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نحن وهزات التغيير
Û Ûما مدى تأثر المجتمعات والمؤسســات بالتقلبات والهزات

ومؤسســاتنا وشــركاتنا ومــا تــزال تواجــه ظروفــا قاســية

والشــروع في اســتحداث نظام للضرائب ،وهي إجراءات

اتخــاذ مواقــع للدفــاع ومواقــف للمواجهــة والتصــدي لهــا

صعبــة ناتجــة عن أســباب وعوامــل جيوسياســية وأمنية

وخطــوات أدت بطبيعــة الحــال إلــى تراجــع فــي القــوة

ودحرها وعدم المبادرة باستيعابها غير مدركة أن الشيء

التكنولوجية المتسارعة وغيرها من التطورات والعوامل

أدت إلــى خلــق حاالت من عدم االســتقرار وتقلبات حادة

الشرائية للمواطنين والمقيمين.

الذي ال يتغير هو التغيير.

المتتابعــة الناتجــة عــن االختراقــات واالختراعــات
واألزمات؟ وهل تعتبر هذه الهزات من بين دوافع وروافع

فــي األســواق ،منها تهديــدات “تصدير الثــورة” بعد نجاح

ومحفــزات النمــو؟ هــذه هي األســئلة التي حــاول اإلجابة

الثــورة اإليرانيــة فــي العــام  ،1979مــا أدى إلــى انــدالع

Û Ûعلــى الرغــم مــن ذلــك كلــه ،فقــد تمكنــت المجتمعــات
والمؤسســات والشــركات الخليجية من الســباحة والعبور

Û Ûإن الحاجــة إلــى ســرعة التعامــل مــع الهــزات واألزمــات

عليهــا أكثــر مــن  350مشــاركا مــن الخبــراء والمهنييــن

الحــرب العراقيــة اإليرانيــة التــي دامــت لثمانــي ســنوات

بســام في هذا البحر المتالطم بالتحديات؛ وذلك بفضل

نطاق المديرين والمســؤولين في المؤسســات والشركات،

والمختصيــن والمعنييــن بهــذا الموضــوع فــي مؤتمر عقد

وألحقت ببلداننا خسائر وأضرارا اقتصادية بالغة وخلفت

مــا تمتعــت به هذه المؤسســات من عزيمــة وثقة ومقدرة

إلحاحا بالنســبة للمســؤولين
ً
بل تتعدى ذلك وتصبح أكثر

فــي البحريــن خــال اليوميــن الماضييــن وأتيحــت لــي

وراءهــا أخطــارا أمنيــة وبيئيــة مؤثــرة ،تبــع ذلــك اجتياح

على استشعار وتحسس مؤشرات المخاطر والمستجدات

والقادة السياسيين.

فرصة للمشاركة وإلقاء كلمة فيه.

القــوات العراقية لدولة الكويــت واحتاللها بالكامل ،وهي

واالســتعداد لهــا واســتيعابها وإدراك حجــم التحديــات

إحــدى الــدول األعضاء المؤسســة لمجموعة دول مجلس

واالســتفادة مــن الفرص واإلمكانات التــي تفرزها؛ ولذلك

المســاحة الضيقة؛ ســنكتفي باإلشارة إلى التطورات التي

التعــاون الخليجــي ،مــا فــرض على باقــي دول المجموعة

فإن الغالبية العظمى من مؤسساتنا وشركاتنا تمكنت من

تشــهدها الســاحة العراقيــة اآلن ،فقــد اندلعــت مــع بدايــة

المتســارعة التــي عهدناها ،والتي أصبحــت من أهم وأبرز

بقيادة المملكة العربية الســعودية النهوض واإلســراع في

النجــاة وتحقيق النجاح والنمو وتجنب المطبات ،مؤكدة

الشــهر الماضــي تظاهرات كانت محــدودة في البداية في

ســماتها ،وأن الحكمــة والحنكــة تقتضيــان اإليمــان بمبــدأ

تحريرهــا بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة ،فاندلعت

بذلــك أن األزمات تحمل بيــن جنباتها وفي طياتها الكثير

شــوارع بغــداد تطالب بتوفير أبســط وأدنــى االحتياجات

الحركــة والتغييــر ،والتهيــؤ لحدوثهــا وتقبــل نتائجهــا،

ما سميت بحروب الخليج الثالث التي كان نتيجة آخرها

من الفرص واإلمكانات.

واالســتعداد الستيعاب وامتصاص إرهاصاتها وتردداتها،

احتــال الواليــات المتحــدة األميركيــة للعــراق واإلطاحة

Û Ûوكان رأيــي ،كمــا كان رأي متحدثيــن آخرين ،أنه ال مناص
وال مفــر مــن حتميــة حــدوث مثل هــذه الهــزات وبالوتائر

Û Ûهــذه المحصلــة الطيبــة والمرضيــة ال يجــب أن تدعــو

والتفاعــل مــع المســتجدات والتطــورات ال تنحصــر فــي

Û Ûوتجنبًــا لإلطالــة واالســتطراد فــي توضيح ذلــك في هذه

المعيشــية الضروريــة للمواطــن مثــل الميــاه الصالحــة
للشــرب ومرافــق للعــاج والعنايــة الصحيــة ومــدارس

واحتضــان مــا ســتفرزه وتوفــره هــذه الهــزات مــن فــرص

بنظام حكم صدام حسين فيها ،لتتوالى بعدها سلسلة من

مجتمعاتنــا ومؤسســاتنا لالســترخاء ،بــل يجــب أن تكون

وإمكانــات ،والتعاطــي مــع هــذه الفرص بمنظــور إيجابي؛

التطورات الخطيرة الدامية كتوســع األنشــطة التخريبية

بمثابــة النــداء والحافــز للجميع إلــى االســتيقاظ والحذر،

ولم يدركوا أهمية وضرورة ســرعة التحرك الحتواء ذلك

باعتبارها حالة مفضلة وبديلة عن حالة الركود والجمود.

للحــركات والمنظمات اإلرهابيــة ،وتمدد دوائر التهديدات

واالســتمرار والبقــاء علــى حالــة التأهــب واالســتعداد

الوضع بالنظر جديً ا في مطالب المتظاهرين واالســتجابة

والتدخــات الخارجيــة فــي الشــؤون الداخليــة ،مــا أدى

لمواجهــة المســتجدات والتقلبــات والتحديــات التــي ال

لها والســعي الفوري لعالج القضايا والمشــاكل المطروحة،

بــدوره إلــى نشــوب حــرب في ســوريا وأخــرى فــي اليمن

مناص من حدوثها والتعامل معها بفعالية وثقة واقتناص

فتطــور الوضــع وازدادت أعداد المحتجيــن والمتظاهرين

القطــاع الخاص ،ظلت خالل العقــود األخيرة وحتى اآلن

وحالــة من عدم االســتقرار في العــراق ولبنان وغيرها من

الفرص التي تتمخض عنها.

وامتــدت التظاهــرات واالحتجاجــات إلــى مــدن العــراق

تتلقى وتواجه موجات من الهزات والتطورات واألزمات،

الــدول العربيــة ،إلــى جانــب عالقــات متوتــرة مــع النظــام

التــي أكســبتها المناعــة والقــدرة علــى الصمــود وفرضــت

الحاكــم فــي إيــران وتحــول منطقتنــا إلى ســاحة للصراع

عليهــا ضــرورة تدعيم أسســها وإعــادة ترتيــب اصطفافها

والمواجهات بين إيران والواليات المتحدة.

Û Ûوفــي حقيقــة األمر فــإن مجتمعاتنا ومؤسســاتنا في دول
مجلس التعاون الخليجي ،خصوصا الشركات ومؤسسات

Û Ûوحتــى نتجنــب اتهامنــا باإلفــراط فــي التفــاؤل وعــدم
الواقعيــة وتجاهــل الســلبيات التــي نتجــت عــن كل تلــك

وفــرص عمــل ومــا شــابه ،إال أن المســؤولين لــم يكترثــوا

األخــرى وأصبحــت مطالب المتظاهرين تشــمل محاســبة
المســؤولين عــن تــردي األوضــاع وانتشــار الفســاد

الهــزات والتقلبــات ،فإننــا ال بــد أن نشــير ونؤكــد أن عــددا

والمحســوبية واالصطفــاف الطائفي ،ثم ارتفعت ســقوف

ال يســتهان بــه مــن المؤسســات والشــركات الخليجيــة،

المطالبــات إلــى إســقاط النظــام وإنهــاء الوجــود والنفــوذ

خصوصا الصغيرة والمتوســطة منها ،عجزت عن مقاومة

اإليراني في البالد ،وحتى اآلن فإن النتيجة مئات القتلى

ميزانيــات حكوماتنــا ،مــا اضطرهــا إلــى مراجعــة هيكلــة

ريــاح وقــوى التغييــر ،فاندثــرت وتــم اكتســاحها بعــد أن

وآالف الجرحــى والمصابيــن ،وأن النظــام الحاكــم صــار

اقتصاداتهــا وترشــيد نفقاتهــا وإعــادة النظــر فــي تبويــب

تراجعــت وانســحبت مــن ميــدان المقاومــة والمنافســة،

يترنح أمام ضربات وهزات التغيير التي لم يدرك أهميتها

واألســاليب والبرامــج التكنولوجيــة الحديثــة والمتطورة

مصروفاتهــا واســتحداث أنظمــة؛ لوقــف الهــدر وتقليــص

درســا وعبــرة لغيرهــا ممــن ينظرون إلــى تيارات
ً
فصــارت

وخطورتهــا منــذ البدايــة ولم يبادر إلى ســرعة اســتيعابها

خصوصــا التكنولوجيــة الرقمية ،فقــد واجهت مجتمعاتنا

قيمة الدعم للخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين،

وقــوى التغيير على أنها مجــرد أخطار وتهديدات تتطلب

ومعالجتها.

وتشــكيل هياكلها؛ لكــي تتمكن من امتصاص واســتيعاب
هذه الهزات والتقلبات واالستفادة منها وتجنب سلبياتها.

Û Ûفإلــى جانــب الهــزات واإلربــاكات الناتجــة عــن هــذا
التدفــق الهائــل والمتســارع مــن المخترعــات والمنتجــات

Û Ûهــذه التطــورات بدورهــا ومنــذ البدايــة أدت إلــى تقلبــات
فــي أســعار النفــط وتدنــي مداخيــل دولنــا وضغــوط على

المرأة البحرينية ...من “التمكين” إلى “الشراكة المتزنة”

عاما علــى التعليم النظامــي للمرأة
احتفــال العــام يتزامن مــع مئوية التعليــم ومــرور ً 90

المنامة  -بنا

تحتفـــل مملكـــة البحرين اليوم (األحـــد) بيوم المرأة

البحرينيـــة في باكورة احتفاالتها بأعيادها الوطنية
وبمـــا حققته من إنجـــازات في العهـــد الزاهر لعاهل

البـــاد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى بن

خليفـــة ،والتي من بينها ما تحقق للمرأة البحرينية.
فمـــا لقيته المرأة فـــي البحرين مـــن رعاية واهتمام
جســـد انطالقـــة تاريخية ونوعية،
في عهد جاللته ّ
حققـــت لهـــا مكتســـبات حقيقيـــة فـــي المجـــاالت

كافـــة ،أصبحـــت مـــن العالمـــات المضيئـــة ومصـــدر

وتولت رئاســـة مجالـــس إدارة شـــركات اقتصادية،

بتجربتهـــا الناضجة آلفاق عمـــل جديدة تقوم على

وطنيـــة عزيـــزة توجـــه خاللهـــا الشـــكر للمـــرأة التي

قضايـــا المـــرأة والنهـــوض بهـــا فـــي قمـــة أولويـــات

لم يســـبق لها أن خاضـــت تجربة العمل بها كالقضاء

العالم للبحريـــن بالنجاح الكبير الذي حققته للمرأة،

هـــذا العام لالحتفاء بـ “المـــرأة البحرينية في مجال

فخـــر للمملكة أمـــام العالم ،فقد وضـــع جاللة الملك
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة ،حتـــى اســـتطاعت
المملكـــة منذ صدور األمر الملكي الســـامي بإنشـــاء
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة العـــام  2001أن تحقـــق

العديـــد ممـــا يمكـــن اعتبـــاره طفرات غير مســـبوقة

للمـــرأة البحرينيـــة ،فأصبحت المـــرأة تحتل العديد

مـــن المناصـــب القيادية كوزيـــرة ووكيلة وســـفيرة

واســـتطاعت أن تثبت نجاحها في مجاالت جديدة
مثـــاال ،وفـــازت برئاســـة مجلـــس النـــواب ألول مرة
فـــي تاريخهـــا ،وحصلـــت باالنتخاب علـــى  6مقاعد

نيابيـــة بنســـبة  ،% 15كما تولت رئاســـة العديد من

مؤسسات المجتمع المدني.

وحيـــن تذكـــر مكتســـبات المرأة البحرينيـــة البد من

اإلشـــارة إلى الجهود الكبيـــرة والنجاحات المحققة
للمـــرأة البحرينيـــة المجلـــس األعلى للمرأة برئاســـة

أساســـيا في التنميـــة .وتم تخصيص
تمثل شـــريكا
ً

الشـــراكة المتزنـــة بيـــن المـــرأة والرجـــل .واعتـــرف

التعليـــم العالـــي وعلوم المســـتقبل” ،ويأتي هذا في

إذ يؤكـــد تطـــور مركز المملكة فـــي التقارير الدولية

ظـــل احتفـــال المملكـــة بمئويـــة التعليـــم واحتفـــال

الصادرة عن كبريات المؤسسات العالمية المرموقة

المـــرأة بمـــرور  90عامً ا علـــى بدء التعليـــم النظامي

عامً ا تلو اآلخر على التقدم الحاصل للمرأة.

للمـــرأة ،األمـــر الـــذي يؤكـــد أن المـــرأة البحرينية لم

ويمثـــل اعتمـــاد “يـــوم المـــرأة البحرينيـــة” أحـــد

تتأخـــر عـــن اللحاق بركـــب التعليـــم النظامي ،حيث

المبـــادرات الكريمـــة مـــن رئيســـة المجلـــس األعلـــى

دخلت المدارس النظامية للبنات منذ العام .1928

للمرأة ،والذي يحتفل به منذ العام  ،2008كمناســـبة

قرينـــة جاللة الملك ،صاحبة الســـمو الملكي األميرة
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة الذي شـــيد نهضة

شاملة للمرأة البحرينية ،ورسم بإنجازاته المتعددة
واقعً ا جدي ًدا ومســـتقبال زاهـــرًا لها ،من خالل وضع

االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية،
ما ســـاعد فـــي تحقيق إنجـــازات نوعيـــة للمرأة في
وقـــت قياســـي لعل مـــن أبرزهـــا النجاح فـــي تنفيذ

خطة تمكين المرأة في جميع المجاالت وفق برامج

تعلن شركة مطار البحرين (ش.ش.و) عن طرح المناقصة العامة التالية:
قيمة

علمية مدروسة ،وتضمين الخطة الوطنية للنهوض
بالمـــرأة البحرينيـــة فـــي برنامـــج العمـــل الحكومي،

وتطبيق برنامج جاد لتنفيذ سياسة الدولة الموجهة
ً
وصول للتوازن المنشود بين
لتحقيق تكافؤ الفرص

المرأة والرجل في حمل المســـؤوليات الوطنية .كما
أطلق المجلس العديد من البرامج النوعية التي من

وثائق
موضوع المناقصة

رقم المناقصة

BAC/
ICT/93/2019

شـــأنها أن تســـهم بشـــكل إيجابي في إثراء مشاركة

المرأة البحرينية كمساهم فاعل في المجتمع.

ومـــن بيـــن أحـــدث المبـــادرات النوعيـــة للمجلـــس

إطالق “اإلطار الموحد” لخدمات اإلرشاد والتوعية
األســـرية هـــذا العـــام تحـــت شـــعار “تعزيـــز الترابط

األسري كمدخل لالستقرار المجتمعي” ،ويهدف إلى
تطويـــر الخدمات وتعزيز المفاهيـــم الداعمة لزيادة
الترابـــط واالســـتقرار األســـري ،الذي ســـيتم تفعيله

بشـــكل فوري بتنفيذ  20برنامجا ومبادرة بالتعاون

مع كل الشـــركاء مـــن القطاعات الرســـمية واألهلية

والخاصة.

كان لزامً ـــا لهذا الجهد الوطني الكبير أن يثمر واقعً ا
جديـــ ًدا للمـــرأة ،فقـــد تجـــاوزت البحريـــن بجهودها
ومؤشـــرات إنجازهـــا المتقدمـــة ،مراحـــل التمكيـــن

التقليديـــة للمـــرأة البحرينيـــة وما يتطلبـــه ذلك من

مساعي لكسب الحقوق وإزالة أية مظاهر تمييزية،
إلـــى مرحلـــة أكثر تقدمً ـــا أصبحت المـــرأة فيها أكثر
اعتمـــا ًدا على ذاتها وأكثر قدرة على اتخاذ قراراتها
للقيـــام بدورهـــا فـــي بيئة داعمـــة ومحفـــزة للفرص

العادلـــة والمتكافئـــة ،إذ تلتـــزم جميـــع مؤسســـات

الدولة بتحقيق وإنفاذ التزاماتها الدســـتورية تجاه
مشـــاركتها كمواطـــن كامـــل األهليـــة .وجـــاء صدور
أمـــر عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن

عيســـى آل خليفة بتغيير اســـم الجائزة من “تمكين
المـــرأة” إلـــى “تقـــدم المـــرأة” ،كمؤشـــر مهـــم لتجاوز

مملكـــة البحريـــن لمرحلة تمكيـــن المـــرأة واالنتقال

المناقصة

توفير و تركيب أجهزة
راديو Park Airذات
غير
التردد العالي مع أجهزة
مسترجعة
تحكم شبكية
BD 15

قيمة

الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الضمان
االبتدائي

التاريخ

الوقت

BD
500.000

 15ديسمبر
2019

 1:30ظهراً

على الراغبين في الدخول في هذه المناقصة وممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة ،الحصول على وثائق
المناقصة من دائرة المشتريات ،بشركة مطار البحرين (مبنى  , 124طريق  , 2403مجمع 224
المحرق) الكائن بمبنى شركة طيران الخليج الرئيسي ،أو االتصال على هاتف رقم ,17353358
.17353448
خالل الدوام الرسمي ( 08:00صباحا ً –  03:00مسا ًء) ،بعد دفع قيمة الوثائق المبينة أعاله.
تودع العطاءات في الصندوق المخصص لذلك بدائرة المشتريات ،بشركة مطار البحرين ،قبل الموعد
المذكور أعاله .الطلبات التي ستقدم بعد الموعد المذكور أعاله ،لن يتم قبولها تحت أي ظرف من
الظروف.
يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي  500دينار أو  1%من قيمة العطاء ،وذلك في صورة شيك
مصدق أو خطاب ضمان مصدق أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية ،على أن
يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.
يجب مراعاة شروط واحكام المرسوم بقانون رقم ( )36لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم ( )37لسنة
2002م المتوفرة على الموقع التالي:

www.tenderboard.gov.bh

كما يجب ايضا ًمراعاة الشروط التالية:
.1

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري للعام الحالي بالنشاط التجاري الصحيح.

.2

شهادة اإللتزام بتوظيف العمالة البحرينية موثقة من وزارة العمل (شهادة البحرنة).

.3

أن تختم جميع المستندات األصلية أو المصورة المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة أو
المؤسسة أو الجهة المقدمة للعطاء.

.4

الرجاء توفير بطاقة عمل عند شراء وثائق المناقصة.

.5

يعتبر هذا اإلعالن مكمالً لوثائق المناقصة.

