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بقلم: جون باغانو
والعشرين  الــســادســة  الـــدورة  انعقاد  قــرب  مــع  تــزامــًنــا 
من مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
مدينة  تستضيفها  الــتــي   )COP26( الــمــنــاخ  تغير  بــشــأن 
جالسكو خالل شهر نوفمبر القادم، أصبحت آثار ظاهرة 
تغّير المناخ تتجلى اليوم بوضوح غير مسبوق، وال سيما 
بات  إفريقيا حيث  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي 
الخمسين  التي تتجاوز حاجز  الحرارة  ودرجات  الجفاف 
الــراهــن.  الــوقــت  فــي  واقــًعــا مناخًيا ملموًسا  درجــة مئوية 
ــرارة ســطــح األرض  ــات حــ ارتــفــعــت درجــ ومــنــذ عـــام 1970. 
بسرعة غير مسبوقة خالل مدة 50 عاًما طوال األلفي عام 
الماضية. كما سجل متوسط درجات الحرارة في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة خـــالل األعـــــوام األربــعــيــن الــمــاضــيــة 
أضعاف  ثــالثــة  أي   – مئويتين  درجتين  يتجاوز  ارتــفــاًعــا 

المتوسط العالمي الحالي.
والمؤسسات  الحكومات  لتسارع  الوقت  حــان  وعليه، 
حاسمة  إجــراءات  اتخاذ  إلى  والخاص  العام  والقطاعين 
تسهم في تجنب كارثة مناخية وشيكة، وعلينا جميًعا بذل 
البيئية  النظم  وغير مسبوقة الستعادة  استثنائية  جهود 
التي  الكبيرة  الفجوة  لــردم  الكربونية  بصمتنا  وتقليص 
تفصل بين االلتزامات التي قطعتها األطراف على هامش 
عـــام 2015 وتنفيذها  الــمــنــاخ  تــغــّيــر  بــشــأن  بــاريــس  اتــفــاق 
على  بالحفاظ  الكفيلة  اإلجمالية  االنبعاثات  لمسارات 
درجــة حـــرارة األرض ضمن عتبة  ارتــفــاع  اســتــقــرار معدل 
تتراوح بين 1.5 و2 درجة مئوية فوق المستويات المسجلة 

قبل الحقبة الصناعية.
ريــادًيــا  دوًرا  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  لعبت  وقــد 
الــمــنــاخــي، وخــاصــة على  للتغّير  الــعــالــمــي  الــمــشــهــد  فــي 
مــبــادرة  وتــحــت مظلة  الــمــتــجــددة.  الــطــاقــة  إنــتــاج  صعيد 
بـــزيـــادة مــصــادر  المملكة  تــعــّهــدت  الــخــضــراء،  الــســعــوديــة 
الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 
2030 وتخفيض االنبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 

4% من المساهمات العالمية.
بنية  وتطوير  االقتصاد  تنويع  أهمية  تأتي  هنا  ومــن 
تحتية سياحية تحافظ على البيئة الطبيعية بالنسبة إلى 
رؤية السعودية 2030. فقطاع الضيافة من أكثر العناصر 
الواعدة التي تندرج ضمن إطار جهود التنويع االقتصادي 
التي تبذلها المملكة، ويتوقع لهذا القطاع أن يلعب دوًرا 
استقطاب  عبر  الــســعــودي  االقــتــصــاد  تعزيز  فــي  متنامًيا 
بينما  ولكن،  العالم.  أنحاء  من جميع  زائــر  مليون   22.1
تسارع المملكة الخطى في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها 
أن  أيًضا  الضروري  من  العالمية،  السياحة  خريطة  على 
تضمن عدم االبتعاد عن أهدافها المستدامة أثناء سعيها 

المستمر لتحقيق النمو االقتصادي.

ــتـــاب أفــــق جـــديـــد من  ــيـــوم عــلــى أعـ ونـــجـــد أنــفــســنــا الـ
البيئية  الـــرؤى  فيه  تــكــون  أفــق  السياحية،  التنمية  آفـــاق 
واالجتماعية واالقتصادية منسجمة منذ وضع التصورات 
ــار الــعــمــل الــمــحــلــي بــشــأن تغّير  األولـــــى. وكــجــزء مــن إطــ
المناخ، وجهنا تركيزنا إلى استكشاف الكيفية التي يمكن 
من خاللها لكل من شركة البحر األحمر للتطوير وأماال 
تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء بأفضل صورة 
زراعة 10 مليارات  إلى  المبادرة  ممكنة، حيث تهدف هذه 
شــجــرة أو إعــــادة تــأهــيــل 40 مــلــيــون هــكــتــار مــن األراضــــي 

المتدهورة.
الهدف نسبة مذهلة  وبمجرد تحقيقه، سيشّكل هذا 
العالمية للحد من تدهور األراضي  الجهود  تبلغ 4% من 
والـــمـــوائـــل الــفــطــريــة؛ ونــســبــة 1% مـــن الـــهـــدف الــعــالــمــي 
هذا  سيرسخ  ذلــك،  على  وعــالوة  شجرة.  تريليون  لزراعة 
فــي طليعة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  مــكــانــة  الــهــدف 
الــجــهــات اإلقــلــيــمــيــة الــداعــمــة لــجــهــود تحقيق األهـــداف 
التنمية  أهداف  ذلك  في  بما  البيئية،  للمشاريع  الدولية 
االقتصاد  مــبــادرة  وأهــــداف  المتحدة  لــأمــم  المستدامة 
انبعاثات  إدارة  إلــى  الــرامــيــة   )CCE( الــدائــري  الــكــربــونــي 

الغازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم.
دوًرا  األحمر«  البحر  و»مشروع  »أمــاال«  من  كل  وتلعب 
ويسعدني  المستقبلية،  المملكة  خطط  دعــم  فــي  ــًدا  رائـ
للغاية أن أقود مساعي هاتين الوجهتين لتحقيق األهداف 
الوطنية. وتماًما كما هو الحال مع رؤية السعودية 2030 
ومبادرة السعودية الخضراء، نسعى بدورنا لتحقيق عدد 
ويعتبر  الطويل.  المدى  على  والطموحات  األهــداف  من 
البحر األحمر  بنا على ساحل  الخاص  الزراعي  المشتل 
األكبر على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يوفر أكثر 
تنسيق  ألنشطة  واألشــجــار  النباتات  مــن  مليوًنا   25 مــن 

الحدائق ضمن وجهاتنا.
في  يــتــم  أن  ينبغي  الــهــدف  هـــذا  تحقيق  أن  وأعــتــقــد 
الــمــقــام األول عبر اعــتــمــاد مــمــارســات أعــمــال أفــضــل عبر 
ــن قــطــاعــي  ــل مـ جــمــيــع قـــطـــاعـــات الــمــمــلــكــة. ويــتــحــمــل كـ
الطبيعية  الموارد  استنفاذ  مسؤولية  والصناعة  األعمال 
على نــطــاق واســـع حــول الــعــالــم. وفــي ذات الــوقــت، تعتبر 
وذلك من خالل   – ذاته  بالقدر  كبيرة  التحسين  إمكانات 

اعتماد ممارسات األعمال المستدامة على أوسع نطاق.
ومن الركائز الجوهرية لرؤية أماال، اعتماد منهجية 
مبتكرة لتطبيق الممارسات المثلى ضمن مرافقها عوًضا 
الكربونية  االنبعاثات  وتعويض  موازنة  على  التركيز  عن 
فــي مــكــان آخــــر. ويــهــدف هـــذا الــنــهــج إلـــى الــمــعــادلــة بين 
عبر  عملياتها  عن  الناتجة  الكربونية  االنبعاثات  جميع 
مصادر  من  للوجهة  الكهربائية  الطاقة  إمـــدادات  تأمين 
على  الــقــادرة  الطبيعية  البيئية  النظم  وإثـــراء  متجددة، 
إعــادة  العملية  هــذه  وتشمل  الــكــربــون.  وعـــزل  امــتــصــاص 
صحة  وتعزيز  الــكــربــون،  تعزل  طبيعية  أحـــواض  تأسيس 

مخاطر  وعكس  المحلية  المياه  أنظمة  واستعادة  التربة 
جميع  تسهم  حيث  البيولوجي،  والتنوع  الغابات  فقدان 

هذه الجوانب في تخفيض اآلثار البيئية المحتملة.
ــه، يــســتــهــدف الــمــخــطــط الــرئــيــســي  ــ وعــلــى الــنــحــو ذاتـ
لــمــشــروع الــبــحــر األحـــمـــر تــحــقــيــق نــســبــة اســتــفــادة تــزيــد 
عــن 30% فــي الــمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة، وذلـــك مــن خــالل 
القرم  أشــجــار  مثل  الرئيسية  الطبيعية  الموائل  توسيع 
تأثيرات  تحمل  التي  البحرية  واألعــشــاب  )المانجروف( 
تعزل  أنــهــا  كما  الــحــيــوي،  التنوع  على  ملموسة  إيجابية 
الــكــربــون بــمــعــدالت أعــلــى بكثير مــن الــنــبــاتــات األخـــرى؛ 
قــادرة على عزل  القرم  أن غابات  إلــى  الــدراســات  تشير  إذ 
خمسة أضعاف كمية الكربون لكل هكتار قياًسا بالغابات 

االستوائية المطيرة.
األخــرى  الرئيسية  االستدامة  تدابير  أحــد  ويتجّسد 
سيتم  حيث  الوجهتين،  كلتا  تشغيل  في  المتبع  بالنهج 
ــر بـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة  ــمــ تــشــغــيــل مــــشــــروع الـــبـــحـــر األحــ
بالبطاريات  للتخزين  منشأة  أكبر  من  وبدعم  المتجددة 
الكهربائية  الطاقة  بشبكة  توصيله  دون  من  العالم،  في 
الوطنية. وتعادل الوفورات الناجمة على مستوى انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي حوالي نصف 
عبر  الخطى  ذات  على  أمــاال  وتسير  ســنــوًيــا.  طــن  مليون 

المناقشات التي تخوضها مع الشركاء المناسبين.
باإلضافة إلى ذلك، تستند كل عناصر البناء والتصميم 
إلى رؤية هدفها تقليص االنبعاثات: تشمل التصنيع خارج 
وتقليص  الناتجة  النفايات  كمية  خفض  بهدف  الموقع 
التأثير البشري ألنشطة البناء في الموقع مثل الضوضاء 
المركبات؛  واالضــطــرابــات األرضــيــة واالهـــتـــزازات وحــركــة 
من  المصنوعة  المبتكرة  الخضراء«  »الخرسانة  واعتماد 
وتــســاعــد على تخفيض مستوى  تــدويــرهــا  مــعــاد  نــفــايــات 
ــاز ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون بــشــكــل مــلــمــوس؛  انــبــعــاثــات غــ
واستخدام تصاميم التبريد السلبي الُمستمدة من مبادئ 
العمارة العربية التقليدية؛ وتصميم المباني وفًقا ألعلى 
تخفيض مستويات  فــي  يــســهــم  مــا  االســـتـــدامـــة،  مــعــايــيــر 

الطلب على الطاقة والمياه.
الـــوقـــوف عند  ســـوى  الــمــطــاف  نــهــايــة  فــي  وال يسعنا 
األمير محمد  العهد  ولي  الملكي  السمو  كلمات صاحب 
بــن ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود: »تــحــتــاج المملكة 
والــمــنــطــقــة والــعــالــم أجــمــع إلـــى الــمــضــي قــدًمــا وبخطى 
هذه  وتــهــدف  الــمــنــاخــي«.  التغير  مكافحة  فــي  متسارعة 
للبيئة  أعلى  قيمة  تحقيق  إلــى  بها  شرعنا  التي  الرحلة 
الطبيعية والمملكة على حد سواء عبر التصدي للقضايا 
وإرســـاء  البيئة،  تــجــاه  الــتــزامــنــا  تقييم  ــادة  وإعــ الــمــعــقــدة، 
ــر اخــــضــــراًرا ألجــيــال  ــثـ األســـــس لــمــســتــقــبــل مـــســـتـــدام وأكـ

المستقبل.
الرئيس التنفيذي لشركة البحر األحمر للتطوير 

»ال����ت����م����وي����ل ال����ك����وي����ت����ي« ي��خ��ت��ت��م 

ب����رن����ام����ج ال�����ت�����دري�����ب ال�����ص��ي��ف��ي 

الطالبات  لتمكين  للبنات« و»�سيدات الأعمال« يوقعان مذكرة تفاهم  »الملكية 

كتبت نوال عباس: 

إيـــمـــان شــبــيــب مــديــر إدارة  كــشــفــت 
خدمات أصحاب االعمال بهيئة تنظيم 
تصريح  تمرير  عملية  ان  العمل  ســوق 
ــل، اهــمــهــا ان  ــراحـ الــعــمــل تــمــر بــعــدة مـ
تصريح  على  بالتقديم  العميل  يــقــوم 
عــمــل جــديــد وتـــقـــوم الــهــيــئــة بــمــراجــعــة 
اصــدار  يتم  ثــم  ومــن  الطلب،  تفاصيل 
بطاقة الهوية من قبل هيئة المعلومات 
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة، ومــن ثــم يتم 
وزارة  ــن  مــ ــول  ــ ــــدخـ الـ تـــأشـــيـــرة  اصــــــــدار 
والجوازات  الجنسية  وشــؤون  الداخلية 
ــم يـــتـــم اصـــــــدار وطــبــاعــة  ــة، ثــ ــ ــامــ ــ واإلقــ
تصريح العمل. جاء ذلك خالل اللقاء 
نظمته  الـــــذي  الــمــفــتــوح  االفـــتـــراضـــي 
سوق  تنظيم  هيئة  مع  البحرين  غرفة 

العمل صباح أمس.
تصريح  رسوم  »ان  ايمان:  وأضافت 
العمل  وتصاريح  )المستثمرين  العمل 
إلى  تصريح  مــن  تختلف  االعــتــيــاديــة( 
آخــــر؛ فــهــنــاك تــصــريــح عــمــل جــديــد – 
ــدة بــــ100  ــ تــجــديــد- انــتــقــال لــســنــة واحـ
ديـــنـــار، ورســــوم تــصــريــح عــمــل جــديــد – 
دينار،  بــــ200  لسنتين  انتقال  تجديد- 
وتـــصـــريـــح عـــمـــل جــــديــــد – تـــجـــديـــد – 
بينما  ديــنــارا،  بـــ50  اشهر  لستة  انتقال 
واحـــدة  لسنة  الصحية  الــرعــايــة  رســـوم 
ـــ72 ديـــنـــارا، ورســــوم الــرعــايــة الصحية  بـ
الرعاية  ورســـوم  ديــنــارا،  بــــ144  لسنتين 
بـ36 دينارا، ورسوم تصريح  لستة اشهر 

عمل الملتحقين وتصريح عمل جديد 
او رخصة إقامة او تجديدها بـ90 دينارا.
التدابير  اهــم  »مــن  شبيب:  وقــالــت 
التي استحدثتها الهيئة خالل جائحة 
كــورونــا تــحــويــل بــعــض الــمــعــامــالت الــى 
ــاء  ــفــ ــم الــــدعــــم االلــــكــــتــــرونــــي، وإعــ ــسـ قـ
وتــخــفــيــض بــعــض الـــرســـوم الــمــفــروضــة 
لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وإضافة 
بالمكاتب  الخاصة  المعامالت  جميع 
االمــامــيــة الـــى نــظــام حــجــز الــمــواعــيــد 
اإللكترونية، واستخدام تقنية االتصال 
المرئي بإتمام عملية تسجيل المنشآت 
لعمالء  المعامالت  وإلتــمــام  التجارية 

مركز الخدمات المتميزة.
مــن  ان  ــيــــب  ــبــ شــ أوضــــــحــــــت  وقــــــــد 
المشاريع الجديدة لهيئة تنظيم سوق 
الــعــمــل حــمــايــة األجــــــور، وتــشــمــل عــدة 
وتشمل  األولــى  المرحلة  منها  مراحل 
لديهم  يعمل  الذين  االعــمــال  أصحاب 
هــذه  ويــبــدأ تطبيق  فــأكــثــر،  عــامــل   500
والــمــرحــلــة   ،2021 مــايــو  اول  الــمــرحــلــة 
الذين  االعمال  الثانية تشمل أصحاب 
ويبدأ  عــامــال،   )499-50( لديهم  يعمل 
سبتمبر  اول  في  المرحلة  هذه  تطبيق 
2021، والمرحلة الثالثة تشمل أصحاب 
 )49-1( لديهم  يعمل  الــذيــن  االعــمــال 
عامال، وسيبدأ التطبيق لهذه المرحلة 
الــى  بـــاإلضـــافـــة   ،2022 يــنــايــر  اول  فـــي 
نظام التأمين االختياري على العمالة 
الــمــنــزلــيــة، والــتــأمــيــن االخــتــيــاري وهــو 
بالمخالفة  العمل  تــرك  حــاالت  يشمل 

لشروط تصريح العمل، والتعويض عن 
العمل،  العجز عن  او  اإلصــابــة  حــاالت 
ــاة ومـــا  ــوفــ ــاالت الــ ــ والـــتـــعـــويـــض عــــن حــ
الى  الجثمان  كلفة إلعــادة  يتبعها من 
الوطن. وتتراوح بوليصة التأمين بين 
40 و120 دينارا مدة 12 شهرا، وبين 60 

و180 دينارا مدة 24 شهرا. 
ــمــــال مــن  ــد الــ ــمـ بــيــنــمــا تــــحــــدث حـ
مــهــام  عـــن  الــعــمــالــي  الــتــفــتــيــش  إدارة 
تنفيذ  منها  العمالي،  التفتيش  إدارة 
ــارات الــتــفــتــيــشــيــة الــــدوريــــة على  ــ ــزيـ ــ الـ
الـــســـجـــالت الـــتـــجـــاريـــة لــلــتــحــقــق مــن 
االلــــتــــزام بـــأحـــكـــام الـــقـــانـــون، وتــنــفــيــذ 
طلب  على  بــنــاء  التفتيشية  الـــزيـــارات 
أصـــحـــاب الــعــمــل لـــغـــرض الـــتـــأكـــد من 

لــلــمــنــشــأة،  اإلداري  الـــوضـــع  تــصــحــيــح 
المحولة  التفتيشية  الزيارات  وتنفيذ 
التحقق  لــغــرض  الــعــمــلــيــات  إدارة  مــن 
العمل،  الفعلية لتصاريح  من الحاجة 
وتــســلــم الــشــكــاوى الــمــتــعــلــقــة بــاإلبــالغ 
ــن الـــمـــخـــالـــفـــات الـــقـــانـــونـــيـــة والـــبـــت  عــ
ــات الــمــيــدانــيــة  ــدراســ فــيــهــا، وتــنــفــيــذ الــ
عــلــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات واألنــشــطــة 
بــتــوصــيــات تساعد  لــلــخــروج  الــتــجــاريــة 
التنظيمية  اإلجـــــراءات  تحسين  عــلــى 
وتــطــويــر الــتــشــريــعــات، والــمــشــاركــة في 
الـــحـــمـــالت الـــمـــشـــتـــركـــة مــــع مــخــتــلــف 
الجهات ذات العالقة للحد من ظاهرة 

العمالة غير النظامية.
ثم شارك أعضاء الغرفة )أصحاب 

على  االستفسارات  في طرح  االعمال( 
المشاركين في اللقاء من هيئة تنظيم 
من  الشكوى  كثرة  أهمها  العمل،  سوق 
كثرة الرسوم التي تفرض على أصحاب 
الصالونات  مثل  الصغيرة  الــمــشــاريــع 
كل  رســوم على  فــرض  وتشمل  وغيرها، 
للتجديد  العمل  رب  بها  يقوم  معاملة 
واإللــغــاء والــعــالج، وغــيــرهــا، وتــســاءلــوا 
ــن دفـــع  الـــعـــمـــل مــ مــــــاذا يــســتــفــيــد رب 
الرسوم في ظل ظروف كورونا وخاصة 
فائدة  بدون  والركود  الخسائر  في ظل 
دوامـــة مفرطة،  فــي  يعمل  وكــأنــه  تذكر 
ــر فـــــي الــــمــــوضــــوع،  ــظـ ــنـ ــالـ ــوا بـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ

وتخفيض الرسوم.
كــذلــك مـــن األســئــلــة الــتــي اثــارهــا 

المرنة على  الفيزا  تأثير  هو  الحضور 
الـــعـــمـــل، فـــتـــســـاءل أحــــد الــحــضــور  رب 
لرجال  مشاكل  تسبب  المرنة«  »الفيزا 
يــنــفــقــوا  انـــهـــم  ان  ــة  ــاصــ االعــــمــــال وخــ
ــار الــعــامــل  ــال إلحـــضـ ــمـ ــن الـ الــكــثــيــر مـ
ومـــن ثـــم تــدربــيــهــم عــلــى الــعــمــل وبــعــد 
بعد  العمل  بتغيير  العامل  يقوم  ذلــك 
يتم  ان  بــدون  اخر  ويلتحق بعمل  سنة 
الــى  ــافـــة  بـــاإلضـ الـــعـــمـــل،  تــعــويــض رب 
يكلف  وهـــذا  الــعــمــل،  ــرار  اســ معرفتهم 
احضر  انــه  وخاصة  الكثير،  العمل  رب 
العامل ليستفيد منه ال ليقوم بتدريبه 

ليعمل في مكان آخر.
»بالنسبة  شــبــيــب:  ايــمــان  رد  وكـــان 
ــإن الــهــيــئــة جهة  إلـــى فـــرض الـــرســـوم فـ

سيتم  ولكن  القانون،  وتطبق  تنفيذية 
قبل  مــن  فيها  للنظر  شــكــواكــم  ارســــال 
إلى  بالنسبة  امــا  المختصة،  الجهات 
للعامل  يمكن  فــإنــه ال  الــمــرنــة  الــفــيــزا 
االنــتــقــال إلــى عمل اخــر خــالل السنة 
السنة  بعد  ذلــك  يمكنه  ولــكــن  األولـــى 
األولـــــــى، وتـــقـــوم الــهــيــئــة بـــإخـــطـــار رب 
العمل برغبة العامل في االنتقال الى 

عمل آخر«. 
كذلك من اهم االستفسارات التي 
ــن أســبــاب  طـــرحـــت خــــالل الـــنـــقـــاش »عــ
ــروب الـــعـــامـــل بـــعـــد 15  ــ االبـــــــالغ عــــن هــ
بعد  الطلب  وتثبيت  هــروبــه،  مــن  يوما 
الــعــمــل ان  اعــتــبــر رب  يـــومـــا، حــيــث   45
للوقت  يعتبر مضيعة  المدة  هذ  مــرور 
لـــرب الــعــمــل والــهــيــئــة، وكـــذلـــك يمكن 
الفترة،  للعامل ان يتالعب خالل هذه 
يــومــا كفيلة  ــأن 15  بـ الــهــيــئــة  فــأجــابــت 
برجوع العامل اذا كان مريضا او يعاني 
من  للتأكد  وفرصة  معينة  ظــروف  من 

هروبه وعدم عودته.
انتشار  مــن  الشكوى  كثرة  عــن  امــا 
العمالة السائبة في الشوارع والمنشآت 
التجارية وقطاع النقليات فأشار المال 
ــاك كـــثـــيـــرا مــــن الــحــمــالت  ــنـ ــــى أن هـ إلـ
السائبة  الــعــمــالــة  لــرصــد  التفتيشية 
ــن ثـــم يتم  فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات ومــ
كذلك  عليهم،  القبض  بعد  ترحيلهم 
هناك منصة للهيئة يمكن اإلبالغ فيها 
وجودهم  واماكن  السائبة  العمالة  عن 

التخاذ االجراءات الالزمة تجاههم.
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رئي�سا  ال�سماهيجي  طارق  تعين  اإت�ش«  اإف  »جي 

تنفيذيا لعمليات المجموعة في المملكة المتحدة 

أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين إتمام 
البنك  يقيمه  والــذي  الصيفي  التدريب  برنامج 
والــخــريــجــيــن من  الطلبة  تــدريــب  بــهــدف  ســنــوًيــا 
وقــد  والــعــالــمــيــة.  المحلية  الــجــامــعــات  مختلف 
المتدربين  تأهيل  بــهــدف  البرنامج  تصميم  تــم 
الــالزمــة  العملية  والـــقـــدرات  الــمــهــارات  الكــتــســاب 
ــى تــزويــدهــم  لــلــنــجــاح فـــي الــحــيــاة بـــاإلضـــافـــة إلــ
التقنية  الـــخـــبـــرات  مـــن  ــادة  ــفـ ــتـ واالسـ بــالــمــعــرفــة 
والعلوم الحديثة المطلوبة لأعمال المستقبلية.

وقـــد شــــارك فــي الــبــرنــامــج خــمــســة وعــشــرون 
فــي جــوانــب مهمة  الــتــدريــب  تلقوا  مــتــدرًبــا حيث 
البرنامج  اشتمل  وقــد  البنك،  إدارات  أعمال  من 
ــزيــــج مــــن الــــحــــضــــور الـــفـــعـــلـــي فــــي مــقــر  ــلـــى مــ عـ
التدريب  مهام  بعض  أداء  إلــى  باإلضافة  العمل 
الــعــمــلــي عـــن بــعــد وعــقــد االجــتــمــاعــات الــمــرئــيــة 
فــي ذلــك  بــمــا  والــمــنــاقــشــات  المستمر  لــلــتــواصــل 
الداخلية  التوعوية  والبرامج  التهيئة  اجتماعات 
وذلــك  البنك  إدارات  مختلف  مــع  واالجــتــمــاعــات 
بــهــدف الــتــعــرف عــلــى أهـــم األعـــمـــال الــتــي يــقــوم 
االجتماعات  مــن  عــدد  عقد  تــم  كما  البنك.  بها 
اإلنــجــازات  مناقشة  بــهــدف  األســبــوعــيــة  المرئية 

والمقترحات بشكل مستمر. 
وأكـــدت ســـارة زيــن الــعــابــديــن، رئــيــس الــمــوارد 
البحرين،   - الكويتي  التمويل  بيت  في  البشرية 

ــًة: »يـــســـرنـــا فـــي بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي- ــلـ ــائـ قـ
عـــدٍد من  وإعـــداد  تــدريــب  فــي  أن نسهم  البحرين 
قادة المستقبل عبر برنامج يشمل أهم الجوانب 
المعرفية والعملية المتعلقة بالقطاع المصرفي 
فرصة  للطلبة  الــبــرنــامــج  يــقــدم  كما  اإلســالمــي. 
والــمــهــارات  العملية  الــخــبــرات  الكــتــســاب  فــريــدة 
كما  المهنية.  مسيرتهم  فــي  للنجاح  الــضــروريــة 
ــا من  ـ ــّيً ــاسـ ــزًءا أسـ ــ ــذه الـــبـــرامـــج جــ تــشــكــل مــثــل هــ
بيت  لــدى  المجتمعية  المسؤولية  استراتيجية 
الــكــويــتــي-الــبــحــريــن، والــتــي نسعى من  الــتــمــويــل 
مؤهلة  وطنية  شبابية  كـــوادر  إعـــداد  إلــى  خاللها 

ومزودة بالمهارات العملية.
أن نسهم  »إنــه لمن دواعــي سرورنا   وأضافت 
في تدريب الكوادر البحرينية إلعدادهم للدخول 
إلـــى ســـوق الــعــمــل والــنــجــاح فــيــه، كــمــا نــؤمــن بــأن 
بالخبرات  األكاديمية  المعارف  إثراء  إلى  السعي 
الوظيفي،  النجاح  عوامل  أهم  من  تعد  العملية 
ــتـــدريـــب الــمــســتــمــر  ونـــحـــن مــلــتــزمــون بــتــوفــيــر الـ
ذلك  كــون  العام  مــدار  على  والخريجين  للطلبة 
المستجدات  آخــر  على  أمــًرا ضــرورًيــا الطالعهم 
سوق  ومتطلبات  الــتــطــورات  ولمواكبة  الحديثة 
الــعــمــل الــمــتــغــيــرة بــمــا يــلــبــي احــتــيــاجــات الــســوق 
الحالية ومتطلبات المهن المستقبلية على حد 

سواء 

أعـــلـــنـــت أمـــــس مــجــمــوعــة 
جـــي إف إتــــش الــمــالــيــة )جــي 
ــارق  ــ ــ طـ تــــعــــيــــيــــن  إتـــــــــــش(  إف 
تنفيذيا  رئيسا  السماهيجي 
ــة فــي  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ لـــعـــمـــلـــيـــات الـ
المملكة المتحدة بأثر فوري. 
وســـــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــون طــــــــــــــــارق 
الـــســـمـــاهـــيـــجـــي مــــســــؤوال عــن 
إتــــش  إف  جـــــي  تــــوســــع  دعـــــــم 
المستوى  على  تــواجــدهــا  فــي 
بأكثر  طـــارق  يتمتع  الــدولــي. 
مـــن عــقــديــن مـــن الــخــبــرة في 
ــاع األعــــمــــال الــمــصــرفــيــة  قـــطـ
إدارة  ــــالل  خــ مــــن  الـــعـــالـــمـــيـــة 
األصـــــــــــــول، أســــــــــــواق الـــــمـــــال، 
التمويل اإلسالمي واالئتمان. 

وقد قام مؤخرا بالمشاركة في تأسيس »أورفيوس 
بارتنرز«، وهي مؤسسة استشارات مالية سريعة 
يعمل  ــازال  ــ ومـ الــمــتــحــدة،  المملكة  فــي  الــنــمــو 
وقبل  تنفيذي.  غير  إدارة  مجلس  كرئيس  بها 
لبنك  تنفيذيا  رئيسا  السيد طــارق  ذلــك، عمل 
للتمويل  دوليا  ورئيسا  نجمه  باريبا  بي  إن  بي 
واالســتــثــمــارات اإلســالمــيــة فــي بنك بــي إن بي 

باريبا. 
ويــتــوافــر لـــدى جــي إف إتـــش حــالــيــا أصــول 
أمـــريـــكـــي  دوالر  ــيـــار  ــلـ مـ  12 قــيــمــتــهــا  تـــتـــجـــاوز 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي وتــتــطــلــع إلـــى إنــشــاء 

ــا الـــــدولـــــيـــــة مــن  ــتـــهـ مـــحـــفـــظـ
خالل النمو على المستويين 
الــداخــلــي والـــخـــارجـــي. ســوف 
يــكــون لــعــمــلــيــات الــمــجــمــوعــة 
اســتــراتــيــجــي  دور  ــنـــدن  لـ فــــي 
فـــي تــعــزيــز الـــفـــرص الـــواعـــدة 
والــــــــشــــــــراكــــــــات لـــمـــجـــمـــوعـــة 
تسهم  بــيــنــمــا  ــــش،  إتـ إف  جـــي 
ــمـــو  ونـ إدارة  ــي  ــ فــ بـــفـــعـــالـــيـــة 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الــمــهــمــة عــبــر 
الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
اللوجستيات  الــعــقــار،  تشمل 
الصحية،  الرعاية  والتخزين، 
التكنولوجيا والتعليم وغيرها 

من القطاعات األخرى. 
جي  أن  بالذكر  والــجــديــر 
إف إتش مسجلة في المملكة المتحدة كمكتب 
البحرين  في مملكة  الرئيسي  لمقرها  تمثيلي 
في إبريل 2019 وقامت في شهر ديسمبر 2020 
بـــاالســـتـــحـــواذ عــلــى حــصــة أغــلــبــيــة فـــي شــركــة 
أكبر مديري  »روبــك إلدارة األصـــول«، وهــي من 
األصول العقارية حيث تركز على اللوجستيات 
المملكة  فـــي  الــتــجــاريــة  األعـــمـــال  ومـــســـاحـــات 
تواجدها في هذه  وتعزز من  وأوروبــا،  المتحدة 
األسواق المهمة، كما تدعم الجهود المتواصلة 
فئات  عبر  التنويع  فــي  ونجاحها  للمجموعة 

األصول والمناطق الجغرافية.

}  طارق السماهيجي.

 )RUW( وقعت الجامعة الملكية للبنات
ــدات األعـــــمـــــال الــبــحــريــنــيــة  ــ ــيـ ــ وجـــمـــعـــيـــة سـ
مـــذكـــرة تــفــاهــم تــهــدف إلـــى تـــزويـــد طــالــبــات 
في  القيمة  والــمــعــارف  بــالــمــهــارات  الجامعة 
مــجــال األعـــمـــال وريــــــادة األعــــمــــال. وتــهــدف 
الناشئة  الشركات  بيئة  تعزيز  إلــى  الشراكة 
ــايـــة الـــمـــهـــارات الــريــاديــة  فـــي الــبــحــريــن، ورعـ
وتــوفــيــر  الـــجـــامـــعـــة،  لــطــالــبــات  الــصــلــة  ذات 
تبادل  خاللها  من  للمشاركين  يمكن  منصة 
المعرفة والخبرات واألفكار. وصرحت رئيسة 
الجامعة الملكية للبنات البروفيسورة يسرى 
تحقيًقا  تأتي  المذكرة  توقيع  أن  المزوغي، 
ألهداف الجامعة التي تتمحور حول تمكين 
في  انخراطها  وتعزيز  ا  علمّيً الــمــرأة  وتقدم 
سوق العمل، من خالل التعاون مع مؤسسات 
سيدات  جمعية  ومنها  المختلفة  المجتمع 
األعــمــال  ريــــادة  لــدعــم  البحرينية،  األعــمــال 
الجانب  تعزيز  مع  فيها  النسائية  والبصمة 
والــــدورات  الــــورش  عــبــر  واألكــاديــمــي  العلمي 
الــطــرفــان  الــتــي سيعمل  الــالزمــة  الــتــدريــبــيــة 
المقبلة، وسعًيا  المرحلة  على تنظيمها في 
مجتمع  مــع  الــتــرابــط  لتعزيز  الجامعة  مــن 

ــة الــبــحــريــن  األعـــمـــال بــمــا يــتــمــاشــى مـــع رؤيــ
ــتـــصـــاديـــة والـــتـــي تـــشـــارك فــيــهــا الـــمـــرأة  االقـ
الريادية من مختلف القطاعات لدفع عجلة 

التنمية الشاملة في مملكة البحرين. 
األعــمــال  ســيــدات  رئيسة جمعية  وقــالــت 
جمعية  »إن  جـــنـــاحـــي:  أحـــــالم  الــبــحــريــنــيــة 
سيدات األعمال البحرينيات هي أول جمعية 
ــيـــدات األعــــمــــال فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  لـــسـ
والــخــلــيــج، ولــديــهــا تــمــثــيــل مــتــنــوع لـــرائـــدات 
مـــن مختلف  ــال  ــمــ األعــ ــدات  ــيــ وســ ــال  ــمــ األعــ
ــع الــجــامــعــة  الـــقـــطـــاعـــات. هـــــذا االتــــفــــاق مــ
الملكية للبنات هو استمرار لجهودنا لتعزيز 
روح المبادرة مع التركيز على تمكين اإلناث 
المطلوبة؛  والــمــعــارف  الــمــهــارات  بمختلف 
تــبــادل الــخــبــرات؛ تــوفــيــر إمــكــانــيــة الحصول 
من  أكاديمية  وشهادات  مهنية  شهادات  على 
الموقرة  والتدريبية  التعليمية  المؤسسات 
ألعضائنا  لــلــبــنــات  الملكية  الــجــامــعــة  مــثــل 
وأســـرهـــم، ومـــن خـــالل الــلــجــان ذات الــصــلــة، 
ســنــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مـــع الــجــامــعــة لــدعــم 
الــصــلــة بــخــبــرات  الــوطــنــيــة ذات  الــفــعــالــيــات 

أعضائنا«.

اليوم العالمي لالنبعاثات ال�سفرية


