
local@albiladpress.com

الخميس 30 أبريل 2020 - 7 رمضان 1441 - العدد 4216
03

إرجاع مبالغ التأمين على رخص البناء واإلعالنات
إلغاءهـــا أو  الرخصـــة  صالحيـــة  فتـــرة  انقضـــاء  عـــدم  شـــريطة 

دعــا وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف 
المواطنيــن وأصحــاب الطلبــات ممــن لديهــم مبالــغ تأمين فــي “البلديــات” إلى 
مراجعــة البلديــات، الســترجاع مبالــغ التأميــن لديهم في حال تــم االنتهاء من 

رخص البناء أو أشغال الطرق أو اإلعالنات.

“إن  لـــه  تصريـــح  فـــي  خلـــف  وقـــال 
الوزارة نشـــرت إعالنـــات في الصحف 
المحليـــة والمواقع اإللكترونية التابعة 
للوزارة تحـــث المواطنيـــن والمقيمين 
الكـــرام الســـترجاع المبالـــغ المدفوعة 
بغـــرض  الـــوزارة  لـــدى  الموجـــودة 
التأميـــن على رخص البناء واإلجازات 
التابعـــة لهـــا، على أن يكـــون المرخص 
لـــه قـــد اســـتوفى شـــروط اســـتحقاق 

االسترجاع”.
شـــروط  مـــن  أن  خلـــف  وأوضـــح 
اســـترجاع أمـــوال التأميـــن هـــو إنهاء 

العمـــل المرخـــص له بمزاولتـــه بإصدار 
الرخصة وعدم انقضاء فترة صالحية 
داعيـــا  الرخصـــة،  إلغـــاء  أو  الرخصـــة 
المعنييـــن بالتقـــدم بالرصيـــد األصلـــي 
للمبلغ المســـتحق ونسخة من البطاقة 
الذكيـــة وذلك إلـــى أمانـــة العاصمة أو 
البلديـــة المختصـــة، وفي حـــال فقدان 
الرصيـــد األصلـــي يمكن طلـــب إصدار 

بدل فاقد للرصيد.
وأشـــار خلف “يوجد لدى الوزارة مبالغ 
المواطنيـــن  مـــن  المســـتلمة  التأميـــن 
الذين ســـبق أن تقدمـــوا بطلب إصدار 

أو  طـــرق  أشـــغال  أو  بنـــاء  رخـــص 
إعالنـــات، وتـــم االنتهـــاء مـــن الرخص 
إال انهم لم يتقدموا بطلب الســـترجاع 

مبالغ التأمين”.
وتابع “يمكن استالم مبلغ التأمين لكل 
طلب رخصة واسترجاع مبالغ التأمين 

المدفوعـــة من قبل مقـــدم الطلب بعد 
االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ المشـــروع، وذلك 
وفقـــا للقـــرار الـــوزاري الصـــادر بســـنة 

2010 بشأن بعض الرسوم البلدية”.
وذكـــر أنـــه يمكـــن ألصحـــاب الطلبـــات 
مراجعـــة البلدية المعنيـــة من الفترة 1 

مارس، حتى 1 يونيو 2020.
إعالنـــا  الـــوزارة  “نشـــرت  وأضـــاف 
للمواطنيـــن والمقيميـــن مـــن أصحـــاب 
طلبـــات التأمين في الصحف المحلية، 
التابعـــة  اإللكترونيـــة  المواقـــع  وفـــي 
للـــوزارة والبلديـــات بشـــأن اســـترجاع 

مبالغ التأمين”.
وأكـــد أن الوزارة ســـتقوم بعد انقضاء 
المهلة المحددة الستالم مبالغ التأمين، 
بالتنسيق مع وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني؛ لعمل اإلجراءات الالزمة في 

مبالغ التأمين المتبقية لدى الوزارة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - بنا

المنطقـــة  بلديـــة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
عـــدد  بـــأن  عبـــدهللا  عاصـــم  الجنوبيـــة 
مستخدمي جهاز صرف أكياس القمامة 
اآللـــي )ســـهل( بلـــغ نحـــو 46 ألـــف و859 
شـــخصا خالل عـــام واحد منذ تدشـــينه 

في إبريل الماضي.
وســـجل عدد مســـتخدمي جهـــاز صرف 
رامـــز  أســـواق  فـــي  القمامـــة  أكيـــاس 
الرفـــاع أكبر عـــدد بواقـــع 24 ألفا و986 
مســـتخدما، فيمـــا ســـجل جهـــاز صـــرف 
األكيـــاس فـــي مجمـــع اإلنمـــاء التجاري 
مســـتخدما،  و336  ألفـــا   11 بالرفـــاع 
وبلغـــت حصيلـــة األكياس الصـــادرة من 
أســـواق المتنـــزه بمدينة عيســـى 6608، 
فيمـــا بلـــغ عـــدد األكيـــاس الصـــادرة من 
جهـــاز صرف األكياس في أســـواق رامز 

بقرية عسكر 3929.
إلـــى أن اإلقبـــال  وأشـــار المديـــر العـــام 
الكبيـــر من أهالـــي المحافظـــة الجنوبية 
علـــى اســـتخدام جهاز )ســـهل( للحصول 
علـــى أكيـــاس القمامـــة، ُيعبر عـــن نجاح 

هـــذه التجربة التي تطبـــق للمرة األولى 
في مملكة البحرين انطالقا من المنطقة 

الجنوبية.
وأوضـــح أن البلديـــة أجرت اســـتطالعا 
لرأي الجمهور لمعرفة انطباعهم ورأيهم 
فـــي الجهاز، حيث رحـــب كثيرون بهذه 
المبـــادرة النوعيـــة مـــن بلديـــة المنطقـــة 
يســـتلمون  أنهـــم  وذكـــروا  الجنوبيـــة، 
وبصـــورة  بـــأول  أوال  القمامـــة  أكيـــاس 
أيـــام  وطـــوال  وقـــت  أي  فـــي  شـــهرية 

األسبوع.

47 ألف مستخدم لجهاز “سهل” لصرف أكياس القمامة

عاصم عبدالله

عصام خلف

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، بمكتبه بالديوان العام للوزارة امس سفير جمهورية بنغالديش الشعبية 
نظر اسالم، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيًرا لجمهورية بنغالديش الشعبية المعين لدى مملكة البحرين.

وزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
العالقـــات  بمســـتوى  الخارجيـــة 
مملكـــة  بيـــن  القائمـــة  الثنائيـــة 
البحريـــن وجمهوريـــة بنغالديش 
الشـــعبي، التي تشهد تطوًرا على 
جميـــع األصعـــدة، مؤكـــًدا حرص 
تعزيـــز  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
واالرتقـــاء  التعـــاون  عالقـــات 
بهـــا إلـــى آفـــاق أرحـــب بمـــا يلبي 
للبلديـــن  المشـــتركة  التطلعـــات 
متمنًيـــا  الصديقيـــن،  والشـــعبين 
والنجـــاح  التوفيـــق  كل  للســـفير 
في أداء مهام عمله الدبلوماســـي 

الجديد.
الـــوزارة  وكيـــل  المقابلـــة  حضـــر 
للشـــؤون الدولية الشيخ عبدهللا 

ووكيـــل  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت 

عيسى بن دعيج آل خليفة.

وزيــر الخارجيــة يتســلم أوراق اعتمــاد الســفير الجديــد
تطور بعالقات البحرين وبنغالديش

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
ســـفير  أمـــس  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
الواليات المتحـــدة األميركية لدى مملكة 
ســـيبريل،  هيكـــس  جســـتن  البحريـــن 
للتجـــارة  المســـاعد  الوكيـــل  بحضـــور 

المحلية والخارجية إيمان الدوسري.
وتـــم خـــالل اللقـــاء اســـتعراض عـــدد من 
االهتمـــام  ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات 
المشـــترك بين مملكة البحرين والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، معربـــًا الوزيـــر فـــي 
هـــذا الصدد عن ترحيـــب مملكة البحرين 
وإشادتها بجميع الخطوات التي تتخذها 
حكومتـــا البلديـــن والهادفـــة إلـــى تعزيـــز 
عالقاتهمـــا المشـــتركة والتاريخية والتي 
توجـــت باتفاقية التجارة الحـــرة المبرمة 

بينهمـــا، التـــي أســـهمت في رفـــع معدالت 
التبـــادل التجـــاري بينهما إلى مســـتويات 

متقدمة.
واشـــار الوزيـــر إلـــى أن حكومـــة البحرين 
تســـعى دائمًا لتعزيز عالقاتها االقتصادية 
مـــع مختلـــف دول العالـــم خصوصـــا تلك 
التـــي تربطهـــا بهـــا اتفاقـــات ومعاهـــدات 
ثنائية تســـهم بشـــكل أو بآخـــر في تطوير 

عالقاتهمـــا بمـــا يصب في نهايـــة المطاف 
في صالح شعبي البلدين.

الـــذي  البالـــغ  الـــدور  الوزيـــر  أكـــد  كمـــا 
يلعبـــه القطـــاع الخـــاص فـــي كال البلدين 
لالســـتفادة مـــن الميـــزات والفوائـــد التي 
تتيحهـــا لهم هذه اتفاقيـــة التجارة الحرة 
وتوســـيع قاعدة التعاون المشترك بينهما 

في جميع المجاالت.

إشراك “الخاص” في االســتفادة من اتفاقية التجارة الحرة
رفع معدالت التبادل التجاري مع أميركا

وزير الصناعة والتجارة والسياحة مستقبال السفير األميركي

تعقيب على تعقيب.. ال بديل عن النظام الرأسمالي
Û  في األســبوع الماضي ُنشــر على صفحات هذه الجريدة

م لألخ الكاتب واألديب والدبلوماســي األســتاذ  مقال قيِّ
تقي البحارنة، كتبه تحت عنوان “أزمة النظام الرأسمالي 
العالمــي”، وذلــك تعقيًبا على المقال الذي كنت قد كتبته 
قبــل ذلــك بأيــام؛ علــى خلفية تداعيــات جائحــة كورونا 
تحــت عنــوان “ســتنتصر البشــرية وســتعود إلــى قاعدة 
القيــم الرزينــة” وُنشــر فــي هــذه الجريــدة أيًضــا، وكانت 
أدنــى شــك،  العالــم ســيتمكن دون  أن  خالصــة مقالــي 
إن عاجــاًل أو آجــاًل، مــن االنتصــار علــى فيــروس كورونا 
لتــدرك  غفوتهــا  مــن  البشــرية  وستســتيقظ  وهزيمتــه، 
الحاجــة إلــى العــودة إلــى المفاهيــم والقيــم والمعاييــر 
والممارســات الرزينــة، وســيحافظ العالــم علــى النظــام 
الرأسمالي بعد ترويضه وتقليم أظافره ومخالبه وحقنه 

بالمزيد من القيم اإلنسانية.
Û  وقــد كان األســتاذ تقــي موفًقا فــي تعقيبــه ومصيًبا في

طرحه ومحًقا في تشــخيصه وتشــريحه لبعض جوانب 
النظامــان  منهــا  عانــى  التــي  واالنحــراف  االعوجــاج 
االشتراكي والرأسمالي، وما أدى إليه ذلك من اختالالت 

واخفاقات.
Û  إن تقــي  األســتاذ  قــال  االشــتراكي؛  للنظــام  فبالنســبة   

“النظــام االشــتراكي حالفــه الفشــل بعــد تفــكك االتحــاد 
الســوفيتي” أي أن تفــكك االتحــاد الســوفيتي أدى إلــى 
فشــل النظــام االشــتراكي، واألصــح فــي رأينــا أن فشــل 
النظــام االشــتراكي أدى إلــى تفــكك االتحــاد الســوفيتي 
وليس العكس، فبعد أن فقد الســيف االشــتراكي لمعانه 
وصالبتــه انفرط العقد وتناثــرت حباته وتحول االتحاد 
الســوفيتي العظيم إلى ركام، وقد كانت روســيا مســقط 
رأس النظــام االشــتراكي فصارت أول مقبــرة ُدفن فيها، 
ومــات هــذا النظــام غيــر مأســوف عليــه دون أن تكــون 

لــه حســنات تذكــر، فلــم يترحــم عليــه أحد فــي أي دولة 
مــن الــدول التــي ذاقت مرارتــه في االتحــاد المنهار، كما 
ُدفــن فــي الصيــن التي لــم ُتبق علــى النظام االشــتراكي 
علــى خــالف مــا ذكره األســتاذ تقــي؛ بل إنهــا تخلت عنه 
قلًبــا وقالًبــا، وإال لما تمكنت مــن تحقيق اإلنجازات التي 
حققتهــا. إال أن الصيــن فــي الحقيقــة أبقــت علــى بعــض 
أدواتــه ليــس مــن منطلــق مــن تأخــذه العــزة باإلثــم، أو 
لمجــرد حفــظ مــاء الوجه؛ بــل ألن هــذه األدوات أتاحت 
ووفرت للحزب الواحد الحاكم وســائل القمع والسيطرة 
وأبقــت  مشــهوًدا  اقتصادًيــا  نمــًوا  فحققــت  والتحكــم، 
الحقوق السياسية والمدنية الفردية مكبلة، وهذا ما قد 

يفسر انطالق كورونا من الصين!
Û  نعم، وكما ذكر األستاذ تقي، فإن كوريا الشمالية ما تزال

متمســكة بالنظام االشــتراكي الذي حولها إلى أول نظام 
“شيوعي وراثي” وواحدة من أفقر بلدان العالم وأكثرها 

انغالقا.
Û  وعن النظام الرأســمالي قال األســتاذ تقي محًقا إنه “قد

تعالــت األصــوات المنــذرة مــن قبــل العلماء والدارســين 
والمختصين والمستشــارين، داعية إلــى ضرورة تعديل 
قبــل  باإلنســان  لالهتمــام  الرأســمالية  األنظمــة  مســار 
اآللــة، وبرخــاء المجتمــع فــي مقابــل تكديــس األربــاح 
وبمشــروعات التنمية في مقابل إنتاج وتطوير الســالح 
والذريــة، وبضــرورة  والبيولوجيــة  التقليديــة  بأشــكاله 
توفيــر موازنــات مالية للدواء والعالج تحســبا لألزمات، 
وبالســالم العالمــي فــي مقابــل الغــزو وتغذيــة الحــروب 
القطرية وإشاعة الرعب والخوف بين الشعوب المغلوبة 
على أمرها” مضيًفا بل داعًيا ضمنًيا إلى استبدال النظام 
الرأسمالي قائاًل “فاليوم تتطلع فيه القلوب واألبصار بعد 

جائحة كورونا إلى ما يسمى بالنظام العالمي الجديد”.

Û  الحقيقــة، إن هــذا االســتنتاج ال يختلــف كثيــًرا وفــي 
عــن مــا توصلنــا اليــه وأعدنــا التأكيــد عليــه فــي مقدمة 
هــذا المقــال. وعلــى دقتــه، فــإن هــذا االســتنتاج غيــر 
قابــل للتعميــم علــى جميــع الــدول التــي تنتهــج النظــام 
الرأســمالي، فهو ينحصر بشــكل أساســي في ممارســات 
الواليــات المتحــدة فــي الوقــت الراهــن بصفتهــا الدولة 
الكبــرى والقوة العظمــى المهيمنة ضمن منظومة الدول 
الرأسمالية، وبذلك يكون الخلل والداء قد أصاب رأس 
علــى  بالضــرورة  ينعكــس  وال  أساســي  بشــكل  النظــام 
دول كثيــرة أخــرى تتبنــى النظــام الرأســمالي كاالتحــاد 
السويسري والدول االسكندنافية، على سبيل المثال ال 
الحصر، إذ إن أيدي هذه الدول لم تتلوث بالرذائل التي 
أصابــت الــرأس، ولــم تتلطــخ بدمــاء الشــعوب وعرقها، 
ولم تضحِّ هذه الدول وكثير مثلها بأي إنسان أو أي فرد 
من شــعوبها، ولم تفرط في رخــاء المجتمعات وتطوير 
مشروعات التنمية ولم تتورط في إنتاج أسلحة الدمار 
الشــامل كاألســلحة البيولوجيــة والنوويــة، وهــي توفــر 
بســخاء موازنــات ضخمــة للرعايــة الصحيــة والتعليــم 

لشعوبها.
Û  وفي الوقت نفســه، ودون أدنى شــك، علينا أن ُنقر بأنه

إذا اشتكى الرأس من العطب والخراب، وهي الواليات 
المتحدة، فإن سائر الجسد يتداعى له بالسهر والحمى؛ 
إعمااًل للقاعدة الراســخة التي أرســاها الرســول األعظم 
عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصالة والســالم؛ ولذلك 
فقد أصبح النظام الرأسمالي يعاني، بدرجات متفاوتة، 
مــن الوجــع والعــوار، وصــار يواجــه تحديــات هائلة من 
أبرزهــا عــدم المســاواة واتســاع الفجــوة بيــن الطبقات، 
كما أدت شراســته إلى طغيان األنانية وانخفاض جدار 
القيــم واختــالل ميزانهــا؛ فتحــول الطمــوح إلــى جشــع 

والمنافســة إلــى أطمــاع، إال أن أعظــم وأكبــر أخطائــه 
كانت في تقاعسه عن ضمان اضطالع الدولة والتزامها 
الكامل بقضايا ومشــاريع الرعايــة االجتماعية والتعليم 
ذلــك  أداء  فــي  الالزمــة واالعتمــاد  الصحيــة  والعنايــة 
بشكل أساسي على مؤسسات وأدوات القطاع الخاص. 

Û  وأود كذلــك اإلشــارة واإلشــادة بمــا ذكــره األســتاذ تقي
فــي تعقيبــه من أنــه “وبعكــس االتحاد الســوفيتي، كان 
لــدى النظم الرأســمالية الحرة بعــض المرونة في إمكان 
إصــالح النظــام والتطويــر مكنهــا مــن االســتمرار، لكــن 
فــي ذات الطريــق. وفي األزمة االقتصادية ســنة 2008 
تدخلــت الحكومــات فــي حرية الســوق، ووضعت يدها 
علــى مؤسســات مصرفيــة وماليــة وصناعيــة، وضخت 
مــن األمــوال والمســاعدات مــا مكنهــا مــن تجــاوز تلــك 
األزمة”، وهذا صحيح إال أنني أود أن أضيف بأنه تحت 
ضغــوط الركــود العالمي الذي زحف علــى العالم منطلًقا 
فــي البدايــة مــن الواليــات المتحــدة فــي شــهر ســبتمبر 
2008؛ قامــت الحكومــة الفدراليــة بشــراء أســهم كبــرى 
الشــركات األميركية، وفي غضون أشــهر، ونتيجة لذلك 
انحســر الركــود وأعــادت الشــركات األميركيــة األمــوال 
إلــى الحكومــة، وانتعش االقتصــاد األميركي من جديد 

وحافظ على صدارته بين اقتصادات العالم.
Û  وعلى الرغم من كل السلبيات؛ فإن الرأسمالية الحقيقية

المراجعــة  إلــى  الحاجــة  يعيبهــا  وال  األصلــح  تبقــى 
واإلصالح والتجديد وتصحيح المسار وتعديله، وإن ما 
يغفر للنظام الرأسمالي زالته وخطاياه تمكنه من البقاء 
كنظام يحترم ويلتزم بقيم الحرية والديمقراطية التي 
جعلت منه نظاًما متمسًكا بإمكانية اإلصالح والتطوير، 
وثمــرة نتــاج فكــري وتطــور تاريخــي منبثــق مــن قيــم 

العمل واحترام القانون وحقوق اإلنسان.
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