
االبتــكار  فــي مســابقة  للمشــاركة  المقترحــات  تقديــم  فتــرة  انتهــاء  تــم 
الحكومــي )فكــرة( في نســختها الثالثة، التي تأتي تنفيــًذا لتوجيهات ولي 
العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة  إيماًنــا بالــدور الحيــوي للطاقــات البحرينيــة في مواصلة مســيرة 
التحديــث والتطويــر، بما يســهم فــي دعم التمّيــز في الخدمــة الحكومية 

ويحقق تطلعات المواطنين.

لمســـابقة  التقديـــم  بـــاب  وكان 
االبتـــكار الحكومـــي في نســـختها 
الثالثـــة قـــد فتـــح فـــي 1 نوفمبـــر 
حتـــى أمـــس، حيـــث تـــم اســـتالم 
جميع المقترحات التي تم التقدم 
بهـــا، لتبـــدأ مرحلة مراجعـــة كافة 
المقترحات من قبل لجان التقييم 

من ذوي االختصاص.
االبتـــكار  مســـابقة  وأثبتـــت 

نجاحهـــا  )فكـــرة(  الحكومـــي 
والمميـــزة  المبتكـــرة  باألفـــكار 
التـــي تـــم طرحها في النســـختين 
وبرهنـــت  والثانيـــة  األولـــى 
وتيـــرة  تســـريع  فـــي  فاعليتهـــا 
إيجاًبـــا  وانعكســـت  اإلنجـــازات 
على مخرجـــات العمل الحكومي، 
كما أســـهمت في تحفيز الطاقات 
البحرينيـــة بمـــا يلبـــي التطلعـــات 

المنشـــودة ويتماشـــى مـــع رؤيـــة 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
وتتيح المســـابقة الفرصة إلشراك 
موظفـــي القطاع العـــام في وضع 
علـــى  القائمـــة  الخطـــط  وتنفيـــذ 
أداء  وتطويـــر  الخالقـــة  األفـــكار 
العمـــل الحكومي بمـــا يعود بالنفع 

والنماء على الجميع.
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مرحًبا بالرئيس جو بايدن
Û  علــى الرغــم مــن أن قــادة دول مجلــس التعــاون

كانــوا  األقــل،  علــى  غالبيتهــم  أو  الخليجــي، 
يفضلــون ويتمنــون فــوز الرئيــس ترامــب لــدورة 
رئاســية ثانيــة، إال أنــه مــن منطلــق أن السياســة ال 
تعتــرف بالتمنيــات، و”ليــس فيهــا صداقــات دائمة 
وال عــداوات دائمــة”، بــل إنهــا ترتكــز علــى أســاس 
الخليجيــة  الــدول  فــإن مصالــح  المصالــح فقــط، 
تقتضي المبادرة باإلســراع أو االســتعداد للتعامل 
مــع الواقــع، والتفاعــل وااللتحام، بــكل ثقة وعزم، 
بالرئيــس الجديــد وفريق عمله، والســعي لتحقيق 
طريــق  خارطــة  معالــم  لتحديــد  معهــم  توافــق 
مرتكــزة  الطرفيــن  بيــن  المســتقبلية  للعالقــات 
علــى قواعــد مشــتركة أساســها مكافحــة اإلرهاب 
والســالم  التنميــة  وتحقيــق  التطــرف  ومحاربــة 
فــي المنطقــة، وهــي أهــداف ال خــالف حولها بين 

الطرفين، وتتفق مع مصالحهما.
Û  لقــد بلغــت العالقات بيــن دول المجلــس، خصوًصا

ثالثي الســعودية والبحريــن واإلمارات ذروتها من 
القــوة والمتانــة فــي عهــد الرئيــس ترامــب، وليس 
ثمــة مــا يعــوق اســتمرارها علــى هــذا النهــج وهــذا 
المســتوى، وتطويرهــا واالرتقــاء بهــا إلــى األفضل 
فــي عهــد بايــدن، الــذي ال ولــن يختلــف عــن ســلفه 
فــي وضــع مصالح أميــركا الحيوية قبــل وفوق أي 

اعتبار.
Û  لعملــة وجهــان  والجمهورييــن  الديمقراطييــن  إن 

واحــدة، وأن أي تغييــر فــي السياســة الخارجيــة 
للديمقراطييــن تجــاه المنطقــة ســيكون محــدودا 
فــي الظــروف الراهنــة، وإن العالقــات الخليجيــة 
األميركيــة لــن تعــود مثلمــا كانــت عليــه فــي فتــرة 

رئاسة باراك أوباما كما يظن أو يتمنى البعض.
Û  إننــا علــى إدراك تام بأنه لكل رئيــس أميركي رؤية

يحاول تحقيقها فيما يتعلق بالسياســة الخارجية، 
إال أن ذلــك ممكــن مــا دامت تلك الرؤيــة باقية في 
االســتراتيجيات  مســارات  مــع  وتناغــم  انســجام 
العليــا للواليــات  المبنيــة علــى المصالــح  القوميــة 

المتحدة.
Û  الشــرق فــي  المتحــدة  الواليــات  اســتراتيجية  إن 

األوســط أخذت تتشــكل على أســاس أن مصالحها 
الحيويــة فــي هــذه المنطقــة بــدأت تتراجــع، منــذ 
بداية عهد باراك أوباما، واستمرت في عهد ترامب، 

وســيواصل بايــدن االلتــزام بهــذه االســتراتيجية، 
فأميركا تعتزم الخروج من هذه المنطقة بسالســة 
إن أمكن، بعد أن انتقل ثقل مصالحها الحيوية الى 
منطقــة شــرق وجنــوب شــرق آســيا وفــي مواجهة 
الصيــن؛ ممــا يقتضــي تكثيــف تواجدهــا فــي تلــك 
المنطقــة، وإيجاد ترتيبات أمنية بديلة في منطقة 
الشــرق األوســط تندمج فيها إســرائيل ويكون لها 
دور محــوري ضمــن منظومــة دفاعيــة تحول دون 
حدوث أي فراغ أمني يهدد حلفاءها في المنطقة.

Û  للواليــات العليــا  األميركيــة  المصالــح  كانــت  لقــد 
المتحــدة فــي منطقتنــا ترتكــز فــي األســاس علــى 
ثالثــة محــاور رئيســة، وهــي: اعتبــار المنطقة أحد 
خطوط التصدي األمامية لمواجهة المد الشيوعي 
أساســي  كمصــدر  المنطقــة  وحمايــة  الســوفيتي، 
إســرائيل  علــى  للحفــاظ  فيهــا  والتواجــد  للنفــط، 

وسالمتها.
Û  أهميــة تماًمــا  انعدمــت  طويلــة  ســنوات  ومنــذ 

المنطقــة االســتراتيجية كأحــد خطــوط التصــدي 
األماميــة لموجهــة المــد الشــيوعي الســوفيتي بعد 
انهيــار الشــيوعية واالتحاد الســوفيتي، كما تدنت 
أهميتهــا كمصــدر أساســي للنفــط مع ارتفــاع إنتاج 
النفط والغاز الطبيعي في الواليات المتحدة، ونمو 
مصــادر الطاقــة البديلة، واكتشــاف مكامن ضخمة 
الخليــج  منطقــة  خــارج  الطبيعــي  والغــاز  للنفــط 

العربي.
Û  أمــا بالنســبة لضمــان الحفــاظ علــى أمــن إســرائيل

وســالمتها، فــإن ذلــك قــد تحقــق بالفعــل بعــد أن 
نجحــت الواليــات المتحــدة، وعلــى مــدى ســنوات 
والتفــوق  األمنيــة  المنعــة  ترســيخ  فــي  طويلــة، 
العســكري إلســرائيل في المنطقــة، وبعد أن تخلت 
العربيــة عــن خيــار الحــرب ضدهــا، وفــي  الــدول 
الواقــع فإن، إســرائيل تحولت مــن دولة قلقة على 
ســالمتها، إلى دولة مســتعدة للمساهمة في ضمان 

سالمة دول المنطقة.
Û  والمهلليــن المصفقيــن  أول  مــن  بايــدن  كان  وقــد 

لنجــاح جهــود الرئيــس ترامب فــي تطبيع عالقات 
إســرائيل بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة 
البحرين وجمهورية السودان خالل األشهر القليلة 
الماضيــة، وفــي هــذا المســار فــإن بايــدن ســيعمل 
علــى دعم ما تــم التوصل إليه، وعلى تعزيز عملية 

اندمــاج إســرائيل االســتراتيجي فــي المنطقة بعد 
أن أصبحــت تتمتــع بعالقــات مفتوحــة مــع 5 دول 
عربيــة، وعالقــات مســتورة مع عدد أكبــر من ذلك، 
وســيدفع بايــدن دول عربيــة أخــرى لالنخراط في 
هــذا المســار، ومــن المتوقــع أن ينجــح فــي إقنــاع 
ثــالث دول عربيــة أخــرى علــى األقــل خــالل العام 
األول مــن واليتــه؛ انطالًقــا مــن عالقتــه المتينــة 
بإسرائيل، واقتناًعا منه بأن ذلك سيشجع إسرائيل 
وســيؤدي  للفلســطينيين،  تنــازالت  تقديــم  علــى 
إلــى تعزيــز جهود الســالم في المنطقــة؛ وعلى هذا 
المســار ال يوجــد أي تعــارض أو تبايــن بيــن موقف 

بايدن وقادة دول المجلس.
Û  إضافة إلى ذلك، فإن هناك تطابقا في وجهات النظر

واتفاقا تاما أيًضا بين الخليجيين والديمقراطيين 
على حل القضية الفلســطينية بالتفاوض وبالطرق 
الســلمية، وعلى أساس حل الدولتين، ورفض ضم 
األراضــي الفلســطينية واالعتــراض علــى توســيع 
المستوطنات، وتجاهل أو تخطي مشروع  “صفقة 
القــرن” الــذي طرحــه ترامــب قبيــل انقضــاء مــدة 

رئاسته.
Û  أو يحــذروا  أو  يروجــوا  أن  الكثيــرون  ويحــاول 

يخوفــوا دول المجلــس مــن حتميــة قيــام بايــدن 
بإعــادة تفعيــل أو إحيــاء االتفاق النــووي بصيغته 
األوبامية الذي عقدته الواليات المتحدة مع إيران 
والذي انســحب منه الرئيــس ترامب، هذا التحذير 
ال مبرر له، وهذا التخويف ال طائل منه وال أساس 
ال  وبايــدن  مســتحيلة،  الــوراء  إلــى  فالعــودة  لــه، 
يســتطيع أن يقــدم على هــذه الخطــوة، إدراًكا منه 
بالواقع الجديد الذي تعيشة المنطقة الذي يختلف 
عمــا كان عليــه أيــام أوبامــا، فقــد تغيــر هــذا الواقع 
جذريــا خــالل الســنوات األربــع األخيــرة، وتغيــرت 
نظــرة دول المجلس لطبيعــة األخطار والتهديدات 
التــي تواجههــا، وتبدلــت خارطة العالقــات البينية 
فيهــا، ونشــأ وضع سياســي واســتراتيجي مختلف 
بعد تكوين تحالف، معروف وغير معلن حتى اآلن 
بين أكبر وأقوى دول المنطقة سياســيا واقتصاديا 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  وهــي  وعســكريا، 
واإلمــارات ومصــر وإســرائيل إلى جانــب البحرين 
الــدول  بأهميتهــا االســتراتيجية القصــوى، وهــذه 
أصبحت بالفعل ترتبط بتوافق وانسجام ووضوح 

فــي الرؤية وتعاون فيما بينها، بايدن لن يســتطيع 
الــذي يرفــض  التحالــف  فــي وجــه هــذا  الوقــوف 

العودة إلى االتفاق النووي بنسخته األوبامية.
Û  إلــى جانــب ذلــك، فــإن بايــدن صديق حميــم قديم

أصــوات  مــن   %  77 علــى  حــاز  وقــد  إلســرائيل، 
االنتخابــات  فــي  األميــركان  اليهــود  الناخبيــن 
األخيــرة، وال يرغــب أو يســتطيع أن يتزحــزح قيد 
أنملة عن سياســة أميركا الثابتة في دعم إسرائيل 
بدورهــا  وإســرائيل  وســالمتها،  أمنهــا  وضمــان 
أصبحــت تعتبــر إيــران أكبــر تهديد لهــا وأكبر خطر 
عليهــا، وصــار موقفهــا مدعومــا مــن غالبيــة دول 
المجلــس ودول عربية أخرى في المنطقة، وبايدن 
لن يســتطيع التغاضي عن أي خطر يهدد إســرائيل 
أو أن يســمح إليران بأن تســتمر كمصدر تهديد لها 
وللــدول العربيــة الخليجيــة األخــرى؛ ولذلــك فإنــه 
لــن يســتطيع إعــادة أميــركا والمنطقــة إلــى الوراء 
وإلــى حظيــرة االتفــاق النــووي مع إيــران بصيغته 

األوبامية.
Û  وبالتأكيــد، فــإن منطقــة الشــرق األوســط ال تأتــي

علــى قمــة أولويــات الرئاســة األميركيــة الجديدة، 
الداخــل  وتحديــات  قضايــا  شــك  دون  تتقدمهــا 
والجــوار، وترميــم الجســور مع الحليــف األوروبي 
والمنظمــات الدوليــة، ووضع حد لحربهــا التجارية 
مــع الصيــن ثانــي أكبــر قــوة اقتصادية فــي العالم، 
وفي أحسن األحوال، فإن الرئيس بايدن البالغ من 
العمــر 78 عاًمــا ســيتجه إلى تخفيض حالــة التوتر 
بيــن بالده وإيران، وســيلتزم بمــا ورد بكل وضوح 
فــي البرنامــج االنتخابي للحــزب الديمقراطي وما 
أكــده فــي المقال الذي نشــره في شــهر مــارس من 
هــذا العام فــي المجلة األميركيــة المرموقة “فورن 
بوِلسي” من أن العودة المحتملة إلى صيغة جديدة 
لالتفــاق ســتكون مرهونــة بعــودة طهــران لكامــل 
التزاماتهــا التــي تخلــت عنها بعد انســحاب ترامب 
منــه، وســتأخذ فــي االعتبــار تحفظــات ومخــاوف 
الــدول الخليجية وإســرائيل والمجتمع الدولي من 
برامــج تطوير طاقة إيران النوويــة وتنامي قوتها 
فــي  التوســعي  وســلوكها  البالســتية  الصاروخيــة 
المنطقــة، وفــي إطار هذه الصيغــة ال يوجد خالف 
بيــن بايدن وقــادة دول المجلس الذين يتمنون أن 

تقبلها إيران.
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عبدالنبي الشعلة

أشاد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا الفريق 
طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفة  بتوجيهات ولي العهد رئيس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
بتخصيص مقاعد مدرجات سباقي 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 

الخليـــج وجائـــزة “رولكس” الصخير 
لعوائـــل  وان  للفورمـــوال  الكبـــرى 
العامليـــن في الصفوف األمامية من 
الكوادر الصحية والجهات المساندة 
األخـــرى في البحريـــن، وذلك عرفانًا 
لمساهماتهم والتزامهم الكبير ضمن 
الجهـــود الوطنيـــة المبذولة للتصدي 

للجائحة في المملكة.
وأعـــرب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 
آل خليفة عن شكره لصاحب السمو 

الملكـــي ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 
ومتابعتـــه  ســـموه  اهتمـــام  علـــى 
كافـــة منتســـبي  لجهـــود  المســـتمرة 
القطـــاع الصحـــي ال ســـيما العاملين 
والذيـــن  األماميـــة،  الصفـــوف  فـــي 
قدموا مســـاهمات جليلة في خدمة 
الوطن والعمل على صحة وســـالمة 
مملكـــة  ومقيمـــي  مواطنـــي  جميـــع 

البحرين.
ونوه رئيس المجلس األعلى للصحة 

لهـــذا  البحريـــن  مملكـــة  باســـتضافة 
الحـــدث الرياضي الكبيـــر بما يبرهن 
على قدرتها على تحقيق التميز في 
تنظيم هذه السباقات العالمية حتى 
فـــي الظـــروف االســـتثنائية بســـبب 
جائحة كورنا التـــي تواصل المملكة 

جهودها للتغلب عليها بنجاح.
الجديـــر بالذكـــر أن مملكـــة البحرين 
فـــي  ومقدرتهـــا  كفاءتهـــا  أثبتـــت 
التعامل مع تحـــدي فيروس كورونا 

باتخاذهـــا للعديـــد مـــن اإلجـــراءات 
االحترازية االستباقية التي أسهمت 
فـــي التصـــدي للفيـــروس والحد من 
انتشـــاره بما يضمن صحة وســـالمة 
كافـــة  فـــي  وستســـتمر  الجميـــع، 
جهودها لتجاوز هذا التحدي بنجاح 
من خالل التزام الجميع بالمسؤولية 
الوطنيـــة لمجابهـــة هـــذا الفيـــروس 
وحمايـــة المجتمـــع والحفـــاظ علـــى 

صحة وسالمة كافة أفراده.

المنامة - بنا

البحريـــن بحلبـــة  األماميـــة  بالصفـــوف  للعامليـــن  مقاعـــد  تخصيـــص  بقـــرار  أشـــاد 

رئيس “األعلى للصحة” يؤكد اهتمام سمو ولي العهد رئيس الوزراء بمنتسبي القطاع الصحي

الشيخ محمد بن عبدالله

البسيتين- محافظة المحرقالمنامة - بنا

رفـــع محافـــظ محافظة المحرق ســـلمان 
بـــن هنـــدي المناعـــي  الشـــكر واالمتنـــان 
باســـمه وباســـم كافـــة األهالـــي الـــى ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
علـــى توجيهات ســـموه بتوفير اللقاحات 
كورونـــا،  فايـــروس  بمواجهـــة  الخاصـــة 
مؤكـــدا بـــأن توجيهـــات وخطـــط ســـموه 
االستباقية ساهمت في الحد من تفشي 

هذا الوباء الذي اجتاح العالم بأسره.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتمـــاع المحافظ مع 
رئيس وأعضاء اللجنة الداخلية للمدينة 
مدينـــة  )المحـــرق  لمشـــروع  الصحيـــة 
صحية( والتي يترأســـها نائـــب المحافظ 
العميـــد عبـــدهللا خليفة الجيـــران ، حيث 
المشـــروع ومراجعـــة  اطلـــع علـــى ســـير 

مـــا تـــم إنجـــازه، موجها بضرورة دراســـة 
الخطوات التـــي اتخذها الفريق الوطني 
الطبـــي واعتبارهـــا منهاجـــا للجنـــة فـــي 
خطواتهـــا المقبلة. من جانبه، أكد العميد 
عبـــدهللا الجيران رئيس اللجنة أن العمل 
يســـير بوتيرة متســـارعة بفضل التعاون 
مـــع الجهـــات ذات العالقة خاصـــة وزارة 
الصحـــة، والتـــي تعمل علـــى تذليل كافة 
الصعوبـــات لتحقيق األهـــداف المرجوة، 
موضحـــا بـــأن اللجنـــة مســـتمرة بتفقدها 
لمســـاكن العمالة الوافدة وإشـــرافها على 

تعقيم المواقع العامة.
المحافـــظ  أكـــد  اإلجتمـــاع  وفـــي ختـــام 
الـــى  للوصـــول  المحـــوري  اللجنـــة  دور 
تحقيق محافظة المحـــرق للقب المدينة 
الصحيـــة، مؤكـــدا أنهـــا مؤهلـــة بفضل ما 
تقدمـــه الدولـــة مـــن خدمـــات ومشـــاريع 
الملـــك  صحيـــة تتمثـــل فـــي مستشـــفى 
حمـــد الجامعـــي والمراكـــز الصحيـــة في 
كافة مدن وقـــرى المحافظة، والخدمات 
بهـــا  التـــي يحظـــى  المتقدمـــة  الصحيـــة 

المواطن والمقيم على حد سواء.

والتميــز االبتــكار  فــي  نجاحهــا  أثبتــت  المحرقيون يرفعون الشكر لسمو ولي العهد رئيس الوزراءالمســابقة 
بن هندي: لجنة المدن الصحية تعكس التقدم الطبي في المملكةانتهاء فترة تقديم المقترحات إلى “فكرة”


