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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

العدد: 16364
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معيشة املواطنني ومكتسباتهم
مؤتمر  خــال  اللجنة  رئــيــس  وقـــال 
صــحــفــي عـــقـــده أمــــس بــحــضــور نــائــب 
رئيس اللجنة احمد قراطة ان اللجنة 
تـــوافـــقـــت مـــع الــحــكــومــة عــلــى تــطــويــر 
برامج الدعم المالي واالقتصادي لرفع 
بما  لمستحقيه،  الدعم  توجيه  كفاءة 
األساسية  المواطنين  احتياجات  يلبي 
الحياة  مــن  الكامل  حقهم  لهم  ويــوفــر 
مكتسبات  على  يحافظ  بما  الكريمة 
المواطنين، ومواصلة السعي لتحقيق 
اهـــداف بــرنــامــج الــتــوازن الــمــالــي حتى 
التي  السياسات  تبني  مع   2024 نهاية 
ــــل الـــمـــواطـــنـــيـــن بــمــا  تـــهـــدف لـــرفـــع دخـ

يحافظ على مكتسباتهم.
وضـــمـــان خــلــق فــــرص عــمــل واعــــدة 
ــلـــى تــنــمــيــة  لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، والـــعـــمـــل عـ
الـــمـــوارد والــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة وحــســن 
استثمارها، موضحا ان اللجنة اضافت 
ــدرج تـــحـــت مـــحـــور رفـــع  ــنــ عـــــدة بـــنـــود تــ
مستوى المعيشة تتمثل في رفع كفاءة 
الدعم والحماية االجتماعية المقدمة 
على  الحفاظ  طريق  عــن  للمواطنين 
االستقرار االقتصادي والقوة الشرائية 
للمواطن، وتطوير آليات تقديم الدعم 
المواطنين  من  لمستحقيه  الحكومي 
بما يلبي احتياجاتهم األساسية ويوفر 
لهم حقهم في الحياة الكريمة، وتطوير 
الـــمـــســـاعـــدات االجــتــمــاعــيــة الــمــقــدمــة 
ــا فـــــي ذلـــــــك عـــــاوة  ــيـــن بــــمــ ــنـ ــواطـ ــمـ ــلـ لـ
الغاء، وتطوير الخدمات االجتماعية 
والمسنين  واالســـرة  للطفل  المقدمة 
الــمــواطــنــيــن في  وذوي اإلعـــاقـــة، ودعـــم 
الجامعات والمعاهد الحكومية، وزيادة 
بتوجيهه  والــمــاء  الكهرباء  دعــم  كفاءة 
عاجلة  ووضــع خطط  الــى مستحقيه، 
ــار الــســلــع  ــعــ تـــســـاهـــم فــــي اســـتـــقـــرار أســ
المتقاعدين  ودعـــم  محليا،  وتــوفــرهــا 
ــة  ــدامــ ــتــ ــيـــر الــــجــــهــــود الســ ــر تـــســـخـ ــبــ عــ
قاعدة  بتوسيع  التقاعدية  الصناديق 
المشتركين، عبر خلق فرص واعدة ذات 
اجر مجز للمواطنين، وتبني سياسات 
بحافظ  بــمــا  المعيشة  مــســتــوى  تــرفــع 

على القوة الشرائية للمتقاعدين.
التوافق على  أيضا  تم  انــه  وأضــاف 
ــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــيــن  تــعــزيــز الـ
الغذائية،  السلع  دعــم  كــفــاءة  وتــطــويــر 
المحروقات  أسعار  في  المواطن  ودعم 
والكيروسين،  المنزلي  والغاز  كالوقود 
ودعم المواطنين في سوق العمل عبر 
طرح برنامج ومبادرات لرفع اإلنتاجية 
الازمة  بالمهارات  المواطنين  وتزويد 
العمل  مع متطلبات سوق  يتوافق  بما 

ــور الــمــواطــنــيــن وتعزيز  بــهــدف رفـــع أجـ
واســاســي  اول  كخيار  توظيفهم  فــرص 
والعمل  الخاص،  القطاع  بالتعاون مع 
لخلق  الــواعــدة  القطاعات  تنمية  على 
فـــرص الــتــوظــيــف الــنــوعــيــة ذات االجــر 
الــمــجــزي لــلــمــواطــنــيــن بــالــشــراكــة مع 

القطاع الخاص.
ــن  ــ ــة واالمــ ــدالــ ــعــ ــور الــ وبــــشــــأن مــــحــ
انه  اللجنة  رئــيــس  أوضـــح  واالســتــقــرار 
تعزيز  اضــافــة جملة  الــتــوافــق على  تــم 
االســهــام  بند  ضمن  الوطنية  الــوحــدة 
فــي تــرســيــخ قــيــم الــمــواطــنــة واالنــتــمــاء 
ــــط الـــمـــجـــتـــمـــعـــي واالســـــــــري،  ــرابـ ــ ــتـ ــ والـ
واضـــافـــة حـــقـــوق الــنــقــابــيــيــن الــــى بند 
االســــتــــمــــرار فــــي تــطــبــيــق الـــســـيـــاســـات 
والـــبـــرامـــج الــمــعــززة لــلــعــدالــة وحــمــايــة 
حــــقــــوق الـــعـــمـــال ومـــكـــافـــحـــة االتــــجــــار 
التنسيق  االتفاق على  تم  بالبشر، كما 
ــاون مــــع الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة  ــعــ ــتــ والــ
ــيــــات اســـتـــحـــداث وتــعــديــل  لــتــطــويــر آلــ
ــع أفــضــل  الــتــشــريــعــات بــمــا يـــتـــواكـــب مـ
يتعارض  ال  بما  العالمية  الممارسات 

مع قيم واعراف المجتمع البحريني.
التعايف االقتصادي

وفـــي مــحــور الــتــعــافــي االقــتــصــادي 
ــال رئــيــس  ــ ــتـــدامـــة قــ والـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــسـ
الحكومة  مــع  الــتــوافــق  تــم  انــه  اللجنة 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــة اســ ــ ــطـ ــ ــى وضـــــــــع خـ ــ ــلـ ــ عـ
لتحقيق  ــمـــدة  الـ مـــحـــددة  مــســتــقــبــلــيــة 
والتوسع  المستدامة،  التنمية  اهــداف 
ــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــراكــ ــشــ فــــي الــ
بما  التحتية  البنية  تطوير  الستدامة 
ويخلق فرصا  الــخــدمــات  أفــضــل  يــوفــر 
واعدة للمواطنين، والعمل على توفير 
محافظات  جميع  في  العامة  المرافق 
ــاء بــهــا وصــيــانــتــهــا،  ــ ــقـ ــ الــمــمــلــكــة واالرتـ
والنقل  التنقل  أنظمة  فاعلية  وتعزيز 
ــي الـــبـــحـــريـــن  ــ ــرق فـ ــ ــطــ ــ الـــجـــمـــاعـــي والــ
لتخفيف  زمنية  ووضــع خطة  وتنوعها 
أنظمة  وتطوير  المرورية،  االزدحــامــات 
صـــــرف الـــمـــيـــاه، ومـــواصـــلـــة الــتــطــويــر 
ــاالت بما  والــرقــابــة عــلــى قــطــاع االتـــصـ
االستثمارات،  وجــذب  التنافسية  يعزز 
ــا  ــقـ ــنــــيــــف جـــمـــيـــع األراضـــــــــــــي وفـ وتــــصــ

لــلــمــخــطــط الــهــيــكــلــي االســتــراتــيــجــي 
بفترات  وااللـــتـــزام  للمملكة  المعتمد 

زمنية محددة.
كــمــا تــم الــتــوافــق عــلــى الــتــوســع في 
مشاريع االمن الغذائي وتقديم الدعم 
الازم لها بالتعاون مع القطاع الخاص 
وتحفيزه للمساهمة في هذه المشاريع، 
تسهم  تشريعات  صياغة  على  والعمل 
فــي الــتــحــول الــى اقــتــصــاد انــتــاجــي ذي 

أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة.
محور اخلدمات املجتمعية

الـــــــخـــــــدمـــــــات  مـــــــــحـــــــــور  وحـــــــــــــــــول   
الــمــجــتــمــعــيــة قــــال رئــيــس الــلــجــنــة انــه 
ــأداء  ــاء بــ ــقــ ــي بــنــد االرتــ ــم الـــتـــوافـــق فـ تـ
البحث  والــتــدريــب وتــشــجــيــع  الــتــعــلــيــم 
المناهج  تــعــزيــز  الــعــلــمــي عــلــى إضــافــة 
بمنظومة  الــمــســاس  لــعــدم  التعليمية 
مع  يــتــعــارض  ال  بما  والتقاليد  القيم 
قــيــم الــشــريــعــة اإلســـامـــيـــة الــســمــحــاء 
السليمة، وتشجيع  والفطرة اإلنسانية 
بالشراكة مع  العلمي واالبتكار  البحث 

المؤسسات التعليمية واالرتقاء به.

وفـــي بــنــد تــعــزيــز جــــودة الــخــدمــات 
انه  الــى  اللجنة  رئــيــس  أشـــار  الصحية 
كــــان هــنــاك تــخــوف مــمــا ســـتـــؤول الــيــه 
األوضاع بعد تطبيق الضمان الصحي، 
ولذلك أصرت اللجنة على ادراج جملة 
سهولة وسرعة حصول المواطنين على 
بشكل  األســاســيــة  الصحية  الــخــدمــات 

مجاني.
الضرائب وزيادة املتقاعدين

ولـــفـــت الــنــائــب عــبــدالــنــبــي ســلــمــان 
الى  في اجابته عن أسئلة الصحفيين 
اخـــذوا  المجلس  وأعــضــاء  اللجنة  ان 
ــل زيـــــــادة جــرعــة  ــ وقـــتـــا طـــويـــا مــــن اجـ
ــة الـــوظـــائـــف الــتــي  ــيـ الـــتـــوظـــيـــف ونـــوعـ
العام  تقدمها الحكومة في القطاعين 
توافقا  ان هناك  الى  والخاص، مشيرا 
ــول ان مــســار الــتــوظــيــف يجب  تــامــا حـ
زيــادة  مــع  للمواطنين  مــركــزا  يــكــون  ان 
ــور، مــؤكــدا ان  ــ فـــرص الــتــوظــيــف واألجــ
في  الحكومة  ستطرحها  برامج  هناك 
الفترة القادمة تتعلق بتعزيز البحرنة 

في القطاعات المختلفة.

وبـــشـــأن إعـــــادة تــوجــيــه الـــدعـــم قــال 
لــديــهــم  الـــــنـــــواب  ان  ــلـــجـــنـــة  الـ ــيــــس  رئــ
واالحصائيات  واألرقـــام  بالنسب  تصور 
الدعم،  توجيه  إعـــادة  بشأن  والسقوف 
مــضــيــفــا ان تــعــديــل الـــدعـــم كــــان رغــبــة 
ــة ومــجــلــس  ــومـ ــكـ ــدى الـــحـ ــ مـــشـــتـــركـــة لــ
النواب، وطالب مجلس النواب بتفعيل 
تؤكد  والــحــكــومــة  الــدعــم،  إعــــادة  لجنة 
بــاســتــمــرار عــلــى ذلـــك مــشــددا عــلــى ان 
األســس  أحــد  هــو  الــدعــم  تفعيل لجنة 
اجل  مــن  عليها  البناء  نستطيع  التي 
تعديل ما طلبناه في برنامج الحكومة، 
ــذه الــتــصــورات  مـــشـــددا عــلــى ان كـــل هــ
سيتم طرحها في الميزانية التي سيتم 
احالتها بعد حوالي شهرين، مشيرا الى 
المجلس  يضعها  الــتــي  الــتــصــورات  ان 
بشأن الدعم يتجاوز توقعات الحكومة 
وسنسعى الى التوافق مع الحكومة في 

الميزانية.
وحــــــول إمـــكـــانـــيـــة فـــــرض رســــــوم او 
عبدالنبي  النائب  أكــد  جديدة  ضرائب 
أي رسوم  ان  تؤكد  الحكومة  ان  سلمان 
بــقــانــون، وان  تــفــرض اال  او ضــرائــب ال 
النواب،  مجلس  على  سيطرح  القانون 
قائا ان هذا يمثل تحديا امام النواب 
والضمانة الوحيدة هو أعضاء مجلس 
ــكــــونــــوا عـــلـــى مــســتــوى  الـــــنـــــواب بــــــان يــ
»لـــم نستشف  الــتــحــدي، مـــؤكـــدا قــولــه 
أي نــيــة مــن الــحــكــومــة بــرفــع او فــرض 

ضرائب«.
من جهته أكد النائب احمد قراطة 
ادبــيــا مــن الحكومة  الــتــزامــا  ان هــنــاك 
الـ 3% للمتقاعدين،  حول إعادة زيادة 
من خال فتح اعتماد مالي، الفتا الى 
المواطن  دعم  التوافق على  ان مسألة 
المقصود  ليس  المحروقات  أسعار  في 
ــوقــــود عـــن األجـــانـــب  مــنــه رفــــع دعــــم الــ
للمواطنين  الـــدعـــم  مـــن  مــزيــد  وانـــمـــا 
عن  كاشفا  الــمــحــروقــات،  يخص  فيما 
في  جديد  بند  ادراج  فــي  الــنــواب  رغبة 
الــمــيــزانــيــة تــحــت الــدعــم الــحــكــومــي او 
الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة خــــاص بــدعــم 

المحروقات.
وأشـــار الــى انــه اول مــرة يــحــدث ان 
يــتــم إضـــافـــة مـــحـــور يــخــتــص بــالــحــيــاة 
ــي بــرنــامــج  الــمــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــيــن فـ
الحكومة، مؤكدا ان هناك أيضا توافق 
مع الحكومة بعدم فرض أي ضرائب او 
حفاظا  وذلــك  المواطنين  على  رســوم 
عــلــى الـــقـــوة الــشــرائــيــة، الفــتــا الــــى ان 
الجميع سيرى حلوال سيقدمها النواب 
أي  تمس  ولــن  أفضلها  اختيار  وسيتم 

شريحة من المواطنين.

غدا ت�صويت النواب على برنامج الحكومة

ر���ص��وم  اأو  ���ص��رائ��ب  ال  ���ص��ل��م��ان:  ع��ب��دال��ن��ب��ي 

ال���ن���واب م��ج��ل�����س  ب��م��واف��ق��ة  اإال  ج���دي���دة 

ت��م�����ص��ك��ن��ا ب����رف����ع م�������ص���ت���وى ال��م��ع��ي�����ص��ة 

ب���م���ا ي���ح���ف���ظ م��ك��ت�����ص��ب��ات ال��م��واط��ن��ي��ن

قراط���ة: اإدراج زي���ادة المتقاعدين ودع���م المحروقات ف���ي الميزانية

كتب وليد دياب:

المعنية  الــلــجــنــة  وافــقــت 
ــة بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة  بــــدراســ
ــلـــى  بــــمــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب عـ
باإلجماع  الحكومة  بــرنــامــج 
عقد  الــذي  اجتماعها  خــال 
أمـــس، ورفــعــت تــقــريــرهــا الــى 
المجلس الذي سيصوت على 
جلسة  في  الحكومة  برنامج 

اســتــثــنــائــيــة لــلــمــجــلــس غـــدا 
الخميس.

ــد الــنــائــب عــبــدالــنــبــي  ــ واكـ
توافقت  الحكومة  ان  سلمان 
ــلـــى الـــعـــديـــد  مــــع الـــلـــجـــنـــة عـ
مـــن الـــتـــعـــديـــات، الفـــتـــا الــى 
ــه تـــم تــعــديــل قـــرابـــة %80  انــ
الــــذي قدمته  الــبــرنــامــج  مــن 
الفتا  الــبــدايــة،  فــي  الحكومة 
الى ان المجلس فرض أولوية 

تتعلق  الـــبـــرنـــامـــج  فـــي  أولـــــى 
بـــرفـــع الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي 
للمواطنين بما يحافظ على 
مكتسبات المواطنين، يندرج 
تحت تلك االولوية عدة أمور، 
مشيرا الى ان اللجنة أصرت 
ــود كــلــمــة الــحــفــاظ  ــ عــلــى وجـ
المواطنين  مكتسبات  عــلــى 
ــي الـــبـــرنـــامـــج، بــاعــتــبــارهــا  فــ

قضية جوهرية.

ح�������ص���ول ال���م���واط���ن���ي���ن ع���ل���ى ال���خ���دم���ات 
ال�������ص���ح���ي���ة الأ����ص���ا����ص���ي���ة ب�����ص��ك��ل م��ج��ان��ي

لدينا ت�صورات كاملة ب�صاأن العالوات و�صن�صعى اإلى و�صعها في الميزانية

} جانب من �جتماع �للجنة �لنيابية لدر��سة برنامج �لحكومة �آم�س.
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وزارة  أي  عن  السياحة  فصل  تأييده  الشنو  النائب  أكــد  من جهته 
أخرى كون السياحة رافدا مهما إليرادات البحرين، وخاصة أن البحرين 
سابقا،  المطلوب  االهــتــمــام  تلق  ولــم  كبيرة  سياحية  مــقــومــات  لديها 
معربا عن أمله في أن تقوم الوزارة بتوفير سواحل مجانية للمواطنين، 
السياحيين  المرشدين  مــن  أفـــواج  تخريج  أجــل  مــن  العمل  وبتكثيف 

البحرينيين.
الــســيــاحــة فــرصــة لخلق فــرص  إن  الــعــلــيــوي  الــنــائــب محمد  ــال  وقـ
عــمــل ومــصــدر لــلــدخــل الــوطــنــي ونــحــتــاج إلـــى تــنــويــع أوجــــه السياحة 
التعليم  مــن  الــجــيــد  الــمــســتــوى  واســتــغــال  التعليمية  الــســيــاحــة  مــثــل 
إلى  باإلضافة  والرياضية،  العاجية  السياحة  وأيضا  الجامعات،  في 
السياحة الترفيهية من خال إيجاد جزر تقدم خدمات سياحية راقية، 
وتحقيق السياحة الداخلية من خال إلزام الفنادق بتخفيض أسعارها 
للمواطنين مثل ما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، داعيا إلى 

الترويج السياحي للبحرين في الخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية.
مـــن جــهــتــه قـــال الــنــائــب أحــمــد الــســلــوم إنـــه أصــبــح هــنــاك للمرة 
األولى وزارة مختصة بالسياحة، مضيفا أن خطة التعافي االقتصادي 
تعتمد بشكل كبير على القطاع السياحي الذي سيحقق إيــرادات غير 
نفطية ويحقق النمو االقتصادي في المملكة، مضيفا أن استراتيجية 
ــر وزيـــــادة إنــفــاق الــســيــاح  الــســيــاحــة الــمــعــلــنــة تــســتــهــدف 14 مــلــيــون زائــ
تلك  أجل تحقيق  للوزارة من  النواب  الليالي، مؤكدا دعم  وزيــادة عدد 
في  إنشاؤها  تم  التي  السياحية  المكاتب  عن  متسائا  االستراتيجية، 

استقدام سياح  تنويع  في  دورهــا  وما هو  مازالت موجودة  وهل  الخارج 
من أماكن جديدة للمملكة.

النائب أحمد قراطة عن تفاؤله بوجود كوادر شبابية  بدوره أعرب 
بحرينية في قطاع السياحة، مطالبا بوجود معارض كثيرة في السنة 
وتشجيع المستثمرين األجانب وتسريع اإلجراءات لهم، والعمل على 
البحرين،  وتقاليد  عــادات  يتماشى مع  بما  العائلية  السياحة  تشجيع 
مزيد من  لجذب  الخليج  في منطقة  وجهة سياحية  البحرين  وجعل 

السائحين في الدول المجاورة باعتبارهم من أكثر زوار المملكة.
سياحيين  كمرشدين  البحرينيين  تدريب  بضرورة  قراطة  وطالب 
والتشديد  سياحيين،  كمرشدين  البحرينية  الــكــوادر  مــن  واالســتــفــادة 
قيمة  يمثلون  ألشــخــاص  تعطى  أن  يجب  السياحية  الــفــيــزا  أن  على 
السياحي  القطاع  يزيد حجم  أن  إلى ضــرورة  داعيا  للبحرين،  مضافة 
الميزانية  فــي  السياحة  إيــــرادات  وإدخـــال  المملكة  دخــل  إجمالي  مــن 
العامة للدولة لتكون رافدا من روافد الميزانية، متسائا »لماذا ال يتم 
دمج هيئة الثقافة واآلثار إلى وزارة السياحة للتنسيق واالستفادة من 

األماكن األثرية الموجودة في البحرين«.
إيــرادات  أهــم  أن  إلــى  أشــار  العشيري  للدكتور هشام  وفــي مداخلة 
الــبــحــريــن تــكــون مــن خـــال الــقــطــاع الــنــفــطــي ومـــن خـــال الــضــرائــب 
للميزانية  أضــاف  لــإيــرادات  الوطني  الجهاز  أن  إلــى  الفتا  والــرســوم، 
المضافة،  بالقيمة  خاصة  دينار  مليون   213 منهم  دينار  مليون   317
الثالث من  الربع  إيــرادات السياحة في  الفتا إلى أن الحكومة أعلنت 

عام 2022 إيرادات السياحة بانها 1.2 مليار دينار، قائا إن هذا المبلغ 
تحويل  بعد  مطالبا  للدولة،  العامة  الميزانية  إيـــرادات  في  يدخل  ال 
إيراداتها في الميزانية، مؤكدا أهمية  السياحة إلى وزارة أن يتم رفد 
التوجه إلى االستثمار في القطاع السياحي من أجل تنمية اإليرادات 

غير النفطية. 
وقال النائب عبدالنبي سلمان إنه يجب النظر إلى 
قطاع السياحة كرافد رئيسي إليرادات الدولة، وخاصة 
أن السياحة ليس لها أي تواجد في الميزانية، قائا إن 
هناك دوال تعتمد على مقومات السياحة ونعول كثيرا 
يــكــون هــنــاك استراتيجية  بـــأن  الــســيــاحــة  ــرة  عــلــى وزيــ
خارطة  على  وضع جيد  في  البحرين  لجعل  واضحة 
الــســيــاحــة الــعــالــمــيــة، وهـــنـــاك مــعــالــم تــاريــخــيــة في 
السياح  عنها  يعرف  وال  مهملة  معالم  وهــي  البحرين 

اشراك  إلى ضــرورة  الظاعن  النائب مريم  ولفتت  كثيرا، 
لجذب  فعالة  طــرق  وإيــجــاد  السياحة  فــي  الــخــاص  القطاع 

السائحين من الخارج.
بدورها أكدت وزيرة السياحة والمعارض أن كل ماحظات 

الـــنـــواب هــي مــحــل اهــتــمــام، وأن الـــــوزارة لــديــهــا مـــؤشـــرات أداء 
تم  لــعــام 2022  تــم وضعها  الــتــي  الــمــؤشــرات  واضــحــة ومعظم 
مع  الــتــعــاون  مــن  المزيد  إلــى  تطلعها  عــن  معربة  تحقيقها، 

النواب.

ــق مــجــلــس الــــنــــواب فــــي جــلــســتــه أمـــس  ــ وافــ
المسلم  أحــمــد  الــنــواب  رئــيــس مجلس  بــرئــاســة 
على تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم 
المباني  تنظيم  بــشــأن  قــانــون  بتعديل  بــقــانــون 
والتخطيط العمراني وتقسيم األراضي المعدة 
للتعمير والتطوير، وأعرب النائب أحمد قراطة 
عن أمنياته أن يؤدي نقل التخطيط العمراني 
إلى وزارة اإلسكان إلى جعل المخطط العمراني 
تتحول  واال  صحيحة  بطريقة  يتم  للمملكة 
التراخيص السكنية الى سياحية وتجارية، وأن 
ثابت  العمراني  للتخطيط  هيكل  هناك  يكون 
يكون  يتغير حتى  لمدة 25 سنة وال يمس وال 

هناك استثمارات خارجية للبحرين.
ــدوره قـــال الــنــائــب عــبــدالــنــبــي ســلــمــان إن  ــ بـ
التخطيط  يخص  فيما  كثيرة  شــكــاوى  هــنــاك 
وتعقيدها  ــراءات  اإلجــ طــول  ومنها  العمراني، 
ــالـــح مــــن مــســتــثــمــريــن  ــلـــى أصــــحــــاب الـــمـــصـ عـ
وأصـــحـــاب الــمــخــطــطــات الــعــمــرانــيــة، قــائــا إن 
المخططات  هــذه  اعتماد  فــي  تكمن  المشكلة 
على  فرصا  يضيع  مما  االنــتــظــار  فترة  وطــول 
الــمــواطــنــيــن فـــي مــخــطــطــاتــهــم، ويـــجـــب عــدم 
استمرت  الــتــي  البيروقراطية  على  االعــتــمــاد 
ــيـــمـــة األرض  قـ عــــلــــى  تــــؤثــــر  والـــــتـــــي  طــــويــــا 

واالستثمارات الخارجية.
من جهته أشاد النائب السلوم بما 
قامت بــه وزيـــرة اإلســكــان فــي إصــدار 
ــا،  ــازهـ ــة إنـــجـ ــرعــ الــمــخــطــطــات وســ
فــــي ان اســـنـــاد  ثــقــتــه  مـــعـــبـــرا عــــن 
ســيــؤدي  اإلســكــان  الـــى  التخطيط 

الــى زيـــادة الــمــشــاريــع االســكــانــيــة مــع الــقــطــاع الــخــاص، 
مطالبا بضرورة مراعاة المساحات التي تائم العوائل 
وحــدات  طــرح  في  والمساهمة  وميزانياتهم  البحرينية 

سكنية أكثر وأكبر.
كــمــا أشــــار الــنــائــب بــوخــمــاس إلـــى أن هــنــاك أراض 
كــثــيــرة سكنية تــحــولــت الـــى اســتــثــمــاريــة، داعــيــا إلـــى أن 
وتصنيف  بالتخطيط  يتعلق  فيما  جــادة  الـــوزارة  تكون 
األراضي وأن تكون األبواب مفتوحة للمواطنين، وقالت 
البيوت  من  الكثير  هناك  إن  عبدالكريم  باسمة  النائب 
التي تكون بجانبها زوايا، وبعض الناس تريد ضم تلك 
النائب  طالبت  بدورها  السكنية،  وحداتهم  الى  الزوايا 
صالح  النبيه  بمدينة  االهتمام  بــضــرورة  علوي  جليلة 
ــوزارة جــعــل الــمــديــنــة »جــنــة اهلل على  ــ قــائــلــة: بــإمــكــان الـ

األرض« من خال السواحل والمناطق المتميزة.
من جانبه قال النائب محمد األحمد إن المرسوم 
نص على أن تقوم وزارة اإلسكان برسم السياسة العامة 
للتحقق من تطبيق المخطط العمراني طبقا للقانون، 
واقتصاد  أفـــراد  بمصالح  يتعلق  االمــر  هــذا  أن  مضيفا 
دولـــــة، مــطــالــبــا بـــضـــرورة عــــدم تــأخــيــر مــصــالــح الــنــاس 
إعطاء  في  الوساطات  وقف  وأيضا  التصنيفات  بتأخير 
تصنيفات خاطئة، قائا رأينا أمورا كثيرة بها أخطاء في 
للتصنيفات  شاملة  مراجعة  نأمل  ولذلك  التصنيفات 

وان تسير األمور على الطريق الصحيح.
أن ماحظات جميع  اإلسكان  وزيــرة  أكــدت  بدورها 
الـــنـــواب ســيــتــم أخـــذهـــا بــعــيــن االعـــتـــبـــار، مــضــيــفــة أنــهــا 
النواب واالستماع إلى جميع  تتطلع إلى االجتماع مع 
الخطط  جميع  على  اإلشــــراف  مــؤكــدة  استفساراتهم، 
وتــحــقــيــق تطلعات  الــعــمــرانــي  بــالــتــخــطــيــط  الــمــتــعــلــقــة 

المواطنين.

الرفاعي يعتب على عبدالنبي والرئي�س يدافع

وجه النائب محمد الرفاعي اللوم إلى رئيس 
قائا  سلمان  عبدالنبي  الحكومة  برنامج  لجنة 
ــتـــب عــلــى رئـــيـــس الــلــجــنــة بـــشـــأن تــعــاطــيــه مع  »أعـ
برنامج الحكومة كون ما يصرح به في اإلعام هو 
كام متكرر وال يوجد به إيضاحات لما يحدث في 
اللجنة وهناك أمور تتطلب اإليضاح لدى الشارع، 
ويجب أن يكون هناك عمل جدي بشكل واضح ألن 
هناك الكثير من األمور، فيما رد رئيس المجلس 
عــلــى الــرفــاعــي قــائــا إنـــه يختلف عــمــا قــالــه، وأن 
هناك الكثير من األمور التي تحققت في البرنامج 
وأن النائب كان موجودا في اللجنة وما تم إضافته 

على البرنامج كان أمرا طيبا.
بدوره قال النائب عبدالنبي سلمان إن النائب 
الـــرفـــاعـــي مــــن األعــــضــــاء الــــذيــــن نــشــكــرهــم عــلــى 
حــضــورهــم وانـــه يــعــرف مــدى جــديــة األمـــور داخــل 
اللجنة، وإذا كان يريد أن يصل إلى الشارع أنه لم 
يتم األخذ بمرئياته، فإن الكثير من النواب قدموا 
المرئيات  جميع  دمج  »حاولنا  مضيفا  مرئياتهم، 

لنصل إلى تصور جيد«.

ال�سلوم يتلقى التهنئة 

من رئي�س المجل�س
تقدم رئيس مجلس النواب بالتهنئة إلى النائب أحمد 

الجمعية  رئــيــس  نــائــب  بمنصب  ــوزه  فـ بمناسبة  الــســلــوم 
ــيـــس الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة  الــبــرلــمــانــيــة اآلســـيـــويـــة ورئـ

بالجمعية، مضيفا أن هذا اإلنجاز البحريني اآلسيوي 
البحرينية  البرلمانية  للدبلوماسية  مكسبا  يعتبر 
وما تحظى به من مكانة وتقدير في ظل المسيرة 
التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المعظم.
الفوز  أن هذا  السلوم  النائب  أكد  من جهته 
ــم مــجــلــس الــــنــــواب ورئـــيـــس  ــدعـ ــاء نــتــيــجــة لـ ــ جـ
المجلس، مضيفا أن هذا المنصب هو للبحرين 
اآلســيــويــة،  الــبــرلــمــانــات  كــل  إلــى  وينقل صوتها 

الفتا إلى أنه تم البدء في العمل خال اليومين 
الماضيين ويتمنى أن يكون عند حسن الظن.  

قطاع ال�سياحة في عيون النواب
قراطة: �سم الآثار اإلى ال�سياحة.. الع�سيري: اإدراج اإيراداتها.. ال�سنو: تخفي�سات للمواطنين

تغطية: وليد دياب
تصوير - عبداألمير الساطنة

وافـــــق الــمــجــلــس عــلــى تــقــريــر لــجــنــة الــخــدمــات 
تنظيم  قانوني  بتعديل  بقانون  المرسوم  بخصوص 
للسياحة  البحرين  هيئة  وتنظيم  وإنــشــاء  السياحة 
النائب  الخدمات  لجنة  رئيس  أكد  حيث  والمعارض، 
العمل في  المرسوم جاء لتنظيم  أن  الصالح  ممدوح 
أهم  من  السياحي  القطاع  أن  مؤكدا  السياحة،  وزارة 
القطاعات ويحتاج إلى تسريع وتيرة العمل، وأن يكون 
للمواطنين  مناسبة  وأســعــار  داخــلــيــة  ســيــاحــة  هــنــاك 
في بعض المرافق، وعلى وزارة السياحة وضع برامج 
سياحية نوعية تستقطب أعداد كبيرة من السائحين.

المطالبة بثبات هيكل التخطيط العمراني ووقف الو�ساطة في الت�سنيفات
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 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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 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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محميد احملميد

عرضه  سيتم  ــة  واإلداريــ المالية  الــرقــابــة  تقرير  إن  وحيث 
ــام المقبلة، ومـــن ثم  ونــشــره فــي الــوســائــل اإلعــالمــيــة فــي األيــ
وقــرارات  إجــراءات  وسنشهد  التشريعية،  السلطة  في  مناقشته 
يتطلب  كذلك  األمــر  فــإن  التنفيذية،  السلطة  من  وتوجيهات 
والحفاظ على  العمل  نوعية تسهم في تطوير  بعض مبادرات 

المال العام.
فبين حين وآخر نطالع أخبارا عن محاكمة وتغريم أشخاص 
تهربوا من سداد الضريبة والقيمة المضافة، أو اختالس مبالغ 
القانون،  يعاقب عليها  بأعمال  قاموا  أو  أو مؤسسة،  من شركة 
مما يستوجب التفكير بإطالق وتدشين مبادرات وبرامج تعزز 
الشراكة المجتمعية في الحفاظ على المال العام، وفي زيادة 

الثقافة الرقابية. 
باألمس القريب تابعنا خبر قيام جهاز أبوظبي للمحاسبة 
بإطالق تطبيقه الذكي »ADAA Smart« الذي يوفر عددًا من 
المجتمع  أفــراد  لكافة  ويتيح  واجــب«،  »منصة  أبرزها  السمات، 
اإلبالغ عن أي مخالفات فساد مالي أو إداري قد تلحق باألموال 
والموارد العامة، ليس فقط للتحقيق فيها، وإنما لمنع حدوثها 
أيضًا، ما يشّجع حس المسؤولية المشتركة والثقافة الرقابية 

في الحفاظ على الموارد العامة في إمارة أبوظبي.
وجاء في الخبر: أن جهاز أبوظبي للمحاسبة يعمل بشكٍل 
مستمر على ابتكار وتطوير منصات رقمية وفقًا ألعلى المعايير 
تعتمد  والتي  المعلومات،  وأمــن  الخدمات  جــودة  في  المتبعة 
للبيانات  اآلمن  واالستخدام  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  على 
من خالل الحفاظ على السرية التامة للمستخدمين، بهدف 
الشفافية  ورفع مستويات  والمحاسبة،  المساءلة  ثقافة  تعزيز 
الجهات  أو على مستوى  األفــراد  والنزاهة، ســواء على مستوى 
والشركات الحكومية، بما يعزز سمعة إمارة أبوظبي، والثقة في 

نظامها المالي واالقتصادي.
وأشار جهاز أبوظبي للمحاسبة -كما ورد في الخبر- إلى أنه 
يمكن تحميل تطبيق »ADAA Smart« المتوافر على جوجل 
الوصول  المجتمع من  فئات  لتمكين جميع  وآبل ستور،  بالي 
واجب  منصة  مثل  بكل سهولة،  الجهاز  ومبادرات  منصات  إلى 
ومنصة مدققي الحسابات ومنصة اإلفصاح عن الذمم المالية، 
في  بالعمل  بااللتحاق  الراغبين  إمكانية  إلــى  باإلضافة  هــذا 
جهاز أبوظبي للمحاسبة استكمال نموذج طلب التوظيف عبر 

المنصة، ورفع المستندات المطلوبة بكل سهولة.
ودعا الجهاز كافة موظفي حكومة أبوظبي وأفراد المجتمع 
ومنصات جهاز  مــبــادرات  على  واالطــالع  التطبيق  تحميل  إلــى 
أبوظبي للمحاسبة التي تصب في استراتيجيته في االستغالل 

األمثل للموارد العامة واستدامتها.
لعل منصة »واجــب« فكرة جيدة في دعم جهود الدولة في 
مكافحة الفساد، ولعله حان الوقت لتطوير تعاملنا جميعا مع 

تقارير الرقابة السنوية.

malmahmeed7@gmail.com

من�صة »واجب«.. 

لمكافحة الف�صاد
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ــدت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى  أكــ
تـــاريـــخ  تــســجــيــل  أن  اإلداريـــــــــة 
مــيــالد الــمــوظــف فــي سجالت 
الهيئة  وســجــالت  عمله  جــهــة 
يــجــوز  لـــلـــتـــأمـــيـــن ال  الــــعــــامــــة 
ــا طــالــمــا تم  تــغــيــيــرهــا إطـــالقـ
تــســجــيــل عــمــر الـــمـــوظـــف في 
تـــلـــك الـــســـجـــالت بــالــطــريــقــة 
التي رسمها القانون، وقالت إن 
تاريخ ميالد الموظف المدون 
يــجــيــز  الـــهـــيـــئـــة ال  ــــالت  ــجـ ــ سـ
للمؤمن عليه وال للهيئة طلب 
بناء  فيه  المجادلة  أو  تغييره 
آخـــر يظهر  مــســتــنــد  أي  عــلــى 
بــعــد ذلــــك مــهــمــا كـــانـــت قــوتــه 
في إثبات تاريخ الميالد، جاء 
ذلك في حيثيات رفض دعوى 
مـــوظـــف تـــطـــالـــب الــتــأمــيــنــات 
المدون  ميالده  تاريخ  بتغيير 
ــان الــمــدعــي  فــي ســجــالتــهــا وكــ
أشار في دعواه التحق بالعمل 
بإحدى الوزارات منذ أكثر من 
الــتــقــاعــد عند  27 عــامــا وقـــرر 
الـ55 عاما، فتقدم بطلب  سن 
المبكر  التقاعد  إلــى  إحــالــتــه 
بــالــرفــض  قــوبــل  طــلــبــه  أن  إال 
على سند أنه مازال لم يتجاوز 
ذلــــك الـــســـن بــثــمــانــيــة أشــهــر، 
ميالده  تاريخ  ان  الــى  استنادا 
التحاقه  بــيــانــات  فــي  الــمــدون 
الميالد  تــاريــخ  وهـــو  بــالــعــمــل، 
ــــدى الــتــأمــيــنــات،  الــمــعــتــمــد لـ
مــشــيــرا الـــى أن ذلـــك الــتــاريــخ 
في جواز  ثابت  هو  لما  مغاير 
ســفــره وبــطــاقــة الــهــويــة، األمــر 
إقامة دعــواه،  إلــى  الــذي دفعه 
إلثــبــات عمر فــي جــواز السفر 
المعدل وإحالته إلى التقاعد، 
حـــيـــث نـــظـــرت الــمــحــكــمــة 
إلى ممثل  واستمعت  القضية 
يفيد  بما  تقدم  الــذي  الهيئة 
انـــه تـــم اعــتــمــاد تـــاريـــخ مــيــالد 
الـــمـــدعـــي الـــثـــابـــت فــــي جــــواز 

ــره الـــــــذي اعـــتـــمـــد عــلــيــه  ــفــ ســ
المدعي  بــيــانــات  تسجيل  فــي 
من  نسخة  وارفـــق  الوظيفية، 
جــــــواز ســـفـــر الـــمـــدعـــي، فــيــمــا 
على  الــمــدعــي  محامي  صمم 
دستورية  بــعــدم  ودفـــع  طلباته 
القرار   2 المادة  من   2 الفقرة 
 1985 لسنة   )2( رقــم  الــــوزاري 
الموظف  عمر  تحديد  بــشــأن 
الخاضع ألحكام القانون رقم 
بــتــنــظــيــم   1975 لــســنــة   )13(

معاشات ومكافآت التقاعد.
على  المحكمة  ردت  حيث 
الــدفــع بــعــدم دســتــوريــة الــمــادة 
2 من القرار الــوزاري رقم )2( 
لسنة 1985 بشأن تحديد عمر 
الــمــوظــف  الــخــاضــع ألحــكــام 
القانون رقم )13( لسنة 1975 
بــتــنــظــيــم مــعــاشــات ومــكــافــآت 
ــد، بــــأنــــه لـــمـــا كـــانـــت  ــاعــ ــقــ ــتــ الــ
الــمــادة 89 مــن ذلـــك الــقــانــون 
إصــدار  المالية  بــوزيــر  انــاطــت 
الالزمة  التنظيمية  الــقــرارات 
القانون،  ذلــك  أحكام  لتنفيذ 
وأضافت أن القرار السابق قد 
لقواعد  خاصا  تنظيما  تناول 

والتي  الموظف،  عمر  تحديد 
لـــم يكن  إذا  بــيــنــهــا حــالــة  مـــن 
لــلــمــوظــف شـــهـــادة مــيــالد ولــم 
ــحــــددا بــالــيــوم  يـــكـــن عـــمـــره مــ
لنظام  خضوعه  عند  والشهر 
التقاعد، آخذا باالعتبار نص 
الــقــانــون  ذات  مـــن   85 ــادة  ــمـ الـ
الــتــي تــنــاولــت تــوفــيــق اوضــــاع 
ــوا  ــانــ الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــــذيـــــن كــ
خــاضــعــيــن ألنــظــمــة الــتــقــاعــد 
السابقة  ومنها نظام »اعتزال 
ثم ال  المدنية  ومن  الخدمة 
ترى أن هذا الدفع غير جدي 

ومن ثم تلتفت عنه«. 
تاريخ  تعديل  طلبت  وعــن 
ــــالد الــــمــــدعــــي بـــســـجـــالت  ــيـ ــ مـ
أنه  المحكمة  فــأكــدت  الهيئة 
من المقرر وفقا لنص المادة 
)1( مــن الـــقـــرار الـــــوزاري رقــم 
تحديد  بشأن   198 لسنة   )2(
ــف الــــخــــاضــــع  ــ ــوظـ ــ ــمـ ــ عــــمــــر الـ
 )13( رقــــم  ــون  ــانـ ــقـ الـ ألحـــكـــام 
معاشات  بتنظيم   1975 لسنة 
ــآت الــــتــــقــــاعــــد عــلــى  ــ ــافــ ــ ــكــ ــ ومــ
أو  الميالد  شــهــادة  تعتبر  أنـــه  
الــمــســتــخــرج الـــرســـمـــي مــنــهــا 

النهائي  القضائي  الحكم  أو 
الـــــــصـــــــادر بـــقـــيـــد الـــــســـــن هــي 
الــوثــيــقــة الــرســمــيــة الــوحــيــدة 
الموظف  ميالد  تاريخ  إلثبات 
وفــي حــالــة عــدم وجـــود شهادة 
ــتــــخــــرج  الــــمــــســ أو  ــالد  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ الــ
الرسمي منها أو حكم قضائي 
نـــهـــائـــي بــقــيــد الـــســـن فــيــثــبــت 
عمر الموظف بما جاء بجواز 
ســفــره فـــإن لـــم يــكــن لـــه جـــواز 
ســفــر فــثــبــت عـــمـــره بــمــا جــاء 
لم  فإن  الشخصية،  بالبطاقة 
بطاقة  أو  سفر  جـــواز  لــه  يكن 
اللجنة  مــن  فبقرار  شخصية 

الطبية المختصة.
ذات  ان  ــت  ــ ــحــ ــ أوضــ ــا  ــمــ كــ
أنـــه إذا لم  إلـــى  الـــقـــرار أشــــار 
ميالد  شــهــادة  للموظف  يكن 
ولم يكن عمره محددا باليوم 
ــر فــــيــــكــــون بــالــنــســبــة  ــهــ ــشــ والــ
سبق  الــذيــن  الموظفين  إلــى 
فائدة  مــشــروع  فــي  اشتراكهم 
ــة الــمــدنــيــة  ــدمـ اعــــتــــزال الـــخـ
ــة الـــســـابـــقـــة( يــكــون  ــمـ )األنـــظـ
يــنــايــر  أول  مـــيـــالدهـــم  تـــاريـــخ 
ــي ولـــــــــدوا  ــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ مـــــــن الـ

لهم  يسبق  لــم  والــذيــن  فيها، 
االشــتــراك فــي مــشــروع فائدة 
ــة الــمــدنــيــة  ــدمـ اعــــتــــزال الـــخـ
يعتبر  الــســابــقــة(  )األنـــظـــمـــة 
ــاريــــخ مـــيـــالدهـــم مــــن الـــيـــوم  تــ
الــــــذي  الــــشــــهــــر  مــــــن  األول 

التحقوا فيه بالخدمة.
فــي  ــقــــرر  ــمــ الــ ان  وبـــيـــنـــت 
تــحــديــد  أن  الــتــمــيــيــز  قـــضـــاء 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 
االجــتــمــاعــيــة لــســن الــمــؤمــن 
عليه في سجالتها على النحو 
التأمين  قــانــون  رســمــه  الـــذي 
االجتماعي ال يجيز للمؤمن 
طلب  الهيئة  لتلك  وال  عليه 
أو المجادلة فيه بناء  تغييره 
يظهر  أخـــر  مستند  أي  عــلــى 
بعد ذلك مهما كانت قوته في 

إثبات تاريخ الميالد.
ــا كـــــان تـــاريـــخ  وقــــالــــت لـــمـ
تــم تسجيله  الــمــدعــي  مــيــالد 
التحاقه  وقــت  للقانون  وفقا 
بالعمل منذ أكثر من 27 عاما 
نهائيا  التحديد  هــذا  فيكون 
يجوز  وال  الهيئة،  به  وترتبط 
للمدعي معاودة طلب تغييره 
بــنــاء على  فــيــه  الــمــجــادلــة  أو 
يــظــهــر بعد  أخـــر  أي مــســتــنــد 
ذلــــك مــهــمــا كـــانـــت قـــوتـــه في 
إثـــبـــات تـــاريـــخ الــمــيــالد وعــلــى 
أساسه يستقر األمر في شأن 
ــلـــى نـــحـــو قــاطــع  الـــمـــدعـــي عـ
دخوله  منذ  له  وفًقا  ويعامل 
الــخــدمــة وطــــوال مـــدة بقائه 
المعاشات  مسائل  وفــى  فيها 
ــر الـــذي يضحى  بــعــدهــا، األمـ
معه الطلب الماثل غير قائم 
على أساس سليم من القانون 
ــــض، فـــلـــهـــذه  ــرفـ ــ ــالـ ــ جـــــديـــــرا بـ
المحكمة  حــكــمــت  األســـبـــاب 
بــــرفــــض الــــــدعــــــوى وألــــزمــــت 
ــوم الــــدعــــوى  ــ ــرسـ ــ ــي بـ ــدعــ ــمــ الــ

ومصروفاتها.

ت��اري��خ  ف���ي  ال��ت��ع��دي��ل  ي���ج���وز  ال  »االإداري�����������ة«: 

نهائيا »ال��ت��اأم��ي��ن��ات«  ���س��ج��ات  ف��ي  ال��م��وظ��ف  م��ي��اد 

���س��ي��دة ع���ل���ى  ال���ح���ك���م  ي���ن���اي���ر   25

م��ت��ه��م��ة ب��ج��ل��ب م���خ���درات م���ن اإي�����ران
حجزت المحكمة الكبرى 
ــيــــة ســـيـــدة  ــة قــــضــ ــيــ ــائــ ــنــ الــــجــ
خــمــســيــنــيــة مــتــهــمــة بــجــلــب 
بــقــصــد  ــبـــي  طـ قـــــرص   1600
ــؤثـــرات  االتــــجــــار وتـــعـــاطـــي مـ
يناير   25 جلسة  إلــى  عقلية 
لـــلـــحـــكـــم، وكــــانــــت الــمــتــهــمــة 
إيران  إلى  أنها سافرت  ادعت 
الــمــواد  تلك  وجلبت  للعالج 
عن طريق وصفة طبية وهي 
أدوية لمدة سنة، مؤكدة عدم 
تحتوي  الحبوب  بــأن  علمها 
ــدرة، حــيــث  ــ ــخـ ــ ــلـــى مـــــــواد مـ عـ
أمـــــرت الــمــحــكــمــة مــخــاطــبــة 
مــســتــشــفــى الـــطـــب الــنــفــســي 
لــلــتــأكــد مـــن الــمــلــف الــطــبــي 
لــديــهــا  ــان  ــ كـ وإن  لــلــمــتــهــمــة، 

ــه  ــن عـــدمـ ــ ــعــــالج مــ ــلــ ــلــــف لــ مــ
والــتــأكــد مـــن الــوصــفــة الــتــي 
والــتــأكــد  ــران  ــ إيـ مـــن  جلبتها 
عثر  التي  الكمية  مقدار  من 
للعالج  تكفي  وهــل  بحوزتها 
مدة عام بحسب الوصفة من 

عدمه.
الواقعة  تفاصيل  وتــعــود 
إلــــى أنــــه عــنــد عـــودتـــهـــا عبر 
مـــطـــار الــبــحــريــن تـــم الــشــك 
تفتيش  عــنــد  واتـــضـــح  فــيــهــا 
أقــراصــا  حــيــازتــهــا  حقيبتها 
حقائبها  على  مــوزعــة  طبية 
الــخــاصــة، كــمــا شــهــد ضابط 
لــه  وردت  أنـــــــه  الــــتــــحــــريــــات 
سرية  مــصــادر  مــن  معلومات 
قيامها  عــن  المتهمة  بــشــأن 

بجلب مواد مخدرة من إيران 
ومـــن ثــم تــقــوم تــرويــجــهــا في 
بالتعميم  فـــقـــام  الــبــحــريــن، 
عــلــيــهــا بــتــفــتــيــشــهــا تــفــتــيــش 
دقيق عندما تعود من إيران، 
ــر عــلــى  ــثـ ــنــــد وصــــولــــهــــا عـ وعــ
1600 قرص طبي اتضح انها 

مؤثرات عقلية.
حـــيـــث وجــــهــــت الـــنـــيـــابـــة 
ــة إلـــيـــهـــا تــهــمــة جــلــب  ــامـ ــعـ الـ
وحيازة مؤثرات عقلية بقصد 
ــوال  ــ ــار فــــي غـــيـــر االحــ ــجــ االتــ
الــمــرخــص بــهــا قــانــونــا، كما 
واحــرزت مؤثرين  انها حــازت 
عقليين بقصد التعاطي في 
بها  المرخص  االحـــوال  غير 

قانونا.

كتب: عبداألمير السالطنة

إثر  تعرض شاب بحريني إلصابات متفرقة 
حــــادث مـــــروري وقــــع بــيــن ســيــارتــيــن عــلــى شـــارع 
الشيخ خليفة بن سلمان عصر أمس )الثالثاء(.
أن  الــى  للحادث  االولــيــة  التفاصيل  وتشير 
والنصف  الثالثة  في  يقود سيارته  كان  بحرينيا 
مــن عــصــر أمـــس عــلــى شـــارع الــشــيــخ خليفة بن 
نفس  في  تسير  اخــرى  بسيارة  واصطدم  سلمان 

الحادث  عن  نتج  آخــر،  بحريني  يقودها  المسار 
اصـــابـــة أحــدهــمــا بــإصــابــات مــتــفــرقــة وتـــم نقله 
المستشفى  الــــى  الــوطــنــي  ــاف  ــعـ االسـ بــواســطــة 
ــرة، جـــاء  ــيـ ــبـ ــررت الـــســـيـــارتـــان بــتــلــفــيــات كـ ــ ــــضـ وتـ
الــســائــقــيــن مــســاره  ــد  بــســبــب تغيير أحـ الـــحـــادث 
الحادث  وقــوع  فــور  وقــد حضرت  بشكل مفاجئ، 
المركبتين  ازاحـــة  وتــم  والــمــرور  النجدة  شرطة 
من الشارع، وفتحت الجهات الرسمية التحقيق 

لمعرفة اسباب الحادث.

اإ�����س����اب����ة ب���ح���ري���ن���ي ف����ي ح����ادث 

م������������روري ب����ي����ن م���رك���ب���ت���ي���ن

تلقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
القابضة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  الشباب 
للنفط والغاز، النتائج األولية من شركة رايدر 
سكوت االستشارية حول االكتشافات المتعلقة 
مكمن  الـــواقـــع  تــحــت  الطبيعي  الــغــاز  بمكمن 
»الـــعـــنـــيـــزة«، حــيــث عــمــلــت شــركــة رايـــــدر ســكــوت 
تقييم  فــي  الطويلة  الخبرة  ذات  االســتــشــاريــة، 
مع  والــغــاز،  النفط  واالحتياطيات من  الــمــوارد 
شركة تطوير للبترول للتصديق على األحجام 
في  الــغــاز  مــن  اإلنتاجية  والكميات  المكتشفة 

الحقل.
األولية  بالنتائج  وأعــرب سموه عن سعادته 
التي اطلع عليها، حيث صرح سموه بأنها نتائج 
مــمــتــازة وتــدعــو إلـــى الــتــفــاؤل وتــمــهــد الــطــريــق 
لمزيد من عمليات التقييم والدراسة، كما أشاد 
ســمــوه بــالــجــهــود الــتــي قــامــت بــهــا شــركــة رايـــدر 
سكوت وشركة تطوير للبترول في هذا المشروع 
المهم الذي سيسهم في تحقيق رؤية المملكة 

االقتصادية 2030.
كما أشاد سموه بهذه االكتشافات الجديدة 
الـــتـــي ستسهم  الــطــبــيــعــي،  بـــالـــغـــاز  الــمــتــعــلــقــة 
حضرة  وطــمــوح  رؤيـــة  تحقيق  فــي  كبير  بشكل 

صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
السمو  وصاحب  البالد المعظم،  ملك  خليفة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــمــوارد  لتعزيز  الــــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
البحرين.  مملكة  فــي  قيمتها  ورفــع  الطبيعية 
وقد بدأت األعمال التقييمية واالختبارية بعد 
اإلعالن الرسمي في شهر نوفمبر الماضي عن 
اكتشاف مخزونين جديدين للغاز الطبيعي في 
الواقعين  و»الــجــوف«  »الجوبة«  طبقات  من  كل 
المنتجين  و»الــعــنــيــزة«  »الــخــف«  مكمني  تحت 
للغاز الطبيعي في مملكة البحرين. حضر هذا 
دينة،  بن  مبارك  بن  الدكتور محمد  االجتماع 
وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون 
الـــمـــنـــاخ، والــســيــد فــيــصــل الـــمـــحـــروس رئــيــس 
والسيد  للبترول،  تطوير  شركة  إدارة  مجلس 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  توماس  مارك 
والسيد  والــغــاز،  للنفط  القابضة  الشركة  في 
غسان المهنا، القائم بأعمال العضو المنتدب 
لشركة تطوير بجانب عدد من ممثلي الشركة.

إضافية  تقييمية  آبـــار  حفر  الــمــقــرر  ومــن 
بــرنــامــج  ــم  لـــدعـ و2024   2023 ــامـــي  عـ ــــالل  خـ
من  ابــتــداًء  المحتمل  واالســتــخــراج  التطوير 

أواخر عام 2024.

ال�سيخ نا�سر يطلع على النتائج االأولية لمكمن الغاز الطبيعي

2030 االكت�صافات الجديدة ت�صهم في دعم اأهداف ر�ؤية المملكة االقت�صادية 

} �صمو ال�صيخ نا�صر خالل االجتماع.

مع زيادة معدالت االإ�صابة بكور�نا عالميا..

مذعوري���ن  العي����ش  يمكنن���ا  ال  يوؤك���د:  القحطان���ي 

وعلين���ا اال�س���تعداد والتخطي���ط لا�س���تجابة ال�س���ريعة
كتبت: فاطمة علي

ذكـــــــر اســـــتـــــشـــــاري األمـــــــــراض 
بالمستشفى  والوبائيات  المعدية 
الوطني  الــفــريــق  عضو  العسكري 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
الــبــروفــيــســور مناف  )كـــوفـــيـــد-19( 
الــقــحــطــانــي فـــي تـــغـــريـــدة نــشــرهــا 
المنصة  في  الرسمي  موقعه  عبر 
وفــي ظل  أنــه  »تويتر«  االجتماعية 
بفيروس  االصــابــة  ازديـــاد معدالت 
كورونا »كوفيد 19« حول العالم، ال 
دائمة  حالة  في  نعيش  ان  يمكننا 

والتخطيط  االستعداد  يجب  بل  والقلق،  الذعر  من 
ــــس لــالســتــجــابــة الـــســـريـــعـــة لــلــمــخــاطــر  ــع االســ ــ ووضــ

الصحية المستقبلية.

وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل ذكـــرت 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة أن  مــنــظــمــة الـــصـــحـ
الــمــتــحــور الــجــديــد »اكــــس بـــي بي 
الـــذي  ــا  كــــورونــ فـــيـــروس  مـــن   »1.5
الواليات  رئيسي في  ينتشر بشكل 
بسهولة  ينتقل  ــا،  وأوروبـ المتحدة 
الــــــســــــالالت  مـــــــن  أي  مـــــــن  أكــــــبــــــر 
الــمــتــحــورة الــمــعــروفــة ســابــقــا، إذ 
يــشــعــر عــلــمــاء الــمــنــظــمــة بــالــقــلــق 
إزاء انتشاره على اعتبار انه األكثر 
السالالت  من  االنتشار  على  قــدرة 
ــيــــة الــــتــــي تـــــم اكـــتـــشـــافـــهـــا  الــــفــــرعــ
للمتحور أوميكرون، وقد تم رصده 
إلـــى مجموعة  دولـــة عــلــى األقـــل وهـــو ينتمي  فــي 29 
منذ  ينتشر  والـــذي  أومــيــكــرون،  المتحور  مــن  فرعية 

نهاية عام 2021.

} مناف القحطاني.
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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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م�شطفى ال�شاخوري:

املعنية  الربملانية  اللجنة  رئي�س  النواب  جمل�س  لرئي�س  الول  النائب  اأعلن 

على  بالإجماع  وافقت  اللجنة  باأن  �شلمان  عبدالنبي  احلكومة  برنامج  مبناق�شة 

برنامج احلكومة لالأعوام من 2023 وحتى 2026، يف اجتماعها اأم�س الثالثاء.

وذكر باأنه من املزمع عقد جل�شة ا�شتثنائية غًدا اخلمي�س للمجل�س للت�شويت 

النهائي على الربنامج املتوافق عليه بني الطرفني.

يف  جناحها  اأن  بعد  جاءت  الربنامج  على  اللجنة  موافقة  باأن  �شلمان  وقال 

اعتمد  حيث  اأم�س،   %100 بن�شبة  احلكومي  الفريق  مع  توافقات  اإىل  الو�شول 

يف  ت�شمينها  النواب  طلب  التي  والإ�شافات  التعديالت  اأغلب  احلكومي  الفريق 

الربنامج احلكومي.

واملبادئ  الأهداف  على  احلكومي  الفريق  مع  توافقت  اللجنة  باأن  واأو�شح 

حت�شني  مبحور  يتعلق  فيما  �شيما  ومرئياتهم  النواب  مبطالب  املتعلقة  العامة 

مناق�شة  �شتتم  فيما  للمواطنني،  حقيقية  مكا�شب  اإ�شافة  ت�شّمن  والذي  املعي�شة 

التفا�شيل يف م�شروع امليزانية العامة للدولة.

الطرفني جاء  بني  النهائي  التوافق  باأن  اأم�س  عقده  موؤمتر �شحفي  وذكر يف 

بعد نقا�س ا�شتمر طيلة �شهر كامل تقريبا تخللته 4 اجتماعات مع احلكومة و10 

اجتماعات للجنة الربملانية املعنية بربنامج عمل احلكومة متخ�س عنها تعديالت 

للمواطنني  املقدم  املايل  الدعم  ا�شتمرار  على  والتوافق  الربنامج،  على  جوهرية 

املقبلة،  امليزانية  يف  وت�شمينها  للمتقاعدين  ال�شنوية  الزيادة  ومترير  وزيادته، 

برنامج  يف  ت�شمينها  �شيتم  التي  البنود  من  عدد  على  املبدئي  للتوافق  اإ�شافة 

امليزانية املزمع عر�شه على النواب مار�س املقبل، والعمل خالل الفرتة املقبلة على 

جعل البحريني اخليار الأول يف القطاعني.

عدة،  حماور  �شملت  مبادرة   185 على  التوافق  مت  اأنه  اىل  �شلمان  واأ�شار 

و�شملت اأغلب القطاعات احليوية التي �شيتم العمل عليها خالل ال�شنوات الأربع 

املقبلة.

وحول اأبرز املحاور والبنود التي مت التوافق عليها، قال النائب الأول لرئي�س 

جمل�س النواب رئي�س اللجنة الربملانية لدرا�شة برنامج احلكومة عبدالنبي �شلمان 

اإن التوافقات النهائية التي و�شلت لها اللجنة مع الفريق احلكومي تن�س بو�شوح 

على احلفاظ على القوة ال�شرائية، وهو ما يعني عدم فر�س اأي �شرائب اأو ر�شوم 

على املواطنني، وفق تعبريه.

الجتماعية  امل�شاعدات  بتطوير  تق�شي  النهائية  التوافقات  اأن  �شلمان  وذكر 

املقّدمة للمواطنني، مبا يف ذلك عالوة الغالء.

املقدمة لالأ�شر  اآليات جديدة للدعوم احلكومية  املزمع طرح  اأنه من  كما ذكر 

ذوي الدخل املحدود، �شتت�شح تفا�شيلها ب�شكل اأو�شح فيما بعد.

عناوين  واإمنا  وتفا�شيل،  ون�شب  اأرقام  على  يحتِو  مل  الربنامج  اإن  وقال 

يف  البع�س  بها  حتّدث  التي  املعلومات  من  كثرًيا  اأن  اإىل  لفًتا  عامة،  وخطوط 

)ال�شو�شال ميديا( حول »الزيادات« غري �شحيحة.

وقال �شلمان اإن النواب طرحوا تو�شيع �شريحة الدعم للكهرباء من 3 اآلف اىل 

5 اآلف وحدة، اإل ان هذا مل ي�شّمن يف الربنامج حتى الآن، اإذ اإنه بحاجة لإقراره 

الكهرباء يف  دعم  كفاءة  رفع  توافق على  هناك  واإن  للدولة،  العامة  امليزانية  يف 

الربنامج احلكومي، مبا ي�شمح باإعادة النظر يف النظام املعمول به حالًيا ليكون 

موجًها لالأ�شر ذات الدخل املحدود.

وحول ت�شّور النواب للدعومات، قال �شلمان اإن النواب اأعدوا �شيناريوهات 

وجداول متكاملة للعالوات والفئات امل�شتحقة لها واملبالغ وكل التفا�شيل، وهي 

الربنامج  لكون  عليها وذلك  التوافق  يتم  اأنه مل  اإل  تتوقعه احلكومة،  اأعلى مما 

ل يحوي غري حماور وبنود عامة دون تفا�شيل واأرقام، موؤكًدا: »نحن ملتزمون 

بفتوى هيئة الإفتاء والراأي القانوين باأن ي�شم الربنامج حماور وبنوًدا عامة دون 

تفا�شيل، وهي فتوى ملزمة للطرفني، حتى لو كان طموحنا اأن تكون هنالك ن�شب 

واأرقام وا�شحة«.

احلكومة  قدمتها  التي  ال�شمانات  حول  لـ»الأيام«  �شوؤال  عن  اإجابته  ويف 

اأكد النائب الول ان النواب مل  اأو �شرائب،  اأي ر�شوم  للنواب يف عدم ا�شتحداث 

ي�ش�شتفوا اأي نية لدى احلكومة يف فر�س �شرائب جديدة، كما اأنها اأكدت يف اأغلب 

الجتماعات اأنه لن يتم فر�س اأي �شرائب اأو ر�شوم اإل بقانون، ما يعني اأن الكرة 

يف ملعب النواب يف هذا اجلانب، اإذ اإنه لن يتم مترير اأي من هذه الر�شوم اإل بعد 

عر�شها على املجل�س، »ولدينا ثقة يف اأن املجل�س احلايل لن ميرر اأي �شيء يف هذا 

املجال«. وقال �شلمان: »نعم ل توجد �شمانات مكتوبة يف ما ناق�شناه، ولكن لدينا 

كامل الثقة يف حكومة �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، فاحلكومة قدمت لنا 

ما ميّكن من حتقيق توافقات على جوهر املطالب واملحاور والبنود«.

مرتبطة  حماور  احلكومة  عمل  برنامج  ت�شمني  مت  اأنه  اإىل  �شلمان  واأ�شار 

ودعمه  الإعالم  وتطوير  واملجالت  ال�شحف  دعم  والريا�شة،  ال�شباب  بال�شحة، 

باملزيد من الدعوم ورفع تناف�شيته وا�شتدامته، وتطوير الكوادر احلكومية وامل�شار 

الرقمي احلكومي، ورفع اإنتاجية املواطن وتعزيز البداع والبتكار.

توافقات على املبادئ والأهداف.. والتفا�صيل يف امليزانية العامة للدولة

»برملانية برنامج احلكومة«: موافقة بالإجماع.. وجل�صة ا�صتثنائية للنواب غًدا

امل��ت��ق��اع��دي��ن ا����ص���ت���م���رار زي�������ادة  ����ص���ف���وي ع���ل���ى  اأو �����ص����رائ����ب.. وت����واف����ق  ����ص���ل���م���ان: ل ر�����ص����وم 

ت��ن��ف��ي��ذ ال�������ص���م���ان ال�������ص���ح���ي ب�����ص��ك��ل جم�����اين ل���ل���م���واط���ن���ن م����ع ����ص���رع���ة اخل����دم����ة ال�����ص��ح��ي��ة

امل�����ايل وال��������ت��������وازن  امل����ال����ي����ة  وال������ص�����ت�����دام�����ة  ال�����ع�����ام  ال������َدي������ن  اإدارة  حل�������ص���ن  اإج���������������راءات 

10 مبادرات لتح�صن امل�صتوى املعي�صي.. وتعزيز فر�ص توظيف البحرينين يف القطاعن

تعّرف على الإ�صافات التي جنح النواب بت�صمينها يف الربنامج احلكومي

حمرر ال�شوؤون الربملانية:

برنامج  بدرا�شة  املكلفة  الربملانية  اللجنة  جنحت 

احلكومي  الفريق  مع  توافقات  اإىل  الو�شول  يف  احلكومة 

اأم�س، بعد مداولت ا�شتمّرت على مدى اأ�شابيع.

على  وافقت  احلكومة  اإن  لـ»الأيام«  م�شادر  وقالت 

اللجنة  رفعتها  التي  واملقرتحات  املرئيات  من   %80 حوايل 

اإىل الفريق احلكومي، واأبدت مرونًة كبرية يف تفهم مطالب 

النواب ومقرتحاتهم.

وبح�شب التقرير الذي ح�شلت عليه »الأيام« اأم�س، فقد 

اإ�شافة حمور جديد - مل يكن موجوًدا يف  جنح النواب يف 

ال�شيغة الأوىل للربنامج - حول حت�شني امل�شتوى املعي�شي 

»رفع  م�شّمى  حتت  يكون  اأن  احلكومة  اقرتحت  والذي 

مكت�شبات  على  يحافظ  مبا  للمواطنني  املعي�شي  امل�شتوى 

املواطنني«، وت�شمن املحور حوايل 10 مبادرات هامة، وهي 

كالتايل:

املقدمة  الجتماعية  واحلماية  الدعم  كفاءة  رفع   -1

لرفع  والقت�شادي  املايل  الدعم  برامج  وتطوير  للمواطنني، 

كفاءة توجيه الدعم مل�شتحقيه، مبا يلّبي احتياجات املواطنني 

الكرمية مبا  احلياة  الكامل من  لهم حّقهم  الأ�شا�شية ويوّفر 

يحافظة على مكت�شبات املواطنني.

2- احلفاظ على ال�شتقرار القت�شادي والقوة ال�شرائية 

للمواطن.

من  مل�شتحقيه  احلكومي  الدعم  تقدمي  اآليات  تطوير   -3

املواطنني مبا يلّبي احتياجاتهم الأ�شا�شية ويوّفر لهم حّقهم 

الكامل يف احلياة الكرمية.

4- تطوير امل�شاعدات الجتماعية املقدمة للمواطنني مبا 

يف ذلك عالوة الغالء.

5- تطوير اخلدمات الجتماعية املقدمة للطفل والأ�شرة 

وامل�شّنني وذوي الإعاقة )ذوي الهمم(.

ومتميزة  مالئمة  لئقة  اإ�شكانية  خدمات  توفري   -6

للمواطنني.

7- دعم املواطنني يف اجلامعات واملعاهد احلكومية.

اإىل  بتوجيهه  واملاء  الكهرباء  دعم  كفاءة  زيادة   -8

م�شتحقيه.

ال�شنايق  ا�شتدامة  اأجل  من  اجلهود  كافة  ت�شخري   -9

التقاعدية بتو�شيع قاعدة امل�شرتكني، وذلك عن طريق خلق 

الفر�س الواعدة ذات الأجر املجزي للمواطنني.

10- تبّني ال�شيا�شات التي ترفع امل�شتوى املعي�شي مبا 

يحافظ على القوة ال�شرائية للمتقاعدين.

كما ت�شمنت الإ�شافات التي جنح النواب يف متريرها يف 

الربنامج احلكومي النقاط التالية:

- طرح برامج ومبادرات لرفع النتاجية مبا يتوافق مع 

وتعزيز  املواطنني  اجور  رفع  بهدف  العمل  �شوق  متطلبات 

القطاع  بالتعاون مع  واأ�شا�شي  اول  فر�س توظيفهم كخيار 

اخلا�س. 

فر�س  خللق  الواعدة  القطاعات  تنمية  على  العمل   -

بال�شراكة  للمواطنني  املجزي  الجر  ذات  النوعية  التوظيف 

مع القطاع اخلا�س.

لالرتقاء  ال�شحي  ال�شمان  م�شروع  تنفيذ  موا�شلة   -

باخلدمات ال�شحية للمواطنني، مع �شهولة و�شرعة ح�شول 

املواطنني على اخلدمة ال�شحية الأ�شا�شية ب�شكل جماين.

لتحقيق  تهدف  التي  والجراءات  ال�شيا�شات  تنفيذ   -

العام  الدين  ادارة  املالية وح�شن  وال�شتدامة  املايل  التوزان 

مبا يحقق اخلري للوطن واملواطن.

مبنظومة  امل�شا�س  لعدم  التعليمية  املناهج  تعزيز   -

القيم والتقاليد مبا ل يتعار�س مع قيم ال�شريعة الإ�شالمية 

ال�شمحاء والفطرة الإن�شانية ال�شليمة.

مع  بال�شراكة  والبتكار  العلمي  البحث  ت�شجيع   -

املوؤ�ش�شات التعليمية والرتقاء به.

التطوعي  والعمل  املجتمعية  ال�شراكة  مفاهيم  تعزيز   -

وال�شتفادة من خربات املتقاعدين كل بح�شب تخ�ش�شه.

- التو�شع يف م�شاريع الأمن الغذائي وتقدمي الدعم الالزم 

لها، بالتعاون مع القطاع اخلا�س، وحتفيزه للم�شاهمة يف 

هذه امل�شاريع.

- ا�شتمرار جهود مكافحة الف�شاد املايل والإداري وتعزيز 

على  واملحافظة  و�شفافية  نزاهة  الأكرث  واملمار�شات  الوعي 

املال العام.

- العمل على توفري املرافق العامة يف جميع حمافظات 

اململكة والرتقاء بها و�شيانتها.

اجلماعي  والنقل  التنقل  اأنظمة  فاعلية  تعزيز   -

والطرق يف اململكة وتنوعها، وو�شع خطة زمنية لتخفيف 

الزدحامات املرورية.

تعزيًزا  ال�شتهالك  وتر�شيد  املياه  اإنتاج  كفاءة  رفع   -

مل�شاعي ال�شتدامة.

واأنظمة  ال�شحي  ال�شرف  اأنظمة  تطوير  موا�شلة   -

�شرف مياه الأمطار وو�شع احللول ملواكبة متطلبات التطور 

العمراين.

جلنة در��شة برنامج �حلكومة »�شورة �أر�شيفية«

»���ص��وري��ة ال����رد ع��ل��ى اخل���ط���اب ال�����ص��ام��ي« ت��ع��ّد ت��ق��ري��ره��ا ال��ن��ه��ائ��ي
اأنهت جلنة الرد على اخلطاب امللكي ال�شامي مبجل�س ال�شورى خالل 

اجتماعها املنعقد �شباح اأم�س الثالثاء برئا�شة جمال حممد فخرو النائب 

الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى، بحث امل�شّودة الأوىل مل�شروع الرد على 

اخلطاب امللكي ال�شامي ل�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

النعقاد  دور  اأعمال  بافتتاح  جاللته  تف�شل  لدى  املعظم  البالد  عاهل 

العادي الأول من الف�شل الت�شريعي ال�شاد�س، حيث قررت اللجنة اإعداد 

املجل�س متهيًدا لعر�شه يف احدى  النهائي لرفعه لهيئة مكتب  التقرير 

اجلل�شات القادمة.

اخلطاب  على  الرد  م�شودة  اأن  فخرو  اأو�شح  الجتماع  وخالل 

املا�شي،  الجتماع  يف  اإعدادها  على  التفاق  جرى  التي  ال�شامي  امللكي 

للجنة  رفعت  والتي  املجل�س،  اأع�شاء  واقرتاحات  مالحظات  ت�شمنت 

لبناء م�شروع الرد ب�شورة اأكرث �شمولية لكافة املالحظات الواردة اإىل 

اللجنة. واأكد فخرو �شكره وتقديره ملا تقدم به ال�شادة اأع�شاء املجل�س 

من اأفكار ومقرتحات عك�شت احلر�س على التعاطي باإيجابية جتاه ما 

تناوله اخلطاب ال�شامي والدفع بعمل اللجنة لقيامها مبهامها يف اإعداد 

التقرير على اأف�شل وجه، وذلك انطالًقا من اأهمية اأن يعك�س الرد خمتلف 

يالم�س  مبا  املجل�س  اأع�شاء  ال�شعادة  لأ�شحاب  والآراء  النظر  وجهات 

كافة اجلوانب باململكة.

�جتماع

 جلنة �لرد 

على �خلطاب

 �مللكي �ل�شامي
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م�شطفى ال�شاخوري:

املعنية  الربملانية  اللجنة  رئي�س  النواب  جمل�س  لرئي�س  الول  النائب  اأعلن 

على  بالإجماع  وافقت  اللجنة  باأن  �شلمان  عبدالنبي  احلكومة  برنامج  مبناق�شة 

برنامج احلكومة لالأعوام من 2023 وحتى 2026، يف اجتماعها اأم�س الثالثاء.

وذكر باأنه من املزمع عقد جل�شة ا�شتثنائية غًدا اخلمي�س للمجل�س للت�شويت 

النهائي على الربنامج املتوافق عليه بني الطرفني.

يف  جناحها  اأن  بعد  جاءت  الربنامج  على  اللجنة  موافقة  باأن  �شلمان  وقال 

اعتمد  حيث  اأم�س،   %100 بن�شبة  احلكومي  الفريق  مع  توافقات  اإىل  الو�شول 

يف  ت�شمينها  النواب  طلب  التي  والإ�شافات  التعديالت  اأغلب  احلكومي  الفريق 

الربنامج احلكومي.

واملبادئ  الأهداف  على  احلكومي  الفريق  مع  توافقت  اللجنة  باأن  واأو�شح 

حت�شني  مبحور  يتعلق  فيما  �شيما  ومرئياتهم  النواب  مبطالب  املتعلقة  العامة 

مناق�شة  �شتتم  فيما  للمواطنني،  حقيقية  مكا�شب  اإ�شافة  ت�شّمن  والذي  املعي�شة 

التفا�شيل يف م�شروع امليزانية العامة للدولة.

الطرفني جاء  بني  النهائي  التوافق  باأن  اأم�س  عقده  موؤمتر �شحفي  وذكر يف 

بعد نقا�س ا�شتمر طيلة �شهر كامل تقريبا تخللته 4 اجتماعات مع احلكومة و10 

اجتماعات للجنة الربملانية املعنية بربنامج عمل احلكومة متخ�س عنها تعديالت 

للمواطنني  املقدم  املايل  الدعم  ا�شتمرار  على  والتوافق  الربنامج،  على  جوهرية 

املقبلة،  امليزانية  يف  وت�شمينها  للمتقاعدين  ال�شنوية  الزيادة  ومترير  وزيادته، 

برنامج  يف  ت�شمينها  �شيتم  التي  البنود  من  عدد  على  املبدئي  للتوافق  اإ�شافة 

امليزانية املزمع عر�شه على النواب مار�س املقبل، والعمل خالل الفرتة املقبلة على 

جعل البحريني اخليار الأول يف القطاعني.

عدة،  حماور  �شملت  مبادرة   185 على  التوافق  مت  اأنه  اىل  �شلمان  واأ�شار 

و�شملت اأغلب القطاعات احليوية التي �شيتم العمل عليها خالل ال�شنوات الأربع 

املقبلة.

وحول اأبرز املحاور والبنود التي مت التوافق عليها، قال النائب الأول لرئي�س 

جمل�س النواب رئي�س اللجنة الربملانية لدرا�شة برنامج احلكومة عبدالنبي �شلمان 

اإن التوافقات النهائية التي و�شلت لها اللجنة مع الفريق احلكومي تن�س بو�شوح 

على احلفاظ على القوة ال�شرائية، وهو ما يعني عدم فر�س اأي �شرائب اأو ر�شوم 

على املواطنني، وفق تعبريه.

الجتماعية  امل�شاعدات  بتطوير  تق�شي  النهائية  التوافقات  اأن  �شلمان  وذكر 

املقّدمة للمواطنني، مبا يف ذلك عالوة الغالء.

املقدمة لالأ�شر  اآليات جديدة للدعوم احلكومية  املزمع طرح  اأنه من  كما ذكر 

ذوي الدخل املحدود، �شتت�شح تفا�شيلها ب�شكل اأو�شح فيما بعد.

عناوين  واإمنا  وتفا�شيل،  ون�شب  اأرقام  على  يحتِو  مل  الربنامج  اإن  وقال 

يف  البع�س  بها  حتّدث  التي  املعلومات  من  كثرًيا  اأن  اإىل  لفًتا  عامة،  وخطوط 

)ال�شو�شال ميديا( حول »الزيادات« غري �شحيحة.

وقال �شلمان اإن النواب طرحوا تو�شيع �شريحة الدعم للكهرباء من 3 اآلف اىل 

5 اآلف وحدة، اإل ان هذا مل ي�شّمن يف الربنامج حتى الآن، اإذ اإنه بحاجة لإقراره 

الكهرباء يف  دعم  كفاءة  رفع  توافق على  هناك  واإن  للدولة،  العامة  امليزانية  يف 

الربنامج احلكومي، مبا ي�شمح باإعادة النظر يف النظام املعمول به حالًيا ليكون 

موجًها لالأ�شر ذات الدخل املحدود.

وحول ت�شّور النواب للدعومات، قال �شلمان اإن النواب اأعدوا �شيناريوهات 

وجداول متكاملة للعالوات والفئات امل�شتحقة لها واملبالغ وكل التفا�شيل، وهي 

الربنامج  لكون  عليها وذلك  التوافق  يتم  اأنه مل  اإل  تتوقعه احلكومة،  اأعلى مما 

ل يحوي غري حماور وبنود عامة دون تفا�شيل واأرقام، موؤكًدا: »نحن ملتزمون 

بفتوى هيئة الإفتاء والراأي القانوين باأن ي�شم الربنامج حماور وبنوًدا عامة دون 

تفا�شيل، وهي فتوى ملزمة للطرفني، حتى لو كان طموحنا اأن تكون هنالك ن�شب 

واأرقام وا�شحة«.

احلكومة  قدمتها  التي  ال�شمانات  حول  لـ»الأيام«  �شوؤال  عن  اإجابته  ويف 

اأكد النائب الول ان النواب مل  اأو �شرائب،  اأي ر�شوم  للنواب يف عدم ا�شتحداث 

ي�ش�شتفوا اأي نية لدى احلكومة يف فر�س �شرائب جديدة، كما اأنها اأكدت يف اأغلب 

الجتماعات اأنه لن يتم فر�س اأي �شرائب اأو ر�شوم اإل بقانون، ما يعني اأن الكرة 

يف ملعب النواب يف هذا اجلانب، اإذ اإنه لن يتم مترير اأي من هذه الر�شوم اإل بعد 

عر�شها على املجل�س، »ولدينا ثقة يف اأن املجل�س احلايل لن ميرر اأي �شيء يف هذا 

املجال«. وقال �شلمان: »نعم ل توجد �شمانات مكتوبة يف ما ناق�شناه، ولكن لدينا 

كامل الثقة يف حكومة �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، فاحلكومة قدمت لنا 

ما ميّكن من حتقيق توافقات على جوهر املطالب واملحاور والبنود«.

مرتبطة  حماور  احلكومة  عمل  برنامج  ت�شمني  مت  اأنه  اإىل  �شلمان  واأ�شار 

ودعمه  الإعالم  وتطوير  واملجالت  ال�شحف  دعم  والريا�شة،  ال�شباب  بال�شحة، 

باملزيد من الدعوم ورفع تناف�شيته وا�شتدامته، وتطوير الكوادر احلكومية وامل�شار 

الرقمي احلكومي، ورفع اإنتاجية املواطن وتعزيز البداع والبتكار.

توافقات على املبادئ والأهداف.. والتفا�صيل يف امليزانية العامة للدولة

»برملانية برنامج احلكومة«: موافقة بالإجماع.. وجل�صة ا�صتثنائية للنواب غًدا

امل��ت��ق��اع��دي��ن ا����ص���ت���م���رار زي�������ادة  ����ص���ف���وي ع���ل���ى  اأو �����ص����رائ����ب.. وت����واف����ق  ����ص���ل���م���ان: ل ر�����ص����وم 

ت��ن��ف��ي��ذ ال�������ص���م���ان ال�������ص���ح���ي ب�����ص��ك��ل جم�����اين ل���ل���م���واط���ن���ن م����ع ����ص���رع���ة اخل����دم����ة ال�����ص��ح��ي��ة

امل�����ايل وال��������ت��������وازن  امل����ال����ي����ة  وال������ص�����ت�����دام�����ة  ال�����ع�����ام  ال������َدي������ن  اإدارة  حل�������ص���ن  اإج���������������راءات 

10 مبادرات لتح�صن امل�صتوى املعي�صي.. وتعزيز فر�ص توظيف البحرينين يف القطاعن

تعّرف على الإ�صافات التي جنح النواب بت�صمينها يف الربنامج احلكومي

حمرر ال�شوؤون الربملانية:

برنامج  بدرا�شة  املكلفة  الربملانية  اللجنة  جنحت 

احلكومي  الفريق  مع  توافقات  اإىل  الو�شول  يف  احلكومة 

اأم�س، بعد مداولت ا�شتمّرت على مدى اأ�شابيع.

على  وافقت  احلكومة  اإن  لـ»الأيام«  م�شادر  وقالت 

اللجنة  رفعتها  التي  واملقرتحات  املرئيات  من   %80 حوايل 

اإىل الفريق احلكومي، واأبدت مرونًة كبرية يف تفهم مطالب 

النواب ومقرتحاتهم.

وبح�شب التقرير الذي ح�شلت عليه »الأيام« اأم�س، فقد 

اإ�شافة حمور جديد - مل يكن موجوًدا يف  جنح النواب يف 

ال�شيغة الأوىل للربنامج - حول حت�شني امل�شتوى املعي�شي 

»رفع  م�شّمى  حتت  يكون  اأن  احلكومة  اقرتحت  والذي 

مكت�شبات  على  يحافظ  مبا  للمواطنني  املعي�شي  امل�شتوى 

املواطنني«، وت�شمن املحور حوايل 10 مبادرات هامة، وهي 

كالتايل:

املقدمة  الجتماعية  واحلماية  الدعم  كفاءة  رفع   -1

لرفع  والقت�شادي  املايل  الدعم  برامج  وتطوير  للمواطنني، 

كفاءة توجيه الدعم مل�شتحقيه، مبا يلّبي احتياجات املواطنني 

الكرمية مبا  احلياة  الكامل من  لهم حّقهم  الأ�شا�شية ويوّفر 

يحافظة على مكت�شبات املواطنني.

2- احلفاظ على ال�شتقرار القت�شادي والقوة ال�شرائية 

للمواطن.

من  مل�شتحقيه  احلكومي  الدعم  تقدمي  اآليات  تطوير   -3

املواطنني مبا يلّبي احتياجاتهم الأ�شا�شية ويوّفر لهم حّقهم 

الكامل يف احلياة الكرمية.

4- تطوير امل�شاعدات الجتماعية املقدمة للمواطنني مبا 

يف ذلك عالوة الغالء.

5- تطوير اخلدمات الجتماعية املقدمة للطفل والأ�شرة 

وامل�شّنني وذوي الإعاقة )ذوي الهمم(.

ومتميزة  مالئمة  لئقة  اإ�شكانية  خدمات  توفري   -6

للمواطنني.

7- دعم املواطنني يف اجلامعات واملعاهد احلكومية.

اإىل  بتوجيهه  واملاء  الكهرباء  دعم  كفاءة  زيادة   -8

م�شتحقيه.

ال�شنايق  ا�شتدامة  اأجل  من  اجلهود  كافة  ت�شخري   -9

التقاعدية بتو�شيع قاعدة امل�شرتكني، وذلك عن طريق خلق 

الفر�س الواعدة ذات الأجر املجزي للمواطنني.

10- تبّني ال�شيا�شات التي ترفع امل�شتوى املعي�شي مبا 

يحافظ على القوة ال�شرائية للمتقاعدين.

كما ت�شمنت الإ�شافات التي جنح النواب يف متريرها يف 

الربنامج احلكومي النقاط التالية:

- طرح برامج ومبادرات لرفع النتاجية مبا يتوافق مع 

وتعزيز  املواطنني  اجور  رفع  بهدف  العمل  �شوق  متطلبات 

القطاع  بالتعاون مع  واأ�شا�شي  اول  فر�س توظيفهم كخيار 

اخلا�س. 

فر�س  خللق  الواعدة  القطاعات  تنمية  على  العمل   -

بال�شراكة  للمواطنني  املجزي  الجر  ذات  النوعية  التوظيف 

مع القطاع اخلا�س.

لالرتقاء  ال�شحي  ال�شمان  م�شروع  تنفيذ  موا�شلة   -

باخلدمات ال�شحية للمواطنني، مع �شهولة و�شرعة ح�شول 

املواطنني على اخلدمة ال�شحية الأ�شا�شية ب�شكل جماين.

لتحقيق  تهدف  التي  والجراءات  ال�شيا�شات  تنفيذ   -

العام  الدين  ادارة  املالية وح�شن  وال�شتدامة  املايل  التوزان 

مبا يحقق اخلري للوطن واملواطن.

مبنظومة  امل�شا�س  لعدم  التعليمية  املناهج  تعزيز   -

القيم والتقاليد مبا ل يتعار�س مع قيم ال�شريعة الإ�شالمية 

ال�شمحاء والفطرة الإن�شانية ال�شليمة.

مع  بال�شراكة  والبتكار  العلمي  البحث  ت�شجيع   -

املوؤ�ش�شات التعليمية والرتقاء به.

التطوعي  والعمل  املجتمعية  ال�شراكة  مفاهيم  تعزيز   -

وال�شتفادة من خربات املتقاعدين كل بح�شب تخ�ش�شه.

- التو�شع يف م�شاريع الأمن الغذائي وتقدمي الدعم الالزم 

لها، بالتعاون مع القطاع اخلا�س، وحتفيزه للم�شاهمة يف 

هذه امل�شاريع.

- ا�شتمرار جهود مكافحة الف�شاد املايل والإداري وتعزيز 

على  واملحافظة  و�شفافية  نزاهة  الأكرث  واملمار�شات  الوعي 

املال العام.

- العمل على توفري املرافق العامة يف جميع حمافظات 

اململكة والرتقاء بها و�شيانتها.

اجلماعي  والنقل  التنقل  اأنظمة  فاعلية  تعزيز   -

والطرق يف اململكة وتنوعها، وو�شع خطة زمنية لتخفيف 

الزدحامات املرورية.

تعزيًزا  ال�شتهالك  وتر�شيد  املياه  اإنتاج  كفاءة  رفع   -

مل�شاعي ال�شتدامة.

واأنظمة  ال�شحي  ال�شرف  اأنظمة  تطوير  موا�شلة   -

�شرف مياه الأمطار وو�شع احللول ملواكبة متطلبات التطور 

العمراين.

جلنة در��شة برنامج �حلكومة »�شورة �أر�شيفية«

»���ص��وري��ة ال����رد ع��ل��ى اخل���ط���اب ال�����ص��ام��ي« ت��ع��ّد ت��ق��ري��ره��ا ال��ن��ه��ائ��ي
اأنهت جلنة الرد على اخلطاب امللكي ال�شامي مبجل�س ال�شورى خالل 

اجتماعها املنعقد �شباح اأم�س الثالثاء برئا�شة جمال حممد فخرو النائب 

الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى، بحث امل�شّودة الأوىل مل�شروع الرد على 

اخلطاب امللكي ال�شامي ل�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

النعقاد  دور  اأعمال  بافتتاح  جاللته  تف�شل  لدى  املعظم  البالد  عاهل 

العادي الأول من الف�شل الت�شريعي ال�شاد�س، حيث قررت اللجنة اإعداد 

املجل�س متهيًدا لعر�شه يف احدى  النهائي لرفعه لهيئة مكتب  التقرير 

اجلل�شات القادمة.

اخلطاب  على  الرد  م�شودة  اأن  فخرو  اأو�شح  الجتماع  وخالل 

املا�شي،  الجتماع  يف  اإعدادها  على  التفاق  جرى  التي  ال�شامي  امللكي 

للجنة  رفعت  والتي  املجل�س،  اأع�شاء  واقرتاحات  مالحظات  ت�شمنت 

لبناء م�شروع الرد ب�شورة اأكرث �شمولية لكافة املالحظات الواردة اإىل 

اللجنة. واأكد فخرو �شكره وتقديره ملا تقدم به ال�شادة اأع�شاء املجل�س 

من اأفكار ومقرتحات عك�شت احلر�س على التعاطي باإيجابية جتاه ما 

تناوله اخلطاب ال�شامي والدفع بعمل اللجنة لقيامها مبهامها يف اإعداد 

التقرير على اأف�شل وجه، وذلك انطالًقا من اأهمية اأن يعك�س الرد خمتلف 

يالم�س  مبا  املجل�س  اأع�شاء  ال�شعادة  لأ�شحاب  والآراء  النظر  وجهات 

كافة اجلوانب باململكة.

�جتماع

 جلنة �لرد 

على �خلطاب

 �مللكي �ل�شامي

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12331/PDF/INAF_20230111005641899.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/993038/News.html#.Y6pRRir6OhU
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/994874/News.html


العدد:  5202
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

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

P  12P  12

Link

وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي 

السلوم: المرسوم يسهم في توفير األراضي اإلسكانية... والصالح:

“نورانا” جزيرة بال تخطيط عمراني... ومواطنون ضحايا
النائـــب أحمـــد الســـلوم تأييـــده لمرســـوم  ^أكـــد 
يقضي بنقل هيئة التخطيط العمراني وإســـناد مهمتها 

إلى وزارة اإلسكان.
لبعـــض  إنجازهـــا  وســـرعة  الـــوزارة  بـــأداء  وأشـــاد 
المخططات العمرانية وتغيير الكثير من االشـــتراطات 
التي تســـاهم بشـــكل أساســـي فـــي تحقيـــق طموحات 

المواطنين.
وجدد النائب خالل مداخلته في جلســـة النواب أمس 
ثقته بوزارة اإلسكان من خالل إسناد مهمة التخطيط 
العمرانـــي لهـــا، معتبـــرا أن ذلك ســـينعكس علـــى زيادة 
األراضي المخصصة للمشـــروعات اإلســـكانية وسرعة 
إنجازهـــا بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، ســـواء فـــي 

مشروعات مزايا أو السكن االجتماعي.
وأضاف السلوم أن المشروعات اإلسكانية كانت تتأخر 
دائمـــا بســـبب التخطيط ومســـاحة األراضـــي، وطالب 
السلوم بمراعاة المســـاحات التي تتالءم مع متطلبات 
األســـرة البحرينيـــة واحتياجاتهـــا بمـــا ال يتعـــارض مع 
الميزانية التي يخصصهـــا المواطن من أجل الحصول 

على الوحدة السكنية.
إلى ذلـــك، لفت النائب ممدوح الصالح خالل مناقشـــة 
المرســـوم الملكي إلى حاجة هيئة التخطيط العمراني 

لالبتعـــاد عـــن االجـــراءات البيروقراطيـــة التي عطلت 
مصالح المواطنين منذ فترة طويلة.

وأضـــاف الصالـــح “لدينا مثـــال حي في جزيـــرة نورانا 
التـــي تقع فـــي ثالثـــة العاصمـــة، حيث وقع عـــدد كبير 
مـــن المواطنيـــن فيهـــا ضحيـــة لوعـــود المســـتثمرين، 
فقـــد قامـــوا بشـــراء األراضي علـــى منطقة لـــم تخضع 
للتخطيط العمراني، وهنـــاك المئات من األراضي التي 
اشـــتراها المواطنون منذ العام 2014 وحتى 2017 ثم 
وعدوهم بتخطيط المنطقة وبعد مضي زهاء 9 أعوام 

ال يوجد تخطيط للجزيرة المذكورة”.
وأمـــل الصالـــح مـــن وزيـــرة اإلســـكان بعد إســـناد هيئة 
التخطيـــط العمراني لها أن تســـعى لحلحة هذا اللملف 
المواطنيـــن  مـــن  مجموعـــة  هنـــاك  أن  اعتبـــار  علـــى 
عالقـــون فـــي هذا األمر وذلك األمـــر ينطبق على جميع 

المحافظات في مختلف أنحاء المملكة. 
وختـــم “نحن على علـــم بأن هناك أراضـــي ليس لها أي 
تصنيف ســـواء كان تصنيفا تجاريا أو سكنية أو حتى 

زراعيا”.

الظاعن تدعو لتصدير الفلكلور البحريني للخارج

مقابر عالي تثير عاصفة من الضحك في المجلس
^أكدت النائب مريـــم الظاعن، خالل مداخلتها 
أمـــس فـــي مجلس النـــواب عند مناقشـــة المرســـوم 
الملكـــي الـــذي يقضـــي بفصـــل وزارة الســـياحة عـــن 
وزارة التجارة والصناعة وبحضور وزيرة الســـياحة 
فاطمـــة الصيرفـــي، أهمية تعزيز دور الســـياحة على 
النطـــاق الدولي واســـتقطابها للبحرين، الفتة إلى أن 
هناك دوال كبيرة تقوم الســـياحة فيها على العروض 
واإلعـــالم الخارجي، وذلك يأتي مـــن خالل التعاون 
بيـــن وزارة الســـياحة ووزارة اإلعـــالم، مبينـــة أنـــه 
يمكننـــا فـــي المملكـــة تصديـــر المـــوروث والفلكلـــور 
البحرينـــي من خـــالل إقامة الفعاليـــات الوطنية في 

الخارج وعرض المهن البحرينية القديمة.
وأوضحـــت الظاعـــن أهميـــة اســـتخدام التكنولوجيا 
وتعزيز السياحة من خالل تطبيق المسار االفتراضي 
الذي يحدد لك األماكن التي يمكن زيارتها وأسعارها 
ومـــدد الوصول إليها، وهـــذه تقنية حديثة يجب أن 

تستخدم ألننا في عصر التكنولوجيا.
إلـــى ذلـــك، ذكر النائب األول لرئيـــس مجلس النواب 
عبدالنبي سلمان “يجب أن ننظر إلى السياحة كرافد 

أساســـي إليرادات الدولة، ومن يطلع على ميزانيات 
الدولـــة ال يجـــد للســـياحة أثـــرا، وبمـــا أن الحكومـــة 
تتحـــدث عـــن تنـــوع القاعـــدة االقتصاديـــة فالبد أن 

تأتي السياحة في الطليعة”.
ولفت ســـلمان إلى أن السياحة ركن أساسي وتعتمد 
عليهـــا دول كثيـــرة وكبيرة في شـــرق آســـيا، معتبرا 
أن مقومـــات الســـياحة متوافرة فـــي البحرين، منها 

الشـــواطئ والســـواحل والتاريـــخ والحضـــارة ولكن 
ينقصهـــا التوظيـــف الجيـــد، مبينـــا أن مقابـــر عالـــي 
واحدة من تلك أبرز الشواهد والمعالم غير المستفاد 

منها.
وأكمـــل ســـلمان مازحـــا بعـــد ضحـــكات جـــاءت مـــن 
منصة الرئاســـة “هناك مناطق تراثية في الحد أيضا 

وغيرها”، وذلك ما جعل الضحك يعم المجلس.

النائب األول لرئيس مجلس النواب  النائب مريم الظاعن

^أثـــار النائب محمد العليوي 
نقاطـــا عـــدة فـــي مداخلتـــه فـــي 
مجلـــس النـــواب أمـــس، وذكـــر أن 
مرســـوم استقاللية الســـياحة عن 
التجـــارة والصناعـــة كنـــا ننتظـــره 
الســـياحة  أن  مؤكـــدا  طويـــال، 
هـــي مصدر رئيـــس لتنويـــع دائرة 
االقتصـــاد الوطني، وكذلك فرصة 

جيدة لخلق فرص عمل في القطاع السياحي.
وتابـــع العليـــوي: نحن بحاجـــة إلى تنشـــيط الســـياحة العالجية على ســـبيل المثال، 
والبحرين زاخرة باألطباء ذوي الســـمعة الطيبة حتى على المســـتوى العالمي سواء 
في جراحة القلب أو العظام أو غيره، والبد من االستفادة سياحيا من تلك الطاقات.
وأشـــار العليـــوي إلى التأشـــيرات الســـياحية، وذكـــر أن هناك بعض الســـياح ال يأتون 
بقصد الســـياحة وإنما من أجل البحث عن فرصة عمل وهم في األســـاس “شحاتين” 
يأتون ليس من أجل السياحة، والبد من ضبط تلك التأشيرات السياحية وإعطائها 

لمستحقيها.

“شحاتين” يدخلون البالد بتأشيرات سياحية

^قال النائب جالل كاظم، 
فـــي  أمـــس  مداخلتـــه  خـــالل 
النـــواب بشـــأن هيئـــة  مجلـــس 
التخطيـــط العمرانـــي، إنـــه كان 
يتمنـــى دمـــج الهيئة مـــع وزارة 

اإلسكان منذ 30 عاما.
وتطـــرق إلى تصنيف األراضي، 
معتبـــرا إياهـــا مســـألة شـــائكة، 
مبينا أن هناك بعض المجمعات 

تم تحويلها إلى تجارية.
تحويـــل  أن  كاظـــم  وأضـــاف 

الشـــوارع إلى تجارية ســـيكون دخال إضافيا للطبقة المتوســـطة، أما حصرها 
في مجمعات فذلك يعني خروج تلك الطبقة من االستثمار؛ ألنها تحتاج إلى 
بناء المباني وهي تحتاج إلى رؤس أموال ال يملكها المواطن من ذوي الطبقة 

الوسطى والمواطنون البسطاء.

“الشوارع التجارية” دخل إضافي للبسطاء
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األربعاء 11 يناير 2023 - 18 جمادى اآلخرة 1444 - العدد 5202

12

 “عشم نيابي” بتحويل
السواحل للمنفعة العامة

^بـــدت جلســـة النـــواب أمـــس هادئـــة بكلمـــة 
إلـــى رئيـــس المجلـــس أحمـــد المســـلم  افتتاحيـــة 
وتهنئة النائب أحمد الســـلوم بفـــوزه بمنصب نائب 

رئيس الجمعية البرلمانية اآلسيوية.
وشـــهدت الجلســـة الموافقـــة علـــى طلـــب التمديد 
الـــذي تقدمت به لجنة الرد علـــى برنامج الحكومة 
لمـــدة 6 أيـــام وكذلـــك الموافقـــة على تقريـــر لجنة 
الخدمات بشأن إنشـــاء صندوق التقاعد العسكري 
واختصاصاتـــه، وكذلـــك الموافقـــة على المرســـوم 

الملكـــي الـــذي يقضـــي بنقـــل اختصاصـــات هيئـــة 
التخطيط العمراني إلى وزارة اإلسكان.

وفي آخر بند وافق المجلس بعد مداخالت عديدة 
من النواب على المرســـوم الملكي الذي جاء لفصل 
الســـياحة،  عـــن وزارة  التجـــارة والصناعـــة  وزارة 
كمـــا أبلـــغ النواب “عشـــمهم” من خـــالل المداخالت 
للوزيرتيـــن فيمـــا يتعلـــق بـــوزارة اإلســـكان بشـــأن 
تصنيفات األراضي ووزارة السياحة بشأن تحويل 

السواحل للمنفعة العامة والتراث البحريني.

تغطية الجلسة

بدر الحايكي

تصوير
خليل إبراهيم

الموافقة على طلب تمديد عمل لجنة برنامج الحكومة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
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للتواصل: 17111483

بنية تحتية متردية... وال زيارات ميدانية للمسؤولين
اســـتوقفني أحد الجيران مســـاء يوم الخميس الماضي مع تســـاقط األمطار 
علـــى جميـــع مناطـــق البحرين، وطرح عليَّ ســـؤاالً يطاردني منـــذ زمن كزئير 
العاصفة وهو... “إلى متى وشـــوارع مدينة عيســـى على هذا الوضع الســـيئ، 
وأين المسؤولون والوزارة المعنية والبلديون... لماذا ال تكتبون في الصحافة 
عن معاناتنا.. لقد كرهنا موسم األمطار بسبب “بالوي” الشوارع وتجمع مياه 
األمطار... ســـياراتنا تعطلت، وهذا يعني “مصاريف زيادة”... قلت له... أبشـــر 

سأكتب.
مشـــكلة جارنـــا أنـــه ال يعـــرف أن الموت يجري في شـــوارع وطرقـــات مدينة 
عيســـى، فكل شـــارع يحمل الموت معه وال يســـتطيع بأي شكل من األشكال 
تجنـــب الموت بالوقاية، وأعنـــي بالوقاية تحركات األعضـــاء البلديين الذين 
تعاقبـــوا علـــى الدائـــرة األولـــى بالجنوبيـــة بكل مـــا حملوا من ملفـــات وأفكار 
ورؤى وتطلعـــات وقـــوة دافعـــة خالقـــة. فـــكل عضو بلـــدي يأتي يتصـــور أنه 
يســـتطيع إنجـــاز هذه المهمة وســـيبعد عهـــد المراثي، لكنه يكتشـــف وربما ال 
أن القضيـــة أكبـــر من ملف واجتماعات، إنما وبإطار تحليلي ســـليم وكتعامل 
مـــع الواقـــع، إغفـــال المســـؤولين في الـــوزارة المعنيـــة على صعيـــد الزيارات 

الميدانية، فشـــخصيًا وعلى مدى ســـنوات طويلة لم أشاهد مهندسًا أو وزيرًا 
عاين شوارع وطرقات الدائرة واستمع إلى األهالي، وأنا ال أتحدث عن دائرة 
كســـائر الدوائر، إنما دائرة تعاني من تردي البنية التحتية وفواجع بالتحديد 
والوصـــف، فهم يكتفـــون فقط بالمتابعـــة عن طريق الهاتف ومـــا يصلهم من 

الموظفين.
جزء من الفشـــل النســـبي الذي تعاني منه البنية التحتية في الدائرة األولى 
بالجنوبيـــة هو نـــدرة الزيارات الميدانية والتعرف على أصول المشـــكلة، فلو 
كانـــت هناك زيارات منتظمـــة ومتابعة على أرض الواقـــع واهتمام ومجهود، 
لما وصلت شوارعنا إلى هذا الحال. إن الزيارات الميدانية للمسؤولين يكون 
لهـــا أكبـــر األثر في تحديد المشـــاكل وكذلك خطط االرتقـــاء، بل هي من أهم 

القضايا الملحة التي يفترض على المسؤولين وضعها أمام أعينهم.
للعلـــم... لقـــد كتبت عن هذه القضية كثيرًا حتى أنهـــا أصبحت مثل منحوتة 

من العصور القديمة.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

علـــى عتبات العـــام الجديد، يعن للقارئ المدقق والمحقق، ال ســـيما في ظل 
حالـــة االضطـــراب الكونـــي الحادثة أن يتســـاءل عـــن أحوال العالـــم العربي، 
وكيـــف تمضي الرياح بســـفنه، وهل هي قريبة من مرافـــئ األمان، أم بعيدة 
عنها؟ يستهل العام أيامه بمخاوف بالغة من تطورات المشهد العالمي، سواء 
تعلق األمر باألوضاع االقتصادية، وهناك تحذيرات من كبار المسؤولين في 
البنـــك الدولـــي، وكذا صنـــدوق النقد الدولـــي، أو اتصل المشـــهد بالتطورات 
العســـكرية، خصوصـــا الملف الروســـي - األوكرانـــي، والذي يـــكاد يفجر أمن 

وسالم العالم، ويدخل الجميع في حرب كونية.
وبين هذه وتلك تظل المخاوف من عودة قريبة، إن لم تكن قد جرت بالفعل، 
لفيروس كوفيد - 19، أو متحوراته مرة جديدة. لم يعد من الوارد بحال من 
األحوال، وفي ظل هذا الترابط الجغرافي والديموغرافي للبشرية، أن يتأثر 

من هم في الشرق بقضايا من هم في الغرب، والعكس صحيح.
هـــل هي أوقات مفصلية عالمية، يمكن فيهـــا للعالم العربي أن يحدد موقعه 
وموضعه فوق الخارطة األممية المتحركة، في سعيها  لنظام عالمي جديد؟ 
يمكـــن أن يكـــون ذلك كذلك، قوال وفعال، وال يحتاج األمر إال لرؤية جماعية، 

واقعية ومنطقية، رؤية تستهدف صالح ومصالح الشعوب العربية مجتمعة، 
وحق كل دولة في الوعي بذاتها واحتياجاتها، ورغبة شـــعبها. من غير شك، 
يمكن القطع بأن زمن الشعارات الزاعقة، والرايات الفاقعة، قد ذهب من غير 
رجعة، لكن الحقيقة أن اإلشـــكالية لم تكك أبدا في الشعارات والرايات، إنما 
فـــي المقدرة على التطبيق، وتحويل النظريات واآليديولوجيات إلى برامج 

عمل نافعة.
ربمـــا تبـــدو قضيـــة الوحـــدة العربية، مـــن منظور سياســـي، قصـــة يوتوبية، 
تصلح في جمهورية أفالطون، أو مدينة الفارابي، غير أنه هناك من القضايا 
العصريـــة مـــا يمكـــن أن يكون أحجـــار زواية فـــي مراكمة مخططـــات للبناء 
العروبـــي. أغلب الظن، ســـتكون قضيـــة الركود االقتصـــادي، والتضخم، هي 
قصـــة عـــام 2023، ومـــن هنا تتبـــدى األزمات، غيـــر أنه وبالرجـــوع إلى اللغة 
الصينيـــة، فإننـــا نجد كلمة أزمة ترســـم من خالل صورتيـــن، األولى تعبر عن 

الخطر، والثانية تشير إلى الفرصة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

2023... أوقات حكماء العرب

استطاع قطاع الرعاية الصحّية أن يحّقق نجاحًا بواسطة استخدام تقنية “بلوك 
تشين”، وكذلك أعتقد أن عدم الحاجة إلى إدارة مركزّية أهم ما سيعطي “بلوك 
تشين” القدرة على إحداث ثورة في الرعاية الصحّية. لماذا؟ ألن انتفاء الحاجة 
إلـــى إدارة مركزّيـــة، يجعـــل كل شـــخص قـــادرًا على الســـيطرة علـــى المعلومات 
والتبادالت المتعلقة به، وألن قطاع الرعاية الصحّية يتعامل مع معلومات سرّية 
تتطّلـــب أيضًا ســـرعة فـــي الوصول إليهـــا، تســـتطيع تقنية “بلوك تشـــين” تأمين 
سريان تلك المعلومات ومناقلتها ومشاركتها، بطريقة مأمونة تمامًا، إضافة إلى 

صالحيتها في التطبيق على أعداد من األشخاص مهما تزايدت أعدادهم.
أوال سجالّت المرضى، فملفات المرضى مشتملة على نوبات المرض والسجالت 
المتعلقـــة باألمـــراض، ونتائج الفحـــوص المخبرّية، والعالجـــات المختلفة، وهي 
أمور تستطيع “بلوك تشين” إدارتها بكفاءة، كما تستطيع أن تضيف إليها فترات 
العـــالج داخل المستشـــفيات والعيـــادات الخارجيـــة وغيرها، ويســـتفيد مقدمو 
خدمـــات الرعايـــة الصحّيـــة من تجميع تلـــك المعلومات. ثانيا فهرســـة المرضى، 
فتكـــرار المعلومات أو عـــدم تطابق الملفات، يضاف إلى ذلك أن ملفات الطوارئ 
تتبع أســـاليب مختلفة في تدوينها واســـترجاعها، كأن يدخل المريض في حالة 

طـــوارئ أو عملية جراحية في مستشـــفى ما، وبعد فترة يدخل في حال طارئة 
لمرض آخر في مستشـــفى آخر، حيث تســـتطيع تقنية “بلوك تشـــين” االســـتعالم 
عن المعلومات واســـترجاعها، في كل مّرة يجري اســـتخدامها فيها، تتجمع تلك 
المعلومـــات فـــي دفتر واحد، وال يقتصر تبويبها على إســـنادها إلى اســـم أو رقم 

بعينه.
ثالثـــا التأميـــن الصحـــي.. تأكيـــد هويـــة المســـتخدم فـــي كل عمليـــة اســـتعمال 
للمعلومـــات، وبذلـــك تكـــون قيمة تمامًا فـــي جعل عملية التثبت مـــن الهوية في 
التأميـــن الصحي تجري بطريقـــة أوتوماتيكية تلقائّية، ما يعطي ضمانًا في أمن 
المعلومات عند التوافق بين أطراف التعاقد عبر الشـــبكات اإللكترونية، وكذلك 
يـــؤدي غياب الحاجة إلى إدارة مركزّية، إلى تقليل األخطاء والتحايل والتزوير 
أيضـــًا. رابعـــا إدارة سلســـلة اإلمـــدادات، حيث تتبـــع األدوية بهـــدف منع وصول 
أدويـــة مـــزّورة إلى مشـــترين قد يكونون علـــى غير دراية بها، إضافـــة إلى إدارة 

إمدادات األدوية.

* كاتب بحريني وخبير في تقنيات الـ”بلوك تشين”

* محمد قمبر

تقنية “بلوك تشين” تجتاح الرعاية الصحية... فما رهاناتها؟

صدق أو ال تصدق
استوقفني خبر منشور في إحدى الصحف المحلية بخصوص المبلغ اإلجمالي 
لتحويـــالت العمالـــة األجنبيـــة إلى خارج البـــالد، والذي بلـــغ 752 مليون دينار 
خالل 9 أشهر في 2022! بحسب البيانات الرسمية لمصرف البحرين المركزي، 
وبارتفـــاع بلـــغ 6.3 %، مقارنة مع 707 ماليين دينار فـــي ذات الفترة من عام 
2021! فمن منا كان يتوقع هذا الرقم الكبير والمخيف من التحويالت المالي!
كتبـــت مقاال ســـابقا عـــن نفس الموضوع، وهـــا أنا أعيد الكتابـــة والتأكيد على 
ضـــرورة فـــرض ضريبة أو رســـوم على جميع تلك التحويـــالت الخارجية، وال 
أعتقـــد بـــأن ذلك ســـيخلق أي خـــرق أو مخالفة للقانـــون، فلألمانـــة وكما يعلم 
الجميـــع فـــإن غالبيـــة العمالة الوافـــدة ال تنفق إال القليل فـــي البلد، حيث إنهم 
يحولون أموالهم بالكامل إلى بلدانهم، وهذا المبلغ الضخم سببه عدد العمالة 
الوافـــدة العاليـــة وعـــدم تدويـــره فـــي البالد، إذا مـــا هو مطلوب هنـــا أن يقوم 
الوافـــد بالمســـاهمة ولو بشـــيء بســـيط فيما تقدمـــه الدولة لهم مـــن خدمات 
لوجســـتية وصحية ومواصالت وتســـهيالت وفرص عمـــل وغيرها، فال ضير 
أن تفرض عليهم أيًضا رســـوم على تحويالتهـــم المالية، وهو أضعف اإليمان، 
وستخرج أصوات كالعادة تقول إن ذلك سيؤدي إلى هجرة العمالة الوافدة!! 
الوافد عليه أن يتحمل المسؤولية أيًضا وليس المواطن فحسب، إضافة إلى 

أن الكفيل يتحمل جميع الرسوم والضرائب الخاصة بالعمالة الوافدة.
وننـــوه هنـــا إلى أن ارتفاع أســـعار النفط العالميـــة يعد عامـــالً إيجابيًا تتطلب 
معـــه مواصلة جهـــود التنويع االقتصـــادي، وتعزيز المبـــادرات الداعمة لزيادة 
إســـهامات القطاعـــات غيـــر النفطيـــة فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي وصـــوالً 
لألهداف المنشـــودة لالســـتدامة الماليـــة والتنموية، حيث إن هـــدف المرحلة 
القادمـــة للحكومـــة هو االســـتفادة مـــن ارتفاع أســـعار النفط العالميـــة للتغلب 
على تحديات العجز في الميزانية العامة ومستويات الدين العام، ما يعد من 
األهداف الرئيســـة لبرنامج التوازن المالي. دعواتنا بنجاح مســـاعي الحكومة 
الرشـــيدة في خطتها الطموحة للتعافي االقتصادي وبلوغ األهداف المرجوة 

بتكاتف الجميع.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi@gmail.com

*  زهير توفيقي

نجاحات ذوي الهمم
تعد قصص النجاح إحدى محطات التحفيز المهمة في حياة األفراد، لما 
تلعبه من دور مهم في اكتساب الخبرة وتعميم االستفادة من التجارب 
الحياتيـــة، فكيـــف إذا جـــاءت القصـــص مـــن وحـــي ذوي الهمـــم الذيـــن 
يصنعـــون من التحديات مســـيرات من األمل والطمـــوح واإلنجاز، وهذا 
ما أكدته جمعية المحفزين البحرينية لذوي اإلعاقة  من خالل مؤتمرها 
الذي أقيم يوم الســـبت الموافق 7 يناير بمشـــاركة إيجابية من أصحاب 
ذوي الهمم الذين ألهموا جميع الحضور من خالل ســـرد قصص التحدي 
في مســـيرتهم وتتويجهـــا بالنجاح الباهـــر في مجـــاالت مختلفة أبرزها 
اإلعالم والشـــعر وبعض األعمـــال الميكانيكية والحرص على اســـتكمال 
التعليـــم الجامعـــي، بل وعـــدم االكتفاء باإلنجـــازات والمضي باســـتمرار 

لتحدي الفرص وإثبات الذات في كل المحافل.
إن قصـــص النجـــاح التـــي يحققهـــا ذوو الهمم تحمل في طياتها رســـائل 
عميقـــة، وكأنهـــا تلخص مســـيرة الحيـــاة التي تحـــث األفـــراد على عدم 
اليـــأس رغـــم كل الظـــروف والعثـــرات التـــي قـــد يمـــر بهـــا الفـــرد، كما أن 
اســـتفاقة الذات القوية ال تأتي من عبث، بـــل إن التحديات الصعبة هي 

التي تصقل الشخصية وتحدد مالمح التجربة الناجحة.
إن فـــي قصـــص نجاحات ذوي الهمم العديد مـــن الحكم والتأمالت التي 
تجعـــل الفـــرد يعيد النظر فـــي إمكانياته وقدراته، بـــل وتفرض حالة من 
التأمـــل في النعم التي يمتلكها الفرد ومدى اســـتثمارها في أوجه الخير 

وفي رسالة اإلنسان للحياة.
ســـيظل إخواننا وأحبتنا مـــن ذوي الهمم مدارس لتعليـــم معنى التفاؤل 
واإليجابية ونماذج حيوية لتحدي العقبات والبقاء المســـتمر على حالة 
اإلصـــرار فـــي تحقيق األهـــداف واألحالم، بل وتحويـــل المحن إلى منح 

تساهم في بناء الذات وتحقق حياة أجمل.

* كاتبة وأخصائية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

* ندى نسيم
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

بنية تحتية متردية... وال زيارات ميدانية للمسؤولين
اســـتوقفني أحد الجيران مســـاء يوم الخميس الماضي مع تســـاقط األمطار 
علـــى جميـــع مناطـــق البحرين، وطرح عليَّ ســـؤاالً يطاردني منـــذ زمن كزئير 
العاصفة وهو... “إلى متى وشـــوارع مدينة عيســـى على هذا الوضع الســـيئ، 
وأين المسؤولون والوزارة المعنية والبلديون... لماذا ال تكتبون في الصحافة 
عن معاناتنا.. لقد كرهنا موسم األمطار بسبب “بالوي” الشوارع وتجمع مياه 
األمطار... ســـياراتنا تعطلت، وهذا يعني “مصاريف زيادة”... قلت له... أبشـــر 

سأكتب.
مشـــكلة جارنـــا أنـــه ال يعـــرف أن الموت يجري في شـــوارع وطرقـــات مدينة 
عيســـى، فكل شـــارع يحمل الموت معه وال يســـتطيع بأي شكل من األشكال 
تجنـــب الموت بالوقاية، وأعنـــي بالوقاية تحركات األعضـــاء البلديين الذين 
تعاقبـــوا علـــى الدائـــرة األولـــى بالجنوبيـــة بكل مـــا حملوا من ملفـــات وأفكار 
ورؤى وتطلعـــات وقـــوة دافعـــة خالقـــة. فـــكل عضو بلـــدي يأتي يتصـــور أنه 
يســـتطيع إنجـــاز هذه المهمة وســـيبعد عهـــد المراثي، لكنه يكتشـــف وربما ال 
أن القضيـــة أكبـــر من ملف واجتماعات، إنما وبإطار تحليلي ســـليم وكتعامل 
مـــع الواقـــع، إغفـــال المســـؤولين في الـــوزارة المعنيـــة على صعيـــد الزيارات 

الميدانية، فشـــخصيًا وعلى مدى ســـنوات طويلة لم أشاهد مهندسًا أو وزيرًا 
عاين شوارع وطرقات الدائرة واستمع إلى األهالي، وأنا ال أتحدث عن دائرة 
كســـائر الدوائر، إنما دائرة تعاني من تردي البنية التحتية وفواجع بالتحديد 
والوصـــف، فهم يكتفـــون فقط بالمتابعـــة عن طريق الهاتف ومـــا يصلهم من 

الموظفين.
جزء من الفشـــل النســـبي الذي تعاني منه البنية التحتية في الدائرة األولى 
بالجنوبيـــة هو نـــدرة الزيارات الميدانية والتعرف على أصول المشـــكلة، فلو 
كانـــت هناك زيارات منتظمـــة ومتابعة على أرض الواقـــع واهتمام ومجهود، 
لما وصلت شوارعنا إلى هذا الحال. إن الزيارات الميدانية للمسؤولين يكون 
لهـــا أكبـــر األثر في تحديد المشـــاكل وكذلك خطط االرتقـــاء، بل هي من أهم 

القضايا الملحة التي يفترض على المسؤولين وضعها أمام أعينهم.
للعلـــم... لقـــد كتبت عن هذه القضية كثيرًا حتى أنهـــا أصبحت مثل منحوتة 

من العصور القديمة.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

علـــى عتبات العـــام الجديد، يعن للقارئ المدقق والمحقق، ال ســـيما في ظل 
حالـــة االضطـــراب الكونـــي الحادثة أن يتســـاءل عـــن أحوال العالـــم العربي، 
وكيـــف تمضي الرياح بســـفنه، وهل هي قريبة من مرافـــئ األمان، أم بعيدة 
عنها؟ يستهل العام أيامه بمخاوف بالغة من تطورات المشهد العالمي، سواء 
تعلق األمر باألوضاع االقتصادية، وهناك تحذيرات من كبار المسؤولين في 
البنـــك الدولـــي، وكذا صنـــدوق النقد الدولـــي، أو اتصل المشـــهد بالتطورات 
العســـكرية، خصوصـــا الملف الروســـي - األوكرانـــي، والذي يـــكاد يفجر أمن 

وسالم العالم، ويدخل الجميع في حرب كونية.
وبين هذه وتلك تظل المخاوف من عودة قريبة، إن لم تكن قد جرت بالفعل، 
لفيروس كوفيد - 19، أو متحوراته مرة جديدة. لم يعد من الوارد بحال من 
األحوال، وفي ظل هذا الترابط الجغرافي والديموغرافي للبشرية، أن يتأثر 

من هم في الشرق بقضايا من هم في الغرب، والعكس صحيح.
هـــل هي أوقات مفصلية عالمية، يمكن فيهـــا للعالم العربي أن يحدد موقعه 
وموضعه فوق الخارطة األممية المتحركة، في سعيها  لنظام عالمي جديد؟ 
يمكـــن أن يكـــون ذلك كذلك، قوال وفعال، وال يحتاج األمر إال لرؤية جماعية، 

واقعية ومنطقية، رؤية تستهدف صالح ومصالح الشعوب العربية مجتمعة، 
وحق كل دولة في الوعي بذاتها واحتياجاتها، ورغبة شـــعبها. من غير شك، 
يمكن القطع بأن زمن الشعارات الزاعقة، والرايات الفاقعة، قد ذهب من غير 
رجعة، لكن الحقيقة أن اإلشـــكالية لم تكك أبدا في الشعارات والرايات، إنما 
فـــي المقدرة على التطبيق، وتحويل النظريات واآليديولوجيات إلى برامج 

عمل نافعة.
ربمـــا تبـــدو قضيـــة الوحـــدة العربية، مـــن منظور سياســـي، قصـــة يوتوبية، 
تصلح في جمهورية أفالطون، أو مدينة الفارابي، غير أنه هناك من القضايا 
العصريـــة مـــا يمكـــن أن يكون أحجـــار زواية فـــي مراكمة مخططـــات للبناء 
العروبـــي. أغلب الظن، ســـتكون قضيـــة الركود االقتصـــادي، والتضخم، هي 
قصـــة عـــام 2023، ومـــن هنا تتبـــدى األزمات، غيـــر أنه وبالرجـــوع إلى اللغة 
الصينيـــة، فإننـــا نجد كلمة أزمة ترســـم من خالل صورتيـــن، األولى تعبر عن 

الخطر، والثانية تشير إلى الفرصة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

2023... أوقات حكماء العرب

استطاع قطاع الرعاية الصحّية أن يحّقق نجاحًا بواسطة استخدام تقنية “بلوك 
تشين”، وكذلك أعتقد أن عدم الحاجة إلى إدارة مركزّية أهم ما سيعطي “بلوك 
تشين” القدرة على إحداث ثورة في الرعاية الصحّية. لماذا؟ ألن انتفاء الحاجة 
إلـــى إدارة مركزّيـــة، يجعـــل كل شـــخص قـــادرًا على الســـيطرة علـــى المعلومات 
والتبادالت المتعلقة به، وألن قطاع الرعاية الصحّية يتعامل مع معلومات سرّية 
تتطّلـــب أيضًا ســـرعة فـــي الوصول إليهـــا، تســـتطيع تقنية “بلوك تشـــين” تأمين 
سريان تلك المعلومات ومناقلتها ومشاركتها، بطريقة مأمونة تمامًا، إضافة إلى 

صالحيتها في التطبيق على أعداد من األشخاص مهما تزايدت أعدادهم.
أوال سجالّت المرضى، فملفات المرضى مشتملة على نوبات المرض والسجالت 
المتعلقـــة باألمـــراض، ونتائج الفحـــوص المخبرّية، والعالجـــات المختلفة، وهي 
أمور تستطيع “بلوك تشين” إدارتها بكفاءة، كما تستطيع أن تضيف إليها فترات 
العـــالج داخل المستشـــفيات والعيـــادات الخارجيـــة وغيرها، ويســـتفيد مقدمو 
خدمـــات الرعايـــة الصحّيـــة من تجميع تلـــك المعلومات. ثانيا فهرســـة المرضى، 
فتكـــرار المعلومات أو عـــدم تطابق الملفات، يضاف إلى ذلك أن ملفات الطوارئ 
تتبع أســـاليب مختلفة في تدوينها واســـترجاعها، كأن يدخل المريض في حالة 

طـــوارئ أو عملية جراحية في مستشـــفى ما، وبعد فترة يدخل في حال طارئة 
لمرض آخر في مستشـــفى آخر، حيث تســـتطيع تقنية “بلوك تشـــين” االســـتعالم 
عن المعلومات واســـترجاعها، في كل مّرة يجري اســـتخدامها فيها، تتجمع تلك 
المعلومـــات فـــي دفتر واحد، وال يقتصر تبويبها على إســـنادها إلى اســـم أو رقم 

بعينه.
ثالثـــا التأميـــن الصحـــي.. تأكيـــد هويـــة المســـتخدم فـــي كل عمليـــة اســـتعمال 
للمعلومـــات، وبذلـــك تكـــون قيمة تمامًا فـــي جعل عملية التثبت مـــن الهوية في 
التأميـــن الصحي تجري بطريقـــة أوتوماتيكية تلقائّية، ما يعطي ضمانًا في أمن 
المعلومات عند التوافق بين أطراف التعاقد عبر الشـــبكات اإللكترونية، وكذلك 
يـــؤدي غياب الحاجة إلى إدارة مركزّية، إلى تقليل األخطاء والتحايل والتزوير 
أيضـــًا. رابعـــا إدارة سلســـلة اإلمـــدادات، حيث تتبـــع األدوية بهـــدف منع وصول 
أدويـــة مـــزّورة إلى مشـــترين قد يكونون علـــى غير دراية بها، إضافـــة إلى إدارة 

إمدادات األدوية.

* كاتب بحريني وخبير في تقنيات الـ”بلوك تشين”

* محمد قمبر

تقنية “بلوك تشين” تجتاح الرعاية الصحية... فما رهاناتها؟

صدق أو ال تصدق
استوقفني خبر منشور في إحدى الصحف المحلية بخصوص المبلغ اإلجمالي 
لتحويـــالت العمالـــة األجنبيـــة إلى خارج البـــالد، والذي بلـــغ 752 مليون دينار 
خالل 9 أشهر في 2022! بحسب البيانات الرسمية لمصرف البحرين المركزي، 
وبارتفـــاع بلـــغ 6.3 %، مقارنة مع 707 ماليين دينار فـــي ذات الفترة من عام 
2021! فمن منا كان يتوقع هذا الرقم الكبير والمخيف من التحويالت المالي!
كتبـــت مقاال ســـابقا عـــن نفس الموضوع، وهـــا أنا أعيد الكتابـــة والتأكيد على 
ضـــرورة فـــرض ضريبة أو رســـوم على جميع تلك التحويـــالت الخارجية، وال 
أعتقـــد بـــأن ذلك ســـيخلق أي خـــرق أو مخالفة للقانـــون، فلألمانـــة وكما يعلم 
الجميـــع فـــإن غالبيـــة العمالة الوافـــدة ال تنفق إال القليل فـــي البلد، حيث إنهم 
يحولون أموالهم بالكامل إلى بلدانهم، وهذا المبلغ الضخم سببه عدد العمالة 
الوافـــدة العاليـــة وعـــدم تدويـــره فـــي البالد، إذا مـــا هو مطلوب هنـــا أن يقوم 
الوافـــد بالمســـاهمة ولو بشـــيء بســـيط فيما تقدمـــه الدولة لهم مـــن خدمات 
لوجســـتية وصحية ومواصالت وتســـهيالت وفرص عمـــل وغيرها، فال ضير 
أن تفرض عليهم أيًضا رســـوم على تحويالتهـــم المالية، وهو أضعف اإليمان، 
وستخرج أصوات كالعادة تقول إن ذلك سيؤدي إلى هجرة العمالة الوافدة!! 
الوافد عليه أن يتحمل المسؤولية أيًضا وليس المواطن فحسب، إضافة إلى 

أن الكفيل يتحمل جميع الرسوم والضرائب الخاصة بالعمالة الوافدة.
وننـــوه هنـــا إلى أن ارتفاع أســـعار النفط العالميـــة يعد عامـــالً إيجابيًا تتطلب 
معـــه مواصلة جهـــود التنويع االقتصـــادي، وتعزيز المبـــادرات الداعمة لزيادة 
إســـهامات القطاعـــات غيـــر النفطيـــة فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي وصـــوالً 
لألهداف المنشـــودة لالســـتدامة الماليـــة والتنموية، حيث إن هـــدف المرحلة 
القادمـــة للحكومـــة هو االســـتفادة مـــن ارتفاع أســـعار النفط العالميـــة للتغلب 
على تحديات العجز في الميزانية العامة ومستويات الدين العام، ما يعد من 
األهداف الرئيســـة لبرنامج التوازن المالي. دعواتنا بنجاح مســـاعي الحكومة 
الرشـــيدة في خطتها الطموحة للتعافي االقتصادي وبلوغ األهداف المرجوة 

بتكاتف الجميع.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi@gmail.com

*  زهير توفيقي

نجاحات ذوي الهمم
تعد قصص النجاح إحدى محطات التحفيز المهمة في حياة األفراد، لما 
تلعبه من دور مهم في اكتساب الخبرة وتعميم االستفادة من التجارب 
الحياتيـــة، فكيـــف إذا جـــاءت القصـــص مـــن وحـــي ذوي الهمـــم الذيـــن 
يصنعـــون من التحديات مســـيرات من األمل والطمـــوح واإلنجاز، وهذا 
ما أكدته جمعية المحفزين البحرينية لذوي اإلعاقة  من خالل مؤتمرها 
الذي أقيم يوم الســـبت الموافق 7 يناير بمشـــاركة إيجابية من أصحاب 
ذوي الهمم الذين ألهموا جميع الحضور من خالل ســـرد قصص التحدي 
في مســـيرتهم وتتويجهـــا بالنجاح الباهـــر في مجـــاالت مختلفة أبرزها 
اإلعالم والشـــعر وبعض األعمـــال الميكانيكية والحرص على اســـتكمال 
التعليـــم الجامعـــي، بل وعـــدم االكتفاء باإلنجـــازات والمضي باســـتمرار 

لتحدي الفرص وإثبات الذات في كل المحافل.
إن قصـــص النجـــاح التـــي يحققهـــا ذوو الهمم تحمل في طياتها رســـائل 
عميقـــة، وكأنهـــا تلخص مســـيرة الحيـــاة التي تحـــث األفـــراد على عدم 
اليـــأس رغـــم كل الظـــروف والعثـــرات التـــي قـــد يمـــر بهـــا الفـــرد، كما أن 
اســـتفاقة الذات القوية ال تأتي من عبث، بـــل إن التحديات الصعبة هي 

التي تصقل الشخصية وتحدد مالمح التجربة الناجحة.
إن فـــي قصـــص نجاحات ذوي الهمم العديد مـــن الحكم والتأمالت التي 
تجعـــل الفـــرد يعيد النظر فـــي إمكانياته وقدراته، بـــل وتفرض حالة من 
التأمـــل في النعم التي يمتلكها الفرد ومدى اســـتثمارها في أوجه الخير 

وفي رسالة اإلنسان للحياة.
ســـيظل إخواننا وأحبتنا مـــن ذوي الهمم مدارس لتعليـــم معنى التفاؤل 
واإليجابية ونماذج حيوية لتحدي العقبات والبقاء المســـتمر على حالة 
اإلصـــرار فـــي تحقيق األهـــداف واألحالم، بل وتحويـــل المحن إلى منح 

تساهم في بناء الذات وتحقق حياة أجمل.

* كاتبة وأخصائية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

* ندى نسيم
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