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تفاعــا مــع مــا نشــرته “البــاد”، أبلــغ النائب 
عــن  الصحيفــة  محــرر  الدمســتاني  أحمــد 
صــدور قرار لشــركة دلمون للدواجن بوقف 
بعــد  الدواجــن،  مخلفــات  حــرق  عمليــات 

شكاوى من انبعاث روائح كريهة منها.
وقــال الدمســتاني لـــ “البــاد” إنــه تــم عقــد 
وضــم  الشــركة،  بمقــر  ثاثــي  اجتمــاع 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  مــن  مســؤولين 
ومديــر  العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات 
عــام الشــركة، وبحضــوري مع البلديــة زينة 

جاسم.
إدارة  أبلغــوا  الــوزارة  مســؤولي  أن  وذكــر 
الوزيــر  مــن  فــوري  قــرار  بصــدور  الشــركة 
عصام خلف بوقف حرق مخلفات الدواجن 
لحيــن تطويــر منشــآت الشــركة وتحســين 
أدائها وكفاءتها وضمان عدم تجدد شكوى 

انبعاث الروائح الكريهة. وقدم الدمســتاني 
شكره للوزير عصام خلف لسرعة استجابته 
للشــكوى المرفوعة. وأكــد أن الوزير تفاعل 
مــع اتصالــه ومــا نشــرته “البــاد”، ومشــيرا 
إلــى أن ذلك يعكس حرصــا على االطمئنان 

لسامة البيئة والسكان.
وكان عــدد مــن األهالــي بمنطقــة دمســتان 
قــد تقدمــوا بشــكوى بمركــز الشــرطة ضــد 

الشركة.

“البلديات” تأمر “الدواجن” بوقف حرق مخلفاتها

خلف: إنشاء أول طريق باستخدام مواد مخلفات البناء
2030 ــول  ــحــل ب  %  50 لــتــقــل  ــا  ــوي ســن  %  5 ــات  ــاي ــف ــن ال نــســبــة  خــفــض  ــح:  ــت ــف ــوال أب

كشــف وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني عصــام خلف عن البدء في اســتخدام مــواد التدوير في إنشــاء أول 
طريق في البحرين، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي ضمن تطبيق مبادرات اإلستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات وإعادة التدوير.

وأكــد خلــف أن المــواد التي تم اســتخدامها في 
إنشــاء الطــرق والــذي يمتــد طوله على مســافة 
250 متــرا فــي االتجاهيــن قد مــرت باختبارات 
وإدارة  المــواد  هندســة  إدارة  قبــل  مــن  عــدة 
مشــاريع وصيانــة الطــرق بشــؤون األشــغال، إذ 
تــم التأكــد من تطابــق مواصفاتهــا ضمن أفضل 
المعاييــر المعتمــدة والمعمــول بهــا لــدى الوزارة 

في عملية إنشاء الطرق.
اإلدارتيــن شــكلتا فريــق عمــل  أن  إلــى  وأشــار 
لتطبيــق المشــروع وإجراء تجربــة أولية، إذ إن 
اســتخدام المــواد المعــاد تدويرهــا مــن أنقــاض 
البنــاء تســتخدم للطبقــات الترابيــة األساســية 
التجربــة  وتحتــاج  األســفلت،  طبقــة  قبــل  لمــا 
مــدة أســبوع لقياس النتائــج األولية، بعد نجاح 

العينات المختبرية.

وتابــع “إن مهمــة فريــق العمــل هــي التأكــد مــن 
أن هــذه المــواد ذات مطابقــة للمــواد الطبيعيــة 
التي تســتخدم عادة في عمليات إنشــاء الطرق 
للــوزارة  مفصــل  تقريــر  يرفــع  أن  علــى  لدينــا، 
بجميع الماحظات الميدانية والمختبرية لعمل 
المواصفــات المعتمــدة لــدى الوزارة الســتخدام 
المــواد المعــاد تدويرهــا ومــن ثــم تعميمهــا على 
الشــركات التــي تقــوم بعمليــات إنشــاء ورصف 

وصيانة الشوارع”.
وقــال “يتعــاون فــي هذا الشــأن كل من شــؤون 
األشــغال وشــؤون البلديــات البتداع األســاليب 
التي تمكن من االستفادة القصوى من مخلفات 

البناء والهدم المعالجة”.
وذكــر أن “إدارة هندســة المواد وإدارة مشــاريع 
قامــت  األشــغال  بشــؤون  الطــرق  وصيانــة 

معمليــة  باختبــارات  المقــاول  مــع  بالتعــاون 
المســتخلصة  المــواد  مكونــات  علــى  للتعــرف 

وموائمتها لمواصفات الوزارة للطرق”.
وأكــد أنــه “وباكتمال االختبــارات المعملية التي 
أثبتــت فعالية االســتخدامات المقترحة، انطلق 
العمل هذا األســبوع للقيام بالتطبيقات العملية، 

إذ بدأ العمل بمشروع بناء طرق جديدة”.
وقــال “إن النجــاح الــذي صاحــب تطبيق تدوير 
فــي  واســتخدامها  والهــدم  البنــاء  مخلفــات 
رصف الطرق ســوف يســهم في اســتيفاء جزء 
المــادة  هــذه  مــن  المقاوليــن  احتياجــات  مــن 
اإلســتراتيجية التــي بدأت في النضــوب محليا 
وأيضــا يحــد مــن التعامــل معهــا كنفايــات يتــم 
المحــدودة  النفايــات  بمكبــات  منهــا  التخلــص 

السعة”.

مــن جهته قــال وكيل الوزارة لشــؤون البلديات 
الوطنيــة  “اإلســتراتيجية  إن  أبوالفتــح  نبيــل 
إلدارة النفايــات التــي وضعتهــا وزارة األشــغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي، تركز 
علــى خفــض نســبة النفايــات والمخلفــات التــي 
تصل إلى المدفن إلى نســبة 5 % ســنويا، لتقل 

بنسبة 50 % بحلول العام 2030”.
وقــال “إن المخرجــات الرئيســة لإلســتراتيجية 
تتمثــل في تحديد السياســات وأهــداف األداء، 
والتي ســيتم تقديمها من خال خطة التنفيذ”، 
إعــادة تدويــر  مــن ضمــن األهــداف  أنــه  مبينــا 
مخلفات البناء والتي تشــكل النســبة األكبر من 

المخلفات.
وأوضــح أبوالفتــح أن “مخلفــات البنــاء احتلت 
النسبة األكبر من المخلفات المرفوعة في العام 
2017، إذ بلغــت نســبتها  %38، فــي حين بلغت 

نسبة المخلفات المنزلية 33 %”.
ولفت إلى أن المخلفات الصناعية بلغت نسبتها 
22 % فــي حيــن أن مخلفــات الحدائــق بلغــت 

نسبتها 7 %.
وقــال إنــه فــي العــام الماضــي طرحــت الــوزارة 
والبنــاء  الهــدم  مخلفــات  الســتخدام  مزايــدة 
مناقصــة  ترســية  وتــم  محليــة،  شــركات  علــى 
علــى شــركة نــاس للمقــاوالت لمدة 10 ســنوات 
بدءا من يناير 2019، وحتى ديســمبر من العام 
أن  المتوقــع  ومــن  عســكر،  مدفــن  فــي   ،2028
يســتوعب الموقــع الجديــد مــا ال يقــل عــن 600 
ألف طن من مخلفات الهدم والبناء التي تتألف 

عادة من خليط من المواد.
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غداء عمل.. وقمة دول “اآلسيان”
Û  أتيحــت لــي فــي األســبوع الماضــي فرصــة التحــدث

 Don  /والجلوس بجانب وزير خارجية تايلند الســيد
Pramudwina على طاولة مأدبة الغداء التي أقيمت 
علــى شــرف صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، رئيــس الــوزراء الموقــر؛ بمناســبة 
زيارتــه تايلنــد، وحضرهــا عــدد مــن كبار المســؤولين 
Surayud Chula�  التايلندييــن على رأســهم الجنرال

non رئيــس الــوزراء األســبق وكبيــر مستشــاري ملك 
تايلند.

Û  تكريــم علــى  التايلنديــة  الحكومــة  حرصــت  وقــد 
ســموه، علــى الرغــم مــن أن الزيــارة التــي يقــوم بهــا 
هــي زيــارة خاصــة، وعلــى الرغم مــن أن المســؤولين 
فيهــا منشــغلون مــن قمــة الــرأس إلــى أخمــص القدم 
فــي مشــاورات ومناورات تشــكيل حكومــة ائتافية 
جديدة، ومنهمكون في ترتيب انعقاد الدورة الرابعة 
والثاثيــن لقمــة دول اآلســيان ASEAN )رابطة دول 
جنوب شرق آسيا( التي انعقدت الحًقا برئاسة تايلند 
في بانكوك في الفترة من 20 إلى 23 من هذا الشهر، 
وكذلــك انشــغالهم باإلعداد لمشــاركة تايلنــد في قمة 
مجموعــة العشــرين )G20( التــي ســتعقد فــي مدينــة 
أوســاكا اليابانيــة فــي الفتــرة 28 و29 من هذا الشــهر 
أيًضــا، وتضــم “مجموعة العشــرين” الــدول المتقدمة 
وأكبــر الــدول الناميــة والناشــئة على مســتوى العالم، 
وتتكــون مـــن 19 دولــة، إضافــة إلــى رئاســة االتحــاد 
األوروبي ليصبح عدد األعضاء 20، والمملكة العربية 
الســعودية هــي الدولــة العربيــة الوحيــدة العضو في 
هــذه المجموعة التــي تمثل ثلثي التجــارة في العالم 

وأكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام.
Û  أقيمــت مأدبــة الغداء المذكورة قبــل ثاثة أيام فقط

من انعقاد قمة اآلســيان في بانكوك. وبالنتيجة، فإن 
جــدول أعمــال القمــة كان علــى رأس المواضيع التي 

تمت مناقشــتها بعــد أن أكد المســؤولون التايلنديون 
تطويــر  فــي  االســتمرار  علــى  وعزمهــم  اهتمامهــم 

العاقات البحرينية التايلندية.
Û  أنشــئت التــي  والمبــادئ  األهــداف  أهــم  أن  وبمــا 

مجموعة اآلسيان على أساسها تشمل احترام حقوق 
اإلنســان وحمايــة االســتقرار اإلقليمــي والتعاون؛ من 
أجــل التصــدي للقضايــا التــي تعــوق تحقيــق الســام 
واالزدهــار فــي المنطقــة، فــإن أزمة أو مأســاة الجئي 
الروهينغــا المســلمين تصــدرت جــدول أعمــال القمة، 
إلــى  إلــى عودتهــم اآلمنــة  الســعي اآلن  يتــم  حيــث 
مناطقهــم التــي فــروا منهــا فــي ماينمــار، مــع ضمــان 
أمنهــم وســامتهم وكرامتهــم بعــد ما تعرضــوا له من 
وتطهيــر  وحشــية  ومجــازر  مفــرط  وقمــع  اضطهــاد 
عرقــي، وهي جرائم أســفرت عن مقتل اآلالف وفرار 
قرابــة مليــون منهــم إلــى بنغــادش فــي العــام 2017 
وفق تقارير األمم المتحدة، التي وصفتهم بـ “األقلية 

األكثر اضطهادا في العالم”.
Û  وقــد شــاركت الســيدة أون ســان ســو تشــي رئيســة

وزراء ماينمــار فــي أعمال المؤتمــر في بانكوك، وهي 
تواجــه انتقادات حادة ومتزايدة من جانب المجتمع 
الدولي بسبب قبولها وسكوتها عن المجازر والفظائع 
التــي ارتكبهــا جيــش ماينمــار ومليشــيات بوذية في 
حــق األقلية المســلمة فــي بادها فــي تناقض صارخ 

مع كفاحها السابق من أجل الحرية والعدالة. 
Û 
Û  أون ســان ســو تشــي قد ُمنحــت جائزة نوبل للســام

في العام 1991 لنضالها السلمي غير العنيف من أجل 
حقوق اإلنســان والحرية والديمقراطية في ميانمار، 
بحيــث أصبحت في ذلك الوقت تعتبر على مســتوى 
العالــم مدافعــة عــن الحريــة عندمــا وقفت فــي وجه 
الدكتاتوريــة العســكرية فــي بادها وقضــت 15 عاما 

في اإلقامة الجبرية.
Û  إال أن قبــول أون ســان تشــي وصمتهــا عمــا حــدث

وعــدم تدخلهــا لوقف العنــف، أدى إلى ارتفــاع وتيرة 
التــي  العالميــة والمناشــدات والعرائــض  االنتقــادات 
تطالب اللجنة المنظمة لجائزة نوبل بســحب الجائزة 
منهــا، بمــا فــي ذلــك الدعــوة التــي رفعتهــا المنظمــة 
اإلســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة لســحب هــذه 
تشــي  ســان  أون  قبــول  أن  أســاس  علــى  الجائــزة 
وسكوتها عمل يتعارض ويتناقض مع أهداف جائزة 
نوبــل ومــع القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان ممــا 
أفقدهــا األهليــة لتقلــد الجائــزة، إال أن نظــام جائــزة 
نوبل ال يســمح بســحبها من أي شــخص تسلمها، وأن 
لجنة الجائزة غير مسؤولة عن أفعال أي شخص بعد 

استامه للجائزة.
Û  ولألســباب ذاتهــا، فقــد قامــت منظمــة العفــو الدولية

بتجريــد أون مــن جائزة “ســفيرة الضمير” التي كانت 
قــد منحتهــا لها فــي العام 2009 عندمــا كانت تخضع 

لإلقامة الجبرية.
Û  ”كمــا ُســحبت منهــا جائــزة “حريــة مدينــة أكســفورد

التــي حصلــت عليهــا تقديــًرا لنشــاطاتها الســابقة في 
مجــال حقــوق اإلنســان. وُجــردت ســو تشــي كذلــك 
من جنســيتها الكندية الفخرية، وخســرت العديد من 
الجوائــز التــي كانــت قــد منحت لها من قبــل عدد من 

المنظمات والجامعات والحكومات.
Û  ومــع أهميــة وخطــورة مأســاة أو قضيــة المســلمين

الروهينغــا فــي ماينمــار وعاقتها باألمن واالســتقرار 
فــي منطقــة جنــوب شــرق آســيا، وخصوًصا بالنســبة 
لثاث دول إســامية أعضاء في مجموعة اآلســيان، 
وهــي إندونيســيا وماليزيــا وبرونــاي، إال أن سياســة 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب وحربــه التجاريــة 
ضــد الصين، وغيرها من الدول جعلت العالم بأســره، 

بمــا في ذلك دول اآلســيان، يتهيأ فــي الفترة الراهنة 
الجتيــاز تحــوالت عميقــة فــي بنيــة النظــام العالمــي 
ممــا قــد يتطلــب إعــادة صياغــة الكثيــر مــن الــرؤى 
والمفاهيــم التــي تحكم العاقات الدولية، والتمســك 
والتكتــات  اإلقليميــة  التجمعــات  وأهــداف  بقيــم 
االقتصادية الكبرى وتفعيل دورها وهياكلها لتتوافق 
ومقتضيات التغيرات الجارية على الساحة الدولية.

Û  وعلــى ضــوء ذلــك، فــإن توتــر العاقــات االقتصادية
بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة خصوصــا جعلــت 
هــذه الدورة لقمة مجموعة اآلســيان تكتســب أهمية 
خاصــة ومضاعفــة، حيــث إن قــادة هــذه الــدول على 
إدراك تام بحجم وخطورة التبعات والتداعيات التي 
بيــن  والتكنولوجيــة  التجاريــة  المواجهــة  ســتفرزها 
الصين والواليات المتحدة على أوضاعهم وخططهم 
االقتصادية والتنموية، وال يترك أمامهم أي خيار آخر 
ســوى المبادرة باســتغال هذه التطــورات واعتبارها 
فرصة قيمة وسانحة وحافزا ودافعا إلعادة تمركزها 
ومراجعــة منظومــة عاقاتهــا مــع بعضهــا البعض مما 
يؤدي إلى تصفية الرواسب والخافات القائمة بينها 
األعضــاء  بيــن  التعــاون  وتكثيــف  األجــواء  وتنقيــة 
وتطويــر صيغــة لتعــاون هذه الكتلة مــع االقتصادات 
الكبــرى فــي المنطقــة، وهــي الصيــن والهنــد واليابان 
وكوريــا الجنوبيــة وأســتراليا ونيوزيلنــدا فــي إطــار 
برنامج أو خطة تبنتها تايلند تحت عنوان “الشــراكة 
اإلقليميــة للتكامل االقتصادي”، والتي يتوقع أن يتم 
التوصل اليها خال هذا العام كما ذكر وزير الخارجية 
التايلنــدي، والتــي فــي حــال تطبيقها ســتبرز للوجود 
أقــوى وأغنى تجمع اقتصادي في العالم كفيل وقادر 
علــى مواجهــة التحديــات والتهديــدات ومحــاوالت 
االبتــزاز ومتمكــن مــن المســاهمة اإليجابيــة والفعالة 
في بناء مستقبل مشرق لجميع شعوب ودول العالم.
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