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مــع  بالتعــاون  المحــرق  محافظــة  نظمــت 
بــوزارة  المدنــي  للدفــاع  العامــة  االدارة 
المحــرق  دار  مــع  وبالتنســيق  الداخليــة 
لرعايــة الوالدين محاضــرة توعوية بعنوان 
“الســامة العامــة لربــات البيــوت”، فــي مقر 
الــدار فــي البســيتين. وتضمنــت المحاضرة 
اشــتراطات  عــن  تفصيلــي  شــرح  تقديــم 
األضــرار  مــن  الوقايــة  وكيفيــة  الســامة 
التــي قد تحدث بســبب تســرب الغاز وذلك 
لرفــع الوعــي لدى ربات البيــوت مع ضرورة 

الحــرص علــى تثقيــف العامــات بالمنــازل، 
مــن اجــل ضمــان آليــة الســامة فــي المنزل 
وكيفيــة التعامــل مــع الحــوادث فــي حــال 
استحســان  المحاضــرة  وقوعها.ونالــت 
منتسبات الدار حيث كان لها األثر اإليجابي 
فــي االســتفادة والتوعيــة. وتقدمــت إدارة 
علــى  المحــرق  لمحافــظ  بالشــكر  الــدار 
االهتمام بتنظيم الفعاليات التي من شــأنها 
الحفــاظ علــى ســامة المجتمــع وترســيخ 

قواعد الشراكة المجتمعية.

الدفاع المدني يوعي “ربات البيوت”

إنجاز 20 % من تطوير حديقة المحرق الكبرى بالمرحلة الثانية
ــن والــمــقــيــمــيــن ــي ــن ــواط ــم ــل ــة ل ــدم ــق ــم ــاء بــالــخــدمــات ال ــ ــق ــ ــال: االرت ــ ــغ ــ وكـــيـــل األش

قــام وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديــات فــي 
والتخطيــط  وشــؤون  األشــغال  وزارة 
العمراني الشــيخ محمد بن أحمد آل خليفة 
بزيــارة تفقدية إلى حديقــة المحرق الكبرى 
المرحلــة  أعمــال  ســير  علــى  خالهــا  اطلــع 

الثانية من تطوير الحديقة المائية.
وأكــد وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديــات” أن 
مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى، يتم 
تنفيــذه بتوجيه مــن رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفة ومتابعة من وزير األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيط العمراني عصام خلف 
لبلديــة  البلــدي  المجلــس  مــع  وبالتنســيق 
المحــرق، والتــي مــن المؤمــل االنتهــاء منها 

خال النصف األول من العام 2020”.
إنشــاء حديقــة  إعــادة  “مشــروع  إن  وقــال 
المحــرق الكبــرى يعتبــر مــن أهــم المشــاريع 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  تتطلــع  التــي 

البلديــات لتنفيذهــا لما للمشــروع من أهمية 
وذلك لموقع الحديقة اإلستراتيجي بالقرب 
ومســاحتها،  الدولــي  البحريــن  مطــار  مــن 
وبمســاحة  هكتــارات   9 عــن  تزيــد  والتــي 
مســطحات خضــراء تصل إلــى 34 ألف متر 
مربع”، مشــيرا إلى أن المشــروع يأتي ضمن 
بالخدمــات  االرتقــاء  فــي  الــوزارة  أهــداف 

المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن مــن خال 
خلــق بدائل وخيارات متعددة أمام مرتادي 

الحدائق والمتنزهات”.
ولفــت إلى أن المرحلة الثانية تشــتمل على 
أعمــال تهيئــة الموقــع وإنشــاء شــبكة الري، 
واإلضــاءة،  الكهربائيــة  األعمــال  وتنفيــذ 
ومبنــى اإلدارة، ومبانــي الخدمــات عــاوة 

مظللــة  وجلســات  ممشــى  إنشــاء  علــى 
محيطة بالممشى مع تركيب ألعاب متنوعة 
لألطفــال، كمــا ســيتم توفيــر ألعــاب خاصــة 
إضافــة  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  بفئــة 
إلى أعمال التشــجير والتجميل، مشيرا إلى 
أن عــدد مواقــف الســيارات تصــل إلــى 500 
موقــف. وتابــع كمــا أن “المشــروع يتضمــن 

الموقــع  )مســاحة  مواقــع   6 عــدد  اســتثمار 
الواحــد تبلــغ نحــو 480 متــرا مربعــا( ضمــن 
حديقــة المحــرق الكبــرى وذلك في أنشــطة 
مطاعم ومقاٍه”. كما كشف خال الجولة عن 
انتهــاء المرحلة األولــى من تطوير الحديقة 
المائيــة، والتــي تشــمل إعــادة بنــاء الســور، 
مشــيرا إلــى أن 20 % مــن أعمــال المرحلــة 

الثانية قد تم االنتهاء منها”.
المنطقــة  تجهيــز  روعــي  “كذلــك  وتابــع 
الخضــراء المفتوحة المتعددة االســتخدام، 
بأنــواع  الحديقــة  تزويــد  جانــب  إلــى 
متخلفــة مــن األشــجار واألغطيــة النباتيــة 
والشــجيرات، إضافــة إلــى توفيــر عــدد مــن 

مواقف للسيارات والمباني الخدمية”.
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“الشورى” يشارك في منتدى عن التنمية المستدامة
الفرص تكافؤ  تعزيز  في  الصناعي  واالبتكار  التحتية  البنية  دور  بحث 

يشــارك وفــد مــن مجلــس الشــورى يضــم 
عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
أحمد سالم العريض، وعضو لجنة المرافق 
علــي،  محمــد  بالمجلــس  والبيئــة  العامــة 
العالمــي  البرلمانــي  المنتــدى  أعمــال  فــي 
المســتدامة،  التنميــة  الثالــث عــن أهــداف 
الــذي ســيقام فــي جزيــرة بالــي بجمهورية 
 3 مــن  الفتــرة  فــي  الصديقــة،  إندونيســيا 
عنــوان  تحــت  الجــاري،  ســبتمبر   5 الــى 
“مكافحة عدم المســاواة مــن خال الدمج 

االجتماعي والمالي”.
سيشــهد  المنتــدى  أن  العريــض،  وأوضــح 
مناقشــة عــدد مــن الموضوعــات المتعلقــة 
المســتدامة، مــن خــال  التنميــة  بأهــداف 

الوقــوف على عدد من األهــداف المرتبطة 
بعنــوان المنتــدى، مشــيرا إلــى أن جلســات 
البنيــة  دور  لبحــث  ســتخصص  المنتــدى 
فــي تعزيــز  الصناعــي  التحتيــة واالبتــكار 
تكافــؤ الفرص، وأهميتهــا في القضاء على 

عدم المساواة وخلق مجتمعات شاملة.
وقال العريض إن جلسات المنتدى ستشهد 
نقاشــا حول ضمان حصــول مناطق الريف 
علــى إمــدادات الميــاه النظيفــة والصــرف 
الصحي والنظافة، ذلك إلى جانب مناقشة 

ســبل تعزيز الشراكة للوصول إلى التمويل 
الشامل.

من جانبه، أكد محمد علي أهمية المشاركة 
فــي أعمــال المنتــدى، خصوصا أنــه يبحث 
موضوعات تمثل أولوية مشتركة لمختلف 
الــدول والمجتمعــات، وتتزامــن مع ســعيها 

المستمر لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفــت إلــى أن مشــاركة مجلــس الشــورى 
فــي هذا المنتدى تأتي حرصا من المجلس 
علــى إبراز المنجزات والتقدم الذي حققته 
مملكــة البحرين في تنفيــذ أهداف التنمية 
الجهــود  بيــان  جانــب  إلــى  المســتدامة، 
التــي تبذلهــا الســلطة التشــريعية لمواءمة 
التشــريعات مــع برامــج وخطــط الحكومة 
الموقــرة الهادفــة لتعزيــز التنميــة الشــاملة 

والمستدامة بمملكة البحرين.

جاكرتا -بنا

محمد عليأحمد العريض

أصداء زيارة تاريخية عبدالنبي الشعلة

Û  الزيــارة الرســمية التــي قــام بهــا لمملكــة البحرين في
الهنــد  جمهوريــة  وزراء  رئيــس  الماضــي  األســبوع 
وموفقــة  ناجحــة  كانــت  مــودي  نارينــدرا  الصديقــة 
بــكل المقاييــس والمعاييــر، بحيــث ظلــت أصداؤهــا 
تتــردد فــي مختلف أوســاط ودوائر اتخــاذ القرار في 
دلهــي العاصمــة. فقــد أدت هــذه الزيــارة إلــى توثيــق 
عــرى الصداقــة بيــن البلديــن وجســدت عمــق ومتانة 
العاقــات والصــات التاريخيــة التــي تربــط بينهمــا، 
كما عكســت إدراك الدولتيــن وحرصهما على ضرورة 
توثيــق هــذه الروابــط وتعزيزها لمواجهــة التحديات 

والمستجدات.
Û  وكان ثمــة تطابــق تــام فــي المواقف ووجهــات النظر

بشــأن جملــة مــن القضايــا كان أبرزهــا إدانــة اإلرهاب 
والتطــرف بجميــع أشــكالهما ومظاهرهمــا، مــا يفرض 
لمكافحتهمــا  والتنســيق  التعــاون  تعزيــز  ضــرورة 
والتصــدي لهمــا وتبــادل المعلومــات واالســتخبارات 

في هذا المجال.
Û  وقــد تــم االتفــاق بيــن قيادتــي البلديــن علــى تطويــر

االقتصاديــة  المجــاالت  فــي  التعــاون  وتعزيــز 
آفــاق  إلــى  الثقافــي وامتــد  واالســتثمارية والتبــادل 
التعــاون فــي مجاالت الدفاع واألمــن وحماية ممرات 
الخارجــي  الفضــاء  واستكشــاف  والنفــط  التجــارة 
واألمن الســبراني بما في ذلك منع اســتخدام الفضاء 
اإللكتروني لنشر اإلرهاب والتطرف واإلضرار بالوفاق 
االجتماعــي، إلى جانــب التعاون في الميادين العلمية 

وشؤون الطاقة والتكنولوجيا والتعليم العالي.
Û  ،هــذه النتيجــة تعني أن زيارة رئيس الــوزراء الهندي

وزراء  رئيــس  بهــا  يقــوم  رســمية  زيــارة  أول  وهــي 
هنــدي للبحريــن، أحدثت قفــزة نوعية فــي العاقات 
بيــن البلديــن بل إنها هيأت األرضيــة ووفرت المرتكز 
النطــاق عاقــات الهنــد بالدول العربية فــي المنطقة 
مــن نمطهــا التقليــدي إلــى مســار التعــاون والشــراكة 
اإلســتراتيجية، وهو هدف أو مطلــب لطالما ارتفعت 

هــذه  علــى  الحريصيــن  جميــع  وأصــوات  أصواتنــا 
العاقات منادية بتحقيقه.

Û  وفــي كل األحــوال فقــد خرجــت البحريــن مــن هــذه
الزيــارة بحصيلــة وافــرة مــن المكتســبات التــي مــن 
وخصائصهــا  االســتراتيجية  مكانتهــا  بــروز  أهمهــا 
اإلنســانية والحضاريــة، وأصبــح أمامهــا اآلن فرصــة 
ومســؤولية أخذ زمام المبــادرة وقيادة عملية انتقال 
إلــى مســتوى  الهنديــة برمتهــا  الخليجيــة  العاقــات 
“الشــراكة اإلســتراتيجية”، عندهــا ســترتفع وترتقــي 

مكانة البحرين القيادية في المنطقة.
Û  وقد اكتســبت زيــارة رئيس الــوزراء الهندي للبحرين

أبعــاًدا تاريخيــة وإنســانية وحضارية متميــزة عندما 
التقــى فــي قصــر القضيبيــة بعــدد مــن أوالد وأحفــاد 
أقدم جالية هندية في المنطقة، الذين نزح أجدادهم 
وآباؤهــم التجــار الهنــود قبــل أكثــر مــن مئتــي عــام 
لاســتقرار واإلقامــة فيهــا كوطــن ثاٍن لهم يمارســون 
حريــة  بــكل  االعتياديــة  وحياتهــم  تجارتهــم  فيــه 
وأمــان، كما التقى الســيد مــودي بأكثر من 15 ألًفا من 
المواطنيــن الهنود المقيمين فــي البحرين، اكتظ بهم 
األســتاد الرياضــي مــن الذيــن يعملــون فــي البحريــن 
فــي مختلــف األعمــال والوظائــف ومختلــف المواقــع 
والمراكــز وينحــدرون مــن مختلف األديــان واألعراق 
والطوائــف بالهنــد، والذيــن أضافــوا بوجودهــم فــي 
البحريــن مزيــًدا مــن الرونــق والبهــاء إلــى نســيجها 
االجتماعــي، وعــززوا مــن قيــم التعايــش والتســامح 
وقبــول اآلخــر التــي يتميــز بهــا المجتمــع البحرينــي، 
وســاهموا وال يزالون بكل إخاص في بناء وتشــييد 

صروحها العمرانية واالقتصادية.
Û  أمــا زيــارة مــودي لمعبــد شــريناتجي الهندوســي فقد

علــى  عــام  مئتــي  بمــرور  االحتفــال  مــع  تصادفــت 
تأسيســه بوســط مدينــة المنامــة العاصمــة، ليصبــح 
أول وأقــدم معبد هندوســي يقام في منطقة الخليج 
المعالــم  مــن  َمعلًمــا  بذلــك  وليقــف  بأســرها،  العربــي 

الشــاهدة علــى ريــادة البحرين وأســبقيتها وتمســكها 
والتزامهــا بقيــم حريــة التعبــد والمعتقــد والتســامح 
والتعايــش والتعدديــة وقبــول اآلخــر، وليعكس بكل 

وضوح جمال وتنوع النسيج االجتماعي.
Û  لقد لمس وشاهد رئيس وزراء الهند بأم عينيه، ومن

خالــه شــاهد العالــم بأســره أن البحريــن قــد وفــرت 
وال تــزال توفــر الضمانــات الكفيلــة بتهيئــة األجــواء 
بحقوقهــم  التمتــع  للجميــع  تتيــح  التــي  والظــروف 
الدينية وممارســة طقوسهم وشعائرهم بحرية تامة، 
وإقامــة المرافــق والمنابــر التــي تمكنهم من ممارســة 
هــذه الحقــوق بــكل حرية وأمــان من مســاجد ومآتم 
والهنــدوس  لليهــود  ومعابــد  للمســيحيين  وكنائــس 
وغيرهــم، كمــا تصادفــت زيــارة الســيد مــودي لهــذا 
تجديــده  مشــروع  بتدشــين  االحتفــال  مــع  المعبــد 

وتطويره وتوسعته.
Û  وفــي إطــار عاقة الهند بدول المنطقــة فإن للبحرين

األســبقية في إرســاء الروابــط التاريخيــة والتواصل 
الحضــاري عندمــا أصبحت دلمون حلقــة الوصل بين 
حضــارة وادي اإلندس وحضــارة ما بين النهرين قبل 
أكثــر مــن 5 آالف ســنة، واســتقبلت الهند تجــار اللؤلؤ 
البحرينييــن عندمــا كان اســتخراج اللؤلــؤ وتجارتــه 
تمثــل عصــب الحيــاة والتجارة في الــدول الخليجية 

قبل أكثر من قرن.
Û  اجتذبــت التــي  المناطــق  أول  كانــت  والبحريــن 

واســتضافت رجــال أعمــال وأســر وبيوتــات تجاريــة 
هنديــة نزحــت قبــل أكثــر مــن قرنيــن إلــى البحريــن 
واســتقرت بها وجعلتها رأس الجســر ومركز ومنطلق 
تجــارة الهنــد فــي المنطقــة فــي ذلــك الوقــت، وقبــل 
نيلها االســتقال استفادت واســتقطبت البحرين قبل 
غيرهــا مــن دول المنطقــة الكفاءات اإلداريــة الهندية 
فــي قطاعــات عــدة منهــا الجمــارك والشــؤون الماليــة 
والخدمــات الصحيــة وغيرهــا، وبعــد الثــورة النفطية 
الكفــاءات  مــن  االســتفادة  إلــى  التعــاون  هــذا  تمــدد 

والمهــارات والخبــرات واأليــدي العاملــة الهنديــة فــي 
المجاالت كافة.

Û  وكمــا هــو واضــح فإن البحريــن تجمعهــا بالهند أعمق
الوشائج الحضارية واإلنسانية، والصات التاريخية، 
واألهداف والمصالح المشتركة، وااللتزام بقيم السلم 
والتســامح والتعايش، والحرص على مبادئ االنتماء 
والوحــدة الوطنية، وهي بذلك مرشــحة ومهيأة، كما 
ذكرنــا، ألخــذ زمــام القيادة والمبــادرة لتكون المحطة 
والمرتكــز التــي تتبلــور فيهــا وتنطلــق منهــا الجهــود 
والبرامــج واألفــكار والمشــاريع الهادفــة إلــى تحقيق 
بيــن  اإلســتراتيجية  والشــراكة  والتعــاون  التكامــل 
الهنــد والــدول العربيــة فــي الخليــج العربــي، وهــذا 
األمــر يتطلــب الشــروع فــي متابعــة وتفعيــل مــا ورد 
التواصــل  وتكثيــف  للزيــارة،  الختامــي  البيــان  فــي 
وتبــادل الزيارات بيــن كبار المســؤولين والمختصين 
فــي البلديــن، وتحفيز ودعم اللجنــة العليا البحرينية 
اجتماعاتهــا،  انتظــام  وضمــان  المشــتركة  الهنديــة 
والتنســيق مع لجنــة الحوار اإلســتراتيجي الخليجي 
الهندي التي تتخذ من الرياض مقًرا لها وتتولى أمانة 
مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية تمثيل الدول 
الخليجية األعضاء فيها، وتوحيد الجهود والشــروع 
في تنفيذ مشــاريع مشــتركة في مجاالت الدراســات 
واألبحاث والتطوير، والصناعات المشتركة خصوصا 
والطاقــة  والغــاز،  والنفــط  العســكرية،  الصناعــات 
والــري  والزراعــة  المعلومــات،  وتقنيــة  المتجــددة، 
مــن  وغيرهــا  الفضــاء  وعلــوم  التصحــر،  ومحاربــة 
المجــاالت الحيويــة، واالســتفادة مــن تجــارب الهنــد 
ومــن حجــم ســوقها االســتهاكية، إذ يتجــاوز عــدد 
سكانها 1.3 مليار نسمة ُتَكون الطبقة الوسطى منهم 
أكثــر من ســكان دول المجموعــة األوروبية مجتمعة. 
وبمثــل هــذه المبــادرات والمشــاريع تتحقق الشــراكة 
اإلســتراتيجية بيــن دول الخليــج العربية وجمهورية 

الهند الصديقة.

محرر الشؤون المحلية


