانات الغاز.
- تخزي���ن بعض المواد في المخازن التي 
ال تتناس���ب م���ع طبيعتها وع���دم االلتزام 
الم���واد المرغوب���ة ف���ي  بتخزي���ن بع���ض 
مواق���ع محكمة اإلغ���الق لتفادي تعرضها 

لمخاطر السرقة وسوء االستغالل. 
- أسفرت أعم���ال الجرد عن وجود بعض 
الفروقات بين كمية المواد الموجودة في 
المخ���ازن بالمقارنة مع كمياتها وتس���وية 
بع���ض الفروقات المكتش���فة أثناء أعمال 

الجرد وفًقا لتبريرات افتراضية.

الحظ تقرير الرقابة المالية فيما يخص عمليات تنظيم وإدارة مخازن الصيانة والمشاريع 
بش���ركة نف���ط البحرين “بابك���و” عدًدا من أوجه الضع���ف والقصور فيما يتعلق بمش���تريات 

مواد المخزون منها:

للمخ��ازن تحويله��ا  ت��م  ألغ��راض  دوالر  ملي��ون   3.2 ل���  قيمته��ا  تص��ل  فروق��ات 
مواد “منتهية” بقيمة 15 مليون دوالر لدى “بابكو”

عدم توافر 
أجهزة إنذار 

حريق في بعض 
المواقع المهمة

تحويل 318 
مادة مخزنة تبلغ 

قيمتها 107 
ماليين دوالر

عدم وجود 
إجراءات رقابية 

تقيد الدخول إلى 
3 مخازن

عدم توافر كاميرات 
أمنية بالمخازن 

الواقعة في 
مصفاة التكرير

حجز مواد معلقة 
في ظروف 

ال تتناسب مع 
طبيعتها

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

صرح رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية حسن الجالهمة بأنه قدم تقرير ديوان الرقابة المالية  «
واإلدارية السنوي الخامس عشر للسنة المهنية 2017 - 2018 إلى رئيس مجلس النواب فوزية زينل 

بموجب المادة 19 من قانون الديوان. 

وأضاف رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية أن التعاون الوثيق بين الديوان ومجلس النواب  «
والتنسيق فيما بينهما ُيعد من أساسات نجاح الديوان في أداء رسالته بالمهنية والكفاءة الطلوبة، 

من خالل اضطالع المجلس بدوره التشريعي والرقابي على الجهاز التنفيذي للدولة ومتابعة تنفيذ 
المالحظات والتوصيات التي يضمنها الديوان في تقاريره، إضافة إلى الوقوف على مدى التزام 

الجهات الخاضعة للرقابة بأداء مهامها وفًقا للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.

وفي ختام تصريحه، عبر الجالهمة عن جزيل شكره وامتنانه لالهتمام الذي درج مجلس النواب على  «
إبدائه لتقارير الديوان ومتابعة المالحظات والتوصيات التي ترد فيها، والوقوف على مدى التزام 
الجهات الخاضعة للرقابة بتنفيذ تلك التوصيات، وأشاد بتأكيد رئيس مجلس النواب فوزية زينل 

أهمية التعاون الذي ترسخت دعائمه بين مجلس النواب وديوان الرقابة المالية واإلدارية، وتقديرها 
الدور المتميز الذي يضطلع به الديوان في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سالمة ومشروعية 

استخدامها.

الجالهمة: متابعة البرلمان تنفيذ المالحظات نجاح للديوان

رئيس مجلس النواب تتسلم تقرير ديوان الرقابة اإلدارية والمالية
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- غي���اب الرؤي���ة الواضحة ف���ي التوظيف؛ 
لع���دم اعتم���اد خط���ة لتحدي���د احتياج���ات 
ش���ؤون البلديات من الموارد البشرية لسد 
نقص الموظفين، وتأهيل الكوادر الوطنية 
إلحالله���م مح���ل األجانب م���ن يناير 2015 

وحتى مايو 2018.
- ت���م تثبي���ت 27 موظفا في ال���وزارة دون 
إخضاعهم للتقييم وفقا لنظام إدارة األداء 

الوظيفي.
- قامت ش���ؤون البلدي���ات باستالم طلبات 
التوظي���ف والترش���ح للوظائ���ف الش���اغرة 

دون إخطار ديوان الخدمة المدنية
- صرف���ت ال���وزارة ع���الوة ن���دب لموظفين 
دون وج���ود قرار معتمد من الوزير بالندب 
ودون موافق���ة ديوان الخدمة المدنية في 

بعض الحاالت.
- قامت ال���وزارة بندب عدد من الموظفين 
المنتدبي���ن إلى وظائف عليا لمدة تجاوزت 
السنتين في بعض الحاالت دون استصدار 

موافقة من مجلس الوزراء على الندب.
ب���دل  ال���وزارة تعوي���ض  لوح���ظ ص���رف   -
ساعات العمل اإلضافي بش���كل مس���ترسل 
لبع���ض الموظفي���ن دون البح���ث ف���ي مدى 
الحاج���ة لذل���ك، أو إعادة تنظي���م أو توزيع 
عملهم بحسب احتياجات الوزارة الفعلية.

طلب���ات  دراس���ة  لجن���ة  تفعي���ل  ع���دم   -
الموظفي���ن بش���أن ش���راء سن���وات الخدمة 
المبك���ر  التقاع���د  وطلب���ات  االفتراضي���ة 

والترقية االستثنائية، وذلك أنها لم تجتمع 
من���ذ تش���كيلها إال م���رة واح���دة بتاريخ 23 

يونيو 2016.
- ع���دم اعتم���اد الهيكل التنظيم���ي لكل من 
الث���روة  وإدارة  البحري���ة  الرقاب���ة  إدارة 
الس���مكية واعتماده من السلطة المختصة 
لفترة تجاوزت 5 سنوات من تاريخ صدور 

المرسوم التعلق بهذا الشأن.
- استم���رار 21 موظفا في مجموعة صيانة 

المباني التابعة لقسم اإلنشاءات والصيانة 
بإدارة الخدمات البلدية المشتركة بشؤون 
البلدي���ات، وذلك بعد أن تم تحويل مهامها 

الصيان���ة  مجموع���ة  إل���ى  ومس���ؤولياتها 
والتش���غيل بإدارة الخدمات الفنية في كل 

من أمانة العاصمة والبلديات الثالث.

- قامت شؤون البلديات بتسكين موظفين 
عل���ى مس���ميات وظيفي���ة ال تتطاب���ق م���ع 
الوظائ���ف الفعلي���ة الت���ي يش���غلونها، إل���ى 

بع���ض  تس���كين  ف���ي  االستم���رار  جان���ب 
الموظفين على وحدات إدارية تم إلغاؤها.

- منح���ت ال���وزارة ع���الوة تش���جيعية لعدد 
من الموظفين على الرغم من عدم انقضاء 
سنتي���ن م���ن تاري���خ حصوله���م عل���ى آخ���ر 

ترقية.
- لوح���ظ انقط���اع عدد م���ن الموظفين عن 
الحض���ور للعم���ل بغي���ر إذن ودون تقدي���م 
أسب���اب تبرر ذلك االنقط���اع لمدد تجاوزت 
إل���ى 15 يوم���ا متص���ال و30 يوم���ا منفصال، 
كما أن الوزارة لم تتخذ اإلجراءات الالزمة 

لذلك.
ش���ؤون  وكي���ل  م���ن  كل  قي���ام  لوح���ظ   -
البلدي���ات والمديرين العامي���ن في بلديتي 
وأمان���ة  والجنوبي���ة  الش���مالية  المنطق���ة 
العاصمة بتش���كيل لجان تحقي���ق واعتماد 
تج���اوزا  يع���د  مم���ا  الص���ادرة  الق���رارات 
لصالحيات الس���لطة المختص���ة والمتمثلة 

في الوزير.
- لوحظ قيام المس���ؤولين بالوزارة بالجمع 
بي���ن عضوي���ة ع���دد م���ن اللج���ان المتعلقة 
طبيع���ة  ذات  ولج���ان  البش���رية  بالم���وارد 
عم���ل متعارض���ة، كالجمع ما بي���ن عضوية 
ترش���يحات  بمراجع���ة  المختص���ة  اللجن���ة 
الترقيات والعالوات والحوافز والمكافآت 
المختص���ة  اللجن���ة  للموظفي���ن وعضوي���ة 

بالنظر في تظلمات موظفي الوزارة.

10local@albiladpress.com
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سجل تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية في رقابته على الموارد البشرية بشؤون البلديات وجود أكثر من 200 موظف أجنبي 
عل����ى هي����كل ال����وزارة حتى ديس����مبر 2017 بمصاريف بلغت نح����و مليونا و25 ألًف����ا و912 دينارا. والحظ التقري����ر أن الوزارة وظفت 
عدًدا من األجانب وجددت عقود توظيفهم لفترات تصل إلى أكثر من 30 س����نة على الرغم من أن وظائفهم ال تتطلب تخصصات 
ن����ادرة يصع����ب الحص����ول عليها من الكادر الوطني. وأك����د الديوان في تقريره عدم وجود خطة الس����تقطاب الكوادر البحرينية في 
ظل وجود أكثر من 55 موظفا أجنبيا بالوزارة تجاوزوا سن 60 سنة ويشغل بعضهم وظائف تخصصية وفنية يمكن تأهيل كوادر 

وطنية لها. وفيما يلي أبرز المالحظات الواردة في هذا الشأن:

إليه��ا الوص��ول  البحرينيي��ن  عل��ى  يس��هل  بوظائ��ف  س��نة   30 إل��ى  تص��ل  عق��ود 
مليون و25 ألف دينار رواتب األجانب في “البلديات”

وّثق تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية فيما يتعلق بالرقابة على  «
أعمال الهيئات البلدية استمرار بعض الشركات المستأجرة للمساحات 

اإلعالنية في المحرق باالنتفاع من تلك المواقع، على الرغم من انتهاء 
العقود المبرمة معهم والتي تجاوز بعضها مبلغ 25 ألف دينار.

ودّون التقرير صرف بلدية الشمالية بدل ساعات العمل اإلضافي  «
لبعض الموظفين بشكل شهري ومسترسل دون البحث عن مدى 

الحاجة لذلك، أو إعادة توزيع عملهم بحسب احتياجات العمل الفعلية.

وأما بلدية المنطقة الجنوبية فقد رصد التقرير تجاوز بعض حاالت  «
فرض الرسوم البلدية المؤقتة للمدد القانونية المسموح بها، بحيث 

وصلت في إحدى الحاالت إلى 23 سنة دون اتخاذ البلدية أية 
إجراءات الحتساب الرسم النهائي عليها.

وسجل التقرير مخاطبة أمانة العاصمة لمجلس المناقصات  «
والمزايدات لتجديد عقود بعض الموردين خالل فترة تقل عن 3 شهور 

من تاريخ انتهائها بشكل يخالف اإلجراءات المتبعة في هذا الشأن.

تأجير مواقع إعالنات بالمحرق لشركات منتهية

محرر الشؤون المحلية

        إنفوجرافيك: 

عالوات خارج القانون 
بشؤون البلديات

استمرار الوزارة في 
صرف عالوة سيارة 
لبعض الموظفين 
خالل الفترة التي 

تم فيها تخصيص 
سيارات لهم 

الستخدامها أثناء 
الدوام الرسمي.

صرفت الوزارة 
عالوة ندب لـ 188 
موظفا بمبلغ 127 

ألف دينار.
بلغ عدد الموظفين 

المسكنين على 
جدول ودرجات 

ورواتب الوظائف 
بنظام النوبات 647 

موظفا.

منح عالوة تحسين 
المعيشة لـ 23 موظفا 
ممن يشغلون الدرجة 
التنفيذية الرابعة رغم 

عدم استحقاقهم 
هذه العالوة.

 - احتس���اب الش���ركة تكاليف أخ���رى على قيمة 
مش���ترياتها م���ن القم���ح ضم���ن فواتي���ر الدع���م 
الحكوم���ي المرسل���ة إل���ى ال���وزارة بلغ م���ا أمكن 
حص���ره منه���ا مليون���ا و150 ألف دين���ار خالل 4 

سنوات.
الدع���م  فواتي���ر  بتضمي���ن  الش���ركة  قام���ت   -
الحكوم���ي للطحي���ن المرسلة لل���وزارة بتكاليف 
م���ن  ق���رار  وج���ود  دون  النخال���ة  وبي���ع  إنت���اج 
الحكوم���ة بدع���م أو تحدي���د سع���ر النخال���ة مما 
يترت���ب علي���ه ع���دم صحة تل���م المطالب���ات من 
المبال���غ  القانوني���ة وع���دم استحق���اق  الناحي���ة 

المستلمة عنها.
- احتساب الشركة مبلغ 31 دينارا هامش إنتاج 
ل���كل طن م���ن مبيعات النخال���ة لتغطية تكاليف 
اإلنت���اج، رغ���م ك���ون النخال���ة منتج���ا ثانوي���ا ال 

ينطوي على إنتاجها أي تكاليف إضافية.
- احتس���اب الش���ركة 2.7 أل���ف طن م���ن النخالة 
الحكوم���ي  الدع���م  ضم���ن  للخ���ارج  المص���درة 
للطحي���ن، بم���ا يخالف خط���اب وكي���ل الصناعة 
والتجارة حينها ف���ي 19 يوليو 2010، وخطاب 
وكي���ل ال���وزارة لش���ؤون التج���ارة ف���ي 19 مايو 

.2015
- بل���غ إجمالي قيمة كلفة اإلنتاج لمبيعات منتج 
النخالة في الس���وق المحلي���ة والمصدر خارجيا 
3.2 ملي���ون دين���ار للس���نوات م���ن 2014 وحتى 

.2017
- قامت الشركة بتسعير منتجات غير مدعومة 
المطاع���م  عل���ى  المحلي���ة  الس���وق  ف���ي  للبي���ع 

والمقاهي ومحالت الحلوي���ات وغيرها بأسعار 
تق���ل عن الكلفة الفعلية إلنتاجها، بما ال يس���اعد 
الش���ركة عل���ى تعزي���ز ربحيته���ا وتحقيق أفضل 

العوائد الممكنة من عمليات إنتاجها.
وإج���راءات  وسياس���ات  أدل���ة  وج���ود  ع���دم   -
معتمدة لدى الش���ركة لتحدي���د أسس وضوابط 
وآلي���ة  الخاص���ة،  المنتج���ات  أسع���ار  تحدي���د 
احتس���اب كلف���ة إنتاجه���ا واإلج���راءات الالزمة 

لتحديث أسعارها.
القص���وى  االستيعابي���ة  الطاق���ة  أن  لوح���ظ   -
لصوام���ع القم���ح بالش���ركة تبل���غ 48.9 ألف طن، 
وه���و م���ا يكف���ي لتلبي���ة الطل���ب المحل���ي لفترة 
4 أش���هر وفق���ا لمع���دل اإلنت���اج المحل���ي، وذلك 
بم���ا ال يتناس���ب م���ع المخ���زون اإلستراتيج���ي 

المطل���وب من قب���ل الوزارة وال يف���ي بمتطلبات 
األم���ن الغذائ���ي، وقد يع���رض الش���ركة لمخاطر 
عد توفي���ر الكميات الالزمة من القمح في حال 

حدوث أي كوارث أو أزمات.
- تم تسجيل حاالت انخفاض كبير في مخزون 
الش���ركة م���ن القم���ح لمس���توى متدن���ي يغط���ي 

حاجة السوق في بعض الحاالت لفترة 33 يوما 
فقط؛ نظرا لتأخر الش���ركة ف���ي إجراءات طلب 
ش���حنات القمح، مم���ا أدى إلى تدن���ي المخزون 

اإلستراتيجي إلى مستويات تنذر بالخطر.
- بلغ التش���غيل الفعلي لمعدات تعبئة المنتجات 

الصغير 6 % من إجمالي طاقتها اإلنتاجية.

- ع���دم وج���ود خطة إنت���اج معتم���دة، إذ تعتمد 
عمليات اإلنتاج على تقديرات المسؤولين، مما 
سيترت���ب عليه عدم ق���درة الش���ركة على تلبية 
الطل���ب المحلي في 2019 وبالتالي عدم الوفاء 

بالتزاماتها تجاه الحكومة وعمالئها اآلخرين.
- بلغ���ت خس���ائر الش���ركة في اإلنت���اج 370 ألف 

الش���ركة  اتخ���اذ  ع���دم  نتيج���ة  سنوي���ا؛  دين���ار 
إج���راءات استب���دال نظ���ام اآلالت عل���ى الرغم 
م���ن انخفاض كلفة استبداله بالمقارنة مع قيمة 

الفاقد.
- لوح���ظ وج���ود فروق���ات واختالف���ات ما بين 
كمي���ات اإلنتاج والكميات المعب���أة ألسباب غير 

مبررة.
- عدم التزام الشركة بشراء القمح وفقا للنسب 
المح���ددة ألنواع القمح في الميزانية المعتمدة، 
إذ تبي���ن ش���راء كمي���ات أكبر م���ن القمح الصلب 
وه���و األعلى سعرا بنس���بة بلغ���ا 29 % في سنة 

.2017
- لوحظ حاالت ترسية مناقصات على عطاءات 
ذات كلف���ة فعلي���ة أعلى من العط���اءات األخرى 
دون وجدود مبررات موضوعية وموثقة لذلك.

- قيام الش���ركة بتقديم خدماتها لش���ركة دلمون 
للدواج���ن دون الحص���ول عل���ى ترخيص بإدارة 
وتش���غيل خدم���ات تفري���غ الس���فن م���ن ش���ؤون 

الموانئ والمالحة البحرية.
- وجود حاالت تم فيها استالم الشركة لكميات 
م���ن القمح تقل عن الكميات الواردة في فواتير 
الموردي���ن، وقي���ام الش���ركة بدفع تل���ك الفواتير 
للمطالب���ة  الالزم���ة  اإلج���راءات  اتخ���اذ  دون 
بحقوقه���ا المالية نظير الفروق���ات في الكميات 

المستلمة.
- ع���دم وج���ود لجن���ة مس���تقلة لتنفي���ذ عمليات 
الجرد ال���دوري لجميع مخازن الش���ركة، إحكاما 

للرقابة عليها.

كش���ف تقري���ر دي���وان الرقابة المالية واإلدارية في الرقابة على العمليات ذات العالق���ة بدعم الطحين، عن وجود أكثر من 80 مخبزا 
بسجالت تجارية ملغية منذ فترات تتجاوز 3 سنوات، وال تزال مسجلة كمخابز نشطة في قواعد بيانات اإلدارة حتى مارس 2018، 

واستمرار الشركة في تقديم الطحين المدعوم لها.
وحّمل الديوان إدارة حماية المس���تهلك مس���ؤولية عدم إبالغ إدارة الش���ركة عن عدد المخابز التي تم إلغاء س���جلها التجاري لوقف 

صرف حصص الطحين المدعوم لها، وبالتالي منع مخاطر االتجار بالطحين المدعوم بصورة غير مشروعة.
وفيما يلي أبرز ما سجله التقرير من مالحظات بشأن الرقابة على عمليات شركة البحرين لمطاحن الدقيق:

ب��ال��ق��م��ح وان���خ���ف���اض ك��ب��ي��ر  اإلس����ت����رات����ي����ج����ي...  ال���م���خ���زون  أش���ه���ر   4
تزويد الطحين المدعوم لمخابز ملغية منذ 3 سنوات
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تسكين موظفين 
على مسميات 
ال تتطابق مع 

الوظائف الفعلية

استالم طلبات 
التوظيف ودون 

إخطار ديوان 
الخدمة

عدم تفعيل لجنة دراسة 
طلبات الموظفين بشأن 

شراء سنوات الخدمة 
االفتراضية

عدم اعتماد 
هيكل الرقابة 

البحرية والثروة 
السمكية

صرفت الوزارة 
عالوة ندب 

لموظفين دون 
وجود قرار

بلغت خسائر الشركة 
في اإلنتاج 370 

ألف دينار سنويا

عدم توفير الكميات 
الالزمة من القمح 

في حال حدوث 
أي كوارث

بلغ التشغيل 
الفعلي لمعدات 

تعبئة المنتجات 
الصغيرة 6 %

عدم وجود خطة 
إنتاج معتمدة 

تأخر الشركة 
في إجراءات 
طلب شحنات 

القمح



وفيما يلي أبرز المخالفات والمالحظات الواردة 
بالتقرير على أداء مجلس التعليم العالي:

- الخط���ة التش���غيلية لمجل���س التعلي���م العال���ي 
2015 - 2018 تضمنت 38 مؤش���را لقياس أدائه 
ل� 33 مب���ادرة، لكنها غير قابل���ة للقياس لورودها 
بصيغ���ة عام���ة أو ع���دم تحديد العدد أو النس���بة 
المستهدفة، مما ال يمكن معه قياس مدى نجاح 

المجلس في تحقيق مبادراته.
- ع���دم استن���اد األمان���ة العام���ة ألس���س دقيق���ة 
وموضوعي���ة عن���د احتس���اب إنجاز المب���ادرات، 
والتي تراوحت بين 65 و85 %، إذ اعتمدت في 
احتس���ابها على تقدير واجته���اد القائمين عليها، 

مما يزود متخذي القرار ببيانات غير دقيقة.
- 3 م���ن أص���ل 15 مؤسس���ة منح���ت االعتم���اد 
المؤسس���ي، والمجلس يقدر نس���بة اإلنجاز ب� 85 
%، في حين أنه لم يس���تكمل طلبات اعتماد 80 

% من تلك المؤسسات.
- ال معايير لمعادلة المواد الدراسية عند تحويل 
الطالب من مؤسس���ة تعليمية ألخرى، ما تسبب 
برف���ض مع���ادالت المؤسس���ات والتصديق على 
مؤه���الت علمية بعد استكمال الطلبة دراستهم؛ 
نظ���را لع���دم إصدار المجل���س ق���رارات تنظيمية 

نصت القوانين واللوائح على إصدارها.
خارجيي���ن  لخب���راء  دين���ار  أل���ف   17 ص���رف   -
مقابل قيامهم بأعم���ال االعتماد األكاديمي دون 

االستناد إلى ضوابط معتمدة.
- المجل���س ال ُيخض���ع مؤسس���ات التعليم العالي 
الحكومية لرقابته، رغم دراسة 65 % من طلبة 

التعليم العال���ي بها، مما يحول دون التحقق من 
التزامها بالقوانين والقرارات.

- سنت���ان ونصف ظل فيه���ا المجلس دون لجنة 
اعتم���اد أكاديمي بعد انته���اء فترة عملها، فتأخر 

باعتماد شروط وأسس دراسة الطلبات.
- األجان���ب ال تع���رض مؤهالته���م عل���ى اللجن���ة 
قب���ل  العلمي���ة  المؤه���الت  لتقوي���م  الوطني���ة 
الموافق���ة على طلب���ات توظيفه���م، فيما يطالب 
به���ا البحريني���ون، م���ا تس���بب بتوظي���ف أجانب 
م���ن  أو  معادلته���ا  أوقف���ت  مؤه���الت  يحمل���ون 

جامعات غير موصى بها، مما ال يضمن توظيف 
مدرسين مؤهلين.

- تعطي���ل مصال���ح مؤسس���ات تعليمي���ة تقدمت 
بطلب���ات استق���دام وتوظي���ف أعض���اء هيئاته���ا 

األكاديمي���ة نظرا لتأخر المجلس 5 إلى 8 أش���هر 
للبت فيها، ما يؤثر على سير العملية التعليمية.

- ضع���ف ف���ي آلية تحدي���د أسقف قب���ول الطلبة 
الجدد وفي الرقابة على مدى التزام المؤسسات 

باألسقف المحددة لها.
- تأخ���ر األمانة العام���ة في التحقق من استيفاء 
الطلبة المقبولين بالمؤسسات التعليمية لشروط 
القب���ول يض���ر بمصالحهم في ح���ال رفض قبول 

التحاقهم بعد انتظامهم بالدراسة.
- اتخاذ األمانة العامة لقرارات وقف قبول طلبة 
جدد وإعادة فتح برامج أكاديمية دون موافقة 

المجلس.
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أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية أن مجلس التعليم العالي أعد كتيبا وحيدا بعد دراسة مسحية بينت عدم تلبية الخريجين 
لتوقع���ات أصح���اب العم���ل؛ الفتقارهم المهارات المطلوب���ة، ويدعي أنه أنجز 80 % من مبادرته، وأن األمانة العامة لم تس���ع لتنفيذ 15 
مبادرة اعتمدتها، واكتفت بما أدرجته ببرنامج عمل الحكومة، مما ال يساعد في تحقيق األهداف اإلستراتيجية. كما الحظ التقرير أن 
قانون التعليم العالي ال ينص على أية جزاءات أو إجراءات يمكن للمجلس اتخاذها ضد المخالفين. وبين أنه في حال سحب ترخيص 
مؤسسة تعليمية، فالمجلس يعالج الناحية المالية وال يضمن أوضاع الطلبة األكاديمية، كما ال توجد أية ضمانات على صحة قرارات 

قبول أو رفض البرامج الدراسية؛ وذلك لعدم تشكيل لجان فحص علمي من ذوي الخبرة.

ض���واب���ط دون  خ���ارج���ي���ي���ن  ل����خ����ب����راء  دي�����ن�����ار  أل������ف   17 ص������رف 

جامعات حكومية خارج رقابة “التعليم العالي”

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية أنه لم يتمكن من القيام بأعمال  «
الرقابة على جمعية الحوار الوطني للعام 2017؛ بسبب عدم وجود مقر 

للجمعية وعدم قيام المسؤولين فيها بإعداد البيانات المالية والمستندات 
الالزمة ألعمال الرقابة وتقديمها للديوان. 

وذكر التقرير عن رقابته على 15 جمعية سياسية بعض المالحظات، ولكن لم  «
يذكر الديوان هذه المالحظات.

واستدل الديوان بأنه بعث هذه المالحظات لرؤساء الجمعيات السياسية  «

وزود وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بنسخة من التقارير، وذلك 
طبقا لمقتضيات قانون الجمعيات السياسية. 

وينص القانون على أن الديوان يعد تقريرا سنويا عن األوضاع والشؤون  «
المالية كافة للجمعية وإخطار وزير العدل بنسخة منه. والجمعيات هي: 

األصالة، والوسط، والشوري، والميثاق، والتجمع الدستوري، والمنبر اإلسالمي، 
والرابطة، والفكر الوطني الحر، والمنبر التقدمي، والتجمع القومي، والصف 

اإلسالمي.

مقر جمعية الحوار يحول دون التدقيق عليها

محرر الشؤون المحلية

        إنفوجرافيك: 

إسماعيل السقاي

شهادات مضروبة ولجان 
التعليم العالي ”نائمة“

األجانب ال تعرض مؤهالتهم على اللجنة 
الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية

1920 طالبا خالل 3 سنوات لم تتحقق األمانة 
العامة من استيفائهم لشروط القبول

توظيف أجانب يحملون مؤهالت أوقفت معادلتها 
أو من جامعات غير موصى بها

صرف 17 ألف دينار لخبراء خارجيين مقابل قيامهم بأعمال 
االعتماد األكاديمي دون االستناد إلى ضوابط معتمدة

اللجان المنبثقة عن ”التعليم العالي“ 
لم تجتمع لفترات تراوحت بين 4 و9 أشهر

- قيم����ة األدوية والمس����تلزمات الطبية التي 
ت����م استبعاده����ا ف����ي الفترة م����ن 2015 حتى 
 4.3 يق����ارب  م����ا  بلغ����ت   2017 الع����ام  نهاي����ة 
ماليي����ن دين����ار ل����� 2020 نوع����ا م����ن األدوي����ة 

والمستلزمات الطبية.
- بلغ����ت قيم����ة األدوي����ة منتهي����ة الصالحي����ة 
الموج����ودة في مخازن الوزارة والتي لم يتم 
استعباده����ا حت����ى أبري����ل 2018، م����ا يق����ارب 

140 ألف دينار.
- وج����ود تالع����ب أو س����وء استغ����الل لصرف 
أدوي����ة ومس����تلزمات طبية، إذ تبل����غ قيمة ما 
أمك����ن حصره من كمي����ات مفقودة بنحو 1.4 
ملي����ون وحدة دواء ومس����تلزم طب����ي بقيمة 

463 ألف دينار.
- ع����دم وج����ود خط����ة معتم����دة للتعام����ل م����ع 
المحتمل����ة  والك����وارث  الط����وارئ  ح����االت 
األدوي����ة  م����ن  االحتياج����ات  توفي����ر  به����دف 

والمستلزمات الطبية.
- عدم إرسال إقرار عن عمليات جرد مخازن 
ال����وزارة الت����ي تم����ت للس����نوات المنتهية في 

ديسمبر 2014 و2015.
- تحدي����ث تصني����ف 39 دواء أساسي����ا ف����ي 
دلي����ل األدوي����ة م����ن أص����ل 46 دواًء معتم����دا 

كدواء أساسي.
- ع����دم توفر 12 دواء من أصل 39 دواء من 

األدوية المعتمدة كأدوية أساسية.
اللجن����ة  تخطي����ط  م����ن  االنته����اء  تأخ����ر   -
لالحتياج����ات م����ن األدوية حتى نهاية ش����هر 

أكتوب����ر 2017 مم����ا أدى إل����ى تأخ����ر إص����دار 
أوام����ر الش����راء وع����دم است����الم األدوي����ة في 
الوق����ت المفترض استالم����ه، مما ترتب عليه 
نف����اد مخزون بع����ض األدوية وق����رب البعض 

اآلخر منها للنفاد.
- صرف����ت إدارة الخدم����ات المس����اندة ع����دد 
م����ن األدوي����ة للمس����تخدمين )المستش����فيات 
نتائ����ج  ص����دور  قب����ل  الصحي����ة(  والمراك����ز 
م����ن  التأك����د  ودون  المختبري����ة  تحاليله����ا 
سالمته����ا وجودته����ا ومطابقته����ا للمواصفات 

المطلوبة.
- سحبت اإلدارة بعض األدوية غير المطابقة 
لمواصفات والج����ودة المطلوبة دون سحبها 

من المرضى الذين تم صرفها لهم.
- استم����رار اإلدارة بصرف بعض األدوية غير 
المطابق����ة للمس����تخدمين بع����د ص����دور نتائج 

عدم اجتيازها للتحاليل المخبرية.
والم����واد  األورام  أدوي����ة  إخض����اع  ع����دم   -

البيولوجية والتطعيمات للتحليل المختبري.
األصلي����ة  األدوي����ة  اإلدارة  استثن����اء   -
والجنيس����ة )ف����ي ح����ال اجتيازه����ا الفح����ص 
التحالي����ل  إج����راء  م����ن  متتالي����ة(  م����رات   3
ال����ذي ال  المختبري����ة بص����ورة دائم����ة، األم����ر 

يتماش����ى م����ع الممارس����ات الموص����ي به����ا من 
جان����ب منظمة الصح����ة العالمية فيما يخص 

الرقابة على جودة األدوية.
- قب����ول قس����م المخ����ازن في بع����ض الحاالت 
استالم بعض األدوية والمس����تلزمات الطبية 

التي تقل فترة صالحيتها المتبقية عن ثلثي 
الم����دة، األمر ال����ذي يخالف مقتضي����ات دليل 

السياسات واإلجراءات.
- عدم قيام قسم المخازن بتحديد مستويات 
المخ����زون لع����دد م����ن األدوية والمس����تلزمات 

الطبية رغم كونها مواد نشطة، إذ بلغت نحو 
740 م����ن أص����ل 1811 نوعا )وهو ما نس����بته 
41 % م����ن إجمال����ي أن����واع األدوية(، و7938 
من أص����ل 12891 نوع����ا )وهو ما نس����بته 62 
% من إجمال����ي أنواع المس����تلزمات الطبية( 

على التوالي.
األدوي����ة  م����ن  العدي����د  تواف����ر  ع����دم   -
والمستلزمات الطبية رغم كونها مواد نشطة، 
إذ بل����غ ع����دد أن����واع األدوي����ة والمس����تلزمات 
الطبي����ة التي ال تتوفر ف����ي المخزون كما في 
أبري����ل 2018 نح����و 822 نوع����ا و8614 نوع����ا 
عل����ى التوال����ي، علًم����ا أن التقاري����ر المس����تلمة 
تبين وجود طلبات فعلية من المس����تخدمين 
ل� 137 نوعا من تلك األدوية، و532 نوعا من 

المستلزمات الطبية.
1164 نوع����ا م����ن األدوي����ة و9059  - قراب����ة 
نوع����ا م����ن المس����تلزمات الطبي����ة دون الح����د 
األدن����ى من المخ����زون كما ف����ي أبريل 2018، 
تمث����ل األدوية غير المتوفرة نحو 822 نوعا، 
و8614 نوع����ا م����ن المس����تلزمات الطبية غير 

متوافرة.
- قراب����ة 821 نوع����ا م����ن األدوي����ة تج����اوزت 
الح����د األعلى للمخزون كما في أبريل 2018، 

و8727 نوعا من المستلزمات الطبية.
- استم����رار طل����ب كميات جدي����دة من بعض 
األدوي����ة والمس����تلزمات الطبي����ة عل����ى الرغم 
من عدم وجود استهالك لبعض منها، وتغيير 

تصنيفها إلى مواد ال يتم إعادة طلبها.

الحظ تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية قيام لجنة ضبط وترش����يد اإلنفاق وتعزيز الدخل واإلنتاجية بوزارة الصحة برئاس����ة وكيل 
وزارة الصحة بتقليل كميات االحتياجات المخطط لها من جانب قسم إدارة المخزون لمناقصات شراء األدوية التي تمت خالل السنتين 
2016 و2017 بص����ورة جوهري����ة بلغ����ت 100 % في إحدى الحاالت، والذي ترتب عليه نفاد مخزون بعض األدوية من المخازن، وأثر س����لًبا 
عل����ى ق����درة ال����وزارة على تلبي����ة احتياجات المس����تخدمين من تل����ك األدوية. واس����تعرض التقرير مث����اال ألدوية تم تقلي����ل كمياتها بصورة 
جوهري����ة لمناقصة الش����راء الخليجي الموحد للعام 2016 ونفد مخزونها خالل الس����نة، ومنها أدوية ألم����راض الجهاز العصبي كان الفارق 

بين الكمية المحددة من جانب قسم إدارة المخزون والكمية بعد تعديل اللجنة مليونين، و1.85 مليون دواء ألمراض الجهاز الهضمي.

ف����ق�������دان ن��ح�������و 1.4 م�ل�ي�������ون وح�����دة دواء ب��س���ب���������ب الت�������الع������ب

قيمة األدوية والمستلزمات الطبية المستبعدة

محرر الشؤون المحلية

ال خطة للتعامل 
مع الكوارث 

المحتملة بهدف 
توفير األدوية

عدم توافر 12  
من أصل 39 
دواء أساسًيا

سحب أدوية غير 
مطابقة للجودة 

دون إنذار َمن 
صرفت لهم

“التطعيمات” 
وأدوية “األورام” 

غير خاضعة 
للتحليل المختبري

المجلس يعالج 
الناحية المالية 

وال يضمن أوضاع 
الطلبة األكاديمية

3 من أصل 
15 مؤسسة 

منحت االعتماد 
المؤسسي

سنتان ونصف ظل 
فيها المجلس 

دون لجنة اعتماد 
أكاديمي

عدم االستناد ألسس 
دقيقة وموضوعية 

عند احتساب إنجاز 
المبادرات

ال معايير 
لمعادلة المواد 

الدراسية عند 
تحويل الطالب

4.3
دينار  ماليين 



- خف���ض حج���م أعم���ال مش���روع ه���دم وإع���ادة 
بن���اء 592 محط���ة لوق���وف حافالت النق���ل العام 
بط���راز حضاري جدي���د وبمبلغ حوالي 3.3 مليون 
دين���ار، بنس���بة 34 % دون أخ���ذ موافق���ة مجلس 

المناقصات والمزايدات.
- حوالي 34 مليون مقعد للكيلومتر مفقود خالل 
الفت���رة م���ن يناير حت���ى سبتمب���ر 2017 )ألسباب 
تتعل���ق بأداء الش���ركة المش���غلة لش���بكة حافالت 
النق���ل الع���ام وع���دم االلت���زام بأوق���ات الرح���الت 
وعوام���ل أخرى متعلق بالطرقات(، أي ما نس���بته 
8 % م���ن إجمالي المقاع���د للكيلومترات التي تم 
تش���غيلها خ���الل الفت���رة، وذلك بارتف���اع عن سنة 

.2016
- ع���دم تحقي���ق متوسط أع���داد الرك���اب اليومي 
المس���تهدف من���ذ تعيي���ن الش���ركة حت���ى سبتمبر 

.2017
- قيام الوزارة بتغييرات عدة في ش���بكة خطوط 
حافالت النقل العام، منها حذف 4 خطوط ودمج 
7 أخ���رى دون احتس���اب نس���بة تغطي���ة الش���بكة 

للمناطق المأهولة بعد إجراء هذه التغييرات.
- موافق���ة ال���وزارة عل���ى ع���دد م���ن التعدي���الت 
المقترحة من قبل الشركة إلضافة بعض خطوط 
دراس���ة  الش���ركة  تقدي���م  دون  للحاف���الت  سي���ر 

موضوعية تدعم تلك التعديالت. 
- ع���دم تضمين سج���الت إدارة النقل العام ل� 955 
نشاطا مسجال لدى إدارة السجل التجاري بوزارة 
الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة لمزاولة أنش���طة 
النقل العام، إضافة إلى عدم احتفاظ اإلدارة بأي 

بيان���ات ع���ن تراخيص مزاولة نش���اط نقل الطلبة 
الصادرة لألفراد.

- 302 منش���أة تجارية تزاول أنش���طة النقل العام 
دون ترخيص من الوزارة.

لبع���ض  ترخي���ص  طلب���ات  عل���ى  الموافق���ة   -
المؤسس���ات لمزاول���ة أنش���طة النق���ل الع���ام قب���ل 
التنظيمي���ة  واالش���تراطات  الق���رارات  ص���دور 
برف���ض طلب���ات ترخي���ص  ألنش���طتها، وقيامه���ا 
لمؤسس���ات أخ���رى لنف���س األنش���طة بحجة عدم 

صدور القرارات واالشتراطات الالزمة لها.
- دفع الوزارة مبالغ للش���ركة نظير قيامها بأعمال 

الصيان���ة قبل انتهاء فترة ضم���ان عيوب التنفيذ 
بإجمالي 46.075 ألف دينار.

- إصدار ترخيص أنشطة النقل البري عن الوزارة 
لحال���ة استكملت المس���تندات المطلوبة منها بعد 
476 يوًم���ا م���ن تاري���خ الموافق���ة المبدئي���ة، رغم 
إلغاء الموافقات المبدئية التي يتأخر فيها طالبو 
الترخيص ع���ن استكم���ال المس���تندات المطلوبة 
منه���م خ���الل م���دة أقصاه���ا 90 يوًم���ا م���ن تاريخ 

الموافقة المبدئية.
- عدم قيام اإلدارة بإعداد سجل بجميع بطاقات 
التش���غيل الص���ادرة لمركبات النق���ل العام، بحيث 

يتضمن البيانات كافة المتعلقة بها.
- ع���دم قيام ال���وزارة بإجراء تعديل اش���تراطات 
العق���د المب���رم م���ع الش���ركة بإعفائه���ا م���ن إنش���اء 
محط���ة للوقود ضمن مس���تودع الحافالت مقابل 

خصم 130 ألف دينار من مستحقاتها.
- استمرار مرور خطوط سير حافالت النقل العام 
على 157 محطة وقوف قديمة ال تحمل الش���عار 
الجدي���د لخدمة النقل العام ومن دون أن تتضمن 
م���ا يفيد استخدامها حالًيا، إضافة إلى وجود 34 
محط���ة قديمة أخ���رى ال تمر عليه���ا خطوط سير 

الحافالت دون وجود ما يشير إلى إلغائها.
- ع���دم قيام الوزارة باحتس���اب النق���اط الجزائية 
على الشركة منذ بدء تشغيل عملياتها في فبراير 
فرضه���ا  وع���دم   2017 أغس���طس  حت���ى   2015
الخصومات المالية المس���تحقة على الشركة بناء 

على ذلك.
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انتقد تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية عدم دقة وموضوعية نسب تنفيذ بعض مشاريع إدارة النقل البري بوزارة المواصالت 
واالتص���االت ال���واردة في تقارير متابعة برنامج عمل الحكومة لألعوام 2015 - 2018، وعدم توافقها مع البيانات الواردة في تنفيذ 
الميزانية ضمن نفس التقارير. كما لوحظ عدم وجود أدلة سياس���ات وإجراءات تنظيم جميع عمليات وأنش���طة اإلدارة، على الرغم 

من كثرة المهام الموكلة إليها وتشعب إجراءاتها، األمر الذي يجعل تلك اإلجراءات عرضة لالجتهادات والتقديرات الشخصية.
ولوحظ كذلك عدم قيام اإلدارات المعنية بقطاع النقل البري بوضع خطط تشغيلية وبرامج زمنية لتنفيذ المهام وتحقيق األهداف 

اإلستراتيجية والفرعية والمبادرات المعتمدة في الخطط اإلستراتيجية.

“ال�����م�����واص�����ات” ع���م���ل���ي���ات  إدارة  ف�����ي  واض�����ح�����ة  س����ي����اس����ات  ال 
تزاول أنشطة النقل العام دون ترخيص

الحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والمالية وجود التزامات مالية مستحقة على  «
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لصالح عدد من الموردين 

ترجع لفترات بعضها للعام 2011، بلغ ما أمكن حصره 3.3 مليون دينار، لم يتم 
تسجيلها ضمن مصروفات السنوات المالية التي تم فيها تسلم السلع والخدمات.

ولوحظ التأخر في سداد التزامات مالية مستحقة لبعض الموردين عن سلع  «
وخدمات بلغ ما أمكن حصره حوالي 7.7 مليون دينار حتى 31 أغسطس 2017.

كما لوحظ تأخر كل من بلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية في  «
اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه بعض المنتفعين عن سداد الرسوم المستحقة 

عليهم.

والحظ التقرير استمرار الوزارة بتجديد العقد المبرم مع أحد المكاتب االستشارية  «
لتقديم خدمات استشارية وإشرافية لمشروع البيوت اآليلة للسقوط ب� 217.44 

ألف دينار ألكثر من مرة ولفترات قصيرة.

تأخر “البلديات” في استحقاقات بـ 7.7 مليون دينار

محرر الشؤون المحلية

- عدم استناد كميات البيع المستهدفة في الخطط 
الس���نوية إل���ى دراس���ة أو مرجعي���ة معتم���دة تبين 
الح���د األقص���ى الممك���ن إنتاجه م���ن كل منتج من 
منتج���ات األلمنيوم وفًقا للموارد المتاحة والطاقة 
اإلنتاجية للشركة، األمر الذي ال يساعد على التأكد 
م���ن استغالل الطاقة اإلنتاجية المتوفرة بالش���كل 
األمث���ل الذي يحقق أفضل عوائ���د ممكنة في ظل 

تنوع منتجات الشركة واختالف مردودها.
- ال تح���دد الخطط الس���نوية مس���تويات الهوامش 
ب���كل منطق���ة جغرافي���ة، وال  المتوقع���ة  العالمي���ة 
تحتفظ الش���ركة بالمص���ادر التي استقت منها تلك 

البيان���ات، باستثن���اء الهام���ش المطب���ق بمنطقت���ي 
الش���رق األوسط وآسيا الباسيفيكية لس���نة 2017، 
مم���ا يح���ول دون التحق���ق م���ن صح���ة وسالم���ة 
إج���راءات تقدي���ر الهوام���ش المدرج���ة بالخط���ط، 
والت���ي يت���م عل���ى أساسه���ا تقدي���ر قيم���ة األرب���اح 

السنوية المباشرة المتوقعة.
- ع���دم توثيق األسس التي يتم االستناد إليها في 
تقدير تكلفة النقل والش���حن ل���كل عميل بالخطط 

السنوية.
- ع���دم قيام دائرة التس���ويق بمتابعة تنفيذ خطط 
التس���ويق الس���نوية وقياس مدى تحقيق أهدافها 
وتقييم أداء عمليات البيع، حيث تكتفي بالتقارير 
المع���دة م���ن جان���ب دائ���رة الحس���ابات والضب���ط 

المالي.
- ع���دم قي���ام الش���ركة بمراجع���ة معادالت تس���عير 
منتج���ات األلمني���وم وفت���رات التس���عير الخاص���ة 
به���ا بش���كل دوري ومنتظم، والمفاضل���ة فيما بينها 
الختي���ار األنس���ب منه���ا، حي���ث تعود آخ���ر دراسة 

أجرتها الشركة على تلك المعادالت لسنة 2008.

- لوحظ قيام دائرة التس���ويق بمنح بعض العمالء 
تخفيض عل���ى الهامش المعتمد بالخطة الس���نوية 
للتس���ويق المع���دة من جان���ب إدارة الش���ركة، دون 
الحص���ول على موافق���ة الجهة المخولة بالش���ركة 

على ذلك.
- لوحظ قيام الرئيس التنفيذي للتس���ويق باعتماد 
هوام���ش جديدة للفترة المتبقي���ة من بعض عقود 
المبيع���ات الموقع���ة م���ع عم���الء أوروب���ا تق���ل ع���ن 
الهوام���ش المعتم���دة بخط���ة التس���ويق الس���نوية 
بمق���دار يزي���د ع���ن 100 دوالر للط���ن المت���ري دون 
الحص���ول عل���ى موافق���ة مجل���س اإلدارة المخول 

بتخفيض الهامش بهذا المبلغ.
- قي���ام دائ���رة التس���ويق بالتعاق���د مع عم���الء غير 
مدرجي���ن بالخط���ة الس���نوية للتس���ويق، وال يوجد 
هام���ش إضاف���ي معتم���د له���م م���ن جان���ب مجلس 
اإلدارة، وق���د تبي���ن أن الهام���ش المتف���ق علي���ه مع 
بعض العمالء يقل عن أدنى هامش معتمد بالخطة 
لبيع المنتج نفسه وفي المنطقة الجغرافية نفسها 

وبطريقة الشحن نفسها.
- ع���دم التزام الش���ركة أحياًن���ا بالهوام���ش المتفق 
عليها في العقود المبرمة مع العمالء، مما أدى إلى 

انخفاض عوائد تلك المبيعات.
- ع���دم التزام دائرة التس���ويق ف���ي بعض الحاالت 
بتطبي���ق فت���رات التس���عير المنص���وص عليه���ا في 
القس���م رق���م )7( م���ن سياس���ة التس���عير المعتم���دة 
بالش���ركة، وهي شهر الش���حن المتفق عليه أو أحد 
الش���هرين الس���ابقين له أو أحد الشهرين الالحقين 

له.

- لوح���ظ وج���ود حاالت كان���ت فيها األسع���ار قبل 
وبعد التغيير )تغيير فترات التس���عير المتفق عليها 
بالعق���ود الموقع���ة بين دائرة التس���ويق مع العمالء 
لبعض الشحنات( معروفة، وتم منح العميل السعر 

األقل.
- ع���دم قي���ام الش���ركة أحياًن���ا بتحمي���ل العم���الء 
يخال���ف سياس���ة  مم���ا  األسع���ار  تثبي���ت  تكالي���ف 
التس���عير المعتمدة ال���ذي يقضي بتحمي���ل العميل 

جميع التكاليف المترتبة على تثبيت األسعار.
- لوح���ظ تج���اوز كمي���ات كل المبيع���ات الس���نوية 
المثبتة أسعارها نس���بة 20 % من إجمالي مبيعات 
الش���ركة الس���نوية م���ن األلمنيوم، رغ���م أن سياسة 

التسعير المعتمدة يقضي بعدم ذلك.
- عدم تش���كيل لجن���ة للمزايدات الخاصة بمبيعات 
سبائك األلمنيوم الفورية تختص بفتح العطاءات 
المس���تلمة من العم���الء، حيث يت���م استالم وفتح 

العطاءات من جانب مدير مبيعات المنطقة.
- عدم تفعيل المنافسة عند بيع الفائض من سبائك 

األلمنيوم ومادة األلمينا الخام بعقود فورية.
- ع���دم وج���ود خاصيات بنظ���ام الرقاب���ة الداخلية 
بالنظ���م اآلل���ي )SAP( تس���تلزم مراجع���ة واعتم���اد 
بع���ض العملي���ات المتعلق���ة بالمبيع���ات م���ن جانب 
مس���توى وظيف���ي أعل���ى م���ن الموظ���ف ال���ذي قام 

بإجراء العملية.

الح���ظ تقري���ر دي���وان الرقابة المالي���ة واإلدارية عدم وجود خطة إس���تراتيجية للتس���ويق لدى ش���ركة ألمنيوم البحري���ن “ألبا” تحدد 
التوجهات العامة للشركة وإستراتيجيتها المتوسطة والطويلة األمد والنمو المستهدف في مبيعاتها والمناطق الجغرافية والعمالء 

المستهدفين والمزيج البيعي للمنتجات بما يساعدها على تحديد النمو المستهدف في إيراداتها وزيادة ربحيتها. 
وأشار إلى وجود غياب خطة وأهداف إستراتيجية للتسويق، مؤكدة أن ذلك ال يساعدها على تقييم أدائها في هذا الجانب المهم 
وم���دى نجاحه���ا ف���ي تحقيق أهداف محددة تس���اهم في تطور ونمو مبيعات الش���ركة بما ينس���جم م���ع توجهاتها العام���ة. وفيما يلي 

مالحظات الديوان على الشركة:

ب��كل منطق��ة   المتوقع��ة  العالمي��ة  الهوام��ش  تح��دد مس��تويات  ال  الس��نوية  الخط��ط 
ال خطة إستراتيجية للتسويق لـ “ألبا”

محرر الشؤون المحلية

عدم قيام الوزارة 
باحتساب النقاط 

الجزائية على الشركة

الموافقة على 
طلبات ترخيص 

لمؤسسات قبل 
صدور القرارات

عدم قيام اإلدارة 
بإعداد سجل 

بجميع بطاقات 
التشغيل 

استمرار مرور خطوط 
سير حافالت النقل 

العام على 157 
محطة وقوف قديمة

دفع الوزارة 
مبالغ الصيانة 

قبل انتهاء فترة 
الضمان

عدم توثيق أسس 
تقدير كلفة النقل 

والشحن لكل عميل 
بالخطط السنوية

تسعير منتجات 
األلمنيوم وفًقا 
لمعادالت العام 

2008

تخفيض على الهامش 
المعتمد لبعض 

العمالء دون موافقة 
الجهة المخولة

تفاصيل المقاعد للكيلومترات المفقودة خالل السنوات 2015 إلى 2017:

المقاعد للكيلومترات المفقودة
الفترة

ابريل إلى ديسمبر 2016حتى سبتمبر 2017
2015

إجمالي المقاعد للكيلومترات 
33,924,91225,361,30422,045,629المفقودة

إجمالي المقاعد للكيلومترات 
420,574,290511,510,220313,033,974المشغلة

نسبة المقاعد للكيلومترات 
857المفقودة )%(

تكلفة المقاعد للكيلومترات 
294,171164,95567,116المفقودة )بالدينار(

المتوسط اليومي ألعداد الركاب خالل السنوات 2015 إلى 2017:

المتوسط اليومي ألعداد السنة
الركاب )الفعلي(

المتوسط اليومي ألعداد 
الركاب )المستهدف(

نسبة الفعلي من 
المستهدف )%(

33,51156,22860حتى سبتمبر 2017

201633,57653,50063

201528,64751,00056

جدول يبين قيام دائرة التسويق بمنح تخفيض على الهامش لبعض العمالء دون موافقة الجهة المخولة

الكميةنوع المنتج
إجمالي مبلغ 

التخفيض في 
الهامش

الجهة التي اعتمدت 
الهامش

الجهة المخولة 
باعتماد الهامش

30,0004,350,000قوالب األلمنيوم

الرئيس التنفيذي 
للتسويق

مجلس اإلدارة

30,0004,200,000قوالب األلمنيوم

12,0001,200,000سبائك األلمنيوم

الرئيس التنفيذي 
للشركة

115,0009,200,000ألواح األلمنيوم

3,300297,000قضبان السحب

مدير مبيعات أوروبا1,650132,000قوالب األلمنيوم

الرئيس التنفيذي 44,4003,019,200قضبان السحب
للتسويق

الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية
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- عدم قيام الش���ركة بدراسة مش���روع مش���ترك 
والغ���از وإح���دى  لنف���ط  القابض���ة  الش���ركة  م���ع 
الش���ركات األجنبي���ة العامل���ة ف���ي مج���ال م���زج 
البنزين لتأسيس ش���ركة البحرين لمزج البنزين 
بص���ورة كافي���ة وش���املة م���ن جمي���ع الجوان���ب 

المالية والفنية والبيئية لتقييم مدى جدواه.
والمش���روع لم يحقق األرباح المس���تهدفة لسنة 
2017 وه���ي 4.5 مليون دوالر بل حقق خس���ائر 

بلغت 2.5 مليون دوالر.
بابك���و  النف���ط مجال���س إدارة  ت���رؤس وزي���ر   -
م���ع  يتماش���ى  ال  القابض���ة  والش���ركة  والهيئ���ة 
القواع���د العام���ة الت���ي تتطل���ب فص���ل المهت���م 
اإلش���رافية والرقابية عن المه���ام التنفيذية مما 
ق���د ي���ؤدي إلى ح���دوث تض���ارب ف���ي المصالح 

أثناء ممارسة الوزير صالحياته.
- ع���دم قيام الش���ركة بإع���داد خط���ة إستراتيجية 
للتس���ويق ووض���ع أه���داف ومؤش���رات أداء قابلة 
للقياس للفترة من يناير 2014 حتى فبراير 2017.

- ل���م تعتم���د الخط���ة اإلستراتيجي���ة للتس���ويق 
للفت���رة م���ارس 2017 - 2021 م���ن قبل مجلس 
إدارة الش���ركة، ول���م تتضمن التوجه���ات العامة 
الجغرافي���ة  المبيع���ات والمناط���ق  ف���ي مج���ال 

المستهدفة والمزيج البيعي للمنتجات.
- ل���م تض���ع الش���ركة خطط عم���ل سنوي���ة تبين 
آليات وإجراءات تنفيذ األهداف اإلستراتيجية 
والمبادرات المنبثقة عنها ولم تقم بقياس ما تم 
تحقيق���ه من األه���داف والمب���ادرات في الخطة 

اإلستراتيجية.
-  ل���م تق���م إدارة المبيع���ات العالمي���ة بالحصول 

على موافقة رئيس مجلس إدارة الش���ركة على 
حدود هوام���ش الربح قبل التفاوض مع عمالء 

مبيعات وقود الطائرات. 
-  بي���ن أن الش���ركة تعتمد على ح���دود هوامش 
رب���ح مدرجة في قائمة غي���ر معتمدة تعود إلى 
الع���ام 2008 مما ال يضم���ن توافقها مع هوامش 

الربح السائدة في األسواق.
- لف���ت إلى أن إدارة المبيعات العالمية لم تس���ع 
إل���ى دع���وة أكبر ع���دد م���ن العم���الء المعتمدين 
لديها لتقديم عروضه���م الزمنية وعدم التزامها 
الع���ام  المدي���ر  م���ن  المس���بقة  الموافق���ة  بأخ���ذ 
للتس���ويق عل���ى قائم���ة العم���الء الذي���ن سيت���م 

دعوتهم.

- تراوح���ت نس���بة العمالء الذي���ن تمت دعوتهم 
خالل السنوات 2015 - 2017 ما بين 7 % و37 

% من إجمالي عدد العمالء المعتمدين.
- لوح���ظ عدم وج���ود آلية ل���دى اإلدارة لمتابعة 

توقع���ات الس���وق لالستفادة من ف���رص ارتفاع 
الفوري���ة  مبيعاته���ا  لط���رح  الت���داول  أسع���ار 
واقتصارها في 95 % من الحاالت على اللجوء 

للبيع الفوري. 

إل���ى جم���ع كل موظ���ف م���ن موظف���ي  - لف���ت 
مه���ام  مه���ام متضارب���ة وه���ي  بي���ن  المبيع���ات 
تتطل���ب أنظم���ة الرقاب���ة الفص���ل بينه���ا لتالفي 

المخاطر المترتبة على الجمع بينها.

- ع���دم توثي���ق العملي���ات التي تتم ف���ي الغالب 
عب���ر الهات���ف ه���ي ممارس���ة تس���مح باستبع���اد 
تس���عيرات بع���ض العم���الء أو تس���ريبها لعم���الء 

آخرين قبل اتخاذ قرار الترسية. 
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ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي في بند الرقابة على مبيعات شركة نفط البحرين بابكو أنه تم رصد فروقات خالل العام 2017 بين 
الكميات التي استلمتها الشركة من احتياجات المصفاة من النفط الخام من شركة أرامكو والكميات المسجلة في الفواتير بلغت 0.84 %، 
وهي تتجاوز النسبة التراكمية المسموح بها للفروقات خالل السنة المحددة بمقدار 0.5 %. وقدر التقرير كلفة إجمالي الفارق في الكميات 
التي تحملتها بابكو بمبلغ 35 مليون دوالر. وأش���ار إلى ارتفاع رصيد متأخرات إيرادات المبيعات المس���تحقة من 295 مليون دوالر في 31 
ديس���مبر 2014 إلى 693 مليون دوالر في 30 نوفمبر 2017 أي بزيادة نس���بة 135 % وتش���كل المتأخرات التي تجاوز عمرها الس���نة نسبة 51 

% من متأخرات المبيعات العالمية و39 % من متأخرات المبيعات المحلية. كما أورد التقرير مالحظات أهمها:

للقي��اس قابل��ة  أداء  مؤش��رات  وال  للتس��ويق  إس��تراتيجية  خط��ة  ب��ا  الش��ركة 
فرق بين كميات النفط المستلم من “أرامكو” بفواتير “بابكو”

أشار تقرير ديوان الرقابة المالية لوجود أخطاء  «
في تقييم شركة طيران الخليج لعطاء الموردين 

المشاركين في مناقصة توريد مقاعد الدرجة 
السياحية لألسطول الجديد التي تم ترسيتها بمبلغ 

15.9 مليون دينار، إذ تم ترسية المناقصة على 
صاحب العطاء الثاني.

وأشار التقرير إلى قيام الرئيس التنفيذي السابق  «
بتوقيع العقد رقم 73811 المتعلق بشراء نظام ترفية 

بمبلغ 82 مليون دوالر ما يعادل 31 مليون دينار، 
مخالًفا متطلبات دليل مستوى الصالحيات للشركة 
التي يقضي بتوقعي العقود التي تتجاوز قيمتها 3 

ماليين دينار من قبل مجلس اإلدارة. 

ولفت التقرير إلى اضطرار الشركة لدفع 918 ألف  «
دوالر لمورد كلفة إضافية مقابل اإلسراع في تنفيذ 

تغيرات المواصفات النهائية لمقاعد درجة رجال 
األعمال لطائرات بوينغ الجديدة؛ بسبب إجرائها 

تغييرات عدة على المقعد.

محرر الشؤون المحلية

        إنفوجرافیک: 

ل مالیین  ”بابکو“ ال تحِصّ
الدوالرات من جهات حکومیۀ

تراکم المتأخرات 
المستحقۀ على عدد 

من الجهات 
الحکومیۀ بلغ 

مجموعها 480 
ملیون دوالر ولم 

تتمکن بابکو من 
تحصیلها.

تکتفی الشرکۀ باإلشعارات التی 
ترسلها للعمالء المحلیین 

المتخلفین عن السداد وال تقوم فی 
اغلب الحاالت باتخاذ لالرتفاع 

والهبوط.

عقدت لجنۀ المراقبۀ لالئتمان 4-3 
اجتماعات سنویا لمناقشۀ 

المتأخرات المبیعات المحلیۀ خالفا 
لسیاسۀ مراقبۀ االئتمان التی 

تقضی بان تجتمع اللجنۀ مرة کل 
شهر على األقل.

-  اقتصرت البرامج التدريبية للعاملين بقسم 
الط����وارئ والح����وادث عل����ى تدري����ب 7 % من 
الممرضي����ن و9 % م����ن األطب����اء عل����ى نظ����ام 

التصنيف المتبع بالقسم.
-  12 من أصل 184 ممرضا في قسم الطوارئ 

تم تدريبهم على مهارة التشخيص المبدئي.
وف����اة  الطبي����ة جس����يمة:  األخط����اء  أمثل����ة    -
مريض تدهورت صحته لعدم حضور الطبيب 
المن����اوب رغ����م االتص����ال ب����ه 3 م����رات، وآخ����ر 
مص����اب بفش����ل كل����وي أعط����ي أدوي����ة مضادة 
للتخث����ر ع����ن طري����ق الوري����د، فأصي����ب بنزيف 
في المخ، وثالث يش����كو من ش����لل نصفي حاد 
بس����بب ع����دم صحة تش����خيص حالت����ه وتأخر 
معالجت����ه لع����دم استجاب����ة الطبي����ب المن����اوب 
عن����د طلب����ه، وكذل����ك تثبي����ت أنب����وب التنف����س 
في المريء ب����دال من القصبة الهوائية لمريض 
ترك����ه الطبيب رغم عدم تحس����ن حالته، ورود 
شكوى بشأن وفاة مريض أصيب بفشل كلوي 
أثناء مكوثه بالمجمع رغم عدم معاناته سابقا 
من هذا المرض، وآخر فقد عينه بس����بب خطأ 

طبي أثناء إجراء عملية له.
-  توقفت لجنة الوفيات والمضاعفات مرتين 
ع����ن العم����ل بمجموع وصل ألكث����ر من سنتين، 
رغ����م إلزامه����ا باالجتم����اع م����رة كل ش����هر، مم����ا 
تسبب في عدم استكمال دراستها ل� 9 حاالت 
وحت����ى   2014 م����ن  األع����وام  خ����الل  وفي����ات 
2017، إضاف����ة إل����ى 3 ح����االت أخ����رى ل����م يتم 

عرضها عليها.

ة فق����ط بغرف����ة اإلنع����اش مما يضطر  -  8 أس����رَّ
القسم إلخراج الحاالت األقل خطورة.

-  غرفة إصابات الحوادث البليغة والصدمات 
مجه����زة بالكام����ل بس����ريرين، لكنه����ا ال تعم����ل؛ 
بس����بب ع����دم توافر الم����وارد البش����رية الالزمة 

لتشغيلها.
-  مرضى السكلر من اإلناث يزاحمون مرضى 
الط����وارئ الستقب����ال مرك����ز مرض����ى “الس����كلر” 
الذك����ور فقط، والذي ال يس����تقبل الذكور أيضا 

بعد الساعة 10:00 مساء.
-  363 أل����ف حالة غير طارئة بقس����م الطوارئ 
خ����الل سنتي����ن، يش����كلون 78 % م����ن إجمالي 
الحاالت التي ترددت عليه، وال دراسة لمعرفة 

أسباب.
-  تأخ����ر تصني����ف الح����االت الطارئ����ة والب����دء 
بتش����خيصها وعالجه����ا يؤخ����ر معرف����ة الحالة 
المس����تعجلة الحقيقي����ة، وب����دء معالجتها تبدأ 

بأقل تقدير بعد ساعة.

-  فترة انتظار مواعيد الكشف لبعض األقسام 
تص����ل إلى 450 يوما، ومواعي����د المتابعة 230 

يوما.
-  نظ����ام )I-SEHA( ال يس����مح بحجز المواعيد 
الملغية قبل 3 أيام من تاريخها، مما ال يس����مح 

للعيادات استغاللها.
-  604 مواعي����د ملغية من المستش����فى خالل 
أق����ل م����ن سنة م����ن دون حجز مواعي����د أخرى 
آلي����ة  وال  أش����هر،   10 المرض����ى  انتظ����ار  رغ����م 

لتذكيره����م بالمواعيد، و57 % من المرضى لم 
يحضروا المواعيد.

-  قيم����ة األدوي����ة ف����ي “الس����لمانية” 25 مليون 
دين����ار، وتس����تغل بش����كل سي����ئ م����ا يزي����د من 
اإلنف����اق؛ نظ����را لع����دم ضب����ط عملي����ة صرفه����ا، 

والتسبب بتكرار نفاد بعض األدوية المهمة.
بتغيي����ر  تتس����بب  النظ����ام  ف����ي  ثغ����رة    -
الصيدالنيي����ن لكمي����ة األدوي����ة المصروفة في 

663 وصفة طبية.

-  النظ����ام اإللكتروني يس����مح لألطباء بوصف 
أدوية خارجة عن تخصصاتهم الطبية.

-  رغ����م حص����ول مستش����فى “الس����لمانية” على 
االعتماد الكندي بالمس����توى الذهبي، إال أنه لم 
يستوف بعض معايير الجودة التي أشار إليها 

تقرير االعتماد.
-  معدالت بعض أنواع العدوى ارتفعت خالل 
سنتين ع����ن النس����ب المقبولة عالمي����ا، وصلت 

في بعض األنواع ألكثر من 18 ضعفا.

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية بش���أن أداء مجمع الس���لمانية الطبي، أمثلة لحاالت أخطاء مهنية جس���يمة تس���ببت في وفاة العديد من 
المرضى، الذين لم يتم إحالة ملفاتهم للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا”، واكتفت وزارة الصحة بإجراء تحقيق داخلي دون 

إثبات قيامها بالتحقيق فيها، ووصلت المدة التي أخطرت فيها الهيئة ببعض الحاالت ل� 420 يوما رغم نص القانون على 5 أيام فقط.
ويفتقر المجمع إلى فريق متكامل من األطباء يضمن معالجة الحاالت الحرجة بالس���رعة القصوى، إضافة إلى انخفاض أعداد األس���رة في قس���م 
الحوادث والطوارئ من 92 إلى 80، وجودة العالج معرضة للتأثر س���لبيا؛ نظرا لوجود س���ريرين في مس���احة مخصصة لواحد فقط، أو وضعها في 

ممرات المستشفى، وبعض المرضى يبقون على الكراسي.

وصف��ة  663 ف��ي  المصروف��ة  األدوي��ة  كمي��ة  الصيدالنيي��ن  بتغيي��ر  تتس��بب  ثغ��رة 
أدوية السلمانية بـ 25 مليون دينار وتستغل بـ “سوء”

محرر الشؤون المحلية

        إنفوجرافيك: 

السلمانية... 
مجمع الداء والدواء

وحدة العناية 
القصوى باألطفال 

تسببت بتكرار 
حدوث حاالت 
عدوى جماعية.

الشكاوى المسجلة 
يدويا مضى على 
بعضها 3 سنوات.

رسوم تصل إلى 
120 دينارا وأخرى 
مجانا دون سند 

قانوني.

مكتب تابع لوكيل 
وزارة الصحة لم يرد 
على 73 من أصل 

148 شكوى.

الوزارة لم تراجع 
بعض رسوم 

الخدمات الصحية 
المقدمة لألجانب 
رغم مرور 28 عاما.

 بعض المرضى 
يعالجون في 

الممررات وآخرون 
على الكراسي

المستشفى حصل 
على االعتماد 

الكندي وهو يفتقر 
لمعايير الجودة

420 يوما إلحالة 
أخطاء طبية لـ 

“نهرا” والقانون 
ينص بـ 5

فترة انتظار 
المواعيد تصل إلى 
450 يوما للكشف 

و230 للمتابعة

مرضى “السكلر” 
من اإلناث 

يزاحمون مرضى 
“الطوارئ”

تراوحت نسبة 
العمالء ما بين  

7 % و37 %

ترؤس وزير النفط مجالس 
إدارة بابكو والهيئة 
والشركة القابضة ال 
يتماشى مع القواعد

لم تحصل إدارة 
المبيعات موافقة 

رئيس الشركة على 
حدود هوامش الربح

 إدارة المبيعات 
العالمية لم تسع 

إلى دعوة أكبر 
عدد من العمالء

لم تعتمد 
الخطة 

اإلستراتيجية 
للتسويق

“الطيران” عقدت صفقة مخالفة بـ 31 مليون دينار



- وجاء ذلك بعد تجاوز ميزانية 2017 بمبلغ 
945306 دناني���ر ع���اوة عل���ى المصروفات 

غير المضمنة البالغة 1641708 دنانير.
- كررت الوزارة مخالفة تضمين مصروفات 
لس���نوات سابق���ة في سجاته���ا المحاسبية 
للس���نة المالي���ة 2017، بلغ م���ا أمكن حصره 

1249452 دينارا.
- ل���م تتحق���ق ال���وزارة من اكتم���ال تحويل 
م���ن  المحول���ة  به���ا  الخاص���ة  اإلي���رادات 
ش���ركة “مزاد” الخاصة بعملي���ة بيع األرقام 
وتحوي���ل إيراداته���ا لل���وزارة، وذل���ك بمبلغ 
إجمال���ي 1775187 دين���ارا ع���ن الفت���رة 1 

يناير وحتى 31 يوليو 2017.
بع���ض  ع���رض  ع���ن  ال���وزارة  أعرض���ت   -
مش���ترياتها م���ن الس���لع والخدم���ات الت���ي 
تتج���اوز قيمته���ا 25 ألف دين���ار على لجنة 
ت���م  والت���ي  والمش���تريات،  العط���اءات 
تش���كيلها بقرار 95 الصادر العام 2011 من 
قب���ل وزير الداخلية، معتم���دة في تنفيذها 
عل���ى اإلسناد المباش���ر، دون اللجوء للجنة 
المعني���ة. وم���ن أب���رز المش���تريات ف���ي هذا 
المل���ف، برز مبلغ تقدي���م خدمات التنظيف 
لع���دد م���ن مبان���ي ال���وزارة بمبل���غ إجمال���ي 
232254 دينارا لمدة 7 أش���هر خال الفترة 
1 يناير وحتى 31 يوليو 2017، فيما بلغت 
قيم���ة توري���د أغذي���ة للموظفي���ن 228764 

دينارا.
بع���ض  م���ع  عق���ودا  ال���وزارة  توق���ع  ل���م   -

الموردي���ن الذي���ن تتجاوز قيم���ة خدماتهم 
10 آالف دين���ار في مخالفة صريحة لغياب 
اإلط���ار القان���ون ال���ازم لذلك، وذل���ك بمبلغ 
253592 دين���ارا خ���اص بتوري���د  إجمال���ي 

أغذية للموظفين.
- اش���ترت الهيئة طابعات جديدة لبطاقات 
الهوية بكلفة إجمالية 147400 دينار؛ لعدم 
توف���ر قط���ع غي���ار للطابع���ات المس���تخدمة 
حالي���ا، وع���اوة عل���ى ذل���ك فق���د م���رت 6 

أش���هر على ع���دم استخ���دام الدفعة األولى 
و4 أش���هر عل���ى الدفع���ة الثاني���ة للبطاق���ات 
الجدي���دة، وهو األمر الذي قد يكلف المزيد 

من الخس���ائر بعد أن أتلفت طابعات الهوية 
القديمة 3632 بطاقة بقيمة إجمالية بلغت 

11 ألف دينار.

- إل���ى ذل���ك، صرف���ت محافظ���ات العاصمة 
والش���مالية والمح���رق ب���دل ساع���ات عم���ل 
إضاف���ي لبع���ض الموظفين بش���كل ش���هري 

ومس���ترسل دون البحث ف���ي مدى الحاجة 
الش���هري  الب���دل  لذل���ك، ووص���ل متوس���ط 

المصروف 493 دينارا.
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سجلت وزارة الداخلية عددا من التجاوزات المالية بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية، وتمثلت أبرز هذه التجاوز في المصروفات 
المتك���ررة الخاص���ة بالوزارة، والتي يتم ترحيلها إلى س���نوات أخرى دون تضمينها في س���نتها الفعلي���ة، باإلضافة إلى عدم الحصول 
على ضمانات لكامل الفترات الخاصة بتقديم السلع والخدمات، عالوة على تكرار صرف بدل ساعات العمل اإلضافية بشكل مستمر 
ومسترس���ل دون البحث في مدى الحاجة إلى ذلك. وتجاوزت الوزارة الميزانية المعتمدة المصروفات المتكررة المعتمدة لها لس���نة 
2017 بمبلغ فعلي بواقع 2587014 دينارا، إذ لم تضمن الوزارة حسابها الختامي لنفس السنة بمصروفات تخصها، حيث تم تحميلها 

على السنة المالية 2018.

لذل��ك حاجته��ا  ع��ن  البح��ث  دون  ش��هريا  تاي��م”  “أوف��ر  صرف��ت  محافظ��ات   3
طابعات “الداخلية” أتلفت بطاقات بـ 11 ألف دينار

لوحظ عدم وجود إجراءات لمتابعة تجديد التراخيص الممنوحة من قبل  «
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمزاولي المهن والمؤسسات 

الصحية )نهرا(، ويؤدي ذلك لحرمان الهيئة من تحصيل إيرادات غرامات 
التأخير، إذ يتم فرض غرامات على المتأخرين في التجديد، في حين بلغ 

إجمالي المبالغ المحصلة عن التأخير 883125 دينارا للفترة 1 يناير وحتى 31 
أغسطس 2017.

 ال يوجد نظام آلي لدى الهيئة لمتابعة بيانات الترخيص الممنوحة لمزاولي  «

المهن والمؤسسات الصحية الخاصة، إذ يتم اعتماد برنامج “األكسل” لذلك، وهو 
أمر يسهل فيه التعديل ويفسح المجال لألخطاء. 

 ال توجد قاعدة بيانات متكاملة لمزاولي المهن والمؤسسات الصحية الخاصة  «
المتوفرة لدى الهيئة. 

عدم وجود آلية ترقيم للتراخيص، إذ يتم االعتماد على ذلك بشكل يدوي، مما  «
يؤدي إلى تجاوز بعض األرقام وبالتالي ضعف الرقابة على التراخيص الصادرة.

ال نظام آلي لدى “نهرا” لمتابعة بيانات الترخيص
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 شحم بمعلومات
عالوة اللحم

عدم تحديث 
البيانات الوطنية 

للدعم المالي لألفراد 
المستحقين لدعم 

اللحوم من قبل هيئة 
المعلومات والحكومة 

اإللكترونية بشكل 
ربع سنوي.

وجود فرق كبير 
وشاسع في مبالغ 
الصرف المستحقة 

على حسب عدد 
األفراد.

رصد 
6 حاالت.

تقييد 19 فردا لرب 
أسرة في يناير 2017 

بينما صار 9 أفراد 
فقط في أكتوبر 

.2017

تجاوزت الهيئة 
مصروفات 

الرواتب المسجلة 
على عدد من 

مشاريع الهيئة.

- لج���أت الوزارة إلى إيراداتها لتمويل مصروفات 
غي���ر معتمدة في ميزانياتها للس���نوات من 2013 
إل���ى 2017، بمبلغ إجمال���ي 5218317 دينارا، في 
مخالفة صريح���ة لتجاوز المصروف���ات المعتمدة 
عل���ى  ع���اوة  بقان���ون،  إال  تت���م  ال  والت���ي  له���ا، 
استخ���دام ج���زء م���ن إي���رادات رس���وم التصديق 

لتمويل ذلك بدال من تحويلها لوزارة المالية.
- دون وج���ود سند قان���ون للتأمين على العاملين 
وف���رت  وعائاته���م،  الخارجي���ة  وزارة  بدي���وان 
الوزارة تأمينا صحيا لجميع العاملين في الوزارة 
محليا والس���لك الدبلوماس���ي والقنصلي بالخارج 
للس���نوات م���ن 2014 - 2017 بمبل���غ إجمال���ي بلغ 
3.6 ملي���ون دينار، في حي���ن اقتصر القانون على 
توفير التأمين الصحي ألعضاء الس���لك العاملين 
ف���ي الخ���ارج وعائاتهم المرافقة، علما أن نس���بة 
الموظفي���ن بالخ���ارج 20 % فق���ط م���ن إجمال���ي 

موظفي الوزارة بحسب ديسمبر 2017.
- تحملت وزارة الخارجية تكاليف عاج موظفين 
اثني���ن له���ا ف���ي الخ���ارج ف���ي بل���دان تختلف عن 
البل���دان الت���ي يعمان فيها دون حص���ول الوزارة 
على م���ا يثبت عدم توافر عاج في البلدان التي 
يعمل���ون فيه���ا، وبل���غ ذلك مبلغ���ا إجمالي���ا وقدره 
21481 دين���ارا، كان األول موظف���ا في لندن وتم 
عاجه في الواليات المتحدة األميركية، والثاني 

في الرباط وتم عاجه في المملكة المتحدة.
- تحملت الوزارة نفقات عاج بالخارج لموظفين 
اثني���ن بدي���وان ال���وزارة، إذ ت���م ع���اج األول في 
مدين���ة برلي���ن األلماني���ة والثان���ي ف���ي بروكس���ل 

 35298 بل���غ  بمبل���غ إجمال���ي  البلجيكي���ة، وذل���ك 
دينارا.

- بل���غ ع���دد معام���ات التصديق المفق���ودة 6969 
معامل���ة خ���ال الفت���رة 4 فبراي���ر 2014 وحتى 9 
أبري���ل 2018، وه���و األم���ر ال���ذي يفس���ح المجال 
لس���وء استخدامه���ا، وسجل مكت���ب التصديقات 
بهيئة تنظيم س���وق العمل أكبر عدد بواقع 4828 
معاملة، فيما بعثة جدة األقل بواقع 14 معاملة.

- ل���م تلت���زم وزارة الخارجي���ة بقان���ون الرج���وع 

لمجل���س المناقص���ات والمزاي���دات ح���ال التعاقد 
المباش���ر م���ع الموردي���ن عن���د تنفي���ذ مش���تريات 
تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار بحريني، إذ سجلت 
ال���وزارة خ���ال الفترة 1 يولي���و 2013 وحتى 14 
فبراي���ر 2019 عقودا تبلغ قيمته���ا اإلجمالية أكثر 

من مليون دينار وبواقع 1305901 دينار.

وزارة  استم���رت  الت���ي  العق���ود  إجمال���ي  بل���غ   -
الخارجي���ة العم���ل به���ا دون طرحها ف���ي مناقصة 
مجل���س  موافق���ة  عل���ى  الحص���ول  أو  جدي���دة 
المناقصات والمزايدات، 1030421 دينارا، وذلك 
لعق���ود خ���ال الفترة 30 أغس���طس 2013 وحتى 
21 أكتوبر 2019 وتنوعت لتجديد استئجار مقار 

ومبان للقنصليات والبعث.
- ل���م تفّع���ل ال���وزارة دور لجن���ة دراس���ة وتقيي���م 
العط���اءات والمزاي���دات المحالة إل���ى الوزارة من 
مجل���س المناقصات والمزاي���دات، إذ لوحظ قيام 
أعض���اء اللجن���ة باالش���تراك م���ع بع���ض موظف���ي 
ال���وزارات ف���ي تقيي���م العط���اءات الت���ي وصل���ت 

إل���ى ترسي���ة مبلغ 197220 دين���ارا خاص بتوفير 
مراسلين ومس���تخدمين للضياف���ة وعمال نظافة 
لل���وزارة، عاوة على تجدي���د وتعزيز اإلجراءات 
اللجن���ة  لع���دم قي���ام  بال���وزارة، إضاف���ة  األمني���ة 
لتوثي���ق عملي���ة تقييم توفير وتركي���ب كاميرات 

أمنية بالوزارة بقيمة 43191 دينارا.

س���جلت وزارة الخارجي���ة ع���ددا م���ن التج���اوزات الواردة ف���ي ديوان الرقاب���ة المالية، والت���ي تمثلت أبرزه���ا في تخطي 

المصروف���ات ع���ن الموجودة فعليا في الميزانية الس���نوية، إضافة إلى ش���مول التأمين الصحي لجمي���ع موظفي الوزارة 

رغم عدم س���ماح القانون بذلك، إال للعاملين في الخارج، باإلضافة إلى وجود مبالغ غير محصلة من تصديق المعامالت 

أو محصلة أكثر من المبالغ الفعلية، عالوة على عمليات الش���راء التي أجريت دون اللجوء إلدارة الموارد المالية ودون 

تقديم مستندات تثبت ذلك. 

ال�������وزارة اس��ت��خ��دم��ت إي�������رادات رس����وم ال��ت��ص��دي��ق ل��ت��م��وي��ل م��ص��روف��ات��ه��ا

تأمين صحي مخالف لموظفي “الخارجية”
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 دبلوماسيون
يعبرون القارات للعالج

الموظف األول في 
لندن وتم عالجه 

في الواليات 
المتحدة األميركية.

الموظف الثاني في 
الرباط وتم عالجه 

في المملكة 
المتحدة.

تحملت الوزارة نفقات عالج 
بالخارج لموظفين اثنين بديوان 

الوزارة، إذ تم عالج األول في 
مدينة برلين األلمانية والثاني 
في بروكسل البلجيكية، وذلك 
بمبلغ إجمالي بلغ 35298 دينارا.

تحملت وزارة الخارجية تكاليف 
عالج موظفين اثنين لها في 
الخارج في بلدان تختلف عن 

البلدان التي يعملون فيها دون 
حصول الوزارة على ما يثبت عدم 

توافر عالج في البلدان التي 
يعملون فيها، وبلغ ذلك مبلغا 

إجماليا وقدره 21481 دينارا.

لم توقع الوزارة 
عقودا مع بعض 

الموردين الذين تتجاوز 
قيمة خدماتهم 10 

آالف دينار

كررت الوزارة مخالفة 
تضمين مصروفات 

لسنوات سابقة في 
سجالتها المحاسبية

أعرضت الوزارة عن 
عرض بعض مشترياتها 

من السلع والخدمات 
على لجنة العطاءات

توريد أغذية 
للموظفين بمبلغ 

228764 دينارا

لم تتحقق الوزارة 
من اكتمال تحويل 
اإليرادات المحولة 
من شركة “مزاد”

عدم توثيق عملية 
تقييم توفير 

وتركيب كاميرات 
أمنية بالوزارة

الوزارة تحملت 
تكاليف عالج 

موظفين اثنين لها 
في الخارج

لم تلتزم 
الوزارة بقانون 

الرجوع لمجلس 
المناقصات

نسبة الموظفين 
بالخارج 20 % 

فقط من إجمالي 
الموظفين

بلغ عدد معامالت 
التصديق 

المفقودة 6969 
معاملة

3.6
مليون دينار



- خال���ف الصن���دوق إج���راءات ص���رف الدعم 
لتطوير األعمال للمؤسس���ات الكبيرة الواردة 
ف���ي دلي���ل إج���راءات إدارة العملي���ات، إذ تم 
ص���رف مبلغ الدع���م الكام���ل لمش���روع إنتاج 
الفطر إلحدى الش���ركات قب���ل إبرام االتفاقية 

معها.
- بخص���وص تطبيق برنام���ج التدريب ودعم 
األجور لم يتم تحديد الحد األقصى للرواتب 
المش���مولة بدعم زي���ادة األجر على الرغم من 
تحدي���د 3 فئ���ات إال أن الفئ���ة الثالث���ة )دع���م 
األج���ر بنس���بة 25 % لمن تبل���غ رواتبهم ألفي 
دين���ار فأكث���ر( لم تحدد ح���دا أقصى للرواتب 
المش���مولة بدع���م الزيادة مم���ا أدى إلى زيادة 
عالي���ة  أج���ورا  يتقاض���ون  لموظفي���ن  أج���ور 

تجاوزت في بعض الحاالت 6 آالف دينار.
- قيام الصندوق بدعم زيادة أجور موظفين 
ش���ارفوا على سن التقاعد المحدد ب� 60 سنة؛ 
نتيج���ة لع���دم وج���ود أي ضواب���ط ومعايي���ر 
تتعل���ق بس���ن الموظفي���ن الذي���ن يح���ق له���م 

االنضمام للبرنامج.
تضم���ن  إج���راءات  الصن���دوق  يتخ���ذ  ل���م   -
التحق���ق من ع���دم ازدواجي���ة الحصول على 
دعم األجور في حال كون المستفيد مسجال 
ف���ي برنام���ج دعم األج���ور المقدم م���ن وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.
- عدم وجود معيار أو منهجية واضحة آللية 
الرف���ض أو الموافق���ة عل���ى طلب���ات برنام���ج 

الشهادات االحترافية.
- ين���ص العق���د النموذج���ي لبرنام���ج تأهي���ل 
وتنمي���ة الق���درات البحريني���ة عل���ى أن يت���م 
س���داد المبال���غ كاف���ة الت���ي أنفقته���ا تمكي���ن 

لحصول���ه عل���ى الش���هادة، وذل���ك ف���ي ح���ال 
االنس���حاب من البرنام���ج ألي سبب كان عدا 
الوف���اة، إال أن���ه تبي���ن ع���دم قي���ام الصن���دوق 
بمطالب���ة المس���تفيدين بمبال���غ الدع���م نتيجة 

االنسحاب.
بالفت���رات  العملي���ات  إدارة  الت���زام  ع���دم   -
المح���ددة إلتمام إجراءات الب���ت في طلبات 
االستف���ادة م���ن برام���ج الصن���دوق الخاص���ة 
باألفراد والمؤسس���ات وفترات صرف الدعم 

ووجود تأخير في تمرير بعض الطلبات.
- استمرار الصندوق في تنفيذ بعض البرامج 
والمش���اريع لس���نوات طويل���ة دون إجراء أي 

دراس���ات لقي���اس أثره���ا أو م���دى تحقيقه���ا 
لألهداف المرجوة منها.

- غي���اب الس���ياسات والضواب���ط الت���ي تنظم 
عملي���ة التعام���ل م���ع الفعاليات الت���ي يدعمها 
الصندوق، والتي تجاوزت تكلفتها في بعض 

الحاالت 500 ألف دينار.

ماي���و   2 ف���ي  التنفي���ذي  الرئي���س  قي���ام   -
2016 باعتم���اد الئح���ة مخالف���ات وتظلم���ات 
لمصلح���ة  والموردي���ن  المس���تفيدين 
المس���تفيدين من مش���روعات صندوق العمل 
رغ���م أن مجلس اإلدارة هو الس���لطة المعنية 
بإص���دار اللوائ���ح وفق���ا ألحكام الم���ادة 6 من 

قانون إنشاء الصندوق.
- ع���دم قي���ام الصن���دوق باتخاذ اإلج���راءات 
المطالب���ات  لتحصي���ل  والقانوني���ة  اإلداري���ة 
المتعلقة باشتراكات التدريب المهني، والتي 
ق���درت ب� 17 ملي���ون دينار كما في 13 أكتوبر 

.2015

- وج���ود فت���رات زمنية لم يك���ن فيها مجلس 
اإلدارة مكتم���ل النصاب والتش���كيل وصدور 
ق���رارات أبرزه���ا إقرار هي���كل تنظيمي جديد 
وتعديل جدول الرواتب على الرغم من عدم 
توف���ر النصاب األمر ال���ذي يؤثر على قانونية 

القرارات.
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أظه���ر تقري���ر دي���وان الرقاب���ة المالي���ة واإلدارية الخ���اص بصندوق العمل )تمكي���ن( عدم وجود وزي���ر جديد يعن���ى بالرقابة على عمل 
الصندوق خلفا لوزير اإلعالم الس���ابق الذي كان وزيرا معنيا بش���ؤون الصندوق بموجب المرس���وم رقم )32( لس���نة 2015؛ األمر الذي 
أدى إلى غياب الدور الرقابي المناط بالوزير المعني بالصندوق وفقا لقانون إنشائه. كما أورد التقرير قيام الصندوق بدعم عدد من 
البرامج والمشاريع التي ال تنسجم مع مسؤولياته مثل دعم برامج تدريب األطباء البحرينيين بوزارة الصحة وتأهيل 100 بحريني 
للحصول على ماجس���تير اإلدارة العامة مما يعني توجيه موارد الصندوق في غير األغراض التي أنش���ئ من أجلها. وفيما يلي أبرز 

المخالفات والمالحظات الواردة بالتقرير الخاصة بصندوق العمل )تمكين(:  

ت������وظ������ي������ف ع�����������دد م������م������ن ت�����رب�����ط�����ه�����م ص������ل������ة ق������راب������ة

دعم أجور موظفين رواتبهم تفوق 6 آالف دينار

تأخر صندوق العمل )تمكين( في تزويد هيئة فحص إقرارات الذمة المالية  «
بما تطلبه من بيانات وإيضاحات عن موظفي الصندوق الخاضعين ألحكام 

قانون الكشف عن الذمة المالية لفترات تجاوزت في بعض الحاالت اثني 
عشر شهرا، وذلك مخالفة لالئحة التنفيذية لقانون الكشف عن الذمة المالية 
الصادرة بالمرسوم رقم 82 لسنة 2012 وتعديالتها، والتي تنص على التزام 
الجهات بتزويد الهيئة بأسماء األشخاص التي تسري عليهم أحكام القانون. 

كما تبين عدم قيام الصندوق بتزويد هيئة فحص إقرارات الذمة المالية  «
ببيانات بعض موظفيه الذين انتهت خدمتهم، األمر الذي يحول دون اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتطبيق قانون الكشف عن الذمة المالية بشأنهم، إذ 
إن الالئحة التنفيذية تنص في المادة الخامسة على أن يلتزم كل خاضع 

بتقديم إقرار عن ذمته المالية خالل ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو 
المنصب.

تأخر الصندوق بكشف الذمة المالية للموظفين
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وجود اختالفات في بعض المزايا 
الوظيفية المنصوص عليها في الئحة 

شؤون الموظفين

قيام الصندوق بتوظيف عدد من 
الموظفين الذين تربطهم صلة 
قرابة بموظفين آخرين

 إنهاء خدمة الموظفين عن طريق 
الفصل بغير الطريق التأديبي أو إلغاء 

الوظيفة أدى إلى زيادة المستحقات

عدم قيام الصندوق بإلزام بعض الموظفين 
بتقديم المستندات المؤيدة إلجازاتهم 
كاإلجازة المرضية وعقد الزواج وغيرها

وفيما يلي أب����رز مخالفات ومالحظات 
تقري����ر ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

على شركة طيران الخليج:
 fuel( احتس����اب كلفة إضافية للوقود -
surchaarg -YQ( ف����ي عقود الحوافز 
الس����نوية مع بعض وكالء السفر وهي 
مبالغ تفرضها الشركة على المسافرين 

ضمن أسعار التذاكر.
- من����ح الش����ركة بع����ض وكالء الس����فر 
 spot( خصوم����ات على أسع����ار التذاكر
discount( دون االتف����اق م����ع ال����وكالء 
عل����ى الح����د األدن����ى لقيم����ة المبيع����ات 
مقاب����ل  تحقيقه����ا  منه����م  المطل����وب 

الخصومات الممنوحة لهم.
- ألغ����ى النظ����ام اآلل����ي للتذاك����ر خ����الل 
الفت����رة من 1 سبتمب����ر 2016 حتى 31 
أكتوب����ر 2017 حوالي 393 ألف تذكرة 
لم تتمكن الش����ركة من إعادة بيع سوى 

9 آالف تذكرة منها بنسبة 2 %.
إص����دار  رس����وم  احتس����اب  ع����دم   -
47.025 تذكرة لم تتوفر بيانات حوى 
م����دى أحقية الش����ركة في رس����وم تلك 
العمليات التي تقدر بمبلغ 1.41 مليون 

دوالر أميركي.
- لم تضع الش����ركة آلية لمتابعة وحصر 
الحج����وزات الت����ي يتم إع����ادة تأكيدها 
والمطالب����ة بالرسوم المس����تحقة عليها 

.)SABRE( في نظام الحجز

- ع����دم قي����ام المحط����ات بتوقيع عقود 
مع أصحاب طلبات حجز المجموعات 
تح����دد حقوق وواجب����ات الطرفين في 

حال نشوب خالفات مع العمالء.
المحط����ات  بع����ض  الت����زام  ع����دم   -
بإج����راءات تحصي����ل ومص����ادرة مبالغ 
التامي����ن األم����ر ال����ذي ال يس����اعد عل����ى 
ضمان حقوق الش����ركة ف����ي حال إلغاء 

الحجز.

حج����ز  مجموع����ة  الت����زام  ع����دم   -
دوري����ة  تقاري����ر  بإع����داد  المجموع����ات 
ألغ����ت  الت����ي  المجموع����ات  بش����أن 
حجوزاتها قبل وقت قريب من تاريخ 

المبيع����ات  المغ����ادرة وإرساله����ا لقس����م 
لدراستها.

- ع����دم قيام الش����ركة بحصر ومراجعة 
التذاكر المجانية والمخفضة التي يتم 

SA- )صصدارها من خالل نظام الحجز 
BRE( والتأك����د م����ن أنها ص����درت وفًقا 

للمعايير المعتمدة.
تذاك����ر مجاني����ة ومخفض����ة  - إص����دار 

لبع����ض موظفي الش����ركة خ����ارج فترة 
الحظ����ر ومن ثم تغيير مواعيد الس����فر 
SA- )ييه����ا م����ن خ����الل نظ����ام الحج����ز 

BRE( لتصب����ح في فترات الحظر دون 
الحص����ول عل����ى موافق����ة مس����بقة م����ن 

رئيس القطاع التجاري.
- عدم قيام قس����م التسعير باستخدام 
نظ����ام )fares manager( ف����ي مراقب����ة 
أسع����ار  وتحدي����د  المنافس����ين  أسع����ار 
بتحدي����د  القس����م  يق����وم  إذ  التذاك����ر، 
يدوي����ة  بطريق����ة  األسع����ار  ومراجع����ة 
وه����ي   )excel( برنام����ج  باستخ����دام 
طريقة غير عملية وتؤدي إلى حدوث 

األخطاء.
- تقوم إدارة تخطيط الشبكة بدراسة 
المحط����ات  فت����ح  ق����رارات  وتقيي����م 
الجديدة وغلقها وزيادة أو تقليل عدد 
الرحالت أو تغيير أوقاتها وتغيير نوع 
الطائ����رات المس����تخدمة فيه����ا بش����كل 
ي����دوي عل����ى الرغم م����ن إمك����ان تنفيذ 
العملي����ات م����ن خ����الل نظ����ام تخطي����ط 

.)APM( الشبكة
النق����ل  اتفاقي����ات  مراجع����ة  ع����دم   -
ومنتظ����م  دوري  بش����كل  المتب����ادل 
للتحقق من أنها توفر أسعار تنافس����ية 
وتقيي����م م����دى الحاج����ة للتف����اوض مع 
األسع����ار  لتعدي����ل  األخ����رى  الش����ركات 

المتفق عليها.

كش���ف تقري���ر دي���وان الرقاب���ة المالية واإلداري���ة عن وجود العدي���د من المخالفات بش���ركة طي���ران الخليج، الناقل الوطن���ي للمملكة 
والمرتبط���ة باإلي���رادات، إذ بين���ت المالحظات التفصيلية المتعلقة بإيرادات المس���افرين والتعامل م���ع وكالء البيع عن عدم مطالبة 
الشركة بمستحقات تبلغ قيمتها اإلجمالية 18 مليون دوالر من وكالء السفر خارج البحرين خالل الفترة من 1 أغسطس 2014 حتى 
1 أغس���طس 2017. كما أورد التقرير عدم قيام إدارة المبيعات والتس���ويق بدراسة وتقييم الجدوى من االستمرار في االعتماد على 
وكيل عام للبيع في 18 محطة ومقارنة ذلك فيما لو تولت الشركة إدارة محطات البيع على غرار ما تقوم به في 9 محطات أخرى، 

مما يحول دون التحقق من مدى جدوى االستمرار في تعيين الوكالء العامين في تلك المحطات.

ل��ل��م��ب��ي��ع��ات األدن������ى  ال���ح���د  ع��ل��ى  االت����ف����اق  دون  ل���ل���وك���اء  خ���ص���وم���ات 

“طيران الخليج” لم تطلب 18 مليون دوالر من وكالء السفر
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عدم احتساب رسوم 
إصدار 47025 

تذكرة بقيمة 1.41 
مليون دوالر

النظام اآللي 
يلغي 393 ألف 

تذكرة وإعادة بيع 
9 آالف منها فقط

تحديد ومراجعة 
أسعار تذاكر 
 المنافسين 

ا يدوّيً

احتساب كلفة إضافية 
للوقود مع الوكالء 
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إصدار تذاكر 
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 وزير للرقابة 
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 اشتراكات 

التدريب بـ 17 
مليون دينار

 دعم زيادة 
رواتب موظفين 

شارفوا على سن 
التقاعد

توجيه البرامج 
لمشاريع ال 
تنسجم مع 
مسؤولياته



international
@albiladpress.com

نتنياهو: “حزب اهلل” 
يملك صواريخ دقيقة

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين 
نتنياهو أمس األربعاء إن جماعة 
حزب هللا اللبنانية أغلقت مصانع 

إلنتاج صواريخ دقيقة التوجيه بعد 
أن كشفتها إسرائيل وتمتلك حاليا 
على األكثر بضع عشرات من هذه 

الصواريخ.ولم يرد تعليق من حزب هللا 
المدعوم من إيران.

واتهم نتنياهو حزب هللا بتطوير وتخزين 
أسلحة قادرة على استهداف البنية 

األساسية في إسرائيل.
وقال نتنياهو في مؤتمر اقتصادي أمس 

”هذه المواقع التي تقع قرب مطار بيروت.. 
مواقع تحت األرض إلنتاج الصواريخ 

الدقيقة، وهذه المواقع ُأغلقت“.

ترام��ب: هزمنا “داعش” وهذا الس��بب الرئيس لوجودنا هناك

الجيش األميركي “ينسحب كليا” من سوريا

قالت مصادر أميركية، أمس األربعاء، إن الواليات المتحدة اتخذت قرارا بس���حب قواتها من س���وريا، في تحول مفاجئ لإلس���تراتيجية األميركية، مما يضع نهاية 
لالفتراضات بشأن وجود عسكري أميركي طويل األمد في سوريا دافع عنه وزير الدفاع جيم ماتيس ومسؤولون أميركيون كبار آخرون.

وأكد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أن الح���رب ض���د المجموع���ة اإلرهابية 
كانت اله���دف الوحيد من بقاء القوات 

األميركية في سوريا.
وزع���م ترام���ب أن الوالي���ات المتح���دة 
قد هزمت تنظيم “داعش” في سوريا، 
وق���ال ف���ي تغري���ده ل���ه عل���ى “تويتر”، 
أم���س “لق���د هزمن���ا داعش ف���ي سوريا 
وه���و ما يع���د الس���بب الوحي���د لوجود 
الق���وات األميركي���ة ف���ي سوريا خالل 

فترة رئاستي”.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن 
مص���در ف���ي وزارة الدف���اع األميركي���ة 
)البنتاغ���ون( أن القرار اتخ���ذ، الثالثاء، 
وين���ص عل���ى االنس���حاب الكامل الذي 
يشمل نحو ألفي جندي، “بأسرع وقت 

ممكن”.
ستري���ت  “وول  صحيف���ة  وكان���ت 
جورن���ال” األميركي���ة، قال���ت في وقت 
الجي���ش  إن  األربع���اء،  أم���س  ساب���ق 
األميركي يبدأ استعداداته لالنسحاب 

كليا من شمال شرق سوريا.
مس���ؤولين  ع���ن  الصحيف���ة  ونقل���ت 
أميركيي���ن، ل���م تس���مهم، أن واش���نطن 
بدأت إبالغ شركائها في شمال شرقي 
م���ن  ف���ورا  “ستنس���حب  أنه���ا  سوري���ا 

المنطقة”.
وف���ي اإلطار ذات���ه، نقل���ت رويترز عن 
المتح���دة  الوالي���ات  أن  مس���ؤولين 
“تبحث سح���ب كل قواتها من سوريا، 
مع اقترابها من نهاية حملتها الستعادة 
كل األراض���ي التي كان يس���يطر عليها 

تنظيم داعش”.
وتع���د خطة االنس���حاب تحوال مفاجئا 
لإلستراتيجي���ة األميركي���ة، خصوص���ا 
بعدما عدل الرئيس دونالد ترامب عن 
رغبت���ه، الت���ي كرره���ا مرارا ف���ي وقت 
مبك���ر من هذا العام، وقرر اإلبقاء على 
نح���و ألفي جن���دي أميركي منتش���رين 

في سوريا لمحاربة “داعش”.
جورن���ال”،  ستري���ت  “وول  وبحس���ب 

ف���إن القرار يأت���ي بعد مكالم���ة هاتفية 
بي���ن ترام���ب ونظي���ره الترك���ي رج���ب 
طيب أردوغان الذي هدد بشن هجوم 
على وحدات حماية الش���عب الكردية، 
سوري���ا  لق���وات  الرئي���س  المك���ون 
الديمقراطي���ة، التي تدعمه���ا الواليات 
تنظي���م  ض���د  حربه���ا  ف���ي  المتح���دة 

“داعش”.

لكن أنقرة تعد وحدات حماية الش���عب 
مرتبط���ة  إرهابي���ة  جماع���ة  الكردي���ة 
بح���زب العمال الكردستان���ي المحظور 
ال���ذي يخوض تمردا في جنوب ش���رق 

تركيا منذ ثالثة عقود.
األسب���وع  ق���ال  ق���د  أردوغ���ان  وك���ان 
عملي���ة  ستش���ن  تركي���ا  إن  الماض���ي 
جديدة خالل أيام ضد وحدات حماية 

الش���عب، لكن���ه ل���م يح���دد بع���د موعدا 
لشنها.

وتأتي أنباء االنس���حاب العس���كري من 
وزارة  وص���ف  م���ع  بالتزام���ن  سوري���ا، 
الخارجي���ة الروسية الوجود األميركي 
في سوريا ب� “غير الش���رعي”، قائلة إنه 
تحول لعائق خطير في طريق تسوية 

األزمة السورية.

واشنطن ـ وكاالت

القدس المحتلة - رويترز

واشنطن بدأت إبالغ شركائها أنها ستنسحب فورا من المنطقة

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةلندن ـ وكاالتبيروت ـ رويترز

خليل،  علي حسن  المالية  وزير  إن  األربعاء،  أمس  كبير،  لبناني  قال مسؤول 
ووزير الخارجية جبران باسيل، سيحتفظان بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.

وك��ش��ف م��ص��در سياسي رف��ي��ع آخ��ر ع��ن أن 
إل��ي��اس  ب��م��ن��ص��ب��ه، وأن  ب��اس��ي��ل س��ي��ح��ت��ف��ظ 

بوصعب سيصبح وزيرا للدفاع.
ل��ب��ن��ان ف��ي طريقه  وأوض����ح س��ي��اس��ي��ون أن 
بعد  لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة 
شهور من حالة التشاحن الذي ألقى بظالله 
على ال��ت��وق��ع��ات ال��خ��اص��ة ب��االق��ت��ص��اد ال��ذي 
يواجه صعوبات. وبعد أكثر من 7 أشهر من 
السياسيون  يتفق  لم  البرلمانية  االنتخابات 
فيما  الحكومة  تشكيل  على  بعد  اللبنانيون 

يحذر المسؤولون من األزمة 
االقتصادية.

وت���ع���ث���رت ج���ه���ود رئ��ي��س 
ال�����������وزراء ال���م���ك���ل���ف س��ع��د 

المطالب  بسبب  ال��ح��ري��ري 
ال����م����ت����ص����ارع����ة ل���ل���ف���ص���ائ���ل 
وال�����ت�����ي�����ارات ال��م��ت��ن��اف��س��ة 

وزراء  مجلس  ف��ي  مقاعد  على  للحصول 
ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على 

توازن طائفي دقيق.
وباسيل صهر الرئيس ميشال عون ويرأس 
التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه بوصعب 
الحكومة  في  ال��دف��اع  وزارة  وكانت  أيضا. 
الحر  الوطني  التيار  م��ع  واليتها  المنتهية 
ماروني.  وه��و مسيحي  ع��ون،  أسسه  ال��ذي 
بري  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  عن  وُنقل 
ق���ول���ه، األرب����ع����اء “أص��ب��ح��ن��ا ع��ل��ى م��ش��ارف 

تشكيل الحكومة”.
وخ����ل����ي����ل م����ع����اون 
لبري  ب��ارز  سياسي 
زع����ي����م ح����رك����ة أم���ل 
المتحالفة مع  الشيعية 
المدعوم من  حزب هللا 

إيران.

خ���الل جلس���ة لمجل���س العم���وم البريطاني، أم���س األربعاء، وبع���د مداخلة من 
رئيس���ة ال���وزراء تيريزا م���اي، التقطت عدس���ات الكاميرا، زعيم ح���زب العمال 

المعارض جيرمي كوربن وهو يشتمها بالقول “امرأة غبية”.

كان���ت  كورب���ن  ش���فاه  حرك���ة  أن  ورغ���م 
واضح���ة ج���دا ف���ي الفيدي���و، إال أن كوربن 
نفى أن���ه تلفظ بتلك العب���ارة بعد أن واجه 

انتقادات واسعة.
ومنذ أش���هر تعيش بريطانيا حالة انقس���ام 
سياسي بسبب خطة الخروج من االتحاد 

األوروب���ي الت���ي قدمته���ا م���اي، 
استق���االت  سلس���لة  وتبعه���ا 

لوزراء في الحكومة.
ال���وزراء  رئيس���ة  وتمكن���ت 
البريطاني���ة، من���ذ أسبوع من 
النج���اة م���ن تصوي���ت عل���ى 

حج���ب الثق���ة عنه���ا داخل حزب 
تتزعم���ه.  ال���ذي  المحافظي���ن 
وأعلن���ت ماي قبل بدء االقتراع، 
بحس���ب ما نقل عنه���ا نواب، أنها 

تعت���زم مغ���ادرة منصبه���ا قب���ل االنتخابات 
التشريعية المقبلة في 2022.

وج���اءت مذكرة سحب الثق���ة، بعدما قدم 
15 بالمئ���ة م���ن ن���واب الح���زب، أي 48 نائبا 

رسائل تطالب بتنحي ماي.
وأت���ت هذه المذكرة، ف���ي ظل اعتراض 
عل���ى  الح���زب  ن���واب  م���ن  ع���دد 
الخط���ة، الت���ي طرحته���ا م���اي 
م���ن  الخ���روج  أج���ل  م���ن 
االتحاد األوروبي المعروفة ب� 

“البريكست”.
وم���ع استم���رار االنقس���ام، قال 
إن  م���اي  باس���م  متح���دث 
ف���ي  ستب���دأ  بريطاني���ا 
وض���ع خط���ط للتعام���ل مع 

البريكست دون اتفاق.

نقل����ت صحيف����ة “الخب����ر” الجزائري����ة عن 
إحدى المنظمات الدولية قولها إن جهات 
موالي����ة لنظ����ام الحك����م في الب����الد عملت 
على شراء “ذمم” أصحاب أشهر صفحات 
الفيس����بوك التي يتابعها الجزائريون عبر 
موق����ع التواصل االجتماعي األضخم في 

العالم ألغراض سياسية.
ونقل����ت الصحيف����ة ع����ن تقري����ر لمنظم����ة 
تل����ك  إن  قول����ه  ح����دود”  ب����ال  “مراسل����ون 
الجهات “عملت على استمالة مجموعات 
الفيس����بوك األكثر متابعة، فتمت استمالة 
المجموع����ات،  ه����ذه  عل����ى  المش����رفين 
واقترح����ت عليه����م مبال����غ مالي����ة بلغ����ت 
قيمتها مليون دينار، أي ما يعادل 7 آالف 
ي����وور، وهذا بهدف وضع الي����د على تلك 

الصفحات”.
وج����اء ف����ي التقرير، بش����أن وض����ع حرية 
صفح����ات  أن  الجزائ����ر،  ف����ي  الصحاف����ة 
فيس����بوك األكث����ر ش����عبية، يس����يطر عليها 

“مرتزق����ة”، وأن “جيش����ا إلكتروني����ا جرى 
تأسيسه لدعم الوالية الرئاسية الخامسة 

للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة”.
إل����ى أن إدخ����ال خدم����ة الجي����ل  وأش����ار 
الثال����ث للهات����ف النق����ال الع����ام 2013، ثم 
الجي����ل الرابع ف����ي 2016، خّل����ف انفجارا 
ف����ي ع����دد مس����تعملي ش����بكات التواصل 

االجتماعي في البالد.

قراصنة يالحقون رافضي ترشيح بوتفليقةزعيم حزب العمال يشتم تيريزا مايأنباء عن التشكيلة الحكومية في لبنان
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تونس ـ رويترز

دبي ـ العربية نت

أعلن���ت وزارة الداخلي���ة التونس���ية أم���س األربع���اء أنه���ا اعتقل���ت أعضاء 
”تنظي���م إرهاب���ي“ كان يخط���ط لش���ن هجم���ات تس���تهدف مق���رات أمني���ة 

بمحافظة سيدي بوزيد الواقعة في غرب البالد.

وق���ال بي���ان ل���وزارة الداخلي���ة ”تمكن���ت 
الوح���دة الوطني���ة لألبحاث ف���ي جرائم 
للمصال���ح  العام���ة  ب���اإلدارة  اإلره���اب 
المختصة لألمن الوطني من الكشف عن 
تنظي���م إرهابي مهيكل ومقس���م األدوار 
يحم���ل اسم )كتيب���ة الجه���اد والتوحيد( 

بايع متزعم إحدى التنظيمات اإلرهابية 
بالخارج“.

وأض���اف ”أمكن إيق���اف أغل���ب عناصره 
وم���ن  اإلرهابي���ة  مخططات���ه  وإحب���اط 
بينه���ا استهداف دوريات ومقرات أمنية 

بالجهة“.

يعود إلى الس���ودان، زعيم حزب األمة والمعارض البارز، الصادق المهدي، 
بعد غياب عام.

ونفى ح���زب األم���ة القوم���ي رسمًيا 
أي اتج���اه إلدارة ح���وار ثنائ���ي م���ع 
الحكومة الس���ودانية، وأعلن اكتمال 
رئيس���ه  الستقب���ال  االستع���دادات 

المهدي، أمس األربعاء.
كم���ا نّوه الحزب إلى موقف الرافض 
للمشاركة في انتخابات 2020 ما لم 

تتوفر اشتراطات الحرية والنزاهة.
وش���دد نائ���ب رئيس الح���زب، فضل 
هللا برم���ة ناص���ر، عل���ى أن حزبه “لن 
يدخ���ل في أي ح���وار منفرًدا بش���أن 
بعق���د مؤتم���ر  الدست���ور، ويتمس���ك 
قوم���ي دست���وري تش���ارك في���ه كل 

مكونات الشعب السوداني”.

تونس تضبط “تنظيما إرهابيا”

رئيس حزب األمة يعود إلى السودان

قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أمس األربعاء، إن تنظيم “داعش” اإلرهابي قتل نحو 700 سجين لديه في  «
غضون شهرين تقريبا بشرق سوريا.

وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، أن السجناء كانوا بين 1350 فردا بين مدنيين ومقاتلين يحتجزهم “داعش” في  «
منطقة قرب الحدود العراقية.

ويسيطر المتشددون على قطاع صغير من األراضي شرقي نهر الفرات في سوريا حول بلدة هجين التي دخلتها  «
القوات المدعومة من الواليات المتحدة الشهر الحالي.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني لرويترز األسبوع الماضي إن ما زال هناك 5 آالف على  «
األقل من مقاتلي تنظيم “داعش” في الجيب وبينهم كثير من األجانب الذين يبدو أنهم مستعدون للقتال حتى 

الموت.

         “داعش” يقتل 700 سجين شرقي سوريا

عواصم ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

أعل���ن التحال���ف العرب���ي لدع���م الش���رعية ف���ي 
اليمن، أمس األربعاء، تدمير طائرة بدون طيار 
أطلقتها ميليش���يات الحوثي من مطار صنعاء 

الدولي.
وقال التحالف العربي في بيان، إن ميليشيات 
كثكن���ة  صنع���اء  مط���ار  تس���تخدم  الحوث���ي 
عسكرية في مخالفة للقانون الدولي اإلنساني.

وأض���اف أن االسته���داف يتواف���ق م���ع القانون 
الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.

م���ن جانبها، قدم���ت بريطانيا مش���روع قرارها 
بش���أن اليم���ن إلى مجل���س األم���ن لطرحه على 
التصويت في نهاية األسبوع الحالي، مشروع 
الق���رار ُيعن���ى باتفاقيات ستوكهول���م والمرحلة 
القادم���ة، وس���ط أنب���اء عن نواق���ص كبيرة في 
مش���روع الق���رار البريطان���ي م���ا يعن���ي صعوبة 

تمريره بصيغته الحالية.
بريطانيا وزعت مسودته على الدول األعضاء، 

على أمل التصويت عليه هذا األسبوع.
القرار المفت���رض يهدف لدع���م االتفاق اليمني 

في ستوكهولم بالسويد، ومراقبة وقف إطالق 
النار وإعادة االنتشار العسكري في الحديدة.

كما تشجب بريطانيا في المشروع استخدام 
الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار 
م���ن قبل الحوثيين ضد دول الجوار، مؤكدة 
لألم���ن  تهدي���دًا  تش���كل  الهجم���ات  ه���ذه  أن 

اإلقليمي، كما شجبت أيضًا هجمات الحوثي 
ضد السفن التجارية في باب المندب.

الق���رار ش���دد كذل���ك عل���ى ض���رورة استمرار 
التهدئ���ة، واالمتن���اع ع���ن أي أعم���ال تق���وض 
األم���م  تيس���ره  ال���ذي  الس���ياسي  الح���وار 

المتحدة.

تناقلت وس���ائل التواصل الس���ودانية أمس األربعاء مش���اهد ومقاطع فيديو لمظاهرات حاش���دة ش���هدتها مدن عدة أبرزها مدينة 
عطبرة شمال الخرطوم، ومدينة بورتسودان على البحر األحمر.

وكان���ت العاصم���ة الخرطوم قد ش���هدت خالل 
األي���ام الماضية احتجاجات متفرقة في بعض 
األحي���اء تطال���ب باستع���ادة الحري���ة وإسقاط 
نظام الحكم، كما ش���هدت مدينة الدمازين في 
الني���ل األزرق مظاه���رة ضخم���ة وكذلك مدينة 

الفاشر في غرب السودان.
لكن المظاهرات التي تناقلتها وسائل التواصل 
وق���د  ع���ددا،  واألكب���ر  األعن���ف  كان���ت  أم���س 
ب���دأت م���ن عطب���رة “مدين���ة الس���كك الحدي���د” 
كما تع���رف، وامت���دت لجارتها الدام���ر، والحقا 
نش���رت مش���اهد ومقاط���ع فيديو ص���ورا لحرق 
مق���ر ح���زب المؤتم���ر الوطن���ي بش���كل كام���ل، 
وذكر أن مدينة بورتس���ودان في البحر األحمر 
ش���هدت مظاهرات ضخمة تزامن���ت مع وجود 
الرئيس عمر البشير فيها حيث حضر مناورات 
عسكرية. وذكر مغردون أن المظاهرات منعت 

البش���ير م���ن العودة من مناط���ق المناورات في 
معس���كر فيج���اب لمط���ار مدين���ة بورتس���ودان، 
واضطر لمغادرتها بواسطة مروحية عسكرية.

والحظ المغردون أن قوات الش���رطة والجيش 
حاول���ت الس���يطرة على تل���ك المظاه���رات، إال 

أنه���ا تعامل���ت بش���به تج���اوب م���ع المتظاهرين 
الذين يحتجون على تردى األوضاع المعيشية 
واالقتصادي���ة نتيج���ة تفش���ي الفس���اد وع���زم 
البش���ير للترش���ح مج���ددا للرئاسة بع���د تعديل 

الدستور.

إسقاط طائرة من دون طيار جانب من التظاهرات في مدينة عطبرة 

بش��رية دروع��ا  المدنيي��ن  اس��تخدام  تدي��ن  بريطاني��ا  احتجاج��ا على ت��ردي األوض��اع المعيش��ية واالقتصادية

التحالف العربي يسقط “درون” حوثية رقعة التظاهرات تتسع في السودان



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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ال حاجة إلى الحديث عن سوريا ولبنان وما يعاني منه البلدان بس���بب تصرفات 
إي���ران وميليش���ياتها، ففي لبنان ال حكومة إل���ى اآلن على الرغم من مضي سبعة 
أش���هر عل���ى إجراء االنتخاب���ات وعلى الرغم من كّل الجهود الت���ي يبذلها الرئيس 
المكّل���ف سع���د الحريري من أج���ل أن تكون هناك حكومة وح���دة وطنية، ال تزال 
العق���دة واضح���ة كّل الوض���وح وهي تكش���ف رغبة إيرانية، عب���ر “حزب هللا”، من 

أجل اختراق السّنة في لبنان! 
وهناك في الوقت ذاته ترجمة على األرض لما تسعى إليه إيران عبر ميليشياتها 

المذهبية التي تلعب دورها في تغيير طبيعة المجتمع السوري.
ستك���ون 2019 سنة حاسمة في مج���ال معرفة ما إذا كانت إيران ستبقى تمتلك 
حري���ة استخ���دام ميليش���ياتها لتحقي���ق مآربها في أنح���اء مختلفة م���ن المنطقة 

العربية وجوارها.
هناك عالم في حال ضياع خصوصًا بعد كّل ما شهدته بريطانيا وفرنسا ألسباب 
مرتبط���ة بالوض���ع الداخل���ي خصوصا بكّل م���ن البلدين، هناك غي���اب أوروبي عن 
الشرق األوسط والخليج عمومًا، يفّسر هذا الغياب وجود أزمة داخلية بريطانية 
ناتجة عن االستفتاء على الخروج من االتحاد األوروبي في صيف العام 2016، 
فيما أزمة فرنس���ا من نوع آخر مرتبط في جانب منه برفض الش���عب الفقير أية 
إصالح���ات تنج���م عنها زي���ادة في الضرائب، لك���ّن ذلك ال يمنع التس���اؤل ما الذي 
ستفعله إدارة دونالد ترامب التي قررت وضع حد للمشروع التوسعي اإليراني؟

من الالفت أن هذه اإلدارة التي تواجه بدورها صعوبات وتعقيدات على الصعيد 
الداخلي، بس���بب تصرفات الرئيس األميركي نفسه وتاريخه، تعرف إيران جّيدا، 
ولديه���ا وص���ف دقي���ق للخطر ال���ذي يمّثله النظ���ام اإليراني منذ قيام���ه في العام 
1979 ولجوئه إلى احتجاز دبلوماسيي السفارة األميركية في طهران طيلة 444 
يوم���ًا، وسيتوق���ف الكثير على م���ا إذا كانت إدارة ترامب جّدي���ة في الذهاب إلى 
النهاي���ة في وضع النظام اإليراني في حجمه الحقيقي عن طريق العقوبات التي 
فرضته���ا عل���ى إيران والتي بدأ تطبيقه���ا تدريجيًا في تش���رين الثاني الماضي... 
هل أميركا جّدية مع إيران أم ال؟ ذلك هو السؤال الكبير في 2019. “المستقبل”.

سؤال 2019 )2(
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انتهاك خصوصيات 

المواطنين وصمت 
المسؤولين

ه���ل يعقل أن بعض الش���كاوي الت���ي نطرحها في الصحاف���ة تكون نهايتها 
أدراج المكات���ب، وال تلق���ى األفق المفتوح من المس���ؤولين رغم خطورتها 
وما تس���ببه للمواطن من إزعاج وانتهاك للخصوصية، كمش���كلة المكالمات 
المجهول���ة الت���ي تأتين���ا من محالت وش���ركات وأش���خاص بغي���ة الترويج 
لسلعة معينة أو لطرح مجموعة من األسئلة لعمل بحث أو استبيان وإلى 
اآلخ���ر القص���ة، فقب���ل يومين اتصلت ام���رأة من هاتف محل���ي على ابنتي 
الصغيرة “12 عاما” وطلبت منها اإلجابة على مجموعة من األسئلة بقصد 
عم���ل بح���ث، ارتبكت البن���ت وأعطت الهات���ف إلى زوجتي وقال���ت للمرأة 
المتصل���ة، ع���ن أي بح���ث تتحدثي���ن م���ع بنت ال يتج���اوز عمره���ا 12 عاما، 

وأقفلت الخط!
للم���رة الملي���ون نخاطب المس���ؤولين وال نع���رف حقيقة الجهة المس���ؤولة 
تحدي���دا والت���ي سترد في إطار سلي���م، من أعطى هذه المرأة أو الش���ركة 
أرقام الناس وكيف يس���محون ألنفس���هم بإزعاج المواطني���ن باالتصاالت، 
كي���ف حصلت ه���ذه المرأة وتلك الش���ركات على أرق���ام هواتفنا وهل هذا 
الفعل مخالف للقانون أم ال؟ كيف نفسر هذا الزحف الهائل من المتطفلين 

عل���ى خصوصي���ات الناس واالتصال بهم في أوق���ات غير مناسبة وصمت 
الجهات الرسمية واالكتفاء بالتأمل العميق فيما نكتبه في الصحافة. 

بالتأكيد هناك عوامل مساعدة ومباشرة جعلت خصوصياتنا محل انتهاك 
واضح من قبل أولئك المزعجين ولعل أهمها تس���اهل ش���ركات االتصاالت 
وعدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال هذه المشكلة التي أصبحت مصدر 
إزعاج للمواطنين، فمن الغريب أن تقف ش���ركات االتصاالت في البحرين 
موق���ف المتفرج وكأن أرقام هواتفنا “مرمية في الش���وارع أو معلقة على 

الجدران”.

باألمس اشتكينا على الرسائل النصية المزعجة، ثم على شركات  «
ومحالت تحلية المياه، وأيضا الترويج للرحالت السياحية، واليوم 

دخلت إلى المنطقة مكالمات من أشخاص مجهولين يبحثون عن 
إجابات إلجراء بحوث واستبيانات وربما في القريب نسمع عن تحضير 
رسائل ماجستير ودكتوراه ودراسات عليا وكأن بيوت الناس أصبحت 
مؤسسة تربوية وثقافية أو وكالة من غير بواب، وهنا تكمن الخطورة 

بجميع لغات الناس ومازلنا ننتظر أي رد من الجهات المعنية... أي رد.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

قبل أسابيع انتشر فيديو عبر وسائل التواصل االجتماعي ألطفال روضة محشورين في 
إح���دى الغرف الضيق���ة، والتي بدت وكأنها مخزن أو ما ش���ابه، كانوا مذعورين يصرخون 
ويبكون في منظر مرعب ومخيف، الفيديو الذي تبين بعد تقصي وزارة التربية والتعليم 
أنه يعود لعام 2015، يضعنا في موجة من التساؤالت: لماذا خرج هذا الفيديو اآلن فقط؟ 
ومن الذي سربه؟ ولماذا تم الس���كوت عن هذه الجريمة طوال هذه الس���نوات؟ وكم طفال 

مر بهذه التجربة المؤلمة والمرعبة نفسيًا؟ 
يب���دو من ص���وت العاملة المتواجدة مع األطفال أنها آسيوي���ة، والتي يبدو كذلك أنها هي 

من قام بتسريبه ألسباب قد يكون منها خالفها مع الروضة؟ أو حتى إنهاء عقدها.
كل هذه التساؤالت والتأويالت قد ال تخدمنا اآلن في شيء، خصوصًا أن الروضة المعنية 
أفلتت من العقاب، لس���قوط القضية بالتقادم، فأهالي األطفال الذين كانوا خيطًا للوصول 
إلى الروضة المعنية، أفادوا بأن أطفالهم اليوم في الحلقة األولى من المرحلة االبتدائية، 
لكن ذلك ال يعني السكوت عن هذه الجريمة في حق أطفال ال نعلم كم من اآلثار النفسية 
الس���يئة التي تركتها هذه الحادثة فيهم، أو غيرها من الحوادث التي ال يعلم عنها إال هللا 
والعامل���ون في هذه الروضة، والت���ي قد تالزم بعضهم طوال أعمارهم، فتجارب الطفولة، 
خصوصًا السيئة منها كالوشم في الذاكرة، وآثرها قد تطال سلوكيات المرء طوال حياته، 
والسكوت كذلك يسمح لضعاف األنفس بالتمادي بسلوكيات أخرى قد تكون أكثر بشاعة، 
كمديرة الروضة وابنتها اللتين وضعتا رضيعًا في ثالجة لتصويره وقبض عليهما مؤخرًا.

كل من يعملون في هذه الروضة أو تلك مسؤولون عن هذه الجريمة، والمسؤولية األخرى 
ُتلق���ى على عاتق األهالي، الذين عليهم أن يكونوا عينًا تراقب الروضات ودور الحضانات 
الت���ي يقضي أطفاله���م فيها ثلث يومهم تقريبًا، فوزارة التربي���ة والتعليم التي تقوم بدور 
رقاب���ي وإش���رافي ال يمك���ن أن تزور الروضات يومي���ًا، ولكن األهال���ي بإمكانهم أن يقوموا 
بذل���ك وأن يراقبوه���ا يوميًا، فعليهم الدخ���ول مع أطفالهم صباحًا وعن���د استالمهم ظهرًا، 
والتبليغ عن أية مالحظات مثيرة للشك، كزيادة عدد األطفال في الفصل الواحد مثالً، أو 

وجود أبواب لمخارج ال داعي لها، حفاظًا على سالمة فلذات أكبادهم.

ياسمينة: «

 كيف تأمن األمهات على األطفال، وحوادث الروضات في تزايد!. «

روضة الرعب

ياسمين خلف

yasmeeniat@
yasmeeniat.com

التسريح الصحيح بعد 
التوظيف الخاطئ

أم���ا وق���د عل���م كّل موظف م���ا له وما عليه في ش���أن التقاع���د االختياري الذي 
جرى خالل األسابيع األخيرة، فإّن ما انكشف عنه الغبار أظنه من األمور التي 
جرى التحذير منها مس���بقًا، واليوم تظهر للعيان المش���كلة األساسية في هذه 

العملية.
م���ن المعروف أن األجهزة الحكومية ظلت تعاني من الترّهل لفترة من الزمن، 
وذل���ك يع���ود إلى عدة أسباب منها سوء تقدير لألعمال والقوى البش���رية التي 
يمك���ن أن تس���ّيرها، وم���ن األسب���اب تغير األنظم���ة ودخول األتمت���ة التي أّدت 
إل���ى تقليص الكثير من األعمال البش���رية وإحالتها إل���ى الكومبيوتر وبرامجه، 
واإلنترن���ت وغي���ره، وم���ن المس���ؤولين م���ن توّس���ع ف���ي التوظي���ف ليتباه���ى 
بامبراطوريت���ه، وهن���اك أيضًا الكثير من المجامالت الت���ي تنتهي إلى توظيف 
أشخاص ال عمل حقيقي لهم، وكان من المشهور المتناقل قبل بضعة عقود أن 
لكل فريق كرة قدم كبير جهة يتكدس فيها العبوه ومشجعوه، ومن “يمونون 

عليهم”... إلخ.
وإذ يش���اع أن الجه���از الحكوم���ي – ف���ي الكثير من الدول العربي���ة خصوصًا – 
جه���از خام���ل كس���ول، فإن هذه اإلش���اعة ليس���ت صحيحة عل���ى إطالقها، ألّن 
هناك من الكفاءات البش���رية ما ُيذهلنا بقدراته، وعطائه وإخالصه، مع وجود 

النماذج المتسّيبة والشك.
م���ا أفرزته الس���نوات الطوال التي مضت، أن الكثير م���ن المجتهدين أصابتهم 
جرثوم���ة الي���أس واإلحباط والتراجع عن نش���اطهم الس���ابق، وهم يرون غّض 
الط���رف ع���ن المخالف���ات اإلدارية الفاضح���ة التي ترتكبه���ا العناص���ر الخاملة، 
وأن الس���لم الوظيف���ي ال يك���اد يف���رق بين من أعط���وا ومن نام���وا، وصار الكل 
سي���ان، فم���ا إن انفت���ح ب���اب التقاع���د االختي���اري حتى س���ارع الكثي���ر للنجاة 
بأنفس���هم وأعصابهم، وهم ممن لم يجدوا التقدي���ر المعنوي، ووقفت األنظمة 
واللوائ���ح والقوانين ضد ترقيهم لما يس���تحقون، أم���ا الموظف الذي يأتي إلى 
العمل ليتسلى، ويتحدث مع أصحابه، حامال كيس السمبوسة والشاي الكرك، 
فالعم���ل بالنس���بة له مك���ان اجتماعي يدر أمواالً آخر الش���هر؛ فهذا النموذج هو 
أكثر من بقي في األعمال ولم يغادر ألنه سيغادر بخس���ارة فادحة يفتقد فيها 

هذه األجواء المريحة و”شّلة” األصدقاء.

إذا كان الهّم األساس هو التخلص من الفائض الذي أتى بالتوظيف  «
الخاطئ، فال أقل من أن يكون التسريح الصحيح هو حل المعضلة، ألن 
فتح باب الحظيرة سيجعل أفضل الخيول وأنشطها تسارع في الجري، 

ويبقى من يلوك العلف كساًل.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

يوم الشهيد ومرارة الفراق
الذك���رى ف���ي النف���وس باقي���ة والج���راح دامي���ة ومازلن���ا 
نتذك���ر يوم سفكت الدماء الطاهرة على أرض البحرين، 
وسفك���ت الدماء الزكية في اليمن دفاعًا عن األمة ودرء 
خط���ر هوالك���و وتتار هذا العص���ر، إنهم أبناؤن���ا وإخواننا 

الذين رحلوا من هذه الدنيا إلى جنات الخلد بإذن هللا.
نتذكر الطرق الوحش���ية التي زهقت به���ا أرواحهم، فهل 
تذك���رون المريس���ي وكيف سحنت���ه عج���الت سياراتهم 
وهم يرقصون من حوله، هل تذكرون الضابط اإلماراتي 
وكي���ف غ���در به الخون���ة القتل���ة الذين لم يراع���وا حرمة 
قت���ل النف���س، أتذك���رون زهرة صال���ح الفت���اة التي كانت 
ف���ي عودتها م���ن عملها، وكيف غرس الس���يخ في رأسها 
ومات���ت بدون أن تطأطئ رأسها وقد رسمت االبتس���امة 
عل���ى وجهه���ا، أبدًا لن ننس���ى عمال المطع���م الذين ماتوا 
حرق���ًا في التس���عينات عندم���ا أغلق الب���اب عليهم، فأية 
قل���وب هذه وأية نفوس بش���رية تك���ون لذتها في إزهاق 
األرواح، نع���م ش���هداؤنا ذهبوا ضحية الغ���در، هذا الغدر 
األس���ود تمت ممارست���ه في البحري���ن وبنفس األسلوب 
وطريق���ة القت���ل التي تنفذه���ا المليش���يات المجرمة في 
ش���عب العراق والشعب السوري، جميعهم ضحايا الحقد 
والخيانة من الذين يس���عون إلى سلب الس���لطة بس���فك 

الدماء.
ضح���وا بأرواحهم لنعيش بأمن وأمان، ضحوا بأرواحهم 
وهم يحرسون أرض البحرين من غدر االنقالبيين، ومن 
غدر من ملئت نفس���ه ش���را وطمعا للوصول إلى السلطة، 

ه���ذا الش���ر ال���ذي نتمن���ى أن يقتل���ع م���ن أرض البحري���ن 
اقتالع���ًا ال ع���ودة ل���ه، وحتى يك���ون هدر الدم���اء الزكية 
الطاه���رة مقاب���ل تطهي���ر أرض البحري���ن وأخ���ذ ال���درس 

والعبرة بأن ال تعود لهم كرة وال تقوم لهم قائمة.
نعم إنه يوم الشهيد الذي يجب أن تكون ذكراه محفورة 
ف���ي نفوسنا ونفوس أبنائنا وأجيالنا، فالواجب اليوم أن 
نسلح أنفس���نا وأبناءنا بسالح التوعية بأن الوطن أمانة 
والمحافظ���ة عل���ى أمن���ه واستق���راره م���ن أعل���ى مراتب 
اإليم���ان، وأن يتعلموا أخذ الحيط���ة والحذر فالمؤمن ال 
يلدغ من الجحر مرتين، وأن يكون الجميع على مستوى 
اليقظ���ة المطلوب���ة، كم���ا تفع���ل ال���دول المتقدم���ة علين���ا 
بالحض���ارة العصري���ة إال أنها ال تته���اون في سبيل حفظ 
أمنه���ا فتذهب ببارجات وتهاج���م بصواريخ فتاكة لتدرأ 
أي خط���ر مس���تقبلي، وليس خطرا موج���ودا، ألن الخطر 
الموجود تتعامل معه مباشرة وفي نفس اللحظة ضاربة 

كل القوانين الدولية عندما يكون أمن بالدها أوال.

الشهداء ذهبوا إلى ربهم وإن شاء الله سيكونون  «
من المقبولين في درجات الشهداء والصديقين، 

لكن ينبغي علينا أن نتذكر الشهداء ونتذكر من غدر 
بأرواحهم حتى ال تتكرر الكرات وال يسقط الشهداء، 

فأرواح أبنائنا وإخواننا غالية علينا ورحيلها عن 
أهلها مؤلم جداً، ال يشعر بحرقته إال من عاش 

مرارة الفراق وحرقة الشوق.

نجاة المضحكي

كما تفعل الدول المتقدمة  «
علينا بالحضارة العصرية إال 
أنها ال تتهاون في سبيل 

حفظ أمنها فتذهب ببارجات 
وتهاجم بصواريخ فتاكة لتدرأ 

أي خطر مستقبلي



مطلوب

مسؤول لشؤون الموظفين

للعمل في مؤسسة في القطاع الخاص

خبرة في إدارة شؤون الموظفين 
ال تقل عن 8 سنوات

إرسال السيرة الذاتية على البريد االلكتروني التالي

hr.bhropportunities@gmail.com

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973

Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me

طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

القيد: 111552  -  تاريخ: 12/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تغيير اسم ليان للديكورات الداخلية ش.ش.و لمالكها جمال محمد صالح  اسعيد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 

صاحب الش���ركة ، المس���جلة بموجب القيد رقم 111552، طالب تغيير االس���م  من 

ليان للديكورات الداخلية ش.ش.و لمالكها جمال محمد صالح اس���عيد إلى ش���ركة 

جلوبال للصناعة ش.ش.و لمالكها جمال محمد صالح اسعيد

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

18/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -180424( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

10/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -174573( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، فعل���ى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: وليد خليفة عاتي الفليج

االسم التجاري الحالي: مطعم كنوز الشام
االسم التجاري المطلوب: مطعم كرفان

األنشطة التجارية المطلوبة: أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات خباز شعبي

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عادل راشد أحمد بوصيبع

االسم التجاري الحالي: معرب للمقاوالت
االسم التجاري المطلوب: مقاوالت وليد بالس

األنشطة التجارية المطلوبة: تشييد المباني
قيد رقم: 73097رقم السجل: 117006-1

القيد: 29599-2  -  تاريخ: 18/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )2018( لسنة 180203
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 1-118920 -  تاريخ: 19/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )164357( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

القيد: 105625-1  -  تاريخ: 12/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )168338( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

إلى شركة تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها الس���يد عيس���ى بدر محمد العواد المالك ل� تيروكوت ستار 
للخدمات الصناعية )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 
2-29599 طالبا تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مسئولية 
مح���دودة برأس���مال وق���دره 10٫000.00 االف دين���ار لتصبح الش���ركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. عيسى بدر محمد العواد

MANOJ KUMAR PEETHAMBARAN PUNCHAYIL .2

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم  إليها 
الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة مدين���ة الش���يف للتس���ويق ذ.م.م المس���جلة 
بموجب القيد رقم 1-118920 طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة 

إلى شركة تضامن  برأسمال وقدره 100٫000.000 دينار، بين كل من:
1. علي حسن علي العبيدي 2. فيصل غازي علي العبيدي 
3. احمد بن علي بن عمر احمد 4. غازي علي عمر العبيدي
5. ماجد حسن علي العبيدي 6. عمرو جمال جميل الملحم

وتغيي���ر االس���م التج���اري من ش���ركة مدينة الش���يف للتس���ويق ذ.م.م إلى ش���ركة 
احمد علي عمر احمد للتس���ويق تضامن بحرينية لصاحبها احمد علي عمر احمد  

وشركاه
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك ش���ركة ابو وادي للش���حن والتفريغ ش.ش.و لمالكها 
عاط���ف محم���د اش���تيوي اب���و وادي المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 
105625-1 طالب���ا تحوي���ل الش���كل القانون���ي للش���ركة المذك���ورة إلى 
ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وق���دره 5000 االف دينار، 

بين كل من:
1. مرام محمد احمد محمد مسدو

2. عاطف محمد اشتيوي ابو وادي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها السادة الشركاء في شركة آفاق األعمال الخليجية لصيانة 
ش���بكات اإلتص���االت ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رق���م 1-119929 
طالبين تحويل الش���كل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة تضامن 

برأسمال وقدره 10000 االف دينار بحريني، بين كل من:
1. اكرم جمعة احمد سالمه
2. عمر عباس محمد سالم

3. عالء عباس محمد سالم

18/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -180405( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة سمية مطهر عبدهللا اسماعيل الكبسي 
بتحويل المحالت التجارية التالية: إلى السيد/ مطهر عبدهللا اسماعيل الكبسي

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد
65008-01

65008-02

االسم التجاري

سمية مطهر عبدهللا الكبسي

الكبسي لتخليص المعامالت

نوع النشاط 

أنشطة متكاملة لدعم المرافق
)اليشمل الحراسة واالنشطة األمنية(

األنشطة العقارية على أساس رسوم او عقود - 
الداللة في العقارات،  مكاتب التخليص الجمركي،

أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال
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خطوة موفقة من اللجنة 
األولمبية بتخصيص 

يوم في األسبوع أمام االتحادات 
الرياضية للقاء بهم والتعرف 

على مطالبهم ومشاكلهم، 
والعمل على حلها وفق القوانين 
التي تتناسب مع لوائح وأنظمة 

اللجنة.

من يتابع فريق النويدرات 
لكرة السلة ويرى تذبذب 

مستوياته الفنية وتكبده 7 
هزائم من أصل 9 مباريات 

في هذا الموسم، سيدرك أن 
المشكلة ليست في المدرب 

فقط، بل في اإلدارة والالعبين 
أنفسهم.

استقبل األمين العام المساعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة األمين العام للجنة األولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر بمقر اللجنة بضاحية السيف وفد منتخبنا الوطني لكمال األجسام 
الحائ���ز عل���ى ميداليتي���ن ذهبيتين وبرونزية في بطولة العالم لألس���اتذة التي أقيمت في إس���بانيا أخيرا، وذل���ك بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية الش���يخة حياة بنت عبدالعزيز آل 

خليفة، والمدير التنفيذي للشؤون الرياضية عبدالجليل أسد ورئيس االتحاد البحريني لرفع األثقال سلطان الغانم وعدد من أعضاء مجلس إدارة االتحاد واللجنة الفنية والحكام.

وتهان���ي  تحي���ات  لألبط���ال  عس���كر  ونق���ل 
الخيري���ة  لألعم���ال  المل���ك  جالل���ة  ممث���ل 
وش���ؤون الش���باب رئي���س المجل���س األعلى 
للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة األولمبية 
البحريني���ة سم���و الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د 
آل خليف���ة، مش���يدا بم���ا حققه أبط���ال كمال 
األجس���ام من حصاد متميز في االستحقاق 

العالمي رفع راية البحرين خفاقة عالية.
وأثن���ى األمي���ن الع���ام عل���ى مس���توى وأداء 
رائع���ة  نتائ���ج  م���ن  قدم���وه  وم���ا  األبط���ال 
أثبت���وا من خالله���ا علو كع���ب رياضة كمال 
األجسام البحرينية وما تزخر به من أبطال 
لم���ا حققت���ه  امت���دادا  ليش���كلوا  متميزي���ن؛ 
رياضة كمال األجسام من إنجازات إقليمية 
وقارية وعالمية. وأضاف “إننا فخورون بما 
حققتموه م���ن إنجاز متميز تكلل بالحصول 
عل���ى ميداليتين ذهبيتين ف���ي عام الذهب 
فقط تجسيدا لش���عار سمو الشيخ ناصر بن 
حم���د آل خليفة؛ لتزيدوا من حصاد المملكة 
م���ن الميدالي���ات الذهبي���ة في الع���ام 2018 

وهو ما شكل لنا مصدر سعادة وسرور”.
وأوضح أن م���ا تحقق لم يأت من فراغ، بل 
ه���و نتيج���ة لجه���ود مجل���س إدارة االتحاد 
برئاس���ة سلط���ان الغان���م وم���ا يقوم���ون من 
ب���ه من دور ب���ارز في دعم ورعاي���ة األبطال 
وتوفير جميع أش���كال الدع���م لهم؛ للوقوف 
عل���ى منصات التتويج، كما أنه يترجم مدى 
النه���ج اإلداري الس���ليم ال���ذي يتبعه مجلس 

اإلدارة في قيادة االتحاد.
وأكد عسكر أن هذا اإلنجاز العالمي سيدون 
رياض���ة  تاري���خ  ف���ي  ذه���ب  م���ن  بأح���رف 
كم���ال األجس���ام البحريني���ة، وه���و انعكاس 
لم���ا يحظى ب���ه القط���اع الرياض���ي من دعم 
واهتم���ام من ل���دن القيادة الرش���يدة وسمو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة، متمنيا 
لمنتخ���ب كمال األجس���ام المزي���د من التألق 
والنج���اح بم���ا يع���زز مكان���ة البحري���ن عل���ى 
خارط���ة الرياض���ة العالمي���ة. وم���ن جهت���ه، 
أع���رب رئي���س االتح���اد سلط���ان الغانم عن 
عمي���ق ش���كره وتقدي���ره للجن���ة األولمبي���ة 

برئاس���ة سم���و الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل 
خليف���ة على م���ا تقدمه من دعم ومس���اندة 
لالتح���اد كان لها أبلغ األثر ف���ي تحقيق هذا 
اإلنج���از العالمي الذي تحقق بس���واعد أبناء 
الوط���ن المخلصي���ن، مؤكدا أن ه���ذا اإلنجاز 
يش���كل دافعا لتحقيق المزيد من النجاحات 

واإلنج���ازات في المس���تقبل بم���ا يرفع هامة 
الوط���ن ويعل���ي ش���أن الرياض���ة البحرينية، 
معرب���ا عن اعت���زازه بما حققه أبط���ال كمال 
األجس���ام؛ ليشكلوا واجهة مشرفة للبحرين 
في هذا المحفل العالمي متطلعا للمزيد في 

المستقبل.

يذكر أن حصاد المنتخب  «

في البطولة جاء عبر كل من 

محمد صباح )ذهبية( وعلي 

الخياط )ذهبية( وسيد حمزة 

الحسيني )برونزية(.

اللعب��ة اإلنج��از س��يدون بأح��رف م��ن ذه��ب ف��ي تاري��خ 

عسكر يستقبل أبطال العالم لألجسام
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حاف���ظ داركلي���ب )بط���ل كأس االتحاد( على صدارة دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بعدما تغلب على البس���يتين ب� 3 أش���واط نظيفة في 
المواجهة التي أقيمت بينهما مس���اء أمس األربعاء على صالة االتحاد بمدينة عيس���ى الرياضية في افتتاح منافس���ات الجولة السادس���ة من 

المسابقة.

وف���از داركلي���ب باألش���واط الثالث���ة بنتيج���ة 
25/19، 25/12، 25/22، بإدارة طاقم الحكام 
الدول���ي المك���ون م���ن األول أحم���د عبدالعال 

والثاني أحمد القيم.
وبه���ذا الف���وز رف���ع داركليب رصي���ده إلى 13 
نقطة من 4 انتصارات وخسارة واحدة، فيما 
توق���ف رصي���د البس���يتين عند نقط���ة واحدة 
ليتلق���ى الهزيمة الخامس���ة ويبقى في المركز 

السابع قبل األخير.
وش���هدت المباراة المش���اركة األولى لمحترف 
داركلي���ب البرازيل���ي ليانو، الذي ظهر بش���كل 
مقب���ول م���ع حاجت���ه إل���ى المزيد م���ن الوقت 

للتجانس وإظهار مستواه الحقيقي.

ونج���ح دار كليب بف���رض أسلوب���ه الفني من 
خ���الل فاعليت���ه الهجومية والتي ك���ان بطلها 
كالع���ادة محم���د يعق���وب م���ن الخ���ط الخلفي 
س���الح  استخ���دام  جان���ب  إل���ى  واألمام���ي 
اإلرس���االت الذي أث���ر على الك���رة األولى لدى 
المناف���س إضاف���ة إلى ع���دم توف���ر الخيارات 

الهجومية لدى البسيتين.

المحرق يعبر عالي

وف���ي اللقاء الثاني الذي جمع المحرق وعالي 
تمك���ن فريق طائرة األح���الم من تحقيق فوز 
انته���ت  رد  دون  أش���واط  بثالث���ة  مس���تحق 
بالنتائج 25/21، 25/16، 25/23 بإدارة طاقم 

الحك���ام الدول���ي المك���ون م���ن األول سام���ي 
سويد والثاني أحمد عبدالعال.

وبه���ذا الف���وز رف���ع المح���رق رصي���ده إلى 12 
نقط���ة ليبقى ف���ي المركز الثان���ي فيما توقف 
رصيد عالي عند 3 نقاط في المركز السادس.
واستط���اع المح���رق أن يفرض سيطرته على 
مجري���ات المب���اراة باالعتم���اد عل���ى فاعليت���ه 
فاض���ل  العم���الق  ف���ي  الممثل���ة  الهجومي���ة 
عب���اس والمحت���رف البورتوريكي جاكس���ون 
م���ع اإلرساالت المؤث���رة والتغطي���ة الدفاعية 
الجي���دة، أم���ا عال���ي فإن���ه ل���م يس���تقر عل���ى 
تش���كيلة ثابتة وأجرى المدرب تغييرات عدة 
لم تثمر عن إعادة الفريق إلى تغيير مجريات 

المب���اراة التي سارت لصال���ح المحرق؛ بفضل 
خبرة األخير.

مباريات اليوم

وتس���تمر منافس���ات الجولة الس���ادسة اليوم 
عندم���ا يلتق���ي النص���ر م���ع األهلي الس���اعة 6 

مس���اء، فيما يلعب في المواجهة األخرى بني 
جمرة مع النجمة الساعة 7:30 مساء.

في المباراة األولى يس���عى األهل���ي )الثالث ب� 
9 نق���اط( بقي���ادة المدرب رضا عل���ي لتحقيق 
ف���وزه الراب���ع عل���ى التوال���ي وه���و ق���ادر على 
ذل���ك، أم���ا النصر )الخامس ب���� 5 نقاط( بقيادة 

المدرب التونس���ي فوزي الهواري فإنه يتطلع 
لع���دم تلقي هزيمة ثالث���ة رغم صعوبة مهمته 

أمام حامل اللقب.
وف���ي المب���اراة الثاني���ة تب���دو مهم���ة النجم���ة 
)الراب���ع ب���� 8 نق���اط( تح���ت إش���راف الم���درب 
الوطن���ي مش���عل ترك���ي إل���ى تحقي���ق ف���وزه 
الراب���ع، أما بني جمرة )األخير من دون نقاط( 
بقي���ادة الم���درب الوطن���ي حس���ن عل���ي فإن���ه 
الزال يبح���ث ع���ن أول فوز ل���ه بعدما تلقى 4 

هزائم متتالية.

داركليب في الصدارة والمحرق بالوصافة

ليانو يسجل مشاركته األولى مع داركليب

اللجنة اإلعالمية

ش���هد دوري س���ماهيج لك���رة الق���دم 2018 ال���ذي يق���ام عل���ى مالع���ب نادي 
س���ماهيج الثقاف���ي والرياض���ي انطالق���ة قوية ف���ي أولى لق���اءات الجولة 
األول���ى ال���ذي يق���ام ال���دوري برعاي���ة كل م���ن مصان���ع الحايك���ي ومطع���م 
Fresh Fish، الش���بكة لخدمات األفراح، فركال لألكالت الش���عبية، سكيما 

جرافيكس وريا للوالئم. 

وأسف���رت نتائج الجولة عن تغلب فريق واحة األطفال وفريق باب الحوائج 
على حس���اب فريق شباب “77” وفريق شباب البنائين. فيما فاز فريق سكيما 

جرافيكس وفريق الجحافل على حساب فريق المعتوق وفريق الَوسطي. 
وف���ي المب���اراة الثاني���ة لم يق���دم فري���ق ش���باب البنائي���ن األداء المتوقع منه، 
ليخس���ر برباعي���ة نظيفة أمام فريق ب���اب الحوائج، ولتتض���ح مالمح الفجوة 
الدفاعية التي تحدثنا عنها مس���بًقا في فريق ش���باب البنائين التي تؤثر سلًبا 

على أداء الفريق في جميع النواحي.
وف���ي ثالث مب���اراة من ذات الجولة األولى، استطاع فريق سكيما جرافيكس 
أن يقل���ب تأخ���ره في النتيجة إلى فوز ف���ي الدقائق األخيرة من زمن المباراة 

التي جمعته بفريق المعتوق. 
وف���ي المب���اراة األخي���رة م���ن الجول���ة، استط���اع فري���ق الجحافل إح���راز فوز 
عري���ض عل���ى فريق الَوسِط���ي برباعية بعدم���ا انتهى الش���وط األول بالتعادل 

اإليجابي بهدف لكل فريق. 

مباريات اليوم

ويلع���ب مس���اء غ���د الخمي���س في نف���س الجولة، ف���ي المباراة األولى ش���باب 
البنائين والوسطي، وفي المباراة الثانية فريق “77” مع فريق باب الحوائج.

انطالقة دوري سماهيج الكروي

حق���ق فري���ق المح���رق نتيج���ة الف���وز عل���ى نظي���ره النوي���درات بنتيج���ة 
)83/103( في المباراة التي جمعتهما أمس لحساب الجولة التاسعة من 

دوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة السلة.

وج���اءت نتائ���ج األش���واط األربعة كاآلت���ي )األول للمح���رق 22/24، الثاني 
للمح���رق 21/30، الثال���ث للنويدرات 25/20، الراب���ع للمحرق 15/29(. بذلك 
الف���وز واص���ل المحرق تربعه على الصدارة برصي���د 18 نقطة، والنويدرات 
تكب���د الهزيم���ة الس���ابعة ليصب���ح رصيده 9 نق���اط. وف���ي المب���اراة الثانية، 
واص���ل األهلي نغم���ة االنتصارات وكانت ضحيته ه���ذه المرة فريق الحالة 
عندم���ا هزم���ه بنتيجة )91/102(، وبواقع األش���واط األربع���ة )األول لألهلي 
23/24،الثاني تعادل الفريقين 25/25، الثالث لألهلي 16/26، الرابع تعادل 
الفريقي���ن 27/27(. هذا الفوز جعل االهلي يرتقي للمركز الثاني برصيد 15 

نقطة والحالة بخسارته الخامسة صار رصيده 11 نقطة.

* مباريات اليوم

تختتم اليوم منافس���ات الجولة بإقامة مباراتين، في األولى يلتقي مدينة 
عيس���ى )8 نقاط( مع سترة )8 نقاط( في تمام الس���اعة 5.45 مس���اًء، ويليها 
اللق���اء المنتظ���ر الذي يجم���ع المنامة )12 نقطة( مع الرف���اع )13 نقطة( عند 

الساعة 7.45.

الي��وم إثارة منتظرة في لق��اء المنامة والرف��اع بدوري زين

المحرق واألهلي يهزمان النويدرات والحالة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بعد مباراة مثيرة للغاية، حققت مدرسة أحمد العمران لقب بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية للبنين ضمن النشاط الخارجي الذي 
يقيمه قس���م التربية الرياضية بإدارة التربية الرياضية والكش���فية والمرشدات في وزارة التربية والتعليم، بعد التفوق في اللقاء 
الختامي على فريق مدرس���ة مدينة عيس���ى حامل اللقب بهدفين مقابل هدف واحد، واحتضن المواجهة الملعب الخارجي التابع 
لالتح���اد البحرين���ي لكرة القدم، وقام مدير اإلدارة عصام عبدهللا بتتويج المدارس الفائزة وبحضور رئيس مجموعة المس���ابقات 

عبدهللا الحاج، وسجل هدفي العمران كٍل من: حسين علي محمد وفيصل أحمد عيد ولمدرسة المدينة علي خليفة علي.

مث���ل الفري���ق البطل: أمي���ن رائد، علي 
محم���د رض���ا، عبدالنبي جعف���ر صالح، 
فيص���ل أحم���د عي���د، عيد أحم���د عيد، 
حس���ين محم���د جعف���ر، عب���اس فاضل 
عب���اس، سي���د حس���ين جعف���ر، محم���د 
جمي���ل جاس���م، سي���د عب���اس أحم���د 
علوي، سيد حس���ين علي محمد، سيد 
عل���ي ج���الل، سيد سعيد هاش���م، سيد 
حس���ين عدن���ان، عل���ي حس���ين خلف، 
محم���ود محم���د عب���دهللا، علي حس���ن 
منصور وكميل مرزوق أحمد، وأشرف 
عل���ى الفري���ق معلم التربي���ة الرياضية 

تتويج فريق مدرسة أحمد العمران بكأس البطولة صالح عبدالجليل.

ع���ص���ام ع����ب����داهلل ي����ت����ّوج ال�����م�����دارس ال���ف���ائ���زة

“أحمد العمران” تحرز لقب كرة القدم

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

سبورت

حسن علي
األهلي يواجه 

النصر وبني جمرة 
يصطدم بالنجمة 

اليوم



يش���ارك مستش���ار لجنة الحكام باالتح���اد البحريني لكرة 
الق���دم عبدالرحم���ن عبدالخال���ق ورئي���س قس���م ش���ؤون 
الحكام باالتحاد جاس���م محمود، في ورش���ة عمل مقيمي 
الح���كام اآلس���يويين، الت���ي س���تقام فبراي���ر المقب���ل ف���ي 

العاصمة الماليزية- كوااللمبور.

بمناس���بة احتف���االت مملكتن���ا البحرين بالعيد الوطن���ي المجيد وعيد الجلوس لجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
تبدأ مباريات بطولة أم المدن األولى لكرة القدم، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس. 

ه���ذا، وستقام مباري���ات البطولة على ملعب حديق���ة الكازينو في 
وس���ط مدين���ة المحرق العريقة عل���ى مدار أسبوع واحد وبش���كل 

يومي. 
ويأت���ي تنظي���م ه���ذه البطول���ة م���ن مجرد فك���رة نبعت 

م���ن راعي وداعم البطول���ة األول الرياضي المخضرم 
محم���د العلي���وي العب ومدي���ر الك���رة والفريق األول 

األسبق بنادي المحرق الرياضي العتيد. 
وسوف تستمر مباريات البطولة بشكل يومي ولمدة 

أسبوع واحد بواقع ست مباريات في اليوم الواحد. 
حيث قس���مت الفرق المش���اركة إلى مجموعتين في كل مجموعة 
6 ف���رق ويصع���د الفريق���ان األول والثاني م���ن كل مجموعة 

إلى دور األربعة. 
وت���م تخصي���ص جوائز وكؤوس قيم���ة للفريق الفائز 
بالبطول���ة وكذل���ك صاح���ب المرك���ز الثان���ي ورصدت 
اللجنة المنظمة جوائز فردية عديدة ألحسن العب 

وهداف البطولة وأفضل حارس وأفضل إداري.

بطولة أم المدن لكرة القدم تبدأ اليومورشة عمل مقيمي الحكام اآلسيويين
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أش���اد األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين بجهود الوكيل المس���اعد لش���ؤون المنش���آت والرياضة بوزارة 
شؤون الشباب والرياضة خالد الحاج.

ونقل األمين العام لالتحاد البحريني لكرة 
الق���دم ش���كر رئيس االتح���اد الش���يخ علي 
ب���ن خليف���ة آل خليفة لخالد الح���اج، نظير 
جهوده المميزة خدمة للرياضة البحرينية 

عموما واتحاد الكرة خصوصا.
وق���ال البوعينين إن جهود الحاج واضحة 
ومستمرة في التعاون اإليجابي والبناء مع 
الجهات المختلفة في تسخير كافة الدعم 
والح���رص  الرياضي���ة،  المنش���آت  لصيان���ة 
على بناء جس���ور التعاون بعالقات وثيقة 
م���ع اتحاد الك���رة مع الحرص عل���ى إنجاح 
أنش���طة وفعاليات اتحاد الك���رة التي تقام 

على مختلف المنشآت.
وأوض���ح األمي���ن العام لالتح���اد البحريني 
لك���رة الق���دم أن جهود خال���د الحاج مقدرة 
ومش���كورة، مش���يدا بالعم���ل المضني الذي 

يقوم به في موقعه بوزارة شؤون الشباب 
والرياض���ة، بم���ا يس���اهم في تعزي���ز العمل 

وتقوية العالقات بين الطرفين.
وأش���ار إل���ى أن ه���ذه الجه���ود تعك���س م���ا 
يتمت���ع ب���ه الح���اج من ح���س وطن���ي عال، 

ف���ي تقديم كافة أش���كال الدعم بما يضمن 
وفعالي���ات  لمس���ابقات  العم���ل  انس���يابية 
االتحاد البحريني لكرة القدم المقامة على 
منش���آت ال���وزارة خصوص���ا، أو الفعالي���ات 

الرياضية عموما.

تنفي���ًذا لالجتم���اع األول للجن���ة الثالثي���ة المكونة م���ن االتحاد البحرين���ي لرياضة ذوي اإلعاق���ة واالتحاد البحرين���ي للتنس ونادي 
البحري���ن للتن���س، حي���ث تقرر إقام���ة برنامج اكتش���اف المواهب لتطوي���ر رياضة التنس ل���ذوي اإلعاقة وتمكي���ن ذوي اإلعاقة من 

استعادة توازنهم الجسدي والمعنوي وجعلهم يندمجون في المجتمع وتنمي قدرتهم البدنية والعقلية.

وبش���كل خ���اص يه���دف االتح���اد البحرين���ي 
لرياض���ة ذوي اإلعاق���ة تعزي���ز مكان���ة رياضة 
ذوي اإلعاق���ة ونش���ر الوع���ي بأهميته���ا ف���ي 
مملكة البحرين واستحداث لعبة جديدة في 
رياضة ذوي اإلعاقة وتنمية مهارات الالعبين 
وزي���ادة إمكاني���ة الف���رص أم���ام ذوي اإلعاقة 

لمشاركة أوسع في األنشطة الرياضية.
علًم���ا بان���ه س���وف يق���ام البرنام���ج ف���ي ال����6 
البحري���ن  ن���ادي  ف���ي  2019م  يناي���ر  م���ن 
للتن���س م���ن الس���اعة الرابع���ة عص���ًرا ولغاي���ة 
الس���ادسة مس���اًء، والدع���وة عامة للجنس���ين 
م���ن ذوي اإلعاق���ة الحركي���ة من س���ن الرابعة 
عش���ر. للتع���رف عل���ى أساسيات لعب���ة التنس 
ومش���اركتها مع زمالئكم المش���اركين في هذا 
البرامج وبإش���راف من نادي البحرين للتنس 

واالتح���اد البحرين���ي للتنس. فعل���ى الراعبين 

في التس���جيل والمشاركة عن طريق االتحاد 

البحرين���ي لرياض���ة ذوي اإلعاق���ة عبر هاتف 

رقم )39969559(.

خالد الحاج إبراهيم البوعينين

زي��ادة الفرص لمش��اركة أوس��ع ف��ي األنش��طة الرياضيةجه��ود ممي��زة لخدم����ة الرياض��ة واتح��اد الك��رة خصوص������ا

رياضة التنس لذوي اإلعاقةالبوعينين يشيد بخالد الحاج

21

 عبدالرحمن عبدالخالق جاسم محمود
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ووّج���ه االتح���اد اآلسي���وي لكرة الق���دم دعوة 
إلى مقيم���ي الحكام اآلسيويي���ن عبدالرحمن 
عبدالخال���ق وجاس���م محمود، للمش���اركة في 
ورش���ة العم���ل المخصص���ة لهم، الت���ي ستقام 
خ���الل يومي الخمي���س والجمع���ة الموافقين 

14 و15 فبراير 2019.
عبدالخال���ق  عبدالرحم���ن  مش���اركة  وتأت���ي 
وجاس���م محمود في ورش���ة العم���ل بصفتهما 
معتمدي���ن م���ن قب���ل االتح���اد اآلسي���وي لكرة 
الق���دم كمقيمي ومكتش���في حك���ام، باإلضافة 

إل���ى خبرتهم���ا الطويل���ة والب���ارزة ف���ي ه���ذا 
لعبدالرحم���ن عبدالخال���ق  إذ سب���ق  المج���ال، 
اإلش���راف عل���ى تقييم واكتش���اف العديد من 
الحك���ام اآلسيويي���ن ف���ي مختل���ف البطوالت 

القارية.

اس���تقبل رئي���س االتحاد البحريني لكرة الس���لة س���مو الش���يخ 
عيس���ى ب���ن عل���ي آل خليف���ة اللجن���ة المنظم���ة لزي���ارة الفريق 
الفلبيني )Rain Or Shine( السالوي للبحرين وأعضاء النادي 
الفلبيني في البحرين، إذ قدموا الش���كر الجزيل لس���موه لتبنيه 
هذه الفكرة والتوجيه لترتيب زيارة الفريق للبحرين وخوض 
مباراتي���ن وديتي���ن م���ع ن���ادي المنام���ة ي���وم الثالث م���ن يناير 
الق���ادم والمح���رق في الراب���ع من نفس الش���هر، وكذلك توجيه 
الش���كر لسموه بناء على التنسيق الذي جرى في جدول دوري 
زين الس���الوي ليتس���نى للفريق الفلبيني خوض المباراتين في 
البحري���ن واللتان م���ن المنتظر أن تش���هدا حض���ورًا جماهيريًا 

كثيفًا من الجالية الفلبينية في المملكة.

ورح���ب سم���وه بأعض���اء الن���ادي الفلبين���ي وباللجن���ة المنظم���ة 
للمب���اراة، مش���يرًا إلى أن إقامة مثل ه���ذه الفعاليات الجماهيرية 
الس���الوية ف���ي البحرين تزيد من تمس���ك الجماهي���ر بهذه اللعبة 
وترف���ع مس���توى اإلث���ارة ل���دى الف���رق والالعبي���ن والجماهي���ر، 
خصوص���ًا أن الفري���ق الفلبيني م���ن الفرق المتمي���زة على صعيد 
الق���ارة اآلسيوية وبالتالي فإن وجوده في البحرين ُيعد مكس���بًا 

كبيرًا.
واستقب���ل سموه كذلك فري���ق النادي الفلبيني في البحرين لكرة 
السلة للناش���ئين والذي سيش���ارك في بطولة الجاليات الفلبينية 
الخليجي���ة وتس���تضيفها دبي في اإلم���ارات العربية المتحدة، إذ 
قدم أعضاء النادي الشكر الجزيل لسموه لدعمه مشاركة الفريق 
ف���ي ه���ذه البطولة وهو م���ا يعطي انطباع���ًا على اهتم���ام سموه 

الكبير لكل ما يتعلق بكرة السلة على أرض البحرين.
ويأت���ي ذلك في إط���ار التعاون الكبير والمس���تمر ما بين االتحاد 
البحرين���ي لك���رة الس���لة والن���ادي الفلبين���ي لما فيه م���ن مصلحة 

اللعبة في مملكة البحرين.

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل أعضاء النادي الفلبيني
ال��ف��ع��ال��ي��ات ت��زي��د ت��م��س��ك ال��ج��م��اه��ي��ر ب��ال��ل��ع��ب��ة وت���رف���ع م��س��ت��وى اإلث����ارة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

جانب من اللقاء 
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يس���تأنف موس���م ناصر بن حمد للصقور والصيد األحد المقبل، وذلك بمس���ابقة القرانيس على كأس سمو الشيخ محمد نجل سمو 
الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.

 وكانت اللجن���ة المنظمة لموسم ناصر بن 
حمد للصقور والصيد قد أقامت منافسات 
الشوط األول فئة الفروخ على كأس سمو 
الش���يخ عب���دهللا نج���ل سمو الش���يخ خالد 

ب���ن حم���د آل خليفة النائ���ب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 

االتحاد البحريني أللعاب القوى.
وتعل���ن اللجن���ة المنظمة لموس���م ناصر بن 

حمد للصقور والصيد أن يوم األحد المقبل 
سيك���ون مخص���ص للتس���جيل والتش���بيه 
للطي���ور الت���ي ترغب ف���ي المش���اركة لفئة 
المس���ابقات  تق���ام  أن  عل���ى  القراني���س، 

عل���ى مدى أي���ام األسبوع المقب���ل، بحيث 
يخص���ص ي���وم االثنين المقبل لمس���ابقتي 
تأهي���ل الحرار والش���واهين، بينم���ا تأهيل 
عل���ى  الثالث���اء،  ي���وم  ستق���ام  الجي���رات 
أن تق���ام مس���ابقتي الح���رار والش���واهين 
األربع���اء، والجي���رات مع الصق���ار الصغير 

يوم الخميس القادم.
 وسوف تس���تقبل اللجنة المنظمة لموسم 
ناصر بن حمد للصقور والصيد المشاركين 

خ���الل الفترة ما بي���ن التاسع���ة والحادية 
عش���رة من صباح ي���وم األح���د وذلك قبل 

يوم واحد من إقامة المسابقات.

 ويتوقع أن تشهد منافسات الشوط  «
الثاني من مسابقة القرانيس 

مشاركة كبيرة على غرار الشوط األول 
الذي أقيم مطلع ديسمبر الجاري 

في المخيم الخاص بقرية البحرين 
الدولية للقدرة.

استئناف موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد
ب��ك��أس س��م��و ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ن��ج��ل س��م��و ال��ش��ي��خ ن��اص��ر ب��ن حمد

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

اتحاد السباحة – اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

أشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين “بابكو” إبراهيم طالب 
بالجه���ود الت���ي تبذلها اللجن���ة المنظمة لدوري الش���ركات والمؤسس���ات 
لكرة القدم، مش���يرًا إلى أعجابه بمسابقة الدوري والمكانة التي وصلت 
إليها. مؤكدًا على أن ش���ركة “بابكو” س���تبقى داعمة ألنش���طة اللجنة من 
أجل مواصلة عطاءها واستمرار مسابقاتها. جاء ذلك خالل استضافة 
طالب إلى اللجنة المنظمة لدوري وكأس الش���ركات والمؤسس���ات لكرة 
الق���دم ف���ي مكتب���ه، وبحضور مدي���ر االتصال المؤسس���ي بش���ركة بابكو 

نواف الغام. 

وأثن����ى رئي����س اللجن����ة المنظم����ة 
عل����ى  العم����ران  م����ازن  المهن����دس 
دور ش����ركة بابك����و ف����ي استم����رار 
المس����ابقة وتطوره����ا م����ن خ����الل 
الدع����م الس����خي ال����ذي تقدمه إلى 
وحت����ى  تأسيس����ها  من����ذ  اللجن����ة 
يومنا، وقد شهد الموسم الماضي 
توس����ع كبير ف����ي الدعم من خالل 
مس����ابقتا  مباري����ات  استضاف����ة 
الدوري والكأس على ملعب نادي 
جائ����زة  ورعاي����ة  بعوال����ي،  بابك����و 
أفض����ل الع����ب إل����ى جان����ب رعاية 
ال����كأس والحفل الختام����ي. مبينًا 

أن له����ذا الدع����م اث����ره الكبير على 
المستوى التنظيمي والفني حيث 
ك����ان الموسم الماض����ي من أنجح 
المواس����م تنظيمي����ًا ل����م يش����هد أي 
صعوب����ة وقد س����ارت األمور دون 
أي عواق تذكر، فضالً عن نجاحه 
فنيًا حيث شهدنا منافسة شديدة 
عل����ى اللقب بدليل تق����ارب النقاط 
بي����ن ف����رق المقدم����ة ولم تحس����م 
المس����ابقة أال م����ن خ����الل مب����اراة 
فاصل����ة جمع����ت بي����ن فريق����ي ألبا 

والكهرماء.

“بابكو” ستواصل دعم الشركات

كش���ف رئي���س االتح���اد البحرين���ي للس���باحة 
محم���د مجبل ع���ن تنظيم االتح���اد للمهرجان 
الوطن���ي للس���باحة األول تزامنا مع احتفاالت 
المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس 
جاللة الملك، مبينا بأن الحدث سيش���مل على 
بطول���ة العي���د الوطن���ي المفتوح���ة للس���باحة 
إلى جان���ب مهرجان وفعالي���ات مصاحبة في 
المنطق���ة المحيط���ة بمق���ر االتح���اد البحريني 
للس���باحة في مدينة خليف���ة الرياضية، وذلك 
ي���وم الس���بت المقب���ل المواف���ق 22 ديس���مبر 

الجاري.
ووج���ه رئي���س االتح���اد البحرين���ي للس���باحة 
دعوة مفتوحة لكافة الراغبين في المش���اركة 
في منافس���ات بطولة العيد الوطني للسباحة 
المب���ادرة بالتس���جيل ف���ي مقر االتح���اد، فيما 
سيكون أمام الزوار فرصة االستمتاع بالعديد 
سيحتضنه���ا  الت���ي  الش���يقة  الع���روض  م���ن 

المهرجان الذي سيقام في الفترة المسائية.
ومن المقرر أن يش���تمل المهرجان على بطولة 

الت���ي  للس���باحة،  المفتوح���ة  الوطن���ي  العي���د 
ستق���ام عل���ى فترتي���ن صباحي���ة ومس���ائية، 
حي���ث سيكون ب���اب المش���اركة مفتوحا أمام 
المواطنين والمقيمين الراغبين في المنافسة 
ضم���ن فئ���ات البطول���ة المختلف���ة، فيم���ا ق���رر 
االتح���اد فت���ح باب المش���اركة بش���كل مجاني 
أم���ام الجميع، حي���ث سيتمر التس���جيل لغاية 
صباح يوم المهرجان، وتم تقسيم المشاركين 

لع���دد م���ن الفئ���ات العمري���ة، األول���ى م���ن سن 
6 إل���ى 8 سن���وات والثاني���ة م���ن س���ن 9 - 10، 
و11 - 12 سن���ة و - 14 سن���ة، وأخيرا 15 عاما 
فما ف���وق، وسيتحصل كافة الس���باحين على 
ميداليات المش���اركة، إضافة لهدية عبارة عن 

لغطاء الرأس.
من جانب آخر ستنطلق الفعاليات المصاحبة 
ف���ي المنطق���ة المحيط���ة االتح���اد البحرين���ي 

للس���باحة في مدينة خليف���ة الرياضية ابتداًء 
م���ن الس���اعة الثالثة مس���اًء، حي���ث سيتضمن 
المهرجان على برامج تراثية وألعاب رياضية 
بالتع���اون م���ع جامع���ة البحري���ن، إضاف���ة إلى 
ألع���اب األطفال وع���روض المس���رح ومعرض 
مخص���ص لألس���ر المنتجة، ع���الوة عن بطولة 
فيفا باليستيش���ن بالتعاون مع مركز ريسبون 

لأللعاب اإللكترونية.

شعار المهرجان المستشار محمد مجبل

ب���ط���ول���ة ال���ع���ي���د وال����ع����دي����د م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات ال��م��ص��اح��ب��ة

المهرجان الوطني األول للسباحة 

يخ���وض منتخبن���ا الوطن���ي األول لك���رة القدم عند 7 من مس���اء الي���وم )الخميس(، 
مباراة ودية دولية أمام منتخب طاجيكستان، على استاد مدينة خليفة الرياضية، 
ضم���ن إط���ار تحضيراته اإلعدادية ف���ي المرحلة األخيرة قبل المش���اركة في كأس 
آسيا 2019 التي ستحتضنها دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة 5 يناير 

وحتى 1 فبراير المقبلين.

وك���ان المنتخ���ب ق���د دش���ن مرحل���ة اإلع���داد 
األخير عبر التدريب���ات اليومية على فترتين 
ي���وم  انطلق���ت  والت���ي  صباحي���ة ومس���ائية، 
10 ديس���مبر الج���اري تح���ت قي���ادة الم���درب 
والطاق���م  سك���وب  ميروس���الف  التش���يكي 

المعاون.
الي���وم  لمب���اراة  إع���داده  المنتخ���ب  وأنه���ى 
ملع���ب  عل���ى  أم���س  أخي���را  مران���ا  بخوض���ه 
المباراة، إذ تدرب عند 6 مساء، وشهد المران 
حضور وزير ش���ؤون الشباب والرياضة أيمن 
المؤي���د، قب���ل أن ينتظم العب���و المنتخب في 

معس���كر داخلي بفندق الريجنس���ي، في حين 
تدرب منتخب طاجيكستان عند 7 مساء.

وتمث���ل مب���اراة الي���وم تجرب���ة مهم���ة للجهاز 
الفن���ي نحو الوصول إل���ى الجاهزية المناسبة 
تش���كيلة  أفض���ل  عل���ى  األمث���ل  واالستق���رار 

للنهائيات اآلسيوية.
وستشهد المباراة غياب الالعبين المحترفين 
سي���د ضي���اء سعيد وسيد مه���دي باقر العبي 
فري���ق النص���ر الكويتي، والمتوق���ع التحاقهما 
اليوم بصفوف المنتخب بعد ختام مشوارهما 
أم���س م���ع فريقهم���ا ف���ي كأس ول���ي العه���د 

الكويتي عبر مباراة نصف النهائي.
ويتواج���د ف���ي القائمة حالي���ا 27 العبا متاحا 
لمب���اراة الي���وم، باإلضاف���ة إل���ى سي���د ضي���اء 

وسيد مهدي.
وجاس���م  حمي���دان  هم:مه���دي  والالعب���ون 
الشيخ )األهلي(، علي عيسى )الشباب(، أحمد 
مي���رزا وأحمد بوغمار )الح���د(، كميل األسود، 
عبدالكريم فردان، محمد مرهون، علي حرم، 
سي���د رض���ا عيس���ى، حم���د شمس���ان ومه���دي 

عبدالجبار )الرفاع(، سامي الحسيني ومحمد 
حبي���ب  يوس���ف  الش���رقي(،  )الرف���اع  دعي���ج 
)المالكي���ة(، سي���د ش���بر عل���وي، إبراهيم أحمد 

حبيب، عل���ي مدن وأحمد عب���دهللا )النجمة(، 
محم���د الرميح���ي وأش���رف وحي���د )المنامة(، 
جمال راش���د، عبدالوهاب عل���ي، أحمد جمعة 

وولي���د الحي���ام )المح���رق(، عب���دهللا يوس���ف 
)بوهيميان���ز براغ التش���يكي(، محمد الحردان 

)اف سي سفانتول المالدوفي(.
وسيق���ود المب���اراة الحك���م الكويت���ي الدولي 
عم���ار إبراهيم أش���كناني، ويعاون���ه الحكمان 
ن���واف  البحريني���ان  الدولي���ان  المس���اعدان 
الراب���ع  والحك���م  وعب���دهللا صال���ح،  ش���اهين 

الدولي البحريني عمار محفوظ.
أيض���ا  المنتخ���ب سيخ���وض  أن  إل���ى  يش���ار 
من���اورة ودي���ة ي���وم 27 الج���اري أم���ام لبنان، 
ومب���اراة ودي���ة دولية أم���ام كوريا الش���مالية 
ي���وم 29، وه���ي األخي���رة قب���ل المغ���ادرة إلى 

اإلمارات لالستحقاق اآلسيوي.
يذك���ر أن قائم���ة المنتخ���ب األول لكأس آسيا 
ستضم 23 العبا بحس���ب اللوائح المتبعة في 
البطول���ة، األم���ر الذي يعني خ���روج 6 العبين 

من القائمة الحالية )حارسان و4 العبين(.

األحمر يستضيف طاجيكستان ودًيا.. اليوم

من تدريبات المنتخب

صباح يتصّدر مجموعته بفردي الكرات
عالميًّ��ا الالعبي��ن  أفض��ل  م��ن  مجموع��ة  تض��م  المنافس��ات  بوش��يت: 

خط���ف العب منتخبنا الوطني للس���نوكر حبيب صباح ص���دارة مجموعة في فئة فردي 
ا في مدينة مرسى  الكرات الس���ت الحمراء، ضمن منافس���ات بطولة العام المقامة حاليًّ

علم المصرية وتستمر منافستها لغاية 22 من شهر ديسمبر الجاري.

وتص���در صباح مجموعت���ه التي ضمت 
العبي���ن مصريين وآخر هن���دي، محقًقا 
الف���وز في ثالث مواجهاته بواقع أربعة 
أش���واط لش���وط واح���د عل���ى الالعبين 
المصريين وفوز بالشوط الحاسم على 
منافس���ه الهندي بثالثة أش���واط مقابل 
أربع���ة، كم���ا استط���اع حبي���ب صب���اح 
تس���جيل أعل���ى مع���دل نق���اط “بري���ك” 
 74 بنواق���ع  البطول���ة  ف���ي  اآلن  لغاي���ة 
نقط���ة، ليحج���ز بذل���ك مقع���ده في دور 

.64
في���ه  يحال���ف  ل���م  ال���ذي  الوق���ت  ف���ي 
اآلخ���ر  منتخبن���ا  الع���ب  التوفي���ق 
ماج���د ضي���ف ف���ي تخط���ي عقب���ة دور 

المجموع���ات بعدم���ا واج���ه فيها كذلك 
العبين من مصر وآخر من الهند، وفقد 
ضيف فرصة التأهل بعد خس���ارته من 
المصري محم���د إبراهيم بنتيجة أربعة 

أشواط مقابل شوط وحيد.
من جانب���ه، أكد رئيس وف���د منتخبنا 
الوطني ومدير بالمنتخبات باالتحاد 
البحريني للبلياردو والسنوكر حسين 
بوش���يت عل���ى ق���وة المنافس���ة ف���ي 
فئة الفردي، مش���يًرا إل���ى أن البطولة 
تضم���ن مجموعة من أفضل الالعبين 
ح���ول العال���م، متابًع���ا: “حبيب صباح 
استط���اع تقدي���م نفس���ه بش���كل جيد 
ف���ي مرحل���ة المجموع���ات، واحتالل 

الص���دارة بالرغ���م م ق���وة الخص���وم، 
ونح���ن ف���ي انتظ���ار القرع���ة لمعرف���ة 
منافس���ه ف���ي أول���ى مراح���ل األدوار 
اإلقصائي���ة”، ويس���عى حبي���ب صباح 

للذه���اب بعي���ًدا ف���ي مس���ابقة الفردي 
في فئة الس���ت ك���رات، ال سيما بعدما 
حقق مؤخًرا ذهبية الخليج في ذات 

الفئة.

صباح مع بوبشيت

اتحاد البلياردو والسنوكر
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الصخير - حلبة البحرين الدولية

عش���اق ومحب���و الس���رعة ورياض���ة الس���يارات عل���ى موع���د جديد مع 
اإلثارة والتنافس على مضمار السرعة بحلبة البحرين الدولية “موطن 
رياض���ة الس���يارات في الش���رق األوس���ط” نهاية هذا األس���بوع، وذلك 
مع انطالق ثاني جوالت بطولة البحرين الوطنية لس���باقات الس���رعة 
 )BDRC( وتق���ام ه���ذه الفعالي���ة بتنظي���م من ن���ادي س���باقات الس���رعة

واالتحاد البحريني للسيارات وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.

الجول���ة  فعالي���ات  وانطلق���ت 
الثانية من يوم الثالثاء الماضي 
“االختب���ار  فعالي���ة  خ���الل  م���ن 
والتجهي���ز” ال���ذي استم���ر لي���وم 
أمس األربع���اء وسيكون موعد 
الي���وم  التأهيلي���ة  التصفي���ات 
الخمي���ٍس الموافق 20 ديس���مبر 
من الس���اعة 4 مس���اء في حين 
ستنطلق الجولة الثانية للبطولة 
مس���اء يوم الجمعة الموافق 21 
ديس���مبر ومن الس���اعة 4 مساء 

حتى وقت انتهاء الفعالية.

كم���ا ينطلق ه���ذا الموس���م ب� 16 
فئة أبرزها ستريت 4 و6 سلندر، 
ستري���ت  سوب���ر   ،V8 ستري���ت 
6 سلن���در، أوت لو دف���ع أمامي، 
انديك���س  سلن���در،   6 ل���و  أوت 
10.5، انديك���س 9.5، انديك���س 
بروم���ود،   ،10.5 ل���و  اوت   ،8.5
وفئات الدراجات النارية أبرزها 
ستري���ت بايك، ستري���ت فايت، 
سوب���ر ستريت بايك، برو بايك، 
والفئة الجديدة هوت رود اتش 

دي.

اليوم انطالق ثاني جوالت “الدراغ”

أحمد مهدي

أولى المباريات 
بمرحلة اإلعداد 

األخيرة قبل كأس 
آسيا 2019



تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة تقام 
يوم الجمعة القادم منافسات بطولة العيد الوطني لقفز الحواجز بمناسبة احتفاالت البالد بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة الملك، 

وذلك على ميدان االتحاد الرياضي العسكري بالرفة، حيث ستقام مسابقات للناشئين والعموم. 

وبهذه المناسبة، أكد سمو الش���يخ فيصل بن 
راش���د آل خليفة أهمية هذه المس���ابقات في 
مملك���ة البحري���ن لما له���ا من دور ف���ي تعزيز 
التناف���س بي���ن الفرس���ان ال���ذي ينعكس على 
مس���توى الفرسان والجياد بص���ورة إيجابية، 
مؤك���ًدا األهمي���ة التي تتمتع به���ا رياضة قفز 
الحواج���ز من إبداع وتميز، وم���ا تحمله هذه 
البطول���ة التي تتزامن إقامته���ا مع احتفاالت 
وعي���د  المجي���د  الوطن���ي  بالعي���د  المملك���ة 
جل���وس جالل���ة المل���ك، مش���يًرا سم���وه إل���ى 
أن سب���اق العي���د الوطن���ي يحظ���ى باالهتمام 
الواس���ع والكبي���ر والمش���اركات القوي���ة م���ن 
مختل���ف اإلسطب���الت والفرس���ان المحليي���ن 
المش���اركة  عل���ى  ���ا  سنويًّ يحرص���ون  الذي���ن 
وبفعالي���ة في هذا الس���باق ال���ذي يتزامن مع 
مناسبة عزي���زة وغالية عل���ى الجميع، منوًها 

إلى حرص االتح���اد على إعداد وتهيئة كافة 
التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالبطولة. 
وأثن���ى سم���وه عل���ى النج���اح المتمي���ز ال���ذي 
حققت���ه البط���والت الماضية ف���ي موسم قفز 
الحواجز، حيث استطاع الفرسان المشاركين 
تحقي���ق نتائ���ج إيجابي���ة وطيب���ة، مبرهني���ن 
المس���توى الممي���ز ال���ذي يتمت���ع ب���ه فرس���ان 
مملكة البحرين وجميع اإلسطبالت في هذه 
الرياض���ة وأش���ار سم���وه أن االتح���اد الملكي 
سيس���عى إل���ى مواصل���ة تنظي���م البط���والت 
المختلفة في منافسات قفز الحواجز، ويأتي 
ذلك ضم���ن سياسة االتحاد في تعزيز وخلق 
أج���واء المنافس���ة بين الفرس���ان من مختلف 

اإلسطبالت في منافسات قفز الحواجز. 
 وأوض���ح سم���و الش���يخ فيصل بن راش���د آل 
خليفة أن التوقعات تشير إلى منافسة قوية 

ومحتدمة في هذه البطولة، وتوقع أن يكون 
اإلقب���ال كبي���ًرا للمش���اركة في ه���ذه البطولة 
الت���ي تع���د م���ن البط���والت الهام���ة والقوي���ة 
الت���ي تحظ���ى باالهتم���ام والمتابع���ة الدائمة 
والمتواصلة من قب���ل الفرسان واإلسطبالت 
المحلي���ة وأن ه���ذه البطولة ستش���هد العديد 
االستع���دادات  له���ذه  نظ���ًرا  المفاج���آت  م���ن 
اإلسطب���الت  قب���ل  م���ن  العالي���ة  والجدي���ة 
والفرس���ان في تحقيق أفضل النتائج وأعلى 
المراتب والمراكز المتقدمة، وبعد ما ش���هدته 
بطولة افتتاح الموسم من منافس���ات مثيرة 

بين جميع الفرسان. 
سم���وه ق���ال إن االتحاد حري���ص على توفير 
كافة اإلمكان���ات والتجهيزات الالزمة إلقامة 
أج���واء  معه���ا  تحم���ل  الت���ي  البطول���ة  ه���ذه 
احتفالي���ة خاص���ة بمناسب���ة عزي���زة وغالي���ة 

وه���ذه  النج���اح  ومواصل���ة  الجمي���ع  عل���ى 
البط���والت م���ن ش���أنها أن تس���اهم ف���ي رف���ع 
والمتس���ابقين،  الفرس���ان  وكف���اءة  مس���توى 
الذين سيخوضون منافس���ات قوية بمختلف 

السباقات المتنوعة. 
وأع���رب سم���و الش���يخ فيص���ل بن راش���د آل 
خليفة عن ش���كره وتقديره إلى ممثل جاللة 
المل���ك لألعم���ال الخيري���ة وش���ئون الش���باب 

رئي���س المجلس األعل���ى للش���باب والرياضة 
رئيس اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية الرئيس 
الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
آل  ب���ن حم���د  ناص���ر  الش���يخ  الق���درة سم���و 
خليف���ة عل���ى دعم���ه المتواص���ل لمس���ابقات 
قف���ز الحواجز، معرًب���ا عن تفاؤله ب���أن تكون 
ا ومليئة  مس���ابقة العي���د الوطن���ي قوية ج���دًّ

باإلثارة والتنافس القوي. 

 

ون���ّوه سم���وه أن االتح���اد الملك���ي للفروسية 
وسباق���ات القدرة يحرص دائًم���ا على تقييم 
جميع المس���ابقات بع���د االنته���اء منها، وذلك 
رغب���ة من���ه ف���ي تحقي���ق عوام���ل التطوي���ر 
للمس���ابقات، وتمن���ى سموه لجمي���ع الفرسان 
المش���اركين ف���ي الموسم الجديد لمس���ابقات 
القف���ز التوفي���ق وتحقي���ق تطلعاتهم وأفضل 

النتائج التي يطمحون لها.

سمو الشيخ فيصل بن راشد

غًدا انطالق بطولة العيد الوطني لقفز الحواجز
فيص��ل بن راش��د يح��ث الفرس��ان عل��ى المش��اركة القوية وتقدي��م أفضل المس��تويات

اللجنة اإلعالمية

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

ترأس رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة أندية غرب آس���يا لرفع األثقال 
للرجال والس���يدات )ش���باب، ناش���ئين، عموم، ماس���تر للرجال( رئيس اتحاد 
غ���رب آس���يا لبناء األجس���ام واللياقة البدني���ة، النائ���ب األول لرئيس اتحاد 
غ���رب آس���يا لرفع األثق���ال، مس���اعد رئيس االتح���اد العربي رئي���س االتحاد 
البحريني لرفع األثقال س���لطان الغانم االجتماع التنسيقي لمجلس اإلدارة 

مساء يوم الثالثاء الماضي بمقر االتحاد بأم الحصم.

وتم خ���الل االجتماع اعتم���اد تاريخ 
الش���اطئية،  األجس���ام  بن���اء  بطول���ة 
والت���ي ستق���ام ف���ي األول من ش���هر 
م���ارس م���ن الع���ام المقب���ل، واعتماد 
بطول���ة غ���رب آسي���ا لبن���اء األجس���ام 
ف���ي الفت���رة م���ن 28 وحت���ى 29 م���ن 
أبري���ل المقب���ل بالبحرين، ومش���اركة 
المنتخ���ب الوطن���ي لبن���اء األجس���ام 
ف���ي 25 و26 من ش���هر أبريل المقبل، 
والت���ي ستقام بماك���او، وتم االطالع 
واإلداري  الفن���ي  التقريري���ن  عل���ى 
لمش���اركة المنتخ���ب الوطن���ي لبن���اء 
األجس���ام في بطولت���ي العال���م لبناء 
األجس���ام للعموم خالل شهر نوفمبر 
الماضي واألساتذة منتصف ديسمبر 
الج���اري، والتي حق���ق خاللها أبطال 

ذهبيتي���ن  ميداليتي���ن  البحري���ن 
أش���اد  حي���ث  وبروزني���ة،  وفضي���ة 
مجل���س اإلدارة بالجه���ود التي بذلها 
الالعبون والجهازان الفني واإلداري، 
بالثم���ار م���ن خ���الل  والت���ي ج���اءت 
تحقي���ق الذه���ب ف���ي ع���ام الذه���ب، 
واعتمد المجلس موعد إقامة بطولة 
الكاليس���تنكس ف���ي 11 يناي���ر الع���ام 
تنظي���م  المجل���س  وناف���ش  المقب���ل، 
النس���خة الثانية لدورة IFBB، والتي 
القت نجاحا الفتا ومشاركة واسعة.

كما وناقش الحضور جميع الجوانب 
بمهرج���ان  الخاص���ة  التنظيمي���ة 
يمنظم���ه  ال���ذي  الرياض���ي  البحري���ن 
االتحاد البحريني لرفع األثقال وآخر 

المستجدات.

اعتماد مشاركات المنتخبات الوطنية

رف���ع عض���و مجل���س إدارة اللجنة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة خالد الخياط أس���مى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرش���يدة، وإلى 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بمناسبة تحقيق مملكة البحرين 
لقب وزن فوق الثقيل “فوق 90 كيلوجراما” بالبطولة الدولية الرابعة والعش���رين للس���امبو، التي أقيمت بجمهورية داغس���تان يوم األحد الموافق 16 ديس���مبر، والتي نظمها االتحاد 
الروس���ي للس���امبو بالتع���اون م���ع االتحاد الدولي للس���امبو، وذل���ك بعد فوز العب المنتخب الوطني باش���ا خرخاش���ييف بالمرك���ز األول والميدالي���ة الذهبية، إثر تغلب���ه على الالعب 

الكازاخستاني سيرجي زومباكوف في المواجهة النهائية.

 وق���ال الخي���اط “إن ه���ذا اإلنج���از 
لرياض���ة  يض���اف  ال���ذي  الجدي���د 
الس���امبو يأت���ي ثمرة لدع���م القيادة 
البحريني���ة،  للرياض���ة  الرش���يدة 
والمتابع���ة الحثيث���ة م���ن قبل سمو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة 
البحريني���ة،  بالرياض���ة  للنه���وض 
والجهود الكبي���رة التي يبذلها سمو 
خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة رعاي���ة 
ودع���م الرياضات القتالي���ة بما فيها 

رياضة السامبو.
البحرين���ي  االتح���اد  أن  وأض���اف 

لفنون القتال المختلطة يسير وفق 
الرؤي���ة الت���ي رسمه���ا سمو الش���يخ 
خال���د بن حمد آل خليفة، من خالل 
الخط���ط والبرامج والفعاليات التي 
يطلقه���ا وينظمها، من أجل مواصلة 
الجه���ود والعمل على رفع مس���توى 
المنضوي���ة  القتالي���ة  الرياض���ات 
تح���ت مظل���ة االتح���اد، بم���ا يس���هم 
ف���ي استمراريته���ا للظه���ور الممي���ز 
وإحراز المزيد من النتائج المشرفة 
الت���ي تض���اف إلنج���ازات الرياض���ة 

البحرينية.

القتالي��ة الرياض��ات  مس��توى  رف��ع  عل��ى  والعم��ل  الجه��ود  مواصل��ة 

الخياط يهنئ باإلنجاز الجديد لرياضة السامبو

المنامة - االتحاد العربي للكرة الطائرة ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضية

وق���ع االتح���اد العرب���ي للك���رة الطائ���رة اتفاقية 
الس���ابعة  العربي���ة  األندي���ة  بطول���ة  تنظي���م 
والثالثين مع الجامعة التونسية للكرة الطائرة 
الت���ي ستق���ام خ���الل الفت���رة م���ن 12 لغاية 24 
فبراير المقب���ل 20191، وذلك ضمن احتفاالت 
ن���ادي الترجي التونس���ي بم���رور 100 عام على 
تأسي���س الن���ادي. وق���د مث���ل االتح���اد العرب���ي 
وف���د األمان���ة العام���ة المكون م���ن األمين العام 
جه���اد خلف���ان واألمي���ن العام المس���اعد فراس 
التونس���ية  الجامع���ة  مث���ل  فيم���ا  الحلواج���ي، 
للك���رة الطائرة ف���راس الفالح رئي���س الجامعة، 
وبحض���ور محمود بابو رئي���س اللجنة المنظمة 
الترج���ي  بن���ادي  المئوي���ة  الحتفالي���ة  العلي���ا 
التونس���ي وش���كيب بوسالم���ة رئي���س اللجن���ة 
ت���م تحدي���د فن���دق  للبطول���ة. وق���د  المنظم���ة 
المرادي قمرت إلقامة الفرق المش���اركة وفندق 

والحك���ام  الرسمي���ة  الوف���ود  إلقام���ة  أفريقي���ا 
المرافقي���ن، فيما ستقام مباريات البطولة على 
صالتي���ن وهما صال���ة الزواوي وصال���ة ارادس 
كم���ا ت���م تخصي���ص أرب���ع ص���االت لتدريب���ات 
الفرق المش���اركة. وبه���ذه المناسبة، عبر األمين 

الع���ام جهاد خلف���ان عن بال���غ ارتياحه من سير 
التحضيرات التي تقوم بها الجامعة التونس���ية 
للكرة الطائرة واللجنة المنظمة للبطولة ونادي 
الترجي التونسي في سبيل تهيئة كافة عوامل 

النجاح الالزمة الستضافة الحدث العربي.

أش���اد وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
أيم���ن المؤي���د بق���رار األمين الع���ام للجنة 
األولمبية عبدالرحمن عس���كر بتخصيص 
منتس���بي  أم���ام  األسب���وع  ف���ي  يومي���ن 
االتحادات الرياضي���ة للقاء بهم والتعرف 
واتب���اع  ومش���اكلهم  احتياجاته���م  عل���ى 
جمي���ع  أم���ام  المفت���وح  الب���اب  سياس���ة 
منتس���بي االتحادات الرياضية االمرالذي 
يؤكد حرص اللجن���ة االولمبية البحرينية 
عل���ى تنفيذ توجيهات سمو الش���يخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة ممثل جالل���ة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس 
والرياض���ة،  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
رئيس اللجن���ة األولمبية البحرينية وبنود 
مب���ادرة “استجاب���ة” والرامي���ة ال���ى اتباع 
سياسة الباب المفتوح أمام الجميع االمر 

الذي يساهم في تعزيز مكتسبات الحركة 
عل���ى  ويحافظ���ة  البحريني���ة  الرياضي���ة 
انجازاتها الرائدة على مختلف االصعدة. 
 وق���ال وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياضة 
البحريني���ة  االولمبي���ة  اللجن���ة  “قام���ت 

بتقدي���م العدي���د م���ن المب���ادرات الرامي���ة 
ال���ى لق���اء اقط���اب الرياض���ة البحريني���ة 
الرياضي���ة  االتح���ادات  منتس���بي  م���ن 
وذل���ك  المختلف���ة  االع���الم  ووسائ���ل 
انطالق���ا من نهجه���ا المتميز ف���ي التعرف 
عل���ى افكاره���م ومبادراته���م الرامي���ة الى 
البحريني���ة  الرياضي���ة  الحرك���ة  تطوي���ر 
باالضاف���ة ال���ى االط���الع ع���ن ق���رب على 
احتياجاته���م والعم���ل على تلبيته���ا وفقا 
لالمكانات المتاح���ة االمر الذي مثل حالة 
م���ن االيجابي���ة والداف���ع الكبي���ر لممثل���ي 
االتح���ادات الرياضي���ة م���ن أج���ل العم���ل 
ب���كل قوة وجد واخالص في سبيل رفعة 
الرياض���ة البحريني���ة واستم���رار تحقيقها 
لالنجازات الرياضية المتميزة التي تؤكد 

التطور التصاعدي للرياضة”.

جانب من توقيع االتفاقيةأيمن المؤيد

خلف��ان: دع��م تونس ف��ي إخراج الح��دث بأبه��ى صورة المؤي��د يش��يد بلق��اءات األولمبي��ة م��ع االتح��ادات

“التونسية” تستضيف “أندية الطائرة” جهود لالرتقاء بالرياضة البحرينية

23 sports@albiladpress.com

الخميس
20 ديسمبر 2018 
13 ربيع الثاني 1440

خالد الخياط
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لفنون القتال 
يسير وفق  

رؤية 
خالد بن حمد



اعت���رف لويس هاميلت���ون، بطل العالم 5 مرات 
ف���ي بطولة فورم���وال 1 للس���يارات، بأن���ه أخطأ 
في حديثه عن مس���قط رأسه، وتقدم باالعتذار 
للمقيمي���ن في مدينة ستيفنيدج بعدما قال إنه 

نشأ في منطقة عشوائية وفقيرة. 
وقال أنجح سائق بريطاني للتلفزيون الوطني، 
جائ���زة  حف���ل  خ���ال  الماض���ي،  األح���د  ي���وم 
ش���خصية الع���ام الرياضي���ة في استفت���اء هيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( إنه كان يحلم 
هو وعائلته “بالرحيل عن منطقة العشوائيات”.

وبعدها مباش���رة، أضاف سائق مرسيدس الذي 
أصب���ح يمل���ك المايي���ن ومنزلي���ن ف���ي موناكو 
والوالي���ات المتح���دة: “حس���نا لي���س المقص���ود 
العشوائيات لكن بالخروج من مكان ما والقيام 
بش���يء”.  وأث���ارت ه���ذه التعليق���ات انتق���ادات 
ح���ادة من المقيمي���ن والمس���ؤولين على مواقع 

التواصل االجتماعي.  
وكت���ب هاميلت���ون، ال���ذي يتح���دث 
كثيرا عن رحلته من المعاناة 
إلى المج���د في فورموال 1، 
ف���ي حس���ابه على إنس���تغرام 

يوم الثاثاء أنه أخطأ.

المدرب المؤقت
قال مانشس���تر يونايت���د المنافس في الدوري اإلنجليزي 
الممت���از لك���رة القدم أم���س األربعاء إن مهاجمه الس���ابق 
أول���ي جون���ار سولش���ار سيع���ود الست���اد أول���د تراف���ورد 

كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.
وأق���ال يونايت���د الم���درب جوزيه مورينيو ي���وم الثاثاء 
بع���د أس���وأ بداي���ة ليونايت���د صاح���ب المرك���ز الس���ادس 

لموسم في 28 عاما.
ولع���ب سولش���اير لمانشس���تر يونايتد بي���ن عامي 1996 

و2007، وسجل 126 هدًفا خال 366 مباراة.
وب���دأ سولش���اير مس���يرته التدريبي���ة داخ���ل مانشس���تر 
يونايتد، بعدما تولى تدريب الفريق الرديف للش���ياطين 
الحمر، قبل أن يتم تعيينه مدرًبا لنادي مولده النرويجي.
وقال دارين فليتش���ر، العب ستوك سيتي، إن مانشستر 
يونايت���د نادي���ه الس���ابق يخاط���ر باإلخفاق ف���ي الموسم 

المقبل، إضافة إلى باقي منافس���ات الموسم الجاري، إذا 
عين مدرًبا مؤقًتا.

وق���ال فليتش���ر لهيئ���ة اإلذاع���ة البريطاني���ة “مانشس���تر 
يونايتد ال يجب أبًدا أن يكون في هذا الموقف”.

وأض���اف “سيقض���ي تقريب���ا على هذا الموس���م والموسم 
المقب���ل، ألن���ه إذا عين مدرب���ا في الصيف، فإن���ه لن ينال 

الوقت الكافي للبحث عن الاعبين الجدد”.
وأصبح ماوريس���يو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، 
ضمن أبرز المرش���حين لقيادة مانشستر يونايتد الموسم 

المقبل وفقا لبعض التقارير.
ويحت���ل مانشس���تر يونايت���د، المرك���ز الس���ادس بجدول 
ترتي���ب ال���دوري اإلنجليزي الممتاز بف���ارق 19 نقطة عن 

المتصدر ليفربول.

خطــر النسيــان

وكاالت

اولي غونار سولشاير

ألكث���ر من عق���د، ظل جوزيه مورينيو واحدا م���ن المدربين القالئل، الذين يتب���ادرون إلى األذهان، عندما 
يك���ون هن���اك أي م���كان ش���اغر لتدريب أندي���ة الصفوة في ق���ارة أوروبا. ولك���ن بعد عامين غي���ر موفقين 
أمضاهما مورينيو في مانشستر يونايتد، ربما يكون المدرب البرتغالي قد خرج من هذه الدائرة الرفيعة.

وحت���ى وقت قريب، كان يعتب���ر مورينيو واحًدا من 
أب���رز األسم���اء ف���ي عال���م التدري���ب وخط���ط اللعب، 
وك���ان وج���وده يمث���ل ق���وة دف���ع قوي���ة للف���رق التي 

يدربها، وكان ينظر إليه على أنه صائد البطوالت.
لكن كل هذا التاريخ يواجه اآلن خطر النسيان، بعد 
إخفاقه مع مانشس���تر يونايتد وش���كواه بشكل دائم 

من العبيه.
ووص���ف موريني���و نفس���ه ذات م���رة بأن���ه “م���درب 
استثنائ���ي”، وتميزت مؤتمرات���ه الصحفية باتهامات 
لمنافس���يه بأنهم يلعب���ون كرة قدم تنتم���ي للقرن ال 
19، أو أنه���م متخصص���ون ف���ي الخس���ارة وغير ذلك 
من التعبيرات، لكن مورينيو يبدو اآلن أش���به برجل 

غاضب تقدم به العمر.
وغ���ادر الم���درب البرتغال���ي، ج���دران أول���د ترافورد، 
وت���رك مانشس���تر يونايت���د متأخ���را بف���ارق 19 نقطة 
ع���ن ليفربول متصدر الدوري اإلنجليزي الممتاز، كما 

كان يطبق طرًقا في اللعب تجاوزتها وتفوقت عليها 
فرق أخرى مثل مانشستر سيتي وليفربول.

وم���ن الصع���ب أن نتص���ور أن يك���ون اس���م مورينيو 
جنب���ا إلى جنب مع مدربين آخرين مثل ماسيمليانو 
أليج���ري أو دييج���و سيميون���ي أو توم���اس توخي���ل 
أو يورج���ن كل���وب أو بيب جوارديوال أو ماوريس���يو 
بوكيتينو أو ماوريس���يو ساري في تدريب أحد فرق 

الصفوة في محطته التالية.
وبدت خط���ط مورينيو الدفاعية، عف���ا عليها الزمن، 
مقارنة بأسل���وب بوكيتينو الذي يعتمد على الضغط 
المتق���دم مع توتنه���ام هوتس���بير، أو أسلوب يورجن 
كل���وب الحماسي الذي منح ليفربول صدارة الدوري 
اإلنجليزي، أو أسلوب ساري الذي يعتمد على تعويد 
الاعبي���ن عل���ى أسلوب معي���ن في تناق���ل الكرة في 
تشيلسي، أو طريقة أليجري البارعة مع يوفنتوس. 
لهذا فإن هذا السؤال يطرح نفسه وهو “أين سيحط 

موريني���و رحاله بعد ذلك؟”، وبإمك���ان المدرب البالغ 
م���ن العمر 55 عاما، أن يقتف���ي أثر المدرب اإليطالي 

كارلو أنشيلوتي، الذي أفسح لنفسه مكاًنا جديًدا.
فعندم���ا أقيل أنش���يلوتي من تدريب باي���رن ميونخ 

بداية الموسم الماضي، كان وضعه ش���بيها بمورينيو 
حاليا خارج حسابات األندية األوروبية الكبرى، رغم 
تاريخه في تدريب باريس سان جيرمان وتشيلسي 

وريال مدريد وميان.
وانتقل أنش���يلوتي من العماق البافاري إلى تدريب 
نابول���ي اإليطال���ي حالًيا، ونجح في إعادة اكتش���اف 
نفس���ه مجددا مع هذا الفريق الذي يتمتع بإمكانيات 
كبي���رة وجمه���ور متحم���س، لكن���ه ال ي���زال يح���اول 
االنتقال من مرحلة تحدي الفرق الكبرى إلى مرحلة 

التتويج باأللقاب.
ولك���ن حت���ى لو سمح كبري���اء مورينيو ل���ه باالنتقال 
إلى فريق خارج دائرة أندية الصفوة، فإنه سيواجه 

عقبات أخرى يلزم عليه تخطيها.
وربما يكون أول ما يجب على مورينيو القيام  «

به، هو أن ينال قسًطا من الراحة ويمنح نفسه 
فرصة اللتقاط األنفاس من كرة القدم، التي 

يبدو أنه لم يعد يستمتع بها، بعدها يمكن أن 
يلجأ مورينيو إلى وكيله جورجي مينديز، وهو 
واحد من الشخصيات واسعة االتصاالت في 

مجال كرة القدم، ليبحث له عن تحديات جديدة.

جوزيه مورينيو

وكاالت

وكاالت

وكاالت

اعـتـذار هـامـيـلتـون

س���اند اإلس���باني بيب جوارديوال، المدير الفني لمانشس���تر س���يتي، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد. وقال 
جوارديوال في تصريحات لسكاي سبورت، بعد الفوز على ليستر سيتي، في كأس الرابطة: “أنا دائًما حزين ألي مدرب يحدث له ذلك”.

وأردف “نح���ن )المدرب���ون( نك���ون بمفردنا في 
مثل هذه المواقف. أنا قريب من كل المدربين. 
أن���ت تتم إقالت���ك عندم���ا تك���ون النتائج غير 
جي���دة”. وأض���اف “موريني���و ال يحتاجني، هو 
ش���خص قوي جدا، وأتمنى ل���ه األفضل دائًما، 
وسيعود قريبا”. وعن مواجهة ليس���تر سيتي، 
تاب���ع “كان���ت مب���اراة صعب���ة، ودائًما م���ا تكون 
األمور صعبة في ليس���تر. لقد ش���اركنا باعب 
عن���ده 17 عاما فقط، لوجود بعض اإلصابات، 
ولك���ن المب���اراة كانت جيدة”. وح���ول إضاعة 
رحيم سترلينج لضربة الجزاء، بعد تسديدها 
عل���ى طريقة بانينك���ا، ختم: “رحي���م أخذ هذا 
الق���رار، ولك���ن لألس���ف أضاعها، ولك���ن األمور 
جي���دة”. وحقق مانشس���تر سيتي ف���وزا صعبا 
على منافس���ه ليس���تر سيتي، بركات الجزاء 
الترجيحي���ة، بنتيج���ة 1-3، بعد انتهاء الوقت 
األصل���ي بالتع���ادل 1-1، في رب���ع نهائي كأس 
رابط���ة المحترفي���ن اإلنجليزي���ة، عل���ى ملعب 

بيب جوارديوالكينج باور.

جوارديوال يدعم مورينيو

sports@albiladpress.com
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وكاالت

أص���درت رابط���ة الالعبي���ن المحترفي���ن، بياًن���ا أدانت فيه ق���رار إدارة 
باريس س���ان جيرم���ان، بتجميد الالعب أدري���ان رابيو، لرفضه تجديد 

تعاقده مع النادي الباريسي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

“الب���ي  بيانه���ا  ف���ي  الرابط���ة  وقال���ت 
إس ج���ي ارتك���ب خطأ كبي���ًرا بإعانه 
عل���ى  سيبق���ى  رابي���و  ب���أن  صراح���ة 
مقاع���د الب���دالء لنهاي���ة عق���ده بانتهاء 
البي���ان  وأض���اف  الج���اري”.  الموس���م 
“كل الع���ب محترف مثل رابيو، يجب 
علي���ه االنتظ���ام ف���ي عمل���ه وتدريباته 
ومنافس���ة زمائه، إنه المعيار الوحيد 

لضبط العاقة بين الاعب وناديه”.
ونطال���ب  “نداف���ع  الرابط���ة  وش���ددت 
بن���ود  واحت���رام  االلت���زام  بض���رورة 
التعاق���د بي���ن الطرفين، ندع���و أدريان 
رابي���و للوف���اء بعق���ده حت���ى نهايت���ه، 
وم���ن حق���ه ف���ي 30 يوني���و المقبل أن 
يكون سيد قراره في حس���م مستقبله 
وك���ان  المقبل���ة”.  خطوت���ه  واختي���ار 
الرياض���ي  المدي���ر  هنريك���ي،  أنتي���رو 

للن���ادي الباريس���ي، قد أعل���ن أن رابيو 
أبلغه بعدم الرغبة في تجديد التعاقد، 
الاع���ب  وض���ع  سيت���م  أن���ه  مؤك���دا 
عل���ى مقاعد الب���دالء لنهاي���ة الموسم، 
المفاوض���ات  ف���ي  المماطل���ة  بداع���ي 
وعدم احترام الن���ادي الذي تدرج بين 
صفوف ناش���ئيه، واالستهانة بمش���اعر 

جماهير النادي.

إدانة رسمية

سلطت الصحف اإليطالية الصادرة أمس األربعاء، الضوء على أزمة تجديد ماورو 
إي���كاردي، مهاج���م إنتر ميالن، لعقده م���ع النادي. وعنونت صحيف���ة “الجازيتا ديللو 
سبورت”: “إنتر.. هناك فوضى اسمها واندا، هي تهاجم النادي وتقول: أرادوا إعطاء 

إيكاردي ليوفنتوس.. ومسؤولو اإلنتر هادئون وفي يناير اجتماع التجديد”.

بي���ن  بيبيت���ا،  وال  مي���ان  “ال  وأضاف���ت 
إنزاج���ي وجات���وزو يف���وز الخ���وف 0-0.. 
الروسوني���ري الراب���ع بف���ارق نقطتين عن 
التس���يو.. والمب���اراة الس���ابعة لهيجواي���ن 
بدون أه���داف”. وتابعت “اليونايتد يقيل 
موريني���و وبوجبا يضح���ك. كونتي ضمن 

خيارات تدريب مانشستر يونايتد”.
ديلل���و  “كوري���ري  صحيف���ة  وأب���رزت 
سب���ورت” في غافه���ا: “من���زل إيكاردي.. 
المؤام���رات، نص���ف الحقائ���ق، األكاذي���ب 
والقلق.. مس���ألة التجديد بين إنتر ميان 
وإيك���اردي أصبحت مش���كلة. وان���دا نارا 

وكيل���ة وزوج���ة الاعب تري���د المزيد من 
المال، وماروتا يؤجل كل شيء ليناير”.

فيم���ا عنون���ت صحيف���ة “توت���و سبورت” 
ليخ���ت..  ودي  “يوفنت���وس  قائل���ة: 
االجتم���اع، حف���ل الفت���ى الذهب���ي أثب���ت 
أن���ه حاس���م: بع���د جائ���زة توت���و سبورت 
وتس���ليمها للهولن���دي، ُعق���د اجتم���اع بين 
مدي���ر  س���ار،  دي���ر  وف���ان  أنيل���ي  أندري���ا 
أياك���س، في فن���دق محل���ي للحديث عن 

المدافع وكين”.
وأضاف���ت “مورينيو يرح���ل، وتحول في 
مانشستر يونايتد. التواصل مع كونتي”.

وأردف���ت الصحيف���ة “إيك���اردي وفوضى 
التجدي���د، إنت���ر مي���ان ض���د واندا ن���ارا.. 
ويكف���ي  الصم���ت،  وأوسيلي���و:  ماروت���ا 

القصص الخيالية”.
وختم���ت “الصدم���ة، ريفر بلي���ت يتعرض 
لألندي���ة  العال���م  كأس  م���ن  لإلقص���اء 
بواسط���ة النادي العرب���ي.. العين فاز على 

بطل ليبرتادوريس بالمونديال”.

اهتم���ت الصح���ف اإلس���بانية، الص���ادرة أم���س األربع���اء، بحصول ميس���ي عل���ى جائزة 
الح���ذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، باإلضافة إلقالة البرتغالي جوزيه مورينيو 

من تدريب مانشستر يونايتد. وخرجت صحيفة ماركا بعنوان “العبقري مع األحذية”.

ف���ي  وتابع���ت “ميس���ي يصب���ح أول الع���ب 
تاري���خ كرة الق���دم يفوز بالح���ذاء الذهبي 5 
مرات، كما علق على فوزه بها بأنه لم يتوقع 

أن يحقق تلك اإلنجازات في بداياته”.
األندي���ة،  لموندي���ال  الصحيف���ة  وتطرق���ت 
المفاج���أة  اإلمارات���ي،  العي���ن  حق���ق  حي���ث 
الترجي���ح،  بضرب���ات  بلي���ت  ريف���ر  بإقص���اء 
والوص���ول ألول م���رة إل���ى نهائ���ي البطول���ة، 
وج���اء تعليقه���ا بعن���وان “العين ُيخ���رج ريفر 
بلي���ت ويوج���ه تحذي���را لري���ال مدري���د”. أما 
صحيف���ة مون���دو ديبورتيف���و، رك���زت عل���ى 
اقتراب توقيع برشلونة مع الفرنسي أدريان 
رابي���و، وخرج���ت بعنوان “صفق���ة قريبة من 
االنتهاء”. وأضافت “في فرنسا يؤكدون بأن 

الاعب توصل التفاق نهائي مع برشلونة، 
وسيتم اإلعان عن التفاصيل في يناير 
المقب���ل، الاع���ب سيص���ل ف���ي الصي���ف 

وسيستفيد من مكافأة التوقيع المجاني”.
وف���ي األعل���ى، تحدثت الصحيف���ة عن إقالة 
موريني���و بقوله���ا “م���و عل���ى الحاف���ة.. أزمة 
إل���ى  أدت  يونايت���د  مانشس���تر  ف���ي  كبي���رة 
رحيل���ه، وفلورنتين���و بيريز يراق���ب الموقف 
بالح���ذاء  ميس���ي  ف���وز  وبش���أن  باهتم���ام”. 
الذهب���ي، قال���ت الصحيف���ة “ميس���ي يحصل 
عل���ى حذائه الذهب���ي”. من جانبه���ا، واصلت 
صحيفة “سبورت”، الحديث عن فوز ميسي 
“هن���اك  العن���وان  وج���اء  الذهب���ي،  بالح���ذاء 
تج���دون األدل���ة”. وأكمل���ت “ميس���ي يحصل 

عل���ى 
جائ���زة الح���ذاء الذهبي 

للمرة الخامس���ة في مس���يرته، ويت���رك دليًا 
آخر لحفل الكرة الذهبية األخيرة”.

النج���م  تصريح���ات  الصحيف���ة،  ونقل���ت 
األرجنتيني، حيث قال “أش���كر برشلونة، هو 
أفض���ل فريق ف���ي العالم ويجعل كل ش���يء 
أسه���ل”. كما تابعت الصحيف���ة، صفقة رابيو 
بقوله���ا “رابي���و قريب م���ن برش���لونة، عرض 
يوفنت���وس فق���ط ه���و العائ���ق الوحي���د أمام 

انضمامه للفريق الكتالوني”.

وكاالتوكاالت

ميسي العبقريفوضى واندا

غالف الجازيتا ديللو سبورت

غالف صحيفة سبورت



tariq.albahar
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إعداد: طارق البحار

هذه معلومات سريعة ُقبيل اإلصدار المرتقب لفيلم Mary Poppins Returns من Walt DisneyStudios Motion Pictures المرشح لجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي في 
حف���ل جوائ���ز الغول���دن غلوب لعام 2018، بطولة إميلي بالنت في دور الُمربية المثالية صاحبة المهارات الس���حرية الفريدة والقادرة على تحويل أي مهمة عادية إلى مغامرة رائعة ال 
ُتنس���ى. في هذا الجزء الثاني الجديد من الفيلم الموس���يقي، تعود “ماري بوبينز” لتس���اعد في إبهار الجيل الجديد من عائلة “بانكس” وإدخال الس���عادة على قلوبهم بعد أن غابت عن 
حياتهم بسبب فقدان شخص عزيز. ينضم إلى هذه الُمربية الغامضة صديقها “جاك”، أداء الفنان لين مانويل ميراندا )“Moana“ ، ”Hamilton”(، وهو عامل إضاءة مصابيح الشوارع 

صاحب الشخصية المتفائلة الذي يساعد في إضاءة شوارع لندن وبث الحياة فيها.  

نبذة عن فريق عمل فيلم  

Mary Poppins Returns

 إميلي بالنت، المرشحة لجائزة أفضل 
ممثل���ة في فيلم موسيق���ي أو كوميدي 
غل���وب  الغول���دن  جوائ���ز  حف���ل  ف���ي 
لع���ام 2018، ت���ؤدي دور أفض���ل ُمربي���ة 
إنجليزي���ة على اإلط���الق، ماري بوبينز. 
وه���ي ُمربي���ة مثالي���ة تنف���رد بمه���ارات 
سحري���ة ممّيزة ُتمّكنها م���ن تحويل أي 
مهمة عادية إلى مغامرة مبهرة. وتعود 
م���رة أخ���رى إلى من���زل عائل���ة “بانكس” 
وال يب���دو عليه���ا أي مظاه���ر للتقّدم في 
العمر، لتس���اعد في إبهار الجيل الجديد 
م���ن عائلة “بانك���س” وإدخال الس���عادة 
عل���ى قلوبهم بعد أن غابت عن حياتهم 

بسبب فقدان شخص عزيز.
 

- ج���اك صديق قديم ل “م���اري بوبينز”، 
وي���ؤدي ه���ذه الش���خصية الفن���ان لي���ن 
مانوي���ل ميران���دا، وه���و عام���ل إضاءة 
مصابيح الش���وارع وصاحب ش���خصية 
ومًع���ا،  التف���اؤل.  وش���ديدة  ساح���رة 
“بانك���س”  عائل���ة  أطف���ال  يصطحب���ان 
في سلس���لة م���ن المغام���رات من وحي 
فانهم بش���خصيات نابضة  اللحظة ويعرِّ
والح���ب  ال���روح  إلع���ادة  بالحيوي���ة 
والبس���مة إلى منزلهم. وقد تم ترش���يح 
لي���ن مانوي���ل ميران���دا لجائ���زة أفض���ل 
ممث���ل في فيلم موسيق���ي أو كوميدي 
ف���ي حفل جوائ���ز الغولدن غل���وب لعام 

2018 على أدائه لدور “جاك”.
 

تؤديه���ا  بانك���س  جاي���ن  ش���خصية   -
الفنان���ة إميل���ي مورتيم���ر ف���ي الجزء 
الثاني الذي يص���در عام 2019. وفيه 
تكون “جاين” قد كبرت وتسَعد لعودة 
ُمربيته���ا من فت���رة الطفول���ة “ماري”. 
“جاين” ابنة ناشطة في مجال حقوق 

أمه���ا  حم���اس  ورث���ت  وق���د  الم���رأة، 
للقضايا الخيرية. وبينما تنشغل دائًما 
بالمطالب���ة بحق���وق العم���ال، إال أنه���ا 
تجد الوقت لمس���اعدة أخيها “مايكل” 

وأطفاله في كل فرصة ممكنة.
 

- إضاف���ًة إل���ى أداء دور بي���رت ف���ي 
الفيل���م األول، أدى دي���ك ف���ان داي���ك 
في���ه أيًض���ا دور الس���يد “دوز”، رئيس 
ي���ؤدي  البن���ك. واآلن  إدارة  مجل���س 
دور ابنه، السيد دوز االبن، الذي تقلد 
منصب والده كرئي���س مجلس إدارة 
بنك “فيدلتي فيدوشاري”، لكنه ُأجبر 

على التقاعد مؤخًرا.

 - من الشخصيات األخرى التي ظهرت 
مج���دًدا ف���ي ه���ذا الج���زء الثان���ي إلين، 
خادم���ة عائل���ة “بانك���س”. وه���ي تعم���ل 
ف���ي العن���وان 17 ش���ارع “تش���ري ت���ري 
الي���ن” من���ذ أن ك���ان “ماي���كل” و”جاين” 
طفلي���ن. لك���ن المنزل يب���دو اآلن مهمالً 
الفوض���ى.  م���ن  دائم���ة  حال���ة  وف���ي 
وت���ؤدي هذه الش���خصية المحبة للمرح 
الفنانة الحائزة عل���ى جائزة األكاديمية 
البريطانية لفنون الس���ينما والتلفزيون 
)بافت���ا( والغولدن غل���وب جولي والترز. 

وه���ي ال ت���زال مدب���رة من���زل “ماي���كل 
بانك���س” الذي كِبر وال ي���زال يقطن في 

17 شارع “تشري تري الين”. 

 - أنابيل بانكس، وتؤدي بيكسي دافيز 
ه���ذه الش���خصية، وه���ي ابن���ة “ماي���كل 
بانكس” التي تتس���م بالذكاء واإلصرار، 
وق���د تولت مع ش���قيقها الت���وأم المزيد 
من مسؤوليات البالغين في المنزل بعد 

وفاة والدتها.

- ج���ون بانك���س، أداء ناثاني���ل صال���ح، 
ه���و ابن “مايكل بانك���س” األكبر ويتمّيز 
بأنه لّماح ورصين. ويش���عر بمس���ؤولية 
لحماية ش���قيقته التوأم “أنابيل” وأخيه 
الصغير “جورجي” كما يساعد أبيه بعد 

وفاة والدته.

 - ش���خصية جورجي بانكس الذي يبلغ 
م���ن العم���ر ثمان���ي سن���وات أداء جويل 
دوس���ن، وهو مصدر البهج���ة في منزل 
عائل���ة “بانك���س”، فطبيعت���ه البشوش���ة 
تخت���رق الحزن ال���ذي خّيم مؤخًرا على 
“م���اري  ���ل  يتقبَّ م���ا  المن���زل. وسرع���ان 
بوبينز”، ويح���ث “أنابيل” و”جون” على 

قبول طرقها السحرية.

 Mary Poppins Returns يقّدم فيلم -
“م���اري” غريب���ة  قريب���ة  األول���ى  للم���رة 
األطوار “توبس���ي تيرفي”، وتؤدي هذه 
ستري���ب.  ميري���ل  الفنان���ة  الش���خصية 
تعي���ش “توبس���ي” ف���ي عالم خ���اص بها 
وتدي���ر  معكوس���ة.  في���ه  األش���ياء  كل 
ورش���ة إلصالح كل شيء والتي تنقلب 
رأًس���ا على عقب ف���ي “ثاني أربعاء” من 
كل ش���هر. وه���ي غريب���ة األط���وار ج���ًدا 
وال يمك���ن االست���دالل عل���ى أصله���ا من 
لهجتها، وتكتش���ف قيمة رؤية األشياء 

من “منظور جديد”.

بطول��ة إميلي بالنت المرش��حة ل��� “أفضل ممثل��ة بالغولدن غلوب”

”MARY POPPINS RETURNS“ ما ال تعرفونه

احتفلت الممثلة الكندية كاثرين وينيك، 
صاحبة شخصية “الجرثا” في المسلسل 
الشهير Vikings، أمس، بعيد ميالدها ال� 
41، بعد تحقيقها شعبية كبيرة وأرشيفا 
دراميا وسينمائي���ا كبيرا جدا في الفترة 
الماضي���ة، عق���ب ظهوره���ا المتمي���ز في 
السلس���لة الش���هيرة الت���ي تع���رض عل���ى 

شبكة قنوات “هيستوري”.
ويني���ك ت���م ترش���يحها لجائ���زة أفض���ل 
 ،2014 ع���ام  رائ���دة  مس���رحية  ممثل���ة 

وأفض���ل ممث���ل ف���ي عم���ل درام���ي عام 
للجائ���زة  ُرش���حت  كم���ا   ،-2015  2014
بمسلس���ل  ممثل���ة  ألفض���ل  الذهبي���ة 
تلفزيوني عام 2016، وحصدت “الجرثا” 
 ”Banff“ مهرج���ان  ف���ي  التمي���ز  جائ���زة 

العالمي عام 2015.
الممثل���ة الكندي���ة ش���اركت ف���ي أعم���ال 
سينمائي���ة ش���هيرة الع���ام الماض���ي، م���ن 
أهمه���ا The Dark Tower، كما ش���اركت 

.Geostorm أيضا في

عيد ميالد كاثرين وينيك
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األبط���ال  فيل���م  حقق���ه  كبي���ر  نج���اح 
ت���م  ال���ذي   ،”Aquaman“ الخارقي���ن 
عرض���ه األسبوع الماض���ي في عدد من 
ال���دول األوروبي���ة واآلسيوي���ة، محققا 
بلغ���ت 152 ملي���ون  إي���رادات عالمي���ة 
م���ن  أسب���وع واح���د فق���ط  ف���ي  دوالر 

عرضه.
 135 بلغ���ت  إي���رادات  الفيل���م  وحق���ق 
ملي���ون دوالر في الصين وحدها، بينما 
حق���ق في المكس���يك 1.4 مليون، وفي 

روسي���ا والبرازي���ل 1.3 ملي���ون، وف���ي 
يومي���ن  ف���ي  ملي���ون   2.2 إندونيس���يا 
فقط، و1.8 ملي���ون بالمملكة المتحدة، 

وفي تايوان 1.4، وفي الفلبين 1.1.
“أرث���ر  ح���ول  الفيل���م  أح���داث  وت���دور 
ك���وري” الذي يكتش���ف امتالكه قدرات 
الم���اء،  ف���ي  يتحك���م  تجعل���ه  خارق���ة 
ليكتش���ف انحداره من مملكة أطالنطا 
الخيالية، ويحاول إيقاف قوى ش���ريرة 

تريد تدمير المملكة.

تحّدثت  جوليا روبرت���س  عن اللحظة التي 
ش���عرت فيه���ا انها انس���انة مش���هورة، وذلك 
 ”Mystic Pizza“ بعد ع���رض فيلمه���ا األول
وه���ي انه���ا ذات م���رة ذهب���ت م���ع والدته���ا 
وشقيقتها الصغرى إلحدى صاالت السينما 

في جورجيا.
وهن���اك وبعد انته���اء عرض الفيل���م، ارادت 
فطلب���ت  الحم���ام،  إل���ى  الذه���اب  جولي���ا 

سي���دة منه���ا توقعيه���ا لك���ن الوق���ت حينها 
ل���م يك���ن مناسًبا، قائل���ة: “كان ذل���ك بعد أن 
انته���ى الفيلم أثن���اء تواجدي ف���ي الحمام، 
وتواج���دت هناك سي���دة، نادتن���ي قائلة:”يا 
فت���اة في الحجرة رقم واحد، هل كنت في 
فيلم Mystic Pizza؟”. وحينها ردَّت جوليا 
عليه���ا “آه، لي���س اآلن”، وف���ي ذل���ك الوقت 

شعرت ان نجمها بدأ يسطع فعال.

تريلل���ر  ثان���ي   Hulu ش���بكة  طرح���ت 
تش���ويقي رسم���ي للموس���م الثان���ي من 
واألكش���ن  العلم���ي  الخي���ال  مسلس���ل 
ب���دأ  المق���رر   ،)Marvel’s Runaways(

عرضه على الشبكة في 21 الجاري.
وي���دور المسلس���ل ح���ول مجموعة من 
المراهقي���ن ف���ي عال���م Marvel، الذي���ن 
يكتش���فون س���رًا، أن والديه���م أعض���اء 
تس���مى  ف���ي عصاب���ة ش���ريرة عظم���ى 

The Pride، لذل���ك يقررون الهروب من 
منازله���م، بعد أن تواجهه���م العديد من 
األزم���ات التي يتعلمون بس���ببها الكثير 
من األش���ياء ويصبح���ون عائلة واحدة 

في نهاية المطاف.
ليريك���ا  رين���زي فيلي���ز،  العم���ل بطول���ة 
أوكان���و، فرجيني���ا غاردن���ر، إري���ال بارر، 
جري���ج سولكين، أليغ���را أكوستا، كيفن 

وايزمان، أنجيل باركر.

Aquaman.. نجاح كبير

جوليا روبرتس.. النجمة المشهورة

Marvel’s Runaways

اختتمت مؤخرا فعاليات الدورة ألولى من مهرجان الدار البيضاء للفيلم 
العربي بحصول فيلم “تراب الماس” للمخرج المصري مروان حامد، على 
الجائزة الكبرى للمهرجان. وذهبت جائزة أفضل سيناريو لفيلم “الرحلة” 
إخ���راج محم���د الدراج���ي م���ن العراق، ف���ي حين حصل���ت الممثل���ة نادية 
الكوندا على جائزة أفضل دور نسائي في فيلم “وليلي” إخراج فوزي بن 
سعيدي من المغرب، في الوقت الذي حصل فيه الممثل ماجد الكدواني 
على جائزة أحسن دور رجالي في فيلم “تراب الماس”. أما جائزة أفضل 
إخ���راج فع���ادت إلى المخرج م���روان حامد، في حين ظف���ر بجائزة لجنة 
التحكي���م فيل���م “إلى آخر الزم���ان” إخراج ياسمين الش���ويخ من الجزائر. 
وثّمن���ت لجن���ة التحكيم ال���دور الذي قامت ب���ه الطفل���ة روان سكاف في 
فيلم “مس���افر حلب إسطنبول” إخ���راج أنداش هازيندا أوغلو من األردن 
وتركي���ا. وش���هد حف���ل الختام تكريم المخ���رج الس���ينمائي المصري خالد 
يوس���ف، ال���ذي يع���د أحد صن���اع الس���ينما العربي���ة، حيث ت���م منحه درع 
المهرج���ان. وتضمن���ت المس���ابقة الرسمي���ة 8 أف���الم هي “كمي���رة” إخراج 
عبدهللا الجنيدي من اإلمارات العربية المتحدة، و”تراب الماس”، إخراج 
م���روان حامد م���ن مصر، و”الرحلة” إخ���راج محمد الدراج���ي من العراق، 
و”مس���افر حل���ب إسطنبول”، إخ���راج أن���داش هازيندا أوغلو م���ن األردن 
وتركي���ا، و”ليل���ي” إخراج فوزي ب���ن سعيدي من المغرب، و”ل���دّي” إخراج 
محمد بن عطية من تونس، و”إلى آخر الزمان” إخراج ياسمين الش���ويخ 

من الجزائر، و”كتابة على الثلج” إخراج رشيد مشهراوي من فلسطين.

وض���م قس���م البانورام���ا العربي���ة تس���عة أف���الم أيضا ه���ي “أس���وار القلعة 
الس���بعة” إخراج أحمد راش���دي )الجزائ���ر(، و”كارما” إخ���راج خالد يوسف 
)مص���ر(، و”محب���س” إخراج صوفي بط���رس )لبنان(، و”الرج���ال فقط عند 
الدف���ن” إخراج عب���دهللا الكعب���ي )اإلم���ارات العربية المتحدة(، و”ش���باب 
ش���ياب” إخراج ياسر الياسري )اإلمارات العربية المتحدة(، و”بركة يقابل 
برك���ة” إخراج محمود صباغ )الس���عودية(، و”الجايدة” إخراج سلمى بكار 
)تونس(، و”ذيب” إخراج ناجي أبو نوار )األردن(، و3000 ليلة إخراج مي 

المصري )فلسطين(.

“تراب الماس” للمخرج مروان حام��د يحصد الجائزة الكبرى

ختام “الدار البيضاء للفيلم العربي”

تمكنت النجمة العالمية كارين جيالن من تصدر قائمة موقع IMDB للنجوم األكثر شعبية 
عل���ى مس���توى العال���م خ���الل 2018، إلى جان���ب مجموعة م���ن النجوم الذي���ن كانوا محط 
اهتم���ام الجمه���ور، نظ���را لم���ا قدموه خالل األش���هر الماضية م���ن أعمال ممي���زة دراميا أو 

تلفزيونيا.

الس���ينما  بيان���ات  قواع���د  موق���ع  وأعل���ن 
والتلفزي���ون IMDB، وال���ذي يعتبر من أهم 
المواقع الترفيهية التي ترصد حجم متابعة 
ف���ي مختل���ف  الفناني���ن، وم���دى ش���هرتهم 
وممث���الت  ممثلي���ن  ال10  العال���م  أنح���اء 
األكثر شعبية في 2018. وتضمنت القائمة 
مجموعة من الوج���وه الجديدة التي تظهر 
ألول مرة، عدا الممثل توم هاردي. واعتمد 
 STAR الموقع في تقييمه على إحصاءات
نس���ب  الت���ي توض���ح  meter األسبوعي���ة، 
مش���اهدة الصفح���ات المتعلق���ة بالمش���اهير 

على الموقع على مدار العام.
وج���اءت النجم���ة العالمي���ة كاري���ن جي���الن 
ف���ي المرك���ز األول، بفض���ل مش���اركتها ف���ي 
فيلم Avengers: Infinity War، إلى جانب 

خوضه���ا تجربته���ا اإلخراجي���ة األول���ى في 
فيلم The Party’s Just Beginning. ومن 
المنتظر أن يس���تمر نشاطها في عام 2019 
 ،Avengers: Endgame م���ن خ���الل فيل���م
 Jumanji: Welcome والج���زء الثاني م���ن
براي���س  احتل���ت  بينم���ا   .to the Jungle
داالس ه���وارد ابن���ة المخ���رج رون ه���وارد، 
Ju-  للمرك���ز الثاني م���ن القائمة بفضل فيلم

ال���ذي   ،rassic World: Fallen Kingdom
تخطت إيراداته مليار دوالر.

ف���ي حين حلت النجمة الس���ويدية أليس���يا 
فيكان���در بالمرك���ز الثال���ث، بع���د تجس���يدها 
Tomb Raid-  ششخصية “الرا كروفت” في
er، وأثبت���ت م���ن خالل ه���ذا الفيل���م أنها 

قادرة على تقديم أدوار مختلفة.

النجم��ة العالمي��ة كاري��ن جي��الن ف��ي ص��دارة الفنانات

قائمة IMDB للنجوم األكثر شعبية
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تكون اتصاالتك المهنية صعبة قليلاً ومعقدة.

 ال تبعث خطر اليأس في نفسك.

ا. تنعم بيوم مهني مناسب وتختبر جديداً

تتخلص من هموم الماضي الثقيلة.

ا نحو األفضل. خذ المبادرة وسر قدماً

أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت.

ا عالية وتتقدم. تضع لنفسك أهدافاً

تفرح لما تحصل عليه من تفّهم ودعم.

ا. حالتك النفسية المشوشة تؤثر سلباً

قد تكون عرضة لمرض يضطرك لملزمة المنزل.

اخرج في نزهة آخر األسبوع واكسر الروتين.

تقلق كثيرا بسبب قرب موعد اللقاء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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  ياسر عرفات ومعه 
ما يقارب األربعة 

آالف مقاتل 
فلسطيني 

يغادرون 
مدينة طرابلس 

بعد االجتياح اإلسرائيلي 
للبنان.

أثارت الفنانة شمس 
الكويتية غضب جمهورها 

بسبب ظهورها مرتدية 
“قميص نوم” في بداية 
كليب أغنيتها الجديدة 

الذي طرحته منذ ساعات 
على قناتها الرسمية 

بموقع “يوتيوب”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ب����رع����اي����ة خ���������ادم ال����ح����رم����ي����ن ال���ش���ري���ف���ي���ن

انطالق فعاليات مهرجان الجنادرية

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الخميس حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”، في دورته الثالثة 
والثلثين الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، تحت عنوان ”وفاء ووالء”، والمتضمن س���باق الهجن الس���نوي الكبير، كما ُيش���ّرف الحفل الخطابي والفني للمهرجان. 
أعلن ذلك وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة صاحب السمو األمير خالد بن عبدالعزيز بن عّياف، خلل المؤتمر الصحافي 

الذي عقده سموه في مقر المركز اإلعلمي بوكالة األنباء السعودية بالرياض، حيث سلط سموه الضوء على أبرز فعاليات وبرامج المهرجان.

وأش���ار سم���و األمي���ر خال���د بن عي���اف إلى 
أن مهرج���ان الجنادرية ال���ذي يرعاه خادم 
الحرمين الشريفين يحمل هذا العام شعار 
“وف���اء ووالء”، وتب���دأ فعالي���ات المهرجان 
كالمعت���اد بس���باق الهج���ن الس���نوي الكبي���ر 
الن���واة األولى له���ذا المحف���ل الوطني، كما 
الحف���ل  المهرج���ان  وضي���وف  سيش���رف 
الي���وم  نف���س  مس���اء  والفن���ي  الخطاب���ي 
وال���ذي سيتضمن أوبريت “تدلل يا وطن“، 
كم���ا سيت���م تكريم ع���دد من الش���خصيات 
ومنجزاته���ا  إسهامه���ا  نظي���ر  الس���عودية؛ 
ع���دة؛  مج���االت  ف���ي  للوط���ن  وخدمته���ا 
المهرج���ان  فعالي���ات  ذل���ك  بع���د  لتنطل���ق 
المتنوعة بش���قيها الثقاف���ي والتراثي على 
م���دى 3 أسابي���ع، كم���ا يش���ّرف المهرج���ان 
الش���ريفين  الحرمي���ن  خ���ادم  باستقب���ال 
ضي���وف المهرج���ان ي���وم األح���د المقب���ل، 
وسيش���مل برعايته الكريمة حفل العرضة 
الص���االت  ف���ي  ُيق���ام  ال���ذي  الس���عودية 
الرياضي���ة بطري���ق الدرعية ي���وم الثالثاء 
األصيل���ة  الس���مات  كأح���د  المقب���ل،  بع���د 

والعريقة لمهرجان الجنادرية.
وقّدر سم���و وزير الح���رس الوطني الدعم 
الكبي���ر والمس���اندة الدائمة م���ن ولي العهد 
نائب رئيس مجل���س الوزراء وزير الدفاع 
صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز الذي يحرص ويوجه 
دائًما لظهور المهرجان بالصورة المش���رفة 
المملك���ة  وثقاف���ة  ت���راث  تعك���س  الت���ي 
العربي���ة الس���عودية عل���ى الوج���ه األمث���ل، 
وتجس���د الترابط والتالحم بين أبناء هذا 
الوط���ن على أرض الجنادرية التي تس���عد 
باحتضان المش���اركين من مختلف مناطق 

المملكة والوزارات والقطاعات.
وق���دم سمو وزير الحرس الوطني ش���كره 
وتقدي���ره لوزي���ر الداخلية صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر عبدالعزي���ز ب���ن سع���ود بن 
ناي���ف عل���ى توجيهاته ومتابعت���ه وتقديم 
ل���كل م���ا  جمي���ع التس���هيالت والخدم���ات 
م���ن ش���أنه إنج���اح المهرج���ان وفعاليات���ه 

المتنوعة خالل هذا العام.

وق���ال سموه “يأتي ه���ذا المؤتمر للتعريف 
ال���دورة  وفعالي���ات  ونش���اطات  ببرام���ج 
الثالث���ة والثالثي���ن، ونح���ن ننظ���ر لإلعالم 
بمختلف وسائله شريكا أساسيا للمهرجان 
من���ذ انطالقت���ه قبل م���ا يربو عل���ى الثالثة 
عق���ود.. واإلعالم كم���ا تعلمون ه���و رسالة 
وأمان���ة ومس���ؤولية قب���ل أن يك���ون مهنة، 
لكون���ه م���ن ينق���ل ويرص���د ويق���دم النق���د 
البن���اء اله���ادف ويط���رح اآلراء المختلف���ة 
ويس���هم يله التعرف على جوانب القصور 

ومعالجتها”. 
وأش���اد سموه بدور وتع���اون وزير الثقافة 
صاح���ب الس���مو األمي���ر ب���ن عب���دهللا ب���ن 
فرح���ان لحرص���ه عل���ى إنج���اح المهرجان، 
مؤك���ًدا دور جامعتي الملك سعود واإلمام 
محم���د ب���ن سع���ود اإلسالمي���ة، ودعمهم���ا 
للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وذلك 
بحض���ور عدد من ط���الب وطالبات قس���م 

اإلعالم في كال الجامعتين.
كم���ا أع���رب سموه ع���ن سعادته بمش���اركة 

ضي���ف  كدول���ة  إندونيس���يا  جمهوري���ة 
ه���ذا الع���ام، متطلع���ا أن تك���ون مش���اركة 
األش���قاء اإلندونيس���يين متميزة لما تمثله 
حض���اري  وثق���ل  مكان���ة  م���ن  إندونيس���يا 
مؤك���دا  ومعرف���ي،  وإنس���اني  وثقاف���ي 
أن ه���ذه المش���اركة تأت���ي ف���ي إط���ار نهج 
قيادتن���ا الرش���يدة في مد جس���ور التقارب 
والتواصل وعقد الش���راكات وتعزيزها مع 
مختل���ف دول العال���م الش���قيقة والصديقة 

في شتى المجاالت.

األمير خالد بن عبدالعزيز

“س���الم يا البحرين” عمل غنائي رفيع 
متميز كتبه ولحنه وتصدى إلخراجه 
شاش���ة  عب���ر  وب���ث  النج���ار،  عل���ي 
تلفزي���ون دول���ة الكوي���ت ومنص���ات 
التواص���ل االجتماعي، وج���اء إهداء 
البحري���ن  مملك���ة  وش���عب  لقي���ادة 
بمناسب���ة عيده���ا الوطن���ي، وه���و من 
إنت���اج وزارة اإلع���الم، منت���ج منف���ذ 

»سي اس برودكشن«.
أحم���د  الموسيق���ي  بالتوزي���ع  ق���ام 
عب���دهللا  الص���وت  الق���الف، هندس���ة 

التصوي���ر واإلض���اءة  مب���ارك، مدي���ر 
محم���د حم���ود، مدي���ر اإلنت���اج ف���واز 
الدوخي، والالفت أن كلمات األغنية 
تضمنت كلمات ألغان خليجية بارزة، 
واسع���ة  أص���داء  األغني���ة  وحقق���ت 
وانتش���ارا كبيرا في وسائل التواصل 
م���ن  استط���اع  النج���ار  االجتماع���ي. 
خالل تل���ك التجربة الفنية المتكاملة 
أن يقدم عمال غنائيا جميال جمع بين 
العاطفة والحب والمش���اعر الوطنية 

لمملكة البحرين.

علي النجار يغّني “سالم يا البحرين”
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1973
اغتيال رئيس الوزراء اإلسباني لويس كاريرو بالنكو بتفجير سيارة مفخخة.

 1989
الواليات المتحدة ترسل قواتها إلى بنما؛ إلزاحة رئيسها مانويل نورييغا.

1995
الناتو تبدأ باالنتشار في البوسنة والهرسك؛ إلحالل السالم.

1999
مقاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية بعد استعمار برتغالي.

 1522
سقوط جزيرة رودس في أيدي العثمانيين بعد حصار دام 6 أشهر.
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ط��رح الفن��ان اللبناني زياد برج��ي فيديو كلي��ب أغنيته الجديدة 
“قاعد على قلب��ك” من فيلم “المهراجا” عب��ر “يوتيوب” بعد 
طول انتظ��ار.. األغنية من كلمات وألحان زياد برجي نفس��ه، 

وتوزيع شريف قاسم.
يذكر أن الفيلم من بطولة زياد وداليدا خليل في تكرار للثنائية 

بينهما، ويشارك في بطولته أيضًا الممثلون جوليا قصار، إيلي 
مت��ري، عباس جعف��ر، ودانا حلب��ي. النص للكاتب الس��وري رافي 

وهبي تحت إدارة المخرج فادي حداد.

تس��جل الفنانة روعة ياسين أولى مش��اركاتها ضمن الموسم 
الدرامي الجديد، من خالل مسلس��ل “ناس من ورق” إخراج 
الفن��ان وائل رمض��ان، وتأليف أس��امة كوك��ش، والعمل 
اجتماعي تراجي��دي كوميدي يحمل جرعة إنس��انية عالية، 
متصل منفصل الحلقات، وتدور أحداثه حول شقة في بناء 

يت��م تأجيرها في كل حلقة لمس��تأجر جديد يأتي حاماًل معه 
قصته ومشكالته، أما الجوار فهم عبارة عن ثالث عائالت إضافة 

إلى أسرة الناطور.

تس��تعد المطربة كارمن س��ليمان لط��رح أغنية جديدة 
مص��ورة عل��ى طريقة الفيدي��و كليب بمناس��بة رأس 
الس��نة، حي��ث انتهت م��ن تصويرها أخي��راً، واألغنية 
م��ن كلمات س��امي عل��ي، وألح��ان مصطف��ى جاد، 
وتوزيع ماز. وأكد مؤلف األغنية سامي علي أنه سعيد 

بالتع��اون م��ع كارم��ن س��ليمان، موضح��ًا أن األغنية 
جديدة ومختلفة عن أعم��ال كارمن الغنائية التي قدمتها 

من قبل.

جديد كارمنناس من ورق“قاعد على قلبك”



ت��ص��وي��ر م��س��ل��س��ات ك��وي��ت��ي��ة ف���ي ب��ي��روت

تعود الفنانة ميريام فارس لممارسة نشاطها الفني بعد انقطاع دام  «
عدة اشهر ألسباب صحية حيث لم تكشف تفاصيلها، وال طبيعة 

المرض الذي عانت منه مع تأكيدها بأنه ليس سرطان الثدي وفيما 
طرحت أغنيتها “قومي” عبر YouTube تصدرت مواقع التواصل 

االجتماعي بخبر عودتها للعمل الفني وللحفالت قريبًا. كما أعلنت 
عبر حسابها على “فيسبوك” اختيارها لتكون سفيرة إلحدى العالمات 

التجارية الشهيرة.

يتجه منتجون كويتيون إلى وجهة جديدة لتصوير مسلس���اتهم الجديدة التي س���تعرض في ش���هر رمضان المبارك المقبل، فبعد أن قضوا أكثر من عش���ر س���نوات في ربوع رأس 
الخيم���ة ودب���ي.. اتجه���وا هذا العام إلى بيروت. حمل المخرج غافل فاضل أوراقه وفريق عمله وسافر إلى بيروت، العاصمة الجميلة التي يحبها الكويتيون، لتصوير مسلس���له الجديد 
»أحالم ال تنتهي« في ربوع صيدا الجميلة، حيث الحياة البحرية ونسائم البحر األبيض المتوسط وتاريخ من الحضارة، بدأ يصور مشاهد من مسلسله تتحدث عن شاب كويتي يعيش 

بجوار أسرة لبنانية تساعده في دراسته.

المخ���رج خل���ف العنزي ال���ذي يعود إلى 
الدراما من جديد، حمل معداته وفريق 
عمله وسافر إلى لبنان.. في أزقة بيروت 
القديم���ة الجميل���ة بدأ يصور مسلس���له 
الجديد »ول���و..«، العنزي له رؤية خاصة 
ب���ه دائما، يبتعد ع���ن التقليدية ويبحث 
عما هو جديد في عالم اإلخراج، اختار 
الجم���ال  ف���ي عاصم���ة  أماك���ن خاص���ة 
وجوان���ب مخفية م���ن تاريخها العريق، 
قصت���ه تحكي ع���ن زوجين كانا يعمالن 
ف���ي الكويت وعادا إلى بيروت.. وهناك 
يح���اوالن مس���اعدة أس���رة كويتية في 
البح���ث ابنهم���ا المختف���ي من���ذ سنوات 

الحرب األهلية قبل ثالثين سنة.
»أمني���ة واح���دة ال تكف���ي«، به���ذا العمل 
ستط���ل ه���دى حس���ين عل���ى جمهورها 
ه���ذا الع���ام ف���ي ش���هر رمض���ان الق���ادم، 
تألي���ف من���ى الش���مري واخ���راج محمد 
القف���اص، ج���زء من مش���اهد المسلس���ل 

ستصوره���ا هدى ف���ي بي���روت، غادرت 
هذا األسبوع إلى هذه المدينة الجميلة 
وبع���ض  القف���اص  المخ���رج  برفق���ة 
الختي���ار  معه���ا  المش���اركين  الممثلي���ن 
مواق���ع التصوير المناسبة والتي يتوقع 

أن تبدأ به بعد أسبوعين.
وقب���ل أسبوعي���ن تقريب���ا ك���ان وفد من 
تلفزي���ون الكوي���ت ف���ي رب���وع بيروت، 
حي���ث انته���ى م���ن تصوير مش���اهد من 
نوري���ة  أ.د.  بتأليف���ه  قام���ت  مسلس���ل 
الروم���ي، يتحدث ع���ن حقبة من تاريخ 
الكوي���ت ف���ي الس���تينات حي���ث كان���ت 
بي���روت وجه���ة الكويتيي���ن الس���ياحية 
واالقتصادية.. هناك ع���اش الكويتيون 
أياما جميل���ة، وثقتها د. الرومي بقلمها، 
وبه���ذا العم���ل يع���ود تلفزي���ون الكويت 
لإلنت���اج الدرامي م���ن جديد بعد توقف 

أكثر من ثالثين سنة تقريبا.

الخميس
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يرى الفنان الش���اب حس���ن الماجد أن الس���احة الفنية البحرينية مريضة وتحتاج الى عملية 
جراحي���ة وبعدها عاج طبيع���ي، كما ان الفنان البحريني لم يأخذ فرصته الكاملة والس���بب 
واض���ح ومع���روف وهو جمود الس���احة الفنية وجوه���ا غير الصحي. “ الب���اد” التقت بالفنان 

المبدع وصاحب األدوار المتميزة حسن الماجد وسجلت معه هذه الوقفة:

ما جديدك؟ «

التحضير لفيديو كليب جديد للفنان الش���اب 
السعودي زايد الصالح في مملكتنا الغالية.

أيهما اقرب إلى نفسك المسرح  «
أم التلفزيون؟ 

المس���رح ه���و الح���ب الحقيق���ي ل���ي وتعلمت 
في���ه أ ب ت الف���ن ولك���ن في الفت���رة األخيرة 
ابتع���دت ع���ن المس���رح بحك���م انش���غالي م���ع 
التلفزي���ون، علم���ا ب���أن المس���رح يحت���اج الى 
وق���ت اكثر ومجه���ود مضاعف ع���ن اي حقل 
إبداعي آخر. المس���رح ش���يء مختل���ف تماما 
وال يمك���ن مقارنت���ه م���ع أي ن���وع م���ن الفنون 

االخرى. 

ما أبرز عيوب الساحة الفنية في  «
البحرين؟

الس���احة الفني���ة البحرينية مريض���ة وتحتاج 
ال���ى عملي���ة جراحية وبعدها ع���الج طبيعي، 
نحن يا عزيزي نفتقر للسوق الحقيقية، ومن 

اكب���ر عي���وب الحرك���ة الفني���ة عندن���ا هي 
انفصالها بشكل كبير عن لغة األرقام، 

وأعن���ي باختص���ار التج���ارة الفني���ة 
الراقية المفيدة والممتعة.

هل يمكننا القول إن  «
الشباب قد أخذ فرصته 

أم ال؟ 

التركي���ز  م���ع  طبع���ًا ال، 
بي���ن  فرق���ا  هن���اك  أن 
الذي يشتغل  الشباب 
في السوش���يل ميديا 
الحقيق���ي،  والف���ن 
أو  تلفزي���ون  س���واء 
نفس���ي  ع���ن  مس���رح. 
ه���م  وم���ن  ش���خصيا 
ف���ي جيلي لق���د تعلمنا 

واش���تغلنا مع أش���خاص كان لهم ب���اع طويل 
في الفن واإلب���داع واستفدنا منهم كثيرا وال 
زلنا، فقد كانوا بمثابة المدرسة لنا، أما شباب 
الي���وم فهم مختلف���ون تماما ألنهم يعيش���ون 
عصر الس���رعة، فليس كل م���ن وضع صورته 
ون���ال  االجتماع���ي  التواص���ل  وسائ���ل  ف���ي 
استحس���ان الن���اس م���ن الض���رورة أن يك���ون 

فنانا.

البحرين ليس بها نجوم.. هذا ما  «
يقال، ما تعليقك؟ 

البحري���ن “مليانه نجوم” ولكن ال توجد عندنا 
صناع���ة النج���م. بينما ف���ي ال���دول المجاورة 
ت���رى هناك فنانين يفتقرون إلى أدنى معايير 
النجومية ولكنهم بقدرة قادر أصبحوا نجوما 
والسبب البيئة الفنية النشطة التي يشتغلون 
فيه���ا والت���ي تس���اعدهم على الظه���ور مرارا، 
أم���ا الفنان البحرين���ي فتراه يجته���د أضعافا 
مضاعفة بيد أن كل مجهوده يتالشى سريعا 
وم���ن ث���م يع���ود أدراج���ه ويجلس ف���ي بيته 
والس���بب.. قل���ة األعمال وهذه هي إش���كالية 

صعوبة صناعة النجم.

من الممثل  «
الذي تود أن تقف 

أمامه؟

أستاذي ومعلمي الذي اشتغلت 
معه كثيرا ولكن لم يتس���نى لي 
الوقوف أمامه في “مشهد” 
الرائ���ع  الفن���ان  وه���و 

جمعان الرويعي.

ما الدور الذي  «
تتمنى القيام به؟

دور  هن���اك  لي���س 
ولكن���ي  مح���دد، 
اق���دم  أن  أتمن���ى 
استخ���دم  دورا 
في���ه أدوات���ي مثل 

استخ���دام الجيت���ار أو لغت���ي الهندي���ة أو لغة 
الجسد والتعبير الحركي.

أشخاص لهم الفضل عليك سواء  «
في الوسط الفني أم خارجه؟

أوال والدت���ي الحبيب���ة وث���م أخت���ي الكبي���رة، 
وم���ن الوس���ط الفن���ي واقوله���ا دائم���ا الفن���ان 
ناصر السعدون، والفنان ياسر سيف، والفنان 
جمعان الرويعي، واإلعالمي سامي هجرس، 

وعبدهللا خالد الدوسري.

هل أخذ الفنان حسن الماجد  «
فرصته كما ينبغي؟

ال أتص���ور أن حس���ن الماجد ق���د اخذ فرصته 
كما ينبغي ولكنه أفضل حاال من اآلخرين في 
الوسط الفني، عموما وحس���ب رأيي ال يوجد 

فن���ان بحريني أخذ فرصته الكاملة والس���بب 
واض���ح ومعروف وهو جمود الس���احة الفنية 

وجوها غير الصحي.

يقال إن كل ساحة فنية فيها  «
شللية.. هل توافق؟

م���ن الطبيع���ي أن تكون ف���ي الس���احة الفنية 
“الش���للية” وهن���اك ج���زء صحي وآخ���ر سلبي 
وهو المتعلق بالمحسوبيات وتبادل المصالح 

وكل ما يضر بالساحة.

 كلمة أخيرة. «

أتمن���ى أن تكون الس���احة الفنية في البحرين 
وم���ن كل قلب���ي بأفض���ل حاالته���ا، وان تع���ود 
عجل���ة اإلنت���اج لنعم���ل مسلس���الت رمضانية 

وغير رمضانية أفضل وان تشارك مسلسالتنا 
المس���ابقات المختلف���ة وتف���وز ونرف���ع اس���م 
البحرين عاليا، فهذا الوطن يس���تاهل وأخيرا 
أضي���ف عل���ى الفن���ان أن يجاهد ويس���عى وال 
يتوق���ف عن���د محط���ة معين���ة، فطري���ق الفن 

طريق طويل وشاق والجميل فيه هو تقديم 
األفضل وعدم الي���أس وعدم االنتظار. طالما 
عندن���ا الرغب���ة والطم���وح فكل ش���يء ممكن 
تحقيق���ه خاص���ة في عالم الف���ن الذي يحتاج 

إلى صبر.

الماجد: ال يوجد فنان بحريني أخذ فرصته الكاملة
ال����س����اح����ة ال���ف���ن���ي���ة م����ري����ض����ة وت����ح����ت����اج إل�������ى ع��م��ل��ي��ة

أسامة الماجد
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“عالج ثوري” للسرطان األكثر فتكا بالرجال
توص���ل علماء في كلية “كينغز كوليدج” في 
لن���دن إلى ع���اج جديد يق���ول الباحثون إنه 
قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة آلالف الرجال 

الذين يعانون سرطان البروستاتا المتقدم.
وبحسب موقع “نيوز ماكس” يحتوي العاج 
الجدي���د عل���ى نوع م���ن البروتي���ن الصناعي 
يدع���ى اإلنترلوكي���ن أو IL-15، حيث يحري 
حقن���ه ف���ي ال���ورم، مم���ا يزي���د ع���دد الخايا 
المناعية التي تكافح الس���رطان ويؤدي إلى 

قتل الخايا الخبيثة وتقليص األورام.
الس���ريرية  التج���ارب  العلم���اء عب���ر  ويأم���ل 
األورام  تقلي���ص  ف���ي  البروتي���ن  ينج���ح  أال 
فحس���ب، بل يعمل على توفير حماية دائمة 

من المرض حتى ال يعود مرة أخرى.
ووفق���ا لتقري���ر ساب���ق ف���ي صحيف���ة “ديلي 
البش���رية  ف���إن الخاي���ا  البريطاني���ة،  مي���ل” 
IL- تحتوي بش���كل طبيع���ي عل���ى البروتين
15، فيما تس���اعد إعادة حقن البروتين على 
تعزي���ز مس���توياته، مما يدعم جه���از المناعة 

في حربه ضد الخايا السرطانية.
ويتس���بب سرط���ان البروستات���ا ف���ي وف���اة 

ثاث���ة أرب���اع الرجال المصابي���ن في مراحل 
متقدم���ة، في غضون 4 سنوات من اإلصابة 
به. ويأم���ل الباحثون في أن تس���هم التقنية 
الجدي���دة ف���ي من���ع انتش���ار الس���رطان إل���ى 
أعضاء الجس���م األخرى، وتفادي التعقيدات 

الطبية.
“كينغ���ز  ف���ي  الب���ارزة  الباحث���ة  وبحس���ب 
أظه���رت  غالوستي���ان،  كريس���ين  كولي���دج” 
التج���ارب المعملية المبك���رة أن IL-15 تمكن 

من تقليص حجم األورام بأكثر من النصف.
وأضاف���ت: “لديه القدرة عل���ى تغيير قواعد 
اللعب���ة فيم���ا بالرج���ال المصابي���ن بس���رطان 
تقدي���رات جمعي���ة  وبحس���ب  البروستات���ا”. 
يزي���د  م���ا  أصي���ب  األميركي���ة،  الس���رطان 
بس���رطان  سنوي���ا  ش���خص  أل���ف   164 ع���ن 
البروستات���ا ف���ي الوالي���ات المتح���دة الع���ام 
2018، بينم���ا توقع���ت الجمعي���ة أن يتوف���ى 

منهم ما يقرب من 30 ألفا.

حظ���رت سلط���ات مدين���ة الن���غ فان���غ 
بمقاطع���ة خب���ي الصينية زين���ة أعياد 
االحتف���ال  مظاه���ر  وجمي���ع  المي���اد 

المتعلقة بهذا العيد.
 South China“ صحيف���ة  وذك���رت 
Morning Post” أن العديد من المدن 
ف���ي الصي���ن تش���هد فعالي���ات ش���عبية 
مختلفة في أعياد المياد، على الرغم 
من أن���ه ال يحتف���ل رسميا هن���اك بعيد 

المياد.
أن  إل���ى  أيض���ا  الصحيف���ة  وأش���ارت 
مس���ؤولي مدينة الن���غ فان���غ يعاقبون 
وأكالي���ل  المي���اد  أش���جار  بي���ع  عل���ى 
الزه���ور أو الج���وارب، ومختلف رموز 
زين���ة عيد المياد حتى أن “بابا نويل” 
ش���وارع  ف���ي  التج���ول  م���ن  ممن���وع 

وساحات المدينة.

وتهيب سلطات المدينة بالسكان  «
لإلبالغ عن أي أنشطة دعائية 

“تشجع الدين” في األماكن 
العامة.

“بابا نويل” ممنوع 
في مدينة صينية أق���ام رجل صيني “حفل زف���اف” على طفلته 

الصغي���رة البالغ���ة من العمر 4 سن���وات فقط، 
والت���ي ترق���د في المستش���فى بس���بب مرض 

خطير، وذلك من أجل تحقيق حلمها.
ففي إحدى مستش���فيات العاصم���ة الصينية 
بكين، أقام األب حفا بس���يطا للغاية لطفلته 
الت���ي تعان���ي نوعا خطيرا م���ن سرطان الدم، 
مم���ا يجعله���ا مه���ددة بالم���وت ف���ي غض���ون 
ش���هرين، إذا لم يس���تطع الوالدان جمع المال 

الكافي لعاجها. وقال األب يوان الذي انفطر 
قلبه على طفلته ياكس���ين إنه وعائلته أنفقوا 
كل مدخراته���م خال رحل���ة العاج منذ نحو 
عامين، مشيرا إلى أنه اقترض نحو )60 ألف 

دوالر( لدفع الفواتير الطبية.
وف���ي مع���رض حديث���ه، ق���ال األب إن طفلته 
أخبرته أنها تريد أن تكون عروسا، لذلك قرر 
ترتي���ب الحف���ل ف���ي جناحها في مستش���فى 

بورين في بكين.

انتهى حفل زفاف ف���ي إقليم البنجاب في 
الهند بطريقة مأساوية، فعندما نفد الطعام 
ولم يعد كافيا للضيوف، تحول العرس إلى 
معرك���ة، تراش���ق فيها الضي���وف بالصحون 

والكراسي.
أح���د  صوره���ا  فيدي���و  لقط���ات  وأظه���رت 
الحض���ور، فوضى عارم���ة، وصلت للخارج، 
كم���ا بدأ ع���دد من الحضور برمي عش���وائي 

للكراسي والصحون.
تعرض���وا  الحض���ور  م���ن  ع���ددا  أن  وب���دا 

إلصاب���ات خال الش���جار، حي���ث ظهر عدد 
منهم ملقي على األرض، متأثرا بإصابات.

إن  بوس���ت”  “نيوي���ورك  صحيف���ة  وقال���ت 
الزفاف وف���ر المش���روبات الكحولية خال 
كافي���ا،  يك���ن  ل���م  الطع���ام  ولك���ن  الحف���ل، 
مم���ا يعن���ي أن اإلف���راط ف���ي المش���روبات 
الكحولي���ة قد يكون أح���د أسباب الفوضى 
الت���ي جرت ف���ي الحفل. ولم يع���رف ما إذا 
ألق���ت الس���لطات القب���ض على أح���د خال 

الحفل.

أب يقيم حفل زفاف البنته يفطر القلوب

نفد الطعام فتحول العرس إلى مأساة

شجرة عيد المياد في ساحة “القديس 
ستيفان” في فيينا، النمسا )رويترز(

أث���ارت أح���دث أغان���ي الفنان���ة اللبناني���ة ميريام ف���ارس جدال واسعا عل���ى مواقع 
التواص���ل االجتماع���ي بس���بب الطريق���ة الت���ي ص���ور بها الفيدي���و كلي���ب، الثقافة 
التواص���ل  لمواق���ع  المس���تخدمين  بع���ض  ووج���ه  عموم���ا.  والس���ود  اإلفريقي���ة 
االجتماعي انتقادات لفيديو كليب أغنية “قومي”، ووصفوه بالمس���يء والمهين؛ 
ألنه استخدم تقنية طاء أجس���اد الراقصين باألسود، لتقمص دور أفارقة، ونشر 
ص���ور نمطية عن الثقافة اإلفريقية بأنها ثقافة بدائية. فقد تضمن الفيديو كليب 
ظهور ميريام فارس وهي ترقص، في الدقيقة 2:33، ببشرة سوداء ملونة، وهو 
م���ا وصف���ه البعض باإلساءة للثقافة اإلفريقية، خصوصا وأن كلمات األغنية التي 

جاءت بلهجة خليجية ال تتماشي مع فكرة المخرج شريف ترحيني.
وك���ان األحرى على ترحيني االستعانة بش���خصيات أفريقية بدال من اللجوء إلى 

تقنية Black Up لطاء أجساد ميريام والراقصين معها باألسود.
وف���ي المقاب���ل هناك من أعجب بالفيديو كليب وع���ودة ميريام فارس بعد غيابها 
ألكثر من 8 أش���هر ألسباب مرضية لم ُيعلن عنها، معترضين على اختزال الثقافة 

اإلفريقية في اللون.

ميريام فارس تثير 
الجدل بفيديو “قومي”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أغنى أغنياء العالم

تفاعل متابعو إنستغرام “الباد” 
مع خب���ر صعود مؤسس ش���ركة 
أمازون رجل األعمال األميركي 
جي���ف بي���زوس المرتب���ة األولى 
العال���م  أغني���اء  أغن���ى  بقائم���ة 
بث���روة تق���در بنح���و 125 ملي���ار 
@ المس���تخدم  وعل���ق  دوالر. 

استخ���دام  عل���ى   just_stones
بي���زوس سي���ارة مودي���ل الع���ام 
إن���ه  قائ���ا  ف���ي تنقات���ه   1996

يمتلك طائرة خاصة.

أظهر مقطع فيديو سجل يوم الثاثاء 
لمطعم ف���ي مدينة ش���نغهاي الصينية، 

تعمل فيه كاب “كورغي” كُنُدل.
ويوج���د ف���ي قائم���ة الطع���ام وجب���ات 
والفطائ���ر  الش���وكوال  م���ن  مختلف���ة 
والكرواسان على شكل كلب “كورغي”. 
ونشأت هذه الفصيلة في القرن الثاني 
وه���ي  “الويل���ز”.  مقاطع���ة  ف���ي  عش���ر 
معروف���ة بذكائها وقدرته���ا على رعاية 
الماش���ية ومن���ع الذئ���اب م���ن الوصول 
إليه���ا. والبد من اإلش���ارة إل���ى أن أحد 
األسب���اب التي ساهمت ف���ي انخفاض 
ع���دد كاب “الكورغ���ي” ف���ي بريطانيا 
يتمثل في االستغناء عنها منذ سنوات 
ل���دى البريطانيين بفصيل���ة” البولدوغ” 

الفرنسية.

كش���فت مجموعة دولي���ة من العلماء 
ال���زوج  رابط���ة وثيق���ة بي���ن عاق���ة 
بصديقات ش���ريكة حيات���ه، لها تأثير 
على ق���وة الزواج. وذك���رت الدراسة 
 Planet“ الت���ي نش���رت عل���ى  موق���ع
Today” أن الخب���راء درس���وا عاق���ة 
373 حال���ة زواج لفت���رة امت���دت 16 

عاما.
وانته���ت الحياة الزوجية المش���تركة 
خ���ال م���دة الدراس���ة ل���� 46 % م���ن 
الحاالت المدروسة، وتبين أن عاقة 
ال���زوج في ح���االت االنفص���ال كانت 

سيئة جدا مع صديقات زوجته.
الوض���ع  ه���ذا  أن  العلم���اء  ويعتق���د 
يمك���ن تفس���يره بع���دة أسب���اب، أولها 
م���ع  تناق���ش  م���ا  غالب���ا  الزوج���ة  أن 
صديقاته���ا المش���كات األسري���ة، ما 
ي���ؤدي غالب���ا إلى تده���ور العاقة مع 

زوجها.

وقد يكون السبب اآلخر في تدهور  «
العالقات األسرية نقد الصديقات 

الزوج، ما يفضي إلى مشاجرات 
ومشكالت عائلية.

مطعم في الصين 
الُنُدل فيه كالب

صديقات المرأة 
يؤثرن على طالقها فالي���ري  الروس���ي  الش���اب  ق���رر 

سبيريدون���وف )33 عام���ا( الع���دول ع���ن 
فك���رة المش���اركة ف���ي أول عملي���ة “زرع 
رأس” في العالم بعد زواجه من حس���ناء 

من باده رزق منها بطفل مؤخرا.
ويعان���ي سبيريدون���وف م���رض “وردن���غ 
هوفم���ان” هو م���رض وراثي نادر يصيب 
األطفال، ويس���بب ارتخ���اء في عضات 

ف���ي عض���ات  الي���د واألرج���ل وضع���ف 
الصدر. وك���ان سبيريدونوف يعتزم نقل 
رأس���ه إلى جس���م آخر ف���ي عملية أثارت 
حتى قبل القي���ام بها عاصفة من الجدل 
واالنتق���ادات، وك���ان م���ن المفت���رض أن 
يق���وم بتل���ك العملي���ة الج���راح اإليطالي 
سيرجي���و كانافي���رو، ال���ذي ب���ات يلقب ب� 

“الدكتور فرانكنشتاين”.

حسناء تحبط أول عملية زرع رأس بالعالم

صورة للمصورة األميركية إزابيا سميث الفائزة في فئة التصوير 
ب� “أفضل مصور الرحالة اليافع للعام 2018” وبينما ال يزال الطبيب معتكفا على أبحاثه في الصين، حيث وجد تمويال لمشروعه، يعيش 

اآلن الشاب الروسي حياة جديدة واستثنائية مع زوجته أناستازيا بانفيلوفا الحاصلة على 
ماجستير في التكنولوجيا الكيمائية.

السنة الحادية عشرة - العدد 3719 
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التقنية الجديدة تعتمد على حقن بروتين في خاليا السرطان مباشرة
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