
بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء 
الرامية إلى تخفيض األعباء المعيشية 
قـــرار  إطـــار  وفـــي  المواطنيـــن،  علـــى 
مجلـــس الـــوزراء بمســـاواة المواطنيـــن 
الرســـوم  مـــن  للمســـاكن  المســـتأجرين 
البلدية بالمواطنين المالكين مساكنهم، 
أصدر وزير االشـــغال وشؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
وإســـقاط  لتخفيـــض  وزاريـــة  قـــرارات 
 423 علـــى  البلديـــة  الرســـوم  وإعفـــاء 
أسرة بحرينية ال تمتلك مساكن خاصة 
فـــي مســـاكن مســـتأجرة  بهـــا وتســـكن 
في الفترة من شـــهر يناير ولغاية شـــهر 
فبرايـــر مـــن العـــام الجـــاري.  وأوضـــح 
وزير األشـــغال “أن هـــذه القرارات تأتي 
تنفيذا للرغبة السامية من قيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة الراميـــة إلـــى توفير 
حيـــاة كريمـــة لجميـــع المواطنيـــن عـــن 
المعيشـــية  األعبـــاء  تخفيـــض  طريـــق 
عـــن كواهلهم، مـــن خالل رســـوم بلدية 
احتياجـــات  مـــع  ومنســـجمة  مخفضـــة 
إعفـــاء  وكذلـــك  المواطنيـــن،  هـــؤالء 
بعـــض ذوي الدخل المحدود من ســـداد 
الرســـوم مســـتقبال أو إســـقاط ديونهـــم 
القديمة.  وأشـــار وفقا لقانون البلديات 
رقم )35( لسنة 2001 والمعدل بالقانون 
رقـــم )38( لســـنة 2001 وعلـــى الالئحـــة 

الصـــادر  البلديـــات  لقانـــون  التنفيذيـــة 
بقـــرار مجلس الـــوزراء رقم )16( لســـنة 
2002 وبخاصـــة الفقـــرة )ب( من المادة 
)48( مـــن الالئحة المذكـــورة وبناء على 
عرض مديري عمـــوم البلديات، فقد تم 
تخفيض الرسوم البلدية عن 417 أسرة 
بحرينية وإسقاط الرسوم البلدية عن 2 
أســـرة بحرينية وإعفاء 4 أسر بحرينية 
من الرسوم البلدية في الفترة من يناير 
ولغايـــة فبرايـــر 2020”.  وأشـــار إلى أن 
الوزارة تسعى لتسخير كافة اإلمكانات 
والموارد؛ للعمل على االرتقاء بالمستوى 
المعيشـــي للمواطنيـــن، والتخفيـــف من 
الرســـوم البلديـــة علـــى المواطنين. كما 
أكد خلف أن هناك تنســـيقا مستمرا بين 
شؤون البلديات وإدارة خدمات شؤون 
المســـتهلكين في هيئة الكهرباء والماء؛ 
مـــن أجل تعديـــل الرســـوم البلدية لهذه 
األســـر فـــي فواتيـــر الكهربـــاء الخاصـــة 
بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة 

أعاله.

إعفاء 4 أسر منها 
وإسقاطها عن 

اثنتين
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مناقشة تأثير رسوم البنية التحتية على النشاط االستثماري
حرص برلماني على استمرار تنفيذ المشاريع التطويرية من “األشغال والبلديات”

التحقيـــق  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد 
إســـحاقي  النائـــب  البرلمانيـــة 
فـــي أســـباب الركـــود االقتصـــادي 
عقـــدت  اللجنـــة  أن  والعقـــاري 
اجتماعهـــا الخميس، حيث التقت 
وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 

خلف، والوفد المرافق له.
اســـتمعت  اللجنـــة  أن  وذكـــر 
وزيـــر  وتصـــورات  لمرئيـــات 
األشغال بشأن الوضع االقتصادي 
في مملكـــة البحرين، والتحديات 
التي تعيشـــها المملكة في الوقت 
المقترحـــة؛  والحلـــول  الحالـــي، 
اســـتمرارية  ضمـــان  أجـــل  مـــن 
النشـــاط في الحركـــة االقتصادية 
والعقاريـــة، بما يســـهم فـــي تعزيز 

السوق وحمايتها من الركود.
تطـــرق  االجتمـــاع  أن  وبيـــن 
البنيـــة  رســـوم  لموضـــوع 
الرســـوم  جانـــب  إلـــى  التحتيـــة، 
البلديـــة األخـــرى، ومـــدى تأثيرها 
االقتصاديـــة،  المشـــاريع  علـــى 

وفيمـــا  التجاريـــة،  والمؤسســـات 
بعـــض  تأخـــر  فـــي  ســـببا  تشـــكل 
المشـــاريع أو عـــدم قيام مشـــاريع 
جديـــدة، والعمـــل علـــى الوصـــول 
لمرحلـــة االطمئنـــان مـــن أن تلـــك 
الرسوم ال تمثل إحدى التحديات 
التـــي تعـــوق اســـتمرارية الحركة 
بشـــكلها  والعقاريـــة  التجاريـــة 

المطلوب.
وأشار إلى أن اللجنة في االجتماع 

حرصـــت على ضـــرورة اســـتمرار 
تنفيـــذ المشـــاريع التطويريـــة من 
جانب وزارة األشغال والبلديات، 
لمـــا لذلك من تحفيٍز واســـتقطاب 
لالســـتثمارات، وقيـــام المشـــاريع 
الخاصـــة، والقـــدرة علـــى تحقيق 
للســـوق  المســـتمر  النشـــاط 

البحرينية.
إلـــى  إســـحاقي  النائـــب  ونـــوه 
مـــن  عـــددا  عقـــدت  اللجنـــة  أن 

االجتماعات مع جهـــات حكومية 
فـــي األســـابيع الماضيـــة؛ للتعرف 
علـــى مرئياتهـــم بشـــأن موضـــوع 
والعقـــاري،  االقتصـــادي  الركـــود 
اجتماعاتهـــا؛  ســـتواصل  وأنهـــا 
بشـــأن  متكاملـــة  رؤيـــة  إليجـــاد 
لتقديـــم  تمهيـــدا  الموضـــوع، 
وعرضهـــا  وتوصياتهـــا،  تقريرهـــا 
النـــواب  مجلـــس  جلســـات  علـــى 

المقبلة.

التحقيق في الركود االقتصادي تجتمع بوزير األشغال

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

خلف: تخفيض الرسوم البلدية لـ 417 أسرة بحرينية

المنامة - بناالمنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح 
إن الجهـــود المبذولـــة اثمـــرت عـــن 
تســـجيل 255 مـــن أصحـــاب رخص 
صيد الروبيـــان الذين أبدوا رغبتهم 
مجلـــس  قـــرار  مـــن  باالســـتفادة 
الـــوزراء، والـــذي نـــص علـــى شـــراء 
أصول صيادي الروبيان من بوانيش 
الصيـــد لمن رغب منهـــم في ذلك أو 
تحويل رخـــص صيـــد الروبيان إلى 
رخص صيد األســـماك وشـــراء عدة 
الصيـــد منهـــم؛ حرصـــا مـــن الوكالـــة 
فـــي تنظيم قطاع الصيد وتحســـين 
أوضـــاع صيـــادي الروبيـــان خاصة، 
ويشكل العدد ما نسبته اكثر من 93 

% مـــن إجمالـــي صيـــادي الروبيان.
وفيمـــا يتعلق بتفاصيل العدد اإلجمالي، 
أوضـــح أبوالفتـــح انـــه حتـــى تاريخ 11 
بـــاع  منهـــم   70 فـــإن  الجـــاري،  مـــارس 
األصول واستلم مستحقاته، و5 آخرين 
بانتظار تســـليم مستحقاتهم، كما استلم 
25 مســـتحقاتهم عـــن بيع عـــدة الصيد، 
ويجري العمل على تســـليم مســـتحقات 
اثنيـــن آخرين، وينتظـــر 138 ممن تقدم 
ببيع األصول إنهاء اإلجراءات الخاصة، 
إلـــى جانـــب 15 آخرين ممـــن تقدم على 

بيع عدة الصيد.
بتحديـــد  المعنيـــة  اللجنـــة  أن  وبيـــن 
مقـــدار مســـتحقات الصياديـــن واصلت 
عملهـــا منذ إصدار قـــرار مجلس الوزراء 
عـــدة  تثميـــن  فـــي  مســـتمرة  ومازالـــت 

الصيد، منوها إلى التجاوب الكبير الذي 
أبداه أصحاب رخص صيد الروبيان.

إلـــى  الراميـــة  الجهـــود  اســـتمرار  وأكـــد 
فـــي  البحريـــة  الثـــروة  علـــى  الحفـــاظ 
مملكـــة البحرين، مشـــيدا بالتعاون الذي 
يبديـــه عدد كبير مـــن الصيادين إلنجاح 
هذه الجهـــود، التي تصـــب في مصلحة 

الوطن.

المعلومـــات والحكومـــة  أعلنـــت هيئـــة 
اإللكترونيـــة عـــن توفير خدمـــة إيصال 
وتســـليمها  والوفـــاة  الميـــالد  شـــهادات 
للمراجعيـــن عـــن طريـــق بريـــد البحرين 
واالتصـــاالت،  المواصـــالت  بـــوزارة 
وإيصـــال طلباتهـــم علـــى عناوينهم في 
غضون 24 ساعة من تقديمه إلكترونًيا 
أو حضورًيا، وفًقا لما تضمنته االتفاقية 
المبرمة بين “الهيئة” و “بريد البحرين”، 
التي جرى توقيعهـــا حديثا بمقر الهيئة 
بمدينة عيســـى.وقع االتفاقية من هيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
محمـــد  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
القائد، ومـــن جانـــب وزارة المواصالت 
البحريـــن  ببريـــد  ممثلـــة  واالتصـــاالت 

الوكيل المســـاعد للبريد الشـــيخ بدر بن 
خليفة آل خليفة.

وأكد القائد أهمية عقد شراكات التعاون 
وتعزيزهـــا مـــع المؤسســـات الحكوميـــة 
الســـيما مع بريد البحريـــن، الذي يمتلك 
خبره واســـعة وســـمعة ممتازة وســـجال 

حافال بالنجاح في المجال البريدي.
وقال الشـــيخ بدر بـــن خليفة آل خليفة 
“إننا ســـعداء بتوقيع االتفاقية مع هيئة 
اإللكترونيـــة،  والحكومـــة  المعلومـــات 
التـــي تأتي ضمـــن مجمل أهـــداف بريد 

البحرين”.

نبيل أبوالفتح

-52a14b3a-5def-4565-9a03-e5b8bfe8340cلتت

بموجب اتفــاق بين “الحكومــة اإللكترونيــة” و “البريد”استمرار اللجنة المعنية بعملية التثمين وتحديد مقدار المستحقات
إيصال شهادات الميالد والوفاة للمراجعين بالبريد255 صياد روبيان طلبوا بيع األصول وعدة الصيد

شهران على التدخل العسكري التركي في ليبيا
Û  مضــى أكثــر مــن شــهرين علــى قــرار الرئيــس التركــي

رجــب طيــب أردوغــان إرســال قوات عســكرية تركية 
إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات ومليشــيات حكومة 
فائــز الســراج أو حكومــة الوفاق الوطنــي التي تصفها 
تركيــا بأنهــا الحكومــة الشــرعية لليبيــا المعتــرف بهــا 
دولًيا؛ مع أن هذه الحكومة أصبحت في الواقع مجرد 
حركــة منشــقة عن اإلجمــاع الوطني الليبــي محاصرة 
في طرابلس وتسيطر على مساحة ال تزيد عن 15 % 

من مجمل األراضي الليبية.
Û  تــزال القــرار الخطيــر ال  إن أصــداء وتداعيــات هــذا 

تتوالــى وتتــردد وتلقي بظاللها علــى مجمل العالقات 
بيــن دول حــوض البحــر األبيــض المتوســط، وتضيف 
المزيــد مــن التوتر والتعقيد في شــبكة عالقات الدول 

العربية ببعضها البعض.
Û  وتبرر أنقرة هذا التدخل على أنه جاء استجابة لطلب

تلقتــه مــن حكومة فائز الســراج لحمايتها من هجمات 
الجيــش الوطني الليبــي بقيادة المشــير خليفة حفتر، 
مــع  تبريــر مرفــوض وغيــر مقبــول ويتعــارض  وهــو 
القوانيــن واألنظمة الدوليــة، خصوًصا ضمن معطيات 
الظــروف التــي تمر بها ليبيا، وهو يشــكل بكل وضوح 
خرًقا واستباحة لسيادة دولة مستقلة وعماًل عدوانًيا 
وتدخــاًل عســكرًيا مــن دون تفويــض دولــي أو غطــاء 

قانوني.
Û  وقــد ســبق لتركيا أن بررت تدخلهــا واختراقها لحدود

جارتيهــا ســوريا والعراق على أنه عمــل أملته ضرورة 
حماية حدودها وأمنها؛ مما يتطلب مالحقة المقاتلين 
األكــراد واإلرهابييــن فــي عقــر دارهــم فــي الدولتيــن 
الجارتين، إال أن مثل هذا التبرير غير وارد في الحالة 

الليبية التي ال تجمعها بتركيا حدود مشتركة.
Û  إن المســؤولين األتــراك والمدافعيــن عــن سياســاتهم

يؤكدون وبكل صراحة أن هذه الخطوة التركية تأتي 
وتنطلــق مــن الحــرص على حمايــة المصالــح القومية 

لتركيا وحقوقها أو إرثها التاريخي في ليبيا.
Û  ومــن ناحيــة المصالــح القوميــة فإن تركيــا تهدف إلى

االســتفادة مــن موقــع ليبيــا؛ كونهــا أحــد أكبــر الــدول 
واســتغالل  المتوســط،  األبيــض  البحــر  علــى  المطلــة 
الموقــف  لدعــم  وذلــك  وانقســامها  الصعبــة  ظروفهــا 
التركــي ومطالباتها التوســعية في النــزاع الذي أثارته 
حول الســيادة على مســاحات واسعة في شرق البحر 
األبيــض المتوســط الغنــي بمــوارد الطاقــة، وادعائهــا 

الحق في التنقيب عن الغاز شرقي هذا البحر.
Û  وأحالمهــا أطماعهــا  بســبب  تركيــا،  أن  والمعــروف 

ومراميها التمددية، لم ُتبق لها أي صديق مجاور على 
ضفتــي هــذا البحر، ما عدا إســرائيل إلى حــد ما، فهي 
محاطة بدول تعارضها وترفض سياســاتها التوسعية 
في المنطقة، من أهمها مصر وسوريا ولبنان واليونان 
وقبــرص وغيرهــا، كمــا أن الجزائــر وتونــس ال ترغبان 
فــي االصطفــاف إلى جانبهــا فيما يتعلــق بتدخلها في 

ليبيا.
Û  إن مــن بيــن أهداف تركيا لوقوفها إلى جانب الســراج

في صراعه مع حفتر هو تحدي ومواجهة مصر ودولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة بالذات اللتين تدعمان، مع 
دول أخرى، شــرعية األخير، وبالنســبة لمصر فإن هذا 
التدخــل والتواجــد العســكري لتركيــا علــى حدودهــا 
، بــل إنــه تهديــد ســافر  الغربيــة يشــكل أكثــر مــن تحــدٍّ
ألمنها الوطني ومصالحها السيادية في البحر األبيض 

المتوسط.
Û  أما من ناحية اإلرث أو الحقوق التاريخية التي تدعيها

تركيــا فــي ليبيــا؛ فإنهــا تأتي في إطار أطمــاع وأحالم 
الرئيس أردوغان وحزبه الحاكم في إحياء الســيطرة 

العربيــة، وإن  الــدول  الغابــر علــى  العثمانــي  والنفــوذ 
إضعاف ليبيا وتثبيت وترســيخ انشــقاقها وانقســامها 
لتســهيل الســيطرة عليهــا يأتــي ضمــن أولويــات هــذه 

األهداف التركية وفي هذه المرحلة بالذات.
Û  إن اإلرث العثمانــي فــي ليبيــا الــذي تدعيــه تركيا اآلن

مصبوغ بألوان وأصناف الظلم واالستبداد واإلجحاف 
بحق الشــعب الليبي؛ فقد وقعت ليبيا تحت االحتالل 
والســيطرة العثمانيــة فــي العــام 1551م، وفــي ســنة 
1711 ثار الشــعب الليبي ضد الحكم العثماني الصارم 
المســتبد، فانفصلــت ليبيا عن الســيطرة العثمانية في 
ذلــك العــام، إال أن الدولــة العثمانيــة طالبــت الليبييــن 
بمساعدتها في حربها ضد اليونانيين في العام 1829.

Û  اليونــان ضيــاع  وبعــد  ذلــك،  الليبيــون  رفــض  ولمــا 
والجزائر من ممتلكات الدولة العثمانية قرر الســلطان 
العثماني محمود الثاني في العام 1835 إعادة احتالل 
ليبيــا وإلقــاء القبــض على حاكمهــا الليبي “علي باشــا” 

ونقله أسيًرا إلى تركيا.
Û  هــذه الحقبــة من الحكــم العثماني لليبيا، التي تســمى

بالحقبــة الثانيــة اســتمّرت حتــى العــام 1912 عندمــا 
فشــل العثمانيــون فــي حمايــة ليبيــا وتركوها فريســة 

لالحتالل اإليطالي.
Û  المتواضعــة بإمكانياتهــم  الليبيــون  كان  وعندمــا 

يقاومون ويحاربون ويموتون في ســاحات المواجهة 
ضــد الغــزاة اإليطالييــن وافقــت تركيــا علــى بيــع ليبيا 
مــن   15 المــادة  لإليطالييــن والتنــازل عنهــا بموجــب 

“اتفاقية لوزان” الموقعة في العام 1920.
Û  بعــد العالــم  دول  أفقــر  ثانــي  ليبيــا  أصبحــت  وقــد 

إندونيســيا إلــى أن حصلــت على اســتقاللها فــي العام 
1951 واعتلــى الملك محمد إدريس السنوســي عرش 
الملــك فيهــا فــي العــام 1946 ليبــدأ مرحلــة مــن البناء 

الحكــم  آثــار ومخلفــات  وإزالــة  والتنميــة  واإلصــالح 
التركي العثماني.

Û  ويؤكد الخبراء والمحللون أن قرار أردوغان المدعوم
التركــي  العســكري  بالتدخــل  الحاكــم  حزبــه  بتأييــد 
فــي ليبيــا هــو قــرار خطير وخاطــئ ويشــكل مجازفة 

محفوفة بالكثير من المخاطر والمحاذير.
Û  فهذا التدخل سيكون مختلًفا تماًما، وال يمكن مقارنته

بتدخلها في ســوريا على ســبيل المثــال، ففي ليبيا لن 
تســتطيع تركيــا االعتمــاد علــى المليشــيات اإلرهابيــة 
عســكريين  خبــراء  بإرســال  االكتفــاء  أو  والمرتزقــة، 
أتــراك، فــإذا كان المطلــوب مــن التدخــل قلــب ميــزان 
الموقــف العســكري لصالــح حكومة فائز الســراج؛ فإن 
ذلك ســيتطلب تواجًدا عســكرًيا كثيًفا وواسع النطاق 
المدربيــن،  النظامييــن  الجنــود  مــن  بمشــاركة اآلالف 
وإلى تغطية ومساندة من جانب سالح الجو التركي، 
وتأميــن بحــري مــن قبــل األســطول التركــي لحمايــة 

السواحل والموانئ من الهجمات البحرية. 
Û  البحــار؛ عبــر  ونفــوذ  تواجــد  لتحقيــق  ســعيه  وفــي 

أو وضًعــا عســكرًيا  تجربــة  ســيواجه  أردوغــان  فــإن 
لــم تألفــه تركيــا منــذ أفــول اإلمبراطوريــة العثمانيــة 
وتدمير أســاطيلها البحرية، ومــن بين هذه التحديات 
والمخاطــر، أو ربمــا أكبرها، صعوبة االتصال والتحكم 
واإلمــدادات  التمويــن  تدفــق  اســتمرار  وضمــان 
واالحتياجــات اللوجســتية للقوات التركية المنتشــرة 

على بعد 1500 كيلومتر.
Û  الخبــراء والمحللــون يؤكــدون أيًضــا أن أردوغــان إذا

اســتمر فــي اإلصرار على التدخل العســكري في ليبيا؛ 
فإنه ســيدفع بتركيا إلى االنزالق في هاوية المســتنقع 
الليبــي الــذي ســتغرق فيــه حتًمــا أحالمــه وأطماعــه 

وتطلعاته التوسعية.
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