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“ال��ج��م��ه��وري��ة” و “ال��وك��ال��ة ن��ي��وز” :س��م��وه حقق للبحرين التفوق

أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية
ان����ت����ه����اء إج�������������راءات إي����������داع م���ب���ال���غ

التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم

المنامة  -بنا

ال����ذي ت��ص��رف��ه ال��ح��ك��وم��ة ك���ل  3أش��ه��ر

نشرت صحيفة “الجمهورية” المصرية على موقعها على اإلنترنت (وكذلك موقع الوكالة نيوز المصري) مقاال بعنوان “في البحرين ..حكومة من أجل الوطن والمواطنين” أشادت فيه

ف��ي ال��ح��س��اب��ات المصرفية للمواطنين
ً
مقدما عن يناير وفبراير
المستفيدين،

بجهود رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة في دعم االقتصاد وتحقيق التنمية واألمن .وأش���ارتا في هذا الس���ياق إلى أن مملكة البحرين ش���هدت
أخيرا تطورات مهمة عدة كإجراء االنتخابات التش���ريعية والبلدية التي ش���هدت نس���بة مش���اركة عالية وغير مس���بوقة في تاريخها تجاوزت  ،% 67وتش���كيل حكومة جديدة بعد أن

ومارس للعام .2019

كلف عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة ،األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة بتش���كيل الحكومة ،مؤكدا ثقته في أن س���مو رئيس الوزراء س���يواصل مس���يرة

وأفادت الوزارة انه سيتم إيداع المبالغ

التنمية التي تحقق منجزات كبيرة على مختلف األصعدة وبدء مرحلة جديدة تبحث فيها دول العالم عن االستقرار االقتصادي والتوازن المالي؛ من أجل إنجاز المشروعات التنموية

ف���ي ح��س��اب��ات ال��م��واط��ن��ي��ن المصرفية
م��ع ب��داي��ة ش��ه��ر ي��ن��اي��ر  ،2019علما أن

وتحقيق رفاهية المواطنين ،بعد مرحلة السنوات العجاف إثر تباطؤ االقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط منذ منتصف .2014

إجمالي عدد األسر المستفيدة من مبلغ
ال��ت��ع��وي��ض ف��ي ه���ذه ال��دف��ع��ة يبلغ 160

ألفا و 453أسرة بحرينية ،بمبلغ إجمالي

األحـد

قدره  6ماليين و 832ألفا و 648دينارا.

خطيرة طال���ت دوال عربية عديدة وامتدت

خليجيا في نس���بة
 ُصنفت المملكة األولىً

م���ن أح���داث وم���ا نش���هده م���ن تط���ورات

 30ديسمبر 2018
 23ربيع الثاني 1440

الج ُدد...
الح َّكام ُ
ُ

عبدالنبي الشعلة

ورأت أن ال���درس األه���م مما يح���دث حولنا

عالمي���ا ف���ي مؤش���ر المش���اركة
األول���ى
ً

والعبيد الجدد

Û Ûأرسل لي قبل أيام أخي وصديقي وزميل الدراسة ،عندما كنا ندرس في جامعة
مومب���اي بالهند ،خالد ب���ن محمد بن عبدالرحمن فخ���رو ،معلومات قيمة ومفزعة
ضمن مقال ش���يِّ ق خطير اس���تقاه من مصدر موثوق ،وبعد تأكدي من المعلومات
واألرق���ام الت���ي وردت في���ه ،وددت أن أُطل���ع القراء الك���رام عليه؛ نظ���رً ا ألهميته
القصوى ،وأن أنشره في عمود “وقفة” كما وردني.

“الحكام الجدد ...والعبيد الجدد” ،ما يلي:
َّ
Û Ûجاء في المقال وتحت عنوان

االقتصادية ،وإتاحة الفرص للمرأة.

إل���ى دول نعده���ا نم���اذج ف���ي الديمقراطية

مش���اركة اإلن���اث ف���ي الوظائف التش���ريعية

والحري���ات وكن���ا نحس���ب أنه���ا بعي���دة ع���ن

والوظائ���ف اإلداري���ة ذات المس���ؤوليات

العن���ف واالحتجاج���ات ،ه���و أن المواط���ن

الكبي���رة ،وف���ي مؤش���ر مس���اواة الدخ���ل

المقياس الحقيقي للنجاح ،وأن الدولة التي
ً
هدف���ا لها ه���ي الدولة
تجع���ل م���ن المواطن

المكتسب بين الجنسين.

التي تس���ير بثب���ات في كل معايي���ر التقدم،

م���ن بين  65دولة في مؤش���ر مس���ح العمالة

والحكومة التي تعم���ل من أجل المواطنين

الوافدة الصادر من مؤسسة .InterNation

هي التي تحصل على الثقة الش���عبية وهي

وج���اء تف���وق البحري���ن م���ن خالل تحس���ن

األه���م واألولى بل هي مص���در جميع أنواع

أدائه���ا ف���ي كل المؤش���رات الت���ي ينظ���ر

عالميا
 ُصنف���ت البحرين في المرك���ز األولً

الثقة التي قد تقرها أنظمة أو قوانين.

إليه���ا التقري���ر ،خصوص���ا من حي���ث القدرة

وأضاف���ت أن الحكوم���ة برئاس���ة األمي���ر

عل���ى العم���ل م���ن دون الحاجة لتعل���م اللغة

خليفة بن س���لمان آل خليفة ستقدم رؤيتها

المحلية ،مع حس���ن االس���تضافة والمعاملة،

للس���نوات األرب���ع المقبلة ،م���ن خالل عرض

وإج���ادة الجميع للغة اإلنجليزية ،ما يس���هل

برنامجه���ا على مجلس الن���واب ،في خطوة

م���ن التفاه���م .ونوه���ت الصحيف���ة إل���ى أن

تعك���س ثق���ة الدول���ة ف���ي مجل���س الن���واب

األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة ينظر

وحرصه���ا عل���ى تفعي���ل دوره ف���ي التنمية،

للتنمية نظرة ش���املة ومتكاملة ،إذ ال يمكن

وه���ي الخط���وة الت���ي يج���ب أن يقابله���ا

الوصول لتنمية مس���تدامة إال بتعزيز األمن

اضطالع ه���ذا البرلمان بمس���ؤولياته بوعي

واالس���تقرار ،ومن ث���م عملت الحكومة على

وإدراك لحج���م ما تحقق م���ن منجزات وما

تطوير المنظومة األمنية ،في إطار قانوني

يواج���ه دول العالم م���ن مخاطر وتحديات،

“Û Ûغافام  ”GAFAMهو اختصار أسماء شركات الويب األميركية العالمية الخمس،

سمو رئيس الوزراء

م���ا يجع���ل ه���ذه الخط���وة اختب���ارا حقيقيا

تأسست في الربع
وهي غوغل وآبل وفايس���بوك وأمازون ومايكروسوفت ،وكلها َّ

األخي���ر من القرن العش���رين ،وتطورت وازدهرت في العقدي���ن األولين من القرن
المفيد أن نعلم أن غوغل تمتلك ش���ركة يوتيوب ،وأن فايس���بوك تمتلك ش���ركتي
واتساب وإنستغرام ،وأن مايكروسوفت تمتلك شركة سكايب.

Û Ûصحيف���ة “ليبراس���يون” الفرنس���ية لقب���ت ه���ؤالء الخمس���ة الكب���ار أخيرا ب���ـ “نقابة

الوزراء معروف عن���ه أنه دائم التواصل مع

للبرلم���ان خصوص���ا أن جمي���ع أعضائ���ه -

جاللة الملك يثق بأن سمو األمير خليفة بن

وأك���دت أن س���مو رئيس ال���وزراء تمكن من
ً
تفوقا عل���ى العديد من
أن يحق���ق للبحري���ن

سلمان سيواصل التنمية وتحقيق منجزات كبيرة

باستثناء  - 3من الوجوه الجديدة.

الحادي والعش���رين ،ويُ طلق عليها تس���مية “الخمس���ة الكبار  .”The Big Fiveومن

وإنس���اني ،إضاف���ة إل���ى أن س���مو رئي���س

دول المنطق���ة رغ���م التط���ورات المعاكس���ة

المواطني���ن م���ن خالل مجلس���ه ال���ذي يعقد
أس���بوعيا بحض���ور جميع مكونات الش���عب،
ً
مفتوح���ا ،ويؤكد فيه
ويك���ون النقاش في���ه
دائم���ا ض���رورة اليقظ���ة والح���ذر والعم���ل
المس���تمر ضد جميع المخطط���ات اإلرهابية

وقلة الموارد بها ،إذ استطاع سموه بحنكته
وخبرت���ه الطويل���ة أن يضم���ن لالقتص���اد

المباش���رة نموً ا ف���ي  2017بلغ أكثر من 160
 %برق���م  733ملي���ون دوالر ،وهي تدفقات

البحرين���ي خالل العام الحالي قوة واضحة

تخلق نحو  2800وظيفة في  3سنوات.

مؤش���ر تنمي���ة تكنولوجي���ا المعلوم���ات

وهو ما تعكسه مؤش���رات اقتصادية كثيرة

 -ارتف���اع الثق���ة الدولي���ة ف���ي االقتص���اد

واالتصاالت ،حسب التقرير السنوي لقياس

دولي���ة بحج���م وثق���ل األمين العام الس���ابق

من بينها:

البحرين���ي ،الت���ي جعل���ت صن���دوق النق���د

مجتم���ع المعلوم���ات ال���ذي أص���دره االتحاد

لألم���م المتحدة بان كي مون برؤية وجهود

 -خف���ض عج���ز الميزانية العام���ة من خالل

الدول���ي ،ف���ي تقري���ره ع���ن آف���اق النم���و

الدولي لالتصاالت ،وأثنى هذا التقرير على

رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي

خف���ض المصروف���ات وزي���ادة اإلي���رادات،

االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال

سرعة نمو قطاع االتصاالت في المملكة.

األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة ف���ي

وإعادة توجيه الدعم الحكومي.

إفريقيا وآس���يا الوسطى في مايو الماضي،

 -بحس���ب تقرير األم���م المتح���دة لجهوزية

مجال التنمية المس���تدامة ،والتي أس���همت

Û Ûإسرائيل فهمت باكرً ا لعبة حرب تجميع المعلومات الكبرى “ ”Big Dataفي الفضاء

 بل���غ حجم الناتج المحل���ي اإلجمالي 34.5ً
محقق���ا معدل نمو
ملي���ار دوالر ف���ي ،2017

يص���ف االقتص���اد البحرين���ي بأنه “األس���رع

الحكوم���ة اإللكترونية ،فإن مملكة البحرين

ف���ي أن تحظ���ى مملك���ة البحري���ن باقتصاد

وروس���يا القابضين على المال والسلطة واإلعالم ،تحولت إسرائيل خالل العقود

 ،% 3.8فيم���ا حق���ق القط���اع غي���ر النفط���ي

نم���وً ا بي���ن دول مجل���س التع���اون ل���دول

ه���ي الدول���ة العربية الوحي���دة التي صنفت

مزده���ر ومتن���وع ،وإن جهود س���موه وفرت

الخلي���ج العربية” .أما على صعيد الخدمات

ضم���ن فئة الدول الت���ي حققت درجة عالية

دعما للرفاه االجتماعي وركزت على ضمان

نموا .% 4.8

العام���ة ،فق���د أظه���رت مؤش���رات األداء

في مؤشر الخدمات اإللكترونية.

الفرص التعليمي���ة والوظائف للجميع ،وهو

 -بل���غ نصي���ب الف���رد م���ن النات���ج المحل���ي

العالم���ي احت�ل�ال البحري���ن مكان���ة متقدمة

 -تقدم���ت البحري���ن  5نق���اط ف���ي مؤش���ر

األم���ر ال���ذي يؤك���د للعال���م أن���ه م���ن الممكن

اإلجمالي أكثر من  23.5ألف دوالر سنويًا.

بين دول العالم في تقديم الخدمات العامة

الفج���وة بين الجنس���ين الصادر عن المنتدى

الحد م���ن الفقر مع االرتق���اء بجودة الحياة

 -حق���ق تدف���ق االس���تثمارات األجنبي���ة

للمواطني���ن ،إذ حصلت المملكة على العديد

الجريمة الرقمية المنظمة”؛ بسبب تشكيلهم خطرً ا كبيرً ا على الديمقراطية وعلى

الحري���ات الفردية في العالم ،نظرً ا لنش���رهم أخبارً ا ملفقة وبث ش���ائعات مغرضة
متى شاءوا وفي أي بلد من بلدان العالم وبلغة أهل البلد .كما كتبت مجلة “جون
ال مش���ابهً ا يؤك���د خطر هذه المجموع���ة العالمية
أفري���ك” (أو إفريقيا الش���ابة) مقا ً
الت���ي بات���ت تس���تحوذ عل���ى البيانات الش���خصية لجمي���ع مس���تخدميها وميولهم
وس���لوكياتهم ف���ي كل ما يتعل���ق بحياتهم العام���ة والخاصة ،ناهي���ك عن التهرب
الضريب���ي التي تس���تفيد منه ه���ذه الش���ركات الضخمة في كاف���ة أصقاع األرض،
جدا تقدّ ر بحوال���ي  4آالف مليار
الس���يما بعدما باتت تش���كل كتلة مالي���ة ضخمة ًّ
دوالر كقيمة سهمية في البورصة.

الس���يبراني ،فإضاف���ة لليهود الموزعين في الوالي���ات المتحدة األميركية وأوروبا

األخيرة إلى واحة عالمية الس���تقطاب “الشركات الناشئة  ،”Startupsالسيما تلك
المتخصص���ة ف���ي تكنولوجي���ا المعلومات والبرمجي���ات المتط���ورة ،ومنها برامج
التجسس اإللكترونية ،وباتت تبيع منتجاتها بأغلى األسعار إلى األنظمة العالمية
ُّ
لمحاربة اإلرهاب ،وإلى األنظمة الدكتاتورية لتعقب المعارضين والتخلص منهم.
ومن عش���رات بل مئات األمثلة الساطعة شركة “ ”NSOالموجودة في مستوطنة

من الجوائز في هذا السياق ،أبرزها:

ويح���ذر م���ن أن ه���ذه المخاط���ر س���تظل

عالمي���ا ف���ي
عربي���ا وال���ـ 31
 المرك���ز األولً
ً

مس���تمرة ول���ن تنته���ي .وقال���ت الصحيف���ة

االقتص���ادي العالم���ي ،إذ ُصنف���ت المملك���ة

“له���ذا كل���ه ،لم يكن غريبا إش���ادة ش���خصية

والخدمات االجتماعية”.

برنامجا تجسس���يًّ ا اسمه “ ،”Pegasusحيث وصلت كلفة
ً
هرتزاليا ،والتي صنعت
التجسس على الضحية الواحدة  25ألف دوالر.
ُّ

Û Ûومن���ذ  3عق���ود ،يت���م توجي���ه المتفوقين من المجندي���ن اإلس���رائيليين للعمل في
وح���دة المخابرات  ،8200بحي���ث يتعلمون تطوير األس���لحة الرقمية وبرمجيات

القرصنة اإللكترونية ،بعدها يتبوأ خريجو هذه الوحدة مناصب عليا في شركات
المراقب���ة والتجس���س بوصفه���م أدمغ���ة أمنية عالمي���ة ،ومنه���م متخصصون في
الحساس���ة من ش���بكات التواصل االجتماع���ي العربية وتحليلها
َّ
جم���ع المعلومات
واالستفادة من نتائجها.

إشادة بإصدارات “الخيرية الملكية”

خ���ال���د ب���ن ع����ب����داهلل :ت��ع��ك��س ص�����ورة اإلن�����ج�����ازات ال��ك��ب��ي��رة

Û Ûف���ي كت���اب ش���يق ص���در الع���ام  ،2011بقلم كل من دان س���ينور وس���اول س���ينجر
بعنوان “األمة الناش���ئة :قصة المعجزة االقتصادية اإلس���رائيلية” ،يجيب الكاتبان

على سؤال أساسي :كيف لدولة مثل إسرائيل يبلغ عدد سكانها  7ماليين نسمة،
وعمره���ا بال���كاد  60عامً ���ا ( 70عامً ا اآلن) ،وهي في حالة ح���رب دائمة مع أعدائها
الكثر منذ إنشائها ،وليس لديها موارد طبيعية ،أن تتمكن من إنشاء أعداد كبيرة
من الش���ركات الناش���ئة تزيد عن دول عريقة مثل اليابان والصين والهند وكوريا
وكندا والمملكة المتحدة؟

والح���كام العرب الذين
َّ
Û Ûس���ؤال لم يخطر يومً ا على ب���ال المفكرين واالقتصاديين
يحكم���ون أكثر من  365مليون إنس���ان ويملكون ث���روات طبيعية ومالية خيالية،

وال عل���ى ب���ال السياس���ات الجامعي���ة العربي���ة الت���ي تخ���رّ ج أع���دادً ا متزايدة من
أصحاب الشهادات العليا الذين ال قيمة علمية وازنة لهم في سوق إنتاج المعرفة.

Û Ûمنتج���و المعرف���ة ومالكوها س���يصبحون قريبًا حكام العالم الجدد ،أما مس���تهلكو
المعرفة فلن يكون لهم إال دور العبيد الجدد.

Û Ûانته���ى المقال ،وش���كرً ا لمن اهت���م بجمع هذه المعلومات ول�ل�أخ خالد فخرو على
مبادرته بإرساله لي.

ضاحية السيف  -المؤسسة الخيرية الملكية

برعاي���ة نائ���ب رئيس الوزراء الش���يخ خالد بن

اإلنجازات الكبير .وتستعد المؤسسة الخيرية

عبدهللا آل خليفة ،شاركت المؤسسة الخيرية

الملكي���ة لتدش���ين ع���دة إص���دارات تربوي���ة،

الملكي���ة ف���ي مهرجان األيام الثقافي النس���خة

وتعرض المؤسس���ة في المهرج���ان العديد من

 .25وف���ي الجول���ة ف���ي افتت���اح المع���رض،

اإلص���دارات التربوي���ة الس���ابقة ،منه���ا قصص

أهدت���ه المؤسس���ة التقرير الس���نوي للمؤسس���ة

األطف���ال القلم والمبراة وقصة س���يد نوم ،إلى

م���ن جان���ب األمي���ن الع���ام للمؤسس���ة الخيرية

جان���ب قص���ص نج���اح األرام���ل واأليت���ام في

الملكي���ة مصطفى الس���يد .وق���دم األمين العام

كت���اب رواح���ل وكت���اب مرس���ى ،والعدي���د من

شرحا موجزا عن إنجازات المؤسسة الخيرية

اإلص���دارات المتنوع���ة التي تحم���ل الكثير من

الملكي���ة في ظ���ل رعاية جالل���ة الملك الرئيس

القي���م التربوي���ة لألس���رة .وس���تقوم بتدش���ين

الفخري للمؤسس���ة وقيادة سمو الشيخ ناصر،

كتاب تلوين لألطفال وكتاب (هناك في مالهي

وأن ه���ذه اإلص���دارات تعك���س ص���ورة لتل���ك

السحاب) إلى جانب قصة (وطني الجميل).

إنجاز جديد للمرأة البحرينية

زين��ل صاحب��ة أفضل إنج��از سياس��ي للم��رأة العربية

القضيبية  -مجلس النواب

منحت “ش���بكة إعالم المرأة العربية” رئيس
أفضل إنجاز سياس���ي للم���رأة العربية خالل

إص���رار وإرادة قوي���ة عل���ى تحقي���ق الف���وز،

مجل���س الن���واب فوزي���ة زينل لق���ب صاحبة

البحريني���ة ف���ي دورتي���ن س���ابقتين ،ولديها

العام .2018

وهو ما نالته في نوفمبر الماضي .وأضافت

وج���اء ف���ي البي���ان الص���ادر ع���ن المنظم���ة

المنظم���ة “تع���د زين���ل ش���خصية سياس���ية

األولى خالل ش���هر ديس���مبر الحال���ي فوزيه

الم���رأة واإلرش���اد التربوي���ة ،وتحم���ل درجة

“انتخ���ب البرلم���ان البحرين���ي ف���ي جلس���ته

وإعالمي���ة وأكاديمي���ة ،وناش���طة في مجال

زين���ل رئيس���ة للبرلم���ان؛ لتك���ون أول ام���رأة

الماجس���تير في اإلعالم ،كما تحمل شهادات

تتول���ى ه���ذا المنص���ب الرفي���ع ف���ي تاري���خ
مملكة البحرين”.

والتبري���كات إل���ى عاه���ل الب�ل�اد صاح���ب
الجالل���ة الملك حم���د بن عيس���ى آل خليفة،

وإلى قرينة العاهل رئيس���ة المجلس األعلى
للم���رأة صاحب���ة الس���مو الملك���ي األمي���رة

س���بيكة بن���ت إبراهي���م آل خليف���ة ،وأه���دت
اإلنج���از لمملك���ة البحري���ن ،قي���ادة وش���عبا،

اإلعالم األمني “مبادر” في 2019

بن دينه :انخفاض الجريمة يعكس نجاح اإلستراتيجية األمنية

المنامة  -وزارة الداخلية

زين���ل ش���اركت ف���ي االنتخاب���ات البرلماني���ة

ورفع���ت رئي���س مجل���س الن���واب التهان���ي

المؤسسة الخيرية الملكية تهدي نائب رئيس الوزراء نسخة من التقرير السنوي

أخ���رى ف���ي العل���وم السياس���ية ،واإلرش���اد

فوزية زينل

وأك���دت أنه إنجاز لمملك���ة البحرين ،والمرأة
البحريني���ة خصوص���ا ،وأنه���ا س���تواصل

النفس���ي ،واللغة العربية والتربية .كما سبق
ِ
محاض���رة جامعي���ة ومدي���رة
وأن عمل���ت

تلفزي���ون البحري���ن ومستش���ارة ف���ي هيئ���ة

اإلذاع���ة والتلفزي���ون ومتخصص���ة ف���ي

دوره���ا ومس���ؤوليتها في تعزي���ز اإلنجازات

التوجيه واإلرشاد النفسي ،ومديرة الشؤون

ف���ي مملك���ة البحرين.وع���ن معايي���ر من���ح

التعليمي���ة .ولديه���ا نش���اط ب���ارز ف���ي العمل

الحضاري���ة؛ م���ن أج���ل الوط���ن والمواطنين

اإلداري���ة والمالي���ة ف���ي إح���دى المؤسس���ات

زين���ل اللقب ،أك���دت المنظمة ف���ي بيانها أن

المجتمعي”.

أك���د المدي���ر الع���ام ل�ل�إدارة الع���ام لإلع�ل�ام

بش���كل أفض���ل ،مش���يدا ف���ي ه���ذا المج���ال

والثقاف���ة األمنية العمي���د محمد بن دينه أن

بالجهود والخدمات األمنية المقدمة بمهنية

انخفاض معدل الجريمة وتحقيق مس���توى

عالي���ة ،بفض���ل متابع���ة رئي���س األم���ن العام

متق���دم من الس�ل�امة المرورية خ�ل�ال العام

للواء طارق الحسن.
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وتط���رق إلى اإلحصاءات الت���ي تعكس دور

الت���ي وضعه���ا وزير الداخلية الش���يخ راش���د

اإلع�ل�ام األمني ف���ي الع���ام  2018في تعزيز

ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة ،منوه���ا إل���ى أن

التواص���ل مع كل فئ���ات المجتمع ،ومن ذلك

الكثي���ر م���ن إدارات وزارة الداخلية ،تخطت

طب���ع ما يق���ارب نصف ملي���ون مطبوعة بين

مرحل���ة تجويد العمل إل���ى التميز في األداء

مج�ل�ات ومطوي���ات توعوي���ة وغيرها ،فيما

الوظيفي ،س���واء على المس���توى الش���رطي
أو الخدم���ي من خالل تقدي���م خدمات ذات
جودة عالية تحوز رضا المواطن.
وأشار في مقابلة مع برنامج “األمن” اإلذاعي
إلى أن اإلعالم األمن���ي يدخل العام الجديد
 2019بفك���ر جدي���د ،يق���وم عل���ى المب���ادرة،
بحيث يكون إعالما مبادرا ويتجاوز مرحلة

محمد بن دينه

رد الفع���ل بم���ا لدي���ه م���ن ك���وادر مدربة على
عملي���ات الرص���د والتحلي���ل وإعداد رس���ائل
إعالمي���ة دقيق���ة ومهنية ،بحي���ث نصل إلى
المواط���ن والمقيم قبل الحادث أو الجريمة،
من خالل تعزيز الش���راكة المجتمعية ونش���ر
التوعي���ة األمني���ة ومفاهيم الس�ل�امة العامة

يتاب���ع حس���اب وزارة الداخلي���ة عل���ى موقع
التواص���ل االجتماع���ي (تويت���ر) نح���و نصف
ملي���ون ،كما بث مركز اإلع�ل�ام األمني ،الذي
يعم���ل على مدار الس���اعة أكثر من ألفي خبر
لكل وس���ائل اإلعالم المقروءة والمس���موعة
والمرئية ،مما س���اهم في تقريب المس���افات
مع المواطنين.

