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العاه��ل يرع��ى الحف��ل األربع��اء بالتزام��ن م��ع األعي��اد الوطني��ة

إعالن المكرمين في حفل العمال المجدين

أعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، القائمة النهائية ألسماء المكرمين في الحفل الـ “34” لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة 
في القطاع األهلي، الذي يقام تحت الرعاية السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنظمه وزارة العمل والتنمية االجتماعية، يوم 
12 ديسمبر الجاري، في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بالزا. وأنهت وزارة العمل والتنمية االجتماعية االستعدادات والتجهيزات النهائية إلقامة حفل هذا 

العام، والذي يقام بالتزامن مع احتفاالت مملكة البحرين بمناسبة تولي صاحب الجاللة الملك مقاليد الحكم، والعيد الوطني المجيد.

وفي تصريح بهذه المناس���بة، قدم حميدان 
والمنش���آت  العاملي���ن  إل���ى جمي���ع  التهنئ���ة 
القطاع���ات  مختل���ف  ف���ي  والش���ركات 
اإلنتاجية واالقتصادية الذين تم اختيارهم 
للتكري���م في حف���ل ه���ذا العام، مش���يًرا إلى 
أن الرعاي���ة الملكي���ة الس���امية للحفل تعبير 
ص���ادق يعكس االهتمام الكبي���ر الذي يوليه 
عاه���ل الب���اد ألبنائ���ه العم���ال الذي���ن عملوا 
ب���كل ج���د وتميز وتفان ف���ي مختلف مواقع 
اإلنتاج ف���ي القطاع الخ���اص لمواصلة بناء 
مس���يرة التنمي���ة والنهض���ة الحضارية التي 

تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر.
وتض���م قائمة المكرمين األف���راد المتفوقين 
والمنش���آت المتميزة في مختلف القطاعات 
االقتصادي���ة واإلنتاجي���ة: ال���رواد البارزون 
المتمي���زة  المنش���آت  أف���راد،   )4( وعدده���م 
اإلداري���ون   ،)1( الصغي���رة  المش���اريع   ،)4(
المتميزون )11(، الشخصيات الداعمة لذوي 
اإلعاق���ة )2(، ذوو اإلعاق���ة )5(، إل���ى جان���ب 
العاملي���ن ف���ي االقتص���اد غي���ر المنظ���م )4(، 
قط���اع النفط والغ���از )7(، قط���اع الصناعات 
التحويلي���ة )14(، قط���اع النق���ل والتخزي���ن 
والم���ال  البن���وك  قط���اع   ،)8( والمواص���ات 
والتأمي���ن )8(، قطاع المقاوالت )10(، قطاع 
التج���ارة )20(، قطاع الفنادق والمطاعم )5(، 
قطاع األنش���طة االجتماعية واألخرى )14(، 
إضاف���ة إلى العاملين ف���ي المهن التي بدأت 
العمال���ة الوطنية اإلقب���ال عليها والتميز في 

مزاولتها )5(.
 وفيما يلي قائمة بأسماء المكرمين:

الرّواد الب���ارزون: محمد عبدالق���ادر العلوي، 
جمي���ل يوس���ف أحمد الغن���اه، عادل حس���ن 

العالي، والمرحوم حسين يتيم. 

المنشآت المتميزة

في مجال البحرنة: دلمون للدواجن، ومركز 
يونيكورن للتكنلوجيا.

ف���ي مج���ال تش���غيل ذوي اإلعاق���ة: ش���ركة 
دار أخب���ار الخلي���ج، وماج���د الفطي���م هايبر 

ماركتس.
العمال���ة  وتأهي���ل  التدري���ب  مج���ال  ف���ي 
الوطنية: مصرف الس���ام البحرين، وشركة 

انفيتا للمقاوالت.
ف���ي مجال الس���امة المهنية وس���امة بيئة 
العمل: شركة الكوهجي للمقاوالت، وشركة 

أيه بي إم تيرمينالز.

المشاريع الصغيرة

مصن���ع الس���لوى للحوم لصاحب���ه عبداألمير 
علي سلمان. 

عب���دهللا  المتمي���زون: عبداالل���ه  اإلداري���ون 
عب���د الرحي���م فخ���رو، خال���د يوس���ف صباح 

آل ب���ن عل���ي، عبدالعزيز رضي حس���ن أحمد 
زاير العجيمي، محمد جعفر يعقوب، محمد 
س���عيد رمض���ان حس���ن، عل���ي ج���واد عل���ي 
المش���عل، بدري���ة مهن���ا عبدهللا المس���لماني، 
أحمد حس���ين العريبي، وسيم وليم يوسف 
أب���و حم���د، عب���دهللا رض���ي عل���ي عبدعل���ي، 

طارق عبدالمجيد أحمد محمد شريف.
الش���خصيات الداعمة ل���ذوي اإلعاقة: زكريا 
إبراهي���م أحم���د الكاظ���م، وش���ريفة عبدهللا 

أحمد المالكي.
المكرم���ون م���ن العم���ال ذوي اإلعاق���ة: علي 
إيم���ان  العال���ي،  محس���ن  إبراهي���م  حس���ين 
عاش���ور عل���ي عاش���ور، ميث���م جمع���ة خلف 
مدن، علي محمد إبراهيم البس���تكي، وقمبر 

يوسف قمبر يوسف.
المكرم���ون من العاملين ف���ي االقتصاد غير 
المنظ���م: الحاج صباح طاهر الغانمي )صانع 
س���الم  والح���اج  البح���ري(،  الصي���د  حظائ���ر 
خميس محسن )بائع تمور(، والحاج عبدهللا 
���ار(، والحاج علي  عل���ي محمد الخردوي )بحَّ

اب(. جمعة ما عبدهللا علي )قصَّ

قطاع النفط والغاز

علي عبدالحس���ن ثامر، إبراهيم عبدالرحيم 
محمد عبدهللا، موسى جعفر حسين مهدي، 
أم���ل عل���ي عوض علي، ع���ادل غلوم حاجي 
محمد، أميرة محمد أمين عبدالقادر حس���ن 

البستكي، علي مسلم حسن الحبيلي.
يوس���ف  التحويلي���ة:  الصناع���ات  قط���اع 

عب���دهللا أحم���د حاج���ي، محمد الح���ر جواد 
البصري، الس���يد أحمد ش���بر حس���ين ماجد، 
س���امي عب���دهللا إبراهي���م الس���عيد، حبي���ب 
عب���دهللا محم���د عل���ي، ناص���ر حس���ن ناص���ر 
حس���ن، خلف عبدهللا محسن محمد، يونس 
من���دي عب���د الحس���ين عل���ي، دالل يوس���ف 
عب���دهللا محمد دخيل، عامر ناصر رضي آل 
طوق، فاطمة الس���يد هاش���م رضي القاف، 
فاطم���ة أحمد فض���ل، عبدهللا حس���ن أحمد 

القيم، حسين علي حسن ياسين.
قطاع النقل والتخزي���ن والمواصات: ناهد 
حبي���ب  المدن���ي،  عبدالواح���د  عبدالجلي���ل 
حس���ين محم���د عبدالرس���ول، خال���د صال���ح 
جاس���م العرادي، س���ناء س���يف محمد أحمد 
الش���ميري، أحمد راشد محمد ش���فيع، نوفة 
عب���دهللا عبدالن���ور العوض���ي، رابي���ة خليفة 
إبراهي���م  عبدالواح���د  هج���رس،  جاس���م 
عب���دهللا، مي محم���د علي بوكم���ال، حميدة 

زيد علي ابراهيم عبد العلي.

قطاع البنوك والمال والتأمين

جناح���ي،  حس���ن  عب���دهللا  محم���د  حس���ن 
عائشة عبدالمحس���ن علي جعفر علي، فواز 
عبدالحميد محمد صالح المرباطي، موسى 
جعف���ر عب���دهللا علي أحمد الرحيم، حس���ين 
علي حس���ن يوس���ف الوادي، ماه���ر عبدهللا 
عبدالرحي���م عب���دهللا محم���د، محم���د عل���ي 
أحم���د مدن عبدهللا، حس���ين عب���دهللا مكي 

السابوري.

قـطاع المقاوالت

 رض���ا أحمد عب���دهللا أحمد بوحمي���د، ثابت 
ج���واد  المطاوع���ة،  دروي���ش  حس���ن  عل���ي 
أحم���د حس���ين غواص، حس���ين علي عباس 
محمد الما، أحمد عبدالعزيز عبدالمحس���ن، 
يوس���ف عل���ي أحم���د الصديق���ي، معصوم���ة 
الس���يد محمد حس���ن عبدهللا، علي يوس���ف 
عبدالحس���ين، س���يد حي���در عباس حس���ين، 

زينب مسعود حسن الجشي.
قطاع التجارة: س���امي عبد الشهيد منصور 
محم���د، أمين���ة إس���ماعيل حس���ن عب���دهللا، 
حبي���ب علي عيس���ى حس���ن أحمد، حس���ين 
أحم���د صال���ح حس���ن عزيز، سوس���ن عباس 
محم���د علي تقي، س���يد جعفر س���عيد ماجد 
علي، سكينة رمضان حاجي الرويش، شاكر 
عبدالحس���ين علي س���ويد، محمد إسماعيل 
فاي���زة  الحلواج���ي،  أحم���د  عبدالحس���ين 
إبراهيم عمر نور، فاضل عباس علي حس���ن 
العلواني، محمود علي عبدهللا أحمد يحيى 
الخب���از، ج���ال إبراهيم علي منص���ور عياد، 
حس���ين ع���ون علي محمد الس���كران، فاضل 
عباس منصور محسن، جال السيد يوسف 
عبدالوهاب محمد، عبدالعزيز علي س���لمان 

عبدهللا، آمال أحمد عيسى الخباز.

قطاع الفنادق والمطاعم

يوسف عبدالرسول محمد إبراهيم، ابتسام 
جاب���ر عل���ي محم���د ناصر الش���ويخ، حس���ن 
مه���دي جعفر فردان محمد، س���كينة حس���ن 
عبدالوه���اب ربي���ع، حس���ن يوس���ف جعف���ر 

محمد مطر.

قطاع األنشطة         

االجتماعية واألخرى

أحم���د  أح���ام  الش���يخ،  س���عيد   مصطف���ى 
عيسى البناء، محمود داود محمود جغبير، 
نج���اة محم���د حس���ين خليفة، فاطم���ة علي 
عيس���ى الش���روقي، مه���دي حس���ن عيس���ى 
الدرازي، آيات علي أحمد ناس، سيد مجيد 
أحم���د  عب���اس  محم���ود  هاش���م،  محف���وظ 
الصالح، أس���امة محمد الماجد، هدى جمال 
منصور، مس���لم حس���ين علي الشيخ، بدرية 
س���لمان علي محمد محفوظ، سوسن هال 

إبراهيم أحمد.
المكرم���ون م���ن العاملي���ن ف���ي المه���ن التي 
بدأت العمالة الوطنية اإلقبال عليها والتميز 
ف���ي مزاولتها: حس���ين عطية علي، حس���ين 
عبد الحسين الصافي، عباس عيسى صالح 
التقي، شاهين بيكم بابو ميان عبدالرحمن، 

أمينة إبراهيم ضيف أحمد.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جاللة الملك

local
@albiladpress.com

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
أخيه  إلى  تهنئة  برقية  خليفة  آل  عيسى  بن 
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  عاهل 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود، أعـــرب جــاللــتــه فيها 
بمناسبة  أمنياته  وأطيب  تهانيه  خالص  عن 
ــي خـــــادم الــحــرمــيــن  ــتــول الــــذكــــرى الـــرابـــعـــة ل
ــيــد الـــحـــكـــم فــــي الــمــمــلــكــة  ــفــيــن مــقــال ــشــري ال
الــعــالقــات  الــشــقــيــقــة، مــشــيــدا جــاللــتــه بعمق 
تـــربـــط مملكة  الـــتـــي  ــتــاريــخــيــة  ال األخــــويــــة 
البحرين بالمملكة العربية السعودية في شتى 
قدرته  المولى جلت  المجاالت، سائال جاللته 
أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين 
مسيرة  لمواصلة  والسعادة  الصحة  موفور 
السعودية  العربية  للمملكة  والــتــقــدم  الخير 

الشقيقة في ظل قيادته الحكيمة.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
خادم الحرمين

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

عل���ى هام���ش اجتم���اع لجنة السياس���ات 
التابع���ة لمنظم���ة الجم���ارك العالمية الذي 
عق���د بمدين���ة مومباي بالهن���د، وفي إطار 
مواصل���ة التعاون والتنس���يق في المجال 
الجمرك���ي بي���ن مملك���ة البحري���ن والهند، 
رئي���س  نائ���ب  الجم���ارك  رئي���س  بح���ث 
والممث���ل  العالمي���ة  الجم���ارك  منظم���ة 
اإلقليمي لمنطقة ش���مال إفريقيا والشرق 
األدنى واألوس���ط الش���يخ أحمد بن حمد 
آل خليف���ة م���ع رئيس المجل���س المركزي 

للضرائب غير المباش���رة والجمارك بالهند 
اس راميش، عددا م���ن األمور الجمركية 
والموضوع���ات ذات االهتمام المش���ترك، 
كما تم مواصلة التش���اور لتوقيع اتفاقية 
مش���تركة بشأن الش���ركات الحاصلة على 

شهادة المشغل االقتصادي المعتمد.
وأك���د رئيس الجمارك العاقات التجارية 
التاريخي���ة الت���ي تجمع مملك���ة البحرين 
بجمهورية الهند والت���ي وثقتها الكتابات 
القديمة في مجال االستيراد والتصدير. ماه���ا  تايلن���د  مملك���ة  مل���ك  تس���لم 

فاجيرالونجك���ورن، أم���س أوراق اعتم���اد 
أحمد الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا 
لمملكة البحرين ل���دى مملكة تايلند.ونقل 
الهاج���ري تحي���ات عاه���ل الب���اد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
ورئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، وولي 
العه���د نائ���ب القائ���د األعلى النائ���ب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء صاحب الس���مو 

الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، 
إلى جالة المل���ك ماها فاجيرالونجكورن 
وتمنياتهم لجالته دوام الصحة والعافية، 
ولمملك���ة تايلن���د وش���عبها الصدي���ق دوام 
التق���دم واالزدهار. من جانبه، كلف جالة 
الملك ماه���ا فاجيرالونجك���ورن، الهاجري 
نق���ل تحياته إلى جالة الملك وإلى س���مو 
رئي���س ال���وزراء وإل���ى س���مو ول���ي العهد، 
متمني���ا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم 

واالزدهار.

بحث األمور الجمركية مع الهند

سفيرنا بتايلند يقدم أوراق اعتماده
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المنامة - وزارة اإلسكان

برعاي���ة كريم���ة من عاهل الب���اد صاحب الجالة 
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، تس���تضيف 
وزراء  مجل���س  م���ع  بالتع���اون  اإلس���كان  وزارة 
اإلس���كان والتعمي���ر الع���رب بع���د غ���د )الثاث���اء( 
أعمال مؤتمر اإلس���كان العربي الخامس، بحضور 
المدي���ر  ومش���اركة  والتعمي���ر،  اإلس���كان  وزراء 

التنفي���ذي لبرنامج األمم المتحدة للمس���توطنات 
البش���رية ميمون���ة ش���ريف، وع���دد م���ن الجه���ات 
اإلس���كان  بقط���اع  المهتم���ة  والدولي���ة  المحلي���ة 
والتنمي���ة المس���تدامة. ويناق���ش المؤتم���ر ال���ذي 
ينعق���د عل���ى م���دار يومي���ن تح���ت عن���وان “دور 
القطاع العام المس���تقبلي في السكن االجتماعي” 
4 مح���اور رئيس���ة، يأت���ي ف���ي مقدمته���ا مح���ور 
والبرام���ج  اإلس���كانية،  السياس���ات  مراجع���ة 

والخطط الداعمة للتنمية الحضرية المس���تدامة 
وتطويره���ا، فيم���ا يناق���ش المحور الثان���ي آليات 
تعزي���ز دور القط���اع الخ���اص في توفير مش���اريع 
���كن االجتماعي، ويتطرق المحور الثالث إلى  السَّ
مويل المناسب  تس���هيل حصول المواطن على التَّ
المتاك المسكن، بينما يستعرض المحور األخير 
لل���دول الت���ي قام���ت بتبن���ي  التج���ارب العملي���ة 

مبادرات شراكة مع القطاع الخاص.

برعاية العاهل ويناقش محاور تش��مل الس��كن االجتماعي

البحرين تستضيف “مؤتمر اإلسكان العربي” الثالثاء

أفراح البحرين... 
كل عام وأنتم 

بخير
Û  ف���ي مث���ل ه���ذا اليوم م���ن األس���بوع المقبل س���تحتفل بحرينن���ا الغالي���ة، قيادة

وحكومة وش���عًبا، ببهجة وفخر واعت���زاز، بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس 
مليكن���ا المف���دى صاح���ب الجالة الملك حم���د بن عيس���ى آل خليفة حفظه هللا 
ورعاه، وبعدها بأيام سنوّدع هذا العام بعد أن نجتازه بسام وثبات وبحصيلة 
طيب���ة من النجاحات واإلنجازات على الرغم من الصعوبات الجمة والتحديات 
الش���اهقة الت���ي واجهناها خ���ال العام عل���ى األصعدة السياس���ية واالقتصادية 

واألمنية، وذلك نتيجة للمعطيات والظروف الدولية واإلقليمية المعروفة.
Û  وقب���ل أيام قليل���ة ُتوّجت تل���ك النجاحات واإلنج���ازات بتلبية الش���عب لواجبه

الوطن���ي عندم���ا ش���ارك المواطنون مش���اركة قياس���ية فعالة وبإقب���ال ملحوظ 
وبنسبة عالية الفتة في االنتخابات النيابية والبلدية بلغت 67 %. وبذلك فقد 
اجتاز الش���عب هذا االستحقاق الوطني بنجاح وبعزيمة راسخة ورغبة صادقة 
في المش���اركة اإليجابية في الحياة السياسية وفي صنع القرار وبناء مستقبل 

الوطن.
Û  وفي مؤش���ر واضح على اتجاه تجربتنا الديمقراطية نحو االس���تقرار والنضج

والتج���ذر فق���د تم���ت عملي���ة الترش���يح والتصوي���ت برزانة وحم���اس ودون أي 
انتهاك أو إخال أو إرباك وبكل نزاهة وحرية وشفافية وسهولة ويسر.

Û  وف���ي هذه الجولة من حراكنا الديمقراطي أثبت المترش���حون والناخبون على
حد س���واء أنهم على أرقى مس���تويات المس���ؤولية واالنضب���اط وأعلى درجات 
الوع���ي والح���س الوطني، كما تم في هذه الجول���ة أيًضا تحقيق إنجاز حضاري 
متق���دم ملم���وس لصال���ح المرأة الت���ي تمكنت م���ن تدعيم مكانته���ا ودورها في 
المجتم���ع وتحقيق مكاس���ب عززت م���ن حضورها ووجودها في س���احة العمل 
الوطني عندما نجحت عش���ر منهن في الوصول إلى المقاعد النيابية والبلدية. 
وألن المرأة البحرينية ال تنقصها مقومات الش���خصية القيادية والرئاسية فهي 
لذلك تطمح وتسعى اآلن لتتبوأ مقعد وسدة الرئاسة لمجلس النواب في قفزة 

وسابقة نوعية تحظى بدعم وتقدير الجميع. 
Û  ،وبع���د أن ُأنج���زت عملي���ة االنتخاب���ات وانته���ت مراس���م الع���رس الديمقراطي

وكإجراء دس���توري، تم على الفور، وبساس���ة تامة، تشكيل الحكومة الجديدة 
برئاسة الربان الحكيم صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
حفظه هللا ورعاه. إن هذا التكليف الملكي السامي يعكس مدى حكمة وحنكة 
وكياس���ة عاه���ل الباد المف���دى وعم���ق إدراك جالته لنبض الش���ارع ولتطلعات 
وطموح���ات المواطني���ن، ويعن���ي أيًض���ا أن اإلنس���ان البحرين���ي س���يبقى محور 

العملية التنموية وغايتها.
Û  لق���د جاء تش���كيل الحكوم���ة الجديدة برئيس���ها ونوابه وباقي األعضاء متس���م

بالتكامل والتوافق واالنس���جام ومتميز باالستمرارية ووضوح الرؤية والهدف 
ومحتفظ بالخبرات والتجارب والكفاءات وزاخر بها. 

Û  وبتش���كيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضاء مجلس الشورى وانعقاد الفصل
التش���ريعي الخامس س���تكتمل ركائز وأركان السلطات الدس���تورية، وسننطلق 

جميًعا نحو آفاق العام الميادي الجديد بكل ثقة وعزيمة وتفاؤل.
Û  وستباشر الحكومة الجديدة مسؤولياتها مرتكزة على حزمة وافرة من العزيمة

والتجارب واإلنجازات ومع إدراك تام لحجم وجس���امة التحديات والصعوبات 
التي س���تواجهها ضم���ن الظروف المحلية واإلقليمي���ة والدولية المعقدة ولذلك 
ف���إن برنامج عملها الحافل بالخطط والمش���اريع الطموح���ة يتطلب النجاح في 
تنفيذها تحقيق أقصى درجات التعاون والتنس���يق بين الس���لطتين التشريعية 

والتنفيذية.
Û  ،وس���يأتي عل���ى رأس أولويات ومح���اور البرنام���ج الحكومي، دون أدنى ش���ك

ترسيخ االنضباط األمني وتأكيد االلتزام بالتصدي للعنف واإلرهاب واالهتمام 
بقضاي���ا األم���ن والس���لم والتعاي���ش وحق���وق اإلنس���ان التي تش���كل بح���د ذاتها 

منظومة الركائز األساسية لتحقيق االستقرار والتنمية والتقدم.
Û  إال أن التح���دي األكب���ر الذي س���تواجهه الحكومة سيتجس���د ف���ي مهمة تقليص

العج���ز المال���ي ع���ن طريق ضب���ط المصروفات وزي���ادة اإليرادات أو ما يس���مى 
بالت���وازن المالي الذي يتطلب تحقيقه ضرورة تفهم وتقبل المواطن البحريني 
لإلجراءات التي س���يتم اتخاذها إلى جانب دعم وإس���ناد أش���قائنا في الرياض 

وأبوظبي والكويت. 
Û  وس���ُتضاعف الحكومة جهودها الهادفة إلى تدعيم القاعدة االقتصادية وخلق

مزيد من فرص العمل والسعي لتدشين مشاريع جديدة وإكمال إنجاز مشاريع 
البنية التحتية التي هي اآلن قيد التنفيذ بما في ذلك إكمال مش���روع توس���عة 
وتطوير مطار البحرين الدولي، وشبكة الشوارع والطرق والجسور، والمشاريع 
اإلسكانية ومشاريع الصرف الصحي وزيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة ألومنيوم 
البحري���ن باالنته���اء من تنفيذ خط اإلنتاج الس���ادس والش���روع ف���ي التخطيط 
لبناء الخط السابع بحيث يتم توفير مزيد من األلمنيوم للتصدير وكمادة خام 
لسلس���لة من الصناع���ات التحتية والفرعي���ة، إلى جانب إنجاز مش���روع تطوير 

مصفاة النفط. 
Û  كما ستتطلع الحكومة إلى تكثيف التنسيق مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية

الس���عودية للش���روع في تنفيذ مش���روع جس���ر الملك حمد والذي يتضمن أيًضا 
مشروع السكة الحديدية.

Û  وس���تعزز الحكوم���ة جهوده���ا للمحافظ���ة عل���ى س���امة أداء وتط���ور القط���اع
المصرف���ي ف���ي الباد وترس���يخ دور مجل���س التنمية االقتصادي���ة لتمكينه من 

استقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية.
Û  وعل���ى الحكوم���ة الموق���رة أن تس���عى إل���ى زي���ادة حج���م مس���اهمة ومش���اركة

القطاع الخاص بتوفير الظروف المائمة والمش���جعة الستقطاب االستثمارات 
والمؤسس���ات العالمية المتخصصة والمرموقة؛ وذل���ك بهدف مواجهة التحدي 
المتمث���ل ف���ي المحافظ���ة عل���ى اس���تمرار توفي���ر وتطوي���ر مس���توى الخدم���ات 
الصحي���ة والتعليمية وإنجاز مش���روع التأمين الصح���ي للمواطنين والوافدين 
وضم���ان اس���تمرار جودة توفير الكهرب���اء والماء التي ت���م توفيرها بكل كفاءة 
ودون انقط���اع أو إرب���اك، باإلضاف���ة إل���ى تأكيد ع���زم المملكة عل���ى البحث عن 

مصادر بديلة للطاقة.
Û  تل���ك ه���ي بع���ض م���ن المهم���ات والملف���ات الت���ي س���تحتويها حقيب���ة الحكومة

الجديدة التي نتمنى لها كل النجاح والتوفيق والسداد، وكل عام وأنتم بخير.

عبدالنبي الشعلة

وزير اإلسكان


