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توجه نيابي لإقرار �سوابط قانونية على زيادة الر�سوم
زيادتها على التجار قد توؤدي لـ“احتكار ال�سوق” .. الزميلة مرهون:

قالت الزميلة ال�سحافية رجاء مرهون اأن هنالك 
توجها نيابيـــاً لو�سع مزيد من ال�سوابـــط القانونية 
على القرارات الوزارية ذات ال�سلة بفر�ض اأو زيادة 
الر�سوم احلكومية، �سواء تلك املقرة على الأفراد اأو 

املوؤ�س�سات التجارية وال�ستثمارية.
واأ�ســـارت الزميلة مرهون اإلـــى اأن بع�ض النواب 
ي�سعـــرون مبوقـــف �سعـــب الآن يف مواجهـــة النا�ض 
وال�سارع، بعد اأن منح مترير مر�سوم ال�سجل التجاري 
وزيـــر التجـــارة وال�سناعة زايـــد الزيـــاين ال�سالحية 
لفر�ـــض ر�ســـوم راأت فيهـــا املوؤ�س�ســـات وال�رشكات 
ال�سغـــرية واملتو�سطـــة احلجم، الكثري مـــن املبالغة 

واإرهاقاً بالتكاليف. 
واأو�سحـــت اأن نائًبا واحداً علـــى الأقل قد اأظهر 
رغب���ة يف تقدمي مق���رح قانوين ي�ش���رط �آال تتجاوز 

زيادة اأي ر�سوم ما ن�سبته 50 % من مقدارها.
جـــاء ذلـــك يف نـــدوة اأقامتهـــا جمعيـــة املنـــر 
الدميقراطـــي التقدمـــي م�ســـاء الأحـــد املوافـــق 27 
�أغ�شط����س 2017، وحتدثـــت فيها الزميلـــة الكاتبة 
رجاء مرهـــون، وحملت عنـــوان “الر�ســـوم وال�رشائب 
والقت�ساد الراكد... الآثار ال�سلبية على املواطنني”. 

وا�ستهلت مرهون ورقتهـــا يف الندوة باحلديث 
عن مراحـــل تكوين واإقـــرار  الر�ســـوم اجلديدة التي 
اأُ�سيفـــت واأدت اإلى زيادة ر�ســـوم جتديد ال�سجالت 
التجارية، م�سرية اإلـــى اأن عملية �رشعنة الزيادة التي 
ي�شك���و منه���ا �لقط���اع �لتج���اري �ليوم متت���د لفرة 

تتجاوز العامني.
وا�ستعر�ست الزميلـــة م�سادر متويل امليزانية 
العامة من منظور عام، لفتة اإلى اأن البحرين اعتمدت 
يف العقـــود الأخرية علـــى مواردها الطبيعية من نفط 

وغاز، متمتعة ب�شعر عاملي جيد للنفط.

واأردفـــت: اإن الواقـــع قـــد تبـــدل يف ال�سنـــوات 
الأخـــرية، واأ�سبحـــت البحريـــن تعمـــد كثـــريا علـــى 
القرو�ـــض واأي�ســـاً امل�ساعدات من الـــدول ال�سقيقة 
اجلـــارة لتمويـــل امليزانية العامة و�سمـــان ا�ستمرار 

م�ساريع البنية التحتية.  
وتابعـــت قائلـــة: تظهـــر املوؤ�ـــرشات ا�ستهـــالك 
هذيـــن امل�سدرين للتمويل، وقد ن�ســـل اإلى مرحلة 
نواجه فيهـــا م�سكالت للح�سول علـــى قرو�ض، ولذا 
�رشعـــت الدولـــة يف فر�ـــض ر�ســـوم جديـــدة وزيـــادة 

الر�سوم القائمة. 

واأبـــدت الزميلـــة مرهون حتفظها علـــى التوجه 
نحـــو فر�ض املزيد من الر�سوم على القطاع التجاري 
والأن�سطـــة ال�ستثمارية، م�سرية اإلـــى اأن هذا اخليار 
قـــد يحد مـــن اإمكانيـــة منـــو وا�ستمـــرار املوؤ�س�سات 
ال�سغـــرية واملتو�سطة، وقد يـــوؤدي اإلى خروجها من 
ال�سوق ون�سوء حالة احتـــكار يدفع ثمنها امل�ستهلك 

واملواطن الب�سيط. 
وراأت مرهـــون اأن ال�رشائـــب الت�ساعديـــة علـــى 
�أرب���اح �ل�رشكات قد تكون خي���ار�ً �أف�شل كمورد مايل 
للحكومـــة، وذلـــك لأن حت�سيلها �سريتبـــط ب�سمان 

ربحية �ملوؤ�ش�شة، وحتقيقها هام�شاً جيد�ً من �الأرباح.    
 من جهته، حذر الأمني العام امل�ساعد للعالقات 
العربيـــة والدوليـــة يف الحتاد العـــام لنقابات عمال 
�لبحري���ن كرمي ر�شي يف مد�خلة له بالندوة، حذر من 
تبعات الزيـــادة الكبرية يف ر�سوم ال�سجالت التجارية 
على اإمكانية بقاء املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

ودعا ال�ســـارع التجاري واملجتمـــع املدين لعدم 
قبـــول الر�سوم حتت ذريعـــة اأنها �رشعنـــت قبل عام 
اأو اثنـــني، م�ســـرياً اإلـــى اأن املوؤ�س�ســـات ال�سغـــرية 
واملتو�سطـــة ت�ســـكل ما ن�سبتـــه 30 % مـــن اإجمايل 
�لن�ش���اط �القت�شادي للقط���اع �خلا�س، وم���ا ن�شبته 

%99 من اإجمايل عدد املوؤ�س�سات امل�سجلة.
ويف مداخلـــة اأخـــرى،  نبـــه ع�سو جمعيـــة املنر 
التقدمـــي عبداجلليـــل النعيمـــي من ان�سيـــاق بع�ض 
اجلهات احلكومية لتو�سيات �سندوق النقد الدويل، 
لفتـــا اإلى جتـــارب دول عـــدة عانت الكثـــري بعد اأن 
دخلـــت  يف دائـــرة تو�سياتهـــا ون�سائـــح املوؤ�س�سة 

الدولية. 
هذا، وقد �سهدت الندوة العديد من املداخالت 
املفيـــدة والقيمـــة لأع�ســـاء اجلمعيـــة واأ�سدقاءها، 
واأبرزهـــا للنا�سط يف التيار التقدمـــي الكويتي اأحمد 

الديني الذي حل �سيفا على اجلمعية. 

• •الزميلة رجاء مرهون تقدم ورقتها ب�ساأن زيادة ر�سوم ال�سجالت التجارية	 جانب من ح�سور الندوة	

وزير الداخلية يرعى موؤمتر اجلمعية الأمريكية لل�سالمة املهنية 

بدء الت�سجيل الإلكرتوين للف�سل الأول يف “البوليتكنك”

تنفيذ حمالت تفتي�سية مرورية م�سرتكة لر�سد خمالفات املركبات

مريزا: توقعات بانخفا�ض وحدة الكهرباء النظيفة 20 %

�سبط جمموعة من املخالفني ومت التحفظ على �سياراتهم... “املوا�سالت”: 

3 م�شاجد ت�شتخدم �الألو�ح �ل�شم�شية و�لتجربة �شت�شمل 2000 عقار وقفي

املنامـــة - وزارة املوا�سالت والت�سالت: 
مت تنفيـــذ حمالت تفتي�سيـــة مرورية، بالتعاون 
تنظي���م  �إد�رة  ب���ن  �مل�ش���رك  و�لتن�شي���ق 
النقـــل الـــري والإدارة العامة للمـــرور، لر�سد 
خمالفات توقف املركبات اخلا�سة يف املواقف 
املخ�س�سة حلافالت النقل اجلماعي، بالإ�سافة 
�إل���ى ر�ش���د �شي���ار�ت �الأج���رة غ���ر �ملرخ�شة. 
جاء ذلـــك على خلفيـــة تكرار جتـــاوزات �سواق 
املركبـــات اخلا�ســـة يف مزاولة مهنـــة التاك�سي 
�ملخالف���ات  �إل���ى  باالإ�شاف���ة  �ملرخ����س  غ���ر 
امل�ستمـــرة فيمـــا يخ�ـــض التوقـــف يف املواقف 
املخ�س�ســـة حلافـــالت النقـــل اجلماعـــي. ومت 
التعـــاون علـــى تنفيذ هـــذه احلمـــالت من قبل 
وزارة الداخلية، ممثلة بـــالإدارة العامة للمرور، 
ومفت�سي وزارة املوا�سالت والت�سالت باإدارة 
تنظي���م �لنق���ل �لربي من خ���ال تو�جد م�شرك 
لرجال املرور ومفت�سي املوا�سالت يف عدد من 
�لنق���اط �شملت �ملو�قع �لتي ت�شهد تكر�ر هذه 
املخالفـــات ب�ســـكل م�ستمر، واتبـــاع اآلية ر�سد 
اأماكن وجتمعات مرتكبي تلك املخالفات، حيث 
مت �سبط جمموعة مـــن املخالفني ومت التحفظ 
على مركباتهم واإحالتهم اإلى نيابة املرور، علًما 
بـــاأن الإدارة العامة للمـــرور واإدارة النقل الري 

لن تتهاونا مع كل من يخالف املادة )46( منه، 
واأن الإدارتـــني م�ستمرتـــان يف تنفيـــذ احلمالت 

املكثفة لردع املخالفني.
وطبًقـــا لقانـــون تراخي�ـــض اأن�سطـــة النقل 
العـــام فاإنه يحظر مزاولة اأي مـــن اأن�سطة النقل 
العام اإل بعـــد احل�سول على ترخي�ض من وزارة 
املوا�سالت والت�سالت، وتعمل وزارة الداخلية 
ووزارة املوا�ســـالت والت�سالت جنًبا اإلى جنب 
يف الت�سدي للمخالفـــني مبزاولة هذه الن�سطة 
م���ن غر ترخي�س م�شبق باالإ�شافة �إلى �حلد من 

توقف املركبات اخلا�سة واملتكررة يف الأماكن 
املخ�س�سة للنقل اجلماعي. 

وعلقت وكيل الوزارة للنقل الري والريد 
�ملهند�ش���ة م���رمي �أحمد جمع���ان قائل���ة “بداأنا 
التعـــاون مـــع الإدارة العامة للمـــرور منذ مطلع 
عـــام 2015م بعمـــل حمـــالت تفتي�سيـــة لغـــري 
املرخ�سني الذيـــن يناف�سون �سيـــارات الأجرة 
ومت اإيقـــاف جمموعـــة كبـــرية والتحفـــظ علـــى 
املركبـــات امل�ستخدمـــة من قبل رجـــال املرور 
واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم التي جتمع 
بني العقوبتني املالية وال�سالبة للحرية ح�سب 

املادة )46(”.
املوا�ســـالت  وزارة  اأن  علـــى  و�ســـّددت 
بتنظيـــم  املعنيـــة  اجلهـــة  هـــي  والت�ســـالت 
قطـــاع النقـــل الري مبـــا يتواءم مـــع القوانني 
والت�رشيعات ال�سادرة، ومن منطلق احلفاظ على 
�شامة �ل���ركاب وتقدمي خدم���ات ذ�ت م�شتوى 
متميز حتر�ـــض على القيام بهذه احلمالت التي 
ت�ساهـــم يف التقليـــل من املخالفـــات املرتكبة 
فيما يخ�س �لتوقف يف �الأماكن غر �ملخ�ش�شة 
كم���ا حتد من �نت�شار مز�ول���ة مهنة غر مرخ�شة 
الأمر الذي ي�سهم يف توفري خدمات نقل منظمة 

واآمنة.

املنامــــة - وزارة الكهربــــاء واملــــاء: اأكــــد وزير 
�ســــوؤون الكهرباء واملاء عبداحل�ســــني مريزا اأن �سعر 
وحــــدة الكهرباء املنتجــــة من الطاقــــة ال�سم�سية قد 
انخف�ــــض بدرجــــة كبــــرية، واأ�سبح اأرخ�ــــض من �سعر 
الوحــــدة التــــي تنتجها احلكومة من خــــالل املحطات 
احلرارية التي تعمل بالغاز الطبيعي، وهناك موؤ�رشات 
قوية باأن �سعر وحدة الكهرباء من الطاقة املتجددة 
�ش����وف يتو��شل يف �لهبوط بن�شبة ت�شل �إلى 20 %، 
م�سيًفا، يف حال اإيجاد �سوق تناف�سية وبكفاءة عالية 

لتزويد وتركيب اأنظمة الطاقة ال�سم�سية.
وحت����دث �لوزي����ر ع����ن �لفو�ئ����د �ملرتب����ة على 
ا�ستخدامات الطاقــــة املتجددة، منها توفري كميات 
كبرية من الغــــاز الطبيعي ميكن ال�ستفادة منها يف 
�مل�شاريع �لك����ربى �ال�شر�تيجية، وكذلك �ملحافظة 
علــــى البيئة، حيــــث اإن الطاقة املتجــــددة هي طاقة 
نظيفــــة ول تت�سبب يف انبعاثــــات حرارية وهي طاقة 
م�ستدامــــة ول تن�ســــب، و�ســــوف توفــــر فر�ض عمل 
جديدة للمواطنــــني وال�رشكات الوطنيــــة، بالإ�سافة 
البحريــــن  ا�ستيفــــاء  يف  �سي�ساهــــم  ذلــــك  اأن  اإلــــى 

لاللتزامات الدولية والإقليمية واملحلية.
جــــاء ذلك خــــالل رعايتــــه حفل تد�ســــني مبادرة 
الطاقــــة ال�سم�سية يف املــــاآمت واحل�سينيــــات، وذلك 
�شب����اح �أم�����س �لثاثاء يف م����اأمت بن �شبي����ب مبنطقة 
ال�سهلة ال�سمالية. ولــــدى و�سوله كان يف ا�ستقباله 
رئي�ــــض جمل�ــــض الأوقــــاف اجلعفريــــة ال�سيخ حم�سن 
اآل ع�سفــــور، وحمافظ املحافظــــة ال�سمالية علي اآل 
ع�سفــــور، والنائــــب الأول لرئي�ــــض جمل�ــــض النواب 

علي العــــرادي، واأع�ساء املجل�ــــض البلدي باملنطقة 
ال�سماليــــة، كمــــا ح�ــــرش حفــــل التد�ســــني املن�ســــق 
املقيــــم لالأمــــم املتحــــدة واملمثل املقيــــم لرنامج 
الأمــــم املتحــــدة الإمنائي اأمني ال�رشقــــاوي وعدد من 

امل�سوؤولني.
واأعــــرب الوزيــــر مــــريزا يف كلمة له عــــن �سكره 
وتقديــــره لرئي�ــــض الــــوزراء �ساحب ال�سمــــو امللكي 
الأمــــري خليفــــة بن �سلمــــان اآل خليفة علــــى اهتمامه 
با�ستخدام الطاقــــة النظيفة، واأ�ساد مببادرة جمل�ض 
الوقــــاف اجلعفريــــة مــــن اأجــــل تنفيذ هــــذا امل�رشوع 
�ملمي����ز لركي����ب نظام �لطاق����ة �ل�شم�شي����ة يف ماأمت 
بن �سبيــــب، الأمر الذي ي�ساهم يف ال�سري على طريق 
حتقيق الأهداف الوطنية ململكة البحرين يف الطاقة 
املتجــــددة وكفــــاءة الطاقــــة وتفعيــــل ا�ستخدامات 

الطاقة ال�سم�سية يف املن�ساآت الدينية.
من جانبه، اأكد رئي�ض جمل�ض الأوقاف اجلعفرية 
ال�سيــــخ حم�سن اآل ع�سفــــور اأن الأوقــــاف اجلعفرية 

بد�أت بتجرب����ة ��شتخد�م �الأل����و�ح �ل�شم�شية يف ثاثة 
م�ساجد وهي م�سجد ال�سيــــخ عبداهلل الواقع يف قرية 
الديــــه وم�سجــــد الكويليــــة يف قريــــة بــــوري وم�سجد 
الري�ــــض يف قريــــة احلجر، وقــــد اأقر جمل�ــــض الأوقاف 
تزوي����د �ملاآمت �لتي له����ا �أوقاف باالأل����و�ح �ل�شم�شية 
لتوفــــري الطاقة الكهربائية بالت�ســــاور مع القائمني 
عليها وذلك لتوفري هذه املعّدات من ح�سابها ومن 
ثم در��شة جناح هذه �لتجربة و�إمكانية تطبيقها على 
باقــــي املاآمت واحل�سينيات م�ستقبــــالً والبالغ عددها 

نحو 620 ماأمًتا.
واأنهــــى اإن الأوقــــاف اجلعفرية تتطلــــع لتعميم 
وقفــــي  عقــــار   2000 نحــــو  علــــى  التجربــــة  هــــذه 
م�ستقبالً، لت�سمــــل امل�ساريع ال�ستثمارية كالأ�سواق 
واملجمعــــات التجارية التي �ستن�سئها اإدارة الأوقاف 
�جلعفرية، با�شتخ����د�م �أحدث ما مت �لتو�شل �إليه يف 
جمال اإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية اعتماًدا على 

الطاقة ال�سم�سية.

الداخليـــة:  وزارة   - املنامـــة 
ا�ستقبـــل وزيـــر الداخليـــة الفريق 
الركـــن ال�سيـــخ را�سد بـــن عبداهلل 
اآل خليفـــة مبكتبه بديـــوان الوزارة 
�جلمعي���ة  رئي����س  �أم����س  �شب���اح 
ال�سالمـــة  ملهند�ســـي  الأمريكيـــة 
ال�ـــرشق  )فـــرع  املهنيـــة  العامـــة 
الأو�سط(، رئي�ـــض املوؤمتر املهني 
الثـــاين ع�ـــرش للجمعيـــة الأمريكيـــة 
ملهند�سي ال�سالمة العامة املهنية 
طـــارق  الأو�ســـط(  ال�ـــرشق  )فـــرع 
الغامدي، وذلك بح�سور نائب وزير 

الداخلية الفريق عادل الفا�سل.
ويف بداية اللقـــاء، اأ�ساد الوزير 
بجهـــود اجلمعية يف تعزيـــز ثقافة 
ال�سالمـــة العامـــة وجعلهـــا ثقافـــة 
جمتمعية تهدف اإلى حت�سني الأداء 
وتوفري ال�سحة املهنية واملحافظة 
على البيئة، م�سرًيا اإلى اأن املوؤمتر 
للجمعية  الثـــاين ع�ـــرش  واملعر�ـــض 
العامـــة ملهند�ســـي ال�سالمة العامة 
والذي �ستنظمه اجلمعية الأمريكية 

املهنيـــة يف  ال�سالمـــة  ملهند�ســـي 
مملكـــة البحرين، �سي�ســـّكل فر�سة 
جيدة لتبادل اخلرات واملعلومات 
بـــني كافة خـــراء ال�سالمـــة العامة 
مـــن  اأعمالـــه مبـــا  امل�ساركـــني يف 
�ساأنـــه فتح اآفاق وا�سعة نحو تعزيز 

ا�ستخدام اآليات ال�سالمة العامة.
منظمـــو  اأعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
املوؤمتر واملعر�ض العا�رش للجمعية 
العامة ملهند�ســـي ال�سالمة العامة، 
عـــن خال�ـــض �سكرهـــم وتقديرهم 
رعايتـــه  علـــى  الداخليـــة  لوزيـــر 
الكرميـــة لهـــذه الفعاليـــة، والتي 
تعك�ض ما تتمتع به مملكة البحرين 
مـــن ثقة عامليـــة يف قدرتهـــا على 
العديـــد من  تنظيـــم وا�ست�سافـــة 
املوؤمترات والفعاليـــات الإقليمية 

والدولية.
ح�ـــرش اللقاء، نائب رئي�ض الأمن 
العام، واأع�ســـاء اجلمعية الأمريكية 
ملهند�سي ال�سالمة العامة املهنية 

)فرع ال�رشق الأو�سط(.

بوليتكنـــك   – عي�ســـى  مدينـــة 
اأعلنـــت رئي�ســـة ق�ســـم  البحريـــن: 
الت�سجيـــل بكلية البحريـــن التقنية 
هـــدى  البحريـــن(  )بوليتكنـــك 
�حللو�ج���ي عن بدء ف���رة �لت�شجيل 
للف�سل الدرا�ســـي الأول من العام 
2018م،   –  2017 الأكادميـــي 
اعتباًرا من اليـــوم الأربعاء الأربعاء 
وت�ستمر حتى 14 من �سهر �سبتمر 
املقبـــل، منوهـــًة اإلـــى اأنـــه �سيتم 
ت�سجيـــل طلبة التمهيـــدي من قبل 
برنامـــج  �سيقـــام  فيمـــا  الق�ســـم، 
تدريبـــي وور�ض عمـــل على كيفية 
الت�سجيل يف برنامج اخلدمة الذاتية 
مـــن  التخ�س�ســـات  لطلبـــة   SSB
ا  �مل�شتجدي���ن للت�شجي���ل �إلكرونيًّ

يف الأوقات املحددة.
ـــهـــت احلـــلـــواجـــي جــمــيــع  ونـــّب
بريدهم  تفقد  �ــرشورة  اإلى  الطلبة 
و�لت�شجيل  با�شتمر�ر،  �الإلكروين 
اجلــدول  يف  املبينة  املــقــررات  يف 
�ل��در����ش��ي �الإل��ك��روين ع��ن طريق 
برنامج اخلدمة الذاتية SSB، وذلك 
بح�سب التواريخ والأوقات املعلنة 
واتباع  اجلــدول،  وكما هو مبني يف 

�الإل��ك��روين،  �لت�شجيل  تعليمات 
مبا�رشة  الدرا�سية  الر�سوم  ودفــع 
 Self‘ الذاتية  اخلــدمــة  ميزة  عــر 

 .’Service Banner
لطلبة  “ميكن  ـــحـــت:  واأو�ـــس
البكالوريو�ض ا�ستخدام املخترين 
5.18 و5.19 للت�شجيل �الإلكروين، 
امل�ساعدة  اإلى  الطالب  احتاج  واإن 
الفيلم  اإلـــى  الـــرجـــوع  فــبــاإمــكــانــه 
�لتو�شيحي على �ملوقع �الإلكروين 
لأحــد  احلــ�ــســور  اأو  للبوليتكنك، 

خمترات احلا�سوب”.

خديجة الوجداين 

• مرمي �أحمد جمعان	

• هدى احللواجي	


