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المنامة - هيئة الكهرباء و الماء

أكد وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء وائل 
المبـــارك أن مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل  الزاهـــر  العهـــد 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
فـــي  وبثبـــات  قدمـــا  تمضـــي  خليفـــة، 
تنفيذ مشـــروعات البنية التحتية، التي 
تشـــكل األســـاس لدعـــم عجلـــة التنمية 
االقتصاديـــة والعمرانيـــة ومـــا تشـــهده 
المملكة من نمو فـــي مختلف المجاالت 
التنمويـــة في ظل توجيهـــات الحكومة 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
الرئيـــس  مـــع  الكهربـــاء  وزيـــر  وعقـــد 
بـــن  نـــواف  الشـــيخ  للهيئـــة  التنفيـــذي 
إبراهيـــم آل خليفة اجتماًعـــا عبر تقنية 
بعثـــة  أعضـــاء  مـــع  المرئـــي  االتصـــال 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي برئاســـة نائـــب 
رئيـــس قســـم الدراســـات اإلقليمية في 

إدارة الشـــرق األوسط وآســـيا الوسطى 
مـــن  عـــدد  وبمشـــاركة  العيـــد،  علـــي 

المسئولين في الصندوق.
الوزيـــر  اســـتعرض  االجتمـــاع  وخـــال 
جهـــود  للهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
مملكـــة البحرين ممثلة بهيئـــة الكهرباء 
والمـــاء فـــي تطوير ورفع كفـــاءة قطاع 
الكهربـــاء والمـــاء والتطويـــر المســـتدام 
التكنولوجيـــا  واســـتخدام  لإلجـــراءات 
الحديثـــة وأفضل الممارســـات العالمية. 
على صعيد متصل تم استعراض جهود 

ومبادرات الهيئة ضمن برنامج التوازن 
المالـــي، الذي يتطلب من هيئة الكهرباء 
والمـــاء الوصـــول إلـــى مرحلـــة التوازن 
بحلـــول  ومصروفاتهـــا  إيراداتهـــا  بيـــن 
العام 2022 من خال زيادة الكفاءة مع 
مراعـــاة دعـــم خدمات الكهربـــاء والماء 
للمواطـــن فـــي مســـكنه األول. كمـــا تـــم 
اســـتعراض المبـــادرات التـــي اتخذتهـــا 
هيئة الكهربـــاء والماء في مجال تعزيز 
والمـــاء  الكهربـــاء  خدمتـــي  موثوقيـــة 

المقدمة لمختلف شرائح المجتمع.

المبارك: البحرين ماضية بثبات في تنفيذ مشــروعات البنية التحتية
استعراض جهود تطوير كفاءة “الكهرباء”
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الثقافة سالح لمواجهة الغلو والعنف والتطرف
Û  أتيحــت لــي فرصة إدارة منتــدى حواري، عقد عن

بعد، نظمته صحيفة “الباد”، وَنشرت تفاصيله على 
منصاتهــا الرقميــة وصفحاتها الورقيــة يوم أمس، 
استضافت فيه المدير العام للثقافة والفنون بهيئة 
البحريــن للثقافــة واآلثار الشــيخة ها بنت محمد 
آل خليفــة، تــم فيه اســتعراض خطــة الهيئة للعام 
الجديد ومناقشة المشهد الثقافي البحريني. وقد 
شــارك في المنتدى عدد مــن المتابعين والمهتمين 
والمعنييــن بالشــأن الثقافــي، وكوكبــة مــن قامات 
الثقافــة والفــن بمختلف تفرعاتها بلغ عددهم أكثر 

من 90 مشاركا.
Û  أهــم المنتــدى  فــي  هــا  الشــيخة  واســتعرضت 

مشــاريع الهيئة لهذا العام، والتي يأتي على رأسها 
مشروع “مسار اللؤلؤ” و”أسطول السفن التقليدية” 
واالســتمرار فــي برنامــج صيانــة وترميــم المواقع 
التراثيــة وغيرهــا من المشــاريع والمبــادرات، وقد 
أشــاد المشــاركون بمــا حققته الهيئة مــن إنجازات 
البحريــن  بمكانــة  االرتقــاء  فــي  ســاهمت  الفتــة 

التراثية والحضارية.
Û  التــي تمخضــت عــن وكان مــن أهــم الخاصــات 

نقاشــات المنتــدى أن الثقافة هــي األداة التي تمد 
جسور التواصل بين مكونات المجتمع كافة، وهي 
التي تشــيع روح التســامح وقيم العيش المشترك 
والــدرع  الحصــن  وهــي  أطيافــه،  مختلــف  بيــن 
الواقــي مــن تهديــدات الغلــو والتطــرف والعنــف 
واإلرهــاب، بحيــث أصبــح القلم ال يقــل أهمية عن 
البندقيــة،  عــن  تأثيــًرا  تقــل  ال  والريشــة  المدفــع، 
وأســوار  أبــراج  عــن  فاعليــة  تقــل  ال  والمســارح 
الدفــاع، إن مكونــات الثقافــة الوطنيــة أصبحــت 
دون شــك تشكل أمضى األسلحة وأكثرها فاعلية 
ضمــن القــوة الناعمــة فــي مواجهــة تيــارات الغلــو 

والتعصب؛ ولذلك فقد انبثق إحســاس المشاركين 
بالمنتــدى بالتقديــر والثنــاء والتعاطــف مــع الهيئة 
وأهميــة دورها ورســالتها وضــرورة دعمها، ودعوا 
إلــى زيــادة ومضاعفــة االســتثمار والمخصصــات 

المالية المرصودة لبرامجها ومشاريعها.
Û  لقــد رأى المنتــدون أن قضيــة الثقافــة ال تحظــى

والرعايــة  العنايــة  مــن  تســتحقه  الــذي  بالقــدر 
واالهتمــام مــن ِقَبــل الدولة والمجتمــع، وال ترتقي 
إلى قمة أولوياتهما، واألَمرُّ من ذلك هو أن ممثلي 
الشعب في مجلس النواب ال يكترثون أو يلتفتون 
إلــى هــذه القضية التي لم ترد ضمن أي من األمور 

التي تصدوا إليها أو ناقشوها.
Û  والفــن الفكــر  يشــمل  واســع  مفهــوم  والثقافــة 

ويعكــس  وغيرهــا،  والقانــون  والتــراث  واألدب 
ســلوك المجتمــع، وهــي مــن أهــم وســائل الضبــط 
تعــد رفاهيــة تختــص  لــم  االجتماعــي، والثقافــة 
وتضطلــع بهــا النخبــة، بــل هــي ضــرورة حضاريــة 
إلحــداث التغييــر وتطويــر المجتمعــات واالرتقــاء 
بأدائها، كما أن الثقافة هي الرافعة األساسية لرقي 
المجتمعــات ورفعتهــا، وهي حــراك دائم النبض، ال 
يعــرف الســكون والجمــود، “فمــن خــال الحركــة 

واالحتكاك تتولد المعارف”، كما قال أرسطو.
Û  إن المتطرفيــن واإلرهابييــن بالتأكيــد على عداوة

شــديدة مع الثقافة، وألســباب ومبــررات معروفة، 
أهمها أن الثقافة نور وضياء، والتطرف والتخلف 
واإلرهــاب آفــات تمقــت النــور، وتتمــدد وتترعــرع 
في العتمة والجهل والظام. والمؤسســة الدينية، 
مــع  الجفــاء والعــداوة  الديــن، اصطنعــت  وليــس 
الثقافــة فــي الكثيــر مــن تجلياتهــا، كانــت البدايــة 
لإلبــداع  الكنيســة  تصــدت  عندمــا  أوروبــا  فــي 
الثقافــي والعلمــي، ولم تتخلف المؤسســة الدينية 

اإلســامية، وليــس اإلســام، عــن ذلــك بــل زادت 
عليــه منطلقــة مــن قاعــدة “كل بدعــة ضالــة وكل 
ضالــة فــي النار”، فســعت فــي عالمنــا العربي إلى 
ترســيخ التفكيــر النمطــي، وحجــب الثقافــة عــن 
المجتمــع، وعــزل الفكر العربي عن مســارات الفكر 
العالمــي المســتنير، مــع أن ديننــا اإلســامي واحد 
مــن أهــم مناهــل الثقافــة اإلنســانية بشــكل عــام؛ 
)َنْحــُن  ففــي القــرآن الكريــم المواعــظ والقصــص 
َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَســَن اْلَقَصِص ِبما َأْوَحْينا ِإَلْيَك هَذا 
اْلُقــْرآَن َوِإْن ُكْنــَت ِمْن َقْبِلِه َلِمــَن اْلغاِفِليَن(، والقرآن 
التاريخيــة  والمشــاهد  الروائيــة  بالعــروض  زاخــر 
التــي تروي األحداث والمواقف التاريخية لألفراد 
والجماعــات، وفيــه نجــد الحــث علــى البحــث عن 
أسرار الكون والحياة والموت، ونجد فيه تسجيل 
ورصــد لســعي البشــرية، منــذ بــدء الخليقــة، لفهم 
الــذات اإللهيــة، ذلــك الفهــم الــذي اكتمــل بنزولــه؛ 
حيــث جاء فيه قول هللا ســبحانه وتعالى: “اليوم 

أكملت لكم دينكم”.
Û  وواضــح أن األســس الدينيــة واإليمانيــة ليســت

فــي تنافــر أو تصــادم أو تناقــض مــع الثقافــة وال 
مــع أي مــن صورهــا أو تجلياتهــا، بــل إن النزعــات 
الدينيــة تعمل على إعــاء القيم الثقافية، مع ذلك 
فقــد أوقَعنا مفســرو التــراث في حصــار اختياري، 
وفــي صــراع مفتعــل مــع الحداثــة والتطــور، وفي 
مــأزق ثقافي وحضاري كبل وشــل عقول مفكرينا 
ومثقفينــا العــرب ودجــن أفكارهــم وأقامهــم، إال 
أن ذلــك، على حقيقتــه ومرارته، ال ُيخلي طرفهم، 
وال يبرر استســامهم، وال يعفيهم من المســؤولية، 
الســتصراخهم  ملحــة  باتــت  الدعــوة  فــإن  لذلــك 
والســتنهاضهم ولدعوتهــم لكســر قيــود وحواجــز 
الركــود  زنازيــن  مــن  والخــروج  والتــردد  الخــوف 

والجمود.
Û  إن بعــض المفكريــن والمثقفيــن العــرب أصبحــوا

يسيســون قضيــة الثقافــة ويضعــون اللــوم علــى 
حكوماتهــم لتبريــر تقاعســهم، ويتذرعــون بضيــق 
مســاحة الحريــات التي تتيحهــا حكوماتهم، وكأن 
اإلبداع الفكري والفني يحتاج إلى رخص تصدرها 
الحكومــات، أو ومســاحات توفرها، أو أنه يتحقق 

عن طريق قرارات حكومية.
Û  إن تخلي المثقف عن دوره يعتبر جريمة في حق

مجتمعــه، لقــد أمر الزعيم الفاشســتي موســوليني 
باعتقــال الفيلســوف والمفكر الماركســي اإليطالي 
 20 بســجنه  حكًمــا  وأصــدر  غرامشــي  أنطونيــو 
عاًمــا إلــى أن مــات في ســجنه، ألنه دعــا المثقفين 
دورهــم  عــن  التخلــي  عــدم  إلــى  اإليطالييــن 
ومســؤولياتهم ألنهم “يشــكلون األسمنت العضوي 
الــذي يربــط البنيــة االجتماعيــة بالبنيــة الفوقية”. 
علــى  “الهيمنــة  مفهــوم  مؤســس  هــو  وغرامشــي 
الثقافــة كوســيلة لإلبقــاء على الحكــم في مجتمع 
رأسمالي” إال أن هذا المفهوم أثبت أنه كان خاطئ 
من أساسه، فأنظمة الحكم التي حاولت السيطرة 
على الثقافة فشــلت فشــًا ذريًعا في تحقيق ذلك، 
وكانــت لمحاوالتهــا نتائــج عكســية، ولــم تتمكــن 
والحقيقــة  مدوًيــا،  ســقوطها  فــكان  البقــاء،  مــن 
إن األنظمــة الحاكمــة فــي أي مجتمــع ال تســتطيع 
التحكــم فــي الثقافــة، وهــي غيــر مســؤولة وليس 
فهــذه  المثقفيــن،  صناعــة  مقدورهــا  أو  بوســعها 
مســؤولية المجتمــع، فالمثقــف صاحــب مشــروع، 
وليــس مجــرد إنســان مطلع علــى مختلف صنوف 
وفــروع المعرفــة، وهــو ذخيــرة األمــة ورصيدهــا 

وسندها عند النكبات واألزمات.
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عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الصحة

أشـــادت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
بإســـهامات مؤسسة يوســـف وعائشة 
المؤيد لألعمال الخيرية، والتي كانت 
لها إسهامات بارزة في إنشاء مختلف 
مرافـــق القطـــاع الصحـــي فـــي مملكة 
البحريـــن، مؤكـــدة رصيـــد المؤسســـة 
الحافل بالتبرعات بالمشاريع الصحية 
تؤكـــد  التـــي  الخيريـــة  والمســـاهمات 
مبدأ الشـــراكة االجتماعية في مملكة 

البحرين.
جاء ذلك لدى استقبال وزيرة الصحة 
يوســـف  فـــاروق  الوجيـــه  الفاضـــل 
المؤيـــد، بمكتبها بديـــوان الوزارة في 
أبـــراج الخير بمنطقة الســـنابس، ظهر 
أمس بحضـــور عضو مجلـــس النواب 
رئيـــس اللجنـــة الماليـــة واالقتصادية 
ممثـــل الدائـــرة الخامســـة بمحافظـــة 
العاصمة، أحمد السلوم ووكيل وزارة 
الصحة وليد المانع وصادق النواخذة. 

ورحبـــت الوزيـــرة الصالـــح بالوجيـــه 
مقدمـــة بالـــغ الشـــكر والتقديـــر علـــى 
وعائشـــة  يوســـف  مؤسســـة  تكفـــل 
المؤيـــد لألعمـــال الخيريـــة والتبـــرع 
البـــاد  مركـــز  وتحديـــث  لتوســـعة 
وزيـــرة  وأشـــارت  الصحـــي.  القديـــم 
الصحة إلى مبادرات عوائل البحرين 

الكريمة ودعمها للمشاريع التطويرية 
اســـتكماال  الصحيـــة،  للمرافـــق 
المســـؤولية  مبـــادرات  تنفيـــذ  فـــي 
القطـــاع  فـــي  النوعيـــة  االجتماعيـــة 
الصحـــي، حيث كانـــت ومازالت هذه 
التبرعات السخية تصب في االرتقاء 

بالخدمات الصحية.

الصالح تشيد بدعم العائالت البحرينية للمشاريع التطويرية للقطاع
التبرعات السخية ترتقي بالخدمات الصحية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

عقـــد وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي نبيـــل أبوالفتـــح، 
بمكتبـــه فـــي البديـــع اجتماًعـــا مـــع وفـــد 
مـــن جهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري 
برئاســـة مدير عام المســـاحة ناجي سالم 
راشـــد  البحـــري  المســـح  إدارة  ومديـــر 
الســـويدي، وبحضور مديـــر إدارة الرقابة 

البحرية خالد الشيراوي.
 وتم التباحث بشأن مستجدات مشروع 
البحـــث عـــن الرمـــال البحريـــة، والجهود 
اســـتخراجها  عمليـــة  لتنظيـــم  المبذولـــة 
ومتابعـــة المبادرات الراميـــة لتنظيم هذا 
القطاع بالتنســـيق بين الجهات الرســـمية 

ذات العاقة. 
وأوضـــح أبوالفتـــح أن المشـــروع يرّكـــز 
علـــى إيجـــاد الحلـــول والبدائـــل وإعطاء 
الخيـــارات الســـتخراج الرمـــال من خال 
عملية مســـح حقيقيـــة لمعرفـــة المناطق 
البحريـــة التـــي توجـــد بها رمـــال وقياس 

حجمهـــا وكثافتهـــا ونوعيتهـــا وكمياتهـــا، 
باإلضافـــة إلـــى تحديـــد األعمـــاق وبيـــان 
الطبقـــات البحريـــة للحفـــاظ علـــى البيئة 
والحياة الفطريـــة البحرية باإلضافة إلى 
إدخـــال أنظمـــة ألتمتـــة الرقابـــة البحرية 
وحســـاب الكميـــات المســـتخرجة بدقـــة 

أكثر لزيادة إيرادات الدولة.
 وقـــال إن هـــذا الملـــف يحظـــى باهتمـــام 
مـــن اللجنـــة الوزاريـــة لمشـــاريع التنميـــة 
والبنيـــة التحتيـــة برئاســـة نائـــب رئيـــس 
مجلس الوزراء الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، وكذلـــك متابعـــة مـــن وزيـــر 

األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي عصـــام خلـــف. وأكـــد الحـــرص 
على ضمـــان الحفاظ على البيئة البحرية 
فـــي مملكـــة البحريـــن وضمان عـــدم تأثر 
البيئة البحرية والفطرية بعمليات سحب 

الرمال البحرية.
وكالـــة  أن  علـــى  أبوالفتـــح  شـــّدد  كمـــا 
الزراعـــة والثروة البحرية لن تّدخر جهًدا 
فـــي ســـبيل تنظيم هـــذا القطـــاع تحقيًقا 
للمصلحـــة الوطنيـــة المتمثلـــة فـــي دعـــم 
مملكـــة  تشـــهدها  التـــي  التنميـــة  عمليـــة 

البحرين.

من اجتماع الوكيل مع جهاز المساحة

حلول وبدائل ومنح الخيارات لالســتخراج عبر عملية مسح حقيقية
بحث مستجدات تحديد مواقع استخراج الرمال

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

قام الرئيـــس التنفيذي للهيئة الوطنية 
للنفط والغاز، ناصر ســـلطان السويدي، 
في إطـــار الزيارات الدورية للشـــركات 
النفطية التابعة للشركة القابضة للنفط 
إلـــى شـــركة  بزيـــارة تفقديـــة  والغـــاز، 
نفط البحرين “بابكـــو”، وذلك لاطاع 
علـــى اإلجراءات األمنيـــة التي تنفذها 
الشـــركة بمـــا يضمـــن لهـــا اســـتمرارية 
العمـــل واإلنتـــاج وفـــق أحـــدث النظـــم 
العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال، باإلضافة 
إلـــى متابعـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 
الازمـــة لمواجهـــة مختلـــف الكـــوارث 
األمنية والطبيعية واللوجســـتية التي 
قـــد تؤثـــر علـــى ســـير عمـــل الشـــركة، 
حيـــث كان في اســـتقباله خالد راشـــد 
النعيمي المنســـق األمني لقطاع النفط 
والغاز ومدير األمن بالشركة وعدد من 
المسؤولين. وأكد الرئيس التنفيذي أن 
الهيئـــة الوطنية للنفـــط والغاز وجميع 
المنضويـــة تحـــت مظلتهـــا  الشـــركات 

وبتوجيهـــات من وزير النفط، الشـــيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة، تولـــي 
اهتماًمـــا كبيـــًرا باتبـــاع أحـــدث النظـــم 
في مجاالت األمن والســـامة من أجل 
منـــع وقوع أية حوادث ال قدر هللا في 
القطـــاع النفطـــي بهدف تأميـــن توفير 
االحتياجـــات  لتلبيـــة  والغـــاز  النفـــط 
الحالية والمستقبلية والمحافظة على 
المـــوارد الطبيعيـــة المعـــززة لاقتصاد 
الوطنـــي، مشـــيًدا بما تتمتع به شـــركة 

“بابكو” مـــن برامج وخطـــط وعمليات 
لألمـــن وأنظمـــة الحماية فـــي مختلف 
القـــدرات  علـــى  والحفـــاظ  مرافقهـــا 
التشـــغيلية واإلنتاجيـــة، باإلضافة إلى 
ما تقدمه الشـــركة مـــن نموذج يحتذى 
بـــه في تلبية متطلبـــات األمن، وهو ما 
وفـــر لها القـــدرة على تطويـــر أنظمتها 
التشغيلية، وعّزز من دورها في خدمة 
أحـــد  باعتبارهـــا  الوطنـــي  االقتصـــاد 
الصـــروح الوطنيـــة العماقـــة ذات أثر 
حيـــوي يدعم جهـــود مملكـــة البحرين 

في مجال التنمية. 
وأعـــرب الســـويدي عن خالص شـــكره 
وتقديـــره لجميـــع القائميـــن على إدارة 
شـــركة بابكو وما يقدمونـــه من جهود 
مخلصـــة مـــن أجـــل تطويـــر المنظومة 
االلتـــزام  مـــع  واإلنتاجيـــة  التشـــغيلية 
باإلجراءات األمنيـــة، متمّنًيا لهم دوام 
التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من 

اإلنجازات في هذا المجال.

ناصر السويدي

لضمان اســتمرار العمــل واإلنتاج وفًقا للمعاييــر العالمية
السويدي يطلع على األنظمة األمنية بـ “بابكو”


