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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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نا�صر بن حمد يحقق لقب بطولة 

الـعـالـم للجـياد ال�صغيرة للقدرة
رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة إلى 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  مقام 
 8 للجياد  العالم  بطولة  بلقب  سموه  فــوز  المعظم  الــبــالد  عاهل 
سنوات التي أقيمت في إسبانيا بمشاركة أكثر من 57 فارسا وفارسة 

يمثلون 20 دولة.
الملك  ومتابعة جاللة  دعم  ثمرة  االنجاز  أن هذا  وأكد سموه 
المعظم لرياضة الفروسية البحرينية التي أثبتت ما تتمتع به من 
إمكانيات كبيرة قادت إلى الحصول على لقب بطولة العالم بجدارة 
السباق، مشيدا  الفريق طوال  بذلها  كبيرة  بعد جهود  واستحقاق 
سموه بالمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص سموه 

على تقديم كامل الدعم لرياضة الفروسية البحرينية.
خالد  الشيخ  سمو  من  ميدانية  بمتابعة  باللقب  سموه  وتــوج 
بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  والرياضة 

البحرينية.

كـــشـــف مـــصـــرف الـــبـــحـــريـــن الـــمـــركـــزي عــن 
نهاية  فــي  المحلية  السيولة  مــعــدالت  ارتــفــاع 
شهر أغسطس 2022 بنسبة 3.7% مقارنة بنهاية 
النقد  عــرض  بلغ  حيث   ،2021 أغسطس  شهر 
القطاع  ودائــع  ارتفعت  كما  دينار،  بليون   15.2
أغسطس 2022، حيث  نهاية شهر  الخاص في 
بارتفاع بنسبة  دينار  بليون  بلغت حوالي 13.5 

6.1% مقارنة بنهاية شهر أغسطس 2021. 
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل تــــــرؤس حـــســـن خــلــيــفــة 
الجالهمة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين 
لعام  الثالث  اإلدارة  مجلس  اجتماع  المركزي 

2022 أمس.
ــلــــقــــروض  ــم لــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــرصـ ــ وارتـــــــفـــــــع الـ
للقطاعات  المقدمة  االئتمانية  والتسهيالت 
بليون   11.4 بلغ  حيث  المقيمة،  االقتصادية 
بارتفاع   2022 أغسطس  شهر  نهاية  فــي  ديــنــار 
 ،2021 أغــســطــس  بــشــهــر  مــقــارنــة   %6.0 بنسبة 
وقد بلغت حصة قطاع األعمال 45.3% وحصة 
القروض  قطاع األشخاص 49.3% من مجموع 

والتسهيالت االئتمانية.
ــعـــت الــمــيــزانــيــة الـــمـــوحـــدة لــلــجــهــاز  ــفـ وارتـ
ومصارف  التجزئة  قطاع  )مصارف  المصرفي 
قطاع الجملة( إلى 224.4 بليون دوالر أمريكي 

بارتفاع بنسبة  في نهاية شهر أغسطس 2022، 
7.4% مقارنة بنهاية شهر أغسطس 2021.

ــافـــظ الــقــطــاع الــمــصــرفــي عــلــى نسبة  وحـ
عــالــيــة مــن الــمــؤشــرات الــخــاصــة بــكــفــايــة رأس 
المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس 
الفصل  فــي   %19.0 المصرفي  للقطاع  الــمــال 
الثاني من عام 2022 مقابل 18.8% في الفصل 

الثاني من عام 2021. 
الــــمــــال  رأس  ــايــــة  كــــفــ ــة  ــبـ ــسـ نـ ــغـــت  ــلـ بـ ــا  كــــمــ
الفصل  في  المختلفة  المصرفية  للقطاعات 
قطاع  لمصارف   %20.4 2022م  عــام  من  الثاني 
قطاع  لمصارف  و%17.7  التقليدية،  التجزئة 
قطاع  لــمــصــارف  و%21.0  التقليدية  الــجــمــلــة 
قطاع  لمصارف  و%15.4  اإلســالمــيــة،  التجزئة 

الجملة اإلسالمية.
وتــأتــي هــذه الــمــؤشــرات متوافقة مــع عــودة 
النشاط االقتصادي في البالد والذي شمل كل 
القطاعات االقتصادية، وهو مؤشر على متانة 
القطاع وقدرته على خدمة االقتصاد الوطني.

كتب أحمد عبداحلميد:
جــــــرى أمــــــس بـــاالتـــحـــاد 
افتتاح  العسكري  الــريــاضــي 
المدنيين  المتطوعين  دورة 
»الدفعة  االحتياطية  للقوة 
الـــثـــالـــثـــة«، بـــحـــضـــور الـــلـــواء 
راشد  بن  علي  الشيخ  الركن 
رئــيــس  مـــســـاعـــد  خــلــيــفــة  آل 
هيئة األركان للقوى البشرية، 
وتــــهــــدف هــــــذه الــــــــــدورة إلـــى 
العسكري  التأهيل  تأهيلهم 
ــــذي يــمــكــنــهــم مـــن الـــدفـــاع  الـ
ليكونوا  الــغــالــي،  وطننا  عــن 
درعــــًا داعــمــة إلخــوانــهــم من 
البحرين،  منتسبي قوة دفاع 
لنهج  وتنفيذا  إيمانا  وذلــك 
وتــوجــيــهــات حــضــرة صــاحــب 
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد 

المعظم القائد األعلى.

بـدء تدريـب الدفعـة الثالثـة للقـوة االحتياطيـة بقـوة الدفـاع

االإ�صـادة باإنجـازات الحكومـة فـي ميادين العمـل الوطني

3.7% ارتـفـاعــا فــي مـعــدالت الـ�صـيـولــة الـمـحـلـيــة
»المرك�زي«: القط�اع الم�صرف�ي ق�ادر عل�ى خدم�ة االقت�ص�اد الوطن�ي

ال�وزراء العه�د رئي��س  ل�ول��ي  ال�دوؤوب  ن�ع�ت��ز ب�الع�م��ل  الم�ل��ك: 

تـرحـيــب بـالـزيــارة الـتـاريـخـيــة لـبـابــا الفاتيكان و�صـيــخ االأزهر للبحـريــن

} جاللة الملك المعظم خالل استقباله سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
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الــعــام ــة  ــداي ب مــنــذ  مـــخـــدرات  ق�صية   997 �ــصــبــط  ــة:  ــي ــل ــداخ ال
ص6 قضايا وحوادث

مــــاالنــــج )انـــدونـــيـــســـيـــا( - 
شخصا   174 لــقــي  الــــوكــــاالت: 
ــى األقـــــــــل مــــصــــرعــــهــــم فــي  ــلــ عــ
آالف  اجتاح  عندما  إندونيسيا 
قــدم  لــكــرة  مــلــعــبــًا  المشجعين 
فــي خــتــام مـــبـــاراة، مــا أدى إلــى 
ــن إلــى  ــوات األمـ ــع قـ تــدافــع ودفـ
للدموع،  المسيل  الغاز  إطــالق 
ــن أســــــوأ حـــــوادث  ــي واحــــــد مــ فــ
الــــمــــالعــــب الــــريــــاضــــيــــة عــلــى 

اإلطالق.
ــون  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ودخـــــــــــــــــــــــــل مـ
ملعب  أرض  ســي«  إف  لـــ»أريــمــا 
كانجوروهان في مدينة ماالنج 
أمام   2-3 فريقهم  خسارة  بعد 

»بيرسيبايا سورابايا«.
وُأعلنت حصيلة أولى بلغت 
إلى  ارتفعت  لكنها  قتياًل،   127
174 قتياًل في منتصف النهار. 

174 قتيـا خـال تدافـع فـي مبـاراة لكـرة القـدم باإندوني�صـيا

ــمــان نــائــبــا  ــل ــص ــت � ــن ــد ب ــن ه

ثـانــيــــا  لـرئـيـ�س مـجــلـــ�س 

ــال الــعــرب ــمـ ــيــدات االأعـ ــص �

حظر ا�صتيراد »المع�صل« من دون 

القادم يونيو  �صريبـية  طـوابـع 

ــي لــــإيــــرادات  ــنـ ــوطـ ــاز الـ ــهـ ــجـ ألــــــزم الـ
الضريبة  ألغــــراض  المسجلة  الــشــركــات 
االنتقائية تقديم طلبات شراء العالمات 
ــع الـــضـــريـــبـــيـــة لــســلــع  ــوابــ ــيـــزة الــــطــ الـــمـــمـ
تــبــغ األرجـــيـــلـــة »الــمــعــســل« عــبــر الــنــظــام 
اإللكتروني المعتمد من الجهاز بدءًا من 

20 نوفمبر المقبل 2022.
الجريدة  في  المنشور  القرار  وحظر 
الرسمية استيراد تبغ األرجيلة »المعسل« 
ــن دون وضــــع عـــالمـــة مــمــيــزة صــالــحــة  مـ

ومفعلة بدءًا من 18 يونيو 2023.

ص11 المال واالقتصاد

} تدافع المشجعين في ملعب كانجوروهان في مدينة ماالنج اإلندونيسية.    »أ ف ب« ص8 عربية ودولية

التربية تحذر من ن�صر ال�صائعات 

حـول �صـامـة البـيئة المدر�صية
مواقع  بعض  عبر  رصــدت  أنها  والتعليم  التربية  وزارة  كشفت 
التواصل االجتماعي تداول أخبار وشائعات عن وجود حبوب ومواد 
الــمــدارس،  فــي  والــطــالــبــات  للطالب  بيعها  يتم  ومــؤثــرات  مــخــدرة 
ــه في  ــارتـ ــوزارة أنــهــا قــامــت بــتــقــصــي جــمــيــع مـــا تــمــت إثـ ــ ــ وأكـــــدت الـ
المعلومات واألخــبــار عبر  تـــداول هــذه  الــجــانــب، كما رصـــدت  هــذا 
مجموعات رقمية على الواتس آب ألولياء األمور، وتبين عدم صحة 
وسالمة ما يتم تداوله وإثارته، وأنها ال تعدو أن تكون أخبارا يتم 

إعادة نشرها وتداولها وتجديدها أو اختالقها.
وحذرت من خطورة تداول مثل هذه الشائعات التي تهدف إلى 
بث الخوف والهلع بين الطلبة وأولياء األمور، وتؤدي إلى التشكيك 

في النظام التعليمي والبيئة المدرسية.

} جانب من المتطوعين المدنيين في القوة االحتياطية.

أعرب حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
يقوم  الذي  المثمر  والجهد  الــدؤوب  بالعمل  االعتزاز  المعظم عن  البالد 
به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز كل 
القطاعات  كافة  لتطوير  والبرامج  الخطط  وتبني  التنموية،  المسارات 
الوطني،  العمل  ميادين  مختلف  في  الحكومة  أنجزته  وبما  الحكومية، 

بفضل سواعد وجهود كوادرها وتكاتفها يدا واحدة.
الصخير صاحب  فــي قصر  أمــس  استقبال جاللته  خــالل  ذلــك  جــاء 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وقد تم خالل اللقاء استعراض 
عدد من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن المحلي، في مقدمتها 
التنموية  المسيرة  إطـــار  فــي  للبحرين  تحققت  الــتــي  الــمــنــجــزات  تعزيز 
العزيز  وطننا  على  يعود  بما  تشهدها  التي  الحضارية  والنهضة  الشاملة 

وشعبه الكريم بمزيد من االزدهار والتقدم والنماء.
لقداسة  والتاريخية  الرسمية  بالزيارة  المعظم  البالد  عاهل  ورحــب 
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وكذلك زيارة فضيلة الشيخ الدكتور اإلمام 
تأتي  التي  البحرين؛  لمملكة  الشريف  األزهــر  شيخ  الطيب  أحمد  األكبر 
تلبية لدعوة جاللته لهما، مرحبا جاللته بمشاركتهما خالل هذه الزيارة 
التعايش  أجــل  مــن  والــغــرب  الــشــرق  »حـــوار  البحرين  ملتقى  فعاليات  فــي 

اإلنساني«، الذي يعقد برعاية جاللته.

ص2 أخبار البحرين
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ــدة آمــــنــــة بـــنـــت أحـــمـــد  ــيــ ــســ أكــــــــدت الــ
ــان والــتــخــطــيــط  ــكـ الــرمــيــحــي وزيـــــرة اإلسـ
تخطو  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  الــعــمــرانــي 
تنفيذ  عــلــى صــعــيــد  مــتــقــدمــة  خـــطـــوات 
ــداف الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، نــتــيــجــة  ــ ــ أهـ
ــام الــكــبــيــر الـــــذي يــولــيــه حــضــرة  ــتـــمـ االهـ
عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة  صاحب 
لتنفيذ  المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
والمتابعة  الجديدة،  الحضرية  األجندة 
صاحب  برئاسة  الحكومة  من  المستمرة 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة،  ــ لــتــنــفــيــذ أهــ
وإدراجها ضمن أولويات وخطط الحكومة 

في مختلف المجاالت.
جـــاء ذلـــك خـــالل قــيــام الــســيــدة آمنة 
بــنــت أحـــمـــد الــرمــيــحــي وزيــــــرة اإلســـكـــان 
بنت  نور  والسيدة  العمراني،  والتخطيط 
المستدامة،  التنمية  وزيرة  الخليف  علي 
المقيم  المنسق  الــمــقــود  خــالــد  والــســيــد 
لبرنامج األمم المتحدة بمملكة البحرين 
بــرنــامــج  لـــونـــردونـــي مـــديـــرة  فـــرنـــانـــدا  ود. 
البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمـــم 
فــــي الـــبـــحـــريـــن بــــزيــــارة لــمــديــنــة ســلــمــان 
اإلسكانية  المشاريع  أكبر  مــن  تعّد  التي 
في  تشّكل  نــمــوذجــًا  الــتــي  االستراتيجية 
والتنموية  والعمرانية  الحضرية  التنمية 
ــه مــــن تـــوافـــر  الـــمـــســـتـــدامـــة لـــمـــا تــتــســم بــ
ــودة الــحــيــاة الــعــصــريــة، من  ــ مــقــومــات جـ
بنية تحتية، وشبكة اتصاالت ومواصالت، 
الجوانب  من  وغيرها  وخــدمــات،  ومــرافــق 
اليوم  بمناسبة  وذلــك  والتراثية،  البيئية 

الثالث  يــصــادف  الـــذي  للموئل  الــعــالــمــي 
من شهر أكتوبر 2022 من كل عام والذي 
يــحــتــفــل بــــه بـــرنـــامـــج األمـــــــم الــمــتــحــدة 
أكتوبر  شهر  في  البشرية،  للمستوطنات 
الحضري بهدف تعزيز مستقبل حضري 

أفضل.
حققت  المملكة  إن  الرميحي  وقالت 
تــأتــي ضمن  الــتــي  الــمــبــادرات  العديد مــن 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة وخــاصــة 
الهدف الحادي عشر الذي تعنى به وزارة 
والــذي  الــعــمــرانــي،  والتخطيط  اإلســكــان 
والمستوطنات  الــمــدن  »جعل  على  ينص 
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على 
الصمود ومستدامة«، مستشهدًة في ذلك 
شهدت  التي  اإلسكانية،  المدن  بمشاريع 
توفير جميع مقومات جودة الحياة، سواء 
غالبيتها  تمتاز  التي  مواقعها  حيث  مــن 
توفير  ــاح  أتــ مــمــا  الــســاحــلــيــة،  بطبيعتها 
الــواجــهــات الــبــحــريــة والــشــواطــئ الــعــامــة، 
المخصصة  الــمــســارات  توفير  عــن  فــضــاًل 

ــات  ــ ــدراجـ ــ لـــمـــمـــارســـة ريــــاضــــة الـــمـــشـــي والـ
المفتوحة  المساحات  وكذلك  الهوائية، 
والــمــســاحــات الــخــضــراء، وذلـــك فــي إطــار 
حرص حكومة مملكة البحرين على توفير 
المتطلبات اإلسكانية والتنموية من أجل 

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
بنت  نــور  الــســيــدة  أكـــدت  مــن جانبها، 
المستدامة  التنمية  وزيــرة  الخليف  علي 
الـــــدول  ــن  تـــعـــّد مــ الـــبـــحـــريـــن  أن مــمــلــكــة 
تــتــبــّوأ مــكــانــة متقدمة من  الــتــي  الـــرائـــدة 
المستدامة  التنمية  مبادئ  تفعيل  حيث 
على الصعيد المحلي، وذلك تماشيًا مع 
الجاللة  حــضــرة صــاحــب  وتــطــلــعــات  رؤى 
التي  والــســيــاســات  المعظم،  الــبــالد  ملك 
تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
في هذا المجال والتي أسفرت عن تحقيق 
التنمية  تقّدم كبير في مختلف قطاعات 

بالمملكة.
كما أشارت الخليف إلى التزام مملكة 

بالتنمية  الــكــبــيــر  واهــتــمــامــهــا  الــبــحــريــن 
الحرص  من  انطالقًا  وذلــك  المستدامة، 
على االستمرار في رفع مستوى الخدمات 
تعزيز  عليه  يترتب  ما  وتحسين جودتها، 
مستوى معيشة المواطنين، منوهًة أيضًا 
االقتصادية  البحرين  رؤيــة  توليه  ما  إلى 
أهــداف تصب في ذات االتجاه،  2030 من 
والتي أثمرت التطور الكبير الذي تشهده 
ــان والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــ ــكـ ــ قـــطـــاعـــات اإلسـ

وغيرها.
ــاد الــســيــد خـــالـــد الــمــقــود  ــ بــــــدوره، أشـ
المنسق المقيم لبرنامج األمم المتحدة 
بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن بــالــتــقــدم الــمــلــحــوظ 
الــــــذي شـــهـــدتـــه مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عــلــى 
حرص  مؤكًدا  الحضرية،  التنمية  صعيد 
الــبــرنــامــج عــلــى اســتــثــمــار خـــبـــرة مملكة 
البحرين في هذا المجال، وتعزيز التعاون 
المستدامة  التنمية  ــداف  أهـ يحقق  بما 
تقديره  عــن  مــعــربــًا  للبشرية،  والــرفــاهــيــة 
الــتــطــورات  بــآخــر  المتعلقة  للتحديثات 
الحضرية والبرامج المتنوعة، والمستوى 
ــيـــة، وخــاصــة  ــانـ ــكـ الــمــتــقــدم لــلــمــدن اإلسـ
الموئل  استعداد  مبديًا  سلمان،  بمدينة 
الــخــدمــات والــدعــم في  الســتــمــرار تقديم 

المجاالت الفنية والهندسية وغيرها.
كما قدرت د. فرناندا مجهود حكومة 
ــر الــســكــن  ــيـ ــوفـ ــن فــــي تـ ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
المالئم للجميع في سياق اليوم العالمي 
لــلــمــوئــل، مــشــيــرة إلـــى أن الــبــحــريــن تضع 
قطاع اإلسكان في صميم عملية التحضر 
لــضــمــان حـــصـــول الــجــمــيــع عــلــى الــســكــن 

المالئم.

نـــقـــلـــة هـــائـــلـــة تـــمـــر بــهــا 
ــر الــعــربــيــة  ــة مـــصـ ــوريـ ــهـ ــمـ جـ
ــى مــخــتــلــف  ــلــ الـــشـــقـــيـــقـــة عــ
ــمــــجــــاالت إثـــر  األصــــعــــدة والــ
ــا إلــــــى الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــبــــورهــ عــ
ــدة الـــــتـــــي أعـــلـــنـــهـــا  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
عبدالفتاح  الرئيس  فخامة 
على  تستند  وهــي  السيسي، 
من  مستلهمة  شعبية  إرادة 
القوة  وانتصاراتها  تاريخها 
كل  عــلــى  للتغلب  واالنـــدفـــاع 

العوائق. 
ويـــصـــادف وجــــودي فيها 
حـــالـــيـــا االحــــتــــفــــاء بـــذكـــرى 
انتصارات 6 أكتوبر المجيدة، 
تبنيه  مــا  فيها  أرصـــد  حــيــث 
ــن نــجــاحــات  ــه مــ ـــؤســــس لــ وتـ

وكــل  والـــعـــرب  الــمــصــريــون  جــديــدة سيشهدها 
العالم.

فــعــلــى صــعــيــد الـــداخـــل فــهــي تــمــضــي في 
بناء مدن حديثة وتؤسس لدبلوماسية المدن، 
العلمين  ذلـــك ســـوى مــديــنــة  أدل عــلــى  ولــيــس 
الـــتـــي شـــهـــدت اجــتــمــاعــا بــيــن قـــــادة اإلمــــــارات 
فــهــذه  ــر،  ومـــصـ ــراق  ــعــ والــ واألردن  والــبــحــريــن 
على  تقع  والــتــي  معماريا  الحديثة  المدينة 
أن  لها  يــراد  المتوسط  األبيض  البحر  ساحل 
تكون حاضنة للمؤتمرات الدولية والقمم التي 
ينتج عنها قرارات وسط أجواء ودية بعيدة عن 
المعتاد عليه في القمم الكبيرة التي تصحبها 

األجواء المشحونة.
الشيخ  شــرم  تفقد  لــن  الحديثة  والــمــدن 
وهجها في استضافة األحداث المهمة، بل هي 
على موعد في شهر نوفمبر مع استضافة أهم 
بتعريف  العالم  إلــى  منه  مصر  تنطلق  حــدث 
والمؤثر  المسموع  إفريقيا  بأنها صوت  جديد 
المتحدة  األمـــم  مؤتمر  استضافة  خــالل  مــن 
بشأن تغير المناخ، فهو قمة سنوية تحضرها 
197 دولـــــة مـــن أجــــل مــنــاقــشــة تــغــيــر الــمــنــاخ 
المشكلة  لمواجهة  الــبــلــدان  هــذه  تفعله  ومــا 
ومعالجتها. وقد تقدمت مصر العام الماضي 
بطلب الستضافة دورة هذا العام من المؤتمر، 

ووقـــــــــــع االخــــــتــــــيــــــار عـــلـــيـــهـــا 
اإلفريقية  الدولة  باعتبارها 
رغبتها  أبــدت  التي  الوحيدة 

في استضافته.
وبجانب قضية التغيرات 
فـــإن مــصــر تهتم  الــمــنــاخــيــة 
مــصــادرهــا من  بتنويع  أيــضــا 
الــطــاقــة ودخـــلـــت عــلــى خط 
إنـــشـــاء الــمــفــاعــالت الــنــوويــة 
أعطت  فقد  الطاقة،  لتوليد 
الضوء  المصرية  الحكومة 
ــي إنــشــاء  ــر لــلــبــدء فـ األخـــضـ
أولــــــــــى وحــــــــــــدات الـــمـــحـــطـــة 
ــة بـــالـــضـــبـــعـــة، حــيــث  ــوويــ ــنــ الــ
يجري تنفيذ محطة الضبعة 
القاهرة  بين  اتــفــاق  بموجب 
لاللتزامات  ووفــقــًا  وموسكو، 
التعاقدية سوف يقوم الجانب الروسي بتوفير 
في  ومساعدة مصر  للمحطة  الــنــووي  الــوقــود 
تدريب األفراد والدعم في التشغيل والصيانة.

كما أن التوجه المصري الحالي هو إدارة 
المتوسط، حيث  شــرق  غــاز  من  تريليونا   122
جاء منتدى غاز شرق المتوسط الذي اقترحت 
فيه  وتــشــتــرك  الــقــاهــرة  وتستضيفه  تأسيسه 
للغاز  المنتجة  الــــدول  دور  لــيــعــزز  دول  ســبــع 
ألن  ويهيئها  الــمــتــوســط،  شـــرق  فــي  الطبيعي 
لـــدول االتــحــاد األوروبـــي  ــوردًا رئيسيًا  تــكــون مــ
ــاز، حـــيـــث يــســمــح الــمــنــتــدى  ــ ــغـ ــ ــي مـــجـــال الـ فــ
)إحــدى دول  وتعاون بين مصر  بوجود تنسيق 
الــمــنــتــجــة للغاز  الــكــبــرى  الــمــنــتــدى( والـــــدول 
إنتاج  معدالت  لزيادة  المنطقة  في  الطبيعي 

الغاز، وإعادة تسييله وتصديره ألوروبا. 
إن من يتابع مصر السياسية واالقتصادية 
لــــن يـــخـــطـــئ فــــي مـــعـــرفـــة الــمــســتــقــبــل الــــذي 
أنها  الخليج  فــي  نحن  يهمنا  ومــا  ينتظرها، 
ومقصدنا  األمـــن  فــي  االســتــراتــيــجــي  شريكنا 
واستوطنت  تــعــددت  بــعــدمــا  اآلمــنــة  للسياحة 
وكلنا  أيــضــا،  الخليجية  االســتــثــمــارات  فــيــهــا 
الباهر الذي ينتظر مصر  أمل في المستقبل 
لهم في  االكــارم، ونحن نجدد محبتنا  وأهلها 

أعيادها المجيدة.

الجمهورية الجديدة لم�صر.. بعين بحرينية 

بقلم:
د. وجدان فهد 

وزيرة الإ�سكان خالل زيارة لمدينة �سلمان:

ال��ب��ح��ري��ن ت��خ��ط��و خ���ط���وات م��ت��ق��دم��ة ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ اأه����داف 

ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����ش��ت��دام��ة ع��ب��ر ال��م�����ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة

ــواف بــــن مـــحـــمـــد الـــمـــعـــاودة  ــ ــ اســـتـــقـــبـــل نـ
وزيـــر الــعــدل والــشــؤون اإلســالمــيــة واألوقـــاف، 
الكونجرس  مــن موظفي  وفـــًدا  األحـــد،  أمــس 
يقوم  والــذي  األمريكية،  المتحدة  بالواليات 

بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.
ورحــــب وزيــــر الـــعـــدل بــالــوفــد األمــريــكــي، 
الوطيدة  الصداقة  عالقات  بمستوى  مشيدًا 

ــتـــي تــجــمــع بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والــــواليــــات  الـ
المتحدة األمريكية، وما تشهده من تطور مستمر 

في مختلف المجاالت.
وجرى خالل اللقاء استعراض مجاالت التعاون 
بما  والــقــانــونــي،  العدلي  المجالين  فــي  المشترك 
والشعبين  للبلدين  الــمــشــتــركــة  الــمــصــالــح  يــخــدم 

الصديقين.

وزي���ر الع���دل ي�ش���تعر�ض م���ع وف���د اأمريكي 

التع���اون ف���ي المجالي���ن العدل���ي والقانوني

كتبت: زينب علي
»الــــــبــــــر  دار  ــت  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ نـ
احتفااًل  الوالدين«  لرعاية 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالــمــي 
للمسنين وذلك تحت رعاية 
الشيخة لمياء بنت محمد 
جمعية  رئــيــســة  خليفة  آل 
ــنـــور لــلــبــر، حــيــث أقــيــمــت  الـ
أمس  صباح  الفعالية  هــذه 
األحــــد الـــمـــوافـــق 2 أكــتــوبــر 
االجتماعي  الــرفــاع  بــمــركــز 
الــكــائــن بــمــنــطــقــة بــالــرفــاع 

وبمشاركة منتسبات الدار.
قالت  المناسبة  وبهذه 
الشيخة لمياء بنت محمد 
جمعية  رئيسة  خليفة،  آل 
اليوم  »يسعدني  للبر:  النور 
يــوم  بــمــنــاســبــة  نــحــتــفــل  أن 
الــمــســن الـــعـــالـــمـــي، والــــذي 
ــن خــــاللــــه بــمــا  ــ نـــحـــتـــفـــل مـ
أنجزه كبار السن للمجتمع 
مـــــحـــــدود  ال  عــــــطــــــاء  مـــــــن 
وقـــــدوات مــشــرفــة لــأجــيــال 

القادمة«. 
وأضـــافـــت: »ويــأتــي هــذا 
تحلو  )برضاهم  االحتفال 
منتسبات  لتكريم  الحياة( 
ــن  ــدورهــ الـــــــــدار لـــــإشـــــادة بــ
أبـــرز  وإن  والـــفـــعـــال،  الـــبـــارز 
ــازات الـــتـــي قــدمــتــهــا  ــ ــجـ ــ اإلنـ
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لــكــبــار 
ــو تـــوفـــيـــر  ــ ــن هــ ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ الــ
وتـــقـــديـــم  لـــهـــم  رعــــايــــة  دور 
الكبير  والدعم  التسهيالت 
بــفــضــل قــيــادتــنــا الــرشــيــدة 
وحــكــومــتــنــا الـــمـــوقـــرة إلـــى 
ــارز الـــذي  ــبـ جــانــب الـــــدور الـ

االجتماعية  التنمية  وزارة  تلعبه 
ــــن خــــــالل إشــــرافــــهــــا الـــمـــبـــاشـــر  مـ
لهذه  الالمحدود  الدعم  وتقديم 
الفئة في مجتمعنا الكريم لتعزيز 
ــرار الـــصـــحـــي والــنــفــســي  ــقــ ــتــ االســ
لكبار المواطنين«. وأضافت: »كما 
إلــى هدى  الشكر  بخالص  أتــقــدم 
الكبير  وحبها  لمتابعتها  محمود 
لــكــبــار الــمــواطــنــيــن وإلــــى األخـــت 
ــا عــلــى  ــهــ ــرافــ ــا الــنــعــيــمــي إلشــ ــيـ هـ
االجتماعي  الــرفــاع  ومــركــز  الـــدار 
الحـــــتـــــواء مـــنـــتـــســـبـــات الــــــــدار فــي 

الوقت الحالي«.
رئيسة  وقـــالـــت حــنــان ســيــف، 
واإلعــالم  العامة  العالقات  لجنة 
الــيــوم  »إن  لــلــبــر:  الـــنـــور  بجمعية 
الــــدولــــي لــلــمــســنــيــن يـــعـــد فــرصــة 
مواتية إلبراز التجربة البحرينية 
ــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن  ــ ــلـ ــ الـــــــــرائـــــــــدة عـ
رعــايــة ما  فــي  والــدولــي  اإلقليمي 
أطــلــقــت عــلــيــهــم الــمــمــلــكــة )كــبــار 
العالية،  لمكانتهم  المواطنين( 
ودورهـــــم الـــبـــارز إلـــى بــنــاء أجــيــال 
لهم  يكفل  بــمــا  الــمــمــلــكــة،  تــخــدم 
ــودة الــحــيــاة،  ــ الــعــيــش الــكــريــم وجـ
حــيــث تــعــتــبــر هـــذه الــجــوانــب من 

كفلها  الـــتـــي  األســـاســـيـــة  الـــركـــائـــز 
دستور مملكة البحرين«.

وأضافت: »أن ديننا اإلسالمي 
ــلــــى رعـــــايـــــة الــمــســنــيــن  ــا عــ ــنـ ــثـ حـ
والعناية بهم، وإدخال السعادة في 
خدمتهم،  فــي  والــتــســارع  قلوبهم، 
ــاة بــعــد  ــيـ ــعـــي لــتــيــســيــر الـــحـ والـــسـ
المجتمع  ركـــائـــز  فــهــم  عــجــزهــم، 
ــة، بــســواعــدهــم  ــيـ ــاسـ ولــبــنــتــه األسـ

قامت األوطان«.
ــت هــيــا  ــ ــربــ ــ ــبــــهــــا أعــ ــن جــــانــ ــ مــ
لرعاية  البر  دار  مــديــرة  النعيمي 
الــنــور  لجمعية  الــتــابــع  الــوالــديــن 
لــلــبــر عـــن بــالــغ ســعــادتــهــا بــالــدور 
إذ  الـــدار  عليه  يقوم  الــذي  المهم 
باليوم  الــيــوم  »نحتفل  أوضــحــت: 
العالمي للمسنين والذي يصادف 
ــوان مـــرونـــة  ــنــ ــر تـــحـــت عــ ــوبـ ــتـ 1 أكـ
الـــمـــســـنـــات ومــســاهــمــتــهــن، حــيــث 
حــرصــنــا عــلــى تــكــريــم مــنــتــســبــات 
ــدار وتــقــديــم الـــدعـــم الــمــعــنــوي  ــ الـ
الشيخة  قبل  وتكريمهن من  لهن 
بـــنـــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة  لـــمـــيـــاء 
بهدف  للبر  النور  جمعية  رئيسة 
إســـعـــادهـــن وإدخــــــال الــفــرحــة في 

قلوبهن«.

»ال���ب���ر ل���رع���اي���ة ال���وال���دي���ن« ت���ك���رم م��ن��ت�����ش��ب��ات 

ال��������دار ف����ي ال����ي����وم ال���ع���ال���م���ي ل��ل��م�����ش��ن��ي��ن

ندوة تحديات المياه بدول التعاون تو�سي:

المجل����ض ب���دول  المي���اه  بتر�ش���يد  للتوعي���ة  من�ش���ة  اإن�ش���اء 
دعا اإلعالميون الخليجيون 
الــمــشــاركــون فــي ورشـــة عمل »دور 
اإلعالميين في توعية المجتمع 
بقضايا وتحديات المياه في دول 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
الـــعـــربـــيـــة« إلــــى تــكــاتــف الــجــهــود 
لــمــواجــهــة تــحــديــات الــمــيــاه في 
دول الخليج نظرًا إلى محدودية 
الموارد المائية الطبيعية وارتفاع 
ــدالت الـــطـــلـــب عـــلـــى الــمــيــاه  ــعــ مــ
المرتفع  السكاني  النمو  بسبب 

وأنماط االستهالك العالية.
ــون فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــــص الـ ــلـ ــ وخـ
نــظــمــتــهــا جمعية  الــتــي  الـــورشـــة 
الخليجية  الــمــيــاه  وتقنية  عــلــوم 
ووكالة موارد المياه بوزارة الثروة 
الــــزراعــــيــــة والـــســـمـــكـــيـــة ومـــــــوارد 
الـــمـــيـــاه، والـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــانــيــة 
التي  المجتمعات  أن  إلى  للمياه 
هي  قيمته؛  ر  وتــقــدِّ الــمــاء  ن  تثمِّ
ــدرة عــلــى الــتــكــيــف مع  ــ ــر قـ ــثـ األكـ
أكـــد  إذ  الـــمـــيـــاه مــســتــقــبــاًل،  شــــح 
ــة الــصــحــافــة  ــاجـ ــون حـ ــاركـ ــشـ ــمـ الـ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة إلــــــــى الـــصـــحـــافـــة 
عام،  بوجه  المتخصصة  البيئية 
والمائية بوجه خاص، داعين إلى 
بناء  المستمر في  العمل  ضرورة 
الخليجيين  الصحفيين  قــدرات 
لــلــتــخــصــص فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال 
ــخـــصـــص فــي  ــتـ ــذا الـ ــ ــ وإتــــــاحــــــة هـ

الجامعات.
وأوصـــــــوا بــصــنــاعــة مــحــتــوى 
توعوي إبداعي في مجال المياه 
ــل اإلعــــــالم  ــ ــائـ ــ ــع وسـ ــ يـــتـــنـــاســـب مـ
التواصل  وســائــل  مثل  الحديثة 
القصيرة،  واألفـــالم  االجتماعي، 
واالنـــفـــوجـــرافـــيـــك، وغـــيـــرهـــا من 
وســــــائــــــل الــــنــــشــــر اإللــــكــــتــــرونــــي 
الــحــديــثــة وتــتــنــاســب مـــع جميع 
ــتــــمــــع بــــمــــا فــيــهــا  فـــــئـــــات الــــمــــجــ

الــوافــدون، وذلــك مــن أجــل زيــادة 
فاعلية الرسالة اإلعالمية.

المائية  الموارد  أستاذ  وقــال 
بجامعة  العليا  الــدراســات  بكلية 
ــربـــي، نـــائـــب رئــيــس  ــعـ الــخــلــيــج الـ
جــمــعــيــة عـــلـــوم وتــقــنــيــة الــمــيــاه 
الخليجية، ورئيس لجنة الشؤون 
الــعــلــمــيــة والــــتــــدريــــب بــجــمــعــيــة 
الخليجية  الــمــيــاه  وتقنية  عــلــوم 
الجلسة  في  زباري  وليد  الدكتور 
اإلعالميون  »يضطلع  الختامية: 
بــــــــــدور مــــهــــم فــــــي رفــــــــع الــــوعــــي 
شرائحه  بكل  للمجتمع  المائي 
مـــــن تـــنـــفـــيـــذيـــيـــن وتـــشـــريـــعـــيـــيـــن 
ــذا  ــ ومـــســـتـــخـــدمـــيـــن لـــلـــمـــيـــاه، ولـ
يجب التركيز على استمرار بناء 
قــــــدرات اإلعـــالمـــيـــيـــن مـــن خــالل 
المتخصصة  التدريبية  الــدورات 
والـــمـــمـــاثـــلـــة لـــصـــيـــاغـــة مــحــتــوى 
كل شريحة  مع  يتناسب  إعالمي 
ــرائــــح، ولــيــتــســنــى  ــشــ ــذه الــ ــ مــــن هـ
لـــإعـــالمـــيـــيـــن الـــقـــيـــام بــــدورهــــم 
بفاعلية  الــمــجــتــمــع  تــوعــيــة  فـــي 
توفير  الــضــرورة  من  ومصداقية، 
المائية  والــمــعــلــومــات  الــبــيــانــات 
لــإعــالمــيــيــن مـــن قــبــل الــجــهــات 
الــمــخــتــصــة وتـــحـــديـــثـــهـــا بــشــكــل 
ــل  ــواصــ ــتــ ــيــــل الــ ــهــ ــر وتــــســ ــمـ ــتـ ــسـ مـ
ــه مــن  ــ مــــع الــمــســئــولــيــن، كـــمـــا أنـ

الــبــاحــثــون  يـــقـــوم  أن  الــــضــــروري 
والعلماء بتبسيط وتوفير المادة 
العلمية لإعالميين«.  إلى ذلك، 
الجلسة  فــي  المناقشات  أوصـــت 
األخيرة بإنشاء تطبيق أو منصة 
عن  وحــقــائــق  معلومات  تتضمن 
المياه في دول المجلس ووسائل 
ــد بـــطـــريـــقـــة مــبــســطــة  ــيــ ــرشــ ــتــ الــ
ــــول إلـــــــى كــل  ــــوصـ ــلـ ــ ومـــــيـــــســـــرة، لـ
فــعــال،  بشكل  المجتمع  شــرائــح 
وإدمـــــــاج الــحــقــائــق الــمــائــيــة في 
ترشيد  ومفاهيم  المجلس  دول 
الــمــيــاه والــمــحــافــظــة عــلــيــهــا في 
الــمــنــاهــج الــتــدريــســيــة مـــن أجــل 
إنــــشــــاء مــجــتــمــع مــــوجــــه مـــائـــيـــًا 
الماء  يثمن  البعيد  المدى  على 
في  داعــيــة  استخداماته،  ويــرشــد 
ــه إلـــى إشــــراك جميع  الــوقــت ذاتــ
مــثــل  ــة  ــ ــــالقـ ــعـ ــ الـ ذات  ــات  ــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
الــجــمــعــيــات الـــزراعـــيـــة والــبــيــئــيــة 
والخيرية  والشبابية  والصحية 
والــهــيــئــات الــديــنــيــة وغــيــرهــا من 
الــجــهــات الــفــاعــلــة، وذلـــك بسبب 
المياه  شمولية قضايا وتحديات 
ثنائيات  مــثــل  ثــنــائــيــاتــهــا  وتــعــدد 
المياه والزراعة، والمياه والبيئة، 
ــاه  ــيــ ــمــ ــة، والــ ــ ــحـ ــ ــصـ ــ ــاه والـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ والـ
الثنائيات  من  وغيرها  والطاقة، 
ــون  ــاركــ ــشــ ــمــ ــة. وأكـــــــــد الــ ــمــ ــهــ ــمــ الــ

الــذيــن بــلــغ عــددهــم 60 مــشــاركــا 
مـــن الــمــخــتــصــيــن الــعــامــلــيــن في 
ــي والـــمـــجـــال  ــ ــالمـ ــ الـــمـــجـــال اإلعـ
الــتــوعــوي مــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والخاص ضرورة القيام بدراسات 
عــلــمــيــة اســتــقــصــائــيــة ومــعــمــقــة 
في  المائي  الوعي  مستوى  حــول 
دراســات حول  وكذلك  المجتمع، 
اإلعالميين  لــدى  المعرفة  واقــع 
بالقضايا المائية، وذلك لقياس 
مــســتــوى الـــوعـــي الــمــائــي ومـــدى 
ــة حــــمــــالت رفــــــع الـــوعـــي  ــيـ ــلـ ــاعـ فـ
فــي الــمــجــتــمــع، واالســـتـــفـــادة من 
الــمــنــاســبــات الــوطــنــيــة والــبــيــئــيــة 
الطبيعية  الموارد  أهمية  لتأكيد 
ودور  عليها  والمحافظة  للوطن 
ــــك،  ــي تـــحـــقـــيـــق ذلـ ــ الــــمــــواطــــن فـ
لتعزيز روح المواطنة الخليجية 
جانب  إلــى  البيئية،  والــمــواطــنــة 
إنشاء قاعدة بيانات لإعالميين 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن الــمــتــخــصــصــيــن 
فـــي الــبــيــئــة والـــمـــيـــاه وتــحــديــثــهــا 
بــاســتــمــرار، الســتــمــرار الــتــواصــل 
بــيــن الــمــتــخــصــصــيــن فـــي الــمــيــاه 
نتائج  على  والبناء  واإلعالميين 

ومخرجات هذه الورشة.
وأوضــــح الــدكــتــور زبــــاري أنــه 
ــًا،  مـــائـــيـ واٍع  مــجــتــمــع  ــاء  ــ ــشـ ــ »إلنـ
ــة عــلــى  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ وفـــــعـــــال فـــــي الـ

ــرورة أســاســيــة  ــ الــمــيــاه؛ هــنــاك ضـ
ــة والــــجــــانــــب  ــرفــ ــعــ ــمــ إلدمــــــــــاج »الــ
التعليمي« في عملية رفع الوعي، 
وذلك من خالل تزويد المواطن 
الخليجي بالمعلومات األساسية 
ــاه فــــــي دولــــتــــه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــايــ ــقــــضــ لــ
لتذكيره  دائـــم  بشكل  والمنطقة 
باستمرار بالمشكلة المائية التي 
تعاني منها دولته، وكذلك يجب 
صــيــاغــة هـــذه الــمــعــلــومــات بشكل 
عــلــمــي ومـــحـــفـــز بــحــيــث تــســاهــم 
اليومي  الــفــرد  ســلــوك  تغيير  فــي 
والترشيد  المحافظة  مجال  في 
ــتـــرة مـــن الــزمــن  لــتــصــبــح بــعــد فـ
الماء  قيمة  ر  يقدِّ بديهيًا  سلوكًا 
إلى  النهاية  في  وتهدف  نه،  ويثمِّ
المجتمع  في  الفرد  فاعلية  رفع 
الـــخـــلـــيـــجـــي. ويـــتـــطـــلـــب تــحــقــيــق 
المختصين  جــهــود  تــكــامــل  ذلـــك 
والــــبــــاحــــثــــيــــن مــــــع الـــــمـــــبـــــادرات 
الجهات  بها  تقوم  التي  األخـــرى 
المجتمع  ومؤسسات  الحكومية 
المدني واألفراد، بهدف الوصول 
إلى مجتمع خليجي واٍع وموجه 
مـــائـــيـــًا، لــيــســتــطــيــع الــتــكــيــف مع 
مشكلة ندرة المياه في المنطقة، 
والفنية  اإلداريــة  الجهود  ويكمل 
التي يبذلها المسؤولون عن هذا 

القطاع المهم.

المهني�ة« لل�شح�ة والبيئ�ة وال�ش�امة  الراب�ع  ف�والذ  »موؤتم�ر  العم�ل يفتت�ح  وزي�ر 
افتتح جميل بن محمد علي حميدان 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــســـالمـــة  ــل رئــ ــمـ ــعـ وزيـــــــر الـ
»مؤتمر  األحـــد،  أمــس  المهنية،  والــصــحــة 
الــرابــع للصحة والــبــيــئــة والــســالمــة  فـــوالذ 
فــوالذ  مجموعة  تنظمه  الـــذي  الــمــهــنــيــة«، 
أكتوبر  الــفــتــرة 4-2  رعــايــتــه، خـــالل  تــحــت 
والــســالمــة  »الــصــحــة  شــعــار  تــحــت  2022م، 
سلمان  مدينة  في  بمقرها  حياتنا«،  نمط 
دليب  وذلك بحضور  الحد،  في  الصناعية 
جورج المدير التنفيذي لمجموعة فوالذ، 
وبمشاركة عدد من العاملين في القطاعات 
ــاء االجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــة والـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
وخــارج  داخــل  من  والمتحدثين  والخبراء 

مملكة البحرين.
ويهدف المؤتمر الى استعراض أفضل 
وفي  الــشــركــات،  فــي  الناجحة  الــمــمــارســات 
بيئة العمل األكثر صحية ووقاية للعمال، 
لالرتقاء  الصلة  ذات  الموضوعات  وبحث 
بأسس ومبادئ السالمة والصحة المهنية، 
إلى جانب تعزيز منظومة السالمة الوقائية 

للعاملين بمواقع االنتاج المختلفة.
ــتــــاح أكـــــد حـــمـــيـــدان أن  ــتــ وخــــــالل االفــ
لتسليط  ســانــحــة  فـــرصـــة  يــعــد  الــمــؤتــمــر 

الــتــي تواجه  الــتــحــديــات  أبـــرز  الــضــوء على 
تنفيذ مبادرات السالمة والصحة المهنية، 
ونشر أفضل الممارسات، والعمل على زيادة 
بيئة  إلـــى  وصــــواًل  المتخصصين،  قــــدرات 
العمال  فيها  يتمتع  ومستقرة  آمنة  عمل 
ــة مــــن مــخــاطــر  ــايــ ــوقــ ــأقـــصـــى درجــــــــات الــ بـ
مستوى  ورفــع  المهنية،  واألمـــراض  العمل 
الــوعــي بــأهــمــيــة ســالمــة وحــمــايــة االنــســان 
وجعلها  المحيطة،  والبيئة  والممتلكات 

ثقافة مجتمعية لدى الجميع.
ولفت حميدان إلى الجهود التي بذلها 
والــصــحــة  الــســالمــة  عــلــى  التفتيش  جــهــاز 
مع  والتنسيق  بالتعاون  بــالــوزارة  المهنية 
الــتــنــفــيــذيــة ذات الــعــالقــة والــتــي  الــجــهــات 
عـــدد  فــــي  مـــلـــحـــوظ  انـــخـــفـــاض  الـــــى  أدت 
عام  خــالل  وقعت  التي  المهنية  الــحــوادث 
المهنية  الــحــوادث  بمعدل  مــقــارنــة   ،2021
فــي الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة، بحوالي 
الــمــلــحــوظ في  الــنــجــاح  عـــن  فــضــاًل   ،%32
الظهيرة  وقـــت  الــعــمــل  حــظــر  ــرار  قـ تطبيق 
خالل شهري يوليو وأغسطس من كل عام، 
حيث تجاوزت نسبة االلتزام خالل األعوام 

الخمسة الماضية %98.

المدير  جــورج  دليب  أشــار  مــن جانبه، 
الـــى أهمية  ــوالذ  الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة فــ
والـــســـالمـــة لجميع  ــة  الــــراحــ تــوفــيــر ســبــل 
ــيـــر مــنــظــومــة  الـــعـــامـــلـــيـــن مــــن خـــــالل تـــوفـ
متكاملة للصحة والسالمة، هدفها الرئيس 
والــمــحــوري الــعــامــل نــفــســه، وهـــو مــا يؤكد 
أهــمــيــة االســتــثــمــار فــي الــعــنــصــر الــبــشــري، 
ــذا الــســيــاق الـــى مــا قــامــت به  الفــتــًا فــي هـ
الشركة من مبادرات لتعزيز ثقافة الصحة 
والــســالمــة فــي مــواقــع الــعــمــل عــبــر تنفيذ 
برامج وأنشطة تهدف بالدرجة األولى الى 
توفير أعلى درجات األمن والسالمة لجميع 
العاملين. كما تقدم بالشكر والتقدير لكل 

مقدمتهم  في  العمل،  وزارة  في  العاملين 
وزيــــر الــعــمــل، عــلــى الـــدعـــم الــــذي تحظى 
في  وال سيما  قــبــل الــوزارة،  من  الشركة  به 
مجال االستشارات الفنية وتعزيز التعاون 

في مجال السالمة والصحة المهنية.
ــر الــعــمــل بــافــتــتــاح  ــ ــام وزيـ بــعــد ذلــــك قــ
المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث اطلع 
المحلية  لــلــشــركــات  المنتجات  ــرز  أبـ عــلــى 
والــخــارجــيــة فــي مــجــال الــســالمــة المهنية 
وتقنيات أجهزة قياس بيئة العمل وأجهزة 
وكذلك  الميكانيكية،  اآلالت  في  السالمة 
معدات الوقاية الشخصية للعمال وأجهزة 

الكشف ومكافحة الحرائق.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16264/pdf/1-Supplime/16264.pdf?fixed8158
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1310735
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16264/pdf/3-MAIN/1.pdf?fixed05076#page=1&zoom=auto,-8,1663
https://www.alayam.com/alayam/economic/981083/News.html


العدد:  12231

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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»توبلي اخلريية« تنّظم فعالية »�شوء على متا�شك« لدعم الأ�شر

متا�سك«  على  »�سوء  فعالية  اخلريية  توبلي  جمعية  نظمت 

امل�ساركة  الأ�سر  على  ال�سوء  وت�سليط  بامل�سروع  التعريف  بهدف 

فيه.

ال�سرتاتيجية  للروؤية  املرتجم  امل�سروع  هو  متا�سك  وُيعد 

دخلها  موارد  لتطوير  الأ�سر  م�ساندة  اىل  تهدف  التي  للجمعية 

والعتماد على م�سادرها امل�ستقلة، وتعزيز الثقة بالنف�س وحتفيز 

الندماج اليجابي يف املجتمع.

بداأ امل�سروع يف مار�س 2021 بدرا�سة بيانات الأ�سر امل�سجلة 

�سمن قوائم ال�ستحقاق يف اجلمعية وعقد لقاءات التهيئة والتاأهيل 

لتق�سي القدرات واملهارات وفر�س التدريب والتطوير، ثم ت�سميم 

فر�سة للتمكني القت�سادي مع الدعم واملعنوي واملعريف الالزم.

تو�سعت مبادرة التمكني لت�سمل اأ�سر من خارج قوائم امل�ساعدات 

اأ�سر  اإ�سايف من  لعدد  القائمة  ال�سغرية  امل�ساريع  وتطويرعدد من 

املجتمع.

اأ�سرة، حتول عدد  امل�سروع 20  امل�ساركة يف  الأ�سر  بلغ عدد   

منهم من حالة العوز اىل حالة الكفاية، ول تزال املبادرة تعمل على 

حتقيق املزيد من النتائج املخططة يف جمال تنمية ومتكني الأ�سر.

�سارك يف فعالية �سوء على متا�سك 10 اأ�سر مب�ساريع متنوعة 

الطعام  وتقدمي  الإبداعية  واملهارات  املنتجات  وبيع  اخلدمات  بني 

والطبخ.

التنفيذي  املدير  ب�سفتها  القارئ  �سفية  الأ�ستاذة  اأ�سادت  وقد 

لتما�سك، بق�س�س جناح اأ�سحاب امل�ساريع و�سجاعتهم يف مواجهة 

التحديات وا�ستجابتهم العالية لأن�سطة امل�سروع وحل�سور جل�سات 

الرئي�س لنجاح وا�ستمرار امل�سروع كونهم  املتابعة، وانهم العامل 

ميثلون منوذجا ملهما لالأ�سر اجلديدة يف متا�سك.

كما �سرح حممد نا�سر ب�سفته رئي�س م�سروع متا�سك ان توجه 

اجلمعية يوؤكد على ال�ستمرار يف تطوير الأ�سرالتي مت متكينها من 

وتدريب  نوعية  خدمات  لتقدمي  املتاحة  الإمكانات  ت�سخري  خالل 

تخ�س�سي لالأ�سر، بالإ�سافة اىل متكني عدد اإ�سايف من الأ�سر و�سول 

للنماء املجتمعي املن�سود.

هذه الأ�شباب كافية لقتناء

�شماعات »هواوي فري بودز اإ�س اإي«

موؤخًرا  هواوي  �سركة  اأعلنت 

من  جديد  جيل  اإطالق 

الأذن  �سماعات 

�سلكية  لال ا

ــــواوي  »ه

بودز  اإير 

ــــــــس  اإ�

 HUAWEI اإي 

اإذ جمع   ،»FreeBuds SE
بني  ال�سماعات  من  اجليل  هذا 

الت�سميم،  يف  والأناقة  الأداء  يف  اجلودة 

اإ�سافة اإىل ال�سعر املنا�سب والقت�سادي. 

اجليل  لهذا  جتربتنا  خــالل  ومــن 

اجلديد من ال�سماعات، اإليكم جمموعة من 

املميزات والأ�سباب التي وجدنا اأنها كافية 

لتخاذ قرارك باقتناء هذا اجلهاز.

انتباهنا  �سدت  التي  الأمور  اأكرث  من 

من  اجليل  ــذه  ه يف  اعجابنا  ونــالــت 

وو�سوحه  ال�سوت  نقاء  هو  ال�سماعات 

الفائق، اإذ ميكنك ال�ستمتاع باأدق التفا�سيل 

يف املقطوعات املو�سيقية، اأو عند م�ساهدة 

الأفالم، وعند اجراء وا�ستقبال املكاملات.

بطارية بعمر طويل 

ميزة اأخرى يتميز بها هذا اجليل من 

�سماعات هواوي، وهي بطاريتها القوية، 

وبح�سب ما اعلنت عنه �سركة هواوي فاإن 

طويلة  ا�ستخدام  مدة  متنحك  البطارية 

حافظة  با�ستخدام  �ساعة   24 اإىل  ت�سل 

من  �ساعات   6 يقارب  وما  ال�سماعات، 

ت�سغيل املو�سيقى املتوا�سل، عندما تكون 

البطارية ممتلئة بالكامل، كما 

 16 تــوفــر  اأن  ميكن 

�ساعة من املكاملات 

�سندوق  مع 

ــــحــــن  ــــس �

مــ�ــســحــون 

وميكن  بالكامل، 

ـــدام  ـــخ ـــت ـــس ا�

الأذن  �سماعات 

من  �ساعات   4 ملدة 

املكاملات امل�ستمرة عند 

ال�سحن الكامل.

تعمل مع اأندرويد وios و�شهولة التحكم

�سواء كنت متتلك جهاًزا يعمل بنظام 

فاإن   ios بنظام  تعمل  اأجهزة  اأو  اأندرويد 

با�ستطاعتك ا�ستخدام ال�سماعات اجلديدة 

عالية،  ــودة  وج بكفاءة  منهما  اأي  مع 

ربطها  خالل  من  التحكم  يف  و�سهولة 

بالتطبيق اخلا�س بها املتوفر جماًنا على 

متجري غوغل بالي وابل �ستور.

�شعر اقت�شادي يف متناول اجلميع

مميزات  ــرز  واأب اأهــم  ذكرنا  اأن  بعد 

اإي«  اإ�ــس  بــودز  اإيــر  »هــواوي  �سماعات 

هذا  �سعر  بــاأن  تعلم  عندما  �ستتفاجئ 

يف  فقط  دينار   18.9 هو  الرائع  اجلهاز 

احل�سول  وميكنك  البحريني،  ال�سوق 

عليها عرب من�سات هواوي على الإنرتنت 

وجتار التجزئة املعتمدين.

»�شنك للتاأمني« تنّظـم حملة للتبـرع بالدم

من منطلق تعزيز مبداأ ال�سراكة وامل�سوؤولية 

حملة  للتاأمني  �سنك  �سركة  اأقامت  املجتمعية 

للتربع بالدم بالتعاون مع م�ست�سفى امللك حمد 

بي جي  اأ�سرف  و�سركة  املوؤيد  وبرج  اجلامعي 

دي �سي للعطور والتجميل، وقد اأقيمت احلملة 

يف برج املوؤيد يوم اخلمي�س املوافق 22 �سبتمرب 

احل�سور  من  كبري  عدد  مب�ساركة   2022

واملتربعني الذين اأ�سهموا يف جناح هذه احلملة.

وتعليًقا على هذه املبادرة الإن�سانية، �سرح 

العامة  العالقات  اأول  مدير  الدخيل  �سادق 

الإ�ستدامة  جلنة  ورئي�س  الزبائن  و�سوؤون 

بال�سكر  »اأتقدم  قائاًل:  للتاأمني  �سنك  ب�سركة 

�سنك  حملة  بنجاح  اأ�سهم  من  لكل  اجلزيل 

قبل جلنة  تنظيمها من  والتي مت  بالدم  للتربع 

هذه  ج�سدت  فقد  �سنك،  ب�سركة  الإ�ستدامة 

احلملة التعاون املثمر مع بنك الدم مب�ست�سفى 

تنظيم  يف  اأ�سهم  والذي  اجلامعي،  حمد  امللك 

هذه احلملة الإن�سانية بكل �سال�سة واإن�سيابية، 

اإدارة  به  قامت  الذي  الفعال  الدور  اىل  اإ�سافة 

�سي  دي  جي  بي  اأ�سرف  �سركة  و  املوؤيد  برج 

للعطور والتجميل، ناهيك عن احل�سور الفعال 

منطلق  ومن  �سنك  يف  ونحن  املتربعني،  من 

املبادرة  بهذه  فخورون  املجتمعية  م�سوؤوليتنا 

الإن�سانية التي تعزز روح التعاون و الت�سامن 

دائًما  و�سن�سعى  البحريني  املجتمع  داخل 

لتعزيز مثل هذه املبادرات الإن�سانية وتر�سيخ 

مبادئ ال�ستدامة«.

»بتلكو« تقدم منحة درا�شية للطالبة �شلوى ب�شارة من اجلامعة الأمريكية
اجلامعة  مع  تعاونها  بتلكو  �سركة  توا�سل 

الأمريكية بالبحرين )AUBH(، التي تعد اأول جامعة 

من الطراز الأمريكي يف اململكة، يف تقدمي برنامج املنح 

يهدف  والذي  املا�سي،  العام  اإطالقه  الذي مت  الدرا�سية 

بحريني  لطالب  �سنوات   4 ملدة  درا�سية  منحة  لتقدمي 

امل�ستحق  الطالب  اختيار  ويتم  �سنوي.  ب�سكل  واحد 

للمنحة وفًقا جلدارته وتفوقه العلمي من اأحد املدار�س 

احلكومية يف اململكة.

من  ب�سارة  �سلوى  الطالبة  حازت  العام،  وهذا 

وذلك  املنحة،  هذه  على  للبنات  الثانوية  احلد  مدر�سة 

قبل  من  املعتمدة  التقييمات  من  لعدد  اجتيازها  بعد 

عملية  من  جزًءا  تعد  والتي  بتلكو  و�سركة  اجلامعة 

اجلامعة  مقر  يف  للطالبة  املنحة  ت�سليم  ومّت  الختيار. 

الكائن يف منطقة الرفاع، وذلك بح�سور اأع�ساء الإدارة 

التنفيذي،  الرئي�س  فينرت  ميكيل  بتلكو  لدى  التنفيذية 

التوا�سل  عام  مدير  خليفة  اآل  را�سد  بن  بدر  وال�سيخ 

املوؤ�س�سي وال�ستدامة، بالإ�سافة اإىل ممثلي من اجلامعة 

الأمريكية ويليام د. هريت الرئي�س التنفيذي للعمليات 

�سوؤون  مدير  العو�سي  اأمل  والدكتورة  باجلامعة، 

الطالب.

الرئي�س  هريت  د.  ويليام  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

التنفيذي للعمليات باجلامعة الأمريكية بالبحرين: »اإن 

واملوهوبني  الطموحني  الطالب  اإمكانية ح�سول  ت�سهيل 

على التعليم هو جزء من مهمتنا يف اجلامعة. واإنه ملن 

دواعي �سرورنا اأن نوا�سل العمل يف اإطار �سراكتنا مع 

ونتطلع  الدرا�سية،  املنح  هذه  مثل  لتقدمي  بتلكو  �سركة 

الأمريكية،  اجلامعة  عائلة  من  جزًءا  �سلوى  لت�سبح 

بينما ت�ستعد لبناء حياة مليئة بالنجاح«. 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  فينرت  ميكيل  و�سرح 

العمل  نوا�سل  اأن  �سرورنا  دواعي  ملن  »اإنه  بتلكو: 

يف  بالبحرين  الأمريكية  اجلامعة  مع  جنب  اإىل  جنًبا 

منحة  نقدم  واأن  الثانية،  لل�سنة  القيم  املنح  برنامج 

درا�سية مدتها اأربع �سنوات لطالبة بحرينية متميزة، ما 

واحل�سول  التعليمية  م�سريتها  متابعة  فر�سة  مينحها 

الأعمال  اإدارة  تخ�س�س  يف  البكالوريو�س  درجة  على 

فر�سة  »اإتاحة  قائالً:  واأ�ساف  الب�سرية«.  املوارد  يف 

الدرا�سة يف اجلامعة الأمريكية بالبحرين مينح الطالب 

ومبعايري  اجلودة  عايل  تعليم  على  احل�سول  ميزة 

طريق  ل�سق  الالزمة  باملهارات  يزودهم  كما  عاملية، 

النجاح على ال�سعيد املهني م�ستقباًل«.
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بدء تقدمي طلبات »العالمات املميزة« 20 نوفمرب

حظر ا�صترياد »املع�ّصل« دون طوابع �صريبية 18 يونيو 2023
عبا�س ر�ضي:

-املعني  للإيرادات  الوطني  اجلهاز  األزم 

للخا�ضعني  والإقرارات  المتثال  بت�ضجيل 

للقيمة امل�ضافة والنتقائية- ال�ضركات امل�ضجلة 

طلبات  بتقدمي  النتقائية  ال�ضريبة  لأغرا�س 

ال�ضريبية(  )الطوابع  املميزة  العلمات  �ضراء 

النظام  عرب  »املع�ضل«  الأرجيلة  تبغ  ل�ضلع 

 20 من  بدًءا  اجلهاز،  من  املعتمد  الإلكرتوين 

نوفمرب املقبل 2022.

وحدد القرار الر�ضمي -ال�ضادر عن اجلهاز 

املن�ضرم-  �ضبتمرب  نهاية  للإيرادات  الوطني 

دون  »املع�ضل«  الأرجيلة  تبغ  ا�ضترياد  حظر 

من  بدًءا  ومفعلة  �ضاحلة  علمة مميزة  و�ضع 

18 يونيو 2023.

ويهدف الإجراء اجلديد لتمكني امل�ضتوردين 

وامل�ضنعني املحليني من طلب الطوابع لإر�ضالها 

اإىل امل�ضّنعني لو�ضعها على علب منتجات تبغ 

الطوابع  نظام  يهدف  اإذ  »املع�ضل«،  الأرجيلة 

النتقائية من مرحلة  ال�ضلع  تتبع  اإىل  الرقمية 

الت�ضنيع و�ضوًل اإىل نقطة ال�ضتهلك عرب طابع 

رقمي خم�ض�س، وذلك للحد من تهريب ال�ضلع 

والتجارة غري امل�ضروعة وحماية امل�ضتهلك من 

املنتجات غري املرخ�ضة وذات اجلودة الرديئة 

التح�ضيل  مع �ضمان  �ضواء،  على حد  واملقلدة 

الفعال للإيرادات احلكومية.

وبداأت مملكة البحرين يف تطبيق ال�ضريبة 

الغازية  وامل�ضروبات  التبغ  على  النتقائية 

 ،2017 العام  نهاية  يف  الطاقة  وم�ضروبات 

بعد اأن اأقّر وزراء املالية بدول جمل�س التعاون 

العام 2017  اخلليجي يف منت�ضف مايو من 

التبغ وم�ضتقاته  على  انتقائية  فر�س �ضريبة 

بن�ضبة 100% مماثلة للر�ضوم اجلمركية، كما 

مت التفاق على فر�س ر�ضوم على امل�ضروبات 

اإىل   50 من  متفاوتة  بن�ضب  والطاقة  الغازية 

التنفيذ  حيز  دخلت  التي  لل�ضريبة   %100

العربية  اململكة  و�ضبقت   ،2018 عام  مطلع 

ال�ضريبة  تطبيق  يف  اخلليج  دول  ال�ضعودية 

الإمارات  يف منت�ضف يونيو2017، وطبقتها 

يف مطلع اأكتوبر من العام نف�ضه.

 بالتعاون مع جمعية املتخ�ص�صني املعتمدين مبكافحة غ�صل الأموال

»BIBF« يطلق برنامج اأخ�صائي العقوبات العاملي املعتمد

امل�ضرفية  للدرا�ضات  البحرين  معهد  اأعلن 

الرائدة  الوطنية  -املوؤ�ض�ضة   )BIBF( واملالية 

يف  واملايل  امل�ضريف  والتطوير  للتدريب 

العقوبات  اأخ�ضائي  برنامج  اإطلق  املنطقة- 

العاملية املعتمد )CGSS( يف مملكة البحرين، 

املعتمدين  املتخ�ض�ضني  جمعية  مع  بالتعاون 

الذي   )ACAMS( الأموال  غ�ضل  مكافحة  يف 

يف  العاملني  وكفاءة  قدرات  رفع  اإىل  يهدف 

جمال مكافحة غ�ضل الأموال واإك�ضابهم املهارات 

املوؤ�ضرات  ا�ضتنباط  كيفية  يف  واملهنية  الفنية 

اإجراء  يف  ت�ضاعد  التي  اللزمة  والأدلة 

الأموال  غ�ضل  جرائم  يف  املالية  التحقيقات 

وتف�ضري اأنظمة العقوبات املتغرية.

امل�ضاركني  بتزويد  الربنامج  و�ضيقوم 

اخلا�ضة  والتدريبات  املهارات  من  مبجموعة 

القت�ضادية  للجرائم  العاملية  العقوبات  حول 

العقوبات  للعقوبات،  المتثال  وت�ضمل 

فح�س  املالية،  العقوبات  القت�ضادية، 

ومتويل  الأموال  غ�ضل  مكافحة  اجلزاءات، 

الأموال،  غ�ضل  مكافحة  عقوبات  الإرهاب، 

ال�ضت�ضارة  املخاطر،  اإدارة  املطلوب،  التدقيق 

المتثال.  وتكنولوجيا  احلظر،  القانونية، 

للدرا�ضات  البحرين  ملعهد  العام  املدير  واأكد 

اأحمد  الدكتور   )BIBF( واملالية  امل�ضرفية 

اإطلق هذا الربنامج  اأهمية  ال�ضيخ  عبداحلميد 

عمليات  مكافحة  يف  اململكة  جهود  مع  تزامنا 

عن  واأعرب  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�ضل 

املتخ�ض�ضني  جمعية  مع  بالتعاون  �ضعادته 

املعتمدين يف مكافحة غ�ضل الأموال، والتي تعد 

ملحرتيف  الدولية  املوؤ�ض�ضات  اأهم  من  واحدة 

املوؤ�ض�ضات  تدعم  اإذ  املالية،  اجلرائم  مكافحة 

والأفراد العاملني يف جمالت مكافحة اجلرائم 

والتعليم  الفكرية  القيادة  خلل  من  املالية 

املهني وال�ضراكات العاملية.

الوطنية  البحرين  �ضركة  اأعلنت 

للتاأمني )bni(، و�ضركة البحرين الوطنية 

-املتخ�ض�ضة   )bnl( احلياة  على  للتاأمني 

التاأمني الطبي والتاأمني على احلياة-،  يف 

وبرينك مينا -الداعمة واحلا�ضنة للأعمال 

ثلثية  تفاهم  مذكرة  توقيع  العاملية-، 

لتقدمي حلول تاأمينية خم�ض�ضة لل�ضركات 

يف  النمو  على  حتفزهم  والتي  النا�ضئة، 

بيئة عمل �ضحية. 

اأبو  يا�ضني  من  كل  التوقيع  ح�ضر 

داود املدير العام يف برينك مينا، واإينا�س 

اأ�ضريي الرئي�س التنفيذي ل�ضركة البحرين 

وحممد  احلياة،  على  للتاأمني  الوطنية 

املعراج الرئي�س التنفيذي للتاأمني العام يف 

�ضركة البحرين الوطنية للتاأمني.

اأهداف  اإطار حتقيق  وتاأتي املذكرة يف 

الروؤية القت�ضادية 2030 ململكة البحرين 

وحلول  منتجات  وتقدمي  تطوير  عرب 

يف  املدرجة  النا�ضئة  لل�ضركات  تاأمينية 

منتجات  تطوير  مت  مينا.  برينك  من�ضة 

ال�ضركات  حلماية  ا  خ�ضي�ضً تاأمينية 

النا�ضئة واملوؤ�ض�ضات ال�ضغرية ومتو�ضطة 

حلول  الأعمال  لرواد  �ضتوفر  اإذ  احلجم، 

احتياجاتهم،  لتلبية  م�ضممة  مرنة 

يف  والرتكيز  الطماأنينة  و�ضتمنحهم 

ت�ضغيل واإدارة اأعمالهم. 

ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  وقالت 

احلياة  على  للتاأمني  الوطنية  البحرين 

مذكرة  توقيع  »ي�ضعدين  اأ�ضريي:  اإينا�س 

التفاهم مع برينك مينا، واأقدر م�ضاركتهم 

معنا ملن�ضتهم لإطلق منتج التاأمني الطبي 

تغطي  �ضاملة  خطة  وهي  »منو«  اجلديد 

جمال  يف  التاأمينية  الحتياجات  جميع 

ال�ضغرية  لل�ضركات  ال�ضحية  الرعاية 

واملتو�ضطة، والتي ت�ضاعد يف احلفاظ على 

بيئة عمل �ضحية ومنتجة«.

حممد املعراج

يا�سني اأبو داود

اإينا�س اأ�سريي

 بني »الوطنية للتاأمني« و»bnl« و»برينك مينا«

مذكرة ثالثية لتقدمي حلول تاأمينية لل�صركات النا�صئة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12231/pdf/INAF_20221003004926537.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/economic/981084/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/981076/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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»المصرف المركزي« و»الصناعة« يدعمان حضورها في القطاع الخاص

 إدخال تعديالت على القواعد 
المختصة بحوكمة الشركات لتمكين دور المرأة

أص��در محاف��ظ مص��رف البحري��ن 
المركزي رشيد محمد المعراج أحكام 
تخت��ص بتعزيز تمثي��ل المرأة في 
مجالس إدارة الش��ركات المساهمة 
البحري��ن،  بورص��ة  ف��ي  المدرج��ة 
وذل��ك من خ��الل إدخ��ال تعديالت 
عل��ى القواع��د المختص��ة بحوكمة 
الش��ركات ضم��ن فص��ل الضوابط 
التوجيه��ات  مجل��د  م��ن  العلي��ا 
الس��ادس الص��ادر ع��ن المص��رف، 
الس��مو  لتوجيهات صاحب  تنفي��ذًا 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه اهلل.
وتنص ه��ذه األحكام عل��ى ضرورة 
مراع��اة تمثيل المرأة عند تش��كيل 
مجلس إدارة الش��ركات المس��اهمة 
المدرجة واإلفصاح ع��ن إحصائيات 
العضوية المصنفة بحس��ب الجنس 
ف��ي مجل��س إدارتها ضم��ن تقرير 

الشركة السنوي.
كما أص��در وزير الصناع��ة والتجارة 
زايد بن راش��د الزياني قرارًا بش��أن 
تعديل أحكام ميثاق إدارة وحوكمة 
الش��ركات ينص على مراعاة تمثيل 
مجل��س  تش��كيل  ضم��ن  الم��رأة 
إدارة الش��ركة المس��اهمة العامة، 
م��ع إلت��زام الش��ركة باإلفصاح عن 
إحصائي��ات العضوي��ة ف��ي مجلس 
حوكم��ة  تقري��ر  ضم��ن  إدارته��ا 
الشركة السنوي على أن تصنف هذه 

اإلحصائية بحسب الجنس.
ويأتي ه��ذا التوجيه ف��ي إطار دعم 
للم��رأة  األعل��ى  المجل��س  جه��ود 
الملك��ي  الس��مو  بقي��ادة صاحب��ة 

إبراهي��م  بن��ت  س��بيكة   األمي��رة 
آل خليفة قرينة عاهل البالد المعظم 
الخط��ة  وتوجه��ات  اهلل  حفظه��ا 
الوطنية لنه��وض المرأة البحرينية، 
كما يعكس ه��ذا التوجه مرة أخرى 
ح��رص البحرين عل��ى تطوير البيئة 
الت��ي تس��هل وتضمن  المناس��بة 
وص��ول الم��رأة البحريني��ة للمراكز 
القيادية ف��ي القطاع الخاص، وإبراز 
الص��ورة الصحيحة لواق��ع المملكة 
على صعيد المؤشرات الدولية التي 
وتطور مش��اركة  اس��تدامة  تقيس 
وتقدم المرأة في مختلف المجاالت.

وأكد المعراج أن هذه المبادرة تأتي 

م��ن منطلق تحقي��ق الت��وازن بين 
الجنسين في مجالس إدارة الشركات 
المساهمة المدرجة وتمكين المرأة 
وتش��جيعها على ممارسة دور فعال 
ف��ي مجال��س إدارة هذه الش��ركات 
لما له��ذا الدور من أث��ر إيجابي في 
التنظيمي��ة  االس��تراتيجية  تعزي��ز 
للشركة وارتباط ذلك باألداء المالي 
للشركات، مؤكدًا أن المصرف يولي 
اهتمام��ًا كبي��رًا لتحس��ين وتطوير 
التنظيم��ي وباألخص مبادئ  اإلطار 
حوكم��ة الش��ركات به��دف تعزي��ز 
حقوق وثقة المس��تثمرين لالرتقاء 
بأداء األس��واق المالية في المملكة 

وفق أفضل الممارسات العالمية.
البحرين  وأع��رب محاف��ظ مص��رف 
المرك��زي عن اعت��زازه بإصدار هذه 
األحكام التي تس��اند دور المرأة في 
األس��واق المالية، والتي تنسجم مع 
توجه��ات المجل��س األعل��ى للمرأة 
الملك��ي  الس��مو  بقي��ادة صاحب��ة 
إبراهي��م  بن��ت  س��بيكة   األمي��رة 
الب��الد  عاه��ل  قرين��ة  خليف��ة  آل 
لتحقي��ق  اهلل،  حفظه��ا  المعظ��م 
الشراكة الكاملة وتمكين المرأة في 
مختل��ف المجاالت حي��ث أن إنجازات 
المجلس س��اهمت بشكل فعال في 
تنمي��ة وتطوي��ر مكانة الم��رأة في 

المجتمع وفي الشأن العام.
من جانبه أكد الزياني أن التعديالت 
التي ش��ملتها هذه المادة تأتي في 
إطار مس��اندة المرأة البحرينية من 
أج��ل تحقي��ق المزي��د م��ن التقدم 
الذي يشمل كافة المجاالت، بما في 
ذل��ك المجال االقتص��ادي والتجاري 
والمال��ي، كم��ا يلبي ه��ذا التعديل 
المس��اهمة  الش��ركات  تطلع��ات 
المدرجة إلى زيادة حضور ومشاركة 
المرأة في مجالس إدارتها، إلدراكها 
أهمية ه��ذا الحضور على مس��توى 

تنافسية الشركة وإنتاجيتها.
الم��رأة  »إن  الزيان��ي:  وأض��اف 

البحرينية مس��اهم ب��ارز في تطوير 
قط��اع الصناع��ة والتج��ارة، وب��كّل 
جدارة وكفاءة، ونحن حريصون على 
المناس��بة لتعزيز  تهيئة األرضي��ة 
ه��ذه المس��اهمة، بم��ا ف��ي ذل��ك 
الداعمة  التش��ريعية  البيئة  تطوير 
لمشاركة المرأة في القطاع الخاص، 
لما لهذا القطاع من أهمية في رفد 

االقتصاد الوطني«.
إل��ى ذل��ك، نوه��ت األمي��ن الع��ام 
هال��ة  للم��رأة  األعل��ى  للمجل��س 
األنصاري بمس��اعي الوزي��ر الزياني 
والمحافظ المعراج في دعم مختلف 
مبادرات المجلس األعلى للمرأة ذات 
الصلة بتقدم المرأة البحرينية ورفع 
كفاءته��ا المهنية وتنوي��ع خبراتها 
العملية، والتي تأتي في س��ياق ما 
تطم��ح ل��ه مؤسس��ات الدولة من 
أج��ل تحقي��ق أعل��ى درج��ات النمو 
التوازن  عل��ى  القائ��م  االقتص��ادي 
الرجل  بي��ن  المتكافئ��ة  والف��رص 

والمرأة.
وأكدت األنصاري أن من ش��أن تلك 
المزيد  واألحكام تشجيع  التعديالت 
من النساء البحرينيات على ممارسة 
دور أكبر في مجالس إدارة الشركات، 
الجنس��ين  بي��ن  الت��وازن  وتعزي��ز 
في تل��ك المجالس بما يس��هم في 
تحس��ين االس��تراتيجية التنظيمية 
للشركات، وشددت على أن المجلس 
األعل��ى للم��رأة س��يبقى يعمل في 
إط��ار اختصاصات��ه بالتع��اون م��ع 
جمي��ع الش��ركاء م��ن أج��ل تهيئة 
البيئة المناس��بة لمزيد من التقدم 

واالرتقاء للمرأة البحرينية.

هالة األنصاري زايد الزيانيرشيد المعراج سمو ولي العهد رئيس الوزراء

الزياني: إلزام الشركات باإلفصاح عن إحصائيات عضوية المرأة في مجالس إدارتها

المعراج: تشجيع المرأة على ممارسة دور فعال في مجالس إدارة الشركات

هالة األنصاري: »األعلى للمرأة« يعمل في إطار اختصاصاته بالتعاون مع جميع الشركاء

وزير العدل: عالقات صداقة 
 وطيدة تجمع البحرين 

والواليات المتحدة

استقبل وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف نواف 
ب��ن محم��د المع��اودة، وفدًا م��ن موظف��ي الكونغرس 
بالواليات المتحدة األمريكية، والذي يقوم بزيارة رسمية 

للمملكة.
ورحب وزي��ر العدل بالوفد األمريكي، مش��يدًا بمس��توى 
عالق��ات الصداق��ة الوطي��دة الت��ي تجمع بي��ن البحرين 
والوالي��ات المتح��دة األمريكية، وما تش��هده من تطور 

مستمر في مختلف المجاالت.
وجرى خالل اللقاء اس��تعراض مجاالت التعاون المشترك 
ف��ي المجالي��ن العدل��ي والقانوني، بما يخ��دم المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

 وفد من الكونغرس األمريكي 
لع على آلية عمل »أمانة التظلمات« يطَّ

ق��ام وفد م��ن موظف��ي الكونج��رس األمريكي 
بزيارة أمس إلى مقر األمانة العامة للتظلمات، 
وذل��ك ضمن برنامج زيارته��م الحالية لمملكة 
البحري��ن، وكانت في اس��تقبالهم نائب األمين 
الع��ام للتظلم��ات غ��ادة حبي��ب، حي��ث رحبت 
بهم معرب��ة عن حرص األمانة على اس��تقبال 
الوفود الزائرة التي تهتم بالتعرف على عملها 

والخدمات التي تقدمها للجمهور.
ثم قدمت ألعضاء الوفد عرضًا مبسطًا عن آلية 
عم��ل األمانة العام��ة للتظلم��ات فيما يتعلق 
بالش��كاوى وطلبات المس��اعدة التي ترد إليها 
من أف��راد الجمه��ور ومن المنظم��ات المحلية 
والدولية، وكيفي��ة التحقيق في هذه التظلمات 
إليه��ا،  تفض��ي  الت��ي  النتائ��ج  إل��ى  وص��واًل 

واستعرضت كذلك جانب من أنشطة وفعاليات 
التع��اون الدول��ي والتدريب وصور االس��تفادة 
م��ن الخب��رات الدولي��ة المتبع��ة ف��ي مجاالت 

عم��ل األمان��ة ضم��ن منهجية مح��ددة تلتزم 
بالمرجعيات القانونية وتتماش��ى مع المعايير 

الدولية ذات الصلة بعمل األمانة.

اتخاذ اإلجراءات القانونية إزاء تداول الشائعات.. »التربية«: 

ال صحة لبيع حبوب مخدرة بين طلبة المدارس
أف��ادت وزارة التربي��ة والتعلي��م أنها رص��دت عبر بعض مواق��ع التواصل 
االجتماعي تداول أخبار وش��ائعات عن وجود حبوب ومواد مخدرة ومؤثرات 
يتم بيعها للطالب والطالبات في المدارس، مشيرة إلى أنها قامت بتقصي 
جمي��ع ما تمت إثارته في هذا الجانب، كم��ا رصدت تداول هذه المعلومات 
واألخبار عب��ر مجموعات رقمية على الواتس آب ألولي��اء األمور، وتبين عدم 
صحة وسالمة ما يتم تداوله وإثارته، وأنها ال تعدو أخبارًا يتم إعادة نشرها 

وتداولها وتجديدها أو اختالقها.
وأك��دت ال��وزارة عل��ى أنه��ا أول الجه��ات الت��ي ترص��د مثل ه��ذه األخبار 
والش��ائعات، وتق��وم بمتابعتها والتحق��ق منها قبل الجمي��ع، ولديها من 

الف��رق المختص��ة ما هو قادر عل��ى تقصي هذه المواضيع بس��رعة فائقة، 
وأنه��ا حريصة أش��د الحرص على س��المة البيئة المدرس��ية، وال تتردد في 
اتخاذ اإلجراءات القانونية واألمنية الالزمة بالتنس��يق مع الجهات الحكومية 

المختصة إذا لزم األمر.
وحذرت الوزارة من خطورة تداول مثل هذه الش��ائعات التي تهدف إلى بث 
الخ��وف والهلع بين الطلبة وأولياء األمور، وتؤدي إلى التش��كيك في النظام 
التعليم��ي والبيئة المدرس��ية، وأهابت بالجمهور النأي ع��ن تداول وإعادة 
نش��ر مثل هذه األخبار، مؤكدة أنها سوف تتخذ اإلجراءات الالزمة تجاه ذلك 
نظرًا لالنعكاسات السلبية التي تتسبب فيها على سير العملية التعليمية.

وزير الصناعة يبحث و»بتلكو« 
الموضوعات المشتركة

بحث وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، خالل اس��تقباله 
رئي��س مجلس إدارة ش��ركة البحرين لالتصاالت الس��لكية 
والالس��لكية »بتلكو« الش��يخ عبداهلل بن خليفة آل خليفة، 

عددًا من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وأكد الوزير على الدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه »بتلكو« 
في االرتقاء بأداء المؤسس��ات التجاري��ة وتعزيز الخدمات 
الرقمي��ة التي تقدمها الش��ركة ل��كل من القط��اع العام 
والخاص ومواكبة أحدث التطورات باألخص في مجال إدارة 
البيان��ات وأمنها، ما جعل البحري��ن مركزًا إقليميًا هامًا في 
استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال 

التقنية المعلوماتية واالتصاالت.
وأع��رب ع��ن االعت��زاز ب��أداء الش��ركات الوطني��ة الكبرى 
ومساهمتها الالفتة في التنمية الشاملة للبحرين، مؤكدًا 
استمرار دعم الوزارة لكافة الشركات والمؤسسات الوطنية 
بما يعزز من قدرتها على المس��اهمة ف��ي النمو اإليجابي 

لالقتصاد الوطني.

 إعادة تأهيل وحدة عبداهلل كانو 
لعالج أورام األطفال بالسلمانية

التنفي��ذي  الرئي��س  بح��ث 
الدكتور  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
أحمد األنصاري، خ��الل لقائه رئيس 
جمعية المس��تقبل الش��بابية صباح 
بي��ن  التع��اون  تعزي��ز  الزيان��ي، 
الجانبي��ن في تنفيذ مش��روع إعادة 
تأهيل وصيانة وح��دة عبداهلل خليل 
كانو لع��الج أورام األطف��ال بمجمع 

السلمانية الطبي.
وأك��د األنص��اري، الدور الب��ارز الذي 
تقوم به منظمات المجتمع المدني 
لتعزيز المس��يرة التنموية الشاملة 
ف��ي البحرين، وم��ا تبذله من جهود 
لخدمة المجتم��ع البحريني وتحقيق 
العدي��د م��ن اإلنج��ازات المش��رفة 

وإس��هامها الفاعل في تقديم كافة 
أش��كال الدع��م والمس��اندة لتعزيز 

مختلف القطاعات والمجاالت السيما 
قطاع خدمات الرعاية الصحية.

وأوض��ح، أن تنفي��ذ ه��ذا المش��روع 
يبره��ن على الش��راكة الناجحة بين 
ومبادرة  الحكومي��ة  المستش��فيات 
لجمعي��ة  التابع��ة  »ابتس��امة« 
المستقبل الشبابية والهادفة لدعم 
وأهاليهم  السرطان  األطفال مرضى 
ف��ي البحري��ن، معرب��ًا ع��ن ش��كره 
للمبادرة وعلى جميع القائمين على 
تقديم هذا الدع��م، ومؤكدًا حرصه 
على متابعة جميع متطلبات العمل 
وتقديم مختلف التس��هيالت الالزمة 

إلنجاز المشروع على النحو األمثل.
م��ن جانب��ه، ن��وه الزيان��ي بحرص 

الجمعي��ة عل��ى تعزيز الش��راكة مع 
مختل��ف الداعمي��ن والمض��ي قدمًا 
ف��ي تنفي��ذ المش��روعات الداعم��ة 
مرض��ى  لألطف��ال  والمس��اندة 

السرطان في مملكة البحرين.
 ُيشار إلى أّن مبادرة »ابتسامة« أعلنت 
في س��بتمبر من الع��ام الماضي عن 
تخصيص ريع تبرعات القطاع الخاص 
واألف��راد لحمل��ة »أطفالن��ا كالذهب 
8« لصال��ح إع��ادة تأهي��ل وصيان��ة 
وح��دة عبداهلل خليل كانو لعالج أورام 
األطف��ال بمجمع الس��لمانية الطبي 
التي تق��دم خدمات الع��الج والدعم 
ألكثر من 50 طفاًل مصابًا بالسرطان 

سنويًا من مختلف الحاالت.

د. أحمد األنصاري
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.
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»إعــالن البحريــن« وثيقــة مهمــة تعكــس نهــج البحرين 
القائم علــى روح التعايش والحوار واالنفتاح على العالم 

دون تمييز.
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ترند البحرين.. موقع الوظائف »2«
نشرت وزارة العمل إعالنًا على مواقع التواصل عن الوظائف الشاغرة في سوق 
العمل، وانهالت التعليقات السلبية والساخرة والمشككة، ومرة أخرى لنساير 

هذه التعليقات لنعرف أحقيتها أو أحقية اإلعالن.
أكث��ر المالحظ��ات والتعليقات كانت بس��بب عنوان اإلعالن وهو الذي س��بب 
الكثي��ر من اللغط، فاإلعالن ذكر أن الوظائف هي لحاملي الثانوي وأن الراتب 

قد يصل إلى 2500 دينار!!
وبالنظ��ر إل��ى الموقع وجدنا أن هن��اك فعاًل وظائف بهذا الراتب إنما ليس��ت 
لحاملي الثانوي��ة العامة، بل هي لذوي التخصصات الن��ادرة كمحلل بيانات، 
أو استش��اري برامج الحاس��ب، إنما اللبس كان في صياغ��ة اإلعالن وهو الذي 
أدى إل��ى التركيز عليه والتش��كيك في��ه، وكان باإلمكان تف��ادي ردود الفعل 
المش��ككة لو أن الوزارة أعادت النش��ر مع تعديل الصيغ��ة أو لو أن الباحثين 
دخلوا الموقع واكتشفوا ذلك بأنفسهم، بأنه فعاًل توجد وظائف بهذا الراتب 

إنما لتخصصات معينة كما هو مذكور.
ع��دا ه��ذه المالحظة هل فعاًل ه��ذا الموقع جاد؟ هل هناك ش��باب بحرينيون 
اس��تفادوا منه؟ هذا ما س��ألت وزارة العمل عنه فحصل��ت منهم على قائمة 

أسماء اخترت بعضها واستأذنتهم بذكر تجربتهم مع الموقع.
»عل��ي ثام��ر« أحدهم خريج ثانوية عامة مضى عليه أكثر من عش��رة أش��هر 
وهو يبحث عن عمل ولم ينجح كانت طريقته الس��ابقة بالمراس��لة للشركات 
مباش��رة عبر البريد اإللكتروني، ولم يحصل على رد، وحين س��مع عن الموقع 
دخل وس��جل بياناته وكما وصف العملية بأنها س��ريعة وبس��يطة جدًا على 
غير ما س��مع من تعليقات س��لبية، فقب��ل في دورة وفرتها ل��ه تمكين فورًا، 
وخالل أيام عرض عليه أكثر من وظيفة وأخيرًا تم توظيفه كمخلص في إحدى 

الوزارات براتب 350 دينارًا وهو ذات الراتب الذي كان معلنًا في الموقع.
»خديجه إبراهيم« خريجة بكالوريوس محاس��بة مضى عليها ش��هران تبحث 
عن وظيفة وحين علمت بالموقع دخلت وحصلت على وظيفة مس��اعدة إدارية 

في إحدى المدارس الخاصة.
وكذلك »محمد الحلي« ومثله »محمود مكي« و»علي هالل« جميعهم توظفوا 
من خالل الموقع، سألتهم جميعًا عن مدى تطابق مهام الوظيفة مع ما ذكر 
في الموقع فقالوا هي ذاتها لم تتغير، سألتهم عن الراتب، قالوا كما جاء في 
الموقع، س��ألتهم عن دور وزارة العمل، قالوا أجري��ت مقابالت العمل بوجود 
األط��راف الثالثة أي طال��ب العمل وصاحب العمل والوزارة، لم أكن س��أكتب 
مدحًا أو قدحًا إال لو تأكدت بنفس��ي وكلمت أصحاب الش��أن بنفسي، وعمومًا 

ذلك ليس قدحًا أو مدحًا إنما هو ذكر معلومات وحقائق فقط ولكم الحكم.
م��ن المهم أن نعرف أن من يضع الوظائ��ف على الموقع هم أصحاب األعمال 
وليست وزارة العمل، أي الشركات والمؤسسات الخاصة هي من يحدد الشاغر 
ال��ذي يوجد لدي��ه وهي من يح��دد الرات��ب، دور وزارة العم��ل التدقيق على 

المعلومات التي وضعت وصحتها.
دور ال��وزارة بالتأك��د ه��ل يوجد فعاًل جه��ة عمل مرخصة بهذا االس��م؟ هل 
الوظيف��ة المعلنة صحيحة أم ال؟ هل االختصاصات المطلوبة لها مناس��بة أم 
ال؟ ث��م التدقيق بعد إعالن االكتفاء من قبل صاح��ب العمل، هل تم توظيف 
أح��د؟ وذلك بعد إجراءات التأمين وهكذا، ف��دور وزارة العمل هو الرقابة على 

تلك اإلعالنات وصحتها.
التعليق��ات كانت حافلة بالتش��كيك أن أصحاب األعمال غي��ر صادقين وتلك 
اإلعالنات للتمويه وهناك تالعب، واس��تدل المعلقون على ذلك بأن ما يقال 
في الموقع ش��يء والحقيقة ش��يء آخ��ر، فبعضهم يقول المس��مى الوظيفي 
يختلف عن المهام المطلوبة، أو يقال لطالبي الوظيفة اكتفينا بسرعة، أو أن 
تل��ك اإلعالنات يهدف منها غلق ملفات معون��ات التعطل بحجة أن أصحابها 
رفض��وا الوظائ��ف المعروضة، في حين يقول بع��ض العاطلين لم يتصل بنا 

أحد!!
بخص��وص االكتف��اء فإنه أمر طبيعي إذا كان الش��اغر مح��دودًا والطلب آالف 
الطلبات فمن الطبيعي أن عملية االختيار تكون س��ريعة وصاحب العمل هو 
م��ن يغلق الطلب بعد االكتف��اء، ومن قال إنه لم يتص��ل فذلك أحد ألنه تم 
شغل الش��اغر بسرعة، من نجح واس��تفاد من الموقع كان يثابر على الدخول 

يوميًا كما قالت خديجة بأني لم أيأس وكل يوم كنت أدخل وأقدم.
ه��ذه هي مالحظات مئات المعلقين عل��ى اإلعالن تكررت كثيرًا على أكثر من 
حساب على االنستغرام إنما الخالصة بأن من استفاد من الموقع هم من تم 
توظيفهم واستقروا في وظائفهم وأدخلت بياناتهم في التأمين االجتماعي، 
وللعلم فإنهم رواتبهم مدعومة من الدولة لمدة ثالث سنوات وهي كافية له 

لالستقرار والتطور والتعلم واالرتقاء.
أت��درون ما مش��كلتنا، صدى األصوات التي تس��تفيد قليل، فال تس��مع عنهم 
وال تراه��م وال يردون على المش��ككين، وه��م غير ملزمين فهم مش��غولون 
بأعماله��م ف��ي حين أنك ال ت��رى غير األصوات المش��ككة هي التي تنش��ط 

وتتحدث عن تجاربها هي.
نحن بحاجة لقليل من التوازن في عرض الحقائق لخلق مزاج عام معتدل.

رقية وسبيكة تلتقيان في الرياض بعد 36 عامًا
ع��ام 1986 التق��ت القديرت��ان حياة الفهد وس��عاد عبداهلل، بش��خصيَتي رقية 
وسبيكة، في واحد من أشهر المسلسالت الخليجية والعربية، الذي كتب أحداثه 
المؤلف مبارك الحش��اش، وأخرجه فيصل الضاحي، ودارت أحداثه في 7 حلقات، 
قبل أن تمضي كل منهما في طريقها، وظل الس��ؤال الذي يراود الجمهور على 
مدار س��نوات: هل تع��ودان يومًا للظهور في عمل درام��ي جديد؟ ثم جاءت من 
خالل مش��هد ترويجي، بثته هيئة الترفيه السعودي��ة، ألضخ��م مهرج��ان في 
المملكة »أوتلي��ت 2022«، حيث ش��ارك���ت فيه »رقية وس��بيك��ة«، ليس��تعيد 
الجمه����ور الكويت��ي والخليجي ذكريات مض��ى عليها 36 عامًا، ف��إذا باإلعالن 
الترويجي يحقق 15 مليون مش��اهدة خالل 24 س��اعة من طرحه. وشكر رئيس 
هيئة الترفيه الس��عودية تركي آل الشيخ، النجمتين سعاد عبداهلل وحياة الفهد 
على مشاركتهما، مغّردًا: »أشكر نجمَتي الخليج العظيمتين حياة الفهد وسعاد 
عب��د اهلل على مش��اركتهما«. وأكدت الفنان��ة حياة الفهد، أن تركي آل الش��يخ 
صاحب فكرة »رقية وس��بيكة« في إعالم الرياض، مشيرة إلى أنها لم تتردد في 

قبول هذا العرض. وقالت: »هذا العمل عزيز علينا وعلى قلوب العالم كله«.

 طبيب بريطاني: 
التدخين يدمر الحمض النووي

ح��ذر طبيب بريطان��ي معروف، م��ن أن أض��رار التدخي��ن ال تقتصر على 
الرئتين فحس��ب، ب��ل إنها ت��ؤدي إلى تدمي��ر الحمض النووي وتس��بب 
سرطان عنق الرحم. وأشار أستاذ طب الجهاز التنفسي في المعهد الوطني 
للقلب والرئة نيك هوبكنسون إلى أن المواد الكيميائية السامة من دخان 
الس��جائر التي يستنش��قها الناس ضارة بالرئتي��ن، ولكنها تمر أيضًا إلى 

مجرى الدم حتى تنتقل إلى جميع أعضاء الجسم لتسبب الضرر.
وقال لصحيفة »مترو« البريطانية، األحد: »المواد الكيميائية الناتجة عن 
التدخين تدمر الحمض النووي وتعطل آليات اإلصالح في الخاليا، وكالهما 
يزي��د من خطر اإلصابة بالس��رطان«. ولفت إلى أن األبح��اث التي أجراها 
قس��م أمراض النساء والتوليد بجامعة »ييل« البريطانية، كشفت أن %96 
إلى 99% من النس��اء ك��ن على دراية بأن التدخين يس��بب أمراض الجهاز 
التنفسي وسرطان الرئة وأمراض القلب، لكن 22٪ فقط عرفن أنه يمكن 

أن يسبب العقم.

 دراسة: النوم مبكرًا ألكثر 
من 8 ساعات يسبب الخرف

نشر موقع »ميديكال نيوز توداي« نقاًل عن دورية الجمعية األمريكية لطب 
الش��يخوخة، دراس��ة س��كانية صينية حديثة على كبار السن في المناطق 
الريفي��ة بالصين ربطت بين النوم لفترات طويل��ة وتوقيت النوم المبكر 

وزيادة خطر اإلصابة بالخرف.
وتوصلت الدراس��ة أيضًا إلى أنه حتى في أولئك الذين لم يصابوا بالخرف 
خ��الل فترة الدراس��ة، ال تزال هن��اك إمكانية أن تك��ون لديهم درجة من 
التده��ور المعرفي المرتب��ط بالنوم المطول ووقت الن��وم المبكر. ولكن 
كان االكتش��اف، الجدي��د من نوعه، واضًح��ا فقط في كبار الس��ن الذين 

تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاًما والرجال بشكل خاص.

 صقر يحصد سعرًا فلكيًا 
في معرض أبوظبي للصيد

حقق صقر »بي��ور جير« إلترا وايت أمريكي س��عرًا 
فلكيًا خالل مع��رض أبوظبي للصيد والفروس��ية، 

يعد األعلى في تاريخ المعرض بكافة دوراته.
وجرى بيع الصقر، ضمن اليوم الس��ادس من مزاد 
الصق��ور، المق��ام على هام��ش فعالي��ات الدورة 
التاسعة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروس��ية، مقابل مبلغ قيمته قيمة مليون و10 
آالف دره��م إماراتي »ما يزيد عن 275 ألف دوالر«. 
وُيشّكل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 
فرص��ة مثالي��ة ل��آالف م��ن زوار المع��رض م��ن 
الصقارين القتناء نخبة الصقور الُمكاثرة في األسر 
ح��ول العالم، والتي توفرها أفض��ل مزارع الصقور 

الدولية والمحلية الُمشاركة في المعرض.
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نشرت وزارة العمل إعالنًا على مواقع التواصل عن الوظائف الشاغرة في سوق 
العمل، وانهالت التعليقات السلبية والساخرة والمشككة، ومرة أخرى لنساير 

هذه التعليقات لنعرف أحقيتها أو أحقية اإلعالن.
أكث��ر المالحظ��ات والتعليقات كانت بس��بب عنوان اإلعالن وهو الذي س��بب 
الكثي��ر من اللغط، فاإلعالن ذكر أن الوظائف هي لحاملي الثانوي وأن الراتب 

قد يصل إلى 2500 دينار!!
وبالنظ��ر إل��ى الموقع وجدنا أن هن��اك فعاًل وظائف بهذا الراتب إنما ليس��ت 
لحاملي الثانوي��ة العامة، بل هي لذوي التخصصات الن��ادرة كمحلل بيانات، 
أو استش��اري برامج الحاس��ب، إنما اللبس كان في صياغ��ة اإلعالن وهو الذي 
أدى إل��ى التركيز عليه والتش��كيك في��ه، وكان باإلمكان تف��ادي ردود الفعل 
المش��ككة لو أن الوزارة أعادت النش��ر مع تعديل الصيغ��ة أو لو أن الباحثين 
دخلوا الموقع واكتشفوا ذلك بأنفسهم، بأنه فعاًل توجد وظائف بهذا الراتب 

إنما لتخصصات معينة كما هو مذكور.
ع��دا ه��ذه المالحظة هل فعاًل ه��ذا الموقع جاد؟ هل هناك ش��باب بحرينيون 
اس��تفادوا منه؟ هذا ما س��ألت وزارة العمل عنه فحصل��ت منهم على قائمة 

أسماء اخترت بعضها واستأذنتهم بذكر تجربتهم مع الموقع.
»عل��ي ثام��ر« أحدهم خريج ثانوية عامة مضى عليه أكثر من عش��رة أش��هر 
وهو يبحث عن عمل ولم ينجح كانت طريقته الس��ابقة بالمراس��لة للشركات 
مباش��رة عبر البريد اإللكتروني، ولم يحصل على رد، وحين س��مع عن الموقع 
دخل وس��جل بياناته وكما وصف العملية بأنها س��ريعة وبس��يطة جدًا على 
غير ما س��مع من تعليقات س��لبية، فقب��ل في دورة وفرتها ل��ه تمكين فورًا، 
وخالل أيام عرض عليه أكثر من وظيفة وأخيرًا تم توظيفه كمخلص في إحدى 

الوزارات براتب 350 دينارًا وهو ذات الراتب الذي كان معلنًا في الموقع.
»خديجه إبراهيم« خريجة بكالوريوس محاس��بة مضى عليها ش��هران تبحث 
عن وظيفة وحين علمت بالموقع دخلت وحصلت على وظيفة مس��اعدة إدارية 

في إحدى المدارس الخاصة.
وكذلك »محمد الحلي« ومثله »محمود مكي« و»علي هالل« جميعهم توظفوا 
من خالل الموقع، سألتهم جميعًا عن مدى تطابق مهام الوظيفة مع ما ذكر 
في الموقع فقالوا هي ذاتها لم تتغير، سألتهم عن الراتب، قالوا كما جاء في 
الموقع، س��ألتهم عن دور وزارة العمل، قالوا أجري��ت مقابالت العمل بوجود 
األط��راف الثالثة أي طال��ب العمل وصاحب العمل والوزارة، لم أكن س��أكتب 
مدحًا أو قدحًا إال لو تأكدت بنفس��ي وكلمت أصحاب الش��أن بنفسي، وعمومًا 

ذلك ليس قدحًا أو مدحًا إنما هو ذكر معلومات وحقائق فقط ولكم الحكم.
م��ن المهم أن نعرف أن من يضع الوظائ��ف على الموقع هم أصحاب األعمال 
وليست وزارة العمل، أي الشركات والمؤسسات الخاصة هي من يحدد الشاغر 
ال��ذي يوجد لدي��ه وهي من يح��دد الرات��ب، دور وزارة العم��ل التدقيق على 

المعلومات التي وضعت وصحتها.
دور ال��وزارة بالتأك��د ه��ل يوجد فعاًل جه��ة عمل مرخصة بهذا االس��م؟ هل 
الوظيف��ة المعلنة صحيحة أم ال؟ هل االختصاصات المطلوبة لها مناس��بة أم 
ال؟ ث��م التدقيق بعد إعالن االكتفاء من قبل صاح��ب العمل، هل تم توظيف 
أح��د؟ وذلك بعد إجراءات التأمين وهكذا، ف��دور وزارة العمل هو الرقابة على 

تلك اإلعالنات وصحتها.
التعليق��ات كانت حافلة بالتش��كيك أن أصحاب األعمال غي��ر صادقين وتلك 
اإلعالنات للتمويه وهناك تالعب، واس��تدل المعلقون على ذلك بأن ما يقال 
في الموقع ش��يء والحقيقة ش��يء آخ��ر، فبعضهم يقول المس��مى الوظيفي 
يختلف عن المهام المطلوبة، أو يقال لطالبي الوظيفة اكتفينا بسرعة، أو أن 
تل��ك اإلعالنات يهدف منها غلق ملفات معون��ات التعطل بحجة أن أصحابها 
رفض��وا الوظائ��ف المعروضة، في حين يقول بع��ض العاطلين لم يتصل بنا 

أحد!!
بخص��وص االكتف��اء فإنه أمر طبيعي إذا كان الش��اغر مح��دودًا والطلب آالف 
الطلبات فمن الطبيعي أن عملية االختيار تكون س��ريعة وصاحب العمل هو 
م��ن يغلق الطلب بعد االكتف��اء، ومن قال إنه لم يتص��ل فذلك أحد ألنه تم 
شغل الش��اغر بسرعة، من نجح واس��تفاد من الموقع كان يثابر على الدخول 

يوميًا كما قالت خديجة بأني لم أيأس وكل يوم كنت أدخل وأقدم.
ه��ذه هي مالحظات مئات المعلقين عل��ى اإلعالن تكررت كثيرًا على أكثر من 
حساب على االنستغرام إنما الخالصة بأن من استفاد من الموقع هم من تم 
توظيفهم واستقروا في وظائفهم وأدخلت بياناتهم في التأمين االجتماعي، 
وللعلم فإنهم رواتبهم مدعومة من الدولة لمدة ثالث سنوات وهي كافية له 

لالستقرار والتطور والتعلم واالرتقاء.
أت��درون ما مش��كلتنا، صدى األصوات التي تس��تفيد قليل، فال تس��مع عنهم 
وال تراه��م وال يردون على المش��ككين، وه��م غير ملزمين فهم مش��غولون 
بأعماله��م ف��ي حين أنك ال ت��رى غير األصوات المش��ككة هي التي تنش��ط 

وتتحدث عن تجاربها هي.
نحن بحاجة لقليل من التوازن في عرض الحقائق لخلق مزاج عام معتدل.

رقية وسبيكة تلتقيان في الرياض بعد 36 عامًا
ع��ام 1986 التق��ت القديرت��ان حياة الفهد وس��عاد عبداهلل، بش��خصيَتي رقية 
وسبيكة، في واحد من أشهر المسلسالت الخليجية والعربية، الذي كتب أحداثه 
المؤلف مبارك الحش��اش، وأخرجه فيصل الضاحي، ودارت أحداثه في 7 حلقات، 
قبل أن تمضي كل منهما في طريقها، وظل الس��ؤال الذي يراود الجمهور على 
مدار س��نوات: هل تع��ودان يومًا للظهور في عمل درام��ي جديد؟ ثم جاءت من 
خالل مش��هد ترويجي، بثته هيئة الترفيه السعودي��ة، ألضخ��م مهرج��ان في 
المملكة »أوتلي��ت 2022«، حيث ش��ارك���ت فيه »رقية وس��بيك��ة«، ليس��تعيد 
الجمه����ور الكويت��ي والخليجي ذكريات مض��ى عليها 36 عامًا، ف��إذا باإلعالن 
الترويجي يحقق 15 مليون مش��اهدة خالل 24 س��اعة من طرحه. وشكر رئيس 
هيئة الترفيه الس��عودية تركي آل الشيخ، النجمتين سعاد عبداهلل وحياة الفهد 
على مشاركتهما، مغّردًا: »أشكر نجمَتي الخليج العظيمتين حياة الفهد وسعاد 
عب��د اهلل على مش��اركتهما«. وأكدت الفنان��ة حياة الفهد، أن تركي آل الش��يخ 
صاحب فكرة »رقية وس��بيكة« في إعالم الرياض، مشيرة إلى أنها لم تتردد في 

قبول هذا العرض. وقالت: »هذا العمل عزيز علينا وعلى قلوب العالم كله«.

 طبيب بريطاني: 
التدخين يدمر الحمض النووي

ح��ذر طبيب بريطان��ي معروف، م��ن أن أض��رار التدخي��ن ال تقتصر على 
الرئتين فحس��ب، ب��ل إنها ت��ؤدي إلى تدمي��ر الحمض النووي وتس��بب 
سرطان عنق الرحم. وأشار أستاذ طب الجهاز التنفسي في المعهد الوطني 
للقلب والرئة نيك هوبكنسون إلى أن المواد الكيميائية السامة من دخان 
الس��جائر التي يستنش��قها الناس ضارة بالرئتي��ن، ولكنها تمر أيضًا إلى 

مجرى الدم حتى تنتقل إلى جميع أعضاء الجسم لتسبب الضرر.
وقال لصحيفة »مترو« البريطانية، األحد: »المواد الكيميائية الناتجة عن 
التدخين تدمر الحمض النووي وتعطل آليات اإلصالح في الخاليا، وكالهما 
يزي��د من خطر اإلصابة بالس��رطان«. ولفت إلى أن األبح��اث التي أجراها 
قس��م أمراض النساء والتوليد بجامعة »ييل« البريطانية، كشفت أن %96 
إلى 99% من النس��اء ك��ن على دراية بأن التدخين يس��بب أمراض الجهاز 
التنفسي وسرطان الرئة وأمراض القلب، لكن 22٪ فقط عرفن أنه يمكن 

أن يسبب العقم.

 دراسة: النوم مبكرًا ألكثر 
من 8 ساعات يسبب الخرف

نشر موقع »ميديكال نيوز توداي« نقاًل عن دورية الجمعية األمريكية لطب 
الش��يخوخة، دراس��ة س��كانية صينية حديثة على كبار السن في المناطق 
الريفي��ة بالصين ربطت بين النوم لفترات طويل��ة وتوقيت النوم المبكر 

وزيادة خطر اإلصابة بالخرف.
وتوصلت الدراس��ة أيضًا إلى أنه حتى في أولئك الذين لم يصابوا بالخرف 
خ��الل فترة الدراس��ة، ال تزال هن��اك إمكانية أن تك��ون لديهم درجة من 
التده��ور المعرفي المرتب��ط بالنوم المطول ووقت الن��وم المبكر. ولكن 
كان االكتش��اف، الجدي��د من نوعه، واضًح��ا فقط في كبار الس��ن الذين 

تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاًما والرجال بشكل خاص.

 صقر يحصد سعرًا فلكيًا 
في معرض أبوظبي للصيد

حقق صقر »بي��ور جير« إلترا وايت أمريكي س��عرًا 
فلكيًا خالل مع��رض أبوظبي للصيد والفروس��ية، 

يعد األعلى في تاريخ المعرض بكافة دوراته.
وجرى بيع الصقر، ضمن اليوم الس��ادس من مزاد 
الصق��ور، المق��ام على هام��ش فعالي��ات الدورة 
التاسعة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروس��ية، مقابل مبلغ قيمته قيمة مليون و10 
آالف دره��م إماراتي »ما يزيد عن 275 ألف دوالر«. 
وُيشّكل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 
فرص��ة مثالي��ة ل��آالف م��ن زوار المع��رض م��ن 
الصقارين القتناء نخبة الصقور الُمكاثرة في األسر 
ح��ول العالم، والتي توفرها أفض��ل مزارع الصقور 

الدولية والمحلية الُمشاركة في المعرض.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/03/watan-20221003.pdf?1664772400
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/search/%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%81
https://alwatannews.net/article/1029516
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

االختناقات المرورية تفرض نفسها بجالل وخشوع
كل شـــوارع البحريـــن بأطوالهـــا ونوعيتهـــا أصبحـــت ال تطاق من 
االزدحامـــات المرورية الخانقة التي أخذت تفرض نفســـها بجالل 
وخشـــوع وأفصحـــت بدقة شـــديدة عن مأســـاة لم تكـــن منتظرة، 
ففـــي الســـابق كانت الشـــوارع التي تصاب بالشـــلل وقـــت الذروة 
معروفـــة، كشـــارع الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بإشـــارته الشـــهيرة 
المقابلة لوكالة الحداد، لكن اليوم بتنا نشاهد شعرا وقصصا وفي 
كل مناســـبة، ولـــم أكن أتخيـــل أن االزدحام المـــروري باختراعات 
الحروف العربية ولغات السومريين والبابليين سيصل إلى شارع 
الشـــيخ خليفة بن ســـلمان باتجاه جامعة البحريـــن وليس باتجاه 
المنامـــة، ففي صباح يوم أمس األحد تعطل الكثير من الطلبة مع 
عـــودة كليتي األعمال واآلداب إلى الحضـــور، حيث وصل طابور 
الســـيارات مـــن مفترق الطريـــق المؤدي إلى الدوار الســـادس، إلى 

كوبري الجامعة.
بتتبـــع مـــا يجـــري فـــي شـــوارعنا وهـــذا الكـــم المخيف مـــن أعداد 
السيارات، البد أن نعترف بوجود خلل ما ومن الحجم الكبير، إذ ال 

يعقل أن يبقى الحال كما هو عليه ونحن نتحدث عن استراتيجية 
2030، فكل الشـــوارع أصبحت مكتظة بالسيارات، واالزدحامات 
المرورية باتت هما نعيشـــه جميعا، ولم تعد االختناقات المرورية 
في وقت األعياد والمناســـبات كالسابق، بل أصبحت يومية وفي 
كل وقـــت. المشـــوار مـــن الرفاع إلى مدينة عيســـى قـــد يأخذ من 
الشـــخص 45 دقيقة، بعد أن كنا نقطع هذه المســـافة بـ 15 دقيقة، 
حيث تتلون الوجوه وتختلط أبواق الســـيارات بالتزمير المستمر 
عنـــد كل إشـــارة أو تقاطـــع أو حتـــى منعطـــف، وال يتوانـــى بعض 
الســـواق عن شـــتم الذين أمامهـــم معتقدين أنهم ســـبب االزدحام 

والذين في األمام يفعلون المثل وهكذا.
فتـــرة الركـــود التي فرضتهـــا جائحة كورونا حيـــث العمل عن بعد 
لمـــدة تزيـــد عن ســـنتين، أخفت جغرافية المشـــكلة مـــن المضمار، 
ومـــع عودة الحيـــاة إلى طبيعتها، صرنا نعيشـــها بالمعنى الواســـع 
الشـــامل، ولغاية اآلن ال نعرف كيف ستتعامل الجهات المعنية مع 

هذه القضية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

األدبيات العلمية لمصطلح الُبنى التحتية واإلنشاءات الذي تعود بدايات استخدامه 
إلى عام 1887م وانتشاره ما بين عامي 1940م و1970م وُشيوعه في عام 1980م؛ 
اعتمـــدت علـــى فكرة الخلـــط ما بين المســـتلزمات الصناعيـــة أو الطبيعيـــة، وما بين 
المكونات الهيكلية أو الخدمية ذات الطابع المادي البحت، في إشـــارة إلى األشـــغال 
العامة واإلنشاءات الجديدة في متنوع المجاالت كإسالة المياه، أو تمديد الكهرباء، 
أو ربـــط االتصـــاالت، أو حفـــر مصارف الميـــاه، أو تثبيـــت أنظمة النقل ومّد شـــبكات 
األنفـــاق والجســـور العامة، أو رســـم مخططـــات المصانع والمطارات والمستشـــفيات 
والمـــدارس والمكتبـــات والمتنزهـــات والمنتجعات الســـياحية في البيئات الســـكنية 
والســـاحات الجغرافيـــة التي تنعم بها األحيـــاء والقرى والمدن اعتمـــادًا على حاالت 
التنوع الهيكلي المنّظم في مجموعة من الوسائل واألدوات المستخدمة في تصميم 

المرافق وبناء األماكن.
يأتـــي التخطيـــط عامالً مهمًا لتنفيـــذ أهداف الُبنى التحتية في إطـــار عمليات مقننة 
بعد إجراء الدراســـات الشـــاملة وتنظيم الزيارات الميدانية التي ُتحّدد االحتياجات 
وُتحّلـــل البيانات وُتصّنـــف األولويات من أهّمها إلى األهّم منها وفق خطط خمســـية 
أو عشـــرية َتْلَقـــى ضرورة ُملحة لمختلف المشـــاريع الخدمية ذات العالقة المباشـــرة 
بالمجتمـــع المحلـــي، خصوصـــًا مـــا يتعلـــق في وقتنـــا الحاضـــر بالشـــوارع والطرقات 
والممرات والمداخل التي تعوزها الهندسة والتصميم اللذان يأخذان في اعتباراتهما 
انسيابية الحركة المرورية وطبوغرافية المنطقة المأهولة وبدائل النقل المستخدمة 

وخيارات المرور المحلية والسريعة، حيث برَز في نافلة القول “شارع النخيل” الذي 
يربط مجموعة من القرى الزراعية في المحافظة الشـــمالية من البحرين، واحدًا من 
أقدم الشـــوارع التي ُتمثل الشـــريان الرئيسي بما اكتســـبه من أهمية تاريخية وبروز 
حيـــوي اعتمـــادًا على موقعه الفريد وســـط المزارع والبســـاتين الخضراء وســـواحل 
البحـــر واألشـــجار الباســـقات، حيث حظَي هذا الشـــارع فـــي اآلونة األخيـــرة بأعمال 
إعـــادة تأهيل وإنشـــاءات ناهزت تكلفتها )400,000( دينـــار بحريني من أجل تطوير 
طرفـــي األرصفة وأغطيـــة الخدمات وُمتفـــّرع التقاطعات ومداخـــل القرى وحواجز 
المشـــاة بعـــد أْن تّمـــت إزالة طبقة األســـفلت القديمة منه وتحســـين مســـتوى اإلنارة 
واســـتبدال القنـــوات األرضية وإنشـــاء مرتفعات تخفيف الســـرعة فيـــه، عالوة على 
وضـــع اإلشـــارات اإلرشـــادية والعالمـــات المروريـــة والصباغة األرضيـــة التي توضح 

مسارات الحركة المرورية.
نافلة:  «

َلِقيـــْت إعـــادة تأهيـــل “شـــارع النخيـــل” األخيرة التي أشـــرفت علـــى تنفيذهـــا وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني ترحيبًا من األهالي والقاطنين، إال 
أّن ُجّل ذلك لم )يشفع!( قباَل هول االختناقات المرورية وحجم االزدحام و”فضاعة” 
الّزحام واكتظاظ الطرق بمشـــاهد تكّدس الســـيارات واصطفافهـــا يوميًا في طوابير 

طويلة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

شارع النخيل يختنُق يوميًا!

االســـتدامة مصطلـــح يصف كيـــف تبقى النظـــم الحيوية متنوعـــة ومنتجة مع 
مـــرور الوقـــت، أما بالنســـبة للبشـــر فهي القدرة علـــى حفظ نوعيـــة الحياة التي 
نعيشـــها على المدى الطويل، حيث أصبح هذا المصطلح واسع األفق والنطاق، 
ويمكن تطبيقه تقريبا على كل وجه من وجوه الحياة على األرض، لذلك دائمًا 
ما يســـتخدم هـــذا المصطلح في اســـتدامة خطط وسياســـات الـــدول من أجل 

الحفاظ على مواردها وجودة الحياة.
ومن هذا المنطلق فإننا جميعًا كبشـــر نتعامل في حياتنا مع الكثير من القواعد 
والقيـــم والســـلوكيات الحياتيـــة التي نســـعى من خاللهـــا للحصـــول على حياة 
أفضـــل، وذلـــك من خـــالل توظيـــف هـــذه المبـــادئ والمفاهيم وبشـــكل إيجابي 
وصحيـــح في الحيـــاة اليومية، ســـواء تم توظيفها على المســـتوى الشـــخصي 
أو مع اآلخرين، ففي النهاية تكون نتيجة هذه المماراســـات العامة بالنســـبة لنا 

“حياة أفضل وأكثر استدامة”. 
وبمفهـــوم آخـــر لالســـتدامة وتناغمهـــا مع شـــكل وطبيعـــة حياتنا والممارســـات 
اليوميـــة التـــي يشـــاركنا فيهـــا اآلخـــرون، وتعزيـــز نهـــج القواعـــد اإليجابية في 

مختلـــف جوانب حياتنا العملية واالجتماعية والشـــخصية، فإننا نســـعى لنشـــر 
التوعية حول مفهوم حياة أفضل وأكثر استدامة.

فاإلنســـان ال يحتـــاج إلـــى الكثير من الـــدروس والمهارات والتدريبـــات اليومية 
لكـــي يحافـــظ علـــى إيجابية التعامـــل مع اآلخرين فـــي الحياة بشـــكل عام، وال 
يحتـــاج إلى مراقب يراقب التحرك واألســـلوب والتفاعـــل مع األطراف األخرى 
كـــي يتـــم تقييم اإلنتـــاج اليومي والحياتي له، لكن كل ما يحتاجه اإلنســـان هو 
االســـتمرار في المحافظة على قواعد التعامل واألسلوب والتصرف بشكل راق 

مع اآلخرين كي تكون هذه الممارسات جزءًا فاعالً في اسلوب حياته.
نعم باستطاعتنا أن نخلق نهجًا إيجابيًا في حياتنا ُيشكل مبدأ للحياة اإليجابية، 
وأن يكون هذا النهج حاضنة لألفكار المبدعة والمشـــاريع الشخصية الطموحة 
التـــي تحقـــق عـــن طريقهـــا أهدافـــك، وأن يكون هـــذا النهـــج رافدًا أساســـيًا من 
روافـــد الحياة الســـعيدة والتعامل الراقي مع اآلخرين ومـــع النفس، ليكون هذا 
المشروع الشخصي الذي يحمل الكثير من القواعد والقيم والتعامل واالحترام 

واألسلوب اإليجابي هو “مشروع حياة أفضل بغالف مبدأ االستدامة”.

د. خالد زايد

نحو حياة أفضل وأكثر استدامة

اللجنة العليا لالنتخابات.. شكرا جزيال
مـــا تقـــوم بـــه اللجنـــة العليـــا لالنتخابـــات البحرينيـــة فـــي إطـــار 
االســـتعداد لالنتخابات البرلمانية ٢٠٢٢ هو أمر يستحق اإلشادة، 
كونـــه تنفيذا أمينا لإلرادة الملكية الســـامية لجاللة الملك المعظم 
حمد بن عيســـى آل خليفة من أجل ترســـيخ المســـار الديمقراطي 

الذي بدأ عقب إصدار الميثاق.
اللجنة العليا لالنتخابات لم تترك صغيرة أو كبيرة إال واســـتعدت 
لهـــا ووضعـــت وســـائل تنفيذها من أجـــل إخراج عمليـــة انتخابية 

تليق بالبحرين وأهلها.
وهـــذا ليـــس جديـــدا أو غريبا علـــى البحرين التـــي أصبحت لديها 

خبرة كبيرة في االستعداد لالنتخابات وإجرائها.
ومـــن أهـــم ما تبنتـــه اللجنة بتوجيهـــات جاللة الملـــك المعظم هو 
اإلشـــراف القضائي التام على العملية االنتخابية في كل مراحلها 
بـــدءا من مراجعة كشـــوف الناخبين حتى عملية إعـــالن النتائج. 
وهـــذا أمر يســـد كل الذرائع ويســـقط أية حجج تســـعى للنيل من 
نزاهة هذه العملية، ويغلق الباب تماما أمام أي تشـــكيك، ويضمن 
حقـــوق الناخـــب والمرشـــح، وينتـــج مجلســـا يعبـــر عـــن البحرين 

بصدق.
ولكـــي تكتمل الصـــورة المحترمـــة للبحرين أمام العالـــم، لم تنس 
اللجنة شـــيئا حتـــى حقوق المرضى والمصابيـــن بفيروس كورونا 
فـــي المشـــاركة فـــي هـــذه العمليـــة لكـــي ال يكـــون المـــرض عائقـــا 
لممارسة هذه الحقوق، وذلك من خالل إعداد لجنة خاصة لهؤالء 

المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة.
اللجنـــة العليـــا لالنتخابـــات أرســـت حقوقـــا أخـــرى للناخبين لكي 
يشـــعر الجميع بالطمأنينة والثقة التامة في العملية بكل مراحلها، 
فأعطـــت لمـــن يعتـــرض علـــى قـــرار اللجنـــة اإلشـــرافية الحق في 
اللجـــوء للمحكمة المختصـــة، وأعطت لكل مواطن بحريني الحق 
في مراجعة كشوف الناخبين وإبالغ اللجنة عن أي خطأ إن وجد.

ونحـــن أمام هذه الصورة ال نملك إال أن نقول شـــكرا جاللة الملك 
المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، وشكرا للجنة العليا لالنتخابات 

على هذه الصورة التي نفتخر بها أمام العالم.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

االبتكار في القرارات الرسمية
هناك جزئية في دورة حياة القرارات الرســـمية يجب وضعها في 
الحســـبان دائمـــا، وهي أن الجماهير التي ســـوف تتضـــرر من هذا 
القـــرار يمكنهـــا اليوم ومن خالل أدوات وســـائل اإلعـــالم الجديد، 
ومنصـــات التواصـــل، أن تهاجمـــك طـــوال الـ 24 ســـاعة، فتحشـــد 
ضـــدك وضد قراراتـــك الرأي العـــام، لذلك فالواجـــب احتواء هذه 
الجماهيـــر عبر النظر فـــي جعل القرارات أقل حـــدة، ومحل تفهم 
مـــن جميع األطـــراف، والواجب أيضـــا إيجاد حلـــول مبتكرة قبل 
اإلقدام على أية خطوات من شـــأنها زعزعة ثقة الشـــارع، وإزعاج 
النـــاس ومصادرة مزاياهم، لكن الســـؤال األهـــم هو: كيف يحصل 
ذلك والناس مجبولون على رفض التغيير؟ ال ســـيما مع تحديات 

الموازنات في زمن الندرة؟
هنـــا تبـــرز أهميـــة فن حســـاب التكاليف، فمـــا هـــي التكاليف؟ وما 
حجمها بالنســـبة ألهدافك المرصودة لخطط العمل؟ وكيف يمكن 
تجنـــب اتخـــاذ قـــرارات تقلص مـــن مزايـــا المواطنين عبـــر إيجاد 
مصادر تمويل مبتكرة لتغطية تسيير هذه الخدمات، أو تجويدها 
بحيـــث تكون متوفرة، لكن بكلفة أقل أو عبر االســـتعانة بالقطاع 
الخـــاص لتغطيـــة بعـــض هـــذه المصاريـــف مـــن بـــاب رد الجميـــل 
للمجتمـــع والنـــاس، فالقطاع الخاص وكبار التجـــار لهم تاريخ في 
دعـــم األنشـــطة والخدمات العامـــة عبر تبرعاتهم الســـخية، حيث 
نشـــاهد الكثيـــر من المباني التي تم بناؤها علـــى نفقة كبار التجار 
والشركات، فبالشـــكل نفسه يمكن عرض هذه الخدمات -كخدمة 
مواصـــالت جامعـــة البحريـــن على ســـبيل المثـــال - ليرعاهـــا كبار 
التجار، فتستمر تلك الخدمات، وُيرد الجميل ألبناء الوطن، وذلك 
لنتجنب موجة الغضب الجماهيرية التي تتراكم بتراكم مثل هذه 
القرارات التي تبني حسا لديها أن مزاياها باتت المستهدف األول 

ألي تغيير يسعى لتوفير المصاريف.
إن االبتـــكار فـــي القـــرارات الرســـمية ليـــس بالمهمة الســـهلة، لكنه 
الطريـــق األمثل لكســـب ثقة الناس في هذه القـــرارات وإدماجهم 

في الخطط الرسمية.
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