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300 موقف للعدل والنيابة مبركز الفاحت

تخريج دورة تخ�ص�صية يف الدروع امللكية
الرفاع - قوة الدفاع: اأقيم �صباح اأم�س الإثنني حفل تخريج 
اإحدى الدورات التخ�ص�صية بالدروع امللكية، وذلك بح�صور 

قائد الوحدة العميد الركن علي بن را�صد اآل خليفة.

وبعد تالوة اأيات من الذكر احلكيم ا�ضتمع احل�ضور لإيجاز 
عن مراحل ال���دورة، ت�ضمن �رسد املواد النظرية والعملية التي 
تناولتها، وتو�ضي���ح اأهميتها، ودورها يف اإظهار عنا�رس التميز 
والإتق���ان على عم���ل امل�ضاركني فيه���ا، اإ�ضاف���ًة اإلى التطرق 

لالأ�ضاليب التدريبية املتطورة التي مت تطبيقها.
ويف خت���ام احلفل �ضّلم قائ���د الدروع امللكي���ة ال�ضهادات 
عل���ى اخلريجني واجلوائز على املتفوقني بالدورة، مهنًئا لهم 

اجتيازها، ومقدًرا اجلهود التي بذلها القائمون عليها.

املنام���ة - وزارة الع���دل: ك�صف الوكيل 
امل�صاعد للموارد الب�رشية واملالية بوزارة 
الع���دل وال�ص���وؤون الإ�صالمي���ة والأوقاف 
عم���اد عبي���د، اأن ال���وزارة �صع���ت �صمن 
ا�صرتاتيجيتها تلبية الحتياجات الناجمة 
عن نق�س مواق���ف ال�صيارات يف املنطقة 
الدبلوما�صية، فقد قامت بتخ�صي�س 300 

موقف يف مركز اأحمد الفاحت الإ�صالمية.

وق���ال الوكي���ل امل�ضاعد اإن توف���ر اخليارات 
املنا�ضبة فيما يخ�ص مو�ضوع عدم توفر املواقف 

يحظ���ى باهتمام ومتابعة دائمة م���ن قبل م�ضوؤويل 
ال���وزارة، م�ض���ًرا اإلى م���ا ميثله دع���م املوظفني 
والعمل على توفر �ضبل الراحة لهم من اأولوياتها 
الأ�ضا�ضي���ة تعمل ال���وزارة ب�ض���ورة م�ضتمرة على 
درا�ض���ة وو�ضع احلل���ول املالئمة له���ذه امل�ضكلة 

�ضمن خطة مدرو�ضة.
ه���ذا، وب���نّي الوكي���ل امل�ضاع���د اأن ال���وزارة 
وبالتفاق م���ع اإحدى �رسكات النق���ل بعد ا�ضتيفاء 
كافة الإجراءات القانوني���ة، وح�ضب النظام املتبع 
قامت بتوفر عدد 6 با�ضات لنقل موظفي وزارة 
العدل والنيابة العامة من واإلى مركز اأحمد الفاحت 

الإ�ضالم���ي، وذلك اعتباًرا من العام اجلديد 3 يناير 
2011، حيث �ضيتم ت�ضي���ر البا�ضات من املركز 
اإلى مبنى وزارة العدل باملنطقة الدبلوما�ضية من 
الأحد اإلى اخلمي�ص من كل اأ�ضبوع من ال�ضاعة 6:30 
حتى 7:15 �ضباًحا، ومن ال�ضاعة 2:15 اإلى 3 ظهًرا 

من مبنى الوزارة والنيابة اإلى مركز الفاحت.
كما �ضيتم ت�ضير اثنني من احلفالت من واإلى 
مرك���ز الفاحت خ���الل طوال فرتة ال���دوام الر�ضمي، 
وذل���ك اعتباًرا م���ن ال�ضاعة الثامن���ة �ضباًحا وحتى 
الواحدة ظهًرا )كل �ضاعة يتم ت�ضير عدد 2 با�ص(، 

وذلك نظًرا لطبيعة واحتياجات عمل الوزارة.

عبدالنبي ال�صعلة وقفة

حتى عه���د قريب كنا جميع���اً تقريباً ول ي���زال البع�ص 
من���ا يبدي قلقه وتخوفه على قطاع الطران املدين يف دول 
جمل�ص التع���اون؛ نتيجة للتو�ضع والتعدد الذي ي�ضهده هذا 

القطاع.
وحت���ى عهد قري���ب اأي�ضاً كان املهتم���ون بهذا القطاع 
قلق���ني وغيورين عل���ى م�ضر ال����رسكات الوطني���ة الثالث 
التابعة ل���دول املجل�ص، وه���ي طران اخللي���ج وال�ضعودية 
والكويتي���ة من اأي بادرة للمناف�ضة. لق���د اعتربنا قرار دبي 
تاأ�ضي����ص �رسك���ة ط���ران خا�ض���ة به���ا يف ع���ام 1985 باأنها 
خطوة انف�ضالي���ة طائ�ضة تتناف���ى وروح الوحدة اخلليجية، 
و�ضتق�ضي على رمز من رموزها، وهي �رسكة طران اخلليج. 
لقد كنا نعتق���د باأن خطوة دبي كانت جمرد بعرثة وتفتيت 
للجهود وتتعار�ص مع اأب�ضط القواعد التجارية و�ضتوؤدي الى 
اإ�ضع���ال مناف�ضة حممومة �ضت�رس وت�ضعف اجلميع، و�ضيكون 

م�ضرها الف�ضل املحتوم.
وكم كنا مت�رسعني وخمطئني، ف�رسكات الطران الثالث 
العتي���دة ل تزال قائم���ة على الرغم من اأنه���ا ظلت، كاأغلب 
����رسكات الط���ران يف العامل، ت�ض���ع اأعباًء مالي���ة ثقيلة على 
كاه���ل ثالث م���ن دول املجل�ص. وطران الإم���ارات اأ�ضبحت 
اأكرب �رسك���ة طران يف الع���امل تو�ضعاً وجناح���اً، وارتفع عدد 
�رسكات الط���ران التابعة لدول املجل�ص اإل���ى ت�ضع �رسكات، 
واأ�ضب���ح قط���اع الطران املدين م���ن اأهم قطاع���ات الإنتاج 

واأ�رسعها منواً يف هذه الدول.
وق���د ارتف���ع ع���دد امل�سافرين عل���ى خط���وط ال�رشكات 
اخلليجي���ة ب�ضكل ع���ام مبعدل 35 % يف الع���ام، و�ضجل هذا 
القط���اع منواً ن�ضبت���ه 20 % يف هذا العام على �ضبيل املثال 
وه���و الأعلى يف الع���امل. وللمقارنة، فاإن ه���ذه الن�ضبة بلغت 

2.3 % يف دول الحتاد الأوروبي يف الفرتة نف�ضها.

ثالث �رسكات خليجية، وهي الإمارات والحتاد والقطرية 
�ضتك���ون لديها جمتمعة طاقة لنق���ل 200 مليون م�ضافر يف 
ال�ضن���ة، وهو ما ميثل اأربع���ة اأ�ضعاف طاقتها قبل عام واحد 
فقط، واإن 2300 طائرة جديدة �ضتن�ضم اإلى اأ�ضاطيل دول 

املجل�ص بحلول عام 2029.
ال���كل منا الآن على قناعة تامة باأن ا�ضتمرار تو�ضع ومنو 
قط���اع النقل اجلوي يف دول املجل����ص �ضي�ضاهم يف ا�ضتمرار 
ارتفاع معدلت الن���اجت املحلي الإجمايل و�ضيغذي قطاعات 
اخلدم���ات وال�ضياح���ة والتجارة مما يوؤدي ب���دوره اإلى تعزيز 
خطط وبرام���ج حكوماتها؛ لتنويع م�ض���ادر دخلها وتخفيف 

حجم العتماد على النفط.
الي���وم كلن���ا فخ���ورون ب���اأداء ومكانة ����رسكات الطران 
اخلليجي���ة على خارط���ة �ضناعة الط���ران الدولي���ة. طران 
الإم���ارات بالتحديد مر�ضحة لأن ت�ضبح اأكرب �رسكة طران يف 
الع���امل. وقد ت�ضاع���ف عدد الركاب عل���ى متنها �ضت مرات 
خ���الل العقد املا�ضي وبلغت اأرباحها 964 مليون دولر هذا 
الع���ام، واأ�ضبحت ت�ض���ّر 2400 رحلة اأ�ضبوعي���اً وتربط دبي 
ب���� 105 مدن يف خمتل���ف اأرجاء املعمورة، وق���د وقعت قبل 
ف���رتة وجيزة على �رساء 175 طائ���رة جديدة، منها 90 طائرة 
من طراز اأيربا����ص A380 ال�ضخمة مت - بالفعل - ا�ضتالم 
وت�ضغي���ل 14 منه���ا، وعند اإمتام ه���ذه ال�ضفق���ة �ضت�ضبح 
طران الإم���ارات مالكة لأكرب اأ�ضطول من هذه الطائرات يف 

العامل.
القطري���ة ه���ي اأي�ض���اً ق�ضة جن���اح اأخرى، فق���د د�ضنت 
ن�ضاطه���ا باأربع طائرات يف عام 1997 بلغت الآن 85 طائرة 
مبعدل منو �ضنوي قدره 40 %، وهي يف طريقها ل�رساء 200 
طائ���رة جديدة بتكلفة 40 ملي���ار دولر، و�ضرتبط الدوحة ب� 
96 مدين���ة يف خمتلف اأنحاء العامل م���ع بداية العام القادم، 

ونقل���ت ال�رسكة 15 مليون راكب خالل ه���ذا العام مقارنة ب� 
12 مليون يف العام الذي �ضبقه. 

الحت���اد اأُ�ض�ض���ت يف ع���ام 2003، واأ�ضبح���ت يف وق���ت 
قيا�ضي اأ�رسع ال�رسكات منواً يف تاريخ الطران املدين، ت�ضّغل 
الآن 57 طائ���رة وت�ضّر 147 رحل���ة يومياً، وتربط اأبوظبي ب� 
64 مدينة يف 42 دولة. يف عام 2008 اأعلنت عن اإبرام اأكرب 
�ضفق���ة يف تاري���خ الطران املدين ت�ضم���ل 205 طائرات يف 

�ضفقة واحدة.
اأم���ا ط���ران اخللي���ج، اأُم ����رسكات الط���ران اخلليجي���ة 
و�ضيختها، فاإنها حتتفل ه���ذا العام مبرور �ضتني عاماً على 
تاأ�ضي�ضها. واإذا حتققت الأنباء ب���اأن جمموعة انرتنا�ضيونال 
ايرلين���ز قد اأب���دت رغبته���ا يف امل�ضارك���ة يف �رسكة طران 
اخللي���ج، فاإن اأن�ضطته���ا �ضت�ضه���د انت�ضاراً عاملي���اً وا�ضعا، 
و�ضت�ضب���ح �رسكتنا �ضمن هذه املجموعة الت���ي اأُ�ض�ضت بعد 
دم���ج �رشك���ة اخلط���وط اجلوي���ة الربيطانية ب�رشك���ة الطريان 
الإ�ضباني���ة ايبريا، وبالنتيجة �ضتنتقل ط���ران اخلليج اإلى 

م�ضاف �رسكات الطران العاملية الكربى.
ول�ضيق امل�ضاحة، فلي�ص لدينا جمال هنا للتطرق للنمو 
والتو�ضع والتطور الذي ت�ضه���ده ال�رسكات اخلليجية الأخرى 
كال�ضعودي���ة والكويتي���ة وغره���ا، ولكن ل بد م���ن الإ�ضارة 
ولو ب�ضكل عاب���ر اإلى اأن �رسكات الط���ران القت�ضادي مثل 
العربية، اجلزي���رة، فالي دبي، طران البحرين، طران را�ص 
اخليم���ة وط���ران نا�ص ه���ي الأخ���رى يف تو�ضع مط���رد، واأن 
خدم���ات الطران اخلا����ص يف املنطقة هي اأي�ض���اً يف تطور 

م�ضهود.
ه���ذا التو�ضع �ضيخل���ق اأكرث من 300 األ���ف فر�ضة عمل 
جدي���دة يف هذا القطاع خالل ال�ضن���وات الع�رس القادمة ح�ضب 

تقديرات اخلرباء.

اإ�ضافة الى ذلك، فاإنه يتوقع اأن يبلغ حجم ال�ضتثمار يف 
قط���اع الطران املدين يف دول جمل����ص التعاون 200 مليار 
دولر خالل ال�ضنوات الع�رس القادمة، و�ضتكون م�ضاهمة دولة 
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة فيها ح���وايل 120 مليار دولر 
ل�رساء طائرات جدي���دة، و40 مليار دوالر �ستنفقها اخلطوط 
القطرية كما ذكرنا �ضابقاً اإلى جانب 100 مليار دولر اأخرى 
�ضتنف���ق يف الفرتة نف�ضه���ا؛ لتوفر وتطوي���ر املطارات يف 
دول املنطق���ة، وت�ضمل اإ�ضافة ثمانية مهابط جديدة بحلول 
ع���ام 2020، واإجناز مطار جبل علي الذي �ضيكون اأكرب مطار 

يف العامل.
اإل اأن توجه وتخطيط حكومة اأبوظبي لبناء مطار ف�ضائي 
فيها على اأعلى املوا�ضفات ليكون قاعدة لنطالق ال�ضياحة 
الف�ضائي���ة واإط���الق رح���الت للم�ضافرين للف�ض���اء �ضيدفع 
ب�ضناع���ة الط���ران يف املنطقة اإل���ى اآفاق عالي���ة وجمالت 
جدي���دة وا�ضعة. وعند اإجن���از هذا امل�رسوع �ضيك���ون باإمكان 
اأي ف���رد اأي�ض���اً ال�ضفر م���ن اأبوظبي اإلى لو����ص اأجنلو�ص يف 
م���دة ثالث �ضاعات فق���ط مقابل مبل���غ 200،000 دولر، اأو 
الن�ضمام اإلى 390 م�ضافرا للف�ضاء حجزوا مقاعدهم بالفعل 
حت���ى الآن. اإن ذلك لي�ص من اأ�ضغاث الأح���الم اأو التمنيات، 
فاأبوظبي متلك 30 % من �رسكة Virgin Galactic، وهي 
�رسكة اأمريكية اأ�ض�ضها ال�ضر ريت�ضارد بران�ضون التي اأنهت 
تطوير وت�ضني���ع املركبات الف�ضائية الالزمة لت�ضغيل هذه 
الرحالت وت�ضمي���م اأنظمتها، وجتري الآن التجارب النهائية 

عليها قبل ال�رسوع يف اإطالقها جتارياً بعد عامني من الآن.
اإن �ضناع���ة الطران يف دول جمل�ص التعاون تقف اليوم 
حق���اً على اأعت���اب مرحلة من النم���و والتو�ضع كم���اً ونوعاً مل 

ي�ضهد التاريخ مثيالً لها من قبل.

�صناعة الطريان يف دول جمل�س التعاون

اإعداد 80 % من عقود “الأنظمة الذكية”... “الأ�ضغال”:

ا�ص��ت��ك�م��ال درا�ص���ة ال�ن�ق��ل ف���ي 2012 
وت���ص�ل��ي��م ال�م��رح�ل���ة الأول��ى يف 2016

املنامة - وزارة الأ�صغال: قال وكيل وزارة الأ�صغال نايف الكاليل اإن “الوزارة 
تعم���ل عل���ى ا�صتكمال درا�ص���ة متكاملة للنقل ب�صكل كلي بحل���ول نهاية العام 
2012”. واأ�ص���اف الكاليل اأنه �صيت���م “النتهاء من تنفيذ املرحلة الأولى 
م���ن الدرا�صة يف العام 2016”، مبّيًنا “وذلك م���ن خالل تفعيل اأنظمة 
و�صائ���ل النقل العامة املتط���ورة؛ للتخفيف من حدة الزدحام املروري 
على �ص���وارع وطرقات متعددة، وبالتايل ت�صهي���ل النتقال اإلى جميع 
مناطق اململك���ة بي�رش و�صهولة ا�صتناًدا اإلى الروؤية القت�صادية ململكة 
البحري���ن حتى الع���ام 2030 التي تهدف اإلى الرتق���اء بجودة احلياة 

للجميع من خالل توفري بنية حتتية عالية الكفاءة واجلودة”.

وعن خط���ط وزارة الأ�ضغال لالأع���وام 2014-2004، اأ�ض���ار الوكيل اإلى اأنه 
“مّت النتهاء من حتديد التفا�ضيل الفنية املرتبطة مب�رسوع تنفيذ اأنظمة النقل 
الذكي���ة، واإع���داد م�ضتندات العق���ود بن�ضبة 80 %، اإلى جان���ب توظيف مبادرة 
البني���ة التحتي���ة لتقنية الت�ض���الت واملعلوم���اتICT infrastructure عن 

طريق تبني اأحدث واأرقى املعاير العاملية يف هذا املجال”.
واأك���د ال���كاليل اأن “ميزاني���ة امل����رسوع البالغ���ة 11 مليون دين���ار �ضت�ضمن 

الرتقاء مب�ضتوى ال�ضالمة املرورية على الطرق، وتوفر احللول ال�رسيعة حلالت 
الطوارئ املختلفة على الطرق”.

وع���ن بقي���ة م�ضاريع اخلط���ة، اأ�ض���ار الوكيل اإل���ى اأنه “مت يف الع���ام اجلاري 
النتهاء من تنفيذ اأبرز 3 م�ضاريع �ضمن اخلطة ت�ضمل م�رسوع ج�رس �ضرتة وتقاطع 
اأم احل�ض���م، اإل���ى جانب م�رسوع �ضارع ال�ضيخ خليفة ب���ن �ضلمان والنفقان 3 و4، 
وم�رسوع تقاطع خارطة البحرين. اأما امل�ضاريع التي ل تزال قيد التنفيذ، فاأبرزها 

م�رسوع �ضارع �ضمال املنامة، وم�رسوع تقاطع بوابة مدينة عي�ضى”.
ولف���ت الكاليل اإل���ى اأن “ال���وزارة �ضتعمل عل���ى تبني عدد م���ن املبادرات 
التي �ضتقوم من خاللها بالرتق���اء لي�ص بال�ضوارع والطرق الرئي�ضة يف اململكة 
فح�ض���ب، بل الرتقاء بكل الطرق الفرعي���ة الأخرى يف قرى البحرين، و�ضولً اإلى 
رفع م�ضت���وى ال�ضالمة املروري���ة مل�ضتخدمي الطرق، والتخفي���ف من احلوادث 
املروري���ة بن�ضبة 30 % خالل ال�ضنوات ال�ضبع املقبلة، ومن اأهم هذه امل�ضاريع: 
م�رسوع مدخل املدينة ال�ضمالية، وتقاطع ميناء �ضلمان، وتقاطع اجلفر، وتقاطع 
دوار األب���ا والنويدرات، اإلى جانب مدخل املرفاأ امل���ايل، وتقاطع الق�رس، واأخًرا 

تقاطع امللك في�ضل - الق�رس”.


