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ديرتنا حلوة” ...لبسوها عقد اللولو”
أينمــا تجولــت بك الذكريات الجميلة في بقاع البحرين ســتجد في وجدانك باقة من
األحاســيس والمشاعر ،التراب والهواء والشواطئ والسواحل والنخيل والبساتين
واألماكــن ،والنــاس في هذه البالد يربطهم وصال العشــق ،الذي يتربع في القلوب
ثراء وأوســعها
لوطــن الحــب ،الذي ال يســاوم بأجمل بلــدان العالم طبيعة وأكثرها ً
جغرافيــا ...هنــا ،في البحرين ،تجتمــع ثالثية التاريخ والحضــارة والناس ،لتصيغ ذلك
العقــد الثميــن ،وكما تغنى الفنان أحمد الجميري "لبســوها عقد اللولو لبســوها..
وجيبوا النشــل لحمر وزفوها" ،فهي الجميلة الزاهية في قيظها وحرها وشــتائها
وبردها ...ديرتنا حلوة!
فــي "أضــواء البــاد" الذي بين أيديكم ،نســعى لنزيــح عن القلــوب والنفوس أجواء
جائحــة فيــروس كورونــا ،ونعيش أجواء تبعث في الروح الســرور .بالطبع ،ســنبقى
نحيــي بإجــال جهــود المملكة وأجهزتها ومؤسســاتها وفرقهــا ولجانها الوطنية
وأبطــال الصفــوف األولــى والمتطوعين والعمل الدؤوب والصبــر والتفاني من أجل
سالمة الوطن والمواطنين ،ونعيد تأكيد االلتزام بمسؤولية تطبيق كل اإلرشادات
والتوجيهات وبرامج العمل والتكاتف؛ من أجل أن يعبر الجميع مسار هذه الجائحة
إلــى بــر األمــان بعون اهلل وتوفيقه ،إنما أردنا من خــال ملحق "ديرتنا حلوة" أن نبصر
جوانــب كثيــرة رائعــة احتوتهــا الظــروف وأبعدتهــا عنــا وأبعدتنــا عنهــا ،وســيجد
القــارئ الكريــم لذة خاصة ومذاقا بنكهة القهوة العربية والحلوى البحرينية ،وكرم
ضيافة أهل البحرين وحالوة تفاصيل كثيرة هنا وهناك ..في ســياحتها وأســواقها
وأحيائها الشــعبية ومواقعها التاريخية واألثرية وســمات البيت البحريني ومجتمع
الناس في سيمفونية لطيفة النغم.

مدير إدارة المبيعات والتسويق جاسم مشكور
للتواصل معنا:

اإللكترونيadwaa@albiladpress.com :

البريد
هاتف17111503 - 36531616 - 36060113 :

رقم التسجيلISSN 1985-8566 :
العنوان :مجمع  ،720طريق ،24 :مبنى ،336
الطابق الرابع ،مدينة زايد .ص .ب385 :
*ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم

1773 4040

زينب دشتي
أطفال الجيل الحالي
لديهم القابلية الستخدام
التكنولوجيا أكثر من
السابق

بريــر جاســم
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وجودة السيارات العالية

المنامة  -مملكة البحرين ،س .ت67133 :

صفحــة "كورونــا" ســتطوى ،وســتعود  -بعــون اهلل  -الحيــاة إلــى طبيعتهــا ،لهذا
ســنأخذكم إلــى مســاحات متنوعــة تــزاوج بيــن المشــروعات الســياحية الجديــدة
واألماكــن التي قضينا فيها  -وســنقضي في المســتقبل الجميــل  -األيام الحلوة،
وسنتعرف من خالل التقارير واللقاءات على الفرص والخيارات واألفكار في بلد صغير
يتمتــع بدفء المشــاعر وجمال الروح ..ديرتنــا حلوة ..هكذا نراها ..وهكذا حباها اهلل
ســبحانه وتعالــى بمحبــة في قلوب كل من تنفس هواها ..من كل الشــعوب التي
يوما ما ضيو ًفا على مملكة البحرين.
حل أبناؤها ً
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بـريــر
جاســم
نجاح GAC Motor
يعكس الموقع الصحيح
لألداء المثالي وجودة
السيارات العالية
فــي حــوار خــاص لـــ "أضــواء البــاد" ،كشــف
المدير العام لشــركة التســهيالت للســيارات
بريــر جاســم عــن أن لقــب "المــوزع الذهبــي
في منطقة الخليج العربي والشــرق األوســط
للعــام  "2019الذي حصلت عليه Gac Motor
لخمس ســنوات متتاليــة لم يأت من فراغ؛ بل
نتيجة لجهود فريق عمل متقن .وأكد جاسم
أن الشــركة أمــام تحد جديد فــي قطاع تجارة
الســيارات الســيما فــي ظــل جائحــة كورونــا.
إليكم نص اللقاء:

سنبدأ حديثنا عن إنجاز مهم أال وهو تحقيق الشركة لقب "الموزع
الذهبــي في منطقــة الخليــج العربي والشــرق األوســط للعام
 ،"2019كيــف تمكنتم من تحقيق هــذه اللقب على مدى خمس
سنوات متتالية ،وما التحديات التي تواجهكم السيما في ظروف
اقتصادية وتحوالت صعبة تحت ظل جائحة كورونا؟
وقع االختيار من قبل شــركة التســهيالت للسيارات على GAC Motor
نظرًا إلى العديد من العوامل التي ميزتها بين عشرات العالمات التجارية
للســيارات فــي جمهوريــة الصين الشــعبية ،حيث تعد ســيارات GAC
 Motorإحــدى أقــوى شــركات تصنيع الســيارات على مســتوى العالم
واألكثــر نمــ ًوا من حيث المبيعــات والطلب المتزايد علــى منتجاتها ،وقد
حققــت العديــد من الجوائــز الدولية ،ونالت ثقــة العمالء ،بفضــل التقنية
العالية المستخدمة في تصنيع محركاتها ،ومطابقتها للمواصفات العالمية،
إضافة إلى فوزها أيضا بلقب "االبتكار للمستقبل" ،الذي منحتها إياه مجلة
"ياهو فايننس" في المعرض الدولي للســيارات في أميركا الشمالية؛ نظرًا
للمعايير الجديدة التي وضعتها لصناعة الســيارات ،والتي تراعي عوامل
الجودة والســامة والتكنولوجيا والتطوير المستمر باعتبارها أهم عوامل
في صناعة السيارات ،والثقة المرتبطة بجميع الجوانب.
إن هــذا النجــاح في الوصــول إلى هذا الرقم مــن المبيعات مــن قبلنا في
شــركة التســهيالت للســيارات يعكــس الموقــع الصحيح لــأداء المثالي
وجــودة الســيارات العالية التي تطرحها الشــركة وإقبــال الزبائن عليها،
ونحــن ملتزمون بتوفير مركبات عصرية راقية متقدمة من الناحية التقنية
لنوفر لعمالئنها الفخامة بأســعار تنافسية ليتسنى لهم االستمتاع بأداء قيادة

اســتثانئي وتقنيات حديثة متطورة واقتصادية في استهالك الوقود .إن هذا
اإلنجــاز الذي حققناه بحصولنا على جائــزة أفضل موزع لهذه العالمة لم
متفان نتج عنه حصولنا على هذا
ت من فراغ ،بل هو جهود فريق عمل
يأ ِ
ٍ
اإلنجاز لخمس سنوات متتالية.
نحن أمام تح ٍد جديد يوميًا ،فالمنافســة في قطاع تجارة الســيارات محتدمة
الســيما فــي ظل جائحــة كورونــا وتأثيرها على ســوق الســيارات على
المســتوى اإلقليمي والدولي ،نحن وبكل فخر ال نضع أنفســنا في مصاف
العالمــات التجارية الصينية بل نحن نقدم محركات تمتاز بجودتها العالية
وأدائهــا المتميز الذي يضاهي أفضل وأرقــى العالمات التجارية الكورية
واليابانية.
أما بالنسبة إلى  GAC Motorكعالمة تجارية مميزة فهي تستخدم قطعا
أصلية في تصنيع مختلــف مركباتها من مزودين عالميين وبجودة عالية،
وتشــمل برامج الثبات اإللكتروني وأنظمة إدارة المحرك من شركة بوش
األلمانية ،والكوابح األمامية من شــركة كونتننتــال األلمانية ،والدعاميات
األماميــة والخلفيــة مــن شــركة فيســتيون األميركيــة ،وناقــل الحركــة
األوتوماتيكــي ذا الســرعات المتعددة من شــركة ايســين اليابانية ،والذي
يوفــر  5أنماط للقيــادة مع اختبار التحمل المتراكــم ألكثر من  10ماليين
كيلومتر بكفاءة عالية وأقل اســتهالك للوقود؛ ليكون األفضل على مستوى
العالم ،وتكييف الهواء من شركة دينسو اليابانية ،وأحزمة األمان والوسائد
الهوائية والكوابح الخلفية ومنظومات القوة الهيدروليكية من شركة تي آر
دبليو األميركية ،وجميعهم من الشــركات ذات السمعة المرموقة في عالم
تصنيع السيارات.
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يركز المســؤولون في الشــركة على أهمية توفيــر الخيارات في
ســوق الســيارات بجــودة تنافســية ،وربما يعتمد ذلك باألســاس
علــى مؤشــر المبيعات ،هل لديكم نظام تقييم واضح للســوق
يرصد مدى رضا الزبون؟ وما آلية العمل لديكم لرصد الســلبيات
واإليجابيات بشأن مستوى السيارات الصينية؟
منذ أن استشــرف أعضاء مجلس اإلدارة قرارهم بوضع بذرة االســتثمار
في الســيارات الصينية ونحــن نعلم أننا أمام تح ٍد صعــب في إثبات جودة
ومتانــة المنتج ،وفي الواقع واجهنا الرفض من قبــل الزبائن ولكن هنالك
شــريحة كبيرة مــن قبل الزبائن آمنت بجودة المنتــج وأصبحنا وبكل فخر
مضــرب األمثلــة في إثبات جــودة الســيارات الصينية ،حتــى أن بعض
المنافسين أصبحوا يستشهدون بجودة ومتانة سياراتنا واألرقام التي حققتها
خالل األعوام المنصرمة ما ســاعد على ارتفاع معدل مبيعات الســيارات
الصينيــة؛ لتصل إلــى المرتبــة الثالثة مبيعًا فــي الســوق المحلية ،وذلك
بعــد العالمات التجاريــة األولى عالميًا وبفارق ضيل جــدًا عن العالمات
التجارية الكورية.

فــي الســوق البحرينية هنالك ما يربــو على  13عالمــة صينية ،وبعض
العالمات دخلت الســوق ولم تســتطع المنافســة ،نحن وبكل فخر أفضلها
وأكثرهــا تمي ًزا فــي جميع الجوانــب ،إذ تتوافر جميع طــرازات GAC
 Motorبشكل مميز وليس تقليدًا على إحدى العالمات التجارية األخرى،
بمختلف أنواعها بأســعار تنافســية تضاهــي جودة تصنيعهــا ،ما يؤهلها
لمنافســة العديد من العالمات التجارية في العالم ،ونحن نســعى من خالل
ذلك للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة والرضا من قبل العمالء آخذين
بعين االعتبار العديد من المحاور األساسية منها الثقة ،االلتزام واالهتمام،
عــال من اإلخالص في
وهــو األمر الذي يصب في منح العميل مســتوى
ٍ
الخدمة يوازي مستوى التفاني بين منتسبي الشركة .إضافة لذلك فإننا نقدم
لعمالئنا حزمةً من خدماتنا الشــاملة ،إذ يتســنى لهم اقتناء أحدث طرازاتنا
بأفضل األسعار ،ونحن ملتزمون بتعزيز مجموعة الطرازات والمحركات
التي نقدمها ،والتــي تُمكننا من تلبية متطلبات عمالئنا المميزين على نحو
أوسع .إن النجاحات التي نحققها دليل على تميز استراتيجيتنا التي تتمحور
فــي حصد رضا العمــاء وتوفير الخيارات المتعددة لهم بما يتماشــى مع
احتياجاتهم.

هل لك أن تطلعنا على أبرز ميزات األمن والسالمة المتوافرة في
هذه العالمة التجارية ؟
تتضمن تجهيزات السالمة الرائدة في  ،GAC Motorاالستخدام المكثف
ً
فضل عن الوســائد الهوائية
للفــوالذ المقوى فــي مختلف أنحاء الهيــكل،
المتنوعــة ،وأحزمــة األمان ثالثية نقــاط التثبيت المزودة بخواص الشــد
ال ُمســبق أو االرتخاء التدريجــي ،لمنع تضرر العنــق والصدر ،وغيرها
من أنماط الحماية الســاكنة التي ال تتوافر في معظم منافســيها في الســوق
المحلية ،ومما ال يعلمه الجميع أن شركة  GAC Groupهي شركة تابعة
للحكومــة الصينيــة ومملوكة بالكامل لها ،وأن جمهورية الصين الشــعبية
تدعــم هذه العالمة لوضعها في مصاف العالمــات التجارية الرائدة عال ًما
فهــي أيضًا تصنع العديد من العالمــات التجارية األخرى في الصين مثل
هوندا ،تويوتا ،جيب وغيرها.
وتشــمل تجهيزات الســامة النشــطة ،أنظمة التحذير مــن االصطدامات
األماميــة علــى مختلف الســرعات التي توفر كبحًــا أوتوماتيكيًــا ،ووفقًا
لســيناريوات معينة يتم إبطاء الســرعة أو إيقاف السيارة تما ًما إلى جانب
مثبــت الســرعة المتأقلــم ،الذي يحافــظ على هامــش مســافة بينها وبين
السيارات األخرى ونظام التحذير من تخطي المسار .كما أن هذه السيارة
حصلت على خمس نجوم في إختبارات األمن والسالمة .C-NCAP

هــل هناك إرتفاع في الطلب على الســيارات الصينية منذ العام
الماضي  2019وحتى العام 2020؟
نعم وبكل تأكيد ،الطلب على السيارات الصينية في تزايد من عام إلى عام
أخر ،في العام  2015كان عدد السيارات الصينية مبيعًا في مملكة البحرين
ال يتجاوز  % 8 .1من الحصة السوقية محتلةً المركز الخامس في ترتيب
السيارات المباعة .اليوم نحن في العام  2020ومنذ يناير  2020إلى نهاية
شــهر يونيو تبلغ الحصة الســوقية للسيارات الصينية ما يعادل  % 16من
الحصــة الســوقية في مملكة البحريــن وفي المركز الثالــث بفارق ضئيل
عن الســيارات الكورية التي تحتل المركز الثاني ،والسيارات اليابانية في
المركز األول حســب اإلحصــاءات المقدمة مــن اإلدارة العامة للمرور،
وهــذا ما يثبت جودة الســيارات الصينية والقرار الحكيــم من قبل مجلس
إدارة شــركة البحرين للتســهيالت التجارية باستزراع بذرة االستثمار في
هــذه العالمة التجارية المميزة ،واإلقبال المميز من العمالء لهو خير دليل
ً
حصول
على ذلك ،فنحن من أعلى العالمات التجارية في مملكة البحرين
على التميز في نسب رضا وخدمة العمالء بنسبة تصل إلى .% 98
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ماذا عن البحث والتطوير في شركة GAC Motor؟
تعكــف دائــرة البحث والتطوير في شــركة  GAC Motorعلى اســتخدام أحــدث وأفضل أنواع
التكنولوجيا العصرية في ســبيل توســيع نطاق التطوير في ظل المنافســة المحمومة بين شــركات
السيارات ،إذ تستثمر الشركة على نحو مستمر في البحث والتطوير لتصميم وابتكار سيارات رائدة
فــي مجال التكنولوجيا والتميز في األداء والســامة نخبة مختارة من الخبــراء والباحثين؛ ليكونوا
بمنزلة الذراع الفنية المســاندة للقائمين على هذه الشــركة من ذوي الخبرة في العديد من العالمات
التجارية العالمية الرائدة مثل بورشه ومرسيدس وبي ام دبليو؛ لتلبي شغف احتياجات الزبائن على
مختلف تطلعاتهم.
بالنســبة إلى الســيارات الكهربائية أو "الهجينة" ،هل ستطرح الشركة مثل هذا النوع
من السيارات في البحرين ،ومتى؟
السيارات الهجينة تتوافر في مملكة البحرين منذ  3أعوام ،أما بالنسبة للسيارات الكهربائية بالكامل
فنحــن وبــكل فخر مــن أول وكالة للســيارات في مملكة البحريــن أعلنت عن وصول أول ســيارة
كهربائيــة بالكامل تعتمد اعتمــادًا كليًا على الكهرباء وهي " ،"GE3ومن هنا أدعو جميع الجمهور
الكريــم لتجربتها واالطــاع عن قرب عليها عن طريق زيارة صالة العرض .وعلى صعيد متصل
أعلنت شــركة  GAC Motorعن طرحها عديدا من الســيارات ذاتية القيادة والســيارات الهجينة
التي تعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية تعمل بالكهرباء ،إذ كشفت النقاب عن هذه مجموعة من هذه
الســيارات حديثا خالل مشــاركتها في المعارض التي أقيمت أخيرا في الصين واليابان والواليات
المتحــدة األميركية ،أما عن طرح هذ النوع من الســيارات في ســوق البحرين فهو رهن التحديات
العديدة التي ينبغي التغلب عليها كي تتمكن الســيارة من منافســة خيارات الطاقة التقليدية استغرقت
وقتا للظهور إلى جانب مدى تقبل الزبائن لهذا النوع من المركبات والذي يستغرق وقتًا لقبولها في
السوق المحلية.
لقــد أقمتــم العديــد مــن فعاليــات الشــراكة المجتمعية ومنهــا المهرجــان العائلي
والســحب الســنوي الكبير على  12ســيارة أخيرا ،هل لك أن تطلعنا على تجربتكم مع
هذا النوع من الشراكة مع مختلف فئات المجتمع؟
مهرجــان  GAC Motorالعائلــي هــو جزء من شــراكتنا المجتمعية التي نســعى لها في شــركة
"التســهيالت للســيارات" ،ويتم عــن طريقها احتضان أفراد األســرة لخلق فرص عديــدة للترفيه،
وذلك من خالل المســاهمة في تعزيز الترابط والتماســك في جو من الدفء األســري يعكس تفاعل
األطفــال وتجاوبهــم مع مختلف األنشــطة التي تقدمها الشــركة في إطار منهجــي ومعرفي يتناغم
مــع اســتراتيجيتها في بنــاء عالمــة  GAC Motorالرائدة في مملكة البحرين ،ونحن في شــركة
التسهيالت للسيارات نحرص كل الحرص على المشاركة في مختلف أنشطة وفعاليات المجتمع ،أما
بانســبة للسحب الكبير فهو ،وكما أعرب عنه الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيالت التجارية
الدكتور عادل حبيل ،عادتنا الســنوية لنجتمع مــع عمالئنا الكرام من حاملي بطاقة امتياز االئتمانية
وتكريمهم.
ونحن بصدد وضع العديد من الخطط اإلســتراتيجية المميــزة للوصول لجميع فئات المجتمع وقمنا
بالفعل بوضع الخطط لمشــاركتهم بمختلف الفعاليات ،ولكن جائحة كورونا منعتنا من القيام بالعديد
من التجارب والفعاليات.

هــل لك أن تحدثنا عن فريــق العمل الذي يقف خلف هذه الحقبة
من النجاحات المتواصلة؟
من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق ،نحن في شركة التسهيالت للسيارات
نتميز كل التميز عن باقي شــركات الســيارات في مملكــة البحرينً ،
أول
دعم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لشركة البحرين للتسهيالت التجارية

وعلى رأســها الرئيــس التنفيذي الدكتــور عادل حبيل ،ثانيًــا طاقم العمل
البحريني بالكامل ،ونحن نفخر بأننا أعلى الشــركات في بحرنة الوظائف
بنســبة تصــل إلى  % 96مــن طاقم العمــل ،ثالثًا :العالقــات المثمرة مع
موزعي التجزئة  Sub-Dealersالمنتشــرين فــي مختلف أنحاء المملكة
وأخيرًا عمالؤنا الكرام الذين يمثلون الشريان الرئيس لهذه الشركة.
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التسهيالت للسيارات

تطلق رسميا ” ”GS5و””GN6
الجديدتيـــن كليا
بحضــور أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة وإدارة الشــركة ،أطلقــت "التســهيالت للســيارت" ،الوكيــل والموزع الحصــري لعالمة
كليا ،في إطار حرصها
 GAC MOTORالرائدة في مملكة البحرين ،أحدث طرازاتها من سيارتي  GS5و GN6الجديدتين
ً
المتواصل على تعزيز حضورها في مملكة البحرين ،وتلبية متطلبات عشاق القيادة الراغبين في الحصول على أحدث
التقنيات بأفضل األسعار.
وفي هذا الســياق صرح المدير العام لشــركة التســهيالت للسيارات الســيد برير جاسم :تواصل  GAC MOTORالتحرك
بخطى ثابتة نحو إثبات نفسها في سوق السيارات العالمية ،إذ إنها األكثر نموا ،وتأتي في المرتبة األولى بين السيارات
الصينية بالنسبة لثقة العمالء ورضاهم بمواصفاتها التقنية العالية المبتكرة التي تتمتع بها ،التي تم تطويرها وفق
األداء األوروبي المتطور.
وواصلــت الشــركة التميــز بإطالق المركبــات الجديدة ،ما يؤكد حرصها علــى مواكبة التطورات في عالــم القيادة ،ومنح
أصحــاب ســياراتها أحــدث التقنيــات العالمية بأفضل جودة ،إذ عكفت "جي أيه ســي موتور" منذ تأسيســها على تطوير
عالمتهــا التجاريــة باتباع أعلى معايير الجــودة العالمية ،باإلضافة إلى اهتمامها العالي بتصميم ســياراتها والمواصفات
التكنولوجيــة الحديثــة التــي تســتخدمها .لــذا حظيت ســياراتها بإقبــال كبير من قبــل عمالئنا الكرام ،وهــو األمر الذي
نتوقع أن تعززه سيارتا  GS5و GN6الجديدتان كل ًيا واللتان تضمان جميع المزايا التي تجعل منها االختيار األنسب لكل
من يبحث عن سيارة مثالية في فئة الكروس أوفر متوسطة الحجم والسيارات العائلية متوسطة الحجم.
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تستخدم  GAC MOTORمكونات أصلية
مختلفــة لســياراتها مــن مزوديــن عالميين
وبجــودة عاليــة ،وتشــمل برامــج الثبــات
اإللكتروني وأنظمة إدارة المحرك من شركة
بوش األلمانية ،والكوابح األمامية من شركة
كونتننتــال األلمانيــة ،والدعاميــات األمامية
والخلفيــة من شــركة فيســتيون األميركية،
وناقــل الحركــة ذا الســرعات المتعــددة (6
سرعات) من شــركة ايسين اليابانية ،والذي
يوفــر  5أنمــاط للقيــادة مع اختبــار التحمل
المتراكــم ألكثــر مــن  10مالييــن كيلومتر
بكفــاءة عالية وأقل اســتهالك للوقود ،ليكون
األفضــل علــى مســتوى العالــم ،وتكييــف
الهواء من شــركة دينســو اليابانية ،وأحزمة
األمان والوســائد الهوائيــة والكوابح الخلفية
ومنظومات القوة الهيدروليكية من شركة تي
آر دبليو األميركية.
وتتميز الســيارتان بتصميم عصري جذاب،
يعكس اللغة التصميمية الجديدة لشــركة جي
أيه ســي موتور ،باإلضافة إلى توافر حزمة
من المواصفات التكنولوجية العالية ووسائل
الراحة والســامة ،ما يؤكد حرص الشركة
على كل ما تقدمه لعمالئها.
وتقــدم  GAC MOTORســيارتيها
الجديدتين كليًا مزودتين بمحرك ســعة 1.5
مــع شــاحن تيربونــي وبقــوة  166حصانا
وعــزم دوران  265نيوتــن /متــر ،وناقــل
حركــة أوتوماتيكــي بـــ  6ســرعات يتميز
بالسالسة وسرعة االستجابة.
هذا مع باقات شــاملة من عناصر الســامة
المتطورة مثل نظام الفرامل المانع لالنغالق
( ،)ABSونظــام منــع تســارع المركبــة
علــى المنحدرات ( )HDCونظــام المكابح
األوتوماتيكية ،إضافة إلى  4كاميرات لرؤية
بانوراميــة وإنذار منع الســرقة مع خاصية
تعطيل المحرك.

ونحــن نفخــر بخبرتنا الواســعة تحت مظلة
شركة البحرين للتسهيالت التجارية الشركة
البحرينيــة الرائــدة محليًا ،التــي تعمل وفق
اســتراتيجية مدروســة ونظــرة ثاقبــة تلبي
احتياجــات عمالئنــا بمختلــف تطلعاتهــم،
ونحــن قــادرون علــى تحقيق توافــق مثالي
بين الســعر والراحة والتصميم واالعتمادية،
وأنا شــخصيا أدعو الجميع لزيارة معارضنا
وتجربــة قيادة هــذه الســيارات الجديدة التي
صممت من أجلكم.

 16ديرتنا حلوة

الصورة السياحية للمملكة ...ما بعد ”كورونا”

نحو تحقيق الهدف:
البحرين وجهة سياحية رائدة

تأسيسًــا على ما تقدم ،فإن قطاع السياحة ،يمثل أحد القطاعات االقتصادية

أنشــطة الرياضات المائية وزيادة عدد مناطق الجذب السياحي في مملكة

المهمــة من حيث مســاهمته في الناتج المحلي اإلجمالــي وزيادة معدالت

البحرين.

ً
فضــا عــن مســاهمته المباشــرة في تحقيــق أهــداف التنمية
التوظيــف

الزياني :المشروعات التطويرية
موضع اهتمام رغم التحديات
وفــق األرقام المتوافرة بشــأن نشــاط القطاع الســياحي فــي مملكة البحرين ،والحديــث هنا بالطبع قبل فبرايــر  ،2020أي قبل
جائحة كورونا (كوفيد  ،)19فإن هناك مؤشــرات بيانية رصدتها هيئة البحرين للســياحة والمعارض ،وهي هيئة منضوية تحت
نموا بنسبة  ،% 9.8فعلى سبيل المثال ،وطبقً ا لألرقام المعلنة
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،فإن اإلنفاق السياحي شهد ً
عن األعوام  2018 - 2016فهناك زيادة في نسبة السياح بلغت  ،% 12فيما وصل اإلنفاق السياحي إلى قرابة  6 .1مليار دينار.

المســتدامة ،إذ تُقدر مساهمة الســياحة في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة

ومــن هذا المنطلــق ،بدا واضحًــا االهتمــام الحكومي بصناعة الســياحة

بحوالــي  ،% 6.8وتخطــط المملكة لزيادة نســبة المســاهمة هــذه لقطاع

والمعارض واالرتقاء بها لتعزيز وازدهار مكانة البحرين االقتصادية على

السياحة في غضون السنوات المقبلة.

المستويين اإلقليمي والدولي ،في إطار الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين

ويدخل القطاع السياحي بوصفه ركنا رئيسا في رؤية البحرين االقتصادية

 ،2030فيما حظي القطاع السياحي خالل جائحة فيروس كورونا المستحد

 ،2030وتدعــم الدولة الخطــط الرامية لتحويل البحرين لوجهة ســياحية

(كوفيــد  )19بدعــم كبير من جانــب الدولة ،ولتمضــي الهيئة في ضمان

رائدة ،ويؤكد ذلك االجتماع الذي عقد في  25يوليو  2020برئاسة وزير

استمرارية المشروعات التطويرية الجديدة المعنية بتعزيز مكانة البحرين

الصناعة والتجارة والســياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للســياحة

كوجهة ســياحية رائدة تحتضن أيضا صناعة المعارض والمؤتمرات بين

والمعارض زايد الزياني ،إذ تكمن أهميته في متابعة ســير خطوات العمل

دول المنطقة على الرغم من التحديات.

المتعلقــة باالســتراتيجية الســاعية إلى اســتقطاب أكبر عدد مــن الزوار،

ومن بين أهم مرئيات االجتماع ،قراءة الخطوات المســتقبلية لجذب مزيد

والمتضمنــة تنفيذ مجموعة من المشــروعات التطويرية التي ستســهم في

من الســياحة الوافدة من خالل المكاتــب التمثيلية التابعة للهيئة في فترة ما

تعزيز مكانة البحرين ،منها تطوير الشــواطئ ومشروع مركز المعارض

بعد فيروس كورونا المســتجد ،والفعاليات التــي تنظمها الهيئة على مدار

والمؤتمــرات الجديد بالصخير ،إلى جانب مشــروع إنشــاء متنزه بحري

العام ضمن روزنامتها السنوية.

تحــت الماء ،األمر الذي سيســهم في زيــادة الســياحة الترفيهية وتطوير
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هل يمكن أن يتطور القطاع السياحي دون مشروعات حيوية رئيسة لتهيئة
الفرص االســتثمارية؟ الجواب هنا يذهب بنا نحو مشــروع توسعة مطار
البحريــن الدولي ،الذي وصفه ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل
خليفة في إحدى زياراته للمشــروع بأنه من المشروعات التنموية الكبرى
التي يتم العمل على تنفيذها ،وســتواصل تعزيز موقع المملكة الريادي في
العديد من القطاعات الحيوية ،التي ســتزيد من تنافسية البحرين لمواصلة
اســتقطاب مزيــد مــن االســتثمارات وخلق مزيد مــن الفــرص النوعية
للمواطنين.
والشــك في أن تحديث وتطوير المشروعات سيرفد البنية التحتية للمملكة
بما يتناسب مع المعايير العالمية ،الفتا سمو ولي العهد إلى أن االنتهاء من
مشــروع توســعة مطار البحرين الدولي الذي يتم تنفيذه من خالل كوادر
وطنية مؤهلة سيعزز من دور القطاع اللوجستي ،الذي يعد أحد القطاعات
االقتصاديــة ذات األولويــة ،التي تهدف إلى تحفيــز دور القطاع الخاص
ليصبح محر ًكا رئيســا للنمو ،ويجعل من البحرين مرك ًزا إقليميًا للخدمات
اللوجستية بما يســهم في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 14مليون مسافر سنو ًيا
وفــي هذا الجانب ،يضع المدير التنفيــذي لتطوير األعمال  -إدارة الترفيه
والســياحة بمجلــس التنميــة االقتصادية جيــراد باكر مؤشــرات وبيانات
مهمة بشــأن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي ،إذ إن مملكة البحرين
تستقطب شهريًا نحو مليون زائر ،ويعتبر مشروع توسعة المطار من أهم
وفي اتجاه آخر ،فإن تعزيز النشــاط الســياحي واالرتقاء به ليشــكل قيمة

متمثلة في تطوير المنافذ ،وزيادة خيارات اإلقامة ،وإقامة الفعاليات لجذب

مضافــة لالقتصاد البحرينــي كان موضع اهتمام القيادة الرشــيدة ،يواكبه

السياح ،والترويج للبحرين كوجهة سياحية.

ســعي من الحكومة لتدشــين مزيد من المشــروعات التي تعــزز الركائز
القويــة لصناعة ســياحية متنوعة المصادر ،وبذلك تســير مملكة البحرين

فــي ذات المســار ،هنــاك خطــة واضحة لــدى هيئــة البحرين للســياحة

بخطى واثقة نحو نهضة ســياحية تســتهدف مختلف المجاالت االقتصادية

والمعارض لتعزيز القطاع الســياحي ،األمر الذي ينبع من مساعي الهيئة

والثقافية والرياضية والتراثية لتكون رافدًا من روافد تنويع مصادر الدخل

الدؤوبة لتحقيق توجيهات القيادة الرشــيدة ،ورؤية حكومة مملكة البحرين

وتوفير فــرص العمل للمواطنين ،وقد تبنت الحكومة بالفعل اســتراتيجية

لتنويــع مصــادر الدخل من خالل تســليط الضــوء علــى القطاعات غير

وطنية شــاملة للسياحة لتطوير هذا القطاع لما له من أهمية كمورد متجدد
يحقق االستثمار فيه فرقًا ملموسًا في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل،

النفطية ،كالســياحة ،لتصبح أحد الروافد األساســية التي تســاهم في دعم
االقتصــاد الوطني ،ما يســاهم فــي تعزيز مكانة المملكة كوجهة ســياحية

إذ ارتكــزت هــذه االســتراتيجية على  4محاور ومؤشــرات قياس محددة

رائدة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

المشــروعات وكلفته مليار دوالر وقدرته االســتيعابية  14مليون مســافر
سنويًا.
كل ذلــك من المؤكد ســيعطي دفعــة لحركة النمو الســياحي ،عالوة على
أن مجلــس التنميــة االقتصادية تطوير قطاع الســياحة والترفيه من خالل
الترويج لالســتثمارات في  4من القطاعات الفرعية لتشــمل البنية التحتية
الســياحية بما فيهــا التطوير العقاري ،وتطوير قطــاع الفنادق والمطاعم،
وتطوير قطاع التجزئة واألســواق ،إضافة إلى زيادة األنشــطة السياحية
والفعاليــات الترفيهيــة ،اعتمــادًا على إبــراز المزايا التنافســية والفرص
االستثمارية لهذه القطاعات الحيوية للمستثمرين في الداخل والخارج.
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روعة اللحظة ...تلك األماكن التي
نعانقها في ربوع البحرين

النائب الدمستاني
بحريننا الجميلة هي
في األساس تاريخ
وحضارة

غرس شــاعر البحرين المرحوم الشــيخ أحمد بن محمد آل خليفة في قلوب البحرينيين  -ممن حفظوا في مناهج الدراســة أبياته

تأخذني سواحل البحرين وناسها وسفنها القديمة

الشهيرة  -غرس فيهم ح ًبا على حب عميق في أصالته للبحرين الغالية...

والقــوارب والتقــاء النــاس وكذلــك المزارع
الجميلــة فــي المحافظــة الشــمالية خصوصًا،
إلى متعة الذكريات ،الســيما في فصلي الربيع
والشــتاء إذا مــا تحدثنــا عن المــزارع ،حيث
تكــون خضراء وجميلة وجوهــا خالب ،فعلى

أأنت السحر أم أنت الجمال

ســبيل المثال ،في شــهري نوفمبر وديســمبر،

لقد تهنا بحسنك يا "أوال"

يتردد الناس ،وأنا منهم ،على متحف البحرين،

صفاء قد صفت منه الليالي

لكــن الحقيقة ،أن التراث الحي ومواقع التاريخ

وسحر لم يصوره الخيال

واآلثــاء كقلعتــي البحريــن وعــراد والحنينية

جنان باألماني زاهرات

ومنحدراتهــا مــن قلعــة الفاتح وكذلك شــجرة

تضاحك في مرائيها الجمال

الحيــاة ..هذه المناظر والمشــاهد التــي أحبها

وشطآن تراءى من بعيد

شخصيًا وأفتقدها ،لكن ستكون بالدنا البحرين

على أمواجها السحر الحالل

بخير وسنعيش بفضل هللا الخير كله.

تعانقت النخيل على ثراها
فغارت من تعانقها الجبال

نشــتاق إلى أماكن نعانقها في ربوع البحرين ،وتصنع فينا روعة اللحظة ،حتى في حضورها كذكرى ،وربما في هذه األســطر مع
ضيوف "أضواء البالد" ستكون المشاعر جلية...
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خليل الرميثي
أشتاق إلى المالعب
والجماهير واألهازيج
أحــب الفنان خليل الرميثي كثيــرًا زيارة كل
مناطــق البحرين بقراها ومدنهــا ومتنزهاتها
وشــواطئها قبل "كورونا" ،لكن كيف الحال
بعدها؟ يقول الرميثي "نزور بالطبع األماكن
التــي من الممكن زيارتها مع األخذ باالعتبار
اإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة ،إال أننــي
لــو ســألتني أيــن المكان الــذي تــود الذهاب
إليه ،وســنذهب إليــه قريبًا إن شــاء هللا ،هو
حضــور اللقــاءات الرياضيــة كالمباريــات
فــي كل األلعاب :كرة القدم ،الســلة ،الطائرة
واليــد ،وكنت أحضر في المالعب للتشــجيع
والمشــاركة فــي الشــيالت الجماهيريــة،
والرياضــة وهلل الحمد عادت بشــكل طبيعي،
وفــي المرحلــة المقبلــة مع انخفــاض أعداد
المصابين ،ســتعود الجماهيــر إلى المالعب
واآلن نتابع ويتابعون عبر شاشات التلفزيون،
ومــع الوقت ســنعود إلى المالعب ونســتمتع
بالشــيالت واألهازيــج ســواء فــي القاعات
المغلقة أو مالعب كرة القدم".

منصور الجداوي

”صنقيمة” يفتقد المسرح
"ننتظر أمر هللا ،وهللا يجيــر البحرين وأهلها من هذا الوباء

ويكون في عون كل من تضرر ســواء من مرض أو تجارة
أو فــي أموره الحياتية ومعيشــته ،والحمــد هلل رب وهذا ما
نقولــه علــى كل حــال ،وهللا يحمي البحريــن وأهلها ،وهذه
الغمــة بتكاتفنا بنعديهــا" ...بهذه الفقرة بــدأ الفنان منصور
الجــداوي المحبوب بلقبه الشــهير (صنقيمــة) ،وألن الناس
في مملكــة البحرين وفي منطقة الخليــج العربي خصوصًا
أحبت "صنقيمة" كونه ممثــا كوميديا مبدعا ،وله حضور
اجتماعي عبر وســائل التواصل االجتماعي بآرائه الجريئة
ومالحظاته وموضوعاته التي تستحوذ على قلوب الكثيرين،
فإنــه بالتأكيد يحب أن يكون قريبًا من الناس ،إال أن االلتزام
والمسؤولية الوطنية هي الفيصل في هذه المرحلة.
وفي الواقع ،يقــول "صنقيمة" :تعلم كما يعلم كل األحبة أن
المســرح هو "ميداني" بحكم أنــه عملي وهو الذي يجمعني
بمــن أحب ،وبالطبع ،يســعدني أن أكون مــع من أحب في
لقاءاتنــا االجتماعيــة الطيبة فــي المقاهي وتلــك اللحظات
الجميلــة أيضًا التــي نصطحب فيها من نحــب لنقضي وقتًا
ً
جميل في قاعات السينما".
طيبًا

 24ديرتنا حلوة

آالء البناء

بناتي والسينما
تحدثنــا اإلعالميــة آالء البنــاء فــي إطار "ســوالفنا" عن
األماكن التي أبعدتنا عنها جائحة كورونا ،لكنها تبدأ بالقول
إن بالدنــا البحريــن الغالية ،وكما هي صغيرة المســاحة،
لكننا البحرينيين نعشق كل زاوية في تاريخها وحاضرها..
تراثهــا وجمال روح أهلهــا ،وكم عشــقنا العيش في عبق
حضارة عريقة تشهد على ذلك مواقعها التاريخية الزاخرة.
والخيــارات أمــام آالء تخضع مع األســرة ،فهــي وبناتها
مــن محبي "طلعــة المطاعم" ،وهــو األمر الــذي يفتقدنه
وفــق الظروف الراهنــة ،ثم هناك وجهــة أخرى أال وهي
"السينما" ..لقد اعتدنا على متعة مشاهدة األفالم في قاعات
الســينما ،واليوم نحــن وغيرنا ليس أمامنا ســوى اإليمان
بدور كل منا في االلتزام لحين زوال هذه الجائحة بعون هللا
سبحانه وتعالى وبسالمة الجميع.

ياسر ناصر

جلجامش يسكن
حنايا القالع التاريخية

"دعني أقول إنني مباشــرة ســآخذك إلــى المواقع األثرية

والتاريخية" .هنا يتحدث المخرج ياســر ناصر المعروف
بـ"ياســر جلجامش" كونه مؤسس مسرح جلجامش ،الذي
لديــه ارتباط كبير جــدًا باألماكن األثريــة وتحديدًا القالع:
ً
أعمال مسرحية ،ونظمت
أقمت في قلعتي البحرين وعراد
حفل افتتاح مســرح قلعة البحرين إخراجا وتمثيال ،أي في
االفتتاح الرســمي ،وبالنســبة لقلعة عراد أقمــت فيها أكثر
مــن عمل ،ولهــذا أزور هاتين القلعتين مــع األهل والعيال
واألصحاب وفــي دورات التصويــر الفوتوغرافي عالوة
علــى الزيــارات الفنية الميدانيــة وإذا قلت إننــي أفتقد كل
هذه الصلة ،إال أنني أســترق بعــض الوقت لزيارة المواقع
التي أحبها بعد الســماح بالزيارة ،ونتمنى عودة الحياة إلى
طبيعتهــا ليتمتع الناس بتاريخ وحضــارة البحرين العريق
لمن يعشق العيش في عبق التاريخ والحضارة البحرينية.
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حسين الصباغ

المنامة ..سوقها
القديمة وأزقتها
وعبقها

يفتقــد الصحافــي حســين الصبــاغ جــز ًءا
كبيرًا مــن روح البحريــن ورائحتها الطيبة،
فمجالــس البحرين  -على ســبيل المثال  -في
مختلف مناطقها ،تشــكل مــدارس نتعلم منها
القيــم والمبادئ واألعراف الســامية والخالل
الكريمة التي اتصفت بها البحرين وأهلها منذ
القدم ،والشك أننا نفتقد الملتقيات العائلية بكل
مــا تتضمن مــن تراحم ومــودة وتفقد أحوال
بعضنا البعض.
ونفتقد جز ًءا كبيرًا أيضًا من "هوى البحرين"
المضيافــة والطيبة واألســواق التــي تنبض
بالحيــاة وفي مقدمتها ســوق المنامــة القديمة
بأزقتهــا التراثية وعبقها الخــاص ،كما نفتقد
األجواء الروحية والدينية المميزة في مساجد
البحريــن ومآتمها ..باختصار ،نفتقد البحرين
كفسيفســاء جميــل ومتنوع ولطيف ،ووســط
اجتماعــي مميز بمواطنيه ووافديه ،ويشــعر
كل مــن يعيــش في هذ الوطــن بأنه في مكان
جميل.
وبســبب الجائحة ،غابت الكثيــر من الصور
الجميلــة لكنها  -أي الجائحــة  -كانت فرصة
أيضًــا إلظهــار معــدن المجتمــع البحرينــي
وأصالته في التضامــن والتعاضد والتكاتف،
وإبراز الوعي الكبير بمجتمع البحرين ..ذلك
الوعي الذي حظي بإشــادة وتقدير من قيادتنا
الحكيمة.

محمد العالي

نحن شعب حيوي
ونحب هويتنا وتراثنا
الحياة لم تكن كســابقتها بسبب جائحة كورونا،
وهنا يقول رئيس المحررين في الزميلة "أخبار
الخليــج" الصحافــي محمــد العالي إن شــعب
البحرين حيوي ونشــيط وكما نقول "سهاري"
يحــب الجلــوس فــي المقاهــي والجلــوس مع
األصدقــاء الســيما المقاهــي الشــعبية ،حيث
الدومنــة والبتــة والكيــرم والبليــارد ،وتلــك
الجلسات التي نحبها ،ونتابع المباريات وتشتبك
اآلراء بين المشــجعين من اإلخوة واألصدقاء،
وبالنســبة لي أحب سوق المنامة السيما لتناول
اإلفطار الشــعبي في أجــواء تاريخها وحياتنا،
وكذلــك ســوق المحــرق القديمــة ،ونشــتري
البهــارات والمقتنيــات من ســوق القيصيرية،
وكذلك نشتري المالبس لعيالنا كثوب النشل من
أســواق المحرق .لو يُطلب مني اليوم الجلوس
فــي مصنع للفخار في قريتــي الحبيبة (عالي)
الشهيرة بهذه الحرفة التراثية من الصباح حتى
الليــل ،فال مانــع لدي ،ألتعلــم التكنيك التراثي
القديــم على الرغم مما تشــهده صناعة الفخار
مــن تقنيات حديثة ،وكذلك المهن األخرى التي
توارثناهــا "كخض اللبــن" أي رج اآلنية التي
يتم فيها تحضير اللبن ،وكذلك أتوجه بمشــاهد
كثيــرة فــي مخيلتي ممــا أحببت ومنهــا طبعًا
المواقع التراثية كالقالع وما نستنشقه من جمال
هويتنا ،ونتمنى العودة إلى الحياة الطبيعية ولو
بشكل تدريجي ،ومسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا
أن نلتزم بالبقاء في المنازل إلى حين زوال هذه
الفترة العصيبة.
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من البيض ٕالى الخضار كلها من مزارع البلد
عالقة الفالح البحريني بأرضه زاخرة بالخير

الموسم التاسع يقترب...
والعشاق في انتظارها ”بال كورونا”

سوق المزارعين البحرينيين...
ملتقى الماء والخضرة والوجه الحسن

أصبح آالف الناس في البحرين ،من مواطنين ومقيمين ،ينتظرون يوم الرابع عشــر من ديســمبر
من كل عام ..قبله أو بعده وفق الجدول الزمني ..وفي غمرة االحتفاالت باألعياد الوطنية المجيدة،
لكــي تفتح ســوق المزارعيــن البحرينيين في حديقــة البديع النباتية أبوابها ..فهذه الســوق هي
بالفعــل ،وبعــد مرور  8ســنوات منذ تأسيســها في العــام  ،2012أصبحت ملتقى المــاء والخضرة
والوجــه الحســن ،وكان اختتــام الموســم الثامن في فــي  14أبريل  2020مباغتًا؛ بســبب اإلجراءات
االحترازية لفيروس كورونا ،لكن عشاقها ينتظرونها هذا العام "بال كورونا إن شاء اهلل".

تميزت هذه الســوق على مســتوى دول مجلس التعــاون الخليجي والدول

انطلقــت من رؤية رئيســة المجلس االستشــاري للمبــادرة الوطنية لتنمية

العربية بــل واألجنبية ،إذ تصدرت بعض تقاريرها الكثير من الفضائيات

القطاع الزراعي قرينة عاهل البالد صاحبة الســمو الملكي األميرة سبيكة

والصحف والمواقع العربية واألجنبية ،ويزور الســوق في الموســم قرابة

بنــت إبراهيم آل خليفــة ،لتحفيــز المزارعين واســتحداث منصة خاصة

ربع مليون زائر ،فيما يتراوح عدد الزوار أسبوعيًا كل سبت بين  15و20
ألف زائر ،ويصل في بعض األســابيع إلى أكثر من ذلك وفقًا للمناســبات

للمنتج البحريني ،وتحقق ذلك بالتعاون بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع
الزراعي ووكالة الزراعة والثروة البحرية يأتي لتوحيد الجهود في القطاع

والمهرجانات والفعاليات ،حتى أن النائب في مجلس األمة الكويتي صفاء

الزراعي من أجل االرتقاء به وتمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

الهاشــم تحدثت في إحدى جلســات المجلس لتشيد بتجربة السوق اجتماعيًا
وإنتاجيًا وسياحيًا وانتشر هذا المقطع في العام الماضي ،أي خالل الموسم

ثمة ركيزة أساس وهي دعم المزارع البحريني بما يشكله من رافد لالرتقاء

الثامن ،بشــكل كبير وكان له أكبر األثر في نفوس المزارعين المشاركين

بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين ،والعمل المســتمر لالرتقاء بســوق

وإدارة السوق وكذلك روادها وعشاقها.

المزارعين وتطويع كل إمكانات الوزارة من أجل إنجاح هذه الفعالية التي
باتت مهمة ليس على المســتوى المحلــي فقط ،بل أصبحت تجتذب زوارا

ولربما يتأكد ذلك االتجاه في جعل السوق "سياحية بامتياز" ،بما تشهده من

مــن الدول الشــقيقة كذلك ،وهو دليل على الســمعة الطيبة التي اكتســبتها

خطة تطويرية سنوية ،كما يصفها وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية

السوق.

الشــيخ محمد بن أحمد آل خليفة بأن فكرة "مشــروع ســوق المزارعين"
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الفنانة أمينة القفاص ونورية العالي في احتفال بالعيد الوطني

المدير التنفيذي للسوق أماني أبوادريس

هناك ضفة أخرى من ضفاف النهر الجميل لهذه السوق ،وهو فريق العمل

يسمح بدخول أي منتج مستورد إلى السوق .فهناك ف َرق عمل تبدأ فجر كل

الذي ترأسه المدير التنفيذي للسوق أماني أبو ادريس ،الذي يبذل جهدًا ألن

سبت لفحص المنتجات قبل السماح بدخولها إلى السوق ،ومن جانب آخر،

تبقى هذا الســوق الجميلة موضع اهتمــام الجمهور؛ ليتصاعد عدد الزوار

هناك األفكار المبتكرة للمهرجانات والفعاليات األســبوعية التي يخصص

عا ًما بعد عام منذ انطالقه في العام  2012بمبادرة من قرينة جاللة الملك

لها عنوان يتناغم مع أهداف السوق.

رئيــس المجلس األعلى للبيئة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت
إبراهيــم آل خليفــة ،من خالل المبــادرة الوطنية لتنميــة القطاع الزراعي
التي ترأســها الشــيخة مرام بنت عيسى آل خليفة ،والهدف من هذه السوق
 وفق فكرة سمو األميرة سبيكة  -هو إيجاد سوق محلية لدعم المزارعينوعرض منتجاتهم ،وتكاملت الجهود مع وزارة األشغال وشؤون البلديات
والتخطيــط العمراني متمثلةً في وكالة الزراعــة والثروة البحرية ،إال أن
نجاح هذه السوق واستمرارها بهذه القوة جاء نتيجة األنظمة التي وضعتها
اللجنــة المنظمــة وأولها فتح المجــال للمزارعين البحرينييــن الذين يزيد
عددهم على  30مزارعًا مشار ًكا باإلضافة إلى شركات زراعية تصل إلى
 6شركات على أن يتم تقديم المنتجات والمحاصيل المحلية الطازجة ،وال

السوق تستقطب العوائل البحرينية والخليجية

بيــن ركن المزارعين ،وركــن الزهور ،وركن
حيوانــات المزرعــة وركــن التمــور وركــن
الشــركات وركن المطاعم وغيرهــا من زوايا
جميلــة ،يعيــش الزوار أجــواء رائعــة ويكون
أمامهــم العديــد من الخيارات ،أضــف إلى ذلك
أن الســوق تضــم أقســاما للحــرف التقليديــة،
والنحــال البحرينــي والفنانيــن ،وعــدد مــن
المطاعم ،وأنشــطة ترفيهية لألطفال ،كما تنظم
المهرجانــات ومنها مهرجــان الحرف اليدوية،
ربيــع األطفــال ،الطماطــم ،التــوت ،مهرجان
النخلة .وألنها من زوار الســوق ترى الناشــطة
االجتماعية الفنانة التشــكيلية نوريــة العالي أن
هذا المــكان االجتماعي والســياحي واإلنتاجي
والوطنــي هــو األفضــل على اإلطــاق خالل
موســمه بالنسبة لجمهور المواطنين والمقيمين،
وألنها تشــارك فــي مختلف الفعاليــات التراثية
والفنيــة واالجتماعية ،فإنهــا واثقة تما ًما من أن
الســوق ســتكون أقوى وأجمل بعد عودة الحياة
الطبيعية وانقضاء جائحة كورونا.

مهرجان النخلة أحد أبرز األنشطة التراثية
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فلفل حار وطازج وينتظر مهرجانه

المصور حسين فردان

ومن دون شك ،فإن التوثيق بالصورة والفيديو ألجواء السوق له أثره الكبير

والناشــطين على منصات التواصــل االجتماعي وهم يقدمون في كل مرة

في التواصل مع الجمهور ســواء عبر الصحافة أو اإلعالم أو التلفزيون،

يزورون فيها الســوق ،لقطة ومقطعا ورسالة متعددة الجماليات ،ما أسهم

أو مــن خالل منصات اإلعــام االجتماعي ،ولهذا كان المصور حســين

فــي بقاء الجمهور مــن المواطنين والمقيمين ،وكذلك األشــقاء الخليجيين

ً
ً
متنقل بين
فاعل يجول بعدسته أرجاء السوق
فردان  -وما يزال  -عض ًوا

والعرب ،في اتصال دائم ومتابعة مستمرة ،وكانت الثمرة هي أننا تشرفنا

المزارعين والزوار والمعروضات واألجنحة ليقدم تشــكيلة من المنتجات

بزيارة أشــقائنا الخليجيين والعرب في السنوات الماضية ،وسيكون األمر

المرئيــة فيقــول "من الــازم أن يظهر جمال كل زاوية فــي حديقة البديع

كذلك بعون هللا في المقبل من الســنين ،فسوق المزارعين البحرينيين تمثل

النباتية وهي تحتضن ســوق المزارعين ،فعلى مدى  8سنوات ،رأينا الكم

واجهة سياحية واجتماعية وثقافية وتراثية يعتز بها كل بحريني وكل مقيم

الهائل من المصورين المحترفين والمبتدئين وكذلك اإلعالميين والفنانيين

عشق هذا الوطن.
كل شي طازج
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 100ألف متر مربع تحت الماء

بريق اللؤلؤ الساحر...
في أكبر حديقة غوص

هــذه المشــروع يــزاوج بيــن التــزام البحرين
بالحفــاظ علــى بيئتها البحرينية مــن خالل دمج
أعلى المعايير البيئية الدولية في هذا المشــروع
الصديــق للبيئة تحت المــاء ،كما وصف الممثل
الشخصي لجاللة الملك ،رئيس المجلس األعلى
للبيئة ســمو الشــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة ،ما
يجعل البحرين رائدةً عالميًا في مجال الســياحة
البيئية والحفاظ على الحياة البرية البحرية.
ومــن المؤمــل أن يصبــح هذا المشــروع نقطة
جذب ســياحي عالمية؛ نظرًا لمســاحته الكبيرة
وموقعــه والتجربة الفريدة لهــواة الغوص ،كما
ســيوفر للباحثيــن معلومات وبيانــات غنية عن
البيئة البحريــة وعلم األحياء ،وســيكون بمثابة
دعم كبير لقطاع السياحة البيئية في المملكة.

مــع تدشــين المرحلــة األولــى لواحــدة مــن أكبــر حدائق الغــوص في العالم ،شــمال جزر أمواج في شــهر أغســطس مــن العام
 ،2019فإن مملكة البحرين ســتكون على خارطة أشــهر المتنزهات المائية العالمية كجزء من االتجاه العالمي لمناطق الجذب
بدءا من الفندق الواقع تحت الماء في جزر المالديف ،إلى متحف أميركا تحت الماء ،الذي يقع قبالة ساحل
السياحية تحت الماءً ،
والية فلوريدا ،حيث يمكن للغواصين استكشاف التماثيل المدهشة.

المشــروع يعــد بمثابــة أكبــر مدينــة ترفيهيــة
تحــت الماء في العالم ،تغطي مســاحة تزيد عن
 100ألــف متــر مربــع ،وينفــذ بالشــراكة بين
المجلــس األعلى للبيئة وهيئة البحرين للســياحة
والمعــارض والقطاع الخــاص ،وقد كان حدث
التدشــين الفتًا واســتقطب اهتمــام الماليين في
مختلــف دول العالــم حينمــا تم إغــراق طائرة
بوينــج  747بطول  70مترًا تم إيقاف تشــغيلها
لتكون محورها ،وهي أكبر طائرة تغمرها المياه
علــى اإلطــاق ،وبهذا ســيوفر الموقــع تجربة
غطس اســتثنائية ،إذ سيشمل العديد من الهياكل
باإلضافــة إلــى الطائــرات ،مثــل نســخة طبق
األصل مــن منزل تاجر لؤلــؤ بحريني تقليدي،
والشــعاب المرجانية االصطناعية وغيرها من
المنحوتــات المصنوعة من مــواد صديقة للبيئة
وكلها مغمــورة لتوفير مالذ آمن لنمو الشــعاب
المرجانية وموطن للحياة البحرية.

بوينغ  747بطول  70مت ًرا تستقر في قاع الحديقة
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غواص يجوب هيكل الطأيرة

وربما يتســاءل الكثيرون عن كيفيــة إغراق الطائرة ،والجواب أن
فريقًــا من المتخصصين أشــرف على اإلجراءات واالســتعدادات
الالزمــة لغمــر الطائرة فــي منطقة يبلغ عمقها حوالــي  20مترًا،
وشــمل ذلــك التأكد من وجــود تدابير الســامة الالزمــة ،وإعادة
تجميــع أجنحة الطائــرة التي تم تفكيكها ســابقًا لنقــل الطائرة إلى

لحظة الدخول ٕالى التجربة المثيرة

البحرين وربط األساســات ،وفقًا للمعايير البيئية الصارمة وأفضل
الممارســات الصناعية الدولية في مجال االستدامة البيئية ،عالوة
علــى أن مجموعة من الغواصين المحترفيــن من مراكز الغوص
المسجلة بفحص طائرات الحديقة تلبية جميع متطلبات السالمة قبل
االفتتاح الرسمي ،وقدم الغواصون توصياتهم ،إذ ستتضمن حديقة
الغــوص العديد من مناطــق الغوص الفريدة إضافة إلى الشــعاب
المرجانيــة االصطناعية التي ســيتم غمرها فــي المراحل الالحقة
من المشــروع؛ من أجل تشــكيل مالذ آمن للنظــام البيئي البحري
للمملكة ،لتشــجيع نمو المرجــان وتطوير نظام مســتدام الزدهار
الحياة البيئية وإنعاش النظام البيئي البحري في مملكة البحرين.
من المهم اإلشــارة إلى أنه منذ بدء المرحلة األولى من المشروع،

رأيعا
ٔاال يبدو شعور هذا الغواص ً

بلغ عدد رحالت الغوص على اللؤلؤ  161رحلة سياحية بمشاركة
نحــو ألف غواص وســائح ،فهناك  5شــركات للغــوص بحثًا عن
اللؤلــؤ مرخصــة للعمل ،كما أن عدد المراكــز المتقدمة للحصول
علــى تراخيص فــي ازدياد؛ نظــرًا للعمليــة التي ســهلت وزارة
الصناعــة والتجــارة عليها؛ ألن الســياحة قطاع واعــد ذو أولوية
اقتصادية ومصدر مهم لتنويع الدخل ،مع األخذ في االعتبار النمو
الســريع لمساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي والذي ارتفع
من  % 3.4العام  2015إلى  % 6.8بنهاية العام .2018
وبالطبــع ،بإمــكان الغواصين المحترفين والهــواة والبحارة حجز
تجربــة الغــوص تحــت الماء من خــال أي من مراكــز الغوص
المســجلة في المملكــة والمدرجة علــى (www.divebahrain.
 .)comولتكــون التجربة مثيرة وشــيقة ،تعرفــت مراكز الغوص
المعتمدة على القواعد واللوائح الرئيســة؛ استعدادًا لتنظيم رحالت
إلى الحديقة وتقديم تجربة آمنة وممتعة.

بعد قليل ..سنقلع لكن ٕالى قاع البحر

عالم رهيب ..متعة وتشويق ومغامرة
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تجديف وجبل جليد
وفقاعات ...والبحر أمان
تجربة فريدة في القرية المائية بساحل المالكية
يســتقطب

ســاحل

المالكيــة

آالف

المواطنيــن والمقيمين فــي إجازة نهاية
األســبوع واإلجازات الرسمية والمناسبات،
فهــذا الســاحل الــذي احتفــظ بســماته
الطبيعيــة ،حيث الرمــال الناعمة والمياه
الضحلــة ،كان هــو البحر الذي اســتهدفه
الناشط البيئي ســعيد منصور ليخطط
ويدرس وينطلق مع مجموعة من شباب
قريــة المالكيــة ،ويحولــون فكرتهــم
الجميلــة إلــى مشــروع "القريــة المائيــة"،
ليســجل كأحــد أهــم المشــروعات ذات
الصبغــة الســياحية مــن تصميــم وإدارة
أهــل القرية ،ورغم المعوقــات والعراقيل
التــي ما تــزال قائمــة ،لكن هنــاك طموح
كبيــر ألن تعــود القريــة المائيــة بألعابهــا
المثيــرة والشــيقة ،بعــد زوال جائحــة
كورونــا ،لتســتقبل الجمهــور مــن كل
األعمــار ،بــل ،وليبــدأ المشــوار الطمــوح
فــي تكــرار التجربة على أكثر من ســاحل
مهيــأ لمثل هذه المشــروعات الشــبابية
لتطوير السواحل.

الفقاعة المائية ..بالون كبير يسر الخاطر
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أكثر من  30لعبة مثيرة
لــم تكــن المهمة ســهلة ،ولكن الشــباب صمموا علــى النجاح ،وكانــت البداية بإكمال اإلجراءات الرســمية،
ومــن ثــم بحــث منصور عن الفــرص وكانت الوجهة إلى الصيــن ،حيث تم اختيار مجموعة مــن ألعاب اإلثارة
والتشــويق المائيــة اآلمنــة بمواصفــات تتطابق مــع المقاييس المطلوبة ،واســتورد  30لعبــة متنوعة بين
مرافق التسلق على جبل الجليد ،وقوارب التجديف والفقاعات المائية (الكرات الهوائية الكبيرة) ،باإلضافة
إلى توفير الفرصة لمختلف الفئات لقضاء وقت ممتع في السباحة واللعب بأسعار رمزية.
ومــن أهــم الجوانب التي أســهمت في نجاح الفكــرة حال تطبيقها ،كما يقول منصــور ،هي تقديم تجربة
نوعيــة ميدانيــة لتطويــر الســواحل والحفــاظ عليها من جهــة ،وإيجاد متنفــس غير تقليدي للــزوار الذين
يحبون أن يشــارك أطفالهم ،وكذلك الشــباب ،في تجربة المغامرات المثيرة ،عالوة على أن جزءا من الريع
يخصص لتطوير مرافق الساحل وجزء آخر لدعم الشباب المتطوعين وكذلك المدربين المؤهلين الذين
يشرفون على منطقة األلعاب بتوفير كل متطلبات األمن والسالمة ،وهذه كلها تؤكد أن الجهود األهلية
قادرة على تحقيق وتطبيق األفكار الناجحة إذا ما حظيت بالدعم الالزم من قبل الجهات المعنية.

هيا بنا ..سينطلق القارب المطاطي

لماذا ال تقدمون التسهيالت؟
ولعــل العديــد مــن المواطنيــن كانت لهم تجربة مميزة يتمنون تكرارها مع أبنائهم ،فالمواطن عبداهلل الدوســري الذي يعشــق
التجديف ،وجد في المشروع فرصة ممتازة وقد كان ذلك ،وهي تجربة أسعدت أطفاله وتمنوا تكرارها ،إال أن جائحة كورونا عطلت
الفكــرة ،واألكثــر مــن ذلــك ،كما يقول الدوســري :أنا مع دعم الشــباب البحرينيين ،وهذه التجربة تســتحق الدعم ،لكنني شــعرت
باألسى حينما علمت أن إدارة المشروع التي تعمل وفق ترخيص رسمي ،تواجه بعض العراقيل واالشتراطات ومنها نقل األلعاب
أو تخزينها كما تبادر إلى ذهني ،وهو عمل متعب ومكلف ،فالمفترض أن تبقى األلعاب في مكانها طيلة موسم الصيف ،ومن
ملعب الصابون ..متعة الشباب

الصعــب قبــول تجاهل تحرك القائمين على المشــروع وعدم التجاوب معهم وتقديم التســهيالت لهــم ،بل حتى التمويل ،فمن
مساندا لمثل هذه المشروعات.
المؤكد أن صندوق العمل (تمكين) سيكون
ً
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جبل الجليد مغامرة مثيرة لألطفال والناشئة

التجديف اآلمن ومعه يحلو السباق

لعب ومرح وبهجة حتى الغروب

إشادة وإعجاب بالتجربة
وتعبر ســارة إبراهيم الفرج ،ناشــطة اجتماعية ،بقولها إن الكثير من المعارف أشــادوا بهذه التجربة التي اســتمتعنا
جميعــا مــع أطفالنا ،والجميل أن هذا المكان يتيح للراغبين من المؤسســات األهلية وكذلك الشــركات ومختلف
بهــا
ً
الجهــات ،الســيما تلك المعنية بالطفولة والناشــئة والشــباب ،تنظيــم مهرجانات وفعاليات في القريــة المائية ،ونحن
البحرينييــن ،يســعدنا أن نســتضيف أهلنــا مــن دول مجلس التعاون حيــن يأتون إلى زيارتنا ،وحيــن نأتي معهم إلى
القرية المائية ،فإنهم "ينبسطون وايد ويستانسون" وكذلك عيالهم ،ونتمنى أن يستمر هذا المشروع ويتكرر في
أكثر من منطقة.

ما يزال الوقت مبك ًرا فاللعب شيق

كل ما في الصورة جميل ورائع
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باب البحرين
أجمل مالمح الحياة الشعبية
يقع باب البحرين في مدخل سوق المنامة ،وقد شيد في العام
 ،1949وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت .كان باب البحرين
مطــ ًلا على البحر ،وتعــرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة،
إال أن وزارة الثقافــة تبنــت هــذه الواجهة الحضارية واســتطاعت
مــن خالل ترميمها أن تســتعيد هيئة بــاب البحرين األولى التي
كان عليهــا ،وصــار قطــاع الســياحة يباشــر أعمالــه الوزاريــة في
موقع الباب نفسه ،ويستقبل الزوار من خالل مركز للمعلومات.
تــم تجديد النصــب في العــام  1986إلظهار المعالــم المعمارية
اإلســامية .واليــوم يضــم الطابــق األرضــي مكتــب المعلومــات
أساســا من
الســياحية ومتجــر الحــرف اليدوية .والنصب يتكون
ً
قــوس ضخــم ،يمتد تحت الطريق والذي غال ًبا ما يشــار إليه بأنه
مدخل سوق المنامة.
أمــا شــارع الحكومة الذي يمتد أمام بــاب البحرين فيحتوي على
العديد من البنوك الكبرى والمؤسسات التجارية .يسمى شارع
الحكومــة ألن اجتمــاع حكومــة البحريــن يعقــد هنــاك .مدينــة
الذهــب (مختلفــة عن ســوق الذهــب) عبارة عن مجمع لتســوق
أيضا على شارع الحكومة.
الحلي الذهبية ،وتقع ً
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مــن خلــف واجهــة بــاب البحريــن ،يبــدو
جــدا مــن
مشــهد مدينــة المنامــة ح ًيــا ً
خالل ســوق المنامــة القديمة التي تعتبر
أحد أقدم األســواق في مملكــة البحرين،
حيــث العديد من الدكاكين والمنتوجات
ســلعا شــعبية وحديثــة،
التــي تبيــع
ً
وتقــدم تجربــة مغايــرة للتســوق مــا بين
مجموعــة مــن المنســوجات ،البهــارات،
البخــور والعطور ،التذكارات ،المصنوعات
الشــعبية واليدوية وغيرهــا من مختلف
أنحــاء العالــم ،إلــى جانــب مجموعــة مــن
المقاهي الشعبية.
التســوق فــي ســوق المنامــة القديمــة
تجربة اســتثنائية تســتعيد أجمل مالمح
الحياة الشــعبية واليوميــة ،وتضيف إلى
زيارتك ذاكرة ال تتكرر في أي مكان آخر.
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جـــزر الــدار
مهما للصيادين ،وهي شواطئ طبيعية ،تضم
ميناء
تقع هذه الجزر بالقرب من ميناء سترة ،الذي يعد
ً
ً
مجموعة من الشــعب الصناعية التي يتمتع الزائر بمشــاهدتها عند ممارســة رياضة الغوص داخل مياه
الجزيرة الصافية ،كما يتمكن الســائح من ممارســة الســباحة وخوض التجربة داخل المياه العذبة فيها،
ويمكنــه أيضــا مشــاهدة الدالفيــن الطبيعية ،واالســتمتاع بحفالت الشــواء على الجزيــرة ،كما يوجد في
الجزيرة مجموعة من الشاليهات ،المنتجعات السياحية التي تقدم خدمات اإلقامة مع تزفير سبل الراحة
للزائر ،وتتميز الجزيرة بصيد اللؤلؤ ،ويكون ذلك من خالل رحالت غوص في قيعان الجزيرة.

رحلة ممتعة دون أن تدفع
الكثير من المال
جزر الدار ،جزيرة جرادة ،جزر حوار ،مجموعة من أجمل الجزر في البحرين ،تأخذك في رحلة
ممتعــة مــن دون أن تدفــع الكثيــر من المال ،فــإن كنت تبحث عن مجموعــة من األماكن
الشــاطئية الجميلــة ولديــك ميزانيــة محدودة ،فاختر مــن بين أجمل الجزر فــي البحرين
التي سنعرضها عليك في التقرير التالي.
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جزيرة حوار
تقــع الجزيــرة جنــوب البحرين ،بالقرب من دولة قطر ،وقد كانت نقطــة نزاع بين البحرين وقطر ،ثم ُحكم
بهــا مــن قبــل محكمة العــدل الدولية في الهــاي لصالح مملكــة البحرين .وهي عبارة عــن أرخبيل يضم
عــددا مــن الجــزر الصغيرة يصل عددها لـ  14جزيرة .تنطلق أهمية الجزيرة ســياح ًيا واقتصاد ًيا من وجود
الغــاز الطبيعــي فيهــا ،وهي من المحميات الطبيعية البرية التي تضــم العديد من الحيوانات والنباتات
البريــة والطيــور المهاجــرة لوقوعهــا في منتصف طريــق هجرة الطيــور ،وتتميز بشــواطئها الطبيعية
الفاخرة الجذابة.
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جزيرة جرادة
تتميــز جزيــرة جــرادة بوجــود الشــعب المرجانيــة فيهــا ،ومناخهــا الجميــل وشمســها الدافئــة ،ورمالها
البيضــاء ،ومياههــا الصافيــة العذبــة ،كمــا تضــم الجزيــرة اللؤلؤ إلــى جانــب مجموعة متنوعة مــن أنواع
األسماك المختلفة والدالفين التي توجد جانب الشعب المرجانية ،كما تتميز الجزيرة بمأكوالتها العربية
الشهية.
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زينب
دشتي
أطفال الجيل الحالي
لديهم القابلية
الستخدام التكنولوجيا
أكثر من السابق
بروفايل
زينــب صــاح دشــتي ،معلمــة بمدرســة
االستقالل الثانوية للبنات ،التحقت بسلك
التعليــم بالعــام  2012وشــاركت فــي
الــدروس المتلفــزة بفتــرة جائحــة كورونــا
إضافــة إلــى كونهــا معلمــة أساســية فــي
دروس البــث المباشــر تيمــز ،وقدمــت
محاضــرة اختيــار التخصــص الجامعــي
بذكاء عن بعد.
حصلــت حديثــا علــى لقــب أخصائيــة
تحليــل الرســم الموجــه مــن قبــل
األكاديمية الدولية لخط اليد التابعة
لجامعة سوربون الفرنسية.

تعليــم إلكتروني أم تقليدي؟ وكيف برأيك ســيتعامل األهل مع

الموهوبات نهاية العام الدراسي ،وتفاجأت بكمية اإلبداع ،إذ إنني شاركت

طرق التعليم الجديدة.

فيهــا مــع طالباتي بعرض فيلم يوثق مســرحية لم تكتمل لألســف بســبب

على حسب توجيهات واســتعدادات الوزارة فإن للطلبة الخيار بين التعليم

ظــروف جائحة كورونا ،ولكنهن أثبتن قدرتهــن بجدارة على تحويل تلك

اإللكترونــي والتقليــدي بحيــث أال يتعــدى اليومين في األســبوع حســب

المســرحية إلى فيديو من خلف الكواليــس تظهر أبرز مواهبهن المتميزة،

التصريحات األخيرة لوزارة التربية والتعليم.

فــا شــي كان قادرا على عدم إنهــاء هذا العمل الذي اختصــر أجمل أيام

لما بالنسبة لألهل فإنهم على أتم االستعداد لمواجهة التحديات؛ إذ أصبحت

التدريب الشــاق ..طالباتي لم يتوانين عن المشــاركة في الدورات عن بعد

لديهم خلفية وتجربة سابقة مع التعلم عن بعد ،فبعد النجاح أصبحت رؤيتهم

في اإلجازة الصيفية المقامة من قبل مختلف المؤسســات واألفراد ،إضافة

للعمليــة التعليميــة أكثر إيجابية وأكثــر ثقة بقــرارات وزارة التربية التي

إلــى الدورات المجانية التي قمت شــخصيا بإعدادها عن طريق حســابي

تصب في مصلحة الطلبة.

الشــخصي في االنســتغرام واليوتيوب ،وذلك داللة علــى حبهن للمعرفة
ووعيهــن ورغبتهن في تطور الذات ومواكبــة العلم .أرى أن الطلبة على

برأيك كيف ستتجاوز المدارس تحديات التعليم الجديدة؟

أتم االستعداد اآلن لتلقي التعليم الصحيح وبشتى الطرق بالفصل المقبل.

أصبــح الطلبة أكثر وعيًــا في كيفية اســتخدام البوابــة التعليمية وبرنامج
مايكروســوفت تيمــز ،فهــذه الجائحــة أحدثت نقلــة نوعية في اســتخدام

ما أهم النصائح لتجاوز هذه المرحلة؟

التكنولوجيــا في التعليــم .اليوم جميــع المعلمين مدربون وقــادرون على

إن أهــم مــا يحتاجه الطالب لإلحســاس باألجواء الدراســية هو التحضير

اســتخدام برامج التعلم عن بعد ،وكل الشكر لوزارة التربية التعليم التي لم

لها ،فال مانع من شــراء قرطاســية جديدة استعدادا للفصل المقبل كالمعتاد

تتوان عن تدريبنا بشــكل مكثف حتى اســتطعنا جميعا أن نكون متمرسين

وتخصيــص ركــن في المنــزل خاص بالدراســة ،بحيــث ال يختلط مكان

في اســتخدام البرنامج بنســبة  % 100وكذلك الحال بالنسبة للطلبة ،فعلى

الراحة في المنزل مع زاوية العمل والدراسة.

الرغم من التحديات التي واجهتهم في التعامل مع التكنولوجيا إال أنهم اليوم

و من أهم التحضيرات هي تعديل أوقات النوم بحيث يأخذ الطالب قســطه

بال استثناء كسبوا التحدي بقدراتهم ووعيهم .اليوم نحن على أتم االستعداد

الكافي من النوم ليال ويســتيقظ من الصباح الباكر ويجهز نفســه لوضعية

لما تتطلبه العملية التعليمية ،وقادرون على اجتياز كل التحديات بسالســة

الدراسة الصحيحة.

بعد النجاح الباهر الذي حققته الوزارة بالفصل الدراسي السابق.

أنصح الطلبة بممارســة التمارين الرياضية حتــى لو كان ذلك في المنزل
فإنها تساعد على النشاط والقضاء على الطاقات السلبية.

ما أثر التعليم عن بعد على المراهقين واألطفال؟

نجاح روتينك اليومي يقودك بالطبع إلى نجاح العام الدراسي كله ،فكونوا

أطفال الجيل الحالي لديهم القابلية الســتخدام التكنولوجيا أكثر من الســابق

على قدر من المســؤولية واتبعوا التوجيهات من مصادرها الصحيحة وال

بحكم أنهم معتادون على اســتخدام األجهزة الذكية .تفاجأت من ابنتي ذات

تؤجــل عمل اليوم إلى الغد ،فتراكم الواجبات أو التقويمات يعني ضغوطا

األربعة أعوام بأنها متحمســة لدروسها اإللكترونية ،وتتنظر تلك الدروس

إضافية أنتم في غنى عنها.

بفارغ الصبر ،بل تجلس مســتعدة لذلك قبل ساعة من موعد الدرس وهي

توفر وزارة التربية شــتى الوســائل والطــرق إليصــال المعلومات منها

ومتشــجعة ألداء الواجبات اإللكترونية! تلك براهين على أن الجيل الجديد

الــدروس المتلفزة ،البوابة التعليمية وبرنامج التيمز والدروس المباشــرة.

هو جيل التكنولوجيا ،وهي جزء ال يتجزأ من حياتهم ،ويجدونها أكثر متعة

أنصــح الطلبــة بمتابعة تلك الــدروس والتحضير المســبق لها حتى تصل

على الرغم من اشــتياقهم ألقرانهم واللعب معهم بالنســبة لألطفال ،فنحن

المعلومات بسهولة.

بانتظار دفعات ذكيــة إلكترونيا وقادرة على مواكبة الثورات التكنولوجية

وفِــي الختام بما أنكم اجتزتم المرحلــة الصعبة فال يوجد أي عائق لتجاوز

الحديثة بشكل نفخر به مستقبال وأنا على يقين بذلك.

هذه المرحلة بجدارة أيضا ..لنبرهن للعالم كله بأن أبناء البحرين أقوى من
كل التحديات وبصمتنا في التعليم في هذه الفترة لن تنساها األجيال المقبلة.

أما بالنســبة للمراهقين وبالنســبة لخبرتي مع طالبــات الثانوية فقد وجدت
فيهم الشــغف واإلبداع غير المتناهي ،إذ قامت مدرســتي بتنظيم معرض
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فعلى الرغم من بعد الصفوف الدراســية والبيئة المدرســية عن المثالية ،وعدم تلبيتها توقعات أولياء األمور والطلبة أحيانا ،إال
أنها كانت تحقق الكثير من األهداف اإليجابية المقصودة وغير المقصودة في شــتى المجاالت ،وكانت مصنعا إلبداعات ومواهب
ال تحصى ،كما كانت تسعى جاهدة لتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم للجميع.
وكان لتوقف التعليم المباشــر صدمة للطلبة وأولياء األمور والمعلمين والمســؤولين ســواء ،وســبب في شــعورهم بخيبة أمل
بســبب االنتقــال المفاجــئ للتعلــم عن بعــد الذي لم يجدوا فيــه هدفهم المنشــود الملبي لتوقعهم العالــي وطموحهم وفق
تصورهم المسبق عنه ،بل كان تحديا أمام الجميع نظرا لعنصر المفاجأة وعدم االستعداد له.
قــد تتغيــر الظــروف فــي المرحلة المقبلة ،وســنقدم على تغييــر نوعي دأبــت وزارة التربية والتعليم على االســتعداد له للمرحلة
المقبلــة ...لــذا نأمــل أن يتجــاوز أوليــاء األمــور مرحلة التخوف إلى مرحلــة تقبل الواقع والبــدء بالتكيف بتحليــل الواقع بموضوعية
إليجاد الحلول للمشكالت التي يواجهونها واالستفادة من الفرص المتاحة بأقصى درجة من الوعي.

ما أبرز التحديات التي يواجهها
الطلبة وأولياء األمور؟

في بيتي مدرسة!

هناك الكثير من المتغيرات التي تؤثر في عدم تحقيق تكافؤ الفرص عند

• عــدم القــدرة علــى التحكم فــي التــزام الطالب بوقت الــدروس ،وحل

التعليم عن بعد في المناخ األسري:

الواجبات ،والمشروعات الموكلة إليه.

• عدد األبناء من الطلبة ،وأعمارهم ،ومســتوياتهم األكاديمية والنفســية،

• الضغط النفســي على ولي األمر لتقمــص دور المعلم ،والقلق من مدى

واحتياجاتهم الخاصة.

قدرة ابنه على تحقيق أهداف التعلم.

• مستوى ولي األمر الثقافي ،والتعليمي ،والمادي ،وطبيعة عمله ،وأوقات

• غياب الروتين والنظام ،والجدية في التعلم.

كــم ســيفتقد أحبتنــا الطلبــة ربــوع ســياحتهم العلميــة اليوميــة فــي رحــاب

وجوده في المنزل.

• عــدم قدرة ولي األمر علــى التوفيق بين ظروف العمــل ومهام المنزل

مدارســهم! ســيفتقدون أصحابهــم ومغامراتهــم الطفوليــة ومشاكســاتهم

• البيئــة الفيزيقية ومدى توافر أماكن مخصصة هادئة مناســبة للتعلم عن

وتدريس األبناء.

التــي ال يفصحــون عنهــا إال بعــد مضــي عمــر طويــل .ســيفتقدون الكثيــر مــن

بعد.

• الطلبــة أصحاب الهمم ،يكونون أكثر تضررا لغياب البرامج المباشــرة

المهــارات الفكريــة واالجتماعيــة واإلنســانية ،والمهــارات الحياتيــة والوجدانيــة.

• المواد واألدوات المناســبة للتعلم عن بعد ،ومدى توافر األجهزة ،ومدى

المخصصة لهم.

ســيفتقد أحبتنــا الطلبــة التحدي الفكــري ومهارات التواصل وحل المشــكالت،

كفاءة خطوط اإلنترنت ،والقدرة على استخدامها بكفاءة.

• الطلبة ذوو الظروف األســرية الخاصة كالطالق أو اليتم ،ومن يعانون

والمهــارات التطبيقيــة ،والكثيــر من المشــاعر اإلنســانية المتغيــرة والمتنوعة

كمــا توجــد تحديات أخــرى متعلقة بالجانــب النفســي واالجتماعي لدى

من عدم وجود دعم أسري لهم.

في غياب التفاعل المباشــر مع زمالئهم ومعلميهم ،التي تنشــط في مختلف

الطلبة وأولياء أمورهم منها:

• عدم وجود البرامج واألنشــطة المتكاملة لتنمية شخصية الطالب جسميا

المواقف التعليمية .سيفتقد أحبتنا الطلبة وداعة وسماحة وجوه المعلمين.

• عدم وجود القناعة بالتعلم عن بعد ،وضعف الثقة في مدى فاعليتها.

ونفسيا وعقليا.

كيف نواجه التحدي؟

المرشدة التربوية هاجر خيراهلل

• فقد الشغف بالتعلم ،لغياب عنصر التحدي.
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كيف نواجه هذا التحدي؟
لتغيير القناعات وحل المشكالت نحتاج إلى النظر من زوايا مختلفة والمرونة
لنحول المحن إلى منح تزيد من االستفادة من الفرص المتاحة بأقصى درجة،
عبر بعض التغييرات واالستعداد بالتهيئة وإيجاد العوامل اإليجابية المساعدة
علــى النجاح ،فالتعلم عن بعد أعاد للوالدين دورهم الرئيس اتجاه أبنائهم في
التربية والتعليم .وأصبحوا أكثر وعيا بهذا الدور في هذه المرحلة عن طريق
اطالعهــم على آلية التعلم ،والمهارات المطلوبة ،والتقييمات ،والتخلص من
الكثير من االلتزامات المادية ،والضغوط المتعلقة بوقت الوصول للمدرسة،
ومشــكالت المواصالت وازدحــام الطرق ،كما أنه زاد شــعور ولي األمر
والطالب باألمان.
وفيما يلي مجموعة من األفكار التي تساعد على مزيد من التكيف:
• تشــكيل فريــق دعم لتقديم اإلرشــاد والدعم ألولياء األمــور ،والتدخل في
عــاج المشــكالت المعرقلة للتعلم ،وتشــجيع ولي األمــر بالتواصل وطلب
المشورة.
• دعم شــركات االتصاالت بتقديــم خدمات بمبالغ رمزيــة إلتاحة الفرصة
وإنجاح عملية التعلم للجميع.
• تشكيل مجموعات أهلية داعمة من األهل واألصدقاء لتبادل الخبرات.
 تخفيــف ولي األمر من القلق والتوتر ،والتعاطي اإليجابي ،وإبعاد الطالبعن مخاوفه الذاتية.
• تعزيز الدور الريادي لألبناء وتشجيعهم على نجاح التجربة األولى للتعليم
عن بعد ،والغرس في نفوسهم تقدير أصحاب القرار لحرصهم على حمايتهم
مــن الوباء مع توفير فرص التعلم لهم ،وترســيخ الوعي الجماعي بالتعاون
من أجل تحقيق النجاح للجميع.
• معرفة ولي األمر دوره في عملية التعلم عن بعد بأنه ميسر وموجه للعملية
التعليمية ،وال يتقمص دور المعلم ،بل ينسحب تدريجيا ،ليعتمد الطالب على
نفسه.
• تطوير ولي األمر مهاراته التقنية واالطالع على المستجدات من البرامج.
• إبعاد الطالب عن المشكالت األسرية ،والنفسية.
• التعاون بين أفراد األسرة ،وتقليل الضغوط على كاهل األمهات.
• احترام وقت الطالب وعدم إشغاله بالمهام المعيقة لمتابعة التعلم.
• تنظيم الميزانية ،وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق.
• تخصيص أماكن خاصة مناســبة مجهزة بجميع األدوات والوسائل المعينة
على التعلم ،وتحويل نظرته إليها من التسلية إلى الجدية.
• إيجــاد الروتين والتنظيــم المتعلق بأوقات النوم والتعلــم وتناول الوجبات
وممارســة الهوايات بوضع القوانين البيتية المناســبة ،والذي يكون له تأثير
إيجابي على شخصية الطالب مستقبال.

• العمــل على عدم فقــد الطالب بعض الروتين المدرســي؛ كي يكون مهيئا
للعودة إلى المدرســة ويتكيف في المرحلة المقبلة ،وذلك باســتخدام األدوات
واألوقــات المتعارف عليها كالفســحة ،وصــوت الجرس ،واللغــة العربية
الفصحــى ،ومصطلحــات مدرســية ،واحتــرام وقتهــم الخــاص ،والعطلة
األسبوعية.
• إبعــاد الملهيات كالهاتف النقال واأللعاب ،والمشــتتات كأصوات األطفال
الصغــار ،والتلفــاز ،واألجهزة المنزليــة ،وتدريبه على مهــارات وأدبيات
التعامل مع المحتوى اإللكتروني.
• إيجاد البدائل المتنوعة لزيادة دافعية الطالب وشغفه نحو التعلم باختيار ما
يناسب ميوله ومهاراته.
• االهتمــام بالجانب الحركي والمواهب ،وادخــال المرح على أجواء البيت
بتشــجيع الطالب على ممارســة الرياضة واألنشــطة المختلفة يوميا بشــكل
فردي أو جماعي مع أفراد األسرة.
• االهتمــام بالتغذية الصحية المتوازنة المناســبة لعمر الطالب واحتياجاته،
لتفادي السمنة بسبب قلة الحركة.
• إيجاد أنشــطة ذهنية واجتماعية موازية للبرامج األكاديمية تنمي مهارات
التفكير وحل المشــكالت والتفكير الناقد باستخدام األلعاب الذهنية الجماعية
التي تحتوي على التحدي ،والحوار ،والمناقشــة والتسلية في جو من المرح
والضحك.
• تنمية المواهب ومهارات التواصل من خالل منصات وبرامج تهتم بذلك،
وتشــجيع الطالب على إنشــاء صفحة خاصة ،وعمل قنوات خاصة به لنقل
تجاربه ومخرجات تعلمه وتبادل الخبرات مع أقرانه واآلخرين.
• الحوار المســتمر مع الطالب ومناقشــته بشــأن التحديات التــي يواجهها،

وال ننســى أن للطالــب في المراحــل األولى من التعليم يحتــاج إلى وقت

الحســاب :ربط المفاهيم بالواقع كالعد ،وحساب الفواتير ،وتقدير األوزان

أطول للمتابعة ،لذا يكون لولي األمر دور أكبر في التركيز على المهارات

في المطبخ ،واستخدام المقاييس ،واستكشاف األبعاد واألشكال في تصميم

األساسية ،ولتسهيل مهامه ينبغي:

البيت وغيرها من األفكار .وكذلك في المواد األخرى.

ربط المعرفة والمهارات بالحياة األسرية والبيئة المحيطة بالطفل مثال:
مهــارات التحدث :طرح التســاؤالت عليه باســتخدام األلعــاب والصور

تنس دورك التربوي فــي تعزيز القيم،
وأخيــرا ،عزيزي ولي األمــر ،ال
َ

واستخدام مهارات القرن الواحد والعشرين.

والطبيعة؛ لشــحذ فكــره على الطالقــة اللفظية ،وإثراء إجاباته إلكســابه

فإنــك حين تدرب ابنك على تحمل المســؤولية واالســتقاللية فإنك تعلمه

• من المهم أيضا تشــجيع الطالب على االعتناء بهندامه ونظافته الشــخصية

المفــردات المتنوعة ،والكلمــات الجديدة إلغناء حصيلتــه اللغوية ،قراءة

الصدق واألمانة.

عموما ،وفي مواعيد تلقي دروسه خصوصا.

القصص ،ويطلب منه إعادة سردها ،أو تأليف قصص ،والتمثيل ،والتعبير

وتشــجيعه علــى تحمل مســؤولية البحــث والتعلــم الذاتي وحل مشــكالته،

عن نفسه عند ممارسته لألنشطة اليومية.
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"
التواصل مع

ما بين التعليم
العادي واإللكتروني
طلبة الجامعات في البحرين:

تجربة الكورونا علمتنا وأضافت لقدراتنا
من دون سابق إنذار ،وجدنا أنفسنا مضطرين ،أهالي وطلبة ووادر تعليمية ،ألن نتعامل مع أزمة جائحة
فيــروس الكورونــا ،التــي اجتاحت وعرقلت وتركت أثرها على جميع الــدول وجميع القطاعات ومن بينها
قطاع التعليم بمختلف مستوياته.

الكوادر التعليمية
يعلــق راشــد ريــاض ،طالــب فــي معهــد البحريــن
للدراســات المصرفية والمالية ،فيقول "تغيير أسلوب
التعليــم مــن مباشــر إللكترونــي صعــب بالنســبة
خصوصا بالنســبة للذين
لبعــض الطالب الجامعيين،
ً
اعتادوا على التواصل المباشــر مع األســاتذة للســؤال
عــن أي تفصيــل غير واضح .فــي النمــوذج اإللكتروني
ســيضطر الطالــب فــي حــال عــدم فهمــه ألن ُيراجــع
ويتــدرب بشــكل فردي من خالل المــواد المتاحة لديه،
وهــذا بــرأي يؤثــر بدرجة ما علــى بعض الطلبــة ،لكنه
في المقابل ســاهم في تنمية مهارات التعلم الذاتي
من دون الحاجة للمتابعة من خالل األستاذ" .وعن أهم
االمــور التــي يــرى أن من المهــم للجامعــات والمعاهد
توفيرها لتسهيل التواصل والتعلم اإللكتروني على
الطــاب خــال الفتــرة المقبلة يقــول "بشــكل عام تم
خصوصا إذا ما نظرنا
التعامل مع األمر بشــكل ممتاز؛
ً

االســتجابة كانــت ســريعة وحكيمة مــن قيادة مملكة البحرين الرشــيدة ومــن الحكومة والجهــات المعنية

لألمــر بكونــه يحصــل للمره األولــى بهذا الشــكل في

مــن وزارات وهيئــات حكوميــة ،وذلك التخــاذ القرارات ولوضع خطــط تضمن اســتمرارية التعليم والتحصيل

جميــع جامعــات البحرين" ،ويضيف "مــن وجهة نظري

الدراسي ،في المقابل فإن هذه المرحلة أعطت طلبتنا تجربة جديدة بكل ما فيها من تحديات ومتغيرات.

كوني طالبا ،من المهم تســهيل عملية التواصل مع

تمامــا أنــه لن يكــون كباقــي األعوام
اليــوم ونحــن نُقبــل علــى بــدء العــام الدراســي الجديــد ،ونحــن نعــرف
ً

األســاتذة للحصول علــى التواضيحات واالستفســارات

الدراسية ،وأنه علينا التعامل مع اإلجراءات االحترازية التي تفرض علينا الكثير من المتطلبات ،بدرجة عالية

وأن يكون هذه التواصل سريعا ومباشرا".

من المســؤولية لحماية الجميع ولضمان اســتمرارية ســير العملية التعليمية بشــكل سلس ،أردنا أن نطلع

وعلــى الرغــم مــن تفاعــل راشــد بشــكل إيجابــي

علــى أثــر تجارب األشــهر الماضيــة على طلبة قطاع التعليــم العالي في الجامعات والمعاهــد وما التحديات

مــع موضــوع التعليــم عــن بعــد إال أنــه مــازال يفضــل

التي واجهوها ،وما تطلعاتهم لبداية العام الدراسي الجديد في هذه الظروف االستثنائية.

النمــوذج التقليــدي المباشــر للتعليــم ،لمــا لذلك من
أثــر واضــح في تركيــز الطلبــة والتفاعل وحتــى الحياة
الجامعيــة واالجتماعيــة .ويختــم تعليقــه "ال يمكــن
للتعليــم اإللكترونــي إيصــال نفــس جــودة المعلومة
التــي يوصلها التعليم العــادي ،فهو ال يوازي التعليم
العادي في كثافته وكفاءة المعلومة".

"

راشد رياض
طالب في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
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"
إيجابيات وفرص

"
ضغوط أقل

أمــا الســيد علي محمــود ،طالب في جامعــة البحرين،
فيقــول "للتعليــم اإللكترونــي أثــر إيجابــي علــى
عمليــة التعلــم؛ لمــا يضمــه من وســائل متعــددة من

"
الجامعات بذلت جهدها

مريــم فيصــل ،طالبــة فــي الجامعة األهليــة ،ترى

نصــوص ومــواد ســمعية وبصرية ،إلى جانب ســهولة

أن التعليم تأثر بشــكل كبير ولكن تم تعويضه

الوصــول لهــا ،ما يســاعد علــى زيادة مســتوى الفهم

بطريقــه أخــرى من حيــث إتاحة الخيــار للطلبة إما

واالســتيعاب للمــادة العلميــة .كما وفر هذا األســلوب

بامتحــان نهائــي أو فقــط اجتيــاز المقــرر ،وتقــول

فرصــة أكبــر الســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة الخاصــة

مريــم "بالنســبة لــي ،كوني فــي الســنة األخيرة،

بشــكل تفاعلــي وإيجابــي أكثــر" ،ويضيــف "مــن أهم

حســين فــؤاد ،طالب في الجامعة األهليــة ،يقول "تأثر

خصوصــا
كنــت أحتــاج أن أتعلــم بشــكل دقيــق؛
ً

األمور التي تدعم أســلوب التعليــم اإللكتروني ويجب

التعليم بشــكل كبير بســبب األوضاع الحالية وليس

أن مــا ســأتعلمه اآلن سيســتخدم فــي مقــررات

أن توفرهــا الجامعات والمعاهد هي المادة التعليمية

ألنه عن بعد فقط ،بل تأثرنا به نفس ًيا وذهن ًيا ،أصابنا

التخــرج ،وهو ما يشــكل عبئا كبيرا على الطالب

التفاعلية التي تناســب هذا األسلوب وتعطي فعالية

اإلرهــاق والتعــب النفســي ،لــم يعــد باســتطاعتنا أن

لفهــم واســتطالع كل تفاصيــل المقــرر" .وتؤكد

مرجعا
أيضا توفير الدعم الفني الــذي يكون
أكبــر لــهً .
ً

نتحمل أكثر كوننا طالبا يخوضون المرحلة األخيرة من

مريــم أن ســهولة التواصــل مــع المدرســين مــن

للطــاب فــي حــال حــدوث أي مشــكلة أو لإلجابة على

الجامعــة" ،ويضيــف "الجامعــات بذلت ما في وســعها

األمــور األساســية ،وتقتــرح توافــر إمــكان زيــارات

استفســاراتهم" .وعن تجربته مــع التعلم اإللكتروني

لتسهيل التعليم اإللكتروني لكن لم يختلف الوضع،

الحــرم الجامعــي فــي حــال الحاجــة لذلــك" .وعــن

يقــول "لكل إســلوب تعلم إيجابيات وســلبيات ولكن

فإمــا أن نواجــه نحــن الطلبــة مشــاكل فــي أجهزتنــا

تجربتهــا مــع التعلــم اإللكترونــي عــن بعد خالل

أفضــل أن يتــم الدمــج بيــن النظاميــن وهــو النظــام

كاإلنترنت أو يواجه األســاتذة هذه المشــكلة نفســها

األشــهر الماضيــة أيهمــا تفضل التعلــم عن بعد

معــا .أي تكــون المــادة
المــزدوج الــذي يجمعهــم ً

وهــي مشــكلة واحــدة من أصل مشــاكل أخــرى عدة،

أم التعليم العادي ولماذا ،تقول "ال يوجد ضغوط

التعليمية مقســمة بين لقاءات مباشــرة ولقاءات عن

التعليــم عــن بعــد ال يمكن أن ُيســهل بل إنمــا يزداد

خصوصــا مع
نفســية فــي حالــة التعلــم العــادي،
ً

بعد عبر الوسائل اإللكترونية .حيث يوفر هذه النظام

صعوبة على الطلبة والكادر التعليمي".

كثــرة المهــام والتقيمــات والمشــروعات وهــو

مريم فيصل
طالبة في الجامعة األهلية

من وجهة نظره مزيدا من االستقرار التعليمي.
ويــرى أن جــودة التعليــم لــم تتأثــر بنقلهــا لتجربــة

ويفضــل فــؤاد التعليــم العــادي ويقــول "التعليــم

خــاص في حــال تقديمه لعدد كبير من المقررات.

إلكترونيــة عــن بعد بل على العكــس ،فهو على حد

وجها لوجه
العــادي أفضل عندما نجلس مــع الدكتور
ً

وتــرى مريــم أن التعليــم عن بعد أنه فيــه الكثير

تعبيــره يعطــي فرصة لزيــادة جودة التعلــم من خالل

ونستطيع التحدث معه دون انقطاع بسبب االنترنت،

مــن التحديات والصعوبات فــي إيصال المعلومة

توافر ســبل أكثر للدراســة .كما فتــح التعلم عن بعد

وهــو األمر الــذي يســهل التعليم بشــكل كبير ،دون

للجامعات والمعاهد آفا ًقا جديدة ذات قيمة عالية من

أن ننفــي أن التعليــم اإللكترونــي ال يقلــل مــن جــودة

خــال اســتخدام الطرق غيــر تقليدية المتوافــرة حاليا

التعليــم فــي الجامعــات والمعاهــد ،فجميــع الطــاب

وتساهم في رفع الجودة لمستويات عالية.

مشتاقون للعودة إلى الجامعة".

مــا يشــكل ضغطــا عاليا علــى الطالب وبشــكل

وتوضيحها".

"

"

"
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"
مواقع خاصة

"
مقررات نظرية وعملية

محمد جمشير فيروز ،طالب بجامعة  ،AMAيرد على

نــور الهــدى نورس العنيســي ،طالبة بجامعــة البحريــن ،تقول "لقد

ســؤالنا :هــل تأثر تعليمك الجامعي بتغير أســلوب

تأثر مستوى التعليم بشكل كبير بين التعليم المباشر والتعليم

التعليــم مــن التعليــم المباشــر إلــى اإللكترونــي

اإللكترونــي ،مــا أدى إلى انقســام الطلبه إلى قســمين ،األول منهم

عــن بعد؟ فيقــول "في بعض المواد تأثرت بنســبة

قد تأثر سلبا ،ما أدى إلى عدم قدرة الطالب على استيعاب الدروس

جــدا" ،ويضيــف عن أهــم األمور التــي يرى أن
قليلــة ً

عبــر المنصــات اإللكترونية وعدم وجود كتــب لفهم الدروس منها،

من المهم للجامعات والمعاهد توفيرها لتسهيل

والبعــض اآلخــر تأثــر إيجابــا ،مــا أدى إلــى ارتفــاع المعــدالت الجامعيــة

التواصــل والتعلــم اإللكترونــي علــى الطــاب خالل

بســبب التعلــم عن بعد عن طريــق التعليم اإللكترونــي" .وتضيف

الفترة المقبلة "من المهم أن يكون لديها موقعها

"مــن وجهة نظــري ،كوني طالبة جامعية ،كانــت مواجهة الصعوبة

الخــاص وتوفيــر جميع الملتزمات لــدى الطالب مثل

لدينا في اإلنترنت ،خصوصا في تقديم شبكة انترنت عالية الجودة

الرسوم البيانية وملتزمات مواد المحاسبة" .ويميل

وتوفيــر أجهزة البتوب للطالب الذين ليس لديهم أجهزة" .وتفضل

محمد للتعليم المباشــر لســرعة وصول المعلومة

نور الهدى التعليم العادي؛ كونها تدرس في كلية التربية الرياضية،

للطالب ،ومن وجهة نظره أن هذا ال يمنع من توافر

إذ إن مجالها يتطلب فهما للمهارات المعتمدة في كل مقرر .وتقول

بعض المواد بالتعليم عن بعد".

"كان مــن الصعب التأقلم مــع التعليم اإللكتروني وذلك أدى لعدم

"

فهــم معظــم المهــارات المطلوبة في أكثر المقــررات العملية ،وأما
بالنســبة للمقــررات النظريــة فقد كانت مفهومة وواضحة وســهلة
الفهم".

نور الهدى نورس العنيسي
جامعة البحرين

"

"

نقاش وتفاعل
يعلــق عبــداهلل راشــد ،طالــب في جامعــة البحرين ،عن رأيه بمدى تأثر التعليم بتغير أســلوب الشــرح من مباشــر إلى
نوعا ما ،إذ إنه يقلل تركيز الطالب ويأثر
إلكتروني عن بعد فيقول "لألســف ،من وجهة نظري تأثر على النحو األســوء ً
على االستعياب ويقلل النقاش واألسئلة المطروحة" ،ويؤكد عبداهلل ضرورة فتح المجال لتفاعل الطلبة مع األساتذة
من خالل التواصل واألســئلة ،ويضيف "لكل منهم ســلبياته وإيجابياته ولكن التعليم العادي يســهل على الطالب
التواصل مع دكتور المادة وطرح كمية األسئلة لتوضيح ما لم يستوعبه الطالب من خالل الشرح اإللكتروني ،كما أن
التعليــم العــادي أكثــر مصداقية في االمتحانــات ،حيث توجد رقابة أكثر في اللجنة" ،ويختــم كالمه "من وجهة نظري
يقلل هذه األمر من جودة التعليم والفهم ،ومن ناحية أخرى يصعب على أستاذ المادة تحديد مستوى الطالب".

"

محمد جمشير فيروز
جامعه AMA

"

زهــراء حســن ،طالبــة في جامعــة البحرين ،تــرى أن التغير الذي حصــل كان صعبا،
وأن أساليب التعليم تأثرت باالنتقال من المباشر إلى اإللكتروني عن بعد .وتؤكد
زهراء أن من أهم األمور التي تعزز فاعلية التعليم عن البعد توافر خدمات اتصال
وانترنــت قويــة ،ولهــل هذه األمور هي التــي تجعلها تميل بشــكل أكبر للتعليم
خصوصــا ،من وجهــة نظرها ،أن
بعيــدا عــن التعلم عــن البعد،
العــادي التقليــدي
ً
ً
التعليم عن بعد يجعل من الصعب إرسال المعلومة بشكل واضح.

"
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”سنتربوينت”
وجهتكم الشاملة لجميع مستلزمات
العودة إلى المدارس

تزامنًــا مــع اقتــراب موســم العــودة إلــى المــدارس ،يقدم
"ســنتربوينت" ،أكبر وجهة لألزياء في المنطقة ،مجموعة
شــاملة مــن المنتجــات والمســتلزمات المدرســية التــي
تلبــي مختلــف احتياجــات األطفــال وتنقلهم إلــى األجواء
المدرسية الغنية بالمرح والفائدة ،سواء للعودة الفعلية
معا.
إلى المدارس أو التعلم عن بعد أو كليهما ً
يضــم متجر "ســنتربوينت" أربع عالمات تجارية
شــهيرة تشــمل :رعايــة األمومــة ،ســبالش،
شــومارت ،اليف ســتايل ،تحت سقف واحد،
وتشــمل مجموعتــه الجديدة لموســم
العــودة إلــى المــدارس تشــكيلة
واســعة مــن الحقائــب واألزيــاء
واألحذيــة وصناديــق الغــداء
والقرطاســية ،وهــي متوافــرة
بقيمة متميزة وبخيارات تناســب
جميــع األعمــار .وبهــدف توفيــر بيئــة
مثاليــة للتعلــم عــن بعــد ،تضــم
تشــكيلة هــذا العــام مقاعــد
الدراســة بأنمــاط مســتوحاة مــن
أشــهر الشــخصيات المفضلة لدى
األطفــال ،إضافــة إلــى الكراســي
المخصصة للدراســة وألــواح الكتابة
وســماعات الــرأس والملحقــات
المكتبية.
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وبما أن اختيار الحقيبة المدرسية تجربة يعشقها الصغار أثناء استعدادهم للعودة إلى المدارس ،يقدم "رعاية األمومة" مجموعة واسعة من حقائب
الظهر والحقائب المزودة بعجالت بتصاميم ورســومات مســتوحاة من الشخصيات واأللعاب والرياضات المفضلة لديهم .وبهدف إضفاء مزيد من
المرح والتشــويق على أجواء العودة إلى المدارس ،تأتي مجموعة المســتلزمات المدرســية لألوالد مزينة برسومات وشخصيات من عالم السرعة
والمغامرات مثل "سبايدرمان و"باتمان" و"سونيك" و"باو باترول" و"سبونج بوب" و"فورت نايت" و"فيراري" وغيرها الكثير .ويمكن للفتيات
اختيار ما يناسبهن من الحقائب والقرطاسية المزركشة برسومات شخصياتهن المفضلة مثل "أميرات ديزني" و"آنا" و"إلسا" من فيلم "فروزن"،
و"ترولز"" ،هالو كيتي"" ،دمى لول" ،و"رينبوكورنز" .وللمرة األولى ،يقدم "ســنتربوينت" تشــكيلة من حقائب الظهر المزينة باأللوان الزاهية
برسومات وصور مطبوعة لشخصيات "جوجو سيوا" و"روكو" و"تيتريس".
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ولتمكين أطفالكم من ترك انطباع متميز في يومهم الدراســي األول ،تقدم "اليف ستايل"
مجموعة فريدة من المســتلزمات المدرسية العصرية بأســعار تبدأ من  2.9دينار وتضم
قائمــة واســعة من المنتجــات الرياضية لعالمــات "فرانكلين ومارشــال" و"جي ورلد"
و"ســبورت ليجند" و"ســتيب أب فورميوال  "1و"مينمي" و"مارشملو" و"بيبي جينز".
وتأتــي التشــكيلة الكاملة من الحقائــب المزودة بعجالت وحقائب الظهــر وحقائب الغداء
وصناديــق الغداء وحافظات األقالم الرصاص وزجاجات المياه ،مزينة بمجموعة مذهلة
من رســومات أحادي القرن وحوريات البحر والرســومات الفضائيــة وتصاميم الورود
الزاهية بألوان جذابة.
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وألن األحذية عنصر أساســي على قائمة التســوق لموسم
العودة إلى المدارس ،تقدم "شــومارت" مجموعة متنوعة
من األحذية المريحة واألنيقة للصفوف الدراســية وأوقات
اللعب .ويوفر "سنتربوينت" جميع احتياجات الصغار من
األحذية ســواء للزي الرسمي باللون األســود أو األحذية
ً
وصول إلى األحذية البيضاء والرياضية.
األنيقة للفتيات،
وتوفــر عالمات األحذيــة الرياضية الرائــدة مثل "كابا"
ً
وصــول إلــى "سكيتشــرز" و"كانجــاروز"
و"بومــا"
مجموعــة مــن األحذية المناســبة للمدرســة واألنشــطة
الرياضية.
وعالوة على ذلك ،تقدم "شومارت" مجموعة من حقائب
الظهــر المتينة بألوان وتصاميم عملية مميزة من عالمات
تجارية رائدة مثل "أديداس" و"نايكي" و"كابا" و"بوما"
و"لــي كوبر" ،لتضفي بذلك لمســة متفردة على تشــكيلة
العــودة إلى المــدارس ،وهي مناســبة لمختلف احتياجات
أطفالكم سواء الدراسية أو الرياضية.

أمــا اليافعيــن الراغبيــن بتشــكيلة جديــدة تزيــن خزانة
مالبســهم ،فبوســعهم اختيــار مــا يناســبهم من تشــكيلة
"ســبالش" مــن المالبــس وحقائــب الظهــر العصريــة
واإلكسســوارات االســتثنائية بد ًءا مــن القمصان القطنية
 % 100برســومات ومطبوعــات مميــزة؛ والقمصــان
القطنيــة مــن قمــاش ســاتان ليكــرا ،وســراويل برمودا
القصيرة المحبوكة ،وسراويل الجينز لألوالد والسراويل
القماشية ،والســراويل الضيقة ،وسراويل الجينز الضيقة
ذات الخصر المرتفع ،والســراويل المريحة ،والقمصان
ذات التصاميــم واألقمشــة مميــزة للفتيــات ،إضافة إلى
المالبــس الرياضية واألساســية .فســارعوا إلى شــراء
األزيــاء المريحة واألنيقة لالنتقال بسالســة من حصص
التعلم عــن بعد إلى الفصول الدراســية الفعلية .وفي ظل
أزمة "كوفيد  "19المستمرة ،يتوقع لقوائم التسوق للعودة
إلــى المــدارس أن تكون مختلفة هذا العــام .ومهما كانت
احتياجاتكم ،كونوا على ثقة أن "سنتربوينت" يوفر وجهة
تسوق شاملة لجميع مستلزمات العودة إلى المدارس.
مجموعــة العــودة إلى المدرســة متاحــة اآلن في متاجر
ســنتربوينت فــي مجمع الواحــة الجفير ومجمــع الواحة
الرفــاع وســيتي ســنتر البحريــن .يمكن للعمــاء أيضًا
التسوق من منازلهم المريحة على
WWW.CENTREPOINTSTORES.COM
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البـالتــــر

غــذاء العيـــن
قبل المعــدة
رائعة لمائدة المناسبات والحفالت ،وتجمع
األهل واألصدقاء؛ فالجميع يحبها!
ســهلة التنفيــذ وال تســتغرق الكثير من
الوقت أو المشقة ،فعليك فقط استخدام
طبــق خشــبي 4 ،أجبــان مختلفــة المذاق
مقطعــة أو كاملــة مــع وضــع الســكين،
قطــع الخبز المتنوع والكراكــرز المفضل،
ثــم أضيفــي قطــع الفواكــه المجففــة
كالتين والمشــمش وبعضــا من الفواكه
الطازجة كالفراولة والعنب .وال تنســي أن
تضيفي المكســرات ،فإنهــا تضيف جماال
ونكهــة مميــزة لطبقــك .إضافــة القليــل
مــن الجــام والعســل ســيجعل المــذاق
أيضا.
شهيا ً
لمحبــي اللحــم يمكنــك إضافــة قطع من
اللحم المقدد أو التركي على الجانب.
يمكنك اإلبداع في عمل بالتر األجبان كما
تحبيه ،فال توجد قواعد ثابتة.
اســتلهمي طبقــك المقبــل مــن بعــض
الصور المختارة لــك بعناية في الصفحات
التالية.
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عصير الليمون بالنعناع

عصير البطيخ األحمر

عصيــر الصبــار

عصير الشمام

يعــد عصيــر الليمــون والنعنــاع مــن أكثر أنــواع العصائــر فائد ًة
لجســم اإلنســان؛ الحتوائــه علــى مكونــات غنيــة بالفيتامينــات
والمواد المضادة لألكســدة باإلضافة إلى األمالح المعدنية .وهو
يســهم فــي التخلص من عســر الهضم ،ويســاعد في الحفاظ
على صحة القلب ،وتقوية عضالته .يعتبر من المشــروبات التي
تزيد من نشاط الدورة الدموية في الجسم .ينصح بتناوله لمن
يتبعــون أنظمــة غذائية لتخفيــف الوزن؛ ألنه يســاعد على حرق
مزيد من الســعرات الحرارية .يســتخدم في التخلص من أوجاع
المغص.

البطيــخ مــن الفواكــه البــاردة والمنعشــة فــي الصيــف الغنيــة

جــزءا مــن
فوائــد عصيــر الصبــار :كان عصيــر الصبــار تقليد ًيــا
ً

بالفيتامينــات المفيــدة للجســم ،باإلضافــة إلــى أنــه أحــد أهــم

العديد من مســتحضرات األيورفيدا واألدوية والمقويات .إليكم

مصــادر األلياف الطبيعية ،ويتميز بقدرته على عالج العديد من

 7أسباب تجعلكم تشربونه كل يوم ،فهو محمل بالفيتامينات

األمراض ،يمكنكم تحضيره بخلط نصف كيلو من البطيخ بعد

والمعــادن ،يحــارب اضطرابات الجهاز الهضمي ،يطرد الســموم

إزالــة البــذور منــه مع مكعبات الثلج بكل ســهولة واســتمتعوا

من الجسم ،مثالي لعالج فقر الدم ،يوازن المشاكل الهرمونية،

بمذاقه اللذيذ.

ممتاز للشعر والبشرة ،وأخيرا تعزيز الحصانة.

الشــمام مصدر قوي للصحة .فهــو مليئة بالعديد من العناصر
الغذائيــة التــي تبــدو تقري ًبــا من الفواكــه الخارقة .وهــو متوافر
جــدا من محتــوى الماء
بكثــرة فــي الصيــف ولديه نســبة عالية ً
فيهــا ،مــا يجعلــه بــاردا ورطبــا .مــن فوائد الشــمام أنــه يتحكم
فــي ضغط الــدم ويقوي العيون ،كما يســاعد في إنقاص الوزن
والســيطرة علــى مــرض الســكري .ومــن دوره معالجــة القــروح
ومنع حصوات الكلى من التكون ،ويعالج اضطرابات النوم.
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سلطة الدجاج المشوي
بتتبيلة المانـجو
المكونات

للدجاج المشوي
• ملعقة كبيرة زيت زيتون
•  6أفخاذ دجاج منزوعة الجلد والعظم
• ½ كوب صلصة المانجو والكزبرة (جاهزة)
للسلطة
•  5أكواب من الخس المقطع
•  2خيار مقطع مكعبات
• فلفلة حلوة مقطعة شرائح رفيعة
• حبة أفوكادو ناضجة ومقطعة
• ½ كوب كزبرة مفرومة
• ½ كوب صلصة سلطة المانجو والكزبرة

الخطوات

• ابدئــي بتتبيــل الدجاج فــي نصف كوب من
صلصة ســلطة المانجو والكزبــرةُ .يترك جان ًبا
لمدة  15دقيقة.
• أضيفــي زيــت الزيتــون إلى مقــاة ،واطبخي
الدجــاج لمــدة  15دقيقــة ،مــع التقليــب حتــى
المنتصــف .اتركيــه لمــدة  10 - 5دقائــق قبــل
التقطيع.
• لتجميــع الســلطة ،أضيفــي الخــس والخيــار
والفلفــل واألفــوكادو والكزبــرة والدجــاج
المشوي إلى وعاء كبير.
• صبــي الصلصــة فــي األعلــى وقلبيها حتى
تتجانــس .قدميهــا علــى الفــور وإال ســتصبح
السلطة رطبة.

سلطة بانزانيال بالخوخ
المشوي مع الطماطم
المكونات

القاعدة
•  3خوخات مقطعة
•  ½ 1نصف طماطم كرزية مقطعة نصفين
• ¼ كوب  +ملعقة كبيرة زيت زيتون
•  4أكواب مكعبات الخبز
•  2ملعقة طعام من الخل األبيض
• ملعقة كبيرة من العسل
• ¼ كوب ريحان مقطع
• ¼ كوب شبت مقطع
•  2ملعقة طعام من الطرخون المفروم
• ملعقة كبيرة من البردقوش المفروم
•  2كوب سبانخ
• كوب جرجير صغير
• ½ كوب جبن ماعز مفتت
• ملح البحر والفلفل األسود

الخطوات

• ســخني الفــرن مســبقً ا علــى  375درجــة فهرنهايــت .أضيفي  4/3من الخــوخ المقطع إلى صينية خبــز واحدة .أضيفي ملعقــة كبيرة من الزيت
ورشــي القليل من ملح البحر الناعم .أضيفي نصف كمية الطماطم الكرزية إلى صينية الخبز الثانية .أضيفي ملعقة كبيرة من الزيت ورشــيها
بملح البحر الناعم.
• ضعي الخوخ على صينية الخبز وحمصيه في الفرن لمدة  15دقيقة ،وقلبيه في منتصف الوقت حتى يصبح طر ًيا ويصبح لونه بن ًيا .يرفع عن
النار ويوضع جانبا .ثم قومي بشوي الطماطم لمدة  30دقيقة ،مع التقليب ،حتى تتشقق .وارفعيها عن النار وضعيها جانبا.
• على صينية خبز ثالثة مبطنة بورق ،أضيفي مكعبات الخبز .تُسكب المكعبات بملعقة كبيرة من الزيت وتتبل بالملح والفلفل األسود.
• ضعيها في الفرن واطهيها لمدة  30دقيقة ،وقلبيها حتى تصبح مقرمشة وذهبية اللون .ارفعيها عن النار وضعيها جانبا.
• فــي وعــاء كبيــر ،اخفقي ملعقتين كبيرتين من الزيت (أضيفي مزيدا إذا لزم األمر) والخل والعســل والريحان والشــبت والطرخون واألوريغانو
مع الملح والفلفل األسود .أضيفي السبانخ ،الجرجير ،الخوخ (المحمص) ،الطماطم (المقطعة والمقرمشة) ،ومكعبات الخبز .يقلب حتى يغطى
ويخلط جيداُ .يترك جان ًبا في درجة حرارة الغرفة للسماح بتذويب النكهات لمدة نصف ساعة تقري ًبا قبل التقديم.
• رشيه بجبن الماعز وقدميه.
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سلطة العنب وجوز البيقان

المكونات

•  ½ 2رطل من العنب األحمر واألخضر
•  4مالعق جبن كريمي
• ½ جرام كريمة حامضة
• ¼ ملعقة صغيرة ملح
•  3مالعق كبيرة سكر بني فاتح
•  4/3جرام جوز البيقان المحمص

الخطوات

• قطعي العنب إلى نصفين.
• قلبــي الجبنــة الكريميــة والقشــدة
الحامضــة والملــح وملعقتيــن كبيرتيــن
مــن الســكر البنــي في وعــاء حتــى يذوب
الســكر .ثم أضيفي العنــب وقلبي بلطف
حتى يغطى.
• ضعــي البيقان والســكر البني المتبقي
قبل التقديم مباشرة.

سلطة السبانخ باألفوكادو مع
بذور الخشخاش
المكونات

السلطة
•  6أكواب سبانخ طازجة
• لتر فراولة مقشرة ومقطعة
• حبــة أفوكادو ،مقشــرة ،منقوعة ومكعبات
(أو يمكنك المضاعفة لحبتين)
•  4أونصــات مــن الجبــن األزرق المتفتــت (أو
جبن الماعز أو الفيتا)
• ¼ كوب شرائح لوز محمص
• نصف بصلة حمراء صغيرة مقطعة شــرائح
رفيعة
تتبيلة بذور الخشخاش
• ¾ كوب زيت أفوكادو (أو زيت زيتون)
•  3مالعق كبيرة من خل التفاح
•  2ملعقة طعام من العسل
• ملعقة كبيرة من بذور الخشخاش
• رشة خردل جاف أرضي (اختياري)
• ملح البحر الناعم والفلفل األسود

الخطوات

• لعمــل تتبيلــة بــذور الخشــخاش ،اخفقــي
معــا حتــى تمتــزج .أضيفي
جميــع المكونــات ً
قليال من الملح والفلفل أو أكثر حسب الذوق.
• للســلطة ،أضيفــي جميــع المكونــات مــع
الكميــة المرغوبــة من الصلصة حتــى تمتزج.
وقدميها على الفور.
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ماك أند جيز القرنبيط
المكونات

•  3مالعق كبيرة زيت الزيتون
• علبة معكرونة
• قرنبيطــة متوســطةالحجــم مقطعة
شرائح رقيقة
•  4فصوص ثوم مقطعة
• حبــة بصل كبيرة مقطعة إلى شــرائح
رفيعة
• ملح وفلفل أسود مطحون
• كوب جبن شيدر أبيض مبشور
• ½ كوب جبن البارميزان المبشور
• ¼ ملعقة صغيرة مسحوق الخردل
• رشة فلفل حريف
•  ½ 1ج .فتات خبز محمص مطحون
• ½ ج .بقدونس طازج مفروم

الخطوات

• ســخني الفــرن إلــى  425درجــة فهرنهايــت .ثــم ادهنــي الطبــق بخفــة
بغطاء  13 × 9بوصة .واطبخي المعكرونة حسب تعليمات العبوة.
• سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدر كبير على نار متوسطة.
أضيفي القرنبيط والثوم والبصل مع الملح.
• اطهــي المزيــج مع التحريك من حين آلخر حتــى ينضج لمدة  15إلى 20
دقيقــة .أضيفــي  4أكواب من الماء واتركيها على نار خفيفة حتى تصبح
الخضــار طريــة للغاية لمــدة  10إلى  12دقيقة .صفــي الخضروات ودعيها
تبرد قلي ًلا .احتفظي بماء الخضروات المصفى جان ًبا.
• اخلطــي الخضــروات ،الشــيدر ،البارميــزان ،مســحوق الخــردل ،الفلفــل
الحريــف فــي الخــاط (وفقً ــا لحجــم الخــاط ،قــد تحتاج إلــى القيــام بذلك
علــى دفعتيــن) .حتى تنهــرس ،أضيفي ماء الخضــروات بما يكفي فقط
سلسا ،من دقيقة إلى دقيقتين.
لتحريك الخليط ،حتى يصبح
ً
• أضيفي الصلصة إلى المعكرونة وقومي بخلطها.
• نقــل إلــى صحــن الخبــز المعــدةُ .يمــزج الخبــز المحمــص المطحــون
معــا وملعقــة كبيــرة مــن الزيــت فــي وعــاء .يتبــل بالملــح
والبقدونــس ً
والفلفل .يرش المعكرونة.
• اخبزيها حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا ،لمدة  14إلى  16دقيقة.

حواوشي اسكندراني
المكونات

•  3أكواب دقيق
• كوب ماء دافئ
•  3مالعق كبيرة لبن بودرة
• ملعقة كبيرة سكر ،ملعقة كبيرة خميرة فورية
• ¼ كوب زيت
• ½ كيلو لحم مفروم
ناعما
• ½ كيلو بصل مفروم ً
فرما ً
•  3ثمرات متوسطة الحجم
ناعما
• فلفل أخضر مفروم ً
فرما ً
• قرن فلفل حار مفروم
• ملعقــة صغيــرة بهــارات مشــكلة ،أو بهــارات
حواوشي
• ملح وفلفل أسود

الخطوات

جيدا ،ثم ضعيه في مكان
• في وعاء ،ضعي الخميرة والسكر و¼ كوب من الماء ،وقلبي ً
دافئ ومظلم لمدة  15دقيقة.
جيدا.
• في وعاء آخر ،ضعي الدقيق واللبن البودرة والزيت واعجني ً
• أضيفــي خليــط الخميرة واعجني ،ثم أضيفي المــاء تدريج ًيا ،حتى تحصلي على عجينة
طرية ومتماسكة.
• غطي الوعاء بفوطة نظيفة ،ثم ضعيه في مكان دافئ لمدة  60دقيقة.
• فــي وعــاء كبيــر ،ضعي اللحم والبصــل والفلفل األخضر والحار والملح والفلفل األســود
جيدا .غطي الوعاء ،ثم ضعيه في الثالجة لمدة ساعة.
والبهارات ،واعجني ً
• ســخني الفــرن عنــد درجــة حــرارة  .180قســمي العجيــن واللحــم إلــى كــرات ،ثــم افردي
الكــرة األولــى ،ثــم افردي كرة اللحم فــوق كرة العجين .افــردي الكرة الثانيــة من العجين،
ثــم ضعيهــا فوق اللحــم ،ثم اغلقي طرفــي العجين بالشــوكة أو كالضفيــرة .كرري هذه
الخطوات مع باقي العجين واللحم.
• ادهنــي الوجــه بالزبد ،ثم رصيها في صينية مدهونة بالزيت .ضعي الصينية في الفرن
لمدة  30 – 25دقيقة ،حتى ُيصبح اللون ذهب ًيا.
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برجر السالمون
فاهيتا الدجاج
المكونات

• ½ ج .زيت زيتون
• ¼ ج .عصير ليمون من حوالي  3ليمونات
•  2ملعقة صغيرة كمون
• ½ ملعقة صغيرة رقائق الفلفل األحمر
• رطل صدور دجاج منزوعة الجلد والعظم
• ملح
• فلفل أسود مطحون طازج
•  3حبات فليفلة مقطعة شرائح رفيعة
• بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة
• تورتيال للتقديم

الخطوات

• فــي وعــاء كبيــر ،اخفقــي نصــف كــوب مــن
الزيــت وعصيــر الليمــون والكمــون ورقائــق
الفلفــل األحمر .يتبل الدجــاج بالملح والفلفل،
ثــم يضــاف إلــى الوعــاء ويقلــب حتــى يغطى.
اتركــي الخليــط فــي الثالجــة لمــدة  30دقيقة
على األقل وما يصل إلى ساعتين.
• عندمــا تصبــح جاهــزًا للطهــي ،ســخني
ملعقــة كبيــرة مــن الزيــت فــي مقــاة كبيــرة
علــى نار متوســطة .أضيفي الدجــاج و ُيطهى
حتــى يصبح ذهب ًيا لمدة  8دقائق لكل جانب.
• اتركيهــا لمــدة  10دقائــق ثــم قطعيها إلى
شرائح.
• أضيفــي الفلفــل والبصــل إلــى المقــاة
واطهيها حتى تصبح طرية لمدة  5دقائق.
• نضيف الدجاج ونقلب حتى تمتزج.
• تقدم مع التورتيال.

المكونات

•  14أوقية من ســمك السلمون
المجفف
• بيضة كبيرة مخفوقة
• ½ ج .فتات الخبز
• فص ثوم مفروم
• عصير ليمونة وبشرها
•  2ملعقــة كبيرة شــبت مفروم
طازج
• ملعقة كبيرة خردل
• ملعقــة صغيــرة صلصــة
وسترشير
• ½ ملعقــة صغيــرة رقائــق
الفلفل األحمر
• ملح
• فلفل أسود
• ملعقــة كبيــرة زيــت زيتــون
للتقديم
• خبز همبرجر
• مايونيز
• خس
• طماطم
• بصل أحمر

الخطوات

• فــي وعــاء كبيــر ،اخلطــي ســمك الســلمون مع البيــض وفتــات الخبز والثــوم وبرش الليمــون والعصير والشــبت
والخردل ووسترشير ورقائق الفلفل األحمر.
يتبل بالملح والفلفل ويقلب حتى يمتزج تماما ،ثم تشكل في  3إلى  4فطائر سمك.
• يسخن الزيت في مقالة كبيرة .أضيفي الفطائر واطهيها حتى تصبح ذهبية ،حوالي  4دقائق على كل جانب.
• قدمي الفطائر على الخبز مع المايونيز والخس والطماطم والبصل.
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ريزوتو الهليون
المكونات

•  ½ 1كوب أرز الريزوتو
• مرق دجاج ربع لتر
• حبة متوســطة الحجم من الكراث (أو نصف
بصلة صغيرة مقطعة)
•  3مالعق طعام من الزبدة غير المملحة
• ملعقة كبيرة زيت نباتي
• نصــف كيلــو مــن الهليــون (مقطعــة إلــى
قطع بحجم بوصة)
• ¼ كوب جبن بارميزان مبشور (باإلضافة إلى
جبن بارميزان إضافي)
•  2ملعقة كبيرة بقدونس إيطالي (مفروم)
• ملح (حسب الذوق)

الخطوات

• ســخني مــرق الدجــاج علــى نــار هادئــة فــي قدر متوســطة الحجــم ،ثم
اخفضي الحرارة حتى تبقى ساخنة.
• ســخني الزيت وملعقة كبيرة من الزبدة على نار متوســطة في مقالة
كبيرة ثقيلة القاع .عندما تذوب الزبدة ،يضاف الكراث أو البصل المفروم.
تشوي لمدة  2إلى  3دقائق أو حتى تصبح ناعمة وشفافة قلي ًلا.
• أضيفي أرز الريزوتو إلى الوعاء وقلبيه بســرعة بملعقة خشــبية بحيث
يتــم تغليــف الحبــوب بالزيــت والزبــدة المذابــة .قومــي بتشــويحه لمــدة
دقيقــة أخــرى تقري ًبــا حتــى تكون هنــاك رائحــة محمصة طفيفــة ،لكن ال
تدعي األرز يتحول إلى اللون البني.
• أضيفي مغرفة من مرق الدجاج الســاخن إلى األرز وقلبي حتى يمتص
تماما .عندما يبدو األرز جا ًفــا تقري ًبا ،أضيفي مغرفة أخرى وكرري
الســائل ً
العملية .تأكدي من التحريك باستمرار.
• اســتمري فــي إضافــة مغــارف مــن المــرق الســاخن وقلبــي األرز أثنــاء
دسما عندما يبدأ
قواما
امتصاص السائل .أثناء طهيه ،سيبدأ األرز بأخذ
ً
ً
في إخراج النشويات الطبيعية.
• اســتمري فــي إضافــة باقي المرق ،مغرفة فــي كل مرة ،لمدة  20إلى 30
دقيقــة أو حتــى تصبح الحبوب طرية ولكنها مــا تزال ثحتفظ بطراوتها،
دون أن تكــون مقرمشــة .بعــد حوالــي  15دقيقــة ،أضيفــي الهليــون
واســتمري فــي التقليــب والتقليــب .إذا نفــد المخــزون ولم يتــم االنتهاء
من األرز ،يمكنك إنهاء الطهي باستخدام الماء الساخن .ما عليك سوى
إضافــة المــاء كمــا فعلت ســابقً ا ،مغرفة في كل مــرة ،مــع التحريك أثناء
امتصاصه.
• أضيفي  2ملعقة كبيرة متبقية من الزبدة وجبن البارميزان المبشــور
والبقدونــس والملــح واتركيها .زينيه بمزيج إضافــي من جبن البارميزان
وقدميه على الفور.

تاكو الدجاج الحار واألناناس
المكونات

•  2رطــل مــن صــدور الدجــاج منزوعــة الجلــد
والعظم
• ½ بصلة حلوة مقطعة مكعبات
•  2فص ثوم مفروم أو مبشور
•  2ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار
• ملعقة صغيرة بابريكا
• ½ ملعقة صغيرة من الكمون
• ملعقة صغيرة ملح كوشير
•  2 - 1فلفل حار مجفف مطحون
• ½ كوب عصير أناناس
• كوب من قطع األناناس الطازج
• حبة فليفلة بوبالنو مقطعة
• خبــز التورتيــا والــذرة ،والجبــن األبيــض،
وشرائح األفوكادو ،للتقديم
صلصة األناناس والرمان
• كوب من قطع األناناس الطازج
• حبات رمان
• حبــة هالبينــو ،مصنفــة ،حســب الرغبــة،
ومفرومة
• ¼ كوب كزبرة طازجة مفرومة
• عصير ليمون

الخطوات

• فــي وعــاء ،اخلطي الدجــاج ،البصــل ،الثوم،
الفلفــل الحــار ،الفلفل األحمر ،الكمــون ،الملح،
الفلفــل الحــار ،عصيــر األنانــاس ،األنانــاس،
وفليفلة بوبالنو.
• غطيه ودعيه ُيطهى لمدة  25-20دقيقة.
• بمجرد االنتهاء من الطهي ،قطعي الدجاج
باستخدام شوكتين.
• لتحضيــر الصلصــة ،فــي وعــاء ،اخلطــي
األناناس ،أرز الرمان ،الهالبينو ،الكزبرة ،عصير
الليمون ،وقليال من الملح.
• يحشــى الدجــاج فــي قطــع التاكــو ويعلــوه
صلصة األناناس والجبن واألفوكادو.
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فتات الخوخ
المكونات

خليط الخوخ
•  6خوخات كبيرة مقطعة
• ¼ جرام سكر محبب
• عصير نصف ليمونة
• ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
• ½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
• رشة ملح كوشير
التغطية
•  ½ 1جرام طحين جميع االستخدامات
• جرام مغلف سكر بني
• ملعقة صغيرة ملح
• ¼ ملعقة صغيرة قرفة
• ½ جرام زبدة ذائبة
• آيس كريم فانيليا للتقديم

الخطوات
• سخني الفرن إلى  375درجة.
• لعمــل الخــوخ :فــي وعــاء كبيــر ،امزجي
الخوخ والســكر وعصير الليمون والقرفة
والزنجبيل والملح.
• فــي الطبق :في وعاء متوســط ،امزجي
الدقيــق والســكر البني والملــح والقرفة.
اســكبي الخليــط فــي الزبــدة المذوبــة
وحركــي حتــى يشــبه المزيــج الفتــات
الخشنة.
• اســكبي الخــوخ والعصائــر فــي طبــق
كبيــر للخبز .ثم رشــي الفتات بالتســاوي
فوق الخوخ.
• اخبزيها حتى تتحول إلى طبقة ذهبية
لمدة  45إلى  50دقيقة.
• قدميهــا ســاخنة مــع اآليــس كريــم،
حسب الرغبة.

كالفوتيز الكرز
المكونات

• زبدة طرية ،للوعاء
•  ½ 1ج كرز مقطع نصفين
منزوع النواة
•  4بيضات كبيرة
• ½ ج سكر
•  1ج حليب
• ملعقة صغيرة خالصة اللوز
• ¾ ج طحين جميع
االستخدامات
• ½ ملعقة صغيرة ملح
• سكر بودرة

الخطوات
• ســخني الفــرن إلــى  350درجــة وادهني
طبق الخبز الدائري  9بوصات بالزبدة.
• فــي الخــاط ،أضيفــي البيــض والســكر
وامزجــي حتــى تتكــون الرغــوة .أضيفــي
الحليــب ،خالصــة اللــوز ،الدقيــق والملــح
وامزجــي حتــى تمتــزج جميــع المكونات.
ثم صبي الخليط فوق الكرز.
• اخبزيهــا حتى تصبــح ذهبية حوالي 35
دقيقة.
• انثري السكر البودرة أعاله للتزيين.
• قدميهــا دافئــة أو فــي درجــة حــرارة
الغرفة.
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آيسكريم جوز الهند
المكونات

•  3علــب ( 13.5أونصــة) من حليب جــوز الهند كامل
الدسم
• ¾ ج سكر محبب
• ⅓ ج مغلف سكر بني
• ¾ ملعقة صغيرة ملح كوشير
• حبة فانيليا
•  2ملعقة كبيرة نشا الذرة
•  2ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا النقي

الخطوات

• فــي اليــوم الــذي تســبق التخطيــط للتجميــد ،قم
بتجميد وعاء صانع اآليس كريم الخاص بك؛ نظ ًرا ألن
قاعدة اآليس كريم الخاصة بك ســتحتاج إلى البرودة
أيضا.
أيضا ،نقترح صنعها في الليلة السابقة ً
ً
• أضيفــي حليب جوز الهند والســكريات والملح في
قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة.
قطعــي الفانيليــا إلــى نصفيــن بالطول باســتخدام
ســكين التقشير .اكشــط من الداخل للخلف بظهر
الســكين وأضيفيــه إلــى خليــط جــوز الهنــدُ .يغلــى
المزيج و ُيحرك حتى تذوب السكريات.
• ضعــي نشــا الذرة في وعــاء صغير .اغرفــي حوالي
كــوب مــن حليب جــوز الهنــد المغلــي وأضيفيه إلى
نشا الذرة ،مع الخفق حتى تذوب.
• اســكبي الخليــط في قــدر ويقلب حتى يتماســك.
خففــي النــار ودعيهــا تنضج حتى يتماســك الخليط
ً
سميكا
حوالي  3دقائق .للتحقق مما إذا كان الخليط
بما يكفي ،قومي بتغطية الجزء الخلفي من ملعقة
خشــبية واســحبي إصبعك من خاللــه .يجب أن يترك
إصبعك ً
خطا نظيفً ا .أزيليه من الحرارة.
• اخفقــي في خالصة الفانيليا ،ثم صبي الخليط في
تماما لمدة 3
وعــاء كبير وقومي بتبريده حتــى يبرد ً
ساعات وحتى الليل.
• عندمــا يتــم تبريد الكســترد وتجميــد وعاء اآليس
كريــم ،قومــي بتبريــد اآليس كريــم وفقً ــا لتعليمات
الشــركة المصنعــة ،لمــدة  15دقيقــة تقري ًبــا .انقلــي
اآليســكريم إلــى وعــاء آمن لالســتخدام فــي المجمد
وتجميــده حتــى يتماســك مــن  2إلــى  3ســاعات ،أو
الليلة بأكملها.

مكعبات الليمون
المكونات

القاعدة
• بخاخ طبخ مانع لاللتصاق
•  1ج زبدة بدرجة حرارة الغرفة ومكعبات
• ¾ ج سكر محبب
•  ½ 2ج طحين جميع االستخدامات
• ¼ ج سكر بودرة
• باإلضافة إلى المزيد للتزيين
الحشوة
•  2ج سكر
• ¼ ج طحين جميع االستخدامات
•  6بيضات كبيرة
• ¾ ج عصير ليمون
• بشر ليمونة
• ليمونة مقطعة شرائح صغيرة للزينة

الخطوات

• سخني الفرن إلى  180درجة ،وتبطن صينيــــة خبز
 13 × 9بوصة بورق خبز.
اصنعي القاعدة:
فــي وعــاء كبيــر باســتخدام خــاط يــدوي ،قشــدي
معا حتى يصبح خفيفً ــا ورقيقً ا من
الزبــدة والســكر ً
 2إلى  3دقائق.
أضيفــي الدقيــق والســكر البــودرة واخفقــي حتــى
يتجانس.
• وزعــي العجينــة فــي صينيــة الخبــز المحضــرة
واضغطــي لتتســطح .ثــم اخبزيهــا حتــى تصبــح
ذهبية خفيفة من  18إلى  20دقيقة.
• ارفعيها من الفرن واتركيها لتبرد لمدة  30دقيقة.
اصنعي الحشوة:
• فــي وعــاء خلــط كبيــر ،اخفقــي الســكر والدقيــق
والبيض وعصير الليمون وبرش الليمون وامزجيهما
حتــى يمتزجا بالكاملُ .يســكب القشــرة ،و ُيعاد إلى
الفرن و ُيخبز حتى يثبت ،حوالي  20دقيقة.
• ارفعيــه مــن الفرن وضعيه فــي الثالجة لمدة  3إلى
 4ساعات
• زينيه مع السكر البودرة وشرائح الليمون.
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ترايفل الفراولة

أعواد الموز

المكونات

القاعدة
•  1ج كريمة خفق
• ملعقة كبيرة من السكر
• ½ ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا
•  3ج كعكة سارالي أو أي نوع آخر
•  2ج فراولة مقطعة

المكونات

الخطوات

• فــي خالط قائم مزود بمرفــق التجديف ،اخفقي الكريمة
والســكر حتى تشــكل مخفوق متماســك لمــدة حوالي 5
دقائق.
• أضيفــي الفانيليــا حتــى تمتــزج .ثــم انقلــي الخليط إلى
كيس األنابيب.
• اصنعــي طبقــات فــي البرطمــان مــن الكعك ثــم طبقة
خليط الكريمة المخفوقة والفراولة ،وكرريها.

جيز كيك الليمون والتوت
المكونات

القاعدة
•  12بسكويت الليمون
•  2جرام جبنة كريمية طرية
• ¾ ج سكر ناعم
•  2ملعقة كبيرة عصير ليمون
• ملعقة صغيرة قشر الليمون

الخطوات

• ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا
• رشة ملح
• ½ ج كريمة ثقيلة
• ¼ ج جام التوت

• ضعي قالب كب كيك مع أكواب الكب كيك ثم ضعي البسكويت في
قاع كل كوب ثم ضعيه جانبا.
• في وعاء كبير ،اخفقي الجبن مع خالطة يدوية حتى تصبح ناعمة ،ثم
اخفقي سكر البودرة وعصير الليمون وبرش الليمون والفانيليا والملح.
أضيفي الكريمة الثقيلة واخفقي حتى تتكون القمم الرقيقة والصلبة.
ثم صبي خليط الجبنة بالكريمة فوق البسكويت.
• باســتخدام ملعقة صغيرة ،ضعي كمية صغيرة من التوت في وســط
كل كعكة تشيز كيك .استخدم مسواك (أو سيخ صغير) للتدوير.
• توضع في الثالجة حتى تصل إلى  4ساعات.

القاعدة
•  4موزات
•  8أعواد خشبية
•  ¼ 1ج رقائق الشوكوالته
• ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
• ½ ج رشات كور القوس قزح
• كريمة مخفوقة للتقديم
•  8حبات كرز معلب أو طازج

الخطوات

• بطنــي صينيــة خبز كبيــرة بورق
برشمان وتوضع جان ًبا.
• قطعــي نهايــات كل مــوزة
لتســوية الجانبيــن ،ثــم قطعيهم
إلى النصف.
• أدخلي العصا الخشــبية في كل
قطعــة مــن المــوز وضعهيــا علــى
صينيــة الخبز المعــدة .تجمد لمدة
ساعتين.
• فــي وعــاء متوســط  آمــن
لالســتخدام فــي الميكروويــف،
اخلطــي رقائــق الشــوكوالتة وزيت
جــوز الهنــد والميكروويــف علــى
فتــرات  30ثانيــة ،مــع التقليــب
تماما.
بينهما حتى تذوب ً
• اســكبي رشــات القــوس قزح في
وعاء صغير آخر.
• اغمســي الجــزء العلــوي مــن كل
مــوزة مجمدة في الشــوكوالتة ،ثم
لفي طرف الشــوكوالتة الذائبة في
الرشات.
• أعيديهــا إلــى صينيــة الخبــز
وقومي بتجميدها حتى تتماســك
الشوكوالتة لمدة  15دقيقة تقري ًبا.
زينيها بالكريمة المخفوقة والكرز.
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كوكيز جوز البيقان

تعترب شركة نفط البحري�ن (بابكو) من المؤسسات العالمية الرائدة التي
تسعى جاهدة من أجل تحقيق أعلى مستويات األداء والتميز المنشود في
ال
مضمار صناعة النفط .وتمثل مسرية التعلم والتطوي�ر في الشركة ركن ًا أصي ً
في هويتها التي تهدف إلى تطوي�ر الكوادر البشرية مما يتيح للشركة
تحقيق القدرة على المنافسة وتحقيق األهداف المؤسسية

نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى
حضرة صاحب الجاللة الملك حمدبن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
رئيسإلى
والعرفان
الشكر
أسمى آيات
نرفع
الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
خليفة
سلمان آل
خليفة بن
وصاحب السمو الملكي األمير
القائد ورعاه
حفظه اهلل
المفدى
وليالبالد
خليفةعاهل
حمدآلآلخليفة
عيسى
األميرحمدبن
الملك
السموالجاللة
وصاحب صاحب
حضرة
األعلى
األمين نائب
العهد
سلمان بن
الملكي
الموقر حفظه اهلل ورعاه
الوزراء
مجلسآل
لرئيسسلمان
الخطواتبن
خليفة
األمير
المكونات وصاحب السمو الملكي
ورعاه
رئيساهلل
خليفةحفظه
الوزراء
األول
النائب
القائد
نائب
األمين
العهد
ولي
خليفة
آل
حمد
بن
سلمان
األمير
الملكي
وصاحب السمو
األعلىجانبا.
ضعيها
والملح.
الخبز
صودا
مع
الدقيق
اخفقي
الحجم،
متوسط
وعاء
في
•
االستعماالت
•  2كوب طحين جميع
توجيهاتهم السامية في التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره في المجتمع
على
والقضاءورقيقً
عليهــا (حوالي 5
الخليــط خفيفً ا
يصبــح
حتى
ا
مع
والســكر
الزبــدة
اخفقــي
الخــاط،
وعــاء
فــي
•
ورعاه
اهلل
حفظه
الوزراء
مجلس
لرئيس
األول
النائب
الخبز
صودا
صغيرة
يجعل مملكة البحرين نموذجا مشرفا يحتذى به بين دول العالم في ً
مكافحة هذا الوباء
• ½ ملعقةبما
يتجانس.
حتى
واخفقي
والفانيليا
البيض
أضيفي
دقائق).
في المجتمع
انتشاره
من
والحد
كورونا
لفيروس
التصدي
السامية
على توجيهاتهم
• ¼ ملعقة صغيرة ملح
بقيادة
كورونا
فيروس
لمكافحة
الوطنية
فياللجنة
جهود
مثمنين عالي ًا
البحرينالملكي•
غطــي العجينة
البقــان
فيه
قلبي
األولثــم
تماما؛
تمتــزج
حتــى
اخلطــي
طرية
مملحة،
المفروم.عليه
والقضاء
الوباء
هذا
مكافحة
العالم
الجافــةدول
المكونــاتبه بين
يحتذى
مشرفا
• كوب زبدةبماغيريجعل
في ً
الوزراء
مجلس
لرئيس
النائب
األعلى
القائد
نائب
العهد
نموذجاولي
مملكةالسمو
صاحب
األقل.
على
ساعة
لمدة
الثالجة
في
وضعيها
• ½ كوب سكر محبب
فيروس كورونا بقيادة
لمكافحة
والمبادرةالوطنية
مثمنين عالي ًا جهود اللجنة
مسمى
الوطنية تحت
•
فهرنهايت.
350
درجة
على
الفرن
بتسخين
ابدئي
العجينة،
تبرد
أن
بمجرد
بني
• نصف كوب سكر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
مقــاس  1بوصــة وضعيها على بعــد بوصتيــن على ورقة
شــكل كــرات
العجينــة علــى
• شــكلي
• بيضة كبيرة
مسمى
الوطنية تحت
والمبادرة

«فينا خير»
«فينا خير»

بســكويت مبطنــة بــورق زبــدة واخبزيهــا لمــدة  10دقائــق أو حتى تنضــج .يجــب أن الكوكيز في
• ملعقة صغيرة فانيليا
التحول إلى اللون البني الفاتح .قم اتركيه يبرد.
• ½ كوب جوز أميركي مفروم ناعم
والتي أطلقها
• فــي غضــون ذلــك ،حضــري الزينة .في قدر على نار متوســطة ،اخلطي الســكر البني والحليب.
المفروم
• جوز البيقان أو البيقان
للتزيينبن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب
الشيخ ناصر
سمو
أطلقها  4دقائق مع التحريك باســتمرار .ارفعيه عــن النار وأضيفي الزبدة
والتيلمدة - 3
ُيغلــى المزيــج و ُيغلــى
األمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية
مستشار
البني
فروستينج السكر
والملح.
النبيلةالشباب
وشؤون
اإلنسانية
لألعمال
الملك
جاللة
ممثل
خليفة
آل
حمد
بن
ناصر
الشيخ
• كوب سكر بني سمو مؤكدين بكل الفخر واالعتزاز دعمنا ومساندتنا لهذه المبادرة الوطنية
• أضيفــي ســكر الحلويــات ثــم اخفقــي بالخــاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة .ســوف تتماســك
اإلنسانية
الملكية
المؤسسة
الوطني
األمن
مستشار
لألعمال المجتمع
تالحم أفراد
ويعزز من
أمناء النبيلة
مجلسوقيمه
رئيساألصيل
مجتمعنا
عراقة
يعكس
• ½ كوب حليب كامل بما
الدسم
جــدا بحيث ال يمكن دهنــه ،أضيفي مزيدا من
الزينــة عندمــا تبــرد .ومع ذلــك ،إذا كان يبدو رقيقً ا
ً
الوطنية النبيلة
ومساندتنا لهذه
أجلواالعتزاز
الفخر
المبادرةاهلل
االستثنائية بعون
دعمناالظروف
تخطي هذه
مؤكدين بكلمن
• ملعقة كبيرة زبدة
سكر الحلويات حتى يتحقق القوام المطلوب.
• ¼ ملعقة صغيرة ملح بما يعكس عراقة مجتمعنا األصيل وقيمه النبيلة ويعزز من تالحم أفراد المجتمع
• أضيفي حوالي ملعقة كبيرة من الزينة لكل قطعة كوكيز .وزينيها بقطع جوز البيقان.
من أجل تخطي هذه الظروف االستثنائية بعون اهلل
•  2كوب سكر الحلويات
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