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مجلس الشورى السعودي :التعجيل
بتسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها
طالب جمل�س ال�شورى ال�سعودي
يف م�ستهل جل�سته وزارة الإ�سكان
بالتعجيل يف ت�سليم الأ��س�ر
ال�ضمانية ال��وح��دات ال�سكنية
املخ�ص�صة لها ,و�إي�ضاح خارطة
وج���دول زم��ن��ي يو�ضح برنامج
ت�سليم الوحدات من امل�رشوعات
املنجزة.
و�أو���ض��ح م�ساعد رئي�س جمل�س
ال�����ش��ورى د.يحيى ب��ن عبدالله
ال�صمعان يف ت�رصيح �صحايف عقب
اجلل�سة �أن املجل�س اتخذ قراره
بعد �أن ا�ستمع �إلى وجهة نظر جلنة
احلج والإ�سكان واخلدمات ب�ش�أن
ملحوظات الأع�ضاء و�آرائهم التي
�أب��دوه��ا جت��اه التقرير ال�سنوي
لوزارة الإ�سكان للعام املايل 1437
1438 /هـ  ,يف جل�سة �سابقة تالها
رئي�س اللجنة مفرح الزهراين.
وطالب املجل�س يف قراره الوزارة
ب�أن تدر�س حتديد ال�سقف الأعلى
م��ن ال��دخ��ل لعبء الإي��ج��ار على
الأ��سر ال�ضمانية ومن يف حكمها
بحيث يوجه الدعم مبا يتنا�سب
مع هذا التحديد.
كما طالب املجل�س ال���وزارة �أن
تكر�س للأ�رس غري القادرة ن�سبة
حم����ددة م���ن امل�����س��اك��ن� ,ضمن
املخططات ال�سكنية املعتمدة
مل�شاريعها ل�ضمان تنوع الن�سيج
االج��ت��م��اع��ي وتكثيف جهودها
الإعالمية املبنية على ال�شفافية
وو�ضوح املعلومة للم�ستفيدين من
خدمات الوزارة.
ودعا املجل�س يف ق��راره الوزارة
�إل��ى ت�ضمني تقاريرها املقبلة
ن��ت��ائ��ج م����ؤ��ش�رات ق��ي��ا���س �أداء
كمية ,ونوعية ,و�أخ��رى لر�ضا

• جانب من اجتماع مجلس الشورى

امل�ستفيدين لربنامج «�سكني»
وامل��ن��ت��ج��ات ال�����س��ك��ن��ي��ة كافة
املخ�ص�صة للمواطنني.
و�أ���ض��اف ال�صمعان �أن املجل�س
واف��ق يف ق��رار �آخ��ر على تعديل
فقرة بالقانون بحيث يكون قر�ض
ال�صندوق مبا ال يزيد على «»50%
من التمويل املطلوب للم�رشوع
�أو تطويره  ,وملجل�س ال��وزراء
رف��ع ه��ذه الن�سبة �إل���ى «»75%
يف املناطق �أو املدن الأق��ل منو ًا
 ,وك��ذل��ك لل�صناعات امل�صنفة
�صناعات ا�سرتاتيجية  ,وفق ًا
ملا يراه وزير الطاقة وال�صناعة
وال�ثروة املعدنية مبا يتفق مع
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة.

وات��خ��ذ املجل�س ق���راره بعد �أن
ا�ستمع �إل���ى وج��ه��ة ن��ظ��ر جلنة
االقت�صاد والطاقة ب�ش�أن ملحوظات
الأع�ضاء و�آرائهم التي �أبدوها جتاه
تعديل الفقرتني من نظام �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودية يف
جل�سة �سابقة تالها رئي�س اللجنة
الأ�ستاذ عبدالرحمن الرا�شد .
كما وافق املجل�س يف قراره على
تعديل فقرة �أخ��رى بحيث تكون
مدة ا�ستيفاء القر�ض الذي يقدمه
ال�صندوق مبا ال يزيد على خم�س
ع����شرة �سنة وملجل�س ال���وزراء
زي���ادة ه��ذه امل���دة �إل���ى ع�رشين
�سنة يف املناطق �أو امل��دن الأقل
منواً ,وكذلك لل�صناعات امل�صنفة

�صناعات ا�سرتاتيجية ,وفق ًا ملا
ي���راه وزي���ر الطاقة وال�صناعة
وال�ثروة املعدنية مبا يتفق مع
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة.
وكانت جلنة االقت�صاد والطاقة
ق��د ر�أت �أهمية ه��ذه التعديالت
ومنا�سبتها مل��خ��رج��ات ر�ؤي���ة
اململكة  2030ومبادرات برنامج
التحول الوطني  , 2020ومبا
يدعم امل�رشوعات اال�سرتاتيجية
التي ت�سهم يف تنويع م�صادر الدخل
للمملكة  ,و�إيجاد بيئة �صناعية
متكاملة من خالل توفري تقنيات
جديدة و�سبل اقت�صادية للإنتاج,
ومبا يحقق القيمة امل�ضافة للناجت
الإجمايل للمملكة.

ضخ استثمارات قطرية بـ  10مليارات يورو في االقتصاد األلماني

قطر تعزز تعاونها االستثماري مع ألمانيا
�أكد ال�شيخ �سعود بن عبدالرحمن �آل ثاين �سفري قطر
لدى �أملانيا �أن �ضخ ا�ستثمارات قطرية بـ  10مليارات
يورو يف االقت�صاد الأملاين يعك�س ثقة قطر يف متانة
االقت�صاد الأملاين ،ف�ض ً
ال عن رغبة البلدين يف تعزيز
ال�رشاكة اال�سرتاتيجية �إل��ى �آف���اق �أرح���ب .وق��ال:
نبحث عن فر�ص واعدة جديدة ونركز على الالعبني
العامليني ،لكننا نريد تو�سيع العالقات مع ال�رشكات
ال�صغرية واملتو�سطة التي تتمتع ب�سمعة ممتازة يف
�أملانيا بالإ�ضافة �إلى �صناعة ال�سيارات والهند�سة.
و�أ�ضاف�« :أزلنا كل القيود على ال�رشكات الأملانية..
ول��دي��ن��ا ا�سرتاتيجية �شاملة لت�شجيع وت�سهيل
اال�ستثمارات الأجنبية» .و�أك��د يف حوار مع �صحيفة
 Sudwest Presseالأملانية �أن جناح منتدى قطر-
�أملانيا لال�ستثمار والأعمال يف برلني عزز العالقات
االقت�صادية والتجارية بني البلدين ،الفت ًا �إلى �أن
مناق�شات املنتدى تطرقت ملوا�ضيع الأمن االقت�صادي
ومتويل امل�شاريع وفر�ص اال�ستثمار يف كال البلدين
وال�رشكات امل�شرتكة.
ونوه ال�سفري القطري مبا تتمتع به والية Baden-
 Wurttembergالأملانية من �رشكات عديدة مبختلف
القطاعات الف��ت � ًا �إل���ى �سعى ال����شرك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة لتو�سيع �أعمالها ب�شكل م�ستدام بطريقة
ريا للتعاون
ذكية وم�ستقلة وهو ما ميثل
ً
دافعا كب ً
االقت�صادي الذي يت�صدر �أولوياتنا.
و�أكد �أن ر�ؤية قطر الوطنية  2030تعد الثقافة من �أهم

ركائز التطور الفت ًا �إلى حتقيق العديد من م�شاريع
التعليم
وقال :نحن �شعب اجتماعي ج ًدا ونحب �أن نكون مع
مهما من حياتنا
الأ�صدقاء والعائلة وتعد الثقافة
ً
جزءا ً
وفخورا للغاية لأن
تقليديا
اليومية ،ما يجعلنا بل ًدا
ً
ً
قطر ت�شجع ثقافة االبتكار والإبداع يف منطقتنا .ويف
ر�ؤية قطر  2030تعد الثقافة من �أهم ركائز التطور وقد
مت حتقيق العديد من م�شاريع التعليم عن طريق م�ؤ�س�سة
قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع والتعليم يعترب
م�ستقبل الأجيال القادمة لل�شباب العربي �إ�ضافة �إلى
ذلك يعتقد العديد �أن قوتنا االقت�صادية �صغرية نوع ما
بالنظر �إلى �صغر م�ساحة بلدنا بيد �أن هذا غري �صحيح
فهناك فر�ص هائلة تنتظر تعزيز التعاون الثنائي بني
قطر و�أملانيا وهذا ب�إمكانه جعل بلدينا ومواطنينا
قربا.
و�رشكاتنا وثقافتينا �أكرث ً
م�ضيفا ان ا�ستثمارات قطر وا�سعة النطاق وال تركز على
قطاعات فردية ولكي نلبي متطلبات امل�ستقبل قمنا
بتطوير ر�ؤية قطر  2030على �أ�سا�س ركائز اجتماعية
واقت�صادية و�أيكولوجية.
وهذه الر�ؤية الوطنية تهدف لتغيري قطر �إلى جمتمع
متقدم ج ًدا وقادر على احلفاظ على �إجنازاته ال�سابقة
وتقدمي م�ستوى معي�شي مرتفع ل�شعبه وللأجيال
القادمة وهذا الهدف ي�سري جنبا �إلى جنب مع الرغبة
يف اتخاذ م�سار م�ستدام ي�ضمن التوازن بني النمو
االقت�صادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئة.

عمان :غداً تشغيل مبنى الشحن الجوي الجديد في مطار صاللة
• السفير سعود بن عبدالرحمن واملستشارة األملانية أجنيال ميركل

البحرين :صيانة  51ألف فتحة
تصريف لمياه األمطار

• مخطط مطار صاللة

�أعلنت وزارة النقل واالت�صاالت
�أن��ه �سيتم غدا الأربعاء ت�شغيل
مبنى ال�شحن اجل���وي اجلديد
مبطار �صاللة من خالل ال�رشكة
�ع��م��ان��ي��ة خل��دم��ات ال��ط�يران
ال� ُ
التابعة للمجموعة العمانية

للطريان.
كما �سيتم ا�ستقبال طلبات ال�شحن
م��ن امل��ب��ن��ى اجل��دي��د يف متام
�صباحا وحتى
ال�ساعة الثامنة
ً
اخلام�سة م�ساء ي��وم الأربعاء
بتوقيت ال�سلطنة.

و�أ�شارت الوزارة �إلى �أن �آخر رحلة
�شحن قادمة �إلى املبنى احلايل
�ستكون يف ال�ساعة العا�رشة
والن�صف من �صباح اليوم ،و�آخر
رحلة �شحن مغادرة �ستكون يف
ال�ساعة  11:20من نف�س اليوم

بتوقيت م�سقط.
و�ستكون �أول رحلة �شحن قادمة
للمبنى اجلديد يف ال�ساعة 10:30
�صباح غد الأربعاء  ،فيما �ستكون
�أول رح��ل��ة �شحن م��غ��ادرة يف
ال�ساعة  11:20من نف�س اليوم.

�أك��د مدير �إدارة ت�شغيل و�صيانة
ال�رصف ال�صحي ب��وزارة الأ�شغال
البحرينية �شوقي منديل �أن الوزارة
قد با�رشت برنامج ال�صيانة الدورية
لتنظيف فتحات ت�رصيف مياه الأمطار
يف كافة حمافظات اململكة والتي
يبلغ عددها � 51ألف فتحة ،ف�ض ًالعن
�صيانة  97حمطة �ضخ ملياه الأمطار
موزعة على كافة �أرج��اء اململكة،
وت ��أت��ي ه��ذه الأع��م��ال انطالق ًا من
م�س�ؤولية الوزارة يف �صيانة البنية
التحتية وا�ستدامة خدمات ال�رصف
ال�صحي.
و�أو�ضح منديل �أن برنامج ال�صيانة
الدوري يهدف �إلى الت�أكد من جاهزية
�شبكتي ال����صرف ال�صحي ومياه
الأمطار قبل مو�سم الأمطار ومتابعتها
�أث��ن��اء امل��و���س��م وب��ع��ده واحلفاظ
عليها .وذكر �أن �إعادة ت�أهيلها ي�شمل
تنظيف وتفريغ خزانات التجميع
واخلزانات االمت�صا�صية قبل مو�سم

الأمطار للت�أكد من فاعليتها ،ويتم
تنظيف بع�ض ه��ذه اخل��زان��ات على
مدار العام ب�سبب امتالئها باملياه
ال�سطحية التي تنتج عادة عن غ�سيل
املنازل وال�سيارات ،كما يتم تنظيف
�شبكة ت�رصيف مياه الأمطار بوا�سطة
�صهاريج ال�ضغط العايل ،و�صيانة
حمطات �ضخ مياه الأمطار.
و�أ�شار منديل �إلى �أن غرف ت�رصيف
مياه الأمطار تت�أثر على مدار العام
برتاكم الأتربة واملخلفات الزراعية
وخمتلف �أنواع النفايات العامة مثل
الأوراق و�أكيا�س البال�ستيك ،ما يحد
من فاعليتها يف ت�رصيف املياه وقت
احلاجة ،الأمر الذي ي�ستدعي �إعادة
التنظيف وال�صيانة لهذه املرافق
ب�شكل دوري ،مبين ًا �أن الأعمال
التي يتم تنفيذها لتنظيف �شبكة
مياه الأمطار ت�شمل تنظيف فتحات
ت�رصيف مياه الأم��ط��ار بال�شوارع
وال��ط��رق��ات ،و�صناديق التفتي�ش

وامل�صبات املائية امل�ؤدية للبحر،
وقنوات ت�رصيف املياه املفتوحة،
وال��ق��ن��وات امل��ف��ت��وح��ة وخ��زان��ات
التخزين.
و�أك��د مدير �إدارة ت�شغيل و�صيانة
ال�رصف ال�صحي �أن ال��وزارة تويل
�أعمال �صيانة مرافق ال�رصف ال�صحي
وم�صارف الأمطار االهتمام الكبري،
باعتبار �أن املحافظة على هذه
اال�ستثمارات الوطنية املهمة يعترب
واجب ًا وطني ًا يقع �ضمن م�س�ؤولياتها
خلدمة كافة املواطنني واملقيمني،
وم��ن منطلق حر�ص ال���وزارة على
تقليل �أي �أ��ضرار قد ترتتب مع بدء
ف�صل ال�شتاء وتوقع هطول الأمطار،
كما �أن ال��وزارة و�سعي ًا منها لعدم
الت�سبب يف �إزع�����اج املواطنني
واملقيمني ف�إنه يتم تنظيم �أوقات
العمل على ال�شوارع الرئي�سية يف
الفرتات امل�سائية بغر�ض عدم �إرباك
حركة املرور عليها.

من أجل بنية تحتية متطورة تضمن أفضل مستويات الحياة للمواطنين

جمع الرويس مركز عالمي للصناعات النفطية
اإلماراتُ :م ّ
�أك��د �سمو ال�شيخ ح��م��دان ب��ن زايد
�آل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة
ال��ظ��ف��رة �أن ت��وج��ي��ه��ات القيادة
ال�سيا�سية تركز على �إر���س��اء بنية
حتتية متطورة ت�ضمن �أف�ضل م�ستويات
احلياة للمواطنني ،وتوفر بيئات
عمل ع�رصية ومتكاملة ،وذلك حتقيق ًا
لر�ؤية الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ،طيب الله ثراه،
ال��ذي حر�ص على تنمية وتطوير
الإن�سان واملكان كركيزة �أ�سا�سية
لبناء الوطن.
وق��ال �سموه« :تُ عد الروي�س مركز ًا
عاملي ًا ملختلف ان��واع ال�صناعات
وخا�صة �صناعة النفط والغاز،
وركيزة مهمة يف اقت�صاد الإمارات،
ووج��ه��ة رئي�سية ل�سكان وزوار
منطقة الظفرة و�ست�سهم عمليات
النمو والتو�سع يف جم��ال التكرير
والبرتوكيماويات وحتديث وحت�سني
البنية التحتية يف الروي�س لتواكب
احتياجات النقلة النوعية التي تعمل
�رشكة «�أدنوك» على تنفيذها يف مجُ ّمع
الروي�س ال�صناعي خالل ال�سنوات
امل��ق��ب��ل��ة ،ومل��واك��ب��ة احتياجات

النمو ال�سكاين ال��ذي �سريافق هذه
التطورات ،ومبا ي�سهم يف تر�سيخ
املكانة املتميزة للروي�س».
جاء ذلك يف ت�رصيح ل�سموه مبنا�سبة
�إطالق �رشكة برتول �أبوظبي الوطنية
«�أدن�����وك» �أم�����س ال��ه��وي��ة اجلديدة
ملدينة الروي�س يف منطقة الظفرة
الروي�س ملتقى الفر�ص»والك�شف عن
خطط تطوير املدينة ملواكبة النمو
ال�سكاين املتوقع �أن ي�صل �إلى ال�ضعف
خالل ال�سنوات الـ 15املقبلة لي�صل
�إلى �أكرث من � 50ألف ن�سمة وذلك يف
�أعقاب الإعالن عن ا�سرتاتيجية جديدة
ال�ستثمار  165مليار دره��م بهدف
النمو والتو�سع يف جم��ال التكرير
والبرتوكيماويات.
و�أ�ضاف �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل
نهيان�« :إن عمليات التحديث والتطوير
التي ت�شهدها الروي�س �سيكون لها
�آثار اقت�صادية واجتماعية �إيجابية
مبا�رشة وملمو�سة من خالل ت�أهيل
وتدريب و�إتاحة فر�ص العمل لأبناء
الدولة وتعزيز نوعية حياة �سكان
مدينة الروي�س ومنطقة الظفرة ب�شكل
عام ،و�إتاحة الفر�صة �أمام ال�رشكات

املحلية ،بكافة �أحجامها الكبرية
واملتو�سطة وال�صغرية ،للم�شاركة
يف م�شاريع الإن�شاء وتطوير البنية
التحتية».
ي��ذك��ر �أن تطوير مدينة الروي�س
ال�سكنية ،ال��ت��ي تبلغ م�ساحتها
احلالية  6.9كم مربع وتقع بالقرب
م��ن جممع ال��روي�����س ال�صناعي يف
منطقة الظفرة ،ي�أتي �ضمن خطط
�أدن��وك لإن�شاء �أك�بر جممع متكامل
للتكرير والبرتوكيماويات يف موقع
واحد يف العامل.
و�ستحقق امل�شاريع اجل��دي��دة �أث��ر ًا
�إيجابي ًا كبري ًا وملمو�س ًا على االقت�صاد
املحلي يف الروي�س ومنطقة الظفرة،
حيث �ست�شهد �رشكات القطاع اخلا�ص
واملقاولني حركة منو �ست�سهم يف دفع
عجلة االزده��ار االقت�صادي ،و�سيتم
خلق �آالف فر�ص العمل لأ�صحاب
املهارات العالية.
وال�ستيعاب النمو ال�سكاين ،تقوم
�أدنوك ب�إن�شاء �أكرث من � 3آالف وحدة
�سكنية جديدة ،لي�صل بذلك �إجمايل
عدد الوحدات ال�سكنية يف املدينة
�إلى �أكرث من  10.000على �أن يتم بناء

• حمدان بن زايد

املزيد عند احلاجة.
كما �سي�شمل تطوير املدينة عدد ًا من
امل�شاريع التي تركز على تعزيز
�أمن��اط احلياة الع�رصية والرتفيه
و���س��ع��ادة وراح����ة امل��ج��ت��م��ع ،مبا
يف ذل��ك م��راف��ق �شاطئية جديدة،
وحديقة مركزية و���س��وق تراثي،
وملعب للغولف بـ  18حفرة ،وملعب
للكريكت وم�سار للم�شي واجلري،
وم�سار للدراجات الهوائية ،وكذلك

تو�سعة �شبكة النقل العام ،وجمموعة
م��ن امل��راك��ز املجتمعية وع��دد من
املراكز ال�صحية.
ولتوفري مزيد من الت�سهيالت التي
ترتقي ب��ج��ودة احل��ي��اة يف مدينة
الروي�س� ،سيتم افتتاح جمموعة من
مراكز اخلدمات احلكومية املتكاملة،
مب��ا يف ذل��ك م��رك��ز «مت» الأول يف
املدينة ،وال���ذي �سيتيح لل�سكان
احل�����ص��ول ع��ل��ى خمتلف اخل��دم��ات
احلكومية الر�سمية حتت �سقف واحد.
وت�ضم مدينة الروي�س �سبع مدار�س،
وك��ل��ي��ة ت��ق��ن��ي��ات ع��ل��ي��ا ،وث�ل�اث
�صيدليات ،وثالثة �أ�سواق رئي�سية،
وثالث وك��االت �سفر ،و�أربعة �أندية
للياقة البدنية للرجال ولل�سيدات،
وحديقتني ،ومركز ت�سوق رئي�سيا،
وم��رك��ز ��شرط��ة ،وم��رك��زا للدفاع
امل���دين ،وحمكمة ،و�ستة بنوك،
و�أربعة مراكز لل�رصافة ،وم�ست�شفى
وجمموعة م��ن امل��راك��ز التجارية
واخلدمية الأخرى.
وي�شمل �إطالق هوية مدينة الروي�س
كذلك «من�صة تفعيل الهوية» التي تقع
يف مركز مدينة الروي�س التجاري،

حيث ميكن لل�سكان وعائالتهم االطالع
على خطط �أدن��وك للنمو والتو�سع
يف جمال التكرير والبرتوكيماويات
وتطوير املدينة.
وي ��أت��ي الإع�ل�ان ع��ن خطط تطوير
مدينة الروي�س يف �أع��ق��اب «ملتقى
�أدن�����وك ل�لا���س��ت��ث��م��ار يف التكرير
والبرتوكيماويات» الذي �أقيم يف مايو
املا�ضي مب�شاركة ما يزيد على  40من
الر�ؤ�ساء التنفيذيني العامليني و�أكرث
من  700من م�س�ؤويل القطاع الذين
اطلعوا على خطط �أدن���وك لتعزيز
مكانتها كالعب عاملي رائد يف جمال
التكرير والبرتوكيماويات .ويعد هذا
الربنامج اال�ستثماري غري امل�سبوق
جزء ًا من اال�سرتاتيجية اجلديدة التي
تعتمدها �أدن��وك لتو�سعة عملياتها
يف التكرير والبرتوكيماويات يف
مدينة الروي�س� ،إ�ضافة �إلى القيام
با�ستثمارات خارجية ا�سرتاتيجية.
وتعتزم �أدن��وك من خالل برناجمها
لال�ستثمار وال�رشاكات اال�سرتاتيجية
زيادة نطاق وحجم منتجات التكرير
وامل�شتقات والبرتوكيماويات ذات
القيمة العالية ،و�ضمان و�صولها �إلى

الأ�سواق ذات معدالت النمو املرتفعة
حول العامل ،ف�ض ًال عن خلق منظومة
متكاملة لل�صناعة يف الروي�س من
�ش�أنها الإ�سهام ب�صورة كبرية يف
تعزيز القيمة املحلية امل�ضافة ومنو
القطاع اخلا�ص وخلق فر�ص عمل
متخ�ص�صة وجديدة.
ومن املتوقع �أن توفر ا�سرتاتيجية
�أدن���وك اجل��دي��دة يف جم��ال التكرير
والبرتوكيماويات �أكرث من � 15ألف
فر�صة عمل بحلول العام ،2025
و�أن تُ �ساهم ب�إ�ضافة � ٪ 1إلى الناجت
املحلي الإجمايل �سنوي ًا.
كما ي�شمل الربنامج اال�ستثماري
تطوير جممع الروي�س ب�شكل كامل
لتعزيز مرونته وقدراته التكاملية
لإن��ت��اج كميات �أك�بر من املنتجات
البرتوكيماوية وامل�شتقات ذات
القيمة العالية .ويت�ضمن الربنامج
بناء واحدة من �أكرب وحدات تك�سري
املواد اخلام يف العامل ،ما ي�ضاعف
الطاقة الإنتاجية من البرتوكيماويات
ثالث مرات من  4.5ماليني طن مرتي
�سنوي ًا �إل��ى  14.4مليون طن مرتي
�سنوي ًا بحلول العام .2025

