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 195.569حاج ًا يعدون العدة للعودة إلى بالدهم

المدينة المنورة :المصلون يمألون أروقة المسجد النبوي
في الجمعة األولى بالعام الهجري الجديد
�أدى م�صلون من حجاج بيت الله
احل���رام وامل��واط��ن�ين واملقيمني
وزوار املدينة املنورة �أم�س �صالة
�أول جمعة يف �شهر حم��رم للعام
ال��ه��ج��ري 1440هـ يف امل�سجد
ال��ن��ب��وي ال����شري��ف ال���ذي امتلأت
�أروقته و�أدواره و�ساحاته وال�سطح
من وقت مبكر و�سط �أج��واء مفعمة
بالأمن والأمان والراحة واال�ستقرار
والطم�أنينة وال�سكينة واخل�شوع،
داعني الله  -عز وجل � -أن يجعل
العام اجلديد عام خري وبر وتقى
ون�رص ورفعة وعزة لأمة خري الورى
عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم.
ور�صدت وكالة الأنباء ال�سعودية
ا�ستعدادات حجاج بيت الله احلرام
املتبقني يف امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة
الذين بلغ عددهم الإجمايل حتى
م�ساء �أم�س  195.569حاج ًا وهم
يعدون العدة للعودة �إلى بالدهم
بعد �أن �أدوا منا�سك احلج وزيارة
امل�سجد النبوي ال�رشيف وال�صالة
فيه والت�رشف بال�سالم على ر�سول
الله � -صلى الله عليه و�سلم  -وعلى

�صاحبيه ر�ضوان الله عليهما بكل
راحة وي�رس و�أمان.
وتتوا�صل اخلدمات التي تقدمها
جميع الأجهزة احلكومية والأهلية
مبنطقة املدينة املنورة ل�ضيوف
الرحمن زوار املدينة املنورة
تنفيذ ًا لتوجيهات خادم احلرمني
ال����شري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل
العهد  -حفظهما الله  -اللذان
يحر�صان كل احلر�ص على حتقيق
ك��ل م��ا فيه راح���ة ق��ا���ص��دي بيت
الله احلرام زوار امل�سجد النبوي
ال�رشيف من احلجاج واملعتمرين
وال��زوار وامل�صلني ومتكينهم من
�أداء ن�سكهم بي�رس من خالل توفري
ك��ل ال��رع��اي��ة ال�شاملة ل��ه��م يف
�شتى امل��ج��االت ،وذل��ك مبتابعة
و�إ�رشاف مبا�رش من �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري في�صل بن �سلمان بن
عبدالعزيز �أم�ير منطقة املدينة
املنورة رئي�س جلنة احلج باملدينة
امل��ن��ورة و�سمو نائبه ،لتحقيق
�أرقى و�أجل اخلدمات لهم وت�سهيل

كل ما ميكنهم من �أداء ن�سكهم بكل
ي�رس و�سهولة وراحة واطمئنان.
ويف ه��ذ ال�����س��ي��اق تعمل وكالة
الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد
النبوي ال�رشيف على تقدمي �أف�ضل
اخلدمات و�أجلها للحجاج والزوار
وال��وق��وف على تنظيم حركتهم
دخولهم وخروجهم وتوفري عربات
لذوي االحتياجات اخلا�صة وكرا�سي
خا�صة للمحتاجني لها وا�ستدعاء
الإ���س��ع��اف يف احل���االت الطارئة
وحفظ املفقودات و�إر�شاد التائهني
وغريها من اخلدمات التي تريح
امل�صلني وت�سهل عليهم �أداء العبادة
وكذلك تكثيف خدمات التوجيه
والإر�شاد الديني للزوار وامل�صلني
يف امل�سجد النبوي من الدعوة �إلى
الله والتوجيه باحلكمة واملوعظة
احل�سنة وتي�سري وت�سهيل ال�سالم
على الر�سول � -صلى الله عليه
و�سلم  -و�صاحبيه ر�ضي الله عنهما
وزيادة الدرو�س العلمية التي تعنى
بالعقيدة الإ�سالمية و�أحكام احلج
والعمرة.

• املصلون في املسجد النبوي

اإلمارات :مناقشة خطط مراكز «شرطة دبي»
ناق�ش االجتماع ال���دوري ملجل�س
القيادات التنفيذية يف �رشطة دبي
الربامج واخلطط املطروحة للتنفيذ
مبختلف الإدارات واملراكز ال�رشطية
و�آخر امل�ستجدات الإدارية.
واط��ل��ع احل�ضور ،خ�لال االجتماع
الذي عقد برئا�سة اللواء عبد الله
خليفة املري القائد العام ل�رشطة
دبي ،على ن�سبة التحول �إلى الهوية
امل�ؤ�س�سية اجلديدة وتطبيقها يف
املباين وعلى اللوحات والدوريات
وال�����س��ي��ارات وال����زي الع�سكري
واملالب�س الريا�ضية.
كما اطلعوا على درا���س��ات �أعدتها
الإدارات العامة واملراكز ال�رشطية
حول العديد من العمليات الإدارية
والهادفة �إلى تطبيق �أف�ضل املمار�سات
يف العمل ال����شرط��ي� ،إل���ى جانب
تقارير وتقييمات مل�شاركة �رشطة
دبي يف الفعاليات املجتمعية.
و�أثنى اللواء املري على روح العمل
الإي��ج��اب��ي��ة واجل��م��اع��ي��ة ملوظفي
القيادة العامة ل�رشطة دبي �أثناء
تقييم املنظمة الأوروب��ي��ة لإدارة
اجلودة « ،»EFQMووجه القيادات
التنفيذية ومالك العمليات الإدارية
على �أن يكون لهذه العمليات نتائج

• املجتمعون في مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي

يتم قيا�سها من �أجل تطوير العملية
وتطبيق �أف�ضل املمار�سات فيها �إلى
جانب املناف�سة يف اجلوائز.
ك��م��ا وج���ه ب��ت��وث��ي��ق ن��ت��ائ��ج كافة
امل��ب��ادرات التي يتم تطبيقها من
خمتلف الإدارات العامة ومراكز

ال�رشطة من �أجل درا�سة هذه النتائج
وتقييمها لتطبيق �أف�ضل املمار�سات
فيها على �أر�ض الواقع.
ح�رض االج��ت��م��اع ،ال��ل��واء الدكتور
ال�سالل �سعيد الفال�سي مدير الإدارة
العامة لل�ش�ؤون الإداري��ة ،واللواء

حممد �سعيد بخيت مدير الإدارة العامة
للخدمات والتجهيزات ،واللواء �أحمد
حمدان بن دملوك مدير الإدارة العامة
للتدريب ،ومديرو الإدارات العامة
ومراكز ال�رشطة ،وممثلو جمال�س
�رشطة دبي.

السعودية وعمان :تشجيع االستثمارات المشتركة

• فهد بن حمود وعبدالرحمن الفضلي

ا�ستقبل فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء املهند�س عبد الرحمن الف�ضلي وزير البيئة
واملياه والزراعة باململكة العربية ال�سعودية .وبعد �أن
رحب بال�ضيف �أعرب �سموه عن ارتياح ال�سلطنة للعالقات
الثنائية الوطيدة بني البلدين ال�شقيقني وما حتظى به من
رعاية من لدن القيادة احلكيمة يف كل منهما .وقد مت خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض �شامل للتعاون بني اجلانبني يف عدد من
املجاالت االقت�صادية وت�شجيع اال�ستثمارات امل�شرتكة.
من جانبه �أع��رب املهند�س الف�ضلي عن عمق العالقات
الأخ��وي��ة والتاريخية بني ال�سلطنة واململكة العربية
ال�سعودية و�أكد معاليه حر�ص بالده على تعزيز التعاون
مع ال�سلطنة يف تنفيذ برامج م�شرتكة لإنتاج الغذاء وتطوير
البحوث الزراعية وت�شجيع امل�ستثمرين من اجلانب
ال�سعودي لال�ستثمار.
ح�رض اللقاء الدكتور ف�ؤاد ال�ساجواين وزير الزراعة والرثوة
ال�سمكية ،كما ح�رضه �سعادة ال�سفري عيد بن حممد الثقفي
�سفري اململكة العربية ال�سعودية املعتمد لدى ال�سلطنة.

تبدأ من سريالنكا الشهر المقبل

قطر تقرر التقاط بصمات الوافدين
قبل استقدامهم
االجتماعية ،وزارة الداخلية،
وزارة اخلارجية ،وزارة ال�صحة.
حتدث الرائد املهندي عن مزايا
ثم
ّ
�سيحقق �أهداف ًا كثرية
امل�رشوع الذي ُ
ت�ساهم يف ت�سهيل �إجراءات ا�ستقدام
العمالة الوافدة �إلى البالد ،وقال
�إن امل�رشوع �سيبد�أ يف ثماين دول
كمرحلة �أولى هي :النيبال ،الهند،
بنجالدي�ش ،باك�ستان ،الفلبني،
�إندوني�سيا� ،رسيالنكا وتون�س.
واملحطة الأولى �ستكون �رسيالنكا
اعتبار ًا من ال�شهر القادم ،حيث
تتم �إج����راءات التقاط الب�صمات
احل��ي��وي��ة و�إج����راء
وال��ب��ي��ان��ات
ّ
الفح�ص الطبي وتوقيع عقود العمل
للوافدين من خارج البالد يف هذه
الدول الثماين ،قبل ح�ضورهم �إلى
دولة قطر.
و�أو�ضح �أن الإج��راءات �ستبد�أ بعد
�إطالق املراكز يف هذه الدول عرب
القناة املوحدة و�ست�ستمر باقي
الإجراءات كما هي ولن تت�أثر.
و�أ�شار الرائد عبدالله املهندي �إلى
مزايا امل�رشوع بالن�سبة للم�ستفيدين

عقدت وزارة الداخل ّية ممثلة يف
�إدارة اخلدمات ُ
امل�ساندة لال�ستقدام
ب���الإدارة العامة للجوازات �أم�س
ندوة ب�ش�أن تو�ضيح �إجراءات م�رشوع
التقاط الب�صمات والبيانات احليوية
و�إجراء الفح�ص الطبي وتوقيع عقود
العمل للوافدين خارج البالد ،وذلك
ب���وزارة التنمية الإداري���ة والعمل
وال�ش�ؤون االجتماعية.
ح�رض الندوة حممد العبيديل وكيل
ال��وزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون العمل
ب��وزارة التنمية الإداري���ة والعمل
وال�����ش ��ؤون االجتماعية والرائد
عبدالله املهندي مدير �إدارة اخلدمات
امل�ساندة لال�ستقدام والنقيب حممد
ح�سن الهيدو�س من �إدارة اخلدمات
امل�ساندة لال�ستقدام .كما ح�رضها
ع��دد من موظفي ومندوبي بع�ض
اجلهات احلكومية وبع�ض ال�رشكات
امل�ساهمة فيها اجلهات احلكومية.
و�أك����د وك��ي��ل ال�����وزارة امل�ساعد
ل�ش�ؤون العمل� ،أهمية امل�رشوع
الذي مت ب�رشاكة فاعلة بني وزارة
التنمية الإدارية والعمل وال�ش�ؤون

وامل�ستقدمني على حد �سواء ،بداية
من توفري الوقت واجلهد والتكاليف
و�ضمان االل��ت��زام ب����شروط العقد
وتنفيذ جميع الإج��راءات من خالل
قناة موحدة �إ�ضافة �إلى اال�ستفادة
من نظام ا�ستخدام �أكرث �شمول ّية.
كل هذه املزايا التي ت�ستفيد منها
جميع الأطراف حتافظ على حقوق
الوافد وامل�ستقدم وجتنبه حاالت
الإرج��اع التي حتدث نتيجة لعدم
اللياقة الطب ّية �أو غريها .واختتمت
الندوة ب�أ�سئلة مبا�رشة بني احل�ضور
عبرّ وا فيها عن تقديرهم و�شكرهم
لعقد مثل هذه الندوات التي جتيب
مهمة خا�صة با�ستقدام
عن �أ�سئلة
ّ
العمال و�آل ّية عمل امل�رشوع.
ّ
كما ق��ام حممد العبيديل والرائد
عبدالله خليفة املهندي والنقيب
بالرد على
حممد ح�سن الهيدو�س
ّ
باجلدية
الأ�سئلة ال��ت��ي ات�سمت
ّ
وتنم عن رغبة حقيق ّية يف �إجناح
ّ
امل�رشوع وامل�ساعي التي تبذلها
وزارة الداخل ّية و�رشكا�ؤها يف تقدمي
خدمة متم ّيزة.

عمان« :الشؤون المالية» يناقش
أسس ميزانية 2019
عقد جمل�س ال�ش�ؤون املالية
العماين اجتماعه اخلام�س لهذا
العام 2018م يف مبنى وزارة
املالية مب�سقط برئا�سة دروي�ش
البلو�شي ال��وزي��ر امل�س�ؤول
ع��ن ال�����ش ��ؤون امل��ال��ي��ة نائب
رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون املالية
وموارد الطاقة وبح�ضور �أع�ضاء
املجل�س .وقد ا�ستعر�ض املجل�س
تنفيذ امليزانية العامة للدولة
لل�سنة املالية 2018م والنتائج
املتوقعة حتى نهاية ال�سنة،

حيث اطلع على م�ؤ�رشات الأداء
املايل للأ�شهر ال�سبعة الأولى،
ومنها ال�سعر الفعلي املحقق
للنفط والإي������رادات الفعلية
وم�ستويات الإنفاق والعجز،
حيث �أك��د املجل�س على �أهمية
اال�ستمرار يف �ضبط الإنفاق العام
وتنمية الإيرادات غري النفطية.
ون��اق�����ش امل��ج��ل�����س الأ���س�����س
واالفرتا�ضات التي �سيتم على
�أ�سا�سها �إعداد امليزانية العامة
للدولة لل�سنة املالية 2019م،

ومنها تقديرات الإنتاج النفطي
و�سيناريوهات الأ�سعار العاملية
للنفط على املدى املنظور.
كما ناق�ش التقديرات الأولية
ل�ل��إي���رادات العامة والإن��ف��اق
العام والعجز وو�سائل التمويل
وم�ستوى الدين العام ،على �أن
يتم �إعادة عر�ضها على املجل�س
يف االجتماع القادم.
وا�ستعر�ض املجل�س ع��ددا من
املو�ضوعات الأخ���رى واتخذ
ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة.

وزير شؤون الكهرباء البحريني قدم ندوته بالسفارة األميركية
قدم د.عبداحل�سني بن علي مريزا وزير �ش�ؤون
الكهرباء وامل��اء ن��دوة الكرتونية Webinar
يف مقر ال�سفارة الأمريكية عن خطط وم�شاريع
الطاقة املتجددة يف مملكة البحرين ،حيث نظمت
ال�سفارة هذه الندوة بالتعاون مع غرفة التجارة
االمريكية العربية الوطنية  ،NUSACCوقد
قدم الوزير هذه الندوة بح�ضور �سفري الواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ل���دى اململكة Justin
 Siberellعن طريق بث الكرتوين مبا�رش عرب
�شبكة االنرتنت الى عدد كبري من رجال االعمال
وامل�ستثمرين يف الواليات املتحدة الذين كانوا
ي�شاهدون وي�شاركون يف هذا البث ،وبد�أ الوزير
مريزا بتوجيه ال�شكر والتقدير للقيادة واحلكومة
املوقرة الهتمامهم البالغ بت�شجيع اال�ستثمار يف
الطاقة النظيفة �سعي ًا منهم الى حتقيق التنمية
امل�ستدامة.
وا�ستعر�ض الوزير العالقات التاريخية العريقة
بني مملكة البحرين والواليات املتحدة والتي
متتد لأكرث من  135عام ًا ،كما ركز يف الندوة
على عر�ض �آخر االجنازات التي مت حتقيقها يف
تنفيذ اخلطتني الوطنيتني ،وهما اخلطة الوطنية

للطاقة املتجددة التي ت�شتمل على  7م�شاريع
�أ�سا�سية لتحقيق الهدف الوطني واملتمثل يف
زيادة ن�صيب الطاقة املتجددة يف املزيج الكلي
للطاقة بن�سبة  5%بحلول عام  ،2025واخلطة
الوطنية لكفاءة الطاقة والتي ت�شتمل على 22
مبادرة لتحقيق الهدف الوطني لرفع كفاءة الطاقة
بن�سبة  6%بحلول عام  .2025وقد مت حتقيق ما
يعادل  131ميغاوات من الطاقة املتجددة� ،أي
ن�سبة  52%من الهدف املن�شود يف خالل مدة �سنة
ون�صف لغاية الآن.
ومن ابرز امل�شاريع التي حتدث عنها الدكتور
م�يرزا خ�لال ه��ذه الندوة االلكرتونية م�رشوع
ان�شاء حمطة توليد الكهرباء بالطاقة ال�شم�سية
بقدرة انتاجية تبلغ  100ميغاوات بال�رشاكة مع
القطاع اخلا�ص ،حيث ت�سعى احلكومة املوقرة
من خالل هذا امل�رشوع لال�ستثمار يف الطاقة
امل�ستدامة والتي ي�أتي من �ضمن �أولوياتها يف
برنامج عمل احلكومة ،وكذلك م�رشوع نظام
العداد �صايف القيا�س  Net Meteringالذي
ي�سمح للأفراد وامل�ؤ�س�سات من ت�شغيل الطاقة
ال�شم�سية يف منازلهم ومن�ش�آتهم ،وقد بد�أ تطبيق

ذلك على ار�ض الواقع بالفعل يف عدد من البيوت
ال�سكنية واملن�ش�آت االخ��رى مثل املجمعات
وغريه ،بالإ�ضافة الى م�رشوع ا�ستخدام ا�سطح
املباين احلكومية التي تبلغ حوايل  550مبنى
لرتكيب انظمة الطاقة ال�شم�سية عليها ،والعديد
من امل�شاريع واالجنازات االخرى التي تظهر ما
و�صلت اليه مملكة البحرين من خطوات وا�سعة يف
قطاع الطاقة املتجددة.
من جانب �آخ��ر عرب �سفري ال��والي��ات املتحدة
االم�يرك��ي��ة وامل�����ش��ارك��ون يف ه���ذه ال��ن��دوة
االلكرتونية يف اجلانب االمريكي عن بالغ �شكرهم
وتقديرهم لوزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء على هذا
العر�ض واملعلومات املتكاملة عن قطاع الطاقة
املتجددة يف البحرين والذي �شكل �صورة وا�ضحة
للراغبني من ال�رشكات االمريكية يف اال�ستثمار
يف هذا املجال وامل�شاركة يف تلك امل�شاريع
القائمة او امل�ستقبلية ،مثمنني اهتمام الوزير
مريزا وترحيبه بفتح �آفاق التعاون مع ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات االمريكية متمنني ل�سعادته التوفيق
وال�سداد وململكة البحرين املزيد من التطور
واالزدهار.

• عبداحلسني ميرزا وسفير أميركا بالبحرين

