
النجــاح عوامــل  أهــم  أحــد  دولييــن  بخبــراء  االســتعانة 

الملتقى الخليجي لألطفال منصة للقدرات

أكــد الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة 
ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل 
خليفة أهمية إفساح المجال أمام األطفال؛ 
الستكشــاف أنفســهم والعالــم مــن حولهــم، 
مــن خــال الحرص على إكســابهم المهارات 
والقــدرات التــي تتيــح لهــم هــذه الفرصــة، 
عبر أســاليب مبتكرة وغير تقليدية، مشــيرا 
ســموه إلــى أن الملتقــى الخليجــي لألطفال 
الــذي ينطلــق خــال النصف األول من شــهر 
منصــة  يكــون  أن  اســتطاع  الجــاري  ينايــر 

مهمة لهذه الفئة العمرية.
وقــال ســموه إن اهتمــام القيــادة الرشــيدة 
العوامــل  أحــد  هــو  والنــشء  باألطفــال 
الرئيســة التي ســاهمت فــي توفيــر الرعاية 
مــن  ســواء  المهمــة  الفئــة  لهــذه  الكاملــة 
الناحيــة الصحية أو التعليميــة أو التنموية؛ 
باعتبارهــم أســاس لمســتقبل المملكــة، بمــا 
يؤكــد التوجهــات اإليجابيــة للمملكــة نحــو 
التنميــة البشــرية لارتقــاء  االســتثمار فــي 

باإلنسان البحريني.
الخليجــي  الملتقــى  أن  إلــى  وأشــار ســموه 
الــذي يرفــع شــعار “باللعــب نتعلــم الحيــاة” 
بات أحــد البرامج المهمة الموجهة لألطفال 
ليس في مملكة البحرين فحســب، بل وفي 
واليمــن؛  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
وتربويــة  علميــة  أســس  علــى  يقــوم  ألنــه 
المعــارف  التوجيــه وتوصيــل  فــي  حديثــة 

والمعلومات بصورة سلســلة وبناءة تساعد 
في تشكيل الوجدان والفكر السليم.

وأوضــح الرئيــس الفخــري لجمعيــة الكلمــة 
الطيبــة أن خلــق الدوافــع وتحفيــز اإلبــداع 
خلــق  فــي  يســهم  والنــشء  األطفــال  لــدى 
المســتقبل  فــي  االبتــكار  علــى  قــادر  جيــل 
ويخــدم مجتمعــه بصــورة إيجابيــة، الفتــا 
إلــى أنــه في ظل طفرة االتصــال والتواصل 

التــي يشــهدها العالــم أصبــح مــن الضروري 
علينــا أن نربــي األجيــال الجديــدة بمهارات 
التحليــل واالختيــار؛ حتــى يكونــوا قادرين 

على التمييز بين ما يقدم إليهم.
وأكد ســموه أن وجود أحد المعايير الدولية 
فــي  والتربوييــن  بالخبــراء  واالســتعانة 
الملتقــى الخليجي لألطفال هو أحد عوامل 
نجاحه، إضافة إلى أن الملتقى يعزز الهوية 

الخليجيــة فــي نفــوس أبنــاء دول مجلــس 
التعــاون مــن خــال االختــاط بينهــم علــى 
مــدار أيــام الملتقــى، باإلضافــة إلــى تنميــة 

روح االنتماء فيهم.
بــن  علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  ونــوه 
خليفة آل خليفة بجائزة النجم الواعد التي 
تســهم في إعداد جيل متميز من المبدعين 
الصغــار، يكــون قــادرا على خدمــة مجتمعه 
ووطنه، من خال تكريم األطفال المبدعين 
للمحافظــة علــى روح اإلبــداع والعلــم فــي 
المجتمع، وإبراز إنجازات الطلبة المتميزين 
وأصحــاب المواهــب واإلنجــازات العالميــة 
وتســليط الضــوء على األطفــال المتميزين؛ 
لهــم  والرعايــة  الخدمــات  تكثيــف  بهــدف 
مــن قبــل الجهــات المعنية والداعمــة للطلبة 
الموهوبيــن بالمملكــة، بما يســهم في تحفيز 
إلبــراز  البحريــن  بمملكــة  األطفــال  جميــع 
مواهبهم من خال المشاركة في الفعاليات 

والمسابقات داخل المملكة وخارجها.
الكلمــة  جمعيــة  بتعــاون  ســموه  نــوه  كمــا 
الطيبة واالتحاد العربي للتطوع في تنظيم 
الفاعــل  الــدور  يؤكــد  الــذي  الملتقــى،  هــذا 
لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة البناءة 
قيــم  علــى  الجديــدة  األجيــال  تنشــئة  فــي 
وســلوكيات إيجابيــة تســهم فــي اكتشــاف 

المبدعين ورعايتهم.
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العاهل يتلقى تهنئة سلمان بن إبراهيم

شهر  خــال  البحرين  مملكة  تستضيف 
لعمليات  الثاني  المؤتمر  المقبل  فبراير 
بالتعاون  يعقد  الــذي  واإلنقاذ،  اإلطفاء 
والرابطة  السعودية  أرامكو  شركة  مع 

الدولية لرؤساء اإلطفاء. 
للمؤتمر، عقد  الجيد  اإلعــداد  وفي إطار 
ــإدارة الــعــامــة لــلــدفــاع  ــ الــمــديــر الــعــام لـ
نظيره  مــع  تنسيقيا  اجتماعا  الــمــدنــي، 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من 
منطلق مشاركة الدفاع المدني السعودي 

في المؤتمر كشريك إستراتيجي.
الــمــؤتــمــر عــددا  الــمــقــرر أن يبحث  ومـــن 
العلمية ذات  الموضوعات واألوراق  من 
في  المدني  الدفاع  عمل  بتطوير  الصلة 

مجاالت اإلطفاء واإلنقاذ.
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مجلس المحرق البلدي

أعلن رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي تدشــين برنامج زيارات أعضاء المجلس بأكملهم إلى أهالي المحرق الكرام. وأشــار إلى 
أن البرنامج سيتكرر مرة كل أسبوعين، حتى يغطي جميع دوائر المحرق بدًءا من الدائرة األولى ووصواًل إلى الثامنة، إذ يهدف البرنامج 
إلــى تأســيس مرحلــة مــن العمــل الجماعي يؤكــد فيها وحدة المجلس والصــورة التنموية الشــاملة التي تهدف هذه المؤسســة المنتخبة إلى 

تحقيقها على نطاق المحرق العزيزة وهو ما ال يتحقق سوى بالتفاهم والتفاعل المباشر مع الجمهور.

وأكــد العضو البلدي عــن الدائرة األولى 
اجتمــاع  أول  أن  المناعــي  وحيــد 
ســيعقد بيــن األهالــي وأعضــاء مجلس 
األربعــاء  يــوم  فــي  البلــدي  المحــرق 
بــن  بصالــة   2019 ينايــر   16 الموافــق 

 7:30 الســاعة  البســيتين  فــي  دينــة 
مســاء. ودعــا المناعــي أهالــي الدائــرة 
البســيتين  فــي  المقيميــن  األفاضــل 
وآريف والســاية بمجمعات )225، 226، 
بمرئياتهــم  التقــدم  إلــى   )229  ،228

وماحظــات  وطلبــات  مقترحــات  مــن 
وشــكاوى إلى العضو البلدي قبل موعد 
اللقاء؛ ليتســنى الرد على ما أمكن منها 
اللقــاء  مــن  مثمــرة  بنتائــج  والخــروج 

المرتقب.

ــعــمــل الــجــمــاعــي ــة مـــن ال ــدف تــأســيــس مــرحــل ــه ب

“المحرق البلدي” يدشن زيارات األهالي
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أكد مدير إدارة الخدمات الهندسية واالستثمار بالمحافظة الجنوبية خالد حاجي أن المحافظة تحرص على توفير الخدمات والتسهيات 
الازمة لمرتادي البر، وذلك بالمتابعة المستمرة من محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، منوها إلى تخصيص 
مكتــب لــكل جهــة تعمــل علــى تأمين موســم البر وتحديد مناطق آمنــة مخصصة للتخييم وبعيدة عــن آبار النفط والغاز بالتعاون مع شــركة 
“تطوير” للبترول وعمل خريطة تفصيلية واضحة وتحديد مناطق للعوائل ومناطق عامة وأخرى مخصصة لألنشطة التجارية والشركات.

وأشار في برنامج “األمن” اإلذاعي الذي 
لإلعــام  العامــة  اإلدارة  تعــده وتقدمــه 
والثقافــة األمنيــة بالتعــاون مــع إذاعــة 
البحرين، إلى أن سمو محافظ الجنوبية 
دائًما ما يوجه اللجنة العليا لموســم البر 

إلى الزيارات الميدانية وتنظيم حمات 
ونقــاط  للمخيميــن  وتثقيفيــة  توعويــة 
العامــة  اإلدارة  مــع  بالتعــاون  مروريــة، 
للمــرور واإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي 
البــر. الجنوبيــة طــوال موســم  وبلديــة 

شــرطا،   18 هنــاك  أن  حاجــي  وأوضــح 
يجــب أن يلتــزم بهــا المخيمــون، ومــن 
أبرزها أن يتجاوز عمر المخيم 21 ســنة 
وأن يكون التخييم باألماكن المسموحة 

مع الحفاظ على الحياة الفطرية.

ــن علي ــخ خــلــيــفــة بـ ــي ــش ــو ال ــم ــن س بــمــتــابــعــة مـ

“الجنوبية”: تسهيالت لمرتادي البر

رفــع األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيم آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل الباد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة؛ بمناســبة تقليد جالته 
وسام نجمة األكاديمية الكبرى من الدرجة األولى باسم علماء األكاديمية 

الروسية للعلوم الطبيعية.

وأكد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم آل 
خليفــة أن هــذا الوســام الرفيــع يعــد 
تقديرا لجهود جالة الملك وحرصه 
مجــاالت  مختلــف  تطويــر  علــى 
العلــوم والتكنولوجيــا ودوره الكبير 
فــي تعزيــز العاقــات الوطيــدة بيــن 
مملكــة البحرين وروســيا االتحادية 
المجــاالت،  مختلــف  فــي  الصديقــة 
والتعــاون  التنســيق  بينهــا  ومــن 
العلــوم  مجــال  فــي  المشــترك 

واألبحاث.
وأشــار إلــى أن حــرص جالــة الملك 
على تنميــة عاقات مملكة البحرين 
يجســد  العالــم  دول  مختلــف  مــع 
الرؤيــة الحكيمــة لجالتــه باالنفتاح 
العالــم وتعزيــز  علــى مختلــف دول 
مكانة المملكة على الســاحة الدولية 
بمــا يعزز من تحقيق أهداف التنمية 

مختلــف  فــي  للمملكــة  المســتدامة 
المجاالت، داعيا هللا عز وجل أن أن 
ينعــم علــى جالتــه بموفــور الصحة 
البحريــن  والســعادة، وعلــى مملكــة 
بمزيٍد من التقدم واالزدهار في ظل 

قيادة جالته الحكيمة.

الشيخ سلمان بن إبراهيم

األمير خليفة والسيد محمود
Û  المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى ســمو الشــيخ عيســى بــن

يــزال، يوصــف عــن حــق  ســلمان آل خليفــة كان، وال 
وحقيقــة، بأنه أمير التواضع والكرم والوفاء واألخاق 
الرفيعــة الفاضلــة، ولــم َيِحــد عــن هــذا المنحــى أو يقل 
عــن ذلــك القــدر خلفــه الصالــح صاحــب الجالــة الملك 
المفدى، وشــقيقه الوفي صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء الموقــر، وحفيده البــار صاحب الســمو الملكي 

ولي العهد األمين.
Û  ومن بين المناقب العديدة التي تحلى بها سمو الشيخ

عيســى )طيــب هللا ثــراه( الوفــاء والعرفــان لــكل مــن 
خــدم وأعطــى وضحى مــن أجل البحرين مــن األحياء 

واألموات. 
Û  وقــد رأيت بعيني وســمعت كما ســمع الكثيــرون غيري

لمــرات عــدة، وفي مناســبات متفرقة، المغفــور له بإذن 
هللا تعالــى، فــي مختلــف لقاءاتــه واجتماعاتــه، وهــو 
واإلكبــار  بالتقديــر  وَيتذكــر  ــم  وَيترحَّ وُيشــيد  ُيثنــي 
مواقــف وأفعال وإنجازات رجــال البحرين ممن تفانوا 
المراكــز  بــكل إخــاص فــي مختلــف  وأفنــوا حياتهــم 
والمواقع، ومن شرائح وأطياف المجتمع كافة، وكانت 
ثمة أســماء عدة تتكرر بانتظام ال أســتطيع ســردها هنا 
لضيــق المســاحة وخشــية أن أبخــس أحدا حقــه أو أن 

أغفل أو تخونني الذاكرة عن ذكر أي منهم.
Û  وألن حســن الطالع شــاء أن يضعني في موقع ومسافة

قريبــة مــن األميــر خليفــة بــن ســلمان رئيــس الــوزراء 
الموقر، فقد وجدت، بشــكل مباشــر وبصــورة واضحة، 
الشــيء ذاته يتكرر، ورأيت في ســموه شــخصا تجلت 
فيه صفات الوفاء، وتنضح من وجدانه مكارم وشمائل 
التقديــر والعرفــان لكل إنســان أعطى وســاهم في بناء 
صــروح هــذا الوطن، وهنــا أيًضا ال ينفــك األمير خليفة 
عــن ذكر أســماء محفورة فــي ذاكرته وقلبــه، وأود في 
هــذه الوقفــة القصيــرة أن أشــير إلى واحــد ممن يتكرر 
ذكرهــم علــى لســان خليفــة بــن ســلمان، وهــو المرحوم 
السيد محمود بن السيد أحمد العلوي؛ لما لعاقة هذين 
الرجليــن مــن دالالت ومعــاٍن عميقــة من بينهــا االبتعاد 

والنفور من االصطفاف المذهبي المزعوم.
Û  التحــق الســيد محمــود العلــوي بالجهــاز الحكومــي في

وظيفــة بســيطة، ثــم أصبــح مديــًرا لدائــرة الحســابات 
بحكومــة البحرين وأحد الســواعد المســاندة التي كان 
يعتمــد عليهــا ويثــق بها حاكــم البحرين آنــذاك المغفور 
لــه بــإذن هللا تعالى صاحب العظمة الشــيخ ســلمان بن 
ــا نالــت البحرين اســتقالها أصبح  حمــد آل خليفــة، ولمَّ
الســيد محمــود العلوي وزيًرا للمالية إلــى أن انتقل إلى 

جوار ربه.
Û  وعندما يتحدث األمير خليفة عن الســيد محمود، فإّن

حديثه ينبع من القلب وتنعكس أحاسيسه في نظراته 
وتعابيــر وجهــه التــي تفصــح عن كــم هائل مــن المودة 

والتقديــر التــي يكنهــا ســموه لهــذا الرجــل، فهــو يؤكــد 
دائًمــا أّن الســيد محمــود كان شــخصية متميــزه فريدة 
مــن نوعهــا، كان معروًفــا بالدقــة واالنضبــاط وااللتــزام 
والــوالء  والتفانــي  اإلخــاص  قيــم  بأســمى  ومتحلًيــا 
وروح المســؤولية، كان شــديد الحــرص علــى مصلحــة 

الباد وأهلها ومحل ثقة الجميع.
Û  يقول األمير خليفة لقد كان الســيد محمود نزيًها أميًنا

مخلًصــا ومحًبــا للبحريــن وأهلهــا، وســنظل متشــبثين 
بذكــراه العطــرة وال يمكــن أن ننســى عطــاءه وتفانيــه 

وإخاصه.
Û  هــذا الموقــف النبيــل من قبــل األمير خليفة بن ســلمان

األريحيــة  صــور  أروع  يعكــس  محمــود  الســيد  تجــاه 
والتقدير والوفاء، تلك القيم التي اختفت من مفردات 
وقواميــس السياســيين فــي عصرنــا الحاضــر بالــذات، 
ولــم تعــد تحكــم العاقــات فيمــا بينهــم، ولــم يعــد فــي 
أدبيات السياســة اآلن شــيء اســمه االلتزام أو الوفاء، 
مبــادئ  علــى  ترتكــز  بقواعــد  القيــم  هــذه  واســتبدلت 
األنانية والمصلحة الذاتية والتنكر لألصدقاء والحلفاء 
ورفقــاء الــدرب والتضحيــة بهــم عنــد الضــرورة أو إذا 
لــزم األمــر، كمــا أّن العاقــات اإلنســانية فــي السياســة 
وبين السياســيين أصبحت كبعض الســلع االستهاكية 
لهــا “مــدة صاحيــة” تنتهــي بانتهــاء المصلحــة، وفــي 
السياســة بات كل فرد أو مســؤول كحصان الســباق له 

شــوط يؤديــه ثم يخرج مــن الحلبة بعد أدائــه، انطاًقا 
 A horse( مــن القاعــدة التي تقــول؛ لكل حصان شــوط

.)for a course
Û  راســخة اآلن  صــارت  قاســية  وقواعــد  مبــادئ  وثمــة 

وثابتة في الممارســات السياســية وفي علم السياســة 
واإلدارة، وتزداد رســوًخا وثباًتا مع مرور الوقت، وهي 
تدور حول ضرورة تغليب المصلحة على أية اعتبارات 

أخرى أو أية قيم أخاقية أو عاقات إنسانية. 
Û  فقد تعلمنا وعلمتنا األيام وقال لنا السياسي اإلنجليزي

المحنــك الراحــل ونســتون تشرشــل، بــكل وضــوح، إن 
في السياســة، من حيث المبدأ والتطبيق، ليســت هناك 
صداقــات دائمــة وال عــداوات دائمــة إنما هنــاك مصالح 
دائمــة، ونحــن نرى اليــوم أن الرئيــس األميركي دونالد 
ترامــب، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، هــو من أشــطر 

وأنبه طاب هذه المدرسة بل من أبرع أساتذتها.
Û  إال أن ملــوك وحــكام وأمــراء آل خليفــة الكــرام بشــكل

خــاص، واألســر األخــرى المالكــة والحاكمــة فــي الدول 
العربيــة فــي الخليــج العربــي عموًمــا، ال ينتمــون إلــى 
صفــوف هــذه المدرســة وال يؤمنــون بمبادئهــا، ولذلــك 
فإنهــم يعانــون ويجــدون صعوبــة فــي تقبــل والتفاعل 
والتأقلــم مــع تقلبات السياســيين والسياســات الدولية 
التي لم تعد تمت إلى قيم الوفاء وااللتزام واإلخاص 

ِبصلة.

عبدالنبي الشعلة

مناقشة 117 طلبا حكوميا جديدا
تنفيـذا لـبـرنـامـج الـتـوازن المـالـي

فــي إطار تنفيذ برنامج التوازن المالي، ترأس 
وزيــر اإلســكان باســم الحمــر، اجتمــاع فريــق 
المصروفات التشــغيلية األخرى؛ لبحث خفض 
بمحتــوى  المدرجــة  التشــغيلية  المصروفــات 
المالــي  التــوازن  لبرنامــج  الســت  المبــادرات 
الهــادف إلى تحقيق التــوازن بين المصروفات 

واإليرادات الحكومية بحلول العام 2022.

)مــن  حكوميــا  طلبــا   117 االجتمــاع  وبحــث 
وزارات وهيئــات(، إذ تــم مــن بينهــا إقرار 101 
طلــب؛ ليرصــد الفريــق دراســة إجمالــي 1279 
طلبــا حكوميــا، وإقــرار 1144 طلبــا، واالعتذار 

عن 135 طلبا.
وتمخض االجتماع بعد أن تمت دراســة جميع 
أن  بالفريــق،  المختصيــن  ِقبــل  مــن  الطلبــات 

يتــم تســليم وزارة الماليــة واالقتصاد الوطني 
إعــداد  بعدهــا  ليتــم  المقترحــة؛  التوصيــات 
التقاريــر الازمــة لعرضها على اللجنة الوزارية 

للشــؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي 
التي ســتتخذ القرار النهائي بشأنها، بالموافقة 

أو الرفض أو إعادة التقييم.

المنامة - وزارة اإلسكان


