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احلكومة ملتزمة بتنفيذ قرارات ال�شلطة الت�شريعية.. احلمادي لـ »الأيام«:

ال م�صا�س بخدمات ال�صرف ال�صحي املقدمة للمواطنني
عبداهلل الهامي:

اأكد وزير �صوؤون الإعالم و�صوؤون جمل�صي ال�صورى 

على  رده  احلمادي يف  عبدالرحمن  بن  عي�صى  والنواب 

�صوؤال لـ»الأيام« اأنه ل م�صا�س بخدمات ال�صرف ال�صحي 

الوقت  يف  يوجد  ل  اأنه  اإىل  لفًتا  للمواطنني،  املقدمة 

الر�صوم على اخلدمات  احلايل �صوى ت�صور حيال رفع 

ال�صناعية وغري املنزلية.

جل�صة  عقب  الذي  ال�صحفي  املوؤمتر  خالل  واأو�صح 

الدين  ب�صقف  املتعلق  القانون  باأن  الوزراء،  جمل�س 

ومت  الت�صريعية  ال�صلطة  من  واإرادة  برغبة  جاء  العام 

الت�صويت عليه واعتماده متهيًدا لرفعه اىل جاللة امللك، 

م�صرًيا اإىل اأن وزارة املالية تقدمت مبذكرة خالل جل�صة 

هذا  تنفيذ  تبعات  فيها  ت�صرح  اليوم  الوزراء  جمل�س 

القرار وما �صيرتتب عليه من جملة من الجراءات تتعلق 

مبا ت�صتطيع احلكومة اللتزام به كمدفوعات مالية وفق 

امليزانية املتاحة. 

القرارات  بتنفيذ  احلكومة  التزام  على  واأ�صار 

ال�صادرة من املجل�س الت�صريعي انطالًقا من مبداأ تعزيز 

الف�صل بني ال�صلطات وتكري�س عجلة العمل الدميقراطي 

وفق ما ين�س عليه د�صتور مملكة البحرين. 

يف  حمددة  ايرادات  احلكومة  لدى  اأن  اإىل  ولفت 

منها  بها،  تلتزم  م�صاريف  وهناك  العامة،  امليزانية 

م�صاريف القوى العاملة واخلدمات الأخرى التي تتعلق 

من  تقدميه  يتم  ما  وكذلك  اأعمالها  احلكومة  مبمار�صة 

كلها  تاأتي  اجتماعية  وم�صاعدات  للمواطنني  خدمات 

العجز  اأن  اإىل  منوًها  امل�صروفات،  من  كجزء  جمتمعة 

الإيرادات  على  امل�صروفات  حجم  تفوق  ب�صبب  ت�صكل 

وبالتايل يتم �صداد العجز من خالل الدين العام.

القانون  هذا  تطبيق  حال  يف  �صيحدث  »ما  وقال: 

من  متوفر  هو  ما  �صت�صرف  احلكومة  اأن  يف  يتمثل 

اإمكانيات مالية من خالل الإيرادات املتوفرة التي تدخل 

يف امليزانية العامة وما هو م�صموح للحكومة بالقرتا�س 

على ح�صب هذا القانون، ف�صقف ال�صرف �صيتحدد وفق 

ما �صيدخل كاإيرادات وما ت�صتطيع احلكومة اأن تقرت�صه 

ليفي  ال�صقف  هذا  كان  اذا  وبالتايل  القانون،  هذا  وفق 

بحاجات جميع اللتزامات فيعني ان هناك حاجة لإعادة 

النظر يف مو�صوع ر�صم امليزانية واأوجه ال�صرف التي 

�صتلتزم بها احلكومة على وجه التحديد. وقد متت اإحالة 

القانون اإىل اللجنة املالية واللجنة القانونية وللوقوف 

ال�صلطة  بقرار  املتعلقة  القانونية  الرتتيبات  على 

قرار  لأنه ل يوجد  الآن  المور  ن�صتبق  لن  الت�صريعية. 

من جهة احلكومة عن اآلية وكيفية التعامل مع ما حدث 

ولكن  الت�صريعية  ال�صلطة  قبل  من  للقانون  اقرار  من 

ملتزمة متاًما  تنفيذية  ك�صلطة  احلكومة  اأن  دائًما  نوؤكد 

ان  ارتاأت  التي  الت�صريعية  ال�صلطة  بقرارات  د�صتورًيا 

الدين العام يجب ان يقف عند �صقف معنينّ من القرتا�س 

اجل  من  ولكن  ال�صيء  هذا  �صتنفذ  التنفيذية  وال�صلطة 

األ  بحيث  القرارات،  من  عدداً  نتخذ  ان  نحتاج  التنفيذ 

تخالف احلكومة القانون الذي يفر�س علينا الن من قبل 

ال�صلطة الت�صريعية وهو امر د�صتوري و�صحيح ونحن 

ملتزمني به كحكومة«. 

وعن مذكرة اأن�صطة القطاع اللوج�صتي التي تقدم بها 

وزير ال�صناعة يف اجلل�صة اأم�س، لفت الوزير اإىل اأهمية 

تنويع القت�صاد وتنميته عن طريق النظر اىل القطاعات 

القت�صادية التي ميكن ان تتو�صع فيها مملكة البحرين، 

ا متاحة لبد من ا�صتثمارها ب�صكل  م�صيًفا باأن هناك فر�صً

اأو�صع، والقطاع اللوج�صتي هو اأحد تلك القطاعات.

اليوم  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  قدمت  »لقد  وقال: 

مذكرة ليتم ادراج وتعديل بع�س الن�صطة اخلا�صة بهذا 

باأن  القطاع  بهذا  املتعلق  التو�صيل  ن�صاط  مثل  القطاع، 

ففي  النهائية،  وجهته  اىل  ال�صحن  ار�صفة  من  يتعدى 

ال�صابق كانت متنح الرخ�س لتفريغ احلمولة من ال�صفن 

حتى الر�صفة وتقف الرخ�صة عند ذلك احلد ولكن الن 

ا بالتو�صيل اىل الوجهة النهائية،  �صيتم لهم ال�صماح اي�صً

عدد  وزيادة  العمل  نطاق  تو�صيع  عليه  �صيرتتب  وهذا 

الرخ�س وممار�صات الن�صطة و�صي�صهم يف خلق وظائف 

ا اكرث للموؤ�ص�صات القائمة على تقدمي  اأكرث ويعطي فر�صً

اخلدمات يف هذا املجال«. 

كان  فقد  التغليف،  ن�صاط  اي�صا  »هناك  واأ�صاف، 

للملكية  بال�صماح  يتعلق  فيما  حدود  هناك  ال�صابق  يف 

بان  مقرتح  من  قدم  ما  الن  اجلانب،  هذا  يف  الجنبية 

الجنبي،  للم�صتثمر   %100 حتى  التملك  ن�صبة  تكون 

البحري  وال�صحن  البواخر  �صركات  وكالء  ون�صاطات 

تتعدى  ل  بن�صبة  الجنبية  للملكية  وال�صماح  واجلوي، 

التجارية  ال�صركات  من  ملزيد  باب  �صيفتح  وهذا   ،%49

بع�س  ا�صتحداث  جانب  اإىل  القطاع  هذا  على  القائمة 

الن�صطة اجلديدة اخلا�صة باخلدمات اللوج�صتية وعلى 

اللوج�صتية  املثال ن�صاط اعادة ت�صدير اخلدمات  �صبيل 

الجنبية  لل�صركات  ال�صماح  مع  امل�صافة  القيمة  ذات 

الت�صورات  هذه  كل   %100 بن�صبة  بها  الكامل  بالتملك 

تهدف اإىل زيادة م�صاهمة هذا القطاع يف الناجت القومي 

ان�صيابية  وزيادة  للمواطنني  النوعية  الوظائف  وخلق 

توجه  من  اأ�صا�صي  جزء  هو  القت�صاد  تنمية  احلركة. 

برنامج عمل احلكومة واحلديث 

فهناك  اللوج�صتي،  القطاع  على  فقط  يقت�صر  ل 

القطاع ال�صياحي والهتمام بالأن�صطة املتعلقة بالقطاع 

بجهود  تقوم  والتجارة  ال�صناعة  ووزارة  القطاع  بهذا 

حثيثة يف هذا اجلانب وهناك قطاعات اخرى تنظر لها 

الدولة بعني العتبار ومنها القطاع ال�صناعي«. 

التوقيع  مت  الذي  العالمي  ال�صرف  ميثاق  وعن 

جاء  ال�صرف  ميثاق  اأن  الوزير  اأو�صح  موؤخًرا،  عليه 

املحلية  ال�صحف  حترير  روؤ�صاء  من  ذاتية  مببادرة 

من  وتن�صيق  دعم  هناك  وكان  عليه  والتوقيع  لإقراره 

قبل وزارة �صوؤون العالم، وهو يوؤ�ص�س ملمار�صة قواعد 

املعايري واملبادئ  املهنية من خالل  الأ�ص�س  العمل وفق 

تنفيذ  اآلية  باأن  امليثاق. منوًها  التي مت و�صعها يف هذا 

تتم  ال�صحيفة  داخل  ال�ص�س واملعايري  امليثاق وتطبيق 

من خالل كل رئي�س حترير طبًقا ملا لديه من م�صوؤولية 

قانونية فيما يتعلق بال�صيا�صة التحريرية، بالإ�صافة اىل 

هذا  تبني  اأن  على  م�صدًدا  لن�صاطها،  ال�صحيفة  ممار�صة 

اأن يكون من قبل ممار�صني املهنة انف�صهم  امليثاق يجب 

ومتطلًعا اىل التفاعل اليجابي الكرب من قبل ال�صحفيني 

وكتاب اأعمدة الراأي.

جانب من امل�ؤمتر ال�صحفي

املمثل اخلا�س الرو�صي يت�صلم 
ر�صالة خطية من حممد بن مبارك

 

ا�صتقبل املمثل الرئا�صي الرو�صي اخلا�س للتعاون 

مع منتدى الدول امل�صدرة للغاز ورئي�س جمل�س اإدارة 

�صركة »غاز بروم« الرو�صية، فيكتور زوبكوف �صفري 

عبدالرحمن  اأحمد  الحتادية  رو�صيا  لدى  البحرين 

ال�صاعاتي، الذي قام بت�صليمه ر�صالة خطية من �صمو 

ال�صيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء.

خال�س حتياته  عن  زوبكوف  فيكتور  اأعرب  وقد 

ل�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، عاهل 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  املفدى،  البالد 

بن �صلمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء املوقر، و�صاحب 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول ملجل�س رئي�س 

الوزراء، و�صمو ال�صيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب 

بتطور  بالده  اعتزاز  موؤكًدا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

املجالت.  خمتلف  يف  الرو�صية  البحرينية  العالقات 

كما رحب بح�صور معر�س البحرين الدويل للطريان 

الذي �صيقام يف �صهر يناير 2016، منوًها باأن رو�صيا 

حتر�س دائًما على امل�صاركة يف هذا املعر�س باأحدث 

نالت  التي  اجلوية  ا�صتعرا�صاتها  وتقدمي  طائراتها 

اإعجاب اجلمهور.

بكلفة مليون دولر وتخدم اآلف املواطنني واملقيمني

وزير االأ�صغال يفتتح حديقة »اأرجان فليج« يف منطقة »�صرايا 2«
اأكد وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات 

املهند�س ع�صام بن  العمراين  والتخطيط 

القطاع  �صراكة  اأهمية  على  خلف  عبداهلل 

اىل  م�صرًيا  املجتمع،  دعم  يف  اخلا�س 

القيادة  من  وبدعم  ما�صية  الوزارة  »اأن 

الر�صيدة يف تنفيذ برنامج عمل احلكومة 

امل�صتدامة  التنمية  تعزيز  يوؤكد  الذي 

م�صاهمة  لت�صجيع  اجلهود  وتكثيف 

خمتلف  يف  لال�صتثمار  اخلا�س  القطاع 

القطاعات. 

افتتاح  خالل  خلف  الوزير  واأو�صح 

�صرايا  منطقة  فيلج« يف  »اأرجان  حديقة 

»اأرجان  حديقة  م�صروع  اأن  قوة(،  )اأبو 

فيلج« يعد من امل�صاريع الرتفيهية املهمة 

يف املحافظة ال�صمالية، حيث اإن احلديقة 

يقطنها  حديثة  ح�صرية  منطقة  �صتخدم 

الآلف من املواطنني واملقيمني«.

لل�صراكة  احلكومة  دعم  خلف  واأكد 

العام واخلا�س  القطاعني  املجتمعية بني 

العقاري  التطوير  �صركات  وخ�صو�صا 

الهادفة  التنموية  امل�صاريع  اإن�صاء  يف 

املتنزهات  من  اخل�صراء  الرقعة  لزيادة 

العامة وحدائق الأحياء واملناطق، موؤكًدا 

اأن التحديات القت�صادية الراهنة توجب 

يف  ال�صراكة  وتعزيز  اجلهود  تكاتف 

الرروؤية  مع  املن�صجمة  امل�صاريع  حتقيق 

البحرين  ململكة  والتنموية  القت�صادية 

.2030

خالد  املهند�س  رحــب  جانبه  من 

ادارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الن�صعان 

اأحمد  وال�صيخ  العاملية  ارجــان  �صركة 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  علي  بن 

البحرين  اأرجــان  �صركة  اإدارة  جمل�س 

واحل�صور،  والبلديات  الأ�صغال  بوزير 

عاتقها  على  اأخذت  ال�صركة  اأن  موؤكدين 

تنفيذ  �صنوات  ع�صر  قبل  تاأ�صي�صها  ومنذ 

التي  وال�صتثمارية  الإ�صكانية  امل�صاريع 

متثل م�صاهمة ذات قيمة م�صافة للتنمية 

مملكة  يف  والجتماعية  القت�صادية 

البحرين.

اآل  علي  بن  اأحمد  ال�صيخ  واأو�صح 

امل�صوؤولية  �صمن  يندرج  ذلك  اأن  خليفة 

البحرين«  »اأرجــان  ل�صركة  املجتمعية 

املجتمع  ــاه  جت الــعــقــاري،  للتطوير 

اإن�صاء  يف  الإ�صهام  خالل  من  البحريني، 

اأعلى  ــق  وف ع�صرية  ــدن  م م�صاريع 

باحلفاظ  وامللتزمة  احلديثة،  املوا�صفات 

املرافق  توفري  خــالل  من  البيئة  على 

والتي  بالت�صجري،  والهتمام  الالزمة 

طبيعة  مع  نف�صه  الوقت  يف  تتما�صى 

امل�صاحة  وتبلغ  البحرينية.  العائلة 

األف   18 نحو  املرافق  هذه  عليها  املقامة 

مرت مربع. واأردف »من خالل اإجناز هذه 

اأحد  جيون  م�صروع  اأ�صبح  فقد  املرحلة 

الواجهات اجلديدة للعائلة البحرينية«.

اىل ذلك دعا مدير عام بلدية املنطقة 

اإبراهيم  بن  يو�صف  املهند�س  ال�صمالية 

برامج  دعــم  اىل  امل�صتثمرين  الغتم 

ال�صراكة املجتمعية وتبني م�صاريع تدعم 

املنطقة  بلدية  لدى  اأن  »مبينا  املجتمع 

ال�صمالية الكثري من املبادرات املجتمعية 

هذا  تعزيز  �صاأنها  من  التي  والربامج 

املفهوم وترجمته عمليا ل�صالح املجتمع«

وقال »تعترب حديقة الأرجان منوذجا 

املجتمعية  ال�صراكة  منــاذج  من  ــرا  اآخ

ندعو  كما  اخلا�س،  القطاع  يقدمها  التي 

القطاع اخلا�س اىل طرح مبادرات ت�صهم 

املجتمعية  ال�صراكة  مفاهيم  تطوير  يف 

ب�صورة عملية. 

»اأرجان  حديقة  ان�صاء  تكلفة  وت�صل 

على  وحتتوي  دولر  مليون  اإىل  فيلج« 

جمموعة من املرافق الرتفيهية واخلدمية، 

بالو�صائل  ودعمها  ت�صميمها  مت  التي 

وال�صتجمام  الراحة  لتوفري  امل�صاعدة 

منطقة  على  احلديقة  وحتتوي  لل�صكان. 

التي  الطفال  للعاب  خم�ص�صة  مظللة 

روعي يف توزيعها �صروط ال�صالمة.

ل�صركة  العام  املدير  قدم  ــدوره  وب

العقاري  للتطوير  بحرين«  ــان  »الأرج

م�صاريع  عــن  عر�صا  �صالح  خليل 

اأنهت  ال�صركة  اأن  اأو�صح  حيث  ال�صركة، 

بنجاح املرحلة الثالثة من م�صروع جيون 

ال�صيخ  �صارع  على  واملطل  املتكامل، 

املرحلة  هذه  �صلمان، وجتلت  بن  عي�صى 

باإجناز امل�صروع التجاري املميز والفريد 

مت  الذي   ،)Argan Village( نوعه  من 

بناوؤه بح�صب الطراز البحريني القدمي. 

املرحلة  من  النتهاء  اإىل  اأ�صار  كما 

الثانية من امل�صروع والتي ت�صمنت نحو 

وفق  منجزة  ع�صرية  �صكنية  فيال   82

معايري وموا�صفات عالية اجلودة، والتي 

تنا�صب الأ�صرة البحرينية. 

ال�صمالية  حمافظ  الفتتاح  وح�صر 

ع�صفور  اآل  عبداحل�صني  ال�صيخ  بن  علي 

ال�صمالية  املنطقة  بلدية  عــام  ومدير 

والنائب  الغتم  اإبراهيم  يو�صف  املهند�س 

املجل�س  وع�صو  رحمة  اآل  في�صل  غازي 

الدائرة  ممثل  ال�صمالية  للمنطقة  البلدي 

كبار  من  وعدد  الدو�صري  حمد  الرابعة 

امل�صوؤولني يف الوزارة واملدعوين.

جانب من افتتاح حديقة )اأرجان فيلج( 

طلبة بوليتكنك البحرين يحرزون املركز االأول يف م�صابقة حتدي الروبوتات
عبداهلل الهامي

الإبداع  جمايل  يف  املتميزة  مل�صريتها  ا�صتمرارا 

الهند�صة  تكنولوجيا  برنامج  طلبة  متكن  والبتكار، 

ببوليتكنك البحرين من الفوز باملركز الأول على امل�صتوى 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  حتدي  م�صابقة  يف  املحلي 

البحرينية  املهند�صني  جمعية  نظمتها  التي  للروبوتات 

.IEEE بالتعاون مع

واأجريت اجلولت املحلية على م�صتوى اململكة خالل 

�صهري نوفمرب ودي�صمرب املن�صرمني، ومتثل الفريق الفائز 

يف: دعاء العايل، ح�صن جعفر، فوزية خنجي وعلي مدن.

وبهذه املنا�صبة �صرح القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي 

الع�صريي،  اإبراهيم  حممد  الدكتور  البحرين  لبوليتكنك 

قائالً: »اإن ما حققه طلبة البوليتكنك يوؤكد على متيزهم 

ي�صكل  اأمر  وهو  والبتكار،  الإبداع  جمايل  يف  وقدراتهم 

ال�صرتاتيجية  البوليتكنك  خطة  يف  اأ�صا�صيا  مرتكزا 

عناية  وتوليه  تدعمه  والبوليتكنك   ،2019-2015

يف  والبتكار  البداع  مركز  تاأ�صي�صها  يف  متثلت  خا�صة 

وي�صهم  املواهب  من  العديد  يحت�صن  والذي   ،2013

الطلبة هم م�صدر فخر  هوؤلء  ان  واأ�صاف  تنميتها«.  يف 

والبداع  بالن�صاط  املفعمة  الروح  وميثلون  للبوليتكنك 

التي يحملها كل �صباب مملكة البحرين الذين ل يتوانون 

يف العمل يف �صبيل الرتقاء بوطنهم ورفع ا�صمه يف كافة 

املحافل. 

طرق  تقدمي  يف  م�صتمرة  البوليتكنك  اأن  اإىل  ولفت 

الذي  العمل  �صوق  متطلبات  مع  تتما�صى  مبتكرة  تعليم 

بات فيه اتقان املهارات املتعددة مطلبا اأ�صا�صيا بالإ�صافة 

البوليتكنك  طرق  جناح  وان  العلمية،  للموؤهالت 

هذا  امل�صاركة يف  من  الطلبة  هوؤلء  التعليمية يف متكني 

خري  لهو  للنجاحات  واحرازهم  امل�صابقات  من  النوع 

دليل على مدى مالءمة هذه الطرق لالأهداف التي ت�صبو 

عمل  برنامج  متطلبات  يلبي  مبا  لتحقيقها  البوليتكنك 

احلكومة 2015-2018 وي�صهم يف حتقيق روؤية مملكة 

البحرين 2030.

التعاون  جمل�س  لدول  الروبوتات  م�صابقة  وتهدف 

اأنحاء  جميع  يف  اجلامعيني  الطالب  لت�صجيع  اخلليجي 

قوية  روبوت  لبناء  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

ومبتكرة، وتركز امل�صابقة على اجلدوى الفنية والكفاءة 

والبتكار والإبداع يف الت�صميم.


