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نظم المجلس األطلس��ي األمريكي جلس��ة نقاش��ية 
حول تقرير كتبه الباحث االستقصائي تيم ماككيتي، 
عن تحليل شامل قائم على العمل الميداني لشبكة 

شراء وتهريب األسلحة من إيران إلى البحرين.
وقدم الباحث االس��تقصائي، تي��م ماككيتي، خلفية 
سريعة عن التقرير وتطوره وكيف بلغ ذروته، مشيًرا 
إلى أنه تم التواصل مع البحرين بشكل مستقل إلجراء 
تقييم لجميع مواد األسلحة التي تم ضبطها، منوهًا 
بأن المش��روع لم يكن مجرد إلقاء نظرة على المواد 
المادي��ة، بل وس��ع النط��اق أيضًا للنظ��ر في األدلة 
اإللكترونية حول القياس��ات الحيوية، مثل الحمض 
الن��ووي وبصم��ات األصابع الكامن��ة، باإلضافة إلى 
ش��هادات الجناة وغيرها من األدل��ة الداعمة، وذلك 
بهدف التمكن من تحديد كمية المواد التي تنسب 
إلى إيران على وجه التحديد وما يمكن أن يعزى إلى 
مصادر إقليمية أخرى تساهم في انتشار األسلحة، أو 
القيام بتصنيعها محليًا، وتحديدًا باستخدام أجهزة 
متفجرة يدوية الصنع يت��م التحكم فيها عن طريق 

الراديو.
وأوضح الباحث بأن السبب وراء تركيز نطاق التقرير 
م��ن ع��ام 2013 إل��ى ع��ام 2018 هو غ��زارة إنتاج 
المضبوطات المادية في هذا اإلطار الزمني، مش��يرًا 
إلى أن آخر عملي��ات ضبط فعلية وقعت في مملكة 
البحرين والتي يمكن ربطها مباشرة بإيران هي في 
فبراي��ر 2018، باإلضاف��ة إلى أربع ح��االت اعتراض 
أولية يمك��ن ربطها بإيران، إحداه��ا كانت في عام 

2015 لحاف��ات قادم��ة م��ن الحدود ف��ي المملكة 
العربية السعودية، واثنتان كانتا اعتراضات بحرية 
في عامي 2013 و 2015، وآخرها كان في ديس��مبر 
2016 لزورق صغير رس��ى في منطق��ة النبيه صالح 

.GPS�وكان قادمًا من إيران، بناًء على بيانات ال
كم��ا بين الباحث ب��أن النهج الذي اتبع��ه هو إلقاء 
نظرة على النطاق الكام��ل للمواد التي تم ضبطها 
ث��م وض��ع معايير مح��ددة، مش��يرًا إل��ى أن بعض 
هذه المعايير تش��مل: طريقة الدخ��ول إلى مملكة 
البحري��ن س��واء عن طري��ق البر أو البح��ر، ومعالجة 
المواد مثل إزالة المعلوم��ات التي يمكن تحديدها 
كاألرقام التسلس��لية أو عام��ات المصنع، باإلضافة 
إل��ى المادة الت��ي اختلطت معها في ذل��ك الوقت، 
فف��ي معظ��م األوقات، كان��ت أي مادة ُتنس��ب إلى 
إي��ران مختلطة فقط مع م��واد أخرى مرتبطة بتلك 
الش��بكة، موضحًا بأن غالبية المواد المضبوطة في 
مملك��ة البحرين تعزى في الواقع إلى عمليات النقل 
من إيران، وتحدي��دًا البنادق الهجومي��ة، مبينًا بأن 
نص��ف البن��ادق التي ت��م العثور عليها ف��ي مملكة 

البحرين ف��ي تلك الفترة الزمنية تع��زى إلى إيران، 
باإلضافة إلى ثاثة أرباع الذخيرة وأغلبية كبيرة من 
العبوات الناس��فة التي يتم التحكم فيها عن طريق 
الرادي��و. وأكد بأن القيام به��ذا البحث يكون مفيدًا 
حقًا، حيث تصبح قادرًا على تحديد الروابط اس��تنادًا 
إل��ى األنم��اط بي��ن مس��تندات المواد ف��ي مناطق 
مختلفة خاصة العبوات الناس��فة المصنوعة يدويًا 
والت��ي يتم التحكم فيها الس��لكيًا، تحتوي جميعها 
على مكونات أو خصائص بن��اء معينة، مضيفًا بأن 
القي��ام بهذا البح��ث على المس��توى اإلقليمي مهم 
جدًا في الواقع ألنه يوفر منظورًا أوسع لفهم النتائج 
فعليًا في الس��ياق، واس��تيعاب المس��ألة بأكملها 
عن��د اكتش��اف أن المعرف��ات في مملك��ة البحرين 
مرتبطة بالحوثيين وبالتال��ي مرتبطة بإيران، هي 
في المش��اركة واس��تغال هذه العناصر فعليًا وفي 
إدراك أنها ليس��ت متشابهة فقط ولكنها متطابقة 

في الواقع.
م��ن جانبه، ق��ال مدير ملف إيران األس��بق في إدارة 
االس��تخبارات القومي��ة األمريكية نورم��ان رول، أن 

تهريب األس��لحة يشكل عائقًا أمام تشجيع التفاعل 
اإليجابي بين الحكومات في المنطقة بهدف تحسين 
األوضاع االقتصادية لما بعد الجائحة، وأنه بالتالي 
هناك حاج��ة إلى نه��ج جديد لوقف تدفع األس��لحة 
المهرب��ة وهو م��ا تعتب��ره العديد من ال��دول في 

المنطقة تهديدًا ألمنها الوطني.
أما ديفيد مورتلوك، الزميل غير المقيم في المجلس 
األطلس��ي، فق��د أوض��ح أن العقوب��ات ق��د ال تمنع 
العمليات اإلرهابية أو انتش��ار األس��لحة بحد ذاتها، 
لكنه��ا أدوات تحد من تمويل مثل ه��ذه العمليات 

وبالتالي يجعل تنفيذ مثل هذه العمليات أصعب.
يذكر أن الباحث االس��تقصائي تيم ماككيتي أمضى 
ع��دة س��نوات ف��ي توثي��ق تدفق��ات األس��لحة غير 
المشروعة عبر الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا، حيث 
أس��س وأدار عملي��ات ميدانية في مملك��ة البحرين 
والمملك��ة العربي��ة الس��عودية ودول��ة اإلم��ارات 
العربية المتحدة والجمهورية اليمنية والجمهورية 
اللبنانية ودولة ليبيا ودولة إس��رائيل، باإلضافة إلى 
دعم العمليات الميداني��ة المماثلة في الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الش��عبية وجمهورية مصر 

العربية، وعدة دول أخرى تقوم بعمل مماثل.
ويعم��ل تيم حالي��ًا مع مجموعة من الخبراء بش��أن 
المش��اركة االس��تراتيجية وتعبئة الم��وارد بما في 
ذل��ك مؤسس��ة بي��ل وبلين��دا غيت��س والصناديق 
العالمية، كما يقوم بإدارة ش��ركة استشارية خاصة 

تركز على الحد من التسلح وأمن سلسلة التوريد.

أغلبية كبيرة من العبوات الناسفة يتحكم فيها عن طريق الراديو

نصف البنادق المعثور عليها في البحرين تعزى إليران

رول: تهريب األسلحة عائق أمام التفاعل اإليجابي بين الحكومات

»األشغال«: إنجاز 608 منازل للترميم 
والصيانة وعوازل األمطار في عامين

كش��فت وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي بالتع��اون مع أمان��ة العاصم��ة والمجالس 
البلدي��ة، عن إنج��از 608 من��ازل ضمن مش��روع تنمية 
الم��دن والق��رى، خ��ال عام��ي 2019- 2020، حيث تم 
ترمي��م وصيان��ة 249 منزاًل وإنج��از 359 طلب��ًا لعوازل 

األمطار.  
  وقال��ت الوكيل المس��اعد للخدمات البلدية المش��تركة 
ش��وقية حميدان: إنه »ت��م ترميم وصيان��ة 181 منزاًل 
خ��ال الع��ام 2020 ويجري العمل على تنفي��ذ 53 طلبًا 
منها فيما تم ترميم 68 منزاًل في 2019 ضمن مش��روع 
تنمية الم��دن والقرى، وفقًا لآللية المعتمدة، وحس��ب 
األولوي��ات التي يت��م رفعها من قب��ل المجالس البلدية 

وأمانه العاصمة«.
أما بالنسبة لعوازل األمطار والذي يندرج ضمن المشروع 

قال��ت: إنه »تم إنجاز 359 طلب��ًا خال الفترة من 2019 
إلى عام 2020 بكاف��ة محافظات المملكة، حيث أكملت 
ال��وزارة خ��ال الع��ام الماض��ي 214 طلبًا فيم��ا أكملت 
ال��وزارة 145 طلب��ًا في ع��ام 2019«.  وأوضح��ت الوزارة 
أنها مستمرة في إتمام المنازل المدرجة ضمن مشروع 
تنمي��ة الم��دن والقرى بما يمك��ن من اس��تيعاب أكبر 
قدر ممكن من المنازل حس��ب األولوي��ات التي تحددها 

المجالس البلدية.
وأضافت، أنه اس��تفاد من المش��روع جمي��ع من تنطبق 
عليهم الش��روط والمعايير، إذ إن معايير قبول الطلبات 
تشترط أن يكون المستفيد مالكًا وساكنًا للعقار لمدة ال 
تقل عن 10 سنوات مع مطابقة عنوان السكن بالبطاقة 
الذكية مع عنوان العقار، فضًا عن موافقة جميع مالكي 

العقار حال كان العقار لورثة أو لشراكة بالملكية.  شوقية حميدان

اإللزام بتثمينين معتمدين إلثبات 
ملكية العقار أو فرزه

أيمن شكل  «

أضاف وزير العدل والش��ؤون اإلسامية واألوقاف، الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة، مستندات ومتطلبات جديدة لتقديم الئحة 
الدع��اوى أو الطعون الخاصة بإثب��ات ملكية عقار أو فرز عقار، 
وذلك ضمن قرار رقم 6 لسنة 2020 والخاص بتعديل القائمة 

المرافقة للقرار رقم 101 لسنة 2020.
وطل��ب الوزير في القرار الصادر بالجريدة الرس��مية أمس من 
المدع��ي بطل��ب إثب��ات ملكية عق��ار أن يرفق م��ع الائحة - 
بصفة إلزامية - تثمينان صادران من مثمنين معتمدين من 

مؤسسة التنظيم العقار.
كما ألزم المدعي عند تقدي��م الئحة دعوى فرز عقار أن يرفق 
معها تثمينان صادران من مثمنين معتمدين من مؤسس��ة 

التنظيم العقاري.

خّريجة من »الملكية للبنات« 
األولى ببرنامج تدريبي 

للمحامين الجدد
كلي��ة  خريج��ة  حصل��ت 
الملكية  بالجامعة  القانون 
جاس��م،  س��ارة  للبن��ات 
ف��ي  األول  المرك��ز  عل��ى 
الدفعة الثانية عش��رة من 
األساس��ي  التدريب  برنامج 
للمحامي��ن الج��دد وال��ذي 
نظم��ه معه��د الدراس��ات 
والقانوني��ة  القضائي��ة 
ب��وزارة الع��دل والش��ؤون 

اإلسامية واألوقاف.
وأكدت جاسم، أهمية العمل 

الجاد والتعلم المس��تمر لتحقيق النجاح، مبين��ة أن النجاح ليس 
صدف��ة، بل يتطلب العمل الج��اد والمثابرة والتعلم والدراس��ة 

والتضحية واألهم من ذلك كله أن تحب ما تعمل.
وهنأت القائمة بأعمال رئيس الجامعة، د.منى سوري، سارة على 
هذا اإلنجاز وإنه ليس بجديد عليها ويضاف إلى إنجازها الس��ابق 
عندما فازت بجائزة صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليف��ة ألفضل بحث علم��ي حول الم��رأة والقانون.  
وأكدت أن خريج��ات الجامعة، هن س��فيرات للتميز والنجاح وقد 
أبرزن ذلك ف��ي أماكن عمله��ن بمواهب ومهارات اس��تثنائية. 
متمني��ة لهاالمزيد من النجاح ولجميع خريجات الجامعة الملكية 
للبن��ات ف��ي حياته��ن المهنية. وق��دم عميد كلي��ة القانون في 
الجامعة، د.باس��كوال بوريا، تهانيه للخريج��ة على هذا اإلنجاز، 
مبين��ًا أن كلي��ة القان��ون ف��ي الجامع��ة وهيئته��ا األكاديمي��ة 

والطابية تحتفل دومًا بمنجزاتخريجاتها المتميزات. 

سارة جاسم

م   كلية الحقوق بـ»العلوم التطبيقية« تنظِّ
اللقاء السنوي ألرباب العمل والخريجين

نظمت كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية لقاء أرباب العمل والخريجين 
االفتراضي للعام الجامعي 2020-2021، بحضور مجموعة من أرباب العمل 
والمسؤولين في المؤسس��ات الحكومية والخاصة بالمملكة، باإلضافة إلى 
أعضاء هيئة التدريس بالكلية وما يزيد عن 47 خريج وخريجة، وذلك تحقيقًا 

لمعايير الجودة العلمية في الجامعة.
ويه��دف اللقاء إل��ى تقييم نوعية مخرج��ات وبرامج الكلية وم��دى ارتباطها 
باحتياجات س��وق العمل من خال التغذي��ة الراجعة من أرباب العمل، وفقًا 
لرؤي��ة جامعة العلوم التطبيقية في تحقي��ق الريادة والتميز محليًا وإقليميًا 

وعالميًا.

كم��ا تخلل اللقاء العديد من المناقش��ات الهادفة لتوحي��د الجهود والعمل 
التكاملي نحو تحس��ين وتجويد مخرج��ات الكلية لتتوافق مع خطط التنمية 

الوطنية واحتياجات سوق العمل المستقبلية في البحرين والمنطقة.
وأشاد أرباب العمل بالمستوى المتميز لخريجي الجامعة بشكل عام وخريجي 
كلية الحقوق بشكل خاص، والمستوى العلمي العالي والشخصية القانونية 
الواضحة لديهم، كما أثنى الحضور على الخطط الدراس��ية والتطورات التي 
حققته��ا الكلي��ة منذ تأسيس��ها مؤكدين عل��ى أهمية مواكب��ة التطورات 
العلمية المتس��ارعة، واحتياجات س��وق العمل، للمساهمة في تخريج طلبة 

قادرين على العمل والمنافسة بعد التخرج.

م��ن جانبه، أوضح القائم بأعم��ال عميد كلية الحقوق الدكتور حس��ين بني 
عيسى أن الكلية تسعى دائمًا لتكون رسالتها موجهة لتخريج جيل قادر على 
خدمة مجتمعه ورفعة وطنه بما يكتس��به من مع��ارف وخبرات طوال فترة 
دراسته، مش��يرًا إلى أن الكلية تفخر بخريجيها وبإنجازاتهم، وتسعى دائمًا 
لبناء وتوطيد عاقات التواصل والتعاون معهم، والعمل على ربطهم بسوق 
العمل بعد تخرجهم مباش��رة. وتفاعل الحضور في مناقشة البرامج العلمية 
ف��ي الكلية وقدم��وا العديد من المقترحات البناءة والتي تس��اهم في زيادة 
وتيرة العمل األكاديمي ويس��اعد على بناء الش��خصية القانونية للخريجين 

ودفعهم إلى سوق العمل بجودة عالية وخبرة مقبولة.

 ميرزا: فريق عمل مشترك مع الهند 
في مجاالت الطاقة بالتنسيق مع »الخارجية«

أكد رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة عبدالحسين 
مي��رزا على م��ا يرب��ط البحرين بجمهوري��ة الهند 
الصديقة م��ن عاق��ات تاريخية متمي��زة لطالما 
انعكست على إنجازات كل من البحرين وجمهورية 
الهن��د، ومثمن��ًا الدور المح��وري ل��وزارة الخارجية 
في تنس��يق الجهود بين البلدي��ن لتعزيز التعاون 
والتكامل التجاري واالقتصادي في شتى المجاالت 
وعلى وجه الخصوص في مجاالت الطاقة المتجددة 
وكف��اءة الطاق��ة، مما يع��زز أواصر التع��اون بين 
البلدين ويضي��ف إليها أبعادًا جدي��دة ضمن إطار 
مفاهي��م التنمية المس��تدامة الش��املة وتكامل 

الجهود العالمية في التصدي للتغير المناخي. 
جاء ذلك خال ترؤس��ه االجتماع التنس��يقي األول 
بي��ن البحرين وجمهوري��ة الهند وال��ذي عقد عن 
بعد باس��تخدام وس��ائل االتص��ال المرئي وذلك 
للبح��ث في أوج��ه التعاون المش��ترك في مجاالت 
الطاق��ة المتجددة وكف��اءة الطاقة بتنس��يق من 
وزارة الخارجي��ة وف��ي إطار اتفاقي��ة التفاهم بين 
البلدي��ن الصديقي��ن الموقعة في يولي��و 2018، 
حي��ث ناقش الطرف��ان إمكان��ات تب��ادل الخبرات 
بين البلدي��ن الصديقين، وتم االتفاق على خطط 
التعاون المبدئية وتش��كيل فريق عمل مش��ترك 
يض��م مختصين م��ن كا الجانبين بالتنس��يق مع 
وزارة الخارجي��ة ف��ي البحري��ن، لترجم��ة مخرجات 
االجتماع المثمر وتفعيل االتفاقيات ذات العاقة 
بين البلدين بما يع��زز مكانة البحرين وجمهورية 
الهن��د عل��ى الخارطة الدولية في مج��االت الطاقة 

المتجددة. 
وشارك في االجتماع سفير جمهورية الهند الجديد 
المعتم��د ل��دى المملك��ة Piyush Srivastava و

Dinesh Dayanand Jagdale ممث��ًا ع��ن وزارة 
الطاقة المتجددة والطاقة الجديدة في جمهورية 
الهند وعدد م��ن اإلداريين التنفيذيين في الوزارة، 
باإلضافة إلى ممثلين عن كل من المعهد الوطني 
للطاقة الشمسية والمعهد الوطني لطاقة الرياح، 
ومن الجانب البحريني ش��ارك عدد من خبراء هيئة 
الطاقة المستدامة وس��كرتير أول بإدارة الشؤون 

األفروآسيوية بوزارة الخارجية فهد الفيحاني.
وخ��ال االجتم��اع، اس��تعرض مي��رزا ف��ي كلمته 
االفتتاحية الش��وط الكبير ال��ذي قطعته البحرين 
ف��ي تحقي��ق األه��داف المتضمن��ة ف��ي الخطط 
الوطني��ة للطاقة المتجددة وكف��اءة الطاقة وأبرز 
المشاريع القائمة والمستقبلية في كا المجالين، 
معربًا عن فخره واعتزازه بتكامل الجهود الوطنية 
ف��ي المملكة وتع��اون مختلف ال��وزارات والجهات 

الحكومي��ة لدعم جهود هيئة الطاقة المس��تدامة 
لتحقيق الرؤى التنموية الس��تدامة موارد الطاقة 
والتفاعل اإليجابي م��ن قبل القطاع الخاص لدعم 
جهود الحكومة الموق��رة للنهوض بقطاع الطاقة 
المس��تدامة، مما مّكن المملكة من تحقيق نسبة 
جيدة من الهدف الوطن��ي للطاقة المتجددة ومن 
الهدف الوطني لكفاءة الطاقة. فيما استعرض من 
 Dinesh Dayanand Jagdale الجان��ب الهن��دي
ممثل وزارة الطاقة المتجددة والطاقة الجديدة في 
جمهورية الهند، إنجازات الهند واألهداف الوطنية 
الطموحة التي أعلنت عنها جمهورية الهند إلنتاج 
175,000 ميغاوات م��ن الطاقة المتجددة بحلول 
ع��ام 2022، وأب��رز المش��اريع التي تعم��ل عليها 
الهن��د لتحقيق هذا الهدف والتي تتضمن إنش��اء 
50 حديق��ة تعم��ل بالطاق��ة الشمس��ية بحل��ول 
ع��ام 2020 إلنتاج 40,000 ميغ��اوات من الطاقة 
الشمس��ية ومش��روع رابع أكبر محطة إلنتاج طاقة 

الرياح في العالم.

جلسة نقاشية حول تقرير الباحث تيم ماككيتي من 2013 إلى 2018

 تقرير استقصائي يرصد شبكة 
شراء وتهريب األسلحة من إيران إلى البحرين


