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بالدنا

وزير الداخلية يرعى م�ؤمتر اجلمعية الأمريكية لل�سالمة املهنية

املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة:
ا�ستقب���ل وزي���ر الداخلي���ة الفريق
الرك���ن ال�شي���خ را�شد ب���ن عبداهلل
�آل خليف���ة مبكتبه بدي���وان الوزارة
�صب���اح �أم����س رئي����س اجلمعي���ة
الأمريكي���ة ملهند�س���ي ال�سالم���ة
العام���ة املهني���ة (ف���رع ال��ش�رق
الأو�سط) ،رئي����س امل�ؤمتر املهني
الث���اين ع��ش�ر للجمعي���ة الأمريكي���ة
ملهند�سي ال�سالمة العامة املهنية
(ف���رع ال��ش�رق الأو�س���ط) ط���ارق
الغامدي ،وذلك بح�ضور نائب وزير
الداخلية الفريق عادل الفا�ضل.
ويف بداية اللق���اء� ،أ�شاد الوزير
بجه���ود اجلمعية يف تعزي���ز ثقافة
ال�سالم���ة العام���ة وجعله���ا ثقاف���ة
جمتمعية تهدف �إلى حت�سني الأداء
وتوفري ال�صحة املهنية واملحافظة
على البيئة ،م�شريًا �إلى �أن امل�ؤمتر
واملعر����ض الث���اين ع��ش�ر للجمعية
العام���ة ملهند�س���ي ال�سالمة العامة
والذي �ستنظمه اجلمعية الأمريكية

ملهند�س���ي ال�سالم���ة املهني���ة يف
مملك���ة البحرين� ،سي�ش���كّ ل فر�صة
جيدة لتبادل اخلربات واملعلومات
ب�ي�ن كافة خ�ب�راء ال�سالم���ة العامة
امل�شارك�ي�ن يف �أعمال���ه مب���ا م���ن
�ش�أن���ه فتح �آفاق وا�سعة نحو تعزيز
ا�ستخدام �آليات ال�سالمة العامة.
م���ن جانبه���م� ،أع���رب منظم���و
امل�ؤمتر واملعر�ض العا�رش للجمعية
العامة ملهند�س���ي ال�سالمة العامة،
ع���ن خال����ص �شكره���م وتقديرهم
لوزي���ر الداخلي���ة عل���ى رعايت���ه
الكرمي���ة له���ذه الفعالي���ة ،والتي
تعك�س ما تتمتع به مملكة البحرين
م���ن ثقة عاملي���ة يف قدرته���ا على
تنظي���م وا�ست�ضاف���ة العدي���د من
امل�ؤمترات والفعالي���ات الإقليمية
والدولية.
ح��ض�ر اللقاء ،نائب رئي�س الأمن
العام ،و�أع�ض���اء اجلمعية الأمريكية
ملهند�سي ال�سالمة العامة املهنية
(فرع ال�رشق الأو�سط).

بدء الت�سجيل الإلكرتوين للف�صل الأول يف “البوليتكنك”
مدين���ة عي�س���ى – بوليتكن���ك
البحري���ن� :أعلن���ت رئي�س���ة ق�س���م
الت�سجي���ل بكلية البحري���ن التقنية
(بوليتكن���ك البحري���ن) ه���دى
احللواج���ي عن بدء ف�ت�رة الت�سجيل
للف�صل الدرا�س���ي الأول من العام
الأكادمي���ي 2018 – 2017م،
اعتبارًا من الي���وم الأربعاء الأربعاء
وت�ستمر حتى  14من �شهر �سبتمرب
املقب���ل ،منوه��� ًة �إل���ى �أن���ه �سيتم
ت�سجي���ل طلبة التمهي���دي من قبل
الق�س���م ،فيم���ا �سيق���ام برنام���ج
تدريب���ي وور�ش عم���ل على كيفية
الت�سجيل يف برنامج اخلدمة الذاتية
 SSBلطلب���ة التخ�ص�ص���ات م���ن
امل�ستجدي���ن للت�سجي���ل �إلكرتونيًّا
يف الأوقات املحددة.
ون���بّ���ه���ت احل���ل���واج���ي ج��م��ي��ع
الطلبة �إلى ��ضرورة تفقد بريدهم
الإلكرتوين با�ستمرار ،والت�سجيل
يف امل��ق��ررات املبينة يف اجل��دول
ال��درا���س��ي الإل��ك�تروين ع��ن طريق
برنامج اخلدمة الذاتية  ،SSBوذلك
بح�سب التواريخ والأوقات املعلنة
وكما هو مبني يف اجل��دول ،واتباع

•هدى احللواجي

تعليمات الت�سجيل الإل��ك�تروين،
ودف��ع الر�سوم الدرا�سية مبا�رشة
ع�بر ميزة اخل��دم��ة الذاتية ‘Self
.’Service Banner
و�أو����ض���ح���ت“ :ميكن لطلبة
البكالوريو�س ا�ستخدام املختربين
 5.18و 5.19للت�سجيل الإلكرتوين،
و�إن احتاج الطالب �إلى امل�ساعدة
ف��ب���إم��ك��ان��ه ال���رج���وع �إل���ى الفيلم
التو�ضيحي على املوقع الإلكرتوين
للبوليتكنك� ،أو احل�����ض��ور لأح��د
خمتربات احلا�سوب”.

local@albiladpress.com

�ضبط جمموعة من املخالفني ومت التحفظ على �سياراتهم“ ...املوا�صالت”:

تنفيذ حمالت تفتي�شية مرورية م�شرتكة لر�صد خمالفات املركبات

املنام���ة  -وزارة املوا�صالت واالت�صاالت:
مت تنفي���ذ حمالت تفتي�شي���ة مرورية ،بالتعاون
والتن�سي���ق امل�ش�ت�رك ب�ي�ن �إدارة تنظي���م
النق���ل ال�ب�ري والإدارة العامة للم���رور ،لر�صد
خمالفات توقف املركبات اخلا�صة يف املواقف
املخ�ص�صة حلافالت النقل اجلماعي ،بالإ�ضافة
�إل���ى ر�ص���د �سي���ارات الأج���رة غ�ي�ر املرخ�صة.
جاء ذل���ك على خلفي���ة تكرار جت���اوزات �سواق
املركب���ات اخلا�ص���ة يف مزاولة مهن���ة التاك�سي
غ�ي�ر املرخ����ص بالإ�ضاف���ة �إل���ى املخالف���ات
امل�ستم���رة فيم���ا يخ����ص التوق���ف يف املواقف
املخ�ص�ص���ة حلاف�ل�ات النق���ل اجلماع���ي .ومت
التع���اون عل���ى تنفيذ ه���ذه احلم�ل�ات من قبل
وزارة الداخلية ،ممثلة ب���الإدارة العامة للمرور،
ومفت�شي وزارة املوا�صالت واالت�صاالت ب�إدارة
تنظي���م النق���ل الربي من خ�ل�ال تواجد م�شرتك
لرجال املرور ومفت�شي املوا�صالت يف عدد من
النق���اط �شملت املواقع التي ت�شهد تكرار هذه
املخالف���ات ب�ش���كل م�ستمر ،واتب���اع �آلية ر�صد
�أماكن وجتمعات مرتكبي تلك املخالفات ،حيث
مت �ضبط جمموعة م���ن املخالفني ومت التحفظ
على مركباتهم و�إحالتهم �إلى نيابة املرور ،علمًا
ب����أن الإدارة العامة للم���رور و�إدارة النقل الربي

•مرمي �أحمد جمعان

لن تتهاونا مع كل من يخالف املادة ( )46منه،
و�أن الإدارت�ي�ن م�ستمرت���ان يف تنفي���ذ احلمالت
املكثفة لردع املخالفني.
وطبقً���ا لقان���ون تراخي����ص �أن�شط���ة النقل
الع���ام ف�إنه يحظر مزاولة �أي م���ن �أن�شطة النقل
العام �إال بع���د احل�صول على ترخي�ص من وزارة
املوا�صالت واالت�صاالت ،وتعمل وزارة الداخلية
ووزارة املوا�ص�ل�ات واالت�صاالت جنبًا �إلى جنب
يف الت�صدي للمخالف�ي�ن مبزاولة هذه االن�شطة
م���ن غري ترخي�ص م�سبق بالإ�ضافة �إلى احلد من

توقف املركبات اخلا�صة واملتكررة يف الأماكن
املخ�ص�صة للنقل اجلماعي.
وعلقت وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد
املهند�س���ة م���رمي �أحمد جمع���ان قائل���ة “بد�أنا
التع���اون م���ع الإدارة العامة للم���رور منذ مطلع
ع���ام 2015م بعم���ل حم�ل�ات تفتي�شي���ة لغ�ي�ر
املرخ�صني الذي���ن يناف�سون �سي���ارات الأجرة
ومت �إيق���اف جمموع���ة كب�ي�رة والتحف���ظ عل���ى
املركب���ات امل�ستخدم���ة من قبل رج���ال املرور
واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم التي جتمع
بني العقوبتني املالية وال�سالبة للحرية ح�سب
املادة (.”)46
و�ش���دّدت عل���ى �أن وزارة املوا�ص�ل�ات
واالت�ص���االت ه���ي اجله���ة املعني���ة بتنظي���م
قط���اع النق���ل الربي مب���ا يتواءم م���ع القوانني
والت�رشيعات ال�صادرة ،ومن منطلق احلفاظ على
�سالمة ال���ركاب وتقدمي خدم���ات ذات م�ستوى
متميز حتر����ص على القيام بهذه احلمالت التي
ت�ساه���م يف التقلي���ل من املخالف���ات املرتكبة
فيما يخ�ص التوقف يف الأماكن غري املخ�ص�صة
كم���ا حتد من انت�شار مزاول���ة مهنة غري مرخ�صة
الأمر الذي ي�سهم يف توفري خدمات نقل منظمة
و�آمنة.

 3م�ساجد ت�ستخدم الألواح ال�شم�سية والتجربة �ست�شمل  2000عقار وقفي

مريزا :توقعات بانخفا�ض وحدة الكهرباء النظيفة % 20
املنام����ة  -وزارة الكهرب����اء وامل����اء� :أك����د وزير
�ش�����ؤون الكهرباء واملاء عبداحل�س��ي�ن مريزا �أن �سعر
وح����دة الكهرباء املنتج����ة من الطاق����ة ال�شم�سية قد
انخف�����ض بدرج����ة كب��ي�رة ،و�أ�صبح �أرخ�����ص من �سعر
الوح����دة الت����ي تنتجها احلكومة من خ��ل�ال املحطات
احلرارية التي تعمل بالغاز الطبيعي ،وهناك م�ؤ�رشات
قوية ب�أن �سعر وحدة الكهرباء من الطاقة املتجددة
�س����وف يتوا�صل يف الهبوط بن�سبة ت�صل �إلى ،% 20
م�ضيفًا ،يف حال �إيجاد �سوق تناف�سية وبكفاءة عالية
لتزويد وتركيب �أنظمة الطاقة ال�شم�سية.
وحت����دث الوزي����ر ع����ن الفوائ����د املرتتب����ة على
ا�ستخدامات الطاق����ة املتجددة ،منها توفري كميات
كبرية من الغ����از الطبيعي ميكن اال�ستفادة منها يف
امل�شاريع الك��ب�رى اال�سرتاتيجية ،وكذلك املحافظة
عل����ى البيئة ،حي����ث �إن الطاقة املتج����ددة هي طاقة
نظيف����ة وال تت�سبب يف انبعاث����ات حرارية وهي طاقة
م�ستدام����ة وال تن�ض����ب ،و�س����وف توف����ر فر�ص عمل
جديدة للمواطن��ي�ن وال�رشكات الوطني����ة ،بالإ�ضافة
�إل����ى �أن ذل����ك �سي�ساه����م يف ا�ستيف����اء البحري����ن
لاللتزامات الدولية والإقليمية واملحلية.
ج����اء ذلك خ��ل�ال رعايت����ه حفل تد�ش��ي�ن مبادرة
الطاق����ة ال�شم�سية يف امل�����آمت واحل�سيني����ات ،وذلك
�صب����اح �أم�����س الثالثاء يف م�����أمت بن �شبي����ب مبنطقة
ال�سهلة ال�شمالية .ول����دى و�صوله كان يف ا�ستقباله
رئي�����س جمل�����س الأوق����اف اجلعفري����ة ال�شيخ حم�سن
�آل ع�صف����ور ،وحمافظ املحافظ����ة ال�شمالية علي �آل
ع�صف����ور ،والنائ����ب الأول لرئي�����س جمل�����س النواب

علي الع����رادي ،و�أع�ضاء املجل�����س البلدي باملنطقة
ال�شمالي����ة ،كم����ا ح���ض�ر حف����ل التد�ش��ي�ن املن�س����ق
املقي����م للأم����م املتح����دة واملمثل املقي����م لربنامج
الأم����م املتح����دة الإمنائي �أمني ال�رشق����اوي وعدد من
امل�س�ؤولني.
و�أع����رب الوزي����ر م��ي�رزا يف كلمة له ع����ن �شكره
وتقدي����ره لرئي�����س ال����وزراء �صاحب ال�سم����و امللكي
الأم��ي�ر خليف����ة بن �سلم����ان �آل خليفة عل����ى اهتمامه
با�ستخدام الطاق����ة النظيفة ،و�أ�شاد مببادرة جمل�س
الوق����اف اجلعفري����ة م����ن �أج����ل تنفيذ ه����ذا امل�رشوع
املمي����ز لرتكي����ب نظام الطاق����ة ال�شم�سي����ة يف م�أمت
بن �شبي����ب ،الأمر الذي ي�ساهم يف ال�سري على طريق
حتقيق الأهداف الوطنية ململكة البحرين يف الطاقة
املتج����ددة وكف����اءة الطاق����ة وتفعي����ل ا�ستخدامات
الطاقة ال�شم�سية يف املن�ش�آت الدينية.
من جانبه� ،أكد رئي�س جمل�س الأوقاف اجلعفرية
ال�شي����خ حم�سن �آل ع�صف����ور �أن الأوق����اف اجلعفرية

بد�أت بتجرب����ة ا�ستخدام الأل����واح ال�شم�سية يف ثالثة
م�ساجد وهي م�سجد ال�شي����خ عبداهلل الواقع يف قرية
الدي����ه وم�سج����د الكويلي����ة يف قري����ة ب����وري وم�سجد
الري�����س يف قري����ة احلجر ،وق����د �أقر جمل�����س الأوقاف
تزوي����د امل�آمت التي له����ا �أوقاف بالأل����واح ال�شم�سية
لتوف��ي�ر الطاقة الكهربائية بالت�ش����اور مع القائمني
عليها وذلك لتوفري هذه املعدّات من ح�سابها ومن
ثم درا�سة جناح هذه التجربة و�إمكانية تطبيقها على
باق����ي امل�آمت واحل�سينيات م�ستقب��ل�اً والبالغ عددها
نحو  620م�أمتًا.
و�أنه����ى �إن الأوق����اف اجلعفرية تتطل����ع لتعميم
ه����ذه التجرب����ة عل����ى نح����و  2000عق����ار وقف����ي
م�ستقبالً ،لت�شم����ل امل�شاريع اال�ستثمارية كالأ�سواق
واملجمع����ات التجارية التي �ستن�شئها �إدارة الأوقاف
اجلعفرية ،با�ستخ����دام �أحدث ما مت التو�صل �إليه يف
جمال �إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادًا على
الطاقة ال�شم�سية.

زيادتها على التجار قد ت�ؤدي لـ“احتكار ال�سوق”  ..الزميلة مرهون:

توجه نيابي لإقرار �ضوابط قانونية على زيادة الر�سوم
خديجة الوجداين

قالت الزميلة ال�صحافية رجاء مرهون �أن هنالك
توجها نيابي���ا ً لو�ضع مزيد من ال�ضواب���ط القانونية
على القرارات الوزارية ذات ال�صلة بفر�ض �أو زيادة
الر�سوم احلكومية� ،سواء تلك املقرة على الأفراد �أو
امل�ؤ�س�سات التجارية واال�ستثمارية.
و�أ�ش���ارت الزميلة مرهون �إل���ى �أن بع�ض النواب
ي�شع���رون مبوق���ف �صع���ب الآن يف مواجه���ة النا�س
وال�شارع ،بعد �أن منح مترير مر�سوم ال�سجل التجاري
وزي���ر التج���ارة وال�صناعة زاي���د الزي���اين ال�صالحية
لفر����ض ر�س���وم ر�أت فيه���ا امل�ؤ�س�س���ات وال�رشكات
ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة احلجم ،الكثري م���ن املبالغة
و�إرهاقا ً بالتكاليف.
و�أو�ضح���ت �أن نائبًا واحداً عل���ى الأقل قد �أظهر
رغب���ة يف تقدمي مق�ت�رح قانوين ي�ش�ت�رط �آال تتجاوز
زيادة �أي ر�سوم ما ن�سبته  % 50من مقدارها.
ج���اء ذل���ك يف ن���دوة �أقامته���ا جمعي���ة املن�ب�ر
الدميقراط���ي التقدم���ي م�س���اء الأح���د املواف���ق 27
�أغ�سط����س  ،2017وحتدث���ت فيها الزميل���ة الكاتبة
رجاء مره���ون ،وحملت عن���وان “الر�س���وم وال�رضائب
واالقت�صاد الراكد ...الآثار ال�سلبية على املواطنني”.

•الزميلة رجاء مرهون تقدم ورقتها ب�ش�أن زيادة ر�سوم ال�سجالت التجارية

وا�ستهلت مرهون ورقته���ا يف الندوة باحلديث
عن مراح���ل تكوين و�إق���رار الر�س���وم اجلديدة التي
�أُ�ضيف���ت و�أدت �إلى زيادة ر�س���وم جتديد ال�سجالت
التجارية ،م�شرية �إل���ى �أن عملية �رشعنة الزيادة التي
ي�شك���و منه���ا القط���اع التج���اري اليوم متت���د لفرتة
تتجاوز العامني.
وا�ستعر�ضت الزميل���ة م�صادر متويل امليزانية
العامة من منظور عام ،الفتة �إلى �أن البحرين اعتمدت
يف العق���ود الأخرية عل���ى مواردها الطبيعية من نفط
وغاز ،متمتعة ب�سعر عاملي جيد للنفط.

•جانب من ح�ضور الندوة

و�أردف���ت� :إن الواق���ع ق���د تب���دل يف ال�سن���وات
الأخ�ي�رة ،و�أ�صبح���ت البحري���ن تعم���د كث�ي�را عل���ى
القرو����ض و�أي�ض���ا ً امل�ساعدات من ال���دول ال�شقيقة
اجل���ارة لتموي���ل امليزانية العامة و�ضم���ان ا�ستمرار
م�شاريع البنية التحتية.
وتابع���ت قائل���ة :تظه���ر امل�ؤ��ش�رات ا�سته�ل�اك
هذي���ن امل�صدرين للتمويل ،وقد ن�ص���ل �إلى مرحلة
نواجه فيه���ا م�شكالت للح�صول عل���ى قرو�ض ،ولذا
�رشع���ت الدول���ة يف فر����ض ر�س���وم جدي���دة وزي���ادة
الر�سوم القائمة.

و�أب���دت الزميل���ة مرهون حتفظها عل���ى التوجه
نح���و فر�ض املزيد من الر�سوم على القطاع التجاري
والأن�شط���ة اال�ستثمارية ،م�شرية �إل���ى �أن هذا اخليار
ق���د يحد م���ن �إمكاني���ة من���و وا�ستم���رار امل�ؤ�س�سات
ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة ،وقد ي����ؤدي �إلى خروجها من
ال�سوق ون�شوء حالة احت���كار يدفع ثمنها امل�ستهلك
واملواطن الب�سيط.
ور�أت مره���ون �أن ال�رضائ���ب الت�صاعدي���ة عل���ى
�أرب���اح ال�رشكات قد تكون خي���اراً �أف�ضل كمورد مايل
للحكوم���ة ،وذل���ك لأن حت�صيلها �سريتب���ط ب�ضمان

ربحية امل�ؤ�س�سة ،وحتقيقها هام�شا ً جيداً من الأرباح.
من جهته ،حذر الأمني العام امل�ساعد للعالقات
العربي���ة والدولي���ة يف االحتاد الع���ام لنقابات عمال
البحري���ن كرمي ر�ضي يف مداخلة له بالندوة ،حذر من
تبعات الزي���ادة الكبرية يف ر�سوم ال�سجالت التجارية
على �إمكانية بقاء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
ودعا ال�ش���ارع التجاري واملجتم���ع املدين لعدم
قب���ول الر�سوم حتت ذريع���ة �أنها �رشعن���ت قبل عام
�أو اثن�ي�ن ،م�ش�ي�راً �إل���ى �أن امل�ؤ�س�س���ات ال�صغ�ي�رة
واملتو�سط���ة ت�ش���كل ما ن�سبت���ه  % 30م���ن �إجمايل
الن�ش���اط االقت�صادي للقط���اع اخلا�ص ،وم���ا ن�سبته
 99%من �إجمايل عدد امل�ؤ�س�سات امل�سجلة.
ويف مداخل���ة �أخ���رى ،نب���ه ع�ضو جمعي���ة املنرب
التقدم���ي عبداجللي���ل النعيم���ي من ان�سي���اق بع�ض
اجلهات احلكومية لتو�صيات �صندوق النقد الدويل،
الفت���ا �إلى جت���ارب دول ع���دة عانت الكث�ي�ر بعد �أن
دخل���ت يف دائ���رة تو�صياته���ا ون�صائ���ح امل�ؤ�س�سة
الدولية.
هذا ،وقد �شهدت الندوة العديد من املداخالت
املفي���دة والقيم���ة لأع�ض���اء اجلمعي���ة و�أ�صدقاءها،
و�أبرزه���ا للنا�شط يف التيار التقدم���ي الكويتي �أحمد
الديني الذي حل �ضيفا على اجلمعية.

