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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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نـــواب مطالبتهم  عــشــرة  جــدد 
بعقد اجتماع مشترك مع الحكومة 
لــمــنــاقــشــة األوضـــــــاع االقــتــصــاديــة 
قائلين  لــلــمــواطــنــيــن،  والمعيشية 
في بيان لهم امس »متابعة للبيان 
الصادر منذ أكثر من شهر تقريًبا، 
ــاب الــــــــذي ســبــق  ــلـــخـــطـ ــك لـ ــ ــذلـ ــ وكـ
رئــيــســة مجلس  إلــــى  رفـــعـــه  تـــم  أن 
ــر مــــن شــهــريــن،  ــثـ الــــنــــواب مـــنـــذ أكـ
ــى عــقــد  ــ ــلـــب الـــــدعـــــوة إلــ ــأن طـ بــــشــ
لمناقشة  الــحــكــومــة  مـــع  اجــتــمــاع 
والمالية  المعيشية  األوضــاع  كافة 
الــمــواطــنــيــن،  بمعيشة  الــمــرتــبــطــة 
وبرامج  سياسات  مراجعة  وكذلك 
ــوة بــمــا قــامــت بــه بعض  الــدعــم أسـ
فاعلة،  مراجعات  من  الــجــوار  دول 
التضخم  معدالت  ارتــفــاع  ظل  في 
وارتــفــاع  مــواطــنــيــهــا،  إلـــى  بالنسبة 
وعالميا  محليا  المعيشية  الكلف 
نــتــيــجــة لـــمـــا يـــجـــري فــــي الــعــالــم 
مـــن حــولــنــا، فــإنــنــا نــجــدد الــدعــوة 
ـــ5% اإلضــافــيــة  ــ ــادة الـ ــ إلـــى إلـــغـــاء زيـ
للقيمة المضافة، واستعادة شرائح 
السنوية  لــزيــادتــهــم  الــمــتــقــاعــديــن 
لــلــتــضــخــم ضمن  كــمــعــامــل  ـــ %3  الــ
المطلوبة  الــمــراجــعــات  إجــــــراءات 
األمــــــور  تــــــرك  إن  حـــيـــث  شـــعـــبـــًيـــا، 
حقيقية،  مــعــالــجــات  ــدون  بــ هــكــذا 
إلى تدهور األوضاع  سيؤدي حتًما 
ــعــــة مــن  الــمــعــيــشــيــة لـــشـــرائـــح واســ
المواطنين، ال سمح اهلل، وهو أمر 
ممثلة  الرشيدة  قيادتنا  تقبله  ال 
الــبــاد المعظم،  فــي جــالــة مــلــك 
سمو  برئاسة  الــمــوقــرة  وحكومتنا 
حيث  اهلل،  حفظهما  الــعــهــد  ولـــي 
دأبــــــــت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــســخــيــر 
برامجها لخدمة وتعزيز الوضعين 
أجل  ومن  واالقتصادي،  المعيشي 
وتقوية  االقتصادي  الوضع  تهيئة 
الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــيــن في 

مملكتنا الغالية«.
»إن  بـــيـــانـــهـــم  فـــــي  واضـــــــافـــــــوا 
الملف  هــذا  متابعة  على  إصــرارنــا 
المهم، يأتي ضمن اهتماماتنا التي 
أن أقسمنا  يــوًمــا مــنــذ  تــتــوقــف  لــم 
بــالــحــفــاظ عــلــى مــصــالــح الــوطــن 

أعلنته  ما  ظل  وفــي  والمواطنين، 
الــحــكــومــة أمـــس مــن نــتــائــج نصف 
فإننا  الحمد،  وهلل  مبشرة  سنوية 
نتأمل  البلد  هــذا  مواطني  كبقية 
بــتــحــقــيــق انـــفـــراجـــات مــأمــولــة في 
واالجتماعي،  المعيشي  الوضعين 
وأعــلــن  الــتــي تحققت  فــالــفــوائــض 
عــنــهــا لـــم تــتــأتــى مـــن فـــــراغ، وإنــمــا 
نجاح  على  أولية  كمؤشرات  جاءت 
كما  المتبعة  الــمــالــيــة  الــســيــاســات 
الوضع  تحسن  على  عـــاوة  أعــلــن، 
الــــمــــالــــي فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
المراجعات  فاعلية  بسبب  وذلـــك 
ــات تـــرشـــيـــد  ــاســ ــيــ ــســ ــة بــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الـ

ــاظ عـــلـــى الـــمـــال  ــفـ ــحـ ــاق والـ ــفــ اإلنــ
االقتصاد  لخدمة  وتوظيفه  العام، 
الرفاه  مستوى  وتحسين  الوطني 
المواطنين،  لــجــمــوع  االجــتــمــاعــي 
وبــــدرجــــة  ــقـــق  تـــحـ قـــــد  ذلـــــــك  وأن 
ــة بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع اســـعـــار  ــيــ ــاســ أســ
ــرادات  ــ الــنــفــط، حــيــث ارتــفــعــت اإليـ
بذات  مقارنة   %52 بنسبة  الفعلية 
إضافة  الماضي،  العام  من  الفترة 
إلى ارتفاع اإليرادات غير النفطية 
بنسبة  اليها  المشار  الفترة  لــذات 

تفوق %57.
النتائج  تــلــك  »وإزاء  وأردفــــــوا 
ــا تـــوافـــر بــســبــبــهــا من  الـــجـــيـــدة، ومــ

ــوائـــــض مـــالـــيـــة نـــصـــف ســـنـــويـــة،  ــ فـ
ــة قــدرتــهــا بشكل  الـــدولـ واســـتـــعـــادة 
ــل عـــلـــى تــحــســيــن دفــوعــاتــهــا  أفـــضـ
المالية المرتبطة بفوائد السندات 
ــيــــة، وأمــــــــــام مـــــا تــفــصــح  الــــحــــكــــومــ
العالمية  والــتــوقــعــات  األرقــــام  عنه 
الــرصــيــنــة مـــن إمــكــانــيــة اســتــمــرار 
االرتــــفــــاع فـــي أســـعـــار الــنــفــط في 
على  بقائها  أو  العالمية  األســـواق 
القائمة،  الــمــعــدالت  ضــمــن  األقـــل 
فـــإنـــنـــا نـــطـــالـــب رئـــيـــســـة الــمــجــلــس 
وانطاًقا من موقعها ومسؤولياتها 
الجادة  بالمتابعة  الشأن،  هذا  في 
ــة صـــادقـــة  ــبـ لـــمـــا طـــرحـــنـــاه مــــن رغـ

بمناقشة  الحكومة  مــع  للجلوس 
األوضاع المعيشية، وعدم االكتفاء 
برفع رسالة ال تستتبعها متابعات 
الــشــعــب،  نـــــواب  أو إصــــــرار لــطــلــب 
ــم يـــتـــســـَن لـــنـــا حـــتـــى اآلن  حـــيـــث لــ
قــبــل  ــن  مــ رد  أي  عـــلـــى  ــول  الـــحـــصـ
رئــيــســة الــمــجــلــس، ولـــم يــعــقــد أي 
أجــل  مــن  المكتب  لهيئة  اجــتــمــاع 
أمر  وهــو  للنقاش  الموضوع  طــرح 
ــًا مــن  ــيـ ــًة وتـــفـــصـ ــلـ ــمـ مــــرفــــوض جـ

قبلنا«. 
بقولهم  بيانهم  النواب  وختم 
ــوة إلـــــى الــحــكــومــة  ــ ــدعـ ــ »نــــجــــدد الـ
بـــــضـــــرورة اإلســـــــــراع فــــي مـــراجـــعـــة 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي، واســـتـــعـــراض 
الــحــلــول الــمــمــكــنــة لــدعــم الــقــدرة 
للمواطنين،  المتدهورة  الشرائية 
واضح  بشكل  نتلمسها  بتنا  والتي 
المنصرمة  األشهر  خــال  ومكثف 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، وخــاصــة أن 
موسم بــدايــة الــعــام الــدراســي على 
نلمس  لــم  المقابل  وفــي  األبــــواب، 
ــادة  ــ )بـــشـــكـــل حــقــيــقــي وفــــاعــــل( زيـ
ــــاط  مــــعــــدالت الـــتـــوظـــيـــف فــــي أوسـ
الفئات،  مختلف  ومــن  العاطلين 
خـــاصـــة خــريــجــي الـــجـــامـــعـــات من 
أطــــبــــاء ومـــهـــنـــدســـيـــن ومــحــامــيــن 
المحاسبة  تخصصات  وخــريــجــي 
المعلومات، وأصحاب  وتكنولوجيا 
تــخــصــصــات عــــديــــدة يـــفـــتـــرض أن 
تــكــون مــطــلــوبــة فـــي ســـوق الــعــمــل، 
ــــت الـــــــذي مـــــازالـــــت فــيــه  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
بشكل  مهيمنة  األجنبية  العمالة 
الفرص  غالبية  على  مسبوق  غير 
الــوظــيــفــيــة الـــمـــتـــوافـــرة فـــي ســوق 
الــعــمــل، وهـــو أمـــر لــو تــم التعاطي 
ــل أكــــثــــر جــــديــــة فـــإنـــه  ــكـ ــشـ ــعــــه بـ مــ
االرتياح  من  المزيد  سيوفر  حتما 
ــر  الــمــعــيــشــي بــالــنــســبــة إلـــــى األســ
واألفراد، ويعيد التوازن إلى السوق 
وللقوة الشرائية ويقوي بدوره من 
الــوطــنــي،  االقـــتـــصـــاد  ــوة  ــ وقـ دوران 
ويــســهــم فـــي الــتــحــســن الــتــدريــجــي 
لــأســر واألفــــــراد عــلــى حـــد ســـواء، 
معدالت  زيــادة  في  أيًضا  وسيسهم 

النمو.
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ــح قــــــيــــــاس ثـــقـــة  ــ ــسـ ــ ــج مـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ أظـــــــهـــــــرت نـ
المستثمرين بمناخ األعمال الذي أجرته إدارة 
اإلحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات 
من  الثالث  الربع  في  اإللكترونية  والحكومة 
عام 2022 أن 91.1% من المؤسسات التجارية 
ألداء  مستقرًا  أداًء  تتوقع  البحرين  بمملكة 
األعمال خال الربع الثالث من العام الجاري.
بمناخ  األعمال  ثقة  قياس  مؤشر  وحقق 
االستثمار بمملكة البحرين ارتفاعًا بالمؤشر 
ليصل   2022 من  الثالث  الربع  في  اإلجمالي 
نقطة،   98.13 بـــ  مــقــارنــة  نقطة   99.25 إلـــى 
يعادل  ما  نقطة،   1.12 قدرها  زيــادة  وبمعدل 
ارتفاعًا بنسبة 1.14% مقارنًة بالربع السابق، 
الحالي  األعــمــال  ثقة  مــؤشــر  فــي حين حقق 
بنفس  مقارنة  نقطة   14.16 بمقدار  ارتفاعًا 

الفترة من 2021.
كــمــا شــمــلــت نــتــائــج مــســح قـــيـــاس الــثــقــة 
فـــي بــيــئــة األعـــمـــال حــســب حــجــم الــمــؤســســة، 
فقد  االستثمار؛  ونــوع  االقتصادية  األنشطة 
أظهرت النتائج تحقيق رؤية متفائلة للمؤشر 
عبر عوامل أداء األعمال واألربــاح والمنافسة 

في الربع الثالث من عام 2022.

أداء  تــوقــعــات  أن  المسح  نتائج  وأظــهــرت 
ــام 2022  األعـــمـــال فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــ
مستقرٌة إلى مرضية بنسبة 91.1% ما يشكل 
السابق،  بالربع  مقارنة   %2.4 بنسبة  ارتفاعًا 
استقرارًا  المؤسسات  من   %41.5 تتوقع  حيث 
منها   %49.6 أن  حــيــن  فــي  أعــمــالــهــا،  أداء  فــي 

تتوقع تحسنًا في األداء.
الــربــع  خــــال  الـــمـــؤســـســـات  آراء  وحـــــول   
الحالي ألداء  الوضع  الثاني من 2022 بشأن 
تلك  مــن   %82.9 أن  المسح  أظــهــر  األعــمــال، 
متفائلة  إلــى  مستقرة  آراء  أبــدت  المؤسسات 
عن األداء الحقيقي لها خال الربع المشار 
تحقيق  عـــن  مــنــهــا   %61.0 أعـــربـــت  إذ  ــه،  ــيـ إلـ
شركاتها ألداء أعمال مستقر، في حين أن ما 
نسبته 21.9% قد أبدت رضاها عن العمليات 
 %17.1 أعربت  فقد  المقابل؛  وفــي  المواتية. 
مـــن الــمــؤســســات عـــن عــــدم رضـــاهـــا عـــن أداء 
أعــمــالــهــا الــتــجــاريــة خـــال الــربــع الــثــانــي من 

عام 2022.
ويهدف هذا المسح إلى توفير المعلومات 
ــة لــلــمــســتــثــمــريــن وصـــانـــعـــي الــــقــــرار  ــ ــازمـ ــ الـ
فــي سبيل  االقــتــصــاديــة،  السياسات  وواضــعــي 

ــرارات الــمــنــاســبــة  ــقــ تــســهــيــل عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الــ
وتــنــفــيــذ اإلجــــــــراءات الــمــتــرتــبــة بــمــا يضمن 
واســتــقــطــاب  لــجــذب  الــمــائــم  الــمــنــاخ  تهيئة 
ــز الـــقـــدرة  ــزيـ ــعـ ــارات وتـ ــثــــمــ ــتــ ــن االســ مـــزيـــد مــ
الــتــنــافــســيــة الســتــمــراريــة عــجــلــة نــمــو قــطــاع 
األعمال، وذلك عبر توفير مؤشرات حقيقية 
المستثمرين،  لــدى  الثقة  مستويات  لقياس 
والقطاع  المنشآت  حجم  قــيــاس  جــانــب  إلــى 

ونوع االستثمارات.
األعمال  ثقة  مــؤشــرات  أن  بالذكر  جدير 
البيئة التجارية  تستند لمسوحات اآلراء في 
من خال  سنوي،  ربع  بشكل  الهيئة  تجريها 
عينة تمثل المؤسسات التجارية وتشمل كًا 
الصغيرة،  الصغر،  متناهية  المؤسسات  مــن 
ــًة إلــى  ــافــ الــمــتــوســطــة وكـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم، إضــ
أو  المؤسسات المصنفة كاستثمارات أجنبية 

محلية )استنادًا إلى نظام السجات(.
ــمــــســــح مـــــن جــمــيــع  ــاق الــ ــ ــــطـ ويــــتــــألــــف نـ
في  المسجلة  النشطة  الــتــجــاريــة  الــمــنــشــآت 
والتجارة،  الصناعة  لــوزارة  التجاري  السجل 
وكذلك جميع المؤسسات المرخصة من قبل 

مصرف البحرين المركزي.

في م�سح هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حول بيئة ثقة الأعمال

م��ش����تقرا اأداء  تتوق���ع  بال�بح����رين  ال�تج����ارية  ال�م�وؤ�ش��ش����ات  م���ن   %91.1

ل���اأع�������م���ال خ�������ال ل���ل�������رب���ع ال���ث���ال���ث م�������ن ال�������ع���ام ال���ج�������اري

قال رائد األعمال بدر هجرس 
انه يجب العمل على إصدار تشريع 
يمنع »سكن العمال العزاب« وسط 
األحياء السكنية، نظًرا الى وجود 
ــاوى مـــن قبل  ــكـ ــشـ الـــعـــديـــد مـــن الـ
العمالة  هذه  تسببه  لما  األهالي، 
تتناسب  ال  وأعــمــال  تصرفات  مــن 
ــعــــادات والــتــقــالــيــد، ووجــــود  مـــع الــ

حالة من عدم الرضا والقبول.
وأكد أن عملية التوسع الكبيرة 
مــن قــبــل الــعــمــالــة الــعــازبــة والــتــي 
ــــط األحـــيـــاء  بــــــدأت بــالــتــســلــل وسـ
السكنية، وتزداد بين فترة وأخرى، 
لمنازلهم  األهــالــي  مــغــادرة  يسبب 
من  يحميهم  قــانــون  لــعــدم  نــظــًرا 

تصرفات العمالة العازبة.
األولـــــــى  الـــــــدائـــــــرة  أن  وأكـــــــــد 
بــالــمــحــافــظــة الـــجـــنـــوبـــيـــة تــعــانــي 
بشكل كبير من هذه الظاهرة التي 
يــجــب الــعــمــل عــلــى وضـــع الحلول 

الازمة لها، في ظل وجود العديد 
ــارب لـــدول  ــتـــجـ ــارات والـ ــيـ ــن الـــخـ مـ
الدول الخليجية الشقيقة، والتي 
واالستفادة  عليها،  االطاع  يمكن 
الــتــجــارب نحو تطبيقها  هــذه  مــن 

على أرض الواقع.
وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه مــــن الــمــهــم 

كـــذلـــك وبـــــاالطـــــاع عـــلـــى تــجــربــة 
دولـــــة الـــكـــويـــت الــشــقــيــقــة، والــتــي 
ــد مــن  ــديـ ــعـ قـــامـــت بــتــخــصــيــص الـ
األجانب  العمال  إليـــواء  األراضـــي 
وانشاء مجمعات سكنية لهم وفق 
والتي  الدولية،  والمعايير  النظم 
ــان تــحــقــيــقــهــا عــلــى أرض  ــكـ ــاإلمـ بـ
الــــواقــــع، وأخـــــذ الـــمـــرئـــيـــات بــشــأن 
إن  والــعــوائــق  التطبيق،  إيجابيات 
وجدت، والتي ستعمل بشكل كبير 
المشاكل  مــن  الــعــديــد  انــهــاء  على 
الموجودة وسط األحياء السكنية، 
والمتمثلة في النواحي األخاقية 
ــاوى  ــكــ ــشــ ــدد مـــنـــهـــم وســـــــط الــ ــ ــعـ ــ لـ

الموجودة من قبل األهالي.
ونوه رائد األعمال بدر هجرس 
ــود الــعــديــد مـــن الــظــواهــر  إلــــى جــ
ــاء الــســكــنــيــة والــتــي  ــيــ وســــط األحــ
تــقــوم بــهــا الــعــمــالــة الــعــازبــة، ومــن 
الخادمات،  هــروب  تسهيل  ضمنها 

والتسبب في العديد من المشاكل 
الــعــمــل  وان  الــبــحــريــنــيــة،  لـــأســـر 
بالتعاون  الــتــشــريــعــات  وضـــع  عــلــى 
بين المجالس البلدية والمجلس 
ترجمة  الــقــادم من خــال  النيابي 
تصنيفها  الــى  والمشاكل  العوائق 
بشكل  ستعمل  قــانــونــي  ــار  إطــ فــي 
التي  ــة  األزمــ هـــذه  عــلــى حــل  كبير 

يعاني منها األهالي.
وأشار إلى أن وجود الشاحنات 
والسيارات الكبيرة وسط األحياء 
العازبة  العمالة  بفعل  السكنية 
ــــرى  هــــو مــــن ضـــمـــن األمـــــــور األخـ
ــتــــي يــشــتــكــي مـــنـــهـــا األهــــالــــي،  الــ
الموجودة  للمواقف  ومزاحمتهم 
بجانب منازلهم، وان العمل على 
إيجاد الحلول التشاركية ستمنع 
مــن وجـــود هـــذه الــمــشــاكــل بشكل 

نهائي.
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جـــــددت هــيــئــة الــكــهــربــاء والــــمــــاء دعــوتــهــا 
الــثــابــت  الــنــظــام  مــن  لــاســتــفــادة  للمشتركين 
ــاء، واعــتــبــرتــه الــحــل  ــمــ لـــفـــاتـــورة الــكــهــربــاء والــ
األمثل لتنظيم المصروفات من خال تسديد 
االستهاك  متوسط  يمثل  شهريًا  ثابت  مبلغ 
الفعلي األشهر السابقة لعملية لاشتراك في 

النظام.
النظام  فــي  االشـــتـــراك  أن  الــهــيــئــة  وأكــــدت 
عدم  يضمن  والــمــاء،  الكهرباء  لفاتورة  الثابت 
ــادة قيمة  فــصــل خــدمــة الــكــهــربــاء حــتــى فــي زيــ
الثابت،  المبلغ  قيمة  عن  الفعلي  االستهاك 

طالما التزم المشترك بدفع المبلغ الثابت.
النظام  أن  إلـــى  الــســيــاق،  ذات  فــي  مــشــيــرة 

ســيــســاعــد الــمــشــتــركــيــن لــتــخــصــيــص مــيــزانــيــة 
محددة لخدمتي الكهرباء والماء تحسبًا ألي 
فترة  في  الكهرباء  استهاك  معدل  في  ارتفاع 
الــمــشــتــرك ســيــدفــع مبلغًا  أن  الــصــيــف، حــيــث 
فاتورته  بارتفاع  شعوره  دون  العام  طــوال  ثابتًا 
فــي فترة  ارتــفــاع مــعــدل استهاكه  الــنــاتــج عــن 

الصيف.
وفي توضيحها لتفاصيل الخدمة، أشارت 
حقيقية  قـــراءة  هناك  ستكون  أنــه  إلــى  الهيئة 
لـــلـــعـــداد بــشــكــل شـــهـــري كــالــمــعــتــاد، وســتــصــدر 
ــورة مــوضــحــًا بــهــا االســـتـــهـــاك الــفــعــلــي  ــاتـ ــفـ الـ
ــا، فــيــمــا ســيــقــوم  والــقــيــمــة الــمــطــلــوب ســــدادهــ
طــوال  فقط  الــثــابــت  المبلغ  بــدفــع  المشترك 

السنة.
الثابت  بالنظام  االشتراك  في  وللراغبين 
التسجيل  يمكنهم  والــمــاء،  الكهرباء  لــفــاتــورة 
الكهرباء  الــخــدمــة مــن خــال مــوقــع هيئة  فــي 
االتــصــال  مــركــز  أو مــن خـــال   ewa.bh والــمــاء 
الساعة  والذي يعمل على مدار  للهيئة  التابع 

عبر 17515555.
ــراك في  ــتــ ــدة االشــ بــالــذكــر أن مــ الــجــديــر 
تاريخ االشتراك  تبدأ من  واحــدة،  النظام سنة 
بطلب  المشترك  يقم  لــم  مــا  تلقائيًا  وُتــجــدد 
االستهاك  قيمة  مراجعة  سيتم  كما  إلغائها، 
فــي نهاية الــعــام واحــتــســاب الــفــرق بــالــزيــادة أو 

النقصان. 

تعد الخيار الأمثل لتنظيم الم�سروفات
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فتح  استمرار  الخليجية  الجامعة  أعلنت 
ــاب الـــقـــبـــول والــتــســجــيــل لــلــفــصــل الــــدراســــي  ــ بـ
الخريفي 2022-2023 لخريجي الثانوية العامة 
والمحولين من جامعات أخرى، مع منح دراسية 

تصل إلى %50.
وبــيــنــت رئــيــس وحــــدة الــقــبــول والــتــســجــيــل 
الخليجية  بــالــجــامــعــة  الــطــابــيــة  والـــخـــدمـــات 
الدراسية  المنح  أن  السامرائي  بــراء  األســتــاذة 
الــبــكــالــوريــوس  بــرامــج  كــافــة  فــي  تــقــدم للطلبة 
نسبة  وتعتمد  الجامعة  في  حالًيا  المطروحة 
الطالب  ومــعــدل  التخصص  نــوع  على  المنحة 
الطابية  األنشطة  في  ومشاركته  الثانوية  في 
وذلك بهدف دعم وتشجيع الطلبة المتفوقين 

على مواصلة التميز األكاديمي والطابي.
التي  الدراسية  المنح  أن ما يميز  وأضافت 
المنحة  أن  هــو  الخليجية  الــجــامــعــة  تقدمها 
تقدم للطالب طوال فترة دراسته في الجامعة 
دراســـي  عـــام  أو  ــي  دراســ فــصــل  عــلــى  وال تقتصر 

واحد.
الــجــامــعــة تضم  الــســامــرائــي أن  وأوضـــحـــت 
المعتمدة  األكــاديــمــيــة  التخصصات  مــن  ــدًدا  عـ
ومــجــلــس  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  قــبــل  مـــن 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، هــي: 
المحاسبة  بــكــالــوريــوس  الــقــانــون،  »بــكــالــوريــوس 
البشرية،  الــمــوارد  إدارة  بــكــالــوريــوس  والــمــالــيــة، 
بــكــالــوريــوس ومــاجــســتــيــر إعــــام، وبــكــالــوريــوس 

هندسة التصميم الداخلي«.
الخليجية  الجامعة  أن  السامرائي  وأكــدت 
تواصل تسجيل الدفعة الثانية من طلبة البرامج 
مع  بالتعاون  تأتي  التي  الهندسية  األكاديمية 
المتحدة،  المملكة  فــي  نورثهامبتون  جامعة 
الكهربائية  »الــهــنــدســة  بــكــالــوريــوس  فــي  وذلـــك 
الــمــيــكــانــيــكــيــة«،  و»الـــهـــنـــدســـة  واال?لكترونية« 
حــيــث تــؤهــل هـــذه الــبــرامــج الــطــالــب للحصول 
بريطانيا  من  مرموقة  جامعة  من  شهادة  على 
ــا إضـــافـــة إلــــى نــظــام  مــعــتــمــدة مــحــلــًيــا وعــالــمــًي
وأساتذة مشتركين من جامعة  تعليم بريطاني 

ضمان  مع  الخليجية  والجامعة  نورثهامبتون 
ذات الجودة التعليمية والخبرات المتوافرة في 

حال السفر إلى الخارج وبكلفة مناسبة.
كلية  بأعمال عميد  القائم  أفاد  من جانبه 
ــراس مــحــمــد أن بــرنــامــج  ــ الـــقـــانـــون الـــدكـــتـــور فـ
القانون يرتكز إلى الجانب العملي بشكل كبير 
فــتــرة  الــطــالــب خــبــرة حقيقية خـــال  لــيــكــســب 
المهنية  للحياة  الطالب  يهيئ  فهو  الــدراســة؛ 
تخصصات  مع  القانون  مجال  في  واالكاديمية 
ــارة، والـــــعـــــقـــــارات، وتــقــنــيــة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــي الـ أخـــــــرى هـ
لهذه  المطلوبة  المهارات  دمج  المعلومات، مع 
المجاالت مع متطلبات مجال القانون، مؤكًدا 
أنه بناًء على الدراسات التي قامت بها الجامعة 
بحاجة  اليوم  العمل  ســوق  أن  تبين  الخليجية 
إلى قانونيين لديهم القدرة على إجراء وتنظيم 
وإدارة التعامات القانونية المرتبطة بقطاعات 
ــات، وقــــطــــاع األعـــمـــال  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ تــكــنــولــوجــيــا الـ
ليضم  توسع  الذي  العقارات  وقطاع  المتنامي، 

مفاهيم قانونية حديثة. 
ــال عــمــيــد كــلــيــة  ــمـ ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ كـــمـــا أشــــــار الـ
العلوم  كلية  وعميد  اإلعــام  وتقنيات  االتصال 
ــة والــمــالــيــة الــدكــتــور شــريــف بــــدران إلــى  ــ اإلداريـ
الــمــاجــســتــيــر ستكون  بــرنــامــج  فــي  الـــدراســـة  أن 
على مدار ثاثة فصول دراسية، وعلى الطالب 
برنامج  يتضمن  كما  دراسية.  ساعة   42 اجتياز 
إلى  باإلضافة  دراسية  مقررات   10 الماجستير 
أطـــروحـــة الــمــاجــســتــيــر، وتــركــز الــمــقــررات على 
مـــهـــارات الــتــخــطــيــط والــتــفــكــيــر االســتــراتــيــجــي 
ــواء  ــي الـــمـــؤســـســـات اإلعـــامـــيـــة سـ ــادي فـ ــيـ ــقـ والـ
الحكومية أو الخاصة باإلضافة إلى االتجاهات 

العالمية في المجال اإلعامي.
فــي  الــــقــــبــــول  شـــــــــروط  أن  بـــــــــــدران  ــن  ــ ــيـ ــ وبـ
الماجستير تتمثل في أن يكون الطالب حاصًا 
وأقل  أدنى معدل 2.33  بكالوريوس وبحد  على 
مع  لقبول مشروط،  الطالب  ذلــك يخضع  من 
الــلــغــة اإلنجليزية  قــبــول فــي  إجــــراء اخــتــبــارات 

ومقابلة شخصية.

ال���ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ت�����ش��ت��م��ر ف��ي 
والت�شجيل  ال��ق��ب��ول  ط��ل��ب��ات  ا���ش��ت��ق��ب��ال 

بلغت 309 ماليني دينار يف يوليو املا�ضي

%10.9 الإلكترونية  والتجارة  البيع  نقاط  عمليات  ارتفاع 

بعد مــرور أقــل من ثالثة 
أعـــــــوام عـــلـــى تــســبــب جــائــحــة 
كورونا في أكبر ركود اقتصادي 
منذ الحرب العالمية الثانية، 
ــي مــن  ــ ــدولـ ــ ــنـــك الـ ــبـ يــــحــــذر الـ
يمر  الــعــالــمــي  االقـــتـــصـــاد  أن 
بحالة من الخطر مرة أخرى، 
ــود  ــ ــة ركـ ــهــ ــواجــ وهــــــو خـــطـــر مــ
تضخمي، فما هو هذا الخطر 
يسهم  ــيـــف  وكـ ــادي؟  ــتــــصــ االقــ
العالمي  االقــتــصــادي  الــوضــع 
العالم في  الحالي في دخول 

أزمة ركود تضخمي؟
الــــركــــود الــتــضــخــمــي هــو 

اتجاهين  بين  تجمع  نـــادرة  اقــتــصــاديــة  ظــاهــرة 
تحدث  ال  سلبية  اقتصادية  اتجاهات  ثالثة  أو 
ــادة مــعــا. مــثــال تضخم مــرتــفــع، حــيــث ترتفع  عـ
ينخفض  بينما  الشرائية،  القوة  وتقل  األسعار 
ظاهرة  وهــي  البطالة.  مــعــدالت  وترتفع  النمو 
اقــتــصــاديــة نــــادرة حــدثــت مــــرات مـــعـــدودة فقط 

خالل المائة عام السابقة.
ــاد الــعــالــمــي نــمــوا  ــتـــصـ بــعــد ان حــقــق االقـ
الدولي  البنك  يتوقع   2021 عــام  فــي   %5.7 بلغ 
الى 2.9% في عام 2022،  النمو  انخفاض نسبة 
فـــي وقــــت تــعــانــي فــيــه مــعــظــم دول الــعــالــم من 
بلغت  مثال  التضخم.  معدالت  في  كبير  ارتفاع 
 %9.1 األمــريــكــي  االقــتــصــاد  فــي  التضخم  نسبة 
في شهر يونيو، وهي أعلى نسبة تضخم خالل 
بها  التي يمر  الظروف  الماضية.  االربعين عام 
ظــــروف مشابهة  هــي  االن  الــعــالــمــي  االقــتــصــاد 
تــقــريــبــا لــمــا مـــرت بــه اقــتــصــادات بــعــض الـــدول 
سبعينيات  فــي  تضخمي  ركـــود  مــن  الــمــتــقــدمــة 
ــرن الــــمــــاضــــي. حـــيـــث ســـبـــبـــت الـــصـــدمـــات  ــ ــقـ ــ الـ
النفطية الــمــزدوجــة آنـــذاك وفــك ربــط الــدوالر 
ــكـــي بـــالـــذهـــب تــضــخــمــا مــرتــفــعــا ونــمــوا  األمـــريـ
االقتصادية  الظروف  تشابه  ضعيفا.  اقتصاديا 
اقــتــصــادات  مــن  الكثير  بها  تمر  الــتــي  الحالية 
نظرية  عــــززت  السبعينيات  حــقــبــة  مــع  الــعــالــم 
دخـــول االقــتــصــاد الــعــالــمــي فــي ركـــود تضخمي 

لدي بعض االقتصاديين.
ــؤدي الـــى الــركــود  مــن اهـــم األســبــاب الــتــي تـ
اخر  بمعنى  أو  العرض،  التضخمي هي صدمة 
ــاع أســـعـــار ســلــع أســاســيــة مــثــل الــنــفــط، أو  ــفـ ارتـ
جيدا،  الــمــدروســة  غير  االقتصادية  السياسات 
معدالت  أو  الــمــرتــفــع،  الحكومي  اإلنــفــاق  مثل 
الوضع  لكن  انخفاضها،  فــي  المبالغ  الــفــائــدة 
االقـــتـــصـــادي الــحــالــي هـــو نــتــيــجــة عـــدة عــوامــل 
في  الــفــائــدة  أســعــار  انخفاض  إن  مــعــا.  تزامنت 
فترة الجائحة مع ارتفاع أسعار النفط في وقت 
مازال العالم يعاني من تبعات جائحة كورونا قد 

مهد الطريق إلى الركود التضخمي. 
إن الــجــمــع بــيــن الــطــلــب الـــقـــوي )بــســبــب 

والمالية  الــنــقــديــة  الــســيــاســة 
ــة فــــــــــي زمـــــــن  ــ ــ ــل ــ ــاهــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
الــجــائــحــة(، ونــقــص الــعــرض 
ــاء عــلــى  ــوبــ )بـــســـبـــب تـــأثـــيـــر الــ
الـــعـــولـــمـــة، وتـــعـــطـــل ســالســل 
عــــودة  الــــــى  أدت  الـــــتـــــوريـــــد(، 
مـــعـــظـــم دول  ــــي  فـ الـــتـــضـــخـــم 
العالم. كذلك فاقمت الحرب 
الروسية األوكرانية من تراجع 
العالمي  االقــتــصــادي  الــوضــع 
ــى فــي  ــوضـ ــفـ بــســبــب زيـــــــادة الـ
ســالســل الــتــوريــد والــعــقــوبــات 
ــا الــــغــــرب عــلــى  ــهـ ــتــــي فـــرضـ الــ
إلى  ادى  مــا  الــروســيــة،  السلع 
الطبيعي  والغاز  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع 

والنفط. 
الــســابــق ذكــرهــا مجتمعة أدت  الــعــوامــل  كــل 
األعمال  لجميع  التشغيلية  الكلفة  زيـــادة  الــى 
بتمرير  الــشــركــات  قــامــت  المقابل،  فــي  تقريبا. 
رفع  عن طريق  المستهلكين  إلــى  الكلفة  زيــادة 
المستهلكين  تجبر  المرتفعة  األسعار  األسعار. 
على التراجع عن اإلنفاق، مما يؤدي إلى تباطؤ 
المتوقع  من  ذلك،  على  ردًا  االقتصادي.  النمو 
اإلنتاج،  الشركات بخفض  من  العديد  تقوم  ان 
وتــســريــح الــعــمــال، مــمــا قــد يــرفــع مــن مــعــدالت 

البطالة.
يـــــــؤدي الـــــركـــــود الـــتـــضـــخـــمـــي إلــــــى افــــالس 
ــنـــاس  ــل الـ ــ ــات وتــــآكــــل دخــ ــركــ ــشــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
التي  الشرائية لألموال  القوة  ومدخراتهم؛ ألن 
تتسبب  وقـــت  فــي  أقــــل،  تــصــبــح  الــنــاس  يجنيها 
في  النمو  تباطؤ  عــن  الناتجة  االســتــثــمــار  قلة 
خسران العديد من الناس وظائفهم، مما يخلق 
لدرجة  الــنــاس،  مــن  للكثير  الــبــؤس  مــن  الكثير 
المؤشرات  أحد  على  يطلقون  االقتصاديين  أن 
التضخمي   الــركــود  لقياس  يستخدمونها  التي 

»مؤشر البؤس«. 
الركود التضخمي ال يشكل تهديدا للشركات 
والناس فقط، بل للبنوك المركزية أيضا. إذ ان 
السياسة النقدية قادرة على تخفيض التضخم 
تزيد  أن  أو  الفائدة(،  رفــع معدالت  )عــن طريق 
الــنــمــو االقــتــصــادي )عـــن طــريــق خــفــض أســعــار 
أن  النقدية  للسياسة  يمكن  ال  ولكن  الفائدة(، 
تحل كال من التضخم والركود في نفس الوقت.
رغم ان بعض المؤشرات االقتصادية تشير 
الــركــود  مــن  يقترب  العالمي  االقــتــصــاد  أن  الــى 
البطالة  فـــإن مــســتــويــات مــعــدالت  الــتــضــخــمــي، 
الركود  أهــم عــالمــات  مــن  ارتفاعها  يعد  )والــتــي 
بارقة  يترك  مما  مقبولة،  مــازالــت  التضخمي( 
ــور ســـوف يعتمد بشكل  ولــكــن مــســار األمــ أمـــل، 
الــتــي ســـوف تتخذها  الــخــطــوات  رئــيــســي عــلــى 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة الــكــبــرى فـــي مــواجــهــة هــذا 

الكابوس االقتصادي في الفترة المقبلة.

الركود الت�ضخمي

كتبت: فاطمة الماجد

أشار تقرير مصرف البحرين المركزي 
إلــــى ان عــمــلــيــات نـــقـــاط الــبــيــع والـــتـــجـــارة 
االلــكــتــرونــيــة خـــالل شــهــر يــولــيــو الــمــاضــي 
يمثل  مــا  وهــو  عملية.   12.360.390 بلغت 
سنوي  أســـاس  على   %10.9 بنسبة  ارتــفــاعــا 

و13.6 على اساس شهري.
منها  تالمسية  الــال  العمليات  ومثلت 
72.4%. ومثلت عمليات التجارة االلكترونية 

.%13.3
وكما بلغت قيمة عمليات البيع اجماال 

309 ماليين دينار، ومثلت عمليات التجارة 
شكلت  فــيــمــا  مــنــهــا،   %35.6 االلـــكـــتـــرونـــيـــة 

العمليات الال تالمسية %45.7.
وفيما يتعلق بالصرف على أكبر خمسة 
الحكومية  الخدمات  قطاع  جــاء  قطاعات. 
ديــنــار.  مــلــيــون   91.5 بقيمة  الــمــقــدمــة  فــي 
مليون   36.7 بــقــيــمــة  الــمــطــاعــم  قــطــاع  ثـــم 
دينار. تاله قطاع السوبرماركت بقيمة 29.6 
والمنتجعات  الفنادق  فقطاع  دينار،  مليون 
المرتبة  وفـــي  ديـــنـــار.  مــلــيــون   17.8 بقيمة 
المالبس واالحذية بقيمة  الخامسة قطاع 

17.1 مليون دينار. 

ــيــــات، جــــاء  ــلــ وبـــالـــنـــســـبـــة لــــعــــدد الــــعــــمــ
قــطــاع الــمــطــاعــم فــي الــمــركــز األول بــواقــع 
4.416.878 عملية. ثم قطاع السوبرماركت 
بواقع 2.595.571 عملية، فقطاع الخدمات 
المالبس  ثــم  عملية،   690.230 الحكومية 
وأخــــيــــرا  ــة،  ــيـ ــلـ ــمـ عـ  669.627 واالحــــــذيــــــة 

الخدمات الصحية 636.388 عملية. 
وعلى الصعيد ذاته، أشار التقرير الى ان 
قيمة التحويالت المالية االلكترونية خالل 
الماضي كانت 528.193 مليون  شهر يوليو 
بــالس، و1.355.693  فــوري  دينار من خالل 
من خالل فوري، و76.135 من خالل فواتير.

ــدد الـــعـــمـــلـــيـــات، فــكــانــت  ــعـ وبــالــنــســبــة لـ
فــــوري  خـــــالل  مــــن  عــمــلــيــة   21.183.898
فــوري،  و988.070 عملية من خــالل  بــالس، 

و888.457 من خالل فواتير.
ان قيمة عمليات بوابات  التقرير  وبين 
مليون   70.635 بلغت  االلــكــتــرونــيــة  الــدفــع 
دينار، فيما بلغ عدد عمليات بوابات الدفع 
وبلغت  عملية.  مليون   1.463 االلــكــتــرونــي 
الــصــرف  آالت  مــن  الــســحــب  عمليات  قيمة 
بلغ عدد  دينار. كما  اآللي 114.597 مليون 
اآللــي  الــصــراف  آالت  مــن  السحب  عمليات 

1.173 مليون عملية.

المبا�ضرة  الآلية  التحويالت  فئة  التميز في  الوطني« يح�ضل على جائزة  »البحرين 
ــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ حــــــصــــــد بــــــنــــــك الـ
الــوطــنــي جــائــزة الــتــمــيــز فــي فئة 
من  المباشرة  اآللــيــة  التحويالت 
مــجــمــوعــة »ســـيـــتـــي« الــمــصــرفــيــة، 
وهي جائزة مرموقة ُتمنح تقديرًا 
ــألداء االســـتـــثـــنـــائـــي فــــي مــجــال  ــ ــ لـ
ــرة.  ــاشـ ــبـ ــُمـ ــة الـ ــيــ الـــُمـــعـــالـــجـــة اآللــ
لمجموعة  الجائزة  هــذه  وتضاف 
الجهود  وتجسد  البنك  إنــجــازات 
الــمــتــواصــلــة فـــي تــعــزيــز مــســتــوى 

الخدمات المصرفية.
ــريــــم فـــــي الـــمـــقـــر  ــكــ ــتــ وتـــــــم الــ
الرئيسي لبنك البحرين الوطني، 
وذلــــــــك بـــحـــضـــور كـــــل مـــــن نــبــيــل 
العمليات  إدارة  رئــيــس  مصطفى 
ــنـــصـــور  ــي مـ ــ ــلــ ــ ــة، وعــ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
تغطية   - العالقات  مساعد مدير 
ــانـــب ومــحــمــد  الـــشـــركـــات، إلــــى جـ
أحمد الحمادي -مدير تنفيذي- 

المصرفية،  الــمــراســلــة  مجموعة 
ورئــيــس الــمــؤســســات الــمــالــيــة في 
لدى  والــعــراق  وباكستان  الخليج 

مجموعة »سيتي« المصرفية.
اإلنــجــاز،  هــذا  على  وتعليًقا   
ــل مـــصـــطـــفـــى رئـــيـــس  ــيـ ــبـ صـــــــرح نـ

الـــمـــصـــرفـــيـــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  إدارة 
البحرين  بنك  فــي  »نــحــن  قــائــاًل: 
الوطني ملتزمون بتعزيز مستوى 
خــدمــاتــنــا لــتــحــقــيــق الــتــمــيــز في 
المباشرة.  اآللية  التحويالت  فئة 
ونــطــمــح مــن خـــالل ذلـــك لتزويد 

وآلية  سلسلة  بــإجــراءات  عمالئنا 
ــة الــــتــــحــــويــــالت  ــئــ ـــي فــ ــ ــة فـ ــ ــاصـ ــ خـ
ــدوالر األمـــريـــكـــي.  ــ ــالــ ــ ــة بــ ــيـ ــالـ الـــمـ
لالرتقاء  باستمرار  ونتطلع  كما 
منا  سعًيا  المصرفية  بخدماتنا 
المصرفية  الــتــجــربــة  ــراء  إثــ نــحــو 

ـــرام وشـــركـــائـــنـــا،  ــ ــكـ ــ لـــعـــمـــالئـــنـــا الــ
عالمتنا  وعــد  مــع  تماشًيا  وذلـــك 
التجارية بالبقاء أقرب لهم. ومن 
بالشكر  نــتــوجــه  الــمــنــطــلــق،  هـــذا 
واالمـــتـــنـــان لــمــجــمــوعــة »ســيــتــي« 
ــر تـــقـــديـــرهـــم  ــيـ ــظـ الـــمـــصـــرفـــيـــة نـ

لجهودنا في البنك.«
البحرين  بنك  تحقيق  وُيعد 
ــز  ــوائـ ــذه الـــجـ ــ الــــوطــــنــــي لـــمـــثـــل هــ
المتميزة  واإلنــجــازات  المرموقة 
بــاســتــمــرار، بــمــثــابــة شـــهـــادة على 
ــتـــويـــات  الـــــتـــــزامـــــه بـــتـــقـــديـــم مـــسـ
عــالــيــة مــن الـــجـــودة فــي خــدمــاتــه 
ــوافــــق مــع  ــتــ الـــمـــصـــرفـــيـــة، بـــمـــا يــ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ تـــطـــلـــعـــات الـــــرؤيـــــة االقـ
الوطنية 2030. وقد أسهمت هذه 
فــي تعزيز  الــمــتــمــيــزة  اإلنـــجـــازات 
القطاع  في  وريادته  البنك  مكانة 

المصرفي.

بقلم: د. غنية الدرازي

»البحـريـن« ت�ضت�ضيــف المــوؤتمـر الــدولــي الأول 
القادم نوفمبر  خالل  الخليجي  الكيميائييـن  لتحاد 

ــات مــبــتــكــرة  ــي ــن ــق ــدام ت ــخ ــت ــض ــا� ــة الأ�ـــضـــيـــاء« ب ــي ــن ــق ــور »زيـــــن« تـــدعـــم »ت ــتــ ــدكــ ــة الــ ــ ــايــ ــ ــحــــت رعــ تــ
ــن ديــنــه  ــارك بـ ــبـ ــن مـ مــحــمــد بـ
المبعوث  والبيئة  النفط  وزير 
ــاخ،  ــنــ ــمــ الـــــخـــــاص لـــــشـــــؤون الــ
تــســتــضــيــف مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فـــعـــالـــيـــات الـــمـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
الــكــيــمــيــائــيــيــن  ــاد  التـــحـ األول 
من  الــفــتــرة  خـــالل  الخليجي 
نوفمبر   17 وحتى  نوفمبر   15
وذلك  الخليج،  بفندق   ،2022
الموضوعات  مناقشة  بــهــدف 
المتعلقة بتحسين الصناعات 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة فــي 
ظـــــــل تـــــحـــــديـــــات الـــكـــيـــمـــيـــاء 

الطاقة  في  الكيمياء  »دور  عنوان  تحت  والبيئة 
المستدامة للنفط والصناعات البتروكيماوية«، 
في  ــرّواد  ــ والـ المتخصصين  مــن  نخبة  بحضور 
عــلــم الــكــيــمــيــاء مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
الخليجي،  الكيميائيين  اتحاد  بتنظيم  وذلــك 
الكيمياء  لعلوم  العالمية  السعودية  والجمعية 
وبالتعاون  االمريكية  الكيميائية  الجمعية  فرع 
الــبــحــريــن  بــمــمــلــكــة  والــبــيــئــة  الــنــفــط  وزارة  مـــع 

وبدعم عدد من الشركات العالمية.
وفــــي هــــذا اإلطــــــار، اجــتــمــع ســـعـــادة الــســيــد 
وكيل  بأعمال  القائم  الفيحاني  محمد  فيحان 
رئيس  المرزوق  يوسف  السيد  مع  النفط  وزارة 
الكيميائيين  التــحــاد  األول  الـــدولـــي  الــمــؤتــمــر 
ــدى  ــيــــدة هـ الـــخـــلـــيـــجـــي، والـــــــــذي يــــرافــــقــــه الــــســ
سويلم  والدكتور  المؤتمر،  رئيس  نائب  النصار 
الــشــمــري مــســتــشــار الــمــؤتــمــر بــحــضــور الــســيــد 
العالقات  عن  المسئول  الــحــداد  عبداهلل  أحمد 
على  للوقوف  وذلــك  بــالــوزارة،  واالعـــالم  العامة 
العالمي  الحدث  لهذا  والتحضيرات  الترتيبات 
الذي سيشتمل على برامج متكاملة من حلقات 
شــبــابــيــة  وفـــعـــالـــيـــات  قــصــيــرة  ودورات  نــقــاشــيــة 
مصاحب  مــعــرض  إلـــى  بــاإلضــافــة  متخصصة، 
واإلقليمية  المحلية  الــشــركــات  مختلف  يضم 
إليه  توصلت  مــا  أحــدث  الستعراض  والعالمية 

التقنيات في هذا المجال الحيوي والمهم.
وفــــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع، رحــــب الــفــيــحــانــي 
ــدًا بـــجـــهـــود الــلــجــنــة  ــيـ ــشـ بــجــمــيــع الـــحـــضـــور، مـ
نسخته  فــي  الــعــالــمــي  الــحــدث  لــهــذا  المنظمة 
األولى بمملكة البحرين، األمر الذي يؤكد على 
ما تحظى به المملكة من سمعة ومكانة عالية 

تـــــعـــــّزز اســــتــــقــــطــــاب مــخــتــلــف 
الـــفـــعـــالـــيـــات الــمــتــخــصــصــة، 
ومثمنًا عاليًا ما تبذله حكومة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن جــهــود 
تحسين  في  ومبتكرة  متميزة 
الخدمات وتقديم التسهيالت 
الــجــاذبــة والــدعــم والــمــســانــدة 
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت بما 
ــة الــبــحــريــن  يــتــمــاشــى مـــع رؤيــ
متمنيًا   ،2030 االقـــتـــصـــاديـــة 
والنجاح  التوفيق  كل  سعادته 
فــي تحقيق ما  الــحــدث  لــهــذا 
يصبو إليه من أهداف مرجوة.
مــن جــانــبــه، ثــّمــن يوسف 
ــمــــرزوق رئـــيـــس الــمــؤتــمــر، الـــرعـــايـــة الــكــريــمــة  الــ
دينه  بن  مبارك  بن  محمد  الدكتور  سعادة  من 
لشؤون  الخاص  المبعوث  والبيئة  النفط  وزيــر 
العالمي  المؤتمر  مــن  األولـــى  للنسخة  المناخ 
تقدمه  ومـــا  الخليجي  الكيميائيين  لــالتــحــاد 
تعاون ودعم لوجستي  والبيئة من  النفط  وزارة 
إلى  يهدف  الــذي  المؤتمر  مستمر إلنجاح هذا 
تــعــزيــز الــكــيــمــيــاء الــمــعــاصــرة وتــطــبــيــقــاتــهــا في 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل 
والدراسات  البحوث  ودعم  المستدامة،  التنمية 
منصة  توفير  خالل  من  واألكاديمية  الصناعية 
عالمية للحوار وتبادل المعرفة، وتمكين المرأة 
في  الكيمياء  تعليم  وتعزيز  العلوم،  مجال  في 

منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار المرزوق إلى أن المؤتمر يعتبر نسخة 
المنطقة،  فــي  الكيمياء  مــؤتــمــرات  مــن  فــريــدة 
حــيــث أنــــه يــضــم جــمــيــع مــنــظــمــات وجــمــعــيــات 
الكيمياء في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــجــمــعــيــات الــدولــيــة 
البحتة  للكيمياء  الدولي  االتحاد  مثل  الرائدة 
الكيميائية  والجمعية   )IUPAC( والتطبيقية 
نــخــبــة من  فــيــه  )ACS(، وســيــشــارك  األمــريــكــيــة 
هذا  في  المتخصصين  العالميين  المتحدثين 
الذين  واألكاديميين  المسؤولين  وكبار  المجال 
منها  المهمة  الموضوعات  سيناقشون عدد من 
الثورة الصناعية الرابعة، إدارة الكربون، الطاقة 
والمخلفات  البيئة  إدارة  النظيفة،  المتحددة 
والــصــنــاعــات  لــلــمــخــتــبــرات  التشغيلي  والــتــمــيــز 
الــكــيــمــيــائــيــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــوضـــوعـــات ذات 

العالقة.

}  د. محمد بن مبارك.

أصــبــحــت الــشــركــة الــمــبــتــكــرة فـــي مــجــال 
االتـــصـــاالت فــي الــمــمــلــكــة، شــركــة االتــصــاالت 
األولى في المملكة في تطبيق أحدث تقنيات 
مع  بــالــتــعــاون   )NB-IoT( األشـــيـــاء  إنــتــرنــت 
في  بنجاح  التجارب  استكمال  بعد  إريكسون 

العام الماضي.
وتـــتـــيـــح هـــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــجـــديـــدة 
بعضها  مع  المترابطة  األجهزة  بين  التفهم 
بــروتــوكــول االنــتــرنــت( وذلــك يهدف في  )عبر 
الوطنية  للخطة  البحرين  تطلعات  تحقيق 
لــالتــصــاالت الــخــامــســة )االتـــصـــال بــيــن اآللــة 
واآللــــــة(. تــســاعــد هـــذه الــتــقــنــيــة الــمــؤســســات 

الــحــصــول عــلــى تغطية أوســع  والــعــمــالء فــي 
للشبكة الالسلكية )الوايرلس(، والتمكن من 
التوصيالت المتعددة مع التمتع بعمر طويل 

للبطارية بكلفة أقل.
وقال علي عيسى اليهام، المدير التنفيذي 
زين  »تقنية  البحرين:  زيــن  في  للتكنولوجيا 
البحرين إلنترنت األشياء )NB-IoT( ستلعب 
دورًا أساسيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، 
حــيــث تــلــتــزم زيـــن الــبــحــريــن بــتــلــبــيــة الطلب 
كل  لخدمة  التقنيات  أحـــدث  على  المتزايد 
الـ  تقنية  وستفتح  والعمالء.  المؤسسات  من 
أجهزة  أي  تمكن  اتــصــال  منصات   )NB-IoT(

تغطية  نــطــاق  على  التفاعل  مــن  خــدمــات  أو 
أقل مما يطيل  كمية طاقة  باستخدام  أوســع 

عمر البطارية«.
ــن الــبــحــريــن الــعــمــل على  ــدأت زيــ ــ ــد بـ وقــ
تطبيق تقنية إنترنت األشياء )NB-IoT( بعد 
التجارب  وإنهاء  إريكسون،  مع  تعاونها  إعالن 
التجارية بنجاح في العام الماضي. إن إطالق 
تقنية )NB-IoT( من شركة زين البحرين على 
المستوى الوطني، سيسرع من تبني الشركات 
لهذه التقنية المبتكرة وسيساعد على إنشاء 
حلول  لتطوير  األشــيــاء  إلنترنت  بيئي  نظام 

شاملة تلبي حاجات العمالء.  } عيسى اليهام.

�ضمن التزامه بدعم املبادرات والربامج التعليمية

ــة الــبــحــريــن ــض ــور� ــي ب ــدرب ــت ــم ــي« يــلــتــقــي ب ــالمـ ــضـ ــن الإ�ـ ــري ــح ــب »ال
ــيــــس  ــرئــ ــان جـــــــــــرار الــ ــ ــســ ــ ــل حــ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــبــنــك الـــبـــحـــريـــن اإلســـالمـــي 
)BisB(، البنك الرائد في تقديم الخدمات 
بمملكة  اإلســالمــيــة  الــرقــمــيــة  الــمــصــرفــيــة 
المشاركين  المتدربين  البحرين، عددًا من 
في برنامج »أسواق المال للتدريب المهني« 
تم  الــبــحــريــن، حيث  بــورصــة  تنظمه  الـــذي 
الرئيسي  المقر  في  المتدربين  استضافة 

للبنك.
ــد الــبــرنــامــج 8 مــتــدربــيــن  وتــضــمــن وفــ
أسواق  برنامج  من  الثانية  النسخة  ضمن 
المال للتدريب المهني، واجتمع المتدربين 
مع الرئيس التنفيذي السيد حسان جرار، 
عــن مسيرة عمله حتى  لهم  تــحــدث  الـــذي 
للبنك،  التنفيذي  الرئيس  لمنصب  تبوأه 
كــمــا اســتــعــرض لــهــم نــبــذة عــن تــاريــخ بنك 

البحرين اإلسالمي وعن أعماله ومنجزاته 
المتدربين  تعريف  أيــًضــا  وتــم  المختلفة. 
للحديث  باإلضافة  البنك،  وأقسام  بدوائر 

النصائح  ومشاركتهم  مواضيع  عــدة  حــول 
والتوصيات واإلجابة على أسئلتهم لتعزيز 

معارفهم عن القطاع المصرفي والمالي.

وصــــــــــــّرح حـــــســـــان جــــــــــــرار: »يـــســـعـــدنـــا 
المتدربين  الشباب  استقبال مجموعة من 
الــذي  الــمــال  أســـواق  لبرنامج  المنتسبين 
يــســرنــا أن  كــمــا  الــبــحــريــن.  بــورصــة  تنظمه 
نــشــهــد شــغــف واهـــتـــمـــام الــشــبــاب بــتــوســيــع 
اطالعهم  يــخــص  فيما  المعرفية  آفــاقــهــم 
نثني  ونحن  المالية.  بالثقافة  وإلمامهم 
أظهرها  الــتــي  والــفــطــنــة  بالنباهة  ونــشــيــد 
طموحاتهم  بأن  ونؤمن  البرنامج،  متدربو 
قــادة  يــصــبــحــوا  أن  مــن  الــعــالــيــة ستمكنهم 
تحقيق  فــي  سيسهمون  ومــمــن  المستقبل 
رؤية مملكة البحرين للعام 2030. ومن هذا 
الجانب، فإننا نشجعهم على متابعة الجد 
والمثابرة ونتمنى لهم جميًعا دوام التوفيق 
والـــنـــجـــاح فـــي كـــل أنــشــطــتــهــم ومــســاعــيــهــم 

الحالية والمقبلة«.
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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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للحفاظ على �ضحة و�ضالمة ممار�ضي الريا�ضة

الهيئة العامة للريا�ضة تطلق حملة #تري�ض_بوعي
للريا�ضة  العامة  الهيئة  اأطلقت 

عنوان  حتت  توعوية  حملة 

اإىل  تهدف  والتي  )#تري�ض_بوعي( 

ب�ضكل  الريا�ضة  ممار�ضة  ثقافة  ن�ضر 

�ضحي و�ضليم، حيث تاأتي هذه احلملة 

القلب  موؤمتر  تو�ضيات  على  بناًء 

�ضمو  لتنظيمه  وّجه  الذي  الريا�ضي 

ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة ممثل 

جللة امللك للأعمال اخلريية و�ضوؤون 

ال�ضباب.

كما وتتزامن احلملة مع توجيهات 

اآل خليفة  ال�ضيخ خالد بن حمد  �ضمو 

الأعلى  املجل�ض  لرئي�ض  الأول  النائب 

الهيئة  رئي�ض  والريا�ضة،  لل�ضباب 

اللجنة  رئي�ض  للريا�ضة  العامة 

اإجراء  باإلزامية  البحرينية،  الأوملبية 

اللعبني  جلميع  الطبي  الفح�ض 

وزيادة  الدوريات  يف  والإداريني 

الريا�ضية وتعزيز  التوعوية  الربامج 

بني  املجالت  خمتلف  يف  التعاون 

ووزارة  للريا�ضة  العامة  الهيئة 

ال�ضحة.

من�ضات  عرب  احلملة  وترتكز 

بالتعاون  الجتماعي  التوا�ضل 

املن�ضوية  املوؤ�ض�ضات  مع  والتن�ضيق 

للريا�ضة  العامة  الهيئة  مظلة  حتت 

من احتادات وطنية واأندية ريا�ضية، 

اإذ تت�ضمن احلملة التي �ضوف ت�ضتمر 

الن�ضائح  على  املقبلة  الأ�ضابيع  خلل 

جميع  ت�ضتهدف  التي  والإر�ضادات 

اأنواعها  بجميع  الريا�ضة  ممار�ضي 

خلل  �ضحتهم  على  للمحافظة 

جانب  اإىل  الريا�ضة،  التمارين  اأداء 

املغلوطة  املفاهيم  بع�ض  ت�ضحيح 

على  ت�ضكل خطًرا  اأن  �ضاأنها  من  التي 

�ضحتهم و�ضلمتهم.

خلل  احلملة  اأهمية  وتت�ضاعف 

الأمر  ال�ضيف،  لف�ضل  احلارة  الأجواء 

واحلذر  احليطة  اأخذ  يتطلب  الذي 

خا�ضة ملمار�ضي الريا�ضة يف املناطق 

وامللعب  ال�ضاحات  مثل  املفتوحة 

وغريها،  امل�ضي  وم�ضامري  اخلارجية 

كما وت�ضمل احلملة على التنبيه لعدد 

يجب  التي  ال�ضحية  املوؤ�ضرات  من 

حال  يف  حال  التمرين  عن  التوقف 

التعر�ض لها؛ وذلك جتنًبا للإ�ضابات 

اأو تعر�ض حياة الريا�ضي للخطر.

برك  على  الإقبال  تزايد  ومع 

فرتة  خلل  وال�ضواطئ  ال�ضباحة 

ال�ضيف، تقوم احلملة بتذكري مرتادي 

الربك باإر�ضادات مهمة لتفادي حالت 

حني  يف  للأطفال،  خا�ضة  الغرق 

وتهيب الهيئة العامة للريا�ضة بجميع 

على  احلر�ض  اإىل  الريا�ضة  ممار�ضة 

واإر�ضادات  ن�ضائح  بجميع  اللتزام 

ما  ون�ضر  ال�ضلمة  على  املحافظة 

يكت�ضبونه من معلومات يف حميطهم 

كجزء من امل�ضوؤولية املجتمعية.

كمال االأج�ضام يك�ضف عن قائمة العبي املنتخب لبطولة اآ�ضيا

رئي�ض  احلداد  �ضامي  اجتمع 

الأج�ضام  لكمال  البحريني  الحتاد 

املنتخب  بلعبي  البدنية  واللياقة 

الذين  الأج�ضام  لكمال  الوطني 

يف  الوطني  املنتخب  �ضيمثلون 

الأج�ضام  لبناء  الآ�ضيوية  البطولة 

الـ55  ن�ضختها  البدنية يف  واللياقة 

والتي �ضتقام يف الفرتة من 2 وحتى 

5 من �ضهر �ضبتمرب القادم بالعا�ضمة 

القرغيز�ضتانية بي�ضكيك.

و�ضيرتاأ�ض خالد حماده اأمني �ضر 

الأج�ضام  لكمال  البحريني  الحتاد 

البحريني،  الوفد  البدنية  واللياقة 

من  كلً  الإداري  الطاقم  وي�ضم 

فرج  عبداهلل  الإدارة  جمل�ض  ع�ضو 

رئي�ض اللجنة الفنية، واأ�ضامة الليث 

ورئي�ض  الإعلمية،  اللجنة  رئي�ض 

زبري  الدويل  احلكم  احلكام  جلنة 

اللعبني 9  قائمة  الع�ضكري، وت�ضم 

اإبراهيم،  »علي  من  كل  وهم  لعبني 

فاروق، جوهر  عبداهلل  املاجد،  حممد 

عبداهلل  ال�ضعلة،  ح�ضني  عبداهلل، 

املن�ضور، علي اإبراهيم كويد، عبداهلل 

الدو�ضري، خالد جا�ضم«.

املنظمة  اللجنة  حددت  وقد 

لإقامة  فنادق ر�ضمية  للبطولة ثلثة 

وقاردن  داما�ض  فندق  وهي  الوفود، 

اأن  على  دراغون،  وغولدن  �ضبا 

جممع  يف  البطولة  مناف�ضات  تقام 

 Gazprom( الريا�ضية  ال�ضالت 

و�ضت�ضم   .)sport complex
الأج�ضام،  كمال  مناف�ضات  امل�ضابقات 

فيزيك،  والكل�ضيك  والفيزيك، 

منح  و�ضيتم  فيزيك،  وما�ضكيلر 

الفائزين يف املراكز الأوىل 33 بطاقة 

احرتاف عاملي.

دورة األعاب الت�ضامن االإ�ضالمي

برونزية ثانية ملنتخب اجلودو ترفع ح�ضيلة البحرين اإىل 23 ميدالية

قونية – ح�ضن علي:

حققت مملكة البحرين امليدالية الـ23 بدورة األعاب 

مدينة  ت�ضت�ضيفها  التي  اخلام�ضة  الإ�ضلمي  الت�ضامن 

قونية الرتكية حتى 18 اأغ�ضط�ض اجلاري بعدما اأحرز 

يف  الربونزية  وامليدالية  الثالث  املركز  اأزمات  اللعب 

اأقيمت  والتي  كيلوغرام   100 لوزن  اجلودو  م�ضابقة 

الثلثاء 22 اغ�ضط�ض 2022.

ح�ضيلتها  البحرين  مملكة  رفعت  امليدالية  وبتلك 

ميداليات   9 بينها  ملونة  ميدالية   23 اإىل  الإجمالية 

ذهبية و7 ميداليات ف�ضية و7 ميداليات برونزية.

على  الثاين  الدور  يف  فاز  قد  ازمات  اللعب  وكان 

يخ�ضر  اأن  قبل  النهائي  ن�ضف  ليبلغ  اجلزائري  اللعب 

من لعب كازاخ�ضتاين ليخو�ض مواجهة حتديد املركزين 

الثالث والرابع للمناف�ضة على امليدالية الربونزية امام 

بامليدالية  ويظفر  يهزمه  ان  ا�ضتطاع  اندوني�ضي  لعب 

الربونزية هي الثانية ملنتخب اجلودو بالدورة.

اأما اللعب ا�ضكريبي فقد فاز على لعب جزائري يف 

الدور الأول قبل اأن يخ�ضر من لعب كازاخ�ضتاين ويودع 

املناف�ضة.

يخو�ض  عندما  اليوم  اجلودو  مناف�ضات  وت�ضتمرت 

اللعبون الثلثة ا�ضكريبي ورم�ضان واأزمات مناف�ضات 

يف  منتخبنا  وقع  حيث  �ضباحا،   11 ال�ضاعة  الفرق 

فوزه  حال  ويف  قرغ�ضتان  مواجهة  يف   c املجموعة 

في�صل كانو يتابع مباريات اجلودو�ضيتاأهل لدور الثمانية.

رم�صان يف مناف�صات اجلودوتتويج الأبطال

اأزمات هزم الأندوني�صي وك�صب الربونزية

اأزمات متوًجا بالربونزية

اأكدت اهتمام اللجان االأوملبية بامل�ضاركة الفاعلة.. فجر جا�ضم:

 امل�ضتويات الفنية الألعاب الت�ضامن االإ�ضالمي يف تطور م�ضتمر

اأكدت مديرة بعثة مملكة البحرين 

الإ�ضلمي  الت�ضامن  األعاب  بدورة 

يف  الفنية  امل�ضتويات  اأن  جا�ضم  فجر 

 »2022 »قونية  احلالية  الن�ضخة 

املا�ضية  بالن�ضخة  مقارنة  ارتفعت 

الأرقام والنتائج  »باكو 2017« واأن 

خمتلف  يف  ذلك  تثبت  التي  هي 

الألعاب.

األعاب  دورة  باأن  واأ�ضافت 

فيها  ت�ضارك  التي  الإ�ضلمي  الت�ضامن 

56 دولة اإ�ضلمية من عدة قارات بداأت 

ن�ضخة  من  م�ضاعفة  اأهمية  تكت�ضب 

لأخرى يف ظل اهتمام اللجان الأوملبية 

باأف�ضل  فيها  بامل�ضاركة  الوطنية 

التمثيل  على  واحلر�ض  الريا�ضيني 

التتويج  من�ضة  واعتلء  امل�ضرف 

وك�ضب اأكرب عدد من امليداليات.

الكثري  باأن  فجر  واأو�ضحت 

كبري  بعدد  ت�ضارك  بداأت  الدول  من 

من  عدد  اأكرب  ويف  الريا�ضيني  من 

الأوملبية  اللجنة  يف  ولكننا  الألعاب 

بن  خالد  ال�ضيخ  �ضمو  من  وبتوجيه 

لرئي�ض  الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد 

والريا�ضة  لل�ضباب  الأعلى  املجل�ض 

للريا�ضة  العامة  الهيئة  رئي�ض 

البحرينية  الأوملبية  اللجنة  رئي�ض 

التمثيل  حر�ضنا على امل�ضاركة بهدف 

النتائج  اأف�ضل  وحتقيق  امل�ضرف 

ب�ضمعة  تليق  التي  وامل�ضتويات 

بدور  م�ضيدة  البحرينية،  الريا�ضة 

الأمني العام فار�ض الكوهجي يف دعم 

كافة  وتذليل  الإداري  الوفد  ومتابعة 

م�ضتلزمات  كافة  وتوفري  ال�ضعوبات 

واللعبات  اللعبني  وموؤازرة  النجاح 

قبل واأثناء امل�ضاركة.

البحرينية  امل�ضاركة  باأن  واأكدت 

ما  �ضوء  على  ناجحة  حالياً  تعترب 

اأحرزته املنتخبات من نتائج مر�ضية 

وبالتاأكيد �ضتكون هناك وقفة لتعزيز 

الإيجابيات وتليف اي �ضلبيات �ضواء 

معربة  م�ضتقبل،  اإدارية  اأو  فنية 

ع�ضو  الوفد  لرئي�ض  تقديرها  عن 

جمل�ض اإدارة اللجنة الأوملبية �ضعادة 

دعمه  على  كانو  خالد  في�ضل  د. 

الإداري  الوفد  اأفراد  لكافة  وم�ضاندته 

الريا�ضية  واملنتخبات  والإعلمي 

امل�ضتمر  وح�ضوره  تواجده  من خلل 

ورفع  واللعبات  للعبني  وموؤازرته 

معنوياتهم.

فجر جا�صم

منتخب الرماية يختتم م�ضاركته بالدورة

للرجال  الرماية  منتخب  اختتم 

وال�ضيدات م�ضاركته يف دورة األعاب 

بعدما  اخلام�ضة  الإ�ضلمي  الت�ضامن 

)الثلثاء(  الأخري  اليوم  يف  �ضارك 

مبناف�ضات   2022 اأغ�ضط�ض   16

الزوجي املختلط.

منتخبنا املكون من الرامية مرمي 

من  يتمكن  مل  الوطا  ومتار  ح�ضاين 

خا�ض  حيث  النهائي،  الدور  بلوغ 

اللعبان ثلث جولت، حيث اأحرزت 

الأوىل 23  مرمي ح�ضاين يف اجلولة 

ويف  طلقة   20 الثانية  ويف  طلقة 

الثالثة 24 طلقة لتح�ضد 67 نقطة 

من اأ�ضل 75.

اأما اللعب متار الوطا فقد اأحرز 

يف اجلولة الأوىل 24 طلقة والثانية 

22 طلقة والثالثة 22 طلقة ليجمع 

يف ر�ضيده 68 من اأ�ضل 75.

الرماية  منتخب  ينهي  وبذلك 

م�ضاركته يف الدورة مكتفيا بتحقيق 

الربونزية  وامليدالية  الثالث  املركز 

مرمي  الرامية  اأحرزتها  التي 

�ضكيت  ال�ضوزن  �ضلح  يف  ح�ضاين 

تاريخ  لها يف  ميدالية  ثاين  لتحقيق 

الدورة حني حققت  م�ضاركاتها بذات 

ن�ضخة  يف  املختلط  الزوجي  ذهبية 

باكو 2017 مع الرامي ح�ضن ماجد.

العريفي: هدفنا التاأهل الأوملبياد باري�ض 2024

للجودو خالد  الوطنية  للمنتخبات  الفني  املدير  قال 

باري�ض  لأوملبياد  التاأهل  هو  الأكرب  الهدف  اإن  العريفي 

2024 واأن املنتخب قّدم نتائج اإيجابية تكللت بتحقيق 

ميداليتني برونزيتني رغم اأن الطموح كان حتقيق الذهب.

والآمــال  برونزيتني  ميداليتني  »حققنا  واأ�ضاف، 

احلظ  ولكن  اأف�ضل  نتائج  حتقيق  على  معقودة  كانت 

اأن  وناأمل  الفرق  مناف�ضات  اأمامنا  زالت  ول  يحالفنا،  مل 

نناف�ض بقوة..«.

واأكد العريفي اأن اللعبني الثلثة م�ضنفني )72 -77 

امل�ضاركة  واأن  العامل  بطولة  بلوغ  من  ومتكنوا   )79  -

احلالية �ضكلت حمطة مهمة للتح�ضري والإعداد واكت�ضاف 

الأخطاء، كما اأ�ضار اإىل اأن دورة األعاب الت�ضامن الإ�ضلمي 

م�ضّنفني  لعبني  م�ضاركة  ظل  يف  قوية  مناف�ضة  �ضهدت 

باملركز الثاين وال�ضاد�ض والتا�ضع على العامل.

ال�ضني  �ضاركت  ولو  جًدا  قوية  بطولة  »اإنها  وتابع: 

اأخطاء حتكيمية  العامل..  ببطولة  اأ�ضبه  لكانت  واليابان 

واأخطاء اأخرى من لعبينا كلّفتنا اخل�ضارة، وهدفنا القادم 

هو بلوغ الأوملبياد باإذن اهلل«.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12184/pdf/INAF_20220817005838240.pdf
https://www.alayam.com/alayam/sports/974414/News.html
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األولى بحرينيًا
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»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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ارتفاع التوظيف 19٪ في النصف األّول مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 

تدريب 5891 مواطنًا بنسبة 59٪ من الهدف السنوي بتدريب 10 آالف بحريني

انخفاض عدد الباحثين عن العمل إلى 14824 بنسبة 76٪ من اإلناث و24٪ ذكورًا

ارتفاع معدل التدريب 23٪ في النصف األّول مقارنة بالفترة ذاتها من 2021

بنسبة 72٪ من الهدف السنوي بتوظيف 20 ألف بحريني

وزير العمل: توظيف 14321 مواطنًا خالل 6 أشهر فقط

أّكد وزير العمل جميل حميدان مواصلة المس��اعي والجهود نحو تعزيز خلق 
مزيد من الفرص النوعية والمس��ارات التنموية التي تس��تهدف في المقام 
األول أبن��اء الوط��ن، لصناع��ة حاض��ر مزدهر ومس��تقبل مش��رق، ِوفق رؤى 
وتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعّظم، والتوجيهات المس��تمّرة لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ج��اء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده حول آخر مس��تجدات التوظيف 
والتدري��ب خ��الل النصف األّول من الع��ام 2022، والذي يأت��ي ضمن تنفيذ 
مب��ادرات الخطة الوطنية لس��وق العم��ل )2021-2023( والتي تندرج تحت 
أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار األّول في سوق العمل، 
والت��ي تهدف إل��ى توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آالف بحريني س��نويًا 

حتى عام 2024، وذلك ضمن خّطة التعافي االقتصادي.
 وق��ال حميدان إّن الخّطة الوطنية لس��وق العمل )2021-2023( ومن خالل 
أهدافها س��اهمت في نمو القطاعات االقتصادية المولدة للوظائف بس��وق 
العمل وارتفاع معدالت التوظيف خالل النصف األول من العام 2022، لُتحّقق 
ما نس��بته 72% من هدف توظي��ف 20 ألف بحريني س��نويًا حتى عام 2024 

المعل��ن عنه ضم��ن أهداف أولوية خلق فرص عمل واع��دة وجعل المواطن 
الخي��ار األّول في س��وق العمل بخطة التعافي االقتص��ادي، حيث تّم توظيف 
14,321مواطنًا في النصف األّول من العام 2022، مقارنة بتوظيف 12,038 

مواطنًا بالفترة ذاتها من العام المنصرم، أي بنسبة ارتفاع بلغت %19.
وأضاف أنه قد تم بفضل الحزم المالية واالقتصادية التي تم تدشينها خالل 
فت��رة جائحة فيروس كورون��ا وإطالق خطة التعافي االقتص��ادي والبرنامج 
الوطن��ي للتوظي��ف، تحقيق أرق��ام إيجابية ف��ي التوظي��ف والتدريب، حيث 
انخفضت نس��بة البطالة من 7.7% إلى 5.7%، مش��يرًا إل��ى أّن إجمالي عدد 
الباحثين عن العم��ل حاليًا يبلغ 14,824، من بينهم 76% من اإلناث، و%24 
ذكورًا، و5,127 من حملة الشهادة الثانوية وأقل، و979 من حملة الدبلوم، 

و8,718 من حاملي شهادة البكالوريوس وأعلى. 
 وتابع بأّنه بحس��ب اإلحصاءات، فقد ش��مل التوظي��ف 77% من المواطنين 
الذين س��بق لهم العم��ل، و23% ُجدد، فيما بلغت نس��بة المواطنين الذين 
ت��ّم توظيفهم من قوائم ال��وزارة 81% مقارنًة ب�19% فق��ط من خارج تلك 

القوائم.
 أّما على صعيد التدريب، أوضح حميدان أّن جهود التدريب وتأهيل الباحثين 

عن عمل تمهيدًا لدمجهم في القطاع الخاص، أس��فرت عن ارتفاع معّدالت 
التدري��ب خالل النصف األول م��ن العام 2022، لُتحّقق ما نس��بته 59% من 
ه��دف تدريب 10 آالف بحريني س��نويًا حتى ع��ام 2024 المعلن عنه ضمن 
أهداف أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار األّول في س��وق 
العمل بخط��ة التعافي االقتص��ادي، حيث تّم تدري��ب 5,891 بحرينيًا حتى 
منتص��ف العام الجاري، مقارنًة بتدريب 4,772 بحرينيًا في الفترة ذاتها من 

العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع تعادل ما نسبته %23.
 وتابع أّن ال��وزارة بالتعاون مع صندوق العم��ل )تمكين( تعمل على تعزيز 
آليات وبرامج التدريب لتواكب احتياجات س��وق العمل، وخاصة فيما يتعلق 
بدعم برنامج التدريب على رأس العمل )فرص( ومش��روع مهارات البحرين، 
إل��ى جانب وضع خطة مش��تركة للتس��ويق والترويج المش��ترك للقطاعات 
الواعدة، وتنش��يط جه��ود معاهد التدريب في مب��ادرة التوظيف مع ضمان 

التدريب.
 وأّكد استمرار وزارة العمل في إطالق مزيد من المبادرات التي تسعى لزيادة 
اآلليات المحف��زة على توظيف المواطنين ودمجهم في س��وق العمل والذي 

يشهد حاليًا نموًا في مختلف القطاعات اإلنتاجية.

جهود حثيثة لتلبية احتياجات سوق العمل

حميدان: صفر عاطلين بتخصصات التمريض والصيدلة
سماهر سيف اليزل  «

أكد وزير العمل جميل حميدان أن نسبة البطالة انخفضت حتى 5.7% نهاية 
يونيو 2022، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الباحثين عن عمل بلغ 14824 من 

ذكور وإناث. 
 وبين أن عدد الباحثين عن عمل بمؤهل ثانوية واقل بلغ 5127 ألف باحث، 
و978 باحثًا من حملة الدبلوم، بينما بلغ الباحثين ذوي شهادة البكالوريوس 

والشهادات العليا 8718 باحثًا. 
وبشان التعاون مع الجامعات، قال الوزير إن هناك جهودًا تبذل وأن العملية 
مستمرة من أجل »تجسير« المخرجات واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا على 
س��عي الوزارة لزيادة توظيف اإلناث، وتوظي��ف الجامعيين، باإلضافة لخطة 
كاملة لإلرشاد والتوعية لمختلف المستويات التعليمية لتعديل السلوكيات 
وترش��يد اختيارات الش��باب، والتركيز عل��ى الجانب الحرف��ي والتخصصات 

التطبيقية ودعم البنى التحتية لسوق العمل. 
وأوض��ح أن هن��اك تخصصات تصل نس��بة الخريجين فيه��ا صفر% عاطلين 
منها تخصص التمريض والصيدلة، بينما هناك صعوبة في توظيف خريجي 

تخصصات القانون. 
وأكد حميدان أن المعارض الحضورية ستعود وأن الوزارة في طور التحضير 

ألول معرض وظائف حضوري بعد الجائحة.

 وزير العمل: طرح حزم جديدة
 للتدريب المهني قبل نهاية العام

سماهر سيف اليزل  «

كش��ف وزير العمل جميل حمي��دان أن عمليات التوظي��ف للنصف األول من 
الع��ام الجاري بلغت 14321 عملية توظيف بنس��بة ارتف��اع وصلت ل� %19 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت عمليات التوظيف فيه 
12038 عملية توظيف، مشيرًا إلى أن 77% من عمليات التوظيف لمن سبق 
لهم العمل وأن الوزارة حققت 72% من الهدف السنوي للتوظيف خالل ستة 

شهور. 
وبين أن نس��بة الموظفي��ن من قوائم الوزارة بلغ��ت 81% و 19% لمن هم 
خارج القوائم، وأن نس��بة الداخلين الجدد لس��وق العمل خالل النصف األول 

من 2022 بلغت %23. 
وقال خالل مؤتمر صحفي لعرض مس��تجدات الخطة الوطنية لسوق العمل 
إنه تم تحقيق نس��بة 59% من الهدف الس��نوي للتدريب ف��ي النصف األول 
م��ن 2022، وأن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تدريبهم وصل ل� 5891 
بنسبة ارتفاع بلغت 23% مقارنة بالعام الماضي، الذي كان عدد المتدربين 

فيه 4772 متدربًا. 
وأضاف أن م��ن أولويات خطة التعافي االقتص��ادي خلق فرص عمل واعدة 
لجع��ل المواط��ن الخيار األول في س��وق العم��ل، حيث إن اله��دف توظيف 

20000 بحريني حتى 2024، وتدريب 10000 بحريني. 
وكش��ف عن إطالق مش��اريع اس��تراتيجية تنموية بقيمة تفوق ال�30 مليار 
دوالر، وتسهيل اإلجراءات التجارية وزيادة فعاليتها واستقطاب االستثمارات 

بقيمة تفوق 2.5 مليار دوالر بحلول عام 2023. 
وأكد أن هناك مجموعة حزم جديدة س��تطرح خالل النصف الثاني من العام 
للتدريب المهني منها التدريب على رأس العمل التي تهدف لكسب مهارات 
مرغوبة بس��وق العمل، وأن الخطة الوطنية لس��وق العم��ل 2023-2021 
تش��مل على تعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار األفضل 
للتوظيف، وتعزيز إس��هامات القطاع الخاص كونه المحرك األساسي للنمو، 

وتعزيز الرقابة والتنظيم.

 »بيبا«: الشباب الركيزة 
األساسية للتوّجهات 

الحكومية المستقبلية
أكّد المدير العام لمعهد اإلدارة العامة »بيبا« رائد شمس على 
أهمية دعم الش��باب وتأهيلهم لقيادة حركة التطوير والتنمية 
في منظومتي القطاع العام والخاص. مضيفًا أن هذا الدعم يأتي 
من الرؤية الشاملة جاللة الملك المعّظم والتوّجهات الحكومية 
 االستش��رافية لصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولّي العهد رئيس مجلس الوزراء، والدعم االس��تثنائي 
من س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممث��ل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب. جاء ذلك أثناء لقاء بمشتركي 
 HIPO YPUTH« البرنامج القيادي الوطني المتقّدم هايبو يوث
» في نس��خته الرابع��ة، الذي انطلق بتنظيم من وزارة ش��ؤون 

الشباب والرياضة ومعهد اإلدارة العامة »بيبا«. 
وأوضح أّن البرنامج يأتي اليوم ليواكب التّوجهات المس��تقبلية 
لمملك��ة البحري��ن؛ فهو يمّكن الش��باب البحرين��ي من تطوير 
مهاراتهم القيادية واكتش��اف قدراه��م لتحقيق إنجازات محلّية 
ودولي��ة، عب��ر تزويده��م بالمنهجي��ات العلمي��ة والتطبيقات 

العملية.
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 البحرين تعزي باكستان 
بضحايا الفيضانات

أعرب��ت وزارة الخارجية ع��ن تعاطف البحري��ن وتضامنها مع 
باكس��تان جراء األمط��ار الغزيرة والفيضانات والس��يول التي 
اجتاحت عدة أقاليم جنوب غربي البالد، وأس��فرت عن خسائر 
جسيمة في األرواح والممتلكات والبنى التحتية، وتشريد آالف 
األش��خاص، معّبرة عن خالص تعازيها ومواس��اتها للحكومة 
والش��عب الباكس��تاني وألهال��ي وذوي الضحاي��ا، وتمنياتها 

بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 البحرين تعزي السودان 
بضحايا الفيضانات والسيول

أعرب��ت وزارة الخارجية ع��ن تعاطف البحري��ن وتضامنها مع 
السودان جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت مؤخرًا عددًا 
من الواليات الس��ودانية، وتس��ببت في وفاة وإصابة عشرات 
المواطنين وتضرر مئات المباني والممتلكات والبنى التحتية 
وإت��الف المحاصيل، معّب��رة عن صادق تعازيها ومواس��اتها 
للحكومة والشعب السوداني الشقيق وألهالي وذوي الضحايا، 

وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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 التسول وتدمير المناظر 
الحضارية في البحرين

وضع التس��ول ف��ي مملك��ة البحرين وزي��ادة أعداد المتس��ولين بش��كل الفت 
وانتش��ارهم في العديد من المواقع الحيوية، يحت��اج إلعادة نظر وإيجاد خطط 
جذري��ة للح��د من هذه الظاهرة الت��ي وصلت حتى لمواقع ال تخط��ر على البال، 

وتكثيف أعداد شرطة المجتمع في المواقع.
فبعض المتس��ولين أصبح يدخل الكوفي ش��وبات والمطاع��م ويأخذ راحته في 
التنق��ل ما بين الطاوالت للتس��ول، وأصح��اب المحالت ضاقوا ذرع��ًا بهم أمام 
محاوالت ثنيهم عن دخول محالتهم، كما أصبحوا يتنقلون بين الس��يارات التي 
تقف أمام المحالت باألس��واق والش��وارع التجارية، ووصلوا حت��ى إلزعاج الناس 
وهم يتس��وقون داخل المجمعات، فهل يعقل أن نرى متسولة داخل مجمع مثل 
مجمع التنين بديار المحرق على س��بيل المث��ال تتنقل ما بين المحالت وتطلب 
من الناس مس��اعدتها فيما صاح��ب المحل يوضح بعد مغادرتها أنها ليس��ت 
الوحي��دة التي تفعل ذلك بل هي تتبع مجموعة من النس��اء يقمن يوميًا بهذه 

التصرفات داخل المجمع!
وكذلك في محالت الذهب فأح��د المواقف الحاصلة كمثال خالل اكتظاظ إحدى 
محالت الذهب بالنساء، وكان من الواضح أن هناك من بينهم عدد من العوائل 
الخليجية، تفاجأت بعض النساء بقيام إحدى المنقبات باالقتراب الشديد منهن 
والهمس لهن ليكتش��فن أنها قد جاءت لتتس��ول منهن، مما تس��بب بانزعاج 
بعضهن فيما شعرت أخريات بالريبة والخوف من تصرفها وهيئتها وهي تقوم 
بااللتصاق بينهن وهن متجمعات للش��راء، ورغم رفضهن مس��اعدتها إال أنها 
ظلت واقفة بينهن مما جعلهن يش��عرن بالقلق من أن يكون وقوفها كمحاولة 
لس��رقة ما في حقائبهن، وقد ذكر العامل بالمحل وقتها بعد أن غادرت وأخذت 
تالحق من هم واقفون بالخارج من الرجال أنها ليس��ت المرة األولى التي تقوم 
فيها بهذه التصرفات وأنها تتبع مجموعة نس��اء متس��والت مهمتهن اليومية 
التنقل ما بين محالت الذهب في س��وق الرفاع للتس��ول، مما يتس��بب بالكثير 
من االنزعاج والتأثير على عملية الش��راء، حيث ال تس��تطيع النساء أخذ راحتهن 
أم��ام قيامه��ن بالتواجد بينهن واالقت��راب منهن لإللحاح بمس��اعدتهن، وقد 
خاطبنا عدة مرات مركز ش��رطة الرفاع الذي ذكر أنه س��يقوم بإرس��ال ش��رطة 
خدم��ة المجتم��ع إال أن الوضع من الواض��ح يحتاج لتكثيف الرقاب��ة وإيجاد نوع 
من التعاون والش��راكة األمنية مع أصحاب المحالت التجارية باإلبالغ عنهن فور 
دخولهن المحالت ألن هذا يؤثر حتى على س��معة مملك��ة البحرين أمام الزوار 

والسياح والزبائن الخليجيين.

»اشمعنى« طيران الخليج؟!
مع اقتراب نهاية اإلجازة الصيفية وما حوته من 
عروض لش��ركات الطي��ران من خط��وط جديدة 
ورحالت متنوعة وأس��عار تنافس��ية، ب��دأت تلك 
الش��ركات في اس��تعراض أرباحها وما جنته من 
أرق��ام فلكية بعد س��نتين أو أكثر م��ن الحرمان 
وتقلي��ص النفق��ات والرك��ود ال��ذي صاحب كل 
مناحي الحياة بسبب مرور العالم أجمع بالجائحة، 
كل تلك الش��ركات س��واء الحكومية أو المملوك 
ج��زء منها للحكومات وحت��ى الخاصة منها وتلك 
التي تعتبر من فئات الطيران االقتصادية واألقل 
س��عرًا اس��تعرضت أرباحه��ا ونجاحاته��ا، ماعدا 
شركتنا وطيراننا العريق طيران الخليج، الذي غاب 
وسط المنافسة وال نعلم ما سبب ذلك الغياب. 

ش��خصيًا كنت من مس��تخدمي مح��ركات البحث 
عن أس��عار الرحالت الجوية سواء عبر التطبيقات 
المتخصص��ة أو مح��رك البحث الش��هير »غوغل« 
فل��م يظهر لي إعالن طي��ران الخليج إال فيما ندر، 

وإن ظه��ر ف��إن أس��عاره تعتبر باهظ��ة مقارنة 
بباقي الش��ركات، قد يقول متخصص إن الس��عر 
المرتف��ع يعود س��ببه إلى أنك في بلد الش��ركة 
ذاته��ا، ورحلتك س��تكون رحلة مباش��رة، أما إن 
حج��زت على ش��ركة طيران أخرى فم��ن البديهي 
أن الس��عر يك��ون أرخ��ص بس��بب الترانزيت أو 
محطات الوقوف، وأنا أرد هنا بأنني قارنت بعض 
أس��عار الش��ركات وكأنن��ي م��ن ذاك البلد فظل 
س��عرها أرخص وأقل كلفة وهذا ما أثار حفيظتي 

واستغرابي. 
الفت��رة الحالي��ة تعتب��ر م��ن أفض��ل الفت��رات 
االس��تثمارية ف��ي مج��ال الطي��ران والس��ياحة، 
والش��واهد عل��ى ذل��ك كثي��رة، حت��ى المكات��ب 
الس��ياحية المحلية جنت من هذه الفترة الذهبية 
بع��د رفع قيود الس��فر الكثير من األرب��اح، ماعدا 
ش��ركتنا العريقة، إال إذا كانت هناك أرباح لم يتم 

اإلعالن عنها فهذا شيء آخر. 

أنا أعلم بأن الكثير كتب عن طيران الخليج، وكتب 
عن سياس��تها، وانتقد بطء نموها، خاصة بأنها 
تعتبر األقدم واألطول عمرًا في المنطقة، إال أنها 
تعجز أن تحقق ما حققته مثيالتها من ش��ركات 
الطيران التي ظهرت على الساحة مؤخرًا، لذا فإن 
كنا ننتقد كثرة العثرات وقلة األرباح فإننا ننتقد 
من باب الغيرة على الشركة التي تمثلنا، ونأمل 
أن نراها في الصفوف األولى ربحًا ورفاهية وعدد 
الوجهات وكثرة الطلب عليها، ال العكس تمامًا، 
لتك��ون الخي��ار الراب��ع والخامس في ح��ال عدم 
الحصول على رحالت معينة في أوقات معينة يلجأ 

المواطن لطيران الخليج كحل أخير. 
اش��معنى طيران الخليج، سؤال سيظل يتردد إلى 
أن تعود الش��ركة إلى وضعها الطبيعي أس��عارًا 
وتميزًا ووجهات وعروضًا وخدمة وأس��طواًل يعيد 
للصقر الذهبي موقعه وس��ط الس��ماء ومكانته 

لدى محبي السفر والتنقل.

سلمان رشدي يعكر مفاوضات النووي اإليراني
ليس بالضرورة أن تكون مس��لمًا متش��ددًا حتى 
تش��عر بالغضب مما كتبه س��لمان رش��دي في 
كتابه آيات ش��يطانية، بل حت��ى لو كنت صاحب 
ذوق سليم ستش��عر بالتقزز من مفردات النص، 
كم��ا أن��ه ليس من الض��روري أن تكون مس��لمًا 
متش��ددًا لتشعر بضعف جدلية س��لمان رشدي، 
الت��ي منها القول بغدر الصحابي الجليل س��لمان 
الفارسي بالرسول صلى اهلل عليه وسلم فقد أخبر 
-كما جاء في رواية آيات ش��يطانية- قريشًا بنية 
هجرة الرس��ول الكريم من مكة المكرمة ليثرب، 
ثم يزيد سلمان رشدي بأن فكرة سلمان الفارسي 
التي أش��ار بها على النبي حول حف��ر خندق حول 
المدين��ة المن��ورة لص��د الفرس��ان ف��ي معركة 
األح��زاب يع��ود -كما ف��ي الرواية- ألن س��يدنا 

سلمان الفارسي يخاف المواجهة!!

وحي��ن صدرت فت��وى الخميني ع��ام 1988 بهدر 
دم س��لمان رش��دي اس��تقبلها أغلب المسلمين 
بالتفهم رغ��م تطّرفها ورغ��م تبعاتها المدمرة 
الالحق��ة، وقد قي��ل إن إي��ران ق��د تراجعت عن 
الفت��وى. لكن الحل في تقديرن��ا كان بعدم هدر 

دم رشدي بل بتجاهله، أو برفع قضية عليه.
وف��ي يوم الجمع��ة الماضي تعّرض رش��دي لما 
بين 10 و15 ضربة وطعنة بالس��كين من ش��اب 
مس��لم يبلغ من العمر 24 عام��ًا. وقيل إن هادي 
مطر، الش��خص الذي اعتدى على سلمان رشدي، 
نش��ر مواد على مواقع التواصل االجتماعي تدعم 
أهداف النظام اإليراني والحرس الثوري والتطرف. 
وال نمجد ما فعله وال نمجد نشاط النظام اإليراني 
في الخ��ارج، لكن الحق أن الغ��رب لم يتوقف عن 
النفخ في جمرة القضية، يواكبها ش��جب إسالمي 

وعربي، فلم يقبل المسلمون في بريطانيا موقف 
منح رش��دي لقب فارس على ي��د الملكة إليزابيث 
الثانية بس��بب خدماته في األدب، أو حين حصل 
عل��ى جائ��زة البوكر، أو حين ُقّلد رش��دي وس��ام 
الفنون واآلداب الفرنس��ي، ومع ذل��ك لم يتوقف 
الغرب بمبررات واهية من استنكار ما تعرض له 

رشدي من بورس جونسون وإيمانويل ماكرون.

بالعجمي الفصيح
تؤمن طهران بنظرية المؤامرة في حادثة طعن 
رش��دي، فما جرى تشوية لس��معة إيران، ويأتي 
كمحاول��ة اغتيال ج��ون بولتون وماي��ك بومبيو 
لتخري��ب الوصول لح��ل لكارثة الطم��وح النووي 

اإليراني.

مغامرة محسوبة ورؤية مستنيرة
قبل آالف الس��نين كان التعامل بين الناس يس��ري 
بتبادل البضائع، وعندما ظهرت العملة بأشكالها، 
ل��م تكن مقبولة في كاف��ة المجتمعات، خاصة مع 
قوافل التجارة، وحتى عندما بدأت الممالك القديمة 
في صك عمالت تعطى للجنود كرواتب، كانت هناك 

ريبة بين هؤالء الذين تسلموها في ذاك الوقت.
لكن م��ع مرور الزمن تط��ورت العمالت من الذهب 
إلى الورق، وها نحن الي��وم نعيش المرحلة الثالثة 
م��ن العمالت الت��ي مازالت قيد الش��ك والريبة من 
نس��بة كبيرة على مس��توى العال��م، فما أن ظهرت 
العمالت الرقمية حتى واجهت هجومًا عاصفًا وصل 
إلى حد الس��خرية منها، لكن ع��ددًا ال بأس به من 

الذين سخروا منها، اليوم يمتلكون بعضها.
ولق��د كان��ت البحري��ن بصف��ة عام��ة ومصرفه��ا 
المركزي بصف��ة خاصة أكثر جرأة عل��ى اتخاذ قرار 
تقب��ل العمالت الرقمية والخوض فيما قد يس��ميه 
البعض »مغام��رة« لكنها فعاًل مغامرة محس��وبة 

النتائج، وباحترافية عالية.
فقب��ل عام ونيف عقد المص��رف المركزي اتفاقًا مع 
شركة جي بي مورجان وبنك ABC للبدء في مشروع 
تجريبي لالس��تفادة م��ن أبرز التقني��ات المتعلقة 
بالعمالت الرقمية، واعتمد على استراتيجيته التي 
دش��نها لدخول هذا العالم الجديد، فعادة ما تلتزم 
المصارف المركزية في دول العالم بأداء كالس��يكي 
ح��ذر، إال أن رؤية س��مو ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، والدع��م ال��ذي يقدمه لالقتص��اد الوطني 
لتنويع مصادر الدخل، كان أهم دوافع تدش��ين هذه 

االستراتيجية.
والي��وم ن��رى البحري��ن ف��ي ص��دارة دول الخلي��ج 
والسابعة على مس��توى العالم في مبادرات تنظيم 
األصول الرقمية، بحس��ب المؤشر العالمي لتنظيم 
العمالت الرقمية الصادر من مختبرات س��وليدوس 
الذي يقيم الدول التي تبادر لوضع قوانين للعمالت 
الرقمي��ة المش��فرة به��دف حماية المس��تثمرين 

وتشجيع اإلبداع في أسواقها.
أرى ف��ي ه��ذا اإلنجاز أنام��ل ش��باب البحرين الذين 
تص��دروا واجه��ة العم��ل الحكوم��ي ف��ي الحكومة 
الموق��رة برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة، ولي العه��د، رئيس 
مجلس الوزراء، وأجزم بأن العقلية المس��تنيرة لدى 
محافظ المصرف المركزي، كانت هي الحاضنة للبدء 

في تلك الحقبة الجديدة من العمل المصرفي.
البحري��ن تتمت��ع بتاريخ مصرفي ممت��د ألكثر من 
ق��رن، وهو ما جعلها تتصدر هذا المجال، وتضع له 
بيئة تجريبية س��اهمت في منح الفرصة لكل مبدع 
أن يعم��ل وف��ق حماية حكومية، ويختبر مش��روعه 
تح��ت رقابة رصين��ة وتوجيه من أصح��اب الخبرات 
المالي��ة، وال أعتق��د أن كثي��رًا من الدول س��تخطو 
مث��ل هذه الخط��وة الجريئة إال بعد س��نوات، وبعد 
أن تك��ون البحرين صاحبة الس��بق في هذا الس��وق 

المتنامي.

رسالة إلى السادة الوزراء
بداي��ًة أتق��دم بالتهنئ��ة الخالص��ة إل��ى الس��ادة 
والسيدات الذين نالوا الثقة الملكية بتعيينهم في 
مناصبهم الوزارية والقيادي��ة متمنيًا لهم التوفيق 

والسداد في مهامهم.
لقد س��ررت بهذا التغيير الكبير الذي يتماش��ى مع 
رؤية قيادتنا الرش��يدة الرامي��ة إلى تحقيق اإلصالح 
المؤسس��ي والحفاظ على المال الع��ام والنهوض 

بالبالد اقتصاديًا. 
وعلى الرغم من إدراكي بأن هؤالء السادة والسيدات 
سيبذلون جهدهم من أجل إدارة الوزارات أو الهيئات 
التي يرأس��ونها عل��ى النحو الذي يتواف��ق مع رؤية 
قيادتن��ا وبم��ا يرض��ي آم��ال وتطلعات أبن��اء هذا 
الوطن، إال أنني أرغب من خالل هذا المقال أن أوجه 
رسالة للوزراء ورؤساء الهيئات المعينين حديثًا حول 
بعض المسائل التي تم تناولها في مقاالت سابقة 

والتي ال أرى ضيرًا في إعادة طرحها.
فم��ن ضمن تلك المس��ائل أهمية اتخ��اذ التدابير 
الت��ي تمن��ع ح��دوث األخط��اء الفادح��ة والمتكررة 
بما ف��ي ذلك الحف��اظ على الم��ال الع��ام، واألخذ 
بالمالحظات والتوصيات الواردة من ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية أو تلك الواردة في أية تقارير فنية 

ذات فائدة.
وتتعلق المسألة الثانية بأهمية التعرف على الكادر 
الوظيفي الذي يتبع الوزي��ر أو رئيس الهيئة خاصًة 
إذا كان حدي��ث العهد بالوزارة أو الهيئة، وذلك بأن 
يتم تكليف المس��ؤول عن الموارد البش��رية بإعداد 
كش��ف للموظفين يتضمن أس��ماءهم، ودرجاتهم 
الوظيفي��ة، ومؤهالته��م العلمي��ة والمهنية، وأية 
مه��ارات يتمي��زون بها. وهذه الخطوة من ش��أنها 
أن تس��هم في التعّرف أكثر على ال��كادر الوظيفي، 

وتكوين ف��رق العم��ل، وإعادة هيكلة المؤسس��ة، 
وإبراز عناصر قيادية جديدة.

أما المس��ألة الثالثة واألخيرة فهي تتعّلق باحترام 
أصح��اب  م��ن  كان��وا  إذا  خاص��ًة  الموظفي��ن  آراء 
االختص��اص أو لديهم إلمام كاٍف بمش��اكل العمل 
تتس��م  اآلراء  ه��ذه  كان��ت  طالم��ا  واالحتياج��ات 
بالموضوعية. وفي حال ع��دم األخذ برأي الموظف، 

فإنه يجب على األقل إشعاره بأن رأيه محل اعتبار.
إن المس��ائل المذكورة آنفًا قد تك��ون بديهية وال 
تحتاج إلى عصٍف ذهني، إال أنها تشكل مفتاح النجاح 
بالنسبة لكل مس��ؤول يكرس وقته وجهده لخدمة 
الوط��ن ومحارب��ة الفس��اد، ويحرص عل��ى العناية 
بالموظفي��ن وعلى خلق بيئة عم��ل صحية لضمان 
الوالء الوظيفي وتعزيز جودة العمل وتقديم أفضل 

الخدمات للجمهور.

خصوصّية الّديمقراطّية البحرينّية
م��ن المتعارف عليه أّن مبادئ الّديمقراطّية عاّمة ومش��تركة بين الدول، ولكّن 
ش��كل الّديمقراطّية ومؤّسساتها وممارساتها وآلياتها تختلف من دولة ألخرى، 
فهن��اك دول لها برلمانات ذات مجلس واحد، ف��ي حين إّن معظم بلدان العالم 

الّديمقراطّية لديها برلمان يتكّون من مجلسين.
ف��ي مقالة معه��د البحرين للّتنمية الّسياس��ّية )23 أكتوب��ر 2011( خصوصّية 
الّديمقراطّي��ة البحرينّي��ة »من متطلبات تكوين الّثقافة السياس��ّية الواس��عة 
أّنها تس��اهم في الّتعّرف على الّس��بب اّلذي يؤّدي ألن تك��ون الّديمقراطّية في 
إحدى الّدول بهذا الّشكل، وكذلك الحال بالّنسبة لمملكة البحرين اّلتي ال يمكن 
فهم الّديمقراطّية فيها بمعزل عن فهم طبيعة المجتمع وخصائصه وس��ماته 

المتعّددة، باإلضافة إلى جذوره الّتاريخّية، وارتباطاته اإلقليمّية والّدولّية«.
ديمقراطّية مملكة البحرين اّلتي أرس��ى دعائمها جاللة الملك المعّظم حفظه 
اهلل ورعاه من س��ماتها أّنها » ديمقراطّية بإرادة ورغب��ة بحرينّية خالصة« فإّن 
الّتحّول الّديمقراطّي في مملكتن��ا الغالية تّم بإرادة وطنّية خالصة عندما اّتخذ 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعّظم قراره 
الّتاريخ��ّي بالب��دء في الّتحّول الّديمقراطّي بعد أن تش��اور م��ع مختلف مكّونات 
المجتم��ع وتعّرف على تطّلعاتهم ورؤاهم في هذا المجال، وتّم الّتصويت بنعم 

للميثاق الوطنّي بمشاركة شعبّية واسعة.
ومن س��مات ديمقراطّية مملكتنا أيضًا أّنه��ا »ديمقراطّية توافقّية وتعاقدّية« 
حي��ث ص��درت الّرغب��ة الملكّي��ة الّس��امّية اّلت��ي أّكدت عل��ى أهّمّي��ة أن تقوم 
الّديمقراّطي��ة البحرينّي��ة عل��ى الّتواف��ق والّتعاقد بين كاّفة األط��راف في تلك 
المرحل��ة الّتاريخّي��ة الهاّمة، ليقّرر العاهل طرح مش��روع الميثاق في اس��تفتاء 
شعبّي عاّم يقام ألّول مّرة في تاريخ بلدان مجلس الّتعاون الخليجّي هذا الّتوافق 

والّتعاقد اّلذي مّهد لتعديالت دستورّية تّمت في 14 فبراير 2002.
ومن س��مات ديمقراطّيتنا الّرائدة أّنها »تحافظ على اس��تقرار وتوازن المجتمع 
الّتعّددّي« حي��ث إّن الّديمقراطّي��ة البحرينّية تتمّتع بخصوصّي��ة في مراعاتها 
بش��كل كبير اس��تقرار وتوازن مجتمع البحري��ن الّتعّددي، فعلى س��بيل المثال 
نجد أّن مجلس الّش��ورى )يضم 40 عضًوا بالّتعيي��ن من جاللة الملك المعّظم( 
ُتّمثَّل فيه األقّلّيات باس��تمرار، وكذلك بعض الجماعات مثل الّتكنوقراط ورجال 

األعمال والقانونّيين واألكاديمّيين واألطباء وغيرهم من الكفاءات الوطنّية.
ومن أه��ّم س��مات الّديمقراطّي��ة البحرينّية أّنه��ا »ديمقراطّية قابل��ة للّتطّور 
الّذاتّي« حيث أناطت بالّس��لطة الّتش��ريعّية األطر واآللّيات والوس��ائل الكفيلة 
بتطوير الّديمقراطّية في أّي وقت، كما هو الحال بالّنس��بة لصالحّية الّتعديالت 
الّدس��تورّية اّلت��ي يتمّتع بها أعضاء الّس��لطة الّتش��ريعّية، وه��ذا يعتمد على 

الّنضوج الّسياسّي والّثقافّي ألعضاء المجلس الّنيابّي.
لقد أرس��ى حضرة صاحب الجاللة اْلَمِلك »حمد بن عيسى آل خليفة« ملك البالد 
المعظم أّيده اهلل دعائم الممارسة الّديمقراطّية الحّقة، واّلتي تقوم على أسس 
وس��مات صحيحة مفهومها حكم الّش��عب بواس��طة الّش��عب؛ لذل��ك انتهجت 
مملكة البحرين أس��س الّديمقراطّية كمنهٍج للفصل بين الّسلطات )الّتنفيذّية، 

والقضائّية، والتشريعّية( مع تعاونها تحقيًقا للّصالح العام. 
ولما كانت الّسلطة الّتشريعّية هي المعّبرة عن إرادة الّشعب ممّثلًة في أعضاء 
المجالس الّنيابّية اّلذين يختارهم الّش��عب ُممّثلين عنه كانت االنتخابات الحّرة 
المباش��رة هي الوس��يلة الممكنة لالختيار، ووصول أفض��ل المعّبرين عن إرادة 

الّشعب من األكفاء والمتخّصصين إلى المجلس الّنيابّي. 
ِانطالًقا من هذا المبدأ الّنبيل، فإّن الّناخب البحرينّي يعي ّأهّمّية الُمش��اركة في 
ااِلنتخابات الّنيابّية والبلدّية القادمة للفصل الّتش��ريعّي الّس��ادس وحساس��ّية 
وأهّمّية الفترة القادمة وحجم الّتحّديات االقتصادّية وتحسين الوضع المعيشّي 
للمواط��ن مع مراعاة برنامج الّتوازن المالي اّلذي ُحّدد له حّتى عام )2024( من 

أجل تحقيق أهدافه كاملة بإذن اهلل.
وتنفي��ذًا لرؤية حضرة صاحب الجاللة اْلَمِلك »حمد بن عيس��ى آل خليفة« ملك 
الب��الد المعّظم أّيده اهلل ف��ي أن يكون الحكم في مملكتن��ا الغالية ديمقراطيًّا، 
الّسيادُة فيه للّشعب مصدر الّسلطات جميعًا، علينا جميعًا في هذا الوطن الغالي 
أن نعي أهّمّية المرحلة القادمة ونحس��ن اختيارنا لألكفأ لتحّمل المس��ؤولّيات 

الجسام.
* باحث أكاديمّي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/17/watan-20220817.pdf?1660715568
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://alwatannews.net/article/1021257
https://alwatannews.net/article/1021242
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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
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 العاشرة على البحرين 
تنشد بعثة لدراسة الطب

أن��ا مواط��ن بحريني ابنت��ي متفوقة من��ذ الصغر وتحرز 
المراكز األولى في جميع المراحل الدراس��ية وقد تخرجت 
هذا العام بتقدير ممتاز وبمعدل مرتفع 99.7% المس��ار 
العلم��ي. وه��ي األول��ى على مدرس��تها والعاش��رة على 
مدارس البحرين وكانت من ضمن قائمة الشرف للمرحلة 
الثانوي��ة. قدمت إلى بعثة لدراس��ة الطب البش��ري في 
جامعات البحري��ن، ولكننا تفاجئنا بأنه تم اختيار الرغبة 
الرابعة له��ا وهي بعثة مختبرات طبي��ة الرغبة الرابعة 
علمًا بأنه توجد طالبة زميلتها في نفس المدرس��ة ولها 
نفس النس��بة والمعدل وحصلت على قبول في تخصص 

الطب رغبتها األولى.
وتم مراجعة وزارة التربية والتعليم قسم البعثات فكان 
الرد إما قبول البعثة أو تحويلها إلى منحة وباالستفس��ار 
عن سبب االختيار كان الرد بحسب درجات المواد العلمية 
علم��ًا أن الطالبة حصلت على عالم��ات كاملة 100% في 
جميع مواده��ا العلمية. لذا أملي كبير في اهلل وفيكم في 
إنص��اف ابنتي وإعطاءها بعثة طب رغبتها األولى أس��وًة 
بزميلتها التي لها نفس النسبة. شاكرين لكم تعاونكم. 

المعلومات لدى المحرر

 موظفة »التربية« 
أضاعت بعثتي

تتلخ��ص مش��كلتي في أنن��ي فتاة أصب��ت بمرض الس��رطان حين كن��ت طالبة 
بالمرحل��ة اإلعدادية، ويومه��ا وعدتني وزارة التربي��ة والتعليم بتخصيص بعثة 
دراسية باعتباري من ذوي االحتياجات الخاصة، وحين تخرجت من الثانوية العامة 
بنس��بة 95.8%، أخبرن��ي موظفو الوزارة بأن��ه بإمكاني التس��جيل في أي جامعة 
أرغب بالتس��جيل بها ولو كانت جامعة خاصة، فذهبت للتسجيل بجامعة خاصة، 
وحي��ن نزلت البعثات، أخبرتنا موظف��ة أخرى بأن بعثات ذوي االحتياجات الخاصة 
محصورة في جامع��ة البحرين وجامعة البوليتكنك، وبحكم انتهاء التس��جيل في 
هاتي��ن الجامعتين ضاع��ت علّي البعثة، وتم تخصيص منحة دراس��ية لي، ولكن 
هذه المنحة لم أستفد منها ألنها ال تغطي تكاليف الجامعة الخاصة، وال تستطيع 
أسرتي تحمل الفارق، لذلك أناشد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء التدخل والتوجيه لحل مشكلتي.

1للتواصل والمالحظات 7 4 9 6 6 3 2

 وزير التربية يبحث أوجه
 التعاون مع السفير األمريكي

اس��تقبل وزي��ر التربي��ة والتعلي��م ماج��د النعيمي، الس��فير 
األمريكي لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي.

وخالل اللقاء، أش��اد الوزير بعمق العالق��ات الثنائية المتينة 
التي تجمع مملكة البحرين م��ع الواليات المتحدة األمريكية، 

وما تشهده من تقدم في كافة القطاعات.
واس��تعرض الوزير أوجه التع��اون بين البلدي��ن في مجاالت 
التعليم المختلفة، كما أطلع السفير على الخدمات التعليمية 

التي تقدمها الوزارة ومشاريعها التطويرية.

 رنا بنت عيسى تلتقي 
مدير عام كلية فاتيل للضيافة

اس��تقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
ب��ن دعيج آل خليفة بمكتبها مدير ع��ام كلية فاتيل للضيافة 

الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
 وخ��الل اللق��اء، أعرب��ت الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج 
آل خليف��ة عن تقديرها ل��دور كلية فاتي��ل ولجميع القائمين 
عل��ى هذا الص��رح األكاديمي، وحرصهم عل��ى االرتقاء الدائم 
بما تقدمه الكلية وخل��ق فرص عمل نوعية أمام المواطنين، 
وجذب المزيد من االستثمارات في قطاع السياحة، ومكانتها 
كركيزة أساس��ية لتط��ور القطاع وتحقيق أهداف��ه في تنويع 

مصادر الدخل ورفع الكفاءة الوطنية.
من جانبه، أكد الش��يخ خالد س��عي الكلية إلى تطوير مختلف 
أركان العملي��ة التعليمية، وتحقيق أهدافها في جعل مملكة 
البحري��ن مركزًا للتدريب في مجال قطاع الضيافة والس��ياحة 
على مس��توى الش��رق األوس��ط، وتحويلها لواح��دة من أميز 

كليات فاتيل الفرنسية للضيافة المنتشرة حول العالم.

 فتح باب القبول في كلية 
عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية

صرح��ت رئيس البعثات والمنح بوزارة التربية والتعليم 
دان��ة بوعس��لي، أن كلية عب��داهلل بن خالد للدراس��ات 
اإلس��المية ق��د أعلنت ع��ن فتح ب��اب القب��ول للطلبة 
والطالبات لدراس��ة برنامج البكالوريوس في الدراسات 
اإلس��المية، اعتب��ارًا م��ن ي��وم األربع��اء 2022/8/24 
ولغاي��ة ي��وم الخمي��س 2022/8/25، عل��ى أن يكون 
المتقدم بحريني الجنس��ية، من خريجي العام الدراسي 
2022/2021 من المعهدي��ن الديني والجعفري أو من 
الم��دارس الحكومي��ة والخاصة الحاصلي��ن على معدل 

تراكمي ال يقل عن 70% أو ما يعادلها.
ودعت الطلبة والطالبات الراغبين في االلتحاق بالكلية، 
ممن تتوافر فيهم الشروط أعاله، إرسال طلباتهم على 

البري��د اإللكترون��ي admission@moe.bh، وكتاب��ة 
االس��م الرباعي كاماًل، والرقم الشخصي، وأرقام الهاتف 

للتواصل، وإرفاق المستندات التالية:
نسخة من جواز السفر وبطاقة الهوية ساريي المفعول.

إفادة التخرج وكشوف الدرجات.
اإلفادة الصادرة عن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية 

والتعليم، بمعادلة شهادة المدرسة الخاصة.
صورتان شخصيتان حديثتان.

والجدي��ر بالذك��ر أن الكلية تهدف إلى إع��داد خريجين 
متمكني��ن ف��ي مج��االت القض��اء الش��رعي واإلجراءات 
الش��رعية والعلوم الش��رعية والصيرفة اإلسالمية، من 

خالل برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة. دانة بوعسلي

 الشويخ: 4 فئات مشمولة بمنح
بمقدار 50٪ من الرسوم بـ»األهلية«

أكد القائ��م بأعمال عميد ش��ؤون 
الدكتور  األهلية  بالجامع��ة  الطلبة 
فيصل الشويخ على اعتزازه باهتمام 
عدد واس��ع من الطلبة المتفوقين 
والمبدعي��ن بااللتح��اق بالجامع��ة 
الجامع��ة  أن  موضح��ا  األهلي��ة، 
أتاح��ت ل��� 4 فئ��ات م��ن المجتمع 
االس��تفادة من المنح الجزئية التي 
تقدمه��ا الجامعة األهلي��ة للطلبة 
المستجدين والمحولين في الفصل 
الدراس��ي األول من العام الدراس��ي 
للوائح  2023/2022 طبقا  الجدي��د 
األكاديمية لألمانة العامة لمجلس 

التعليم العالي.
الجامع��ة  ب��أن  الش��ويخ  وأوض��ح   
األهلي��ة تق��دم باق��ة واس��عة من 
المن��ح الجزئي��ة الت��ي تبل��غ %50 
لجمي��ع برام��ج البكالوري��وس التي 
يبل��غ عدده��ا 11 برنامجا ش��ديدة 
التوافق مع متطلبات سوق العمل، 
حي��ث يس��تفيد م��ن ه��ذه الباق��ة 
4 فئ��ات، ه��م: األيت��ام، وأصح��اب 
والمتفوقون  والمبدع��ون،  الهمم، 
مم��ن حصلوا على مع��دالت ال تقل 

ع��ن 50%، فيم��ا س��تكون األولوية 
برام��ج  ف��ي  خصوص��ا  لألس��بقية 
الدراس��ات العلي��ا، مؤك��دا على أن 
الجامع��ة تطمح في اس��تقبال عدد 
م��ن الطلب��ة الباحثين ع��ن التميز 
واإلب��داع واالنفت��اح عل��ى تعلي��م 

يتصف بالمستوى العالمي.
 ون��وه إلى أن باقي الطلبة يمكنهم 
االستفادة من المنح الجزئية األخرى 
التي تبل��غ 20% لمن حقق معدال ال 

يقل عن 80% في المرحلة الثانوية، 
فيما تبل��غ 25% لمن حقق معدال ال 
يقل عن 90% في المرحلة الثانوية، 
فيم��ا الفرصة متاح��ة لجميع طلبة 
الجامعة بال استثناء لالستفادة من 
المن��ح الجزئية التي تقدمها لجميع 
طلبته��ا الذين يقدمون أداء متميزا 

أثناء دراستهم الجامعية.
وذك��ر الش��ويخ أن الجامعة األهلية 
المؤسس��ية  االعتمادي��ة  نال��ت 
بجدارة م��ن مجلس التعليم العالي 
وتتص��در قوائم الجودة ف��ي األداء 
المؤسس��ي واألكاديم��ي، وهي من 
أول��ى الجامع��ات الت��ي أدرجت في 
للمؤهالت، مش��ددا  الوطني  اإلطار 
على ح��رص قي��ادة الجامع��ة على 
التعاون المس��تمر مع المؤسسات 
مجل��س  وخصوص��ا  العالق��ة  ذات 
التعلي��م العال��ي وأمانت��ه العامة 

وهيئة جودة التعليم والتدريب.
وقال القائم بأعمال عميد ش��ؤون 
الطلبة بأن طلب��ة الجامعة األهلية 
يعبرون عن تنوع المجتمع البحريني 
الثقافي واالجتماعي، باإلضافة إلى 

تمي��ز الجامع��ة اآلخ��ر باحتضانها 
لطلبة م��ن جنس��يات متعددة من 
الخليج��ي  التع��اون  مجل��س  دول 
وال��دول العربي��ة العدي��د من دول 
العال��م األخرى، ما ينعك��س إيجابا 
على البيئة الجامعية وقيم التسامح 
والتآلف فيم��ا بين أفرادها والطلبة 
أنفس��هم من خالل فرص التفاعل 
بأنماط متع��ددة من  واالحت��كاك 
الثقاف��ات واالهتمام��ات والتجارب 

اإلنسانية.
وأوض��ح أن عم��ادة ش��ؤون الطلبة 
تض��م أرب��ع إدارات تخدم وتس��اعد 
الطلب��ة في مس��يرتهم الدراس��ية 
القب��ول  ه��ي  اإلدارات  وه��ذه 
والتوجي��ه،  واإلرش��اد  والتس��جيل، 
والعالق��ات  الطالبي��ة  واألنش��طة 
المهنية، داعيا الطلبة المستجدين 
إل��ى االس��تفادة المثلى م��ن نظام 
اإلرش��اد األكاديمي بالجامعة، حيث 
إن المرش��د يزود طلبته بالمشورة 
والتوجي��ه كم��ا ويس��هم ف��ي حل 
وتذليل أي عوائ��ق قد يتعرض لها 

الطالب في مسيرته األكاديمية.

د. فيصل الشويخ

 »الملكية لألعمال اإلنسانية«
تفتتح أكاديمية »أبطال الشطرنج«

تح��ت رعاي��ة األمي��ن الع��ام للمؤسس��ة الملكية 
دش��نت  الس��يد،  مصطف��ى  اإلنس��انية  لألعم��ال 
المؤسس��ة أكاديمي��ة )أبط��ال الش��طرنج(، والتي 
تهدف إلى تأس��يس جي��ل يحترف لعبة الش��طرنج 
وصناع��ة أبطال من منتس��بي المؤسس��ة الملكية 

لألعمال اإلنسانية في هذه اللعبة.
وبين الس��يد أنه بناًء على توجيه��ات جاللة الملك 
 المعظ��م وبقي��ادة س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد 
آل خليف��ة ممث��ل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الشباب، فإن المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية تحرص على تس��خير كاف��ة اإلمكانيات 
والطاقات لخدمة أس��رها، إلى جان��ب صقل قدرات 
ومواهب أبنائها وإش��راكهم في مختل��ف المحافل 

الدولية والرياضية.
وأكد أن المؤسس��ة تؤم��ن بأهمية توفي��ر البيئة 
الخصب��ة لجميع أف��راد العائلة وإكس��ابهم العديد 
م��ن المهارات من أج��ل صقل الش��خصية وتطوير 
الذات، وتفتخر المؤسسة بالطاقات الشبابية التي 
تمتلكه��ا وثقت��ه بوصوله��م إلى أعل��ى المناصب 
والمحاف��ل، حيث تعتب��ر لعبة الش��طرنج من أهم 
الرياضات الذهنية التي تعم��ل على تطوير العقل 
وتركي��ز الذه��ن عند الصغ��ار والكبار لم��ا لها من 
فوائد جمة تنعكس على بناء شخصيتهم وقدراتهم 
الذهنية. مش��يرًا إلى أنه س��يتم تدريب المشاركين 
عل��ى أي��دي مدربي��ن متخصصي��ن بالتع��اون مع 

الرابطة البحرينية الثقافية للشطرنج.

 مراكز توطين التدريب
تلبي احتياجات المعلمين 

داخليًا بمدارسهم
دش��نت وزارة التربي��ة والتعلي��م في أواخر العام الدراس��ي 
 الفائت مرك��ز الدعم للتطوير المهني التعليمي بمدرس��ة 
أم كلثوم اإلعدادية للبنات، والذي يندرج ضمن خطة الوزارة 
لتخصيص مراكز لتوطين التدريب في المدارس الحكومية، 
لرفع كفاءة الك��وادر التعليمية واإلدارية والفنية داخليًا في 
مدارس��ها، وتعزيز قدرات الطلبة وأولياء األمور، بما يرتقي 

بمستوى األداء المدرسي.
وفي هذا الص��دد، قال رئيس المنطق��ة التعليمية الثالثة 
سامي العمادي إن أبرز أهداف هذه المراكز تتمثل في رصد 
مواطن الق��وة والجوانب التي تحتاج إلى تحس��ين وتطوير 
في األداء التدريسي، والعمل على تلبيتها بصورة مستمرة 
داخليًا، بإش��راف كوادر داخلية وخارجية، عب��ر تنفيذ برامج 
وورش تدريبية نوعية، دعمًا لبرامج تحسين األداء، وتعزيزًا 

للعملية التعليمية، لتحقيق أفضل النتائج.
وأش��ار إل��ى الحرص عل��ى أن ُتفّعل هذه المراكز الش��راكة 
المجتمعية والتوأمة بين المدارس، على صعيد استقطاب 
الك��وادر المتمي��زة لتقدي��م ال��ورش والبرامج، أو إش��راك 
منتس��بي المدارس األخ��رى فيه��ا. وأضاف: »نح��ن كفرق 
تحس��ين لمتابعة أداء المدارس، نركز عل��ى هذه المراكز، 
ونتاب��ع عمله��ا، وندعمه��ا. وح��ول أس��س مرك��ز توطين 

التدريب المدرسي.
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فرصة ثمينة وسياسة حكيمة
س��داد هذا الق��در من الدين العام ف��ي فترة وجيزة ما يع��ادل 1.5 مليار 
دوالر يعد نجاحًا لحكومة البحرين الس��تغاللها ارتفاع األسعار االستغالل 
األمثل الذي يحمي البحرين في الفترة القادمة من مزيد من االس��تدانات 

واالحتياجات التمويلية.
كم��ا أن االلتزام بالخطة المالية للت��وازن المالي حقق هذا الوفر وإن كان 
طفيف��ًا ولكن تكام��ل االثنين »ارتفاع أس��عار النفط وترش��يد اإلنفاق« 
ساهم في تحقيق هذا اإلنجاز، إذ يتطلب األمر التزام كافة أعضاء الحكومة 
بالخطة المرس��ومة وعدم الخروج عنها، وسيساهم هذان العنصران بإذن 

اهلل في تسديد بقية الدين إن استمرا.
فق��د حققنا فائضًا ألول م��رة منذ 2008 وهذا إنجاز، فإذا احتس��بنا أيضًا 
أنه مع هذا االلتزام الشديد في الترشيد تم توظيف 14321 بحرينيًا خالل 
الشهور الستة الماضية فإن ذلك يعني نموًا اقتصاديًا وسوقًا تخلق فرصًا 

للعمل.
اإلمساك بزمام األمور بهذا الشكل االحترافي في األوقات التي يرتفع فيها 
سعر أهم مورد للدولة يتطلب جهدًا كبيرًا وتعاونًا مثاليًا بين كافة أعضاء 
الحكومة، كما أن توظيف التدفقات المالية في ما هو صالح البحرين دون 
إهدار لهذه الفرصة الثمينة التي حظينا بها تش��كر عليه حكومة البحرين 
للتعامل بواقعية وبإدراك لألولويات، فالش��عور بوجود وفر وفائض مالي 
قد يقودك للتهور وصرف األم��وال في غير محلها وأولوياتها لذلك يحتاج 
وجود ه��ذا الوفر إلى حكمة وت��روٍّ لضبط اإلنفاق أكث��ر وتوجيهه صوب 

التنمية المستدامة التي تخدم البحرين وقت الشدة ووقت العسر.
نتمنى أن نس��دد بقي��ة ديننا وتصفيره بإذن اهلل بتع��اون الجميع وببذل 
مزي��د م��ن الجهد ف��ي تنويع مص��ادر الدخل وف��ي مس��اهمة القطاعات 
الحكومية في رفع اإليرادات وفي النمو االقتصادي الذي سينعش األسواق 

ويوفر المزيد من فرص العمل إن شاء اهلل.
كم��ا نتمنى أن نوج��ه اقتصادن��ا صوب األنش��طة االقتصادي��ة القابلة 
للتوطي��ن وأن تكون خطة التدريب الوطني موجهة بش��كل متناس��ق مع 
الخطط المس��تقبلية لتلك األنش��طة، فالش��باب البحرين��ي قابل للتعلم 

ومستعد للمساهمة.
نأم��ل ذل��ك ألن ارتف��اع أس��عار النف��ط فرصة ثمين��ة، نع��م نجحنا في 
استغاللها االستغالل األمثل بفضل توجيهات الملك المعظم حفظه اهلل 
وسياس��ة حكيمة من س��مو ولي العهد رئيس ال��وزراء لكنها كغيرها من 
الفرص قد ال تتكرر، خاصة وأن التوقعات بانخفاض األس��عار في الفترة 

القادمة كبيرة.
خالصة القول، نس��عد لكل نجاح بحريني ُيفرح القلب، ونشعر باالطمئنان 

إن كنا نسير على الطريق الصحيح وبرؤية واضحة.

 أسرة نيوزيلندية تعثر 
على رفات جثة في حقيبة اشترتها من مزاد

ُصدم��ت أس��رة نيوزيلندي��ة صدمة كبي��رة عند 
اكتش��افها أن الحقائ��ب التي اش��ترتها من أحد 
الم��زادات، تحت��وي بداخله��ا عل��ى رف��ات لجثة 

بشرية.
وباش��رت الس��لطات التحقيق��ات بالحادثة، بعد 
اتصال وردها من منزل األس��رة، وسط معلومات 
تفي��د ب��أن ال عالق��ة لتل��ك األس��رة بالرف��ات، 
ويبدو أنها مرتبط��ة بأصحابها األصليين الذين 

عرضوها للبيع في المزاد.
وتواص��ل الش��رطة تحقيقاته��ا، إذ إن تش��ريح 
الرفات سيس��هل الوص��ول إلى هوي��ة المتوفي، 
وبالتال��ي س��يمكنها الوق��وف فيم��ا بع��د على 

مالبسات الحادثة. 
وقال أحد الجيران: »أش��عر باألسف تجاه العائلة 
ف��ال عالق��ة له��م بالحادث��ة، يجب عل��ى الجاني 

االعتراف، إنه أمر مروع«.

وأفاد موقع »س��تف« اإلخب��اري، أن جيرانًا آخرين 
الحظوا رائح��ة كريهة قادمة م��ن منزل العائلة 
ي��وم الخمي��س، قب��ل وق��ت قصير م��ن وصول 

الشرطة.
وقالت جارة أخرى إن ابنها رأى حقيبة س��فر ُتنقل 

من العقار إلى خيمة الطب الشرعي.
وأضافت أن رجال المباحث وفرق الطب الش��رعي 

شوهدوا وهم يقفون في حالة صدمة.

 العنب يحمي 
من الخرف ويخفض الكوليسترول

وجدت سلس��لة دراس��ات، ُنش��رت في مجلة »ف��وودس«، أن تناول العنب 
يمك��ن أن يكون ل��ه تأثير إيجابي عل��ى الصحة، خاصة بالنس��بة ألولئك 

الذين يتناولون وجبات غنية بالدهون.
ومن المعروف أن العنب غني بالمواد الكيميائية، التي تعزز نمو بكتيريا 

األمعاء النافعة، وتخفض نسبة الكوليسترول.
ويحت��وي العنب أيضًا على مضادات األكس��دة، الت��ي يمكن أن تقلل من 

خطر اإلصابة بالعديد من األمراض والسرطانات.
واكتش��ف الباحثون أن مضادات األكس��دة الموجودة ف��ي العنب، تحمي 

الدماغ من اإلصابة بالخرف عن طريق تحسين وظيفة الخاليا العصبية.
ووج��دت دراس��ة أخرى أن تن��اول العنب يمك��ن أن يقلل أيض��ًا من خطر 

اإلصابة بأمراض الكبد الدهنية.
ومرض الكبد الدهني هو حالة شائعة ناجمة عن تخزين الدهون الزائدة 
ف��ي الكبد، وهي مش��كلة متنامية في جميع أنحاء العالم، بس��بب عادات 

األكل غير الصحية.
وعل��ى الرغ��م من أنه نادرًا ما يكون مميتًا، إال أن��ه إذا لم يتم عالجه فقد 

يؤدي إلى فشل الكبد أو سرطان الكبد.

 ماسك يكتب مقااًل للصين
عن رؤيته للمستقبل

ساهم الرئيس التنفيذي لش��ركة تسال، إيلون ماسك بكتابة 
عمود رأي في اإلصدار الرسمي لمجلة إدارة الفضاء اإللكتروني 
في الصين، وه��ي الوكالة ذات النفوذ التي تش��رف على أمن 
البيانات في ش��ركات التكنولوجيا الكب��رى وتعمل مع كيانات 

حكومية أخرى لفرض رقابة على المحتوى عبر اإلنترنت.
ووض��ع الملياردير رؤي��ة مألوفة لكيفية ضم��ان التكنولوجيا 
لمستقبل البشرية في إصدار يوليو من مجلة CAC الرسمية، 
لينضم إلى شخصيات بارزة في الصناعة المحلية بما في ذلك 

رئيس شركة آنت غروب.

 ضبط لوحة لبيكاسو 
بحوزة عصابة مخدرات في العراق

أعلن��ت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في وزارة الداخلية العراقية، 
القب��ض عل��ى عصابة مخدرات وضبط لوحة مس��روقة للفن��ان العالمي، 

بيكاسو، بحوزتها »تقدر قيمتها بماليين الدوالرات«.
وقال مدير إعالم المديري��ة، العقيد بالل صبحي، لوكالة األنباء العراقية، 
إن المديرية »نفذت عملية في محافظة ديالى، تم فيها إلقاء القبض على 
ش��بكة من 3 متهمين يقومون بتجارة ونقل المواد المخدرة، وقد ضبط 
بحوزته��م لوحة تعود للرس��ام العالمي بيكاس��و يقدر س��عرها بماليين 
الدوالرات«، مبينًا أنها »عملية كبيرة تحس��ب للمديرية العامة لمكافحة 

المخدرات«.

تقنية جديدة تتيح قياس معدل 
انتشار السرطان في جسم اإلنسان

أعل��ن فريق م��ن الباحثين ف��ي الواليات المتح��دة عن توصله��م إلى تقنية 
جدي��دة تتيح قي��اس معدل انبثاث الخاليا الس��رطانية ودرجة انتش��ارها في 
جسم اإلنسان. وعادة ما ينتش��ر السرطان عن طريق سريان خاليا األورام في 
مجرى الدم بحيث تصل إلى أعضاء أخرى في الجس��م، ومن ش��به المس��تحيل 
تتبع نشاطها داخل الجسم إلى أن تبدأ األورام السرطانية الجديدة في الظهور 

بالعضو الجديد.
 وتتيح التقنية الجديدة التي توصل لها فريق من الباحثين من معهد جورجيا 
للتكنولوجي��ا ف��ي الواليات المتحدة، وض��ع خطط عالج أكث��ر دقة من خالل 

برنامج عالجي يبدأ بسحب عينة من دم المريض.

  تدريب 60 فتاة سعودية
على مهنة صيد األسماك ألول مرة

الفتي��ات  ع��دد  أن  س��عودي  مس��ؤول  أعل��ن 
السعوديات الالتي تم قبولهن في مشروع تأهيل 
الك��وادر الوطني��ة لمهنة صيد األس��ماك بلغ 60 
فتاة، سيتم تدريبهن في مسار »حلول« المختص 
بمبيعات وتسويق المنتجات السمكية على أيدي 
خبراء ومختصين في هذا المجال، وذلك ألول مرة.

وقال نائ��ب الرئيس التنفي��ذي للبرنامج الوطني 
لتطوير قطاع الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة 
والمي��اه والزراعة موس��ى الكنان��ي إن »المبادرة 
تس��تهدف تدري��ب وتأهيل الش��باب الس��عودي 

لمهنة صيد األس��ماك، وإن الوزارة لديها العديد 
من الخطط اإلس��تراتيجية التي تس��هم في خلق 
ف��رص عم��ل للش��باب والش��ابات في ع��دد من 

القطاعات الفنية والحرفية«.
وأك��د أن��ه تم تقس��يم ه��ذه المهنة إل��ى أربعة 
قطاعات رئيس��ية، هي قط��اع الصيد داخل البحر، 
وثالث��ة منها خ��ارج البحر، وهي النق��ل والتوزيع، 
المس��اندة  والخدم��ات  والتس��ويق  والمبيع��ات 
والتشغيل، كاشفًا عن أن 90% من المستهدفين 

في قطاع »التسويق« من اإلناث.

وانخف��ض مع��دل البطالة للس��عوديين بنس��بة 
9.0% مقارن��ة الربع الرابع م��ن عام 2021 ليصل 
إل��ى 10.1% للربع األول من ع��ام 2022 بناًء على 
تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة 

العامة لإلحصاء السعودية.
وش��هدت الس��نوات القليلة الماضية نم��وًا كبيرًا 
في نس��بة مش��اركة المرأة الس��عودية في سوق 
العم��ل، وكان معدل مش��اركة الس��عوديات قبل 
ثالث سنوات يبلغ 20.5% ثم ارتفع ارتفاعًا سريعًا 
ليصل إلى 33.6% في الربع األول من عام 2022.

روسيا تكشف عن كلب آلي 
يمكنه إطالق الصواريخ

كشفت روس��يا النقاب عن كلب آلي يمكنه حمل األسلحة وإطالق 
القذائف منها، وذلك خالل منتدى عسكري أقيم اإلثنين.

وأفادت وكالة »ريا نوفوستي« الروسية الحكومية بأن المهندسين 
الروس قدموا كلبًا آليًا قادرًا على حمل األسلحة وإطالقها.

ونقلت مجلة »فايس« األمريكية الكندية عن وكالة األنباء الروسية 
قولها إن المطورين عرض��وا إبداعاتهم الجديدة والمختلفة، في 

إطار الجهود المتنامية في ما يتعلق بسباق »تسلح الروبوت«.
وأظه��ر مقط��ع فيدي��و نش��رته »ريا نوفوس��تي« عب��ر موقعها 
اإللكترون��ي، الروب��وت، الذي يش��به طرازات ش��ركة »بوس��طن 

ديناميكس« األمريكية، مع »آر بي جي« مربوط على ظهره.

»تيك توك« يحول النصوص إلى صور
أطل��ق تطبيق »تي��ك توك« ميزة تحوي��ل النصوص إلى 
صور عبر اس��تخدام أنظمة الذكاء االصطناعي، حس��بما 

نشر موقع »ذا فيرج« المعني بشؤون التقنية.
وتأتي الميزة التي طرحها »تيك توك« مؤخرًا تحت اسم 
AI greenscreen، وتسمح لمستخدمي التطبيق بكتابة 

رسالة نصيه يقوم البرنامج بتحويلها لصور أولية.
ويمك��ن أن تكون الميزة الجديدة مفيدة جدًا للكثير من 
صانع��ي المحتوى الذين يريدون تجنب انتهاك الملكية 
الفكري��ة للصور، عبر االس��تعانة بالص��ور التي يحولها 
»تيك ت��وك« كخلفي��ات وإضافات، في مقاط��ع الفيديو 

الخاصة بهم.
وأوض��ح الموق��ع أن إخ��راج الص��ور التي يحوله��ا »تيك 
ت��وك« من النصوص يعتبر أوليًا أو بس��يطًا جدًا مقارنة 

بنظيرته��ا المنتجة في منص��ات وأدوات متخصصة في 
 DALL•Eالتابعة ل�»غوغل«، و Imagen تلك الميزة مثل
OpenAI – 2، الت��ي يمكنها إنتاج صور واقعية ورس��وم 

توضيحية معقدة تبدو كما لو كان رسمها فنانون.
ووف��ق »ذا في��رج« فقد يك��ون »تيك ت��وك« يتعمد أن 
تك��ون ص��وره المحولة م��ن نصوص، بس��يطة أو أولية 
لعدة أسباب، من بينها أن النماذج األكثر تقدما في هذا 
الصدد ستتطلب حوسبة أكبر؛ ما يعني كلفة باهظة قد 

تستهلك موارد كثيرة للشركة.
وق��د يك��ون تطبيق »تيك ت��وك« لديه مخ��اوف من أن 
يؤدي من��ح كل هؤالء األف��راد القدرة على إنش��اء صور 
واقعي��ة ألي ش��يء يمكنهم تخيله، إل��ى بعض النتائج 

المثيرة للقلق.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/17/watan-20220817.pdf?1660715568
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://alwatannews.net/search/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8
https://alwatannews.net/article/1021245
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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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اللجنة األولمبية

أكـــد نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفة آل خليفة أن منتخبات كرة 
اليـــد باتـــت تشـــكل عالمـــة فارقة على 
الصعيـــد اإلقليمـــي والقـــاري والدولـــي 
بفضـــل ما تحققه من إنجازات متميزة 
رفعت علم المملكـــة بمختلف المحافل 

الخارجية.
جـــاء ذلك لـــدى زيارة ســـموه لمنتخب 
يســـتعد  الـــذي  اليـــد  لكـــرة  الناشـــئين 
للمشـــاركة بالبطولة اآلسيوية التاسعة 
مملكـــة  ســـتحتضنها  التـــي  للناشـــئين 
البحريـــن مـــن 20 لغايـــة 31 أغســـطس 

الجاري.
وكان في اســـتقبال سموه لدى وصوله 
صالـــة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليـــد 
بمنطقة أم الحصـــم صباح الثالثاء 16 

أغســـطس 2022 نائب رئيـــس االتحاد 
العـــام خالـــد  مجـــدي ميـــزرا واألميـــن 
الناجم وعدد من أعضاء مجلس إدارة 

االتحاد.
وشـــهد سمو الشيخ عيسى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة جانبا مـــن تدريبات 
الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة  المنتخـــب 
ســـموه  التقـــى  ثـــم  المراغـــي،  محمـــد 
الالعبيـــن، ونقـــل لهـــم تحيـــات النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
وتمنيـــات ســـموه للمنتخـــب بالتوفيق 

والنجاح في البطولة اآلسيوية.
وأضاف ســـموه “كلنا ثقة بكـــم لتقديم 
أفضل المستويات والنتائج التي تليق 

بســـمعة كرة اليـــد البحرينية، خصوصا 
وأن منتخب الشـــباب تمكن مؤخرا من 
التأهـــل لبطولـــة العالم، وحقـــق المركز 
الثانـــي في البطولـــة اآلســـيوية، وكرة 
اليـــد أثبتـــت دائمـــا بأنهـــا لعبـــة والدة 

بالنجوم جيال بعد جيل ..”.
وأكد ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة أن فرصة المنتخب 
خصوصـــا  العالـــم  كأس  لبلـــوغ  قويـــة 
وأن هنـــاك خمســـة مقاعـــدة مخصصة 
منتخبـــا   11 أصـــل  مـــن  للمونديـــال 
مشـــاركا، مؤكدا ســـموه وقوف اللجنة 
األولمبية البحرينيـــة بجانب المنتخب 
ودعمه في مشـــواره اآلســـيوي؛ بهدف 
تحقيـــق اللقب، متمنيا ســـموه لالعبين 
واالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليـــد دوام 

التوفيق والنجاح.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط العبي المنتخب سمو الشيخ عيسى بن علي خالل متابعة التدريب

سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي العبي منتخب اليد

زار تدريب منتخب الناشئين قبل البطولة اآلسيوية... سمو الشيخ عيسى بن علي:

منتخبات كرة اليد تشكل عالمة فارقة بالمحافل الخارجية

أبـــرم مجلـــس إدارة نـــادي المنامـــة 3 
صفقـــات تعزيًزا لصفوف الفريق األول 
لكـــرة القدم خالل منافســـات الموســـم 
الرياضي الجديد 2023-2022. وأعلن 
مـــع  التعاقـــد  عـــن  العاصمـــي  النـــادي 
المدافـــع مجتبـــى عبدعلـــي في صفقة 
انتقـــال حـــر، إذ إن مجتبـــى عبدعلـــي 
مثـــل فـــي المواســـم الماضيـــة النـــادي 
األهلي، كما تعاقـــد المنامة مع الالعب 
نـــادي  مثـــل  والـــذي  الالفـــي،  خليفـــة 

الرفاع الشـــرقي في الموسم الماضي، 
ويجيـــد اللعب فـــي خط الوســـط، كما 
تعاقد المنامة مع المدافع األيمن أحمد 

ميرزا.
وتأتـــي الصفقـــات المنامية ضمن إطار 
والـــذي  الجديـــد،  للموســـم  التحضيـــر 
يســـعى فيـــه الفريـــق بقيـــادة المـــدرب 
الســـوري هيثم جطـــل للمنافســـة على 
األلقاب المحلية، علًما أن الفريق أحرز 
المركز الثاني في دوري ناصر بن حمد 
الممتاز خالل الموسم الماضي -2021

.2022

3 صـفــقــات لـ“كـــرة المــنامـــة”

مجتبى عبدعلي

أحمد مهدي

الهيئة العامة للرياضة

أطلقت الهيئة العامة للرياضة حملة 
تــوعــويــة تــحــت عــنــوان )#تــريــض_

بوعي( والتي تهدف إلى نشر ثقافة 
ــريــاضــة بــشــكــل صحي  مــمــارســة ال
الحملة  هــذه  تــأتــي  وســلــيــم، حيث 
القلب  مؤتمر  توصيات  على  بناء 
الرياضي الذي وجه لتنظيمه ممثل 
ــمــلــك لــأعــمــال الــخــيــريــة  جــاللــة ال
وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة. 
توجيهات  مع  الحملة  وتتزامن  كما 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
الــمــجــلــس  ــيــس  ــرئ ل األول  الـــنـــائـــب 
رئيس  والــريــاضــة،  للشباب  األعــلــى 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، بإلزامية إجراء 
الالعبين  لجميع  الــطــبــي  الــفــحــص 
واإلداريــيــن في الــدوريــات وزيــادة 
البرامج التوعوية الرياضية وتعزيز 
الــتــعــاون فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت 
ووزارة  للرياضة  العامة  الهيئة  بين 

الصحة.
ــبـــر مــنــصــات  وتـــتـــركـــز الـــحـــمـــلـــة عـ
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بــالــتــعــاون 
والتنسيق مع المؤسسات المنضوية 
للرياضة  العامة  الهيئة  مظلة  تحت 
ــن اتـــــحـــــادات وطـــنـــيـــة وأنـــديـــة  مــ

الــحــمــلــة  تــتــضــمــن  إذ  ريـــاضـــيـــة، 
خالل  تستمر  ســوف  التي 

على  المقبلة  األســابــيــع 
ــادات  واإلرشــ النصائح 
ــدف  ــهــ ــ ــت ــســ ــ الـــــــتـــــــي ت

ممارسي  جميع 
الــــــــريــــــــاضــــــــة 
بجميع أنواعها 

ــافــــظــــة  ــمــــحــ ــ ــل ــ ل

التمارين  أداء  على صحتهم خالل 
الرياضة، إلى جانب تصحيح بعض 
المفاهيم المغلوطة التي من شأنها 
صحتهم  عــلــى  خـــطـــرًا  تــشــكــل  أن 

وسالمتهم.
خــالل  الحملة  أهــمــيــة  وتــتــضــاعــف 
ــواء الـــحـــارة لــفــصــل الــصــيــف،  ــ األجـ
الحيطة  أخــذ  يتطلب  الـــذي  األمـــر 
الرياضة  لممارسي  خاصة  والحذر 
ــي الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــفـــتـــوحـــة مــثــل  فــ
ــمــالعــب الــخــارجــيــة  ــســاحــات وال ال
ومــضــامــيــر الــمــشــي وغــيــرهــا، كما 
لعدد  التنبيه  على  الحملة  وتشمل 
من المؤشرات الصحية التي يجب 
التوقف عن التمرين حاالً في حال 
التعرض لها، وذلك تجنبًا لإلصابات 

أو تعرض حياة الرياضي للخطر.
ومع تزايد اإلقبال على برك السباحة 
الصيف،  فــتــرة  والــشــواطــئ خـــالل 
تـــقـــوم الــحــمــلــة بــتــذكــيــر مـــرتـــادي 
ــادات مــهــمــة لــتــفــادي  ــبـــرك بــــإرشــ الـ
حــــاالت الـــغـــرق خــاصــة لــأطــفــال، 
فــي حــيــن وتــهــيــب الــهــيــئــة الــعــامــة 
الرياضة  ممارسة  بجميع  للرياضة 
بجميع  االلــتــزام  على  الحرص  إلــى 
المحافظة على  نصائح وإرشــادات 
من  يكتسبونه  مــا  ونــشــر  الــســالمــة 
معلومات في محيطهم كجزء من 

المسؤولية المجتمعية.

الهيئة العامة للرياضة تطلق حملة #تريض_بوعي
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