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دعت إلى تحديد اآللية المناسبة لمتابعة تنفيذ هذا القرار

«غرفة التجارة» :إعطاء األولوية للمنتجات الكويتية قرار عادل
قالت غرفة جت��ارة و�صناعة الكويت انها
ا�ستقبلت بارتيـــاح كبيـر قـرار وزير التجارة
وال�صناعـــة خالد الرو�ضان رقم  633ل�سنة
 2018ب�ش�أن �إعطاء الأولوية يف امل�شرتيات
احلكومية للمنتجات الوطنية واملنتجات ذات
املن�ش�أ الوطني ،والذي ن�ص على �أن « تعطى
املنتجات الوطنية �أف�ضلية يف الأ�سعار على
مثيالتها من املنتجات الأجنبية وكذلك عن
مثيالتها من املنتجات ذات املن�ش�أ الوطني
متى كانت مطابقة للموا�صفات وال�رشوط
وكانـــت الأ�سعار املقدمــــة بهـــا ال تزيد على
�أقل الأ�سعار التي قدمت عن منتجات مماثلة
�أجنبية �أو ذات من�ش�أ وطني مطابقة للموا�صفات
بن�سبة «.»%15

وقد �أكدت الغرفة يف بيان �أ�صدرته �أم�س �أن
القرار  -الذي جاء ا�ستجابة ملخاطبة الغرفة
وم�ساعيها التي دعمتها وتابعتها  -قد القى
�صدى طيب ًا لدى املجتمع ال�صناعي الكويتي
باعتباره ح�سم ًا مو�ضوعي ًا للجدل الدائر
ح��ول مفهوم حماية املنتجات الكويتية
و�إعطائها الأف�ضلية يف الأ�سعار على مثيالتها
من املنتجات اخلليجية والأجنبية .ودعا
البيان �إلى �أن يتم – وي�رسي – حتديد الآلية
املنا�سبة ملتابعة تنفيذ هذا القرار ،مو�ضح ًا
�أن الغرفة ترى �أن هذه الآلية جاءت �ضمنا يف
ديباجة القرار من خالل الإ�شارة �إلى املر�سوم
رقم  259ل�سنة  2003املعدل باملر�سوم رقم
 13ل�سنة  2004ب�إن�شاء جلنة متابعة تنفيذ

بلغت نحو  264.13ألف دينار

قفزة في األرباح الفصلية
لـ «أموال الدولية»

�أظهرت البيانات
املالية ل�رشكة
�أم���وال الدولية
ل�لا���س��ت��ث��م��ار
ارت��ف��اع �أرب���اح
ال��رب��ع الثالث
من العام احلايل
بن�سبة %2828.3
ع��ل��ى �أ���س��ا���س
�سنوي.وبح�سب
نتائج ال�رشكة
للبور�صة �أم�س
ب��ل��غ��ت �أرب�����اح
الفرتة 264.13
�أل������ف دي���ن���ار
«� 870.6أل���ف
دوالر» ،مقابل
�أرب������اح بنحو
� 9.02آالف دينار
• بيان «أموال الدولية»
�أل����ف
«29.7
دوالر» للربع
الثالث من .2017
وبلغت �أرب��اح ال�رشكة يف الت�سعة �أ�شهر الأول��ى من العام
احلايل � 524.47ألف دينار؛ مقابل �أرباح بقيمة � 9.16آالف
دينار للفرتة املماثلة بالعام املا�ضي ،بارتفاع ن�سبته
.%5625.7
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة �إن ارتفاع �أرباح الفرتة
يعود �إلى زيادة الربحية يف ن�شاط متاجرة وعوامل ال�سوق
الأخرى ،زيادة يف �أرباح ال�رشكات الزميلة ،زيادة يف �إيرادات
توزيع الأرباح وربح يف �إعادة تقييم عمالت �أجنبية.
وحققت ال�رشكة �أرباح ًا بقيمة � 260.34ألف دينار يف الن�صف
الأول من العام احلايل ،مقابل �أرباح بواقع  144دينار فقط
يف الفرتة ذاتها من العام املا�ضي ،بنمو جتاوزت ن�سبته
.%18000

وصلت إلى  122.7ألف دينار

ارتفاع أرباح «كفيك» %121

بالربع الثالث

ك�شفت ال��ب��ي��ان��ات املالية
لل�رشكة الكويتية للتمويل
واال�ستثمار «كفيك» ارتفاع
�أرباح الربع الثالث من العام
احل���ايل بن�سبة  %121على
�أ�سا�س �سنوي.وبح�سب نتائج
ال�رشكة للبور�صة �أم�س بلغت
�أرباح الفرتة � 122.7ألف دينار
«� 404آالف دوالر» ،مقابل
�أرباح بقيمة � 55.5ألف دينار
«� 183ألف دوالر» للربع الثالث
من عام .2017وحققت ال�رشكة
�أرب��اح�� ًا بقيمة � 260.37ألف
دينار بالت�سعة �أ�شهر الأولى
من العام احلايل ،مقابل �أرباح
� 299.5أل��ف دينار يف الفرتة

املماثلة من العام املا�ضي،
بانخفا�ض ن�سبته .%13وقالت
ال�رشكة يف بيان� ،إن انخفا�ض
�أرباح الت�سعة �أ�شهر يعود �إلى
تراجع �إي���رادات اال�ستثمارات
ور�سوم �إدارة الأ�صول ،وهبوط
�إي���رادات الت�أجري ،ف�ض ًال عن
زي���ادة ح�صة املجموعة يف
خ�سائر �أعمال �رشكات زميلة
مقارنة بـالفرتة ال�سابقة.
وكانت �أرب��اح ال�رشكة ن�صف
ال�سنوية انخف�ضت بن�سبة
� %43.6إلى � 137.6ألف دينار،
مقابل �أرباح � 243.9ألف دينار
يف الن�صف الأول م��ن العام
املا�ضي.

هبوط أرباح «أسمنت الفجيرة»

على أساس سنوي

�أظهرت النتائج املالية ل�رشكة �أ�سمنت الفجرية ،املدرجة
ب�سوق �أبوظبي املايل هبوط ًا يف �صايف �أرباحها خالل الربع
الثالث من العام احلايل بن�سبة .%95ووفق ًا لنتائج �أعمال
البنك فقد حقق �صايف ربح قدره  0.3مليون درهم مقابل 6.2
ماليني درهم للفرتة املقارنة من العام املا�ضي.وعلى م�ستوى
�أرباح الت�سعة �أ�شهر الأولى من العام احلايل فقد حققت نحو
 12.2مليون درهم بنهاية الت�سعة �أ�شهر الأولى  ،2018مقارنة
بـ�أرباح قدرها  27.1مليون درهم حققتها خالل الفرتة نف�سها من
عام  2017بن�سبة .%55

أرباح «البحرينية الكويتية»
تنخفض %1.6

�أو�ضحت البيانات املالية
لل�رشكة البحرينية الكويتية
للت�أمني « ،»BKICاملدرجة
ببور�صتي الكويت والبحرين،
انخفا�ض �أرباح الربع الثالث
م��ن ال��ع��ام احل���ايل ،%1.6
مقارنة بـ�أرباح الفرتة نف�سها
لعام .2017وبح�سب بيان
ال�رشكة للبور�صة� ،أم�س
بلغت �أرب����اح ال��ف�ترة نحو
 1.16مليون دينار بحريني،
مقابل ربح قدره  1.18مليون
دينار بحريني للربع الثالث
بالعام املا�ضي.وخالل فرتة
الت�سعة �أ�شهر الأول���ى من

العام احلايل ،بلفت الأرباح
�إلى  2.9مليون دينار ،مقابل
ن��ح��و  2.37م��ل��ي��ون دينار
بحرينى بالفرتة املماثلة
من عام .2017وعلى م�ستوى
الأرباح ن�صفية للفرتة الأولى
من عام  ،2018بلغت الأرباح
 1.7مليون دي��ن��ار ،مقارنة
بـنحو  1.2م��ل��ي��ون دينار
بالفرتة نف�سها من عام .2017
وعن الأرب��اح ال�سنوية لعام
 ،2017بلغت نحو  2.6مليون
دينار بحريني ،مقابل نحو
 2.9مليون دينار بحريني يف
عام .2016

�أحكام الأولوية املقررة مل�شرتيات احلكومة
والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة للمنتجات
املحلية ،حيث ا�سندت تبعية هذه اللجنة
للهيئة العامة لل�صناعة ،وكذلك تتم متابعة
تنفيذ الأولوية مو�ضع القرار من خالل تفعيل
ق��رار مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية رقم  738ل�سنة  2005بت�شكيل جلنة
�إجراءات �إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية
م�ضيفة �أن تفعيل هاتني الآليتني – بتقدير
ويفعله يف
الغرفة – ي�ستكمل القرار الوزاري ّ
معاجلة امل�شاكل وال�صعوبات التي تعوق
تطبيق ما ي�صدر من قرارات لإعطاء الأولوية
للمنتج ال��وط��ن��ي يف م�شرتيات احلكومة
والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة.

• خالد الروضان

«إيفــا» %40 :حصة التحالف

من عقد مشروع «أم الهيمان»
قالت �رشكة اال�ست�شارات املالية
الدولية «�إيفــا» ،املدرجة ببور�صتي
الكويت ودبي� ،إن ح�صة التحالف
الذي تقوده من عقد م�رشوع تطوير
وتو�سعة حمطة تنقية املجاري
يف �أم الهيمان بالكويت ،تبلغ
ن�سبتها .%40و�أو�ضحت ال�رشكة يف
بيان للبور�صة الن�سبة ُمق�سمة بني
«�إيفــا» و«دبليو تي �إي» الأملانية
بواقع  %20لكل طرف ،علم ًا ب�أن
�أن قيمة العقد تُ قدر بنحو 245.12
مليون دينار « 807.9ماليني دوالر».
وكانت هيئة م�رشوعات ال�رشاكة
ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخلا�ص
وقعت مطلع نوفمرب احل��ايل ،عقد
تو�سعة حمطة �أم الهيمان لل�رصف
ال�����ص��ح��ي م��ع حت��ال��ف «�إي��ف��ـ��ـ��ا»
و«دبليو.تي�.إي» و�ستكون حمطة
معاجلة ال����صرف ال�صحي قابلة
للتو�سعة يف امل�ستقبل مبقدار 200
�ألف مرت مكعب يومي ًا لت�صل طاقتها
اال�ستيعابية النهائية �إل��ى 700
�ألف مرت مكعب يف اليوم.ويندرج
امل�رشوع �ضمن خطة التنمية يف
الكويت حيث ُيعد من �أهم م�شاريع
قطاع ال�رصف ال�صحي التي تهدف
�إل��ى التخفيف من الآث��ار ال�سلبية
الناجتة ع��ن زي���ادة �إن��ت��اج مياه
ال�رصف ال�صحي اخلام على البيئة
املحيطة ،وذل��ك ب�إن�شاء حمطة
أعلى.ويعد
حديثة بطاقة ا�ستيعابية �
ُ

اقتصاد
«أسواق المال» تطلق البرنامج التوعوي

الخاص بمدراء أنظمة االستثمار الجماعي
تعتزم �إدارة �أنظمة اال�ستثمار
اجلماعي يف هيئة �أ�سواق
املال تنظيم برنامج توعوي
على مرحلتني ملدراء �أنظمة
اال�ستثمار اجلماعي ،حل�ضور
لقاءات توعوية منفردة لكل
��شرك��ة ع��ل��ى ح����دة ،بهدف
مناق�شة الأع��م��ال القائمة
و�سبل تطويرها ،وللإجابة
على �أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم
املرتبطة ب�أنظمة اال�ستثمار
اجل��م��اع��ي ،على �أن تنطلق
املرحلة الأولى من الربنامج
ي���وم االث��ن�ين امل���واف���ق 12
ن��وف��م�بر.و�أك��دت الهيئة يف
بيان �أن ذل��ك ي�أتي انطالق ًا
م��ن �سعيها ال��دائ��م لتوعية

املتعاملني بن�شاط الأوراق
املالية باملنافع واملخاطر
واالل���ت���زام���ات املرتبطة
باال�ستثمار يف الأوراق املالية
وت�شجيع تنميته ،وتوعيتهم
ب��ال��ق��ان��ون رق���م  7ل�سنة
 2010والئحته التنفيذية
وت��ع��دي�لات��ه��م��ا .و�أ���ض��اف��ت:
«نحيطكم علما ب�أن احلجز يف
املرحلة الأولى من الربنامج
يقت�رص على م���دراء �أنظمة
اال�ستثمار اجلماعي القائمة
وال��ت��ي مت��ت دعوتهم ،على
�أن يتم فتح املجال للمدراء
الآخ���ري���ن خ�ل�ال املرحلة
الثانية من الربنامج والتي
�سيتم الإعالن عنها الحقا».

الدوالر استقر أمام الدينار

عند  303فلوس ...واليورو انخفض
إلى 344

ا�ستقر �سعر �رصف ال��دوالر مقابل الدينار �أم�س عند م�ستوى
 0.303دينار ،يف حني انخف�ض اليورو لي�صل �إلى  0.344دينار
مقارنة ب�أ�سعار �رصف اخلمي�س املا�ضي.وقال بنك الكويت
املركزي يف ن�رشته اليومية على موقعه الإلكرتوين �إن �سعر
�رصف اجلنيه الإ�سرتليني انخف�ض �إلى م�ستوى  0.394دينار ،يف
حني ا�ستقر الفرنك ال�سوي�رسي عند م�ستوى  0.302دينار ،وبقي
الني الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.

إعادة التداول على سهم
«مينا»

• اإلفصاح الصادر عن «إيفا»

هذا امل�رشوع ثاين م�شاريع ال�رشاكة
بني القطاعني العام واخلا�ص التي
مت تر�سيته بعد م�رشوع حمطة الزور
ال�شمالية الأول��ى لتوليد الطاقة
الكهربائية وحتلية املياه؛ وهو
�أول م�رشوع �رشاكة يتم تر�سيته
وفق ًا لأحكام القانون رقم  16ل�سنة

.2014وقال رئي�س جمل�س �إدارة
«�إيفــا»� ،صالح ال�سلمي� ،إن م�رشوع
�سينهي امل�شاكل
تو�سعة «�أم الهيمان» ُ
البيئية الناجتة عن البحر ،مو�ضح ًا
ب�أنه يتم العمل على �إ�رشاك القطاع
اخل��ا���ص بامل�ساهمة يف الناجت
املحلي بالكويت.

�أعلنت بور�صة الكويت �إعادة
التداول على �سهم �رشكة مينا
العقارية ب���دء ًا م��ن الأم�س
وقالت البور�صة يف البيان،
�إن �إع�����ادة ال���ت���داول على
ال�سهم ج��اءت بعد االنتهاء
من �إج���راءات تخفي�ض ر�أ�س
املال.و�أعلنت «مينا» �أواخر
ال�شهر امل��ا���ض��ي� ،أن���ه مت
االنتهاء من الت�أ�شري بال�سجل
التجاري بخ�صو�ص تعديل
ر�أ�س املال وخف�ضه �إلى 13.7
مليون دينار.وكانت عمومية

ال����شرك��ة �أق�����رت يف مطلع
�أغ�سط�س املا�ضي ،تخفي�ض
ر�أ���س امل��ال من  15.3مليون
دي��ن��ار �إل���ى  13.84مليون
دي��ن��ار ،بخف�ض ق��دره 1.46
دينار.ومنيت ال�رشكة
مليون
ُ
بخ�سائر قيمتها � 114.36ألف
دينار بالربع الأول املنتهي
يف  30يونيو  ،2018مقارنة
بــخ�سائر الفرتة املماثلة
من العام املا�ضي والبالغة
� 57.56ألف دينار ،بارتفاع
يف اخل�سائر بن�سبة .%98.7

مجالس المستقبل العالمية تبحث التطور السريع في سوق العمل
انطلقت يف دب��ي �أم�����س �أع��م��ال ال���دورة الثالثة
لالجتماعات ال�سنوية ملجال�س امل�ستقبل
العاملية ،لت�ست�رشف �ضمن  38جمل�سا م�ستقبل
القطاعات احليوية الأكرث ت�أثري ًا يف حياة الإن�سان
م�ستقبالً.وتعقد االجتماعات حتت رعاية ال�شيخ
حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س دولة
الإمارات رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.وبد�أت
االجتماعات بجل�سة عنوانها «الوظائف يف ع�رص
الثورة ال�صناعية الرابعة».وركزت اجلل�سة على
التطور ال�رسيع يف �سوق العمل ،و�أ�شارت �إلى �أن
الطلب على الوظائف �سيزيد يف قطاعات حيوية
مثل الرعاية ال�صحية ،والتعليم ،والبيئة.
وي�����ش��ارك يف االجتماعات ال�سنوية ملجال�س
امل�ستقبل العاملية ،التي تعقد على مدى يومني،
�أك�ثر م��ن  700م�ست�رشف وخبري وم�����س���ؤول من
 70دول��ة ح��ول العامل ،وت�شهد �إط�لاق ع��دد من
املبادرات امل�ستقبلية املهمة يف خمتلف جماالت
العمل احلكومي ،وتفعيل عدد من املبادرات التي
مت الإع�لان عنها يف ال��دورة املا�ضية ،ما يج�سد
ر�ؤى قيادة دولة الإمارات وتوجهاتها يف تعزيز

ال�رشاكة العاملية لبناء �صيغة تكاملية هدفها
خدمة الب�رشية وحتويل التحديات �إل��ى فر�ص
لالزدهار والتطور.و�ستعمل جمال�س امل�ستقبل
العاملية على ا�ست�رشاف خريطة موازين القوى
العاملية امل�ستقبلية ،يف ظل التحوالت االقت�صادية
وال�سيا�سية املت�سارعة ،وما ي�شهده العامل من
تبلور �شكل جديد للعوملة يقوم على عوملة ال�سلع
واخلدمات الرقمية.وي�ستعر�ض املجل�س الفر�ص
التي توفرها التكنولوجيا خللق قيمة م�ضافة
جديدة لل�سلع واخلدمات ،والتغريات امل�ستقبلية
املتوقعة على �سلوكيات املجتمعات والأمناط
اال�ستهالكية اجلديدة وما �ستحدثه على معادالت
العر�ض والطلب.ويبحث جمل�س م�ستقبل االبتكار
يف النظم الغذائية القوة التحويلية التي ميثلها
االبتكار يف م�ستقبل النظم الغذائية ،وال�شكل الذي
�سيكون عليه الواقع الغذائي وعنا�رصه الأ�سا�سية
و�سبل حتقيق اال�ستدامة يف هذا املجال من حيث
املناخ واملياه و�إدارة الأرا�ضي والغابات والتغذية
امل�ستدامة وال�صحة وال�شمولية والكفاءة وت�أثري
الثورة ال�صناعية الرابعة.

 %88من شركات دبي متفائلة بنمو المبيعات بنهاية 2018

بني م�سح م�ؤ�رش ثقة الأعمال الذي
�أعدته دائ��رة التنمية االقت�صادية
بدبي للربع الثالث من عام 2018
�أن  %88م��ن ال����شرك��ات العاملة
يف دب��ي متفائلة با�ستقرار ومنو
املبيعات واالي����رادات يف الربع
االخري من العام  .2018وبح�سب
نتائج امل�سح �أك���دت ال�رشكات
توقعاتها بنتائج �أق���وى و�أك�ثر
ا�ستقرار ًا بف�ضل الزيادة املو�سمية
يف عدد ال�سياح واجلهود املبذولة
م��ن قبل احلكومة واملتمثلة يف

�إطالق املبادرات املتنوعة لت�رسيع
النمو االقت�صادي وتعزيز �سمعة دبي
كمركز جتاري ووجهة ا�ستثمارية
مف�ضلة لل�رشكات العاملية.و�أظهر
امل�ؤ�رش ارتفاع ًا عام ًا ليبلغ 118.5
نقطة خالل الربع الثالث من عام
 2018مقارنة بـ  112.7نقطة يف
الربع الثاين من ع��ام  2018مما
يعك�س ال�شعور الإيجابي ال�سائد
ب�ين ال�رشكات املحلية.ويعترب
قطاع اخل��دم��ات املهيمن والأك�ثر
ثقة يف م�ستقبل الأعمال بدبي وهو

م�ستمر يف تنويع وحت�سني الكفاءات
ب�شكل تدريجي يليه قطاع الت�صنيع
الذي يعترب بحد ذاته من القطاعات
الرئي�سية وحمور رئي�سي يف اخلطة
اال�سرتاتيجية للإمارة لت�صبح مركزً ا
عامل ًيا لل�صناعات املبتكرة.وب�شكل
عام حت�سنت التوقعات يف جميع
امل�ؤ�رشات كما ارتفع التفا�ؤل على
م�ستوى عائدات املبيعات للربع
الأخري من  2018حيث منا ر�صيدها
من � %33إلى  ،%42وقد �أدت زيادة
الطلب املو�سمي �إلى توقعات �أقوى

يف ارتفاع �صايف الربح من %29يف
الربع الثالث � 2018إلى  %34يف
الربع الرابع من عام .2018ويرى
ن�صف امل�ستجيبني «م��ا يعادل
 »%46من ال�رشكات زيادة يف حجم
املبيعات خالل الربع الرابع من
مدعوما بارتفاع الطلب
عام 2018
ً
ومن��و ع��دد ال��ع��م�لاء وامل�شاريع
اجلديدة ،يف حني تتوقع  %42من
ال�رشكات ا�ستقرار الأو�ضاع.ويعترب
قطاع اخلدمات الأك�ثر ثقة ب�ش�أن
�آف��اق �أعماله يف جميع املعطيات

مبا فيها الإيرادات والت�سعري وحجم
املبيعات والتوظيف والأرب���اح
وط��ل��ب��ات ال����شراء اجلديدة.كما
ك�شف م�سح امل�ؤ�رش �أن ال�رشكات
املوجهة نحو ال�سوق املحلي حتمل
توقعات �أق��وى من امل�صدرين يف
جميع معايري امل�سح بواقع 118.5
و 111.6نقطة على التوايل.وتُ عد
ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة �أقل
تفا�ؤ ًال مقارنة بال�رشكات الكبرية
يف جميع معايري امل���ؤ��شر بنحو
 111.0و 123.5نقطة على التوايل.

البحرين تتصدر دول المنطقة كوجهة مميزة لألعمال
�أظهر ا�ستبيان بنك «�إت�ش �إ�س بي �سي»
العاملي ال�سنوي لآراء املغرتبني،
�أن مملكة البحرين حققت قفزة يف
ترتيبها لت�صبح الوجهة املف�ضلة
ع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ن��ط��ق��ة ال����شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا بالن�سبة
للأفراد الراغبني من حول العامل
يف االنتقال وحتقيق نقلة نوعية
يف حياتهم املهنية.ووفق ًا لبيان
البنك ا�ستعر�ض اال�ستبيان تقييم
جتارب املغرتبني حول العامل من
حيث االنتقال والتطور الوظيفي.

ويف ا�ستبيان البنك لعام ،2018
قفز ترتيب البحرين من املرتبة
التا�سعة �إلى املرتبة اخلام�سة على
م�ستوى العامل ،من حيث م�ستوى
ر�ضا املغرتبني.ويقوم اال�ستبيان،
الذي �شمل  22.000مغرتب من حول
العامل ،بتقييم م�ستويات حتقيق
تطلعاتهم من خالل ثالثة حماور
رئي�سية :امل�ستوى االقت�صادي،
واخلربة ،والأ�رسة.وحت�سنت مكانة
البحرين ب�شكل ملحوظ على م�ستوى
جميع تلك املحاور يف عام ،2018

حيث قفزت  12مرتبة يف حمور
امل�ستوى االقت�صادي و 5مراتب يف
حمور اخلربة و 4مراتب يف حمور
الأ�رسة هذا العام باملقارنة بـعام
.2017وكان الرتفاع الأجور و�إتاحة
فر�ص النمو الوظيفي واملوازنة
بني العمل واحل��ي��اة االجتماعية
والأم���ان الوظيفي وتوافر رعاية
مالئمة للأطفال و�سهولة االندماج
االجتماعي ،دور ًا ك��ب�ير ًا يف هذا
الأداء القوي للمملكة.وقال ا �سيمون
جالبني ،الع�ضو املنتدب ملجل�س

التنمية االقت�صادية« :يتم ت�صنيف
البحرين با�ستمرار ك�أف�ضل دولة
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا للعي�ش والعمل ومعي�شة
الأ��سر».وت��اب��ع« :اململكة تتمتع
بتعليم متميز وت�ستمر يف النهو�ض
مب�ستوى اخل��دم��ات العامة ،مبا
ي�شمل الإ�سكان والرعاية ال�صحية.
وتبقى البحرين وجهة رئي�سية
للوافدين ال��راغ��ب�ين يف النجاح
واالن���دم���اج م��ع املجتمع» وتعد
البحرين الدولة الوحيدة يف منطقة

ال�رشق الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا
�ضمن املراكز الع�رشة الأولى التي
متكنت من حت�سني ترتيبها بالتقدم
من املركز التا�سع �إل��ى اخلام�س
عاملي ًا.وتتفوق البحرين كذلك
يف م�ؤ�رشات عاملية �أخ��رى ت�ؤكد
على مكانة اململكة يف هذا ال�ش�أن،
كالت�صنيف ال�سنوي مل�ؤ�س�سة
«�إنرتني�شنز» الدولية�« ،إك�سبات
�إن�سايدير» ،الذي �أفاد للمرة الثانية
بكون البحرين �أف�ضل الدول من حيث
ا�ستقرار املغرتبني و�سعادتهم.

