


افتتاحية 2

MISSIONرسالتنا

To sustainably manage and operate an integrated energy business, 
leveraging best practices and creating value for shareholders, 
customers and employees.

أفضل  تطبيق  مع  للطاقة،  ومستدامة  مت�كاملة  منظومة  وتشغيل  إدارة 
الممارسات وتحقيق القيمة المنشودة للمساهمني والزبائن والعمالء.
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فــي "وطنيــات" الشــاعر الكبيــر خليفة العيســى التــي ربط فيهــا بين عشــق البحرين 
وبحرهــا وداناتهــا وترابهــا، تتوالــى نبضــات القلــوب في وصف المعشــوق: "أنــا المايات 
علــى أســيافك يــا بحريــن... وأنا الدانات على صــدرك يا بحرين... وأنا بالــروح أضحي لك يا 
بحرين... اهلل يا ديرتي يا زينة البلدان". واحدة من القصائد التي تغنى بها أهل البحرين 
كمــا تغنــى بغيرها مــن األغنيات الخالدة... "تبيــن عيني... أنت العنــوان... بلد روحي..."، 

والقائمة ربما تتجدد في كل "ديسمبر". وستبقى لتحيا إلى األبد.

فــي كل حنايــا الــروح يســكن هذا الوطــن العظيم، وينبــض القلب بحــروف "البحرين"، 
تلــك العــروض التــي ترتــدي حلتهــا الزاهــرة هــي "عــروس الخليــج"، فــي صفحــة ذكرى 
تأســيس الدولــة الحديثــة في عهد المؤســس أحمــد الفاتح كدولة عربية مســلمة في 
العــام 1783 ميالدية، وفي أعياد ديســمبر المجيد، احتفــاًلا بالذكرى 49 للعيد الوطني 
المجيــد والذكــرى 21 لتولــى حضــرة صاحب الجاللــة المفدى الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة حفظه اهلل ورعاه مقاليد الحكم في البالد، ها هي صفحات متوالية من اإلنجازات 
الحضاريــة العظيمــة، والتي وصفها الكتاب واألدباء واإلعالم، بأنها بنت صروًحا شــامخة 

تتحدث عن نفسها في شتى الميادين والحقول وقطاعات التنمية.

تحضر معنا في هذه األيام الوطنية، تفاصيل كثيرة عشناها مع الراحل الكبير المغفور 
له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )طيب اهلل 
ثراه(، في مسيرة بناء الدولة الحديثة، وتحضر مع ذكراه معاني الحب العظيم فهو لم 
يغــب روًحــا، وعلــى الضفة األخرى، نواصل المســير في ظل العهد الزاهــر لعاهل البالد 
المفدى، وصاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء، يجمعنا معه لنمضي مًعا في قافلة المجد البحرينية.

وفي كل عام، تتألق "أضواء البالد" بألق أعياد ديســمبر. تنبض في أرواحنا ذكرى تولي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
مقاليــد الحكــم فــي 9 مــارس 1999 و49 عاًمــا علــى العيــد الوطنــي المجيــد اســتقالًلا 
وانضماًمــا لألمــم المتحــدة دولة كاملة العضوية في العام 1971، في ديســمبر نحتفل 
بأول أيامه بيوم المرأة البحرينية وفي الســابع عشــر منه بيوم الشهيد، فتجتمع أفراح 
وطــن يأبــى إال أن يمضــي نحــو المســتقبل بجــدارة وريــادة... هنــاك الكثيــر لنقــرأه فــي 
صفحــات "أضــواء البــالد"، لنزداد فخــًرا واعتزاًزا بوطننــا العظيم... وكل عــام، والبحرين، 

ملًكا وحكومًة وشعًبا في تقدم ونهضة وازدهار. 
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جاللة الملك يفتح صفحات مشرقة في 
إطار "نهضة شاملة"

21 عاًما مضيئة في رحاب 
المشروع اإلصالحي

باعتباره مشروًعا نموذجًيا حضارًيا، استقطب المشروع اإلصالحي الكبير لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، عاهــل البالد المفــدى حفظه اهلل ورعــاه، اهتمام وســائل اإلعالم الخليجيــة والعربية 
والعالميــة علــى مــدى 21 عاًما مضت منــذ تولي جاللة العاهل مقاليد الحكم في البالد، فقط فتح مشــروع 

جاللة الملك أيده اهلل، صفحات مشرقة في إطار النهضة الشاملة على جميع األصعدة.
والبحريــن تحتفــل بعيدها الوطني التاســع واألربعين، والذكرى الحادية والعشــرين، لتســلم جاللة العاهل 
مقاليد الحكم، تشــهد البحرين إنجازات تنموية ونجاحات دولية ووطنية حققتها على مدار عقدين، وهذا 
مــا جــاء فــي تقريــر لموقع "العين اإلخبــاري"، الذي وصف عهد جاللــة الملك بأنه حقق نقلــة نوعية ومنعطًفا 
تاريخًيــا مهًمــا، بإعالنــه اإلصالحــات الدســتورية والميثــاق الوطني للعــام 2001، الذي عادت مــن خالله الحياة 
البرلمانيــة والديمقراطية إلى المملكة، كما اســتطاعت البالد أن تؤســس بنيــة اقتصادية حديثة ومتنوعة 

عززت مكانتها مركزا تجاريا ومالًيا وسياحًيا رئيًسا في المنطقة.

خريطة طريق مستقبلية
وبعــد وضــع القواعــد الثابتــة لبنــاء دولــة قــادرة علــى مواكبــة 
معطيات العصر الحديث بما يفرضه من تحديات وما يوفره من 
فــرص، أطلــق جاللة الملك في أكتوبــر 2008، الرؤية االقتصادية 
اقتصــاد  لتطويــر  مســتقبلية  طريــق  خريطــة  لتكــون   ،2030
المملكــة، مع التركيز على هدف أساســي يتجلى في تحســين 
المســتوى المعيشــي لجميــع مواطنيهــا، وتعــد ذكــرى عيــد 
الجلــوس والعيــد الوطنــي إلــى جانــب كونها مناســبة وطنية 
مهمــة فرصــة يعبــر فيهــا أهــل البحريــن عــن مشــاعر الفخــر 
واالمتنــان والتقديــر لقائــد نهضــة بالدهــم على مــدار عقدين، 
وهنــاك مناســبة أخــرى تحتفــل بها البحريــن في شــهر فبراير، 
فقــد أصــدر جاللة الملــك قرارا فــي 22 نوفمبر 2000 بتشــكيل 
لجنــة وطنيــة إلعداد ميثــاق العمل الوطني، وتســلم مشــروع 
الميثاق في ديســمبر 2000، وتم طرحه على االستفتاء في 14 

و15 فبراير 2001، ووافق عليه 98.4 % من المواطنين.

قاعدة للتغييرات السياسية
ومشــروع ميثــاق العمــل الوطنــي فــي البحريــن يعــد وثيقــة 
تاريخيــة، احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيســة، الهدف منها 
إحــداث تغييــرات جذريــة فــي منهــج العمــل واألداء، ومثل هذا 

الميثــاق قاعــدة انطلــق منها المشــروع اإلصالحي الــذي أطلقه 
ملــك البحريــن، وشــمل إحــداث تغييــرات جذريــة فــي الجوانــب 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، حيث تــم بموجبه إعادة 
إحيــاء الحيــاة السياســية والديمقراطيــة فــي البحريــن بعــد أن 
توقفــت العام 1975، وغدا الميثاق الوطني القاعدة األساســية 
لجميــع التغييــرات السياســية التــي شــهدتها المملكــة فــي 

عصرها اإلصالحي الشامل.

التحول إلى الملكية الدستورية
وفــي الذكــرى األولــى لتدشــين ميثــاق العمــل الوطنــي، ُعــدل 
دســتور البــالد فــي 14 فبرايــر 2002، وأعلــن ملــك البحريــن فــي 
خطاب له تحول البحرين من إمارة إلى مملكة دســتورية، وبهذا 
اإلعالن، تصبح البحرين المملكة العربية الرابعة بعد السعودية 
واألردن والمغــرب، وأصبــح الملــك حمــد بن عيســى بن ســلمان 
آل خليفــة ملــكًا عليهــا، كمــا مهد الميثــاق إلى إجــراء انتخابات 
المجالس البلدية في أبريل من العام نفســه، ثم انتخاب أعضاء 
مجلــس النــواب في شــهر أكتوبر/تشــرين األول وانعقــاد أولى 
جلســاته فــي 14 ديســمبر 2002 لتبــدأ المســيرة الديمقراطية 

في مملكة البحرين عهًدا جديًدا.
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المشاركة الكاملة في الحياة السياسية
 كــرس الدســتور المعــدل للعــام 2002 الــذي صــدر فــي العــام 
التالــي إلصــدار الميثــاق الوطنــي 2001، كل هذه المكتســبات 
الوطنيــة التي جــاءت بالميثاق الوطني ليدشــن عصــر التحول 
الديمقراطــي والتحديــث الشــامل فــي البحريــن اســتنادا إلــى 
دســتوٍر عصري شــامل يكــرس الحقوق والمكتســبات ويواكب 
مملكــة  دخلــت  كمــا  المعاصــرة،  العالميــة  الحضــارة  تطــورات 
البحرين في دائرة القضاء الدستوري أول مرة بإنشاء المحكمة 
الدســتورية العام 2002، كأول جهة قضاء دســتوري متخصص 
عرفتــه البالد تختص بمراقبة دســتورية القوانين واللوائح، ولم 
تقتصــر التغيــرات اإليجابيــة التي شــهدتها البحريــن على تلك 
النواحــي، بــل إنها اشــتملت علــى تعزيــز دور المرأة فــي الحياة 
السياســية، فتمكنــت المــرأة البحرينيــة انطالقــا مــن الميثــاق 
مــن  المعــدل   2002 العــام  دســتور  إلــى  واســتنادا  الوطنــي 
المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والديمقراطية تصويتا 
لها إلى دخول البرلمان لتصبح نائًبا عن  وترشيحا، األمر الذي أهَّ
الشــعب وتعبر عن قضايا المرأة البحرينية، باإلضافة إلى قضايا 
الشــعب عموًمأ، وتوجت المرأة البحرينيــة نضالها الوطني في 
الممارسة الديمقراطية والسياسية بانتخابات 2018، إذ حصدت 
فيهــا المــرأة 10 مقاعــد "6 بالمجلــس النيابــي و4 بالمجلــس 

البلدي"، ونالت المرأة البحرينية شــرف ترؤس المجلس النيابي 
المنتخــب »مجلس النواب« ممثلــة في فوزية زينل، وذلك للمرة 

األولى في تاريخ البالد.

الشفافية ومكافحة الفساد
علــى الصعيد االقتصادي، تمتاز البحريــن ببيئة اتصاالت حديثة 
لديهــا  البحريــن  أن  كمــا  والمواصــالت،  للنقــل  تحتيــة  وبنيــة 
تشــريعات عديــدة محفــزة لالســتثمار، منها قوانين الشــفافية 
ومكافحــة الفســاد وتســهيل منــح التراخيــص وغيرهــا، كمــا 
قامــت المملكــة بتعزيــز البنية التحتيــة؛ لكي يتاح للمســتثمر 
من داخل وخارج البحرين البيئة الالزمة لالستثمار، وتوفير عمالة 
ماهرة ومدربة، وعقد اتفاقيات جديدة مع كثير من دول العالم 
تتيــح فرصــا اســتثمارية أكبــر، كما أضحــت مركــًزا تجارًيــا ومالًيا 
متخصًصــا للبنــوك والمؤسســات المالية اإلســالمية لتنجح إلى 
حــد كبيــر في جذب مئــات من البنوك والشــركات االســتثمارية 
فــي مختلــف القطاعــات، ومنذ إطــالق الرؤيــة االقتصادية 2030 
واالســتراتيجية االقتصادية الوطنية، تمكنت المملكة من إحراز 
تقــدم ملحوظ في عملية اإلصــالح االقتصادي وزيادة كفاءة أداء 

الجهات الحكومية.

التسامح الديني والتعايش
واختــار موقع "بهاتكاليس" إلقاء الضوء على رؤية جاللة الملك 
فــي التســامح الدينــي والتعايش الســلمي، والتــي تقوم على 
أن المجتمــع البحرينــي متعدد الثقافات واألديــان، وتلك طريقة 
طبيعيــة وطبيعيــة للحيــاة بالنســبة لنــا فــي البحريــن، لهــذا 
السبب جاء إعالن مملكة البحرين الداعي إلى التسامح الديني 
والتعايش الســلمي في جميع أنحاء العالم، مما يمكن اعتباره 

امتداًدا طبيعًيأ للتراث الوطني البحريني.
البحريــن مــن تراثهــا الوطنــي كمنــارة للتســامح  واســتفادت 
الدينــي فــي العالــم العربــي في وقــت كان يتم فيه اســتخدام 
الديــن بشــكل متكــرر فــي جميع أنحــاء العالــم كعقــاب إلهي 
لنشــر الكراهيــة والخــالف، وبالنســبة لإلعالن العالمــي، فقد تم 
إعداده بالتشاور مع علماء من السنة والشيعة، إلى جانب رجال 
ديــن مســيحيين وحاخامــات يهود، بمن فيهــم الحاخام مارفن 

هير من مركز سيمون ويزنتال في لوس أنجلوس.

التصنيف ضمن الدول المتقدمة
واستطاعت مملكة البحرين بفضل الرؤية الحكيمة والمستنيرة 
لجاللــة الملك أن تحقق إصالحات سياســية ودســتورية وإنجازات 
كأنمــوذج  مكانتهــا  مــن  عــززت  وحضاريــة  وعمرانيــة  تنمويــة 
فــي الحكــم الرشــيد وإرســاء دولــة الحــق والعدالــة والمواطنة 
الصالحــة، وتصنيفها ضمن الدول المتقدمة جًدا في مؤشــرات 
الحريــة االقتصاديــة والتنميــة البشــرية والحكومــة اإللكترونية، 
وتكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات، وهــذا مــا ورد فــي تقريــر 
لصحيفــة "الريــاض" تطــرق إلــى أن يميــز المشــروع اإلصالحــي 
لجاللــة الملك أنــه نابع من اإلرادة الوطنيــة الذاتية برؤية عصرية 
ثاقبة لجاللة الملك المفدى، وتعزيز نزاهة واســتقاللية  السلطة 
القضائيــة مــن خــالل إنشــاء محكمة دســتورية ومجلــس أعلى 
للقضــاء ونيابــة عامــة، وتكريــس الرقابــة علــى أداء الســلطة 
التنفيذيــة عبــر البرلمان وآلياته وديوان الرقابــة المالية واإلدارية 

والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم المستقلة.
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حقوق المرأة البحرينية
وفــي تقرير"الريــاض"، أشــار وزيــر شــؤون اإلعالم رئيــس مجلس 
أمنــاء معهــد البحريــن للتنمية السياســية علــي الرميحي إلى 
أن المــرأة البحرينيــة تمــارس حقوقهــا كشــريك متكافــئ فــي 
مســيرة اإلصــالح والتنميــة الشــاملة بفضــل الجهــود المميــزة 
للمجلس األعلى للمرأة منذ تشــكيله في العام 2001 برئاســة 
صاحبة الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينــة جاللــة الملــك، وأداء واجباتهــا الوطنيــة بكفــاءة وجدارة 
المناصــب  مــن   %  23 وتمثيلهــا  وقاضيــة،  وســفيرة  كوزيــرة 
القياديــة الحكوميــة، و54 % مــن المديريــن، و25 % مــن الكادر 
الدبلوماســي، و9 % مــن القضاة، ونســبة 53 % مــن العاملين 
فــي القطــاع الحكومي، و33 % فــي القطاع الخاص، و64 % من 
األطبــاء، و59 % مــن خريجــي الجامعــات، إلــى جانــب عضويتها 
19 % مــن  الشــورى والنــواب بنســبة  الفاعلــة فــي مجلســي 

األعضاء، ورئاستها لعشرين جمعية أهلية نسائية.

الحكيمــة  الخارجيــة  البحريــن وإذ تعتــز بسياســتها  ومملكــة 
والمتوازنة، وانتمائها إلى منظومتها الخليجية ووطنها العربي 
الكبيــر وأمتهــا اإلســالمية، فإنها تفخــر على الــدوام بعالقاتها 
التاريخيــة الوثيقــة والمتناميــة مع شــقيقتها الكبــرى المملكة 
المنيــع وقلعــة اإلســالم  العربيــة الســعودية، حصــن العروبــة 
الشــامخة، بقيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ودعم ولي عهده صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن ســلمان آل ســعود، وما يجمع قيادتي وشعبي 
البلدين من روابط أخوية متينة، وحرص مشــترك على ترســيخ 
األمن والسالم اإلقليمي والعالمي، وتوطيد التعاون والتعايش 

بين جميع الشعوب والحضارات والثقافات واألديان.

مجتمع مدني قوي
وذهــب تقريــر فــي صحيفة "البيــان" اإلماراتية إلى أن البحريــن تحولت، بفضل الرؤى الملكيــة الطموحة، إلى 
مملكــة ناهضــة يشــار لها بالبنــان، تمتلــك برلمانًا قويًا، أتيحــت له جميــع الصالحيات التشــريعية والرقابية 
مــن أجــل أن يكــون شــريكًا فــي العمل الوطنــي، ينتخب من جميــع المواطنين، رجــاالً ونســاًء، كما تكونت 
الجمعيــات السياســية، وهــي أقــرب لنمــوذج األحزاب السياســية، كما نشــأ مجتمع مدني قوي وناشــط في 
مختلــف التوجهــات االجتماعية واالقتصادية والحقوقيــة، وتكونت النقابات التي تمثل العاملين، وتعبر عن 

رؤيتهم، وتسعى لنيل حقوقهم.

وفــي مجــال حقوق اإلنســان، فــازت مملكة البحرين مؤخرًا بمقعــد في مجلس حقوق اإلنســان التابع لهيئة 
األمــم المتحــدة، بفضــل المبادرات اإلصالحيــة واالنفتاحية التــي اتخذها ملك البحرين، والتــي تمخضت أيضًا 
عــن انضمــام المملكــة لمعظم االتفاقيات الحقوقيــة الدولية، في مقدمتها العهدان الدوليان، السياســي 
واالقتصــادي واالجتماعــي واتفاقيــة مناهضــة التمييــز ضــد المرأة )الســيداو(، وإنشــاء المؤسســة الوطنية 

لحقوق اإلنسان العام 2010 وفق مبادئ باريس الدولية.



أضواء البالد 12

مسار التطوير والتحديث مستمر بدعم 
اإلبداع والتمّيز في مختلف المجاالت

سمو األمير سلمان بن حمد... 
قيادة من الطراز األول

تتجســد فــي اللقــاء الــذي عقــد بيــن حضــرة صاحــب الجاللة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة ملــك البالد 
المفــدى حفظــه اهلل ورعــاه مع صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولــي العهد رئيس 
الوزراء حفظه اهلل ورعاه في قصر الصخير يوم األحد 29 نوفمبر 2020 مراتب التطلعات التي تخدم مسيرة 
النهضة التنموية لكل ما من شأنه تقدم ورفعة الوطن ومصلحة المواطن، ال سيما وأن جاللة الملك أكد أن 
المملكة مستمرة في تبني البرامج والخطط لتحقيق مزيد من المنجزات الوطنية التي تعزز ريادة البحرين 

وتطورها، وتلبي تطلعات أبنائها الكرام في مزيد من التنمية والرخاء والتطور.

منظومة اإلرادة والتصميم
توجيهات جاللة الملك المفدى، هي األساس الدائم والمتين بحكمة واطالع وقرارات سديدة، وهذا ما تجلى 
فــي تــرؤس صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفــة ولي العهــد رئيس الــوزراء االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء يوم االثنين 23 نوفمبر 2020 والذي عبر فيه سموه عن عظيم االمتنان 
وخالــص الــوالء إلى جاللة الملك، معاهًدا جاللتــه بمواصلة العمل إرادًة وتصميمًا لتحقيق اإلنجازاِت الوطنية، 
ترســيخًا لنهِجــه، وتحقيقــًا لتوجيهاته الســامية عند وضع ثوابت الميثاق وأســس الدســتور والتي انبثقت 

منها مبادئ وتوجهات رؤية البحرين 2030، بأن يكوَن المواطن دوًما هدًفا وغاية للتنمية.

المبادرة لتعزيز البيئة التنافسية وخلق 
الفرص وتبني التقنيات الحديثة

نهضة وطنية خالدة
ســيرة اإلنجــاز تســتدعي اســتذكار فقيــد الوطن الكبيــر المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب الســمو الملكــي  األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة )طيــب اهلل ثــراه(، إذ قــال ســموه في اجتمــاع المجلس: "إننا نســتذكُر بكِل فخــر فقيَد الوطــن العم العزيز 
صاحَب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة )رحمُه اهلل(، الذي ســتبقى إســهاماته في النهضِة الوطنية خالدًة 
فــي ذاكــرة الوطــن، بما بذل وقدم في عهد صاحب العظمة الشــيخ ســلمان بــن حمد آل خليفة )رحمه اهلل(، وصاحب الســمو 
الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة )رحمه اهلل(، وصوًلا إلى العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة حفظه اهلل ورعاه، وســتظل ســيرته شــامخة ومصدَر قوٍة وعزٍة وفخر لنا، وأتذكُر شــخصيًا بكل اعتزاز بداية عملي معه 

)رحمُه اهلل( في خدمة الوطن باجتماعات العمل قبل 25  عامًا، وتشرفي بالعمل معه عن قرب منذ العام 2013.
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حقائق ومرتكزات ومسؤولية
ويمكن أن نستخلص من ذلك االجتماع لمجلس الوزراء محاور مهمة لقراءة مسيرة التطوير ألداء الحكومة بما يواكب متطلبات 

العصر والمستقبل مستمرة وفق توجيهات جاللة الملك المفدى، منها:

أوًلا- المســؤولية اليوم على الجميع بأن نواصَل العمل وفاًء وإخالًصا لجاللته -أيدُه اهلل- وللوطن، وســنعزز المبادئ التي ترتكز 
عليها مساعي التطوير، ليكوَن الجهاز الحكومي ُمتجاوًبا ومتفاعًلا في خدمة المواطن.

ثانًيا-المبــادرة والتميــز فــي تطويــر البيئــة التنافســية وخلق الفــرص، وتبني التقنيــات الحديثة لســرعة اإلنجاز بكفــاءٍة ومهنيٍة 
وشفافية، ُمحاربًا للفساد، ُمحافظًا على المال العام بكل نزاهٍة وأمانٍة ومسؤولية.

ثالًثا-االستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية وتطويرها من خالل تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، باإلضافة إلى 
زيادة المبادرات بتعاون وإسهامات الجميع، لترسيخ قيم الوسطية والتسامح وحماية المجتمع من كل  أشكال العنف والتطرف، 

لتعزيز تماسك نسيِجنا االجتماعي ووحدِتنا الوطنية، لتكون من الركائز والسمات الدائمة لمجتمعنا.

رابًعا- تأمين بيئٍة تنافسيٍة عادلة ُتَمِكن الشباب من تحقيق طموحاتهم، وزيادة تقدم المرأة البحرينية، وتطوير قطاع التعليم، 
وتوفيــر الســكن المالئــم للمواطــن بمبــادراٍت مبتكــرة وفّعالة، وتطوير واســتدامة خدمات القطاع الصحي، واســتكمال مشــاريع 
البنيــة التحتيــة، وتعزيــز الشــراكة مع القطاع الخــاص وتكثيف الجهــود لتعافي ونمو االقتصــاد، ومواصلة برنامج التــوازن المالي 
ومبادرات استدامة المالية العامة، في طليعة أولويات العمل الحكومي، لتحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى إنجاز، لمواصلة 

البناء والنهضة الوطنية والتنمية المستدامة لكافة أبناء الوطن.

خامًســا-تعزيز الروابــط األخويــة العريقــة القائمة على وحدة الهدف والمصير، ســيتم تســخير كل الجهود للعمل المشــترك مع 
أشقائنا بالمنطقة، سعيًا وحرصًا على تحقيق مزيد من التكامل في شتى المجاالت. 
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التعاون مع السلطة التشريعية
وباإلمــكان الحديــث عــن عــزم المجتمع البحرينــي في مواجهــة التحديــات، والعمل بروح الفريــق الواحد 
لتقديــم الخدمــة، وبصفتنــا مواطنيــن للحفاظ علــى وحدتنا الوطنيــة ومواجهــة كل التحديات كفريق 
واحــد تحــت قيــادة جاللة العاهــل المفدى، وهو ما يمكن أن نســتحضره بوضوح مما طرحه وزير شــؤون 
اإلعــالم علــي الرميحــي الذي ألقى الضوء على اهتمام ســمو ولي العهد رئيس الوزراء بجوانب رئيســة، 
منهــا التأكيــد على الشــفافية ومحاربة الفســاد والحفاظ علــى المال العام، كــون المحافظة على المال 
العــام مــن الركائــز التي تعتمد عليها المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة حضرة صاحــب الجاللة الملك 
المفــدى عبر إنشــاء العديد من المؤسســات منها مجلــس المناقصات وديوان الرقابــة المالية واإلدارية، 
والتي تأسســت منذ إعالنها كقوانين في 2002 وبمتابعة شــخصية من ســموه، وهو ما يعكس جدية 

سموه في المحافظة على المال العام.
أضف إلى ذلك، نظرة سموه لتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، وترسيخ قيم الوسطية والتسامح 
لحماية الوحدة الوطنية وأهمية تمكين الشباب، وتحقيق التقدم في مجال قطاعات التعليم والصحة 
واإلســكان والمرأة، فيما يمثل الملف االقتصادي أكثر الملفات أولوية لســموه، وفي هذا المســار تتبين 

أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الجهود للتعافي ونمو االقتصاد.

علي الرميحي

استشراف المستقبل بقيادة طموحة
نحن اليوم، أمام مرحلة جديدة يتواصل فيها البذل 
مــن أجــل الوطن وضمن فريق البحريــن، ولهذا فإن 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يمثل في 
نظــر الجميع مرحلة استشــراف للمســتقبل بقيادة 
طموحــة.. ثمــة باقــة معطرة مــن التهانــي رفعتها 
التهانــي،  لتقديــم  الصالــح  فائقــة  الصحــة  وزيــرة 
باألصالــة عــن نفســها ونيابــة عــن جميــع العاملين 
بــوزارة الصحــة والعامليــن فــي الصفــوف األماميــة 
الملكيــة  الثقــة  علــى  كورونــا  فيــروس  لمواجهــة 
الســامية بتعيين سمو ولي العهد رئيًسا لمجلس 
الــوزراء، لتنتقــل فــي الحديث إلى إدارة ســموه ألزمة 
كورونــا، والتــي حــازت إعجــاب دول العالــم وحظيت 

بإشادات في جميع مراحل العمل، وكانت جهود سموه في مكافحة فيروس كورونا يعد إنجاًزا يحق لنا كبحرينيين أن نفخر 
بــه، وحــرص ســموه علــى ســالمة الوطن وأهله وضيــوف البحرين مما جعلهــا تتفوق علــى دول كثيــرة، وزادت قولها: "قدرات 
ســموه االســتباقية جعلت البحرين تحتوي الوباء بســرعة، وعبر الجميع عن تقديرهم للبحرين في التعامل مع الوباء وأشادوا 

بالمعدالت والنسب العالية للفحوصات والتعافي".

وكم هو مشــرف أن تكون البحرين في "الصفوف األولى من التقدم في كل المجاالت بشــهادة المنظمات العالمية"، فوزيرة 
الصحــة تلفــت إلــى أن منظمة الصحة العالمية اســتلهمت من قيادة ســموه اإلفادة من تجربة البحريــن، والدليل على ذلك ما 
تم اإلعالن عنه في مؤتمر إعالمي عقده المكتب اإلقليمي ألقليم شرق المتوسط، حيث أشادوا بدور البحرين بفضل من اهلل 
ثــم جهــود ومتابعــة حثيثة من ســمو ولــي العهد رئيس الوزراء، فقيادة ســموه باإليثار وحرصه على مصلحة شــعب البحرين 
والمقيمين، تم التعامل مع الفيروس بتحركات كلها في مصلحة الناس، ووجه ســموه الفريق المكلف بإشــراف مباشــر منه 
بشــكل يومي، وأســتطيع القول إن متابعة ســموه على مدى 24 ســاعة وكل خطوة من اإلجراءات ليطبق روح الفريق الواحد 
حينما وضع شعار فريق البحرين، والذي أثبت في هذه األوقات الصعبة أن يكون على قدر المسؤولية، وكذلك االستراتيجيات 

التي تم وضعها، فالبحرين من أعلى دول العالم التي قدمت الفحوصات والتشخيص والعالج.

فائقة الصالح
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سوق قوي ومتزن وكفء
ال ريــب فــي أن  ســمو ولــي العهد رئيس الوزراء، كان خير عون وعضد للمغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب الســمو 
الملكــي  األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة )طيب اهلل ثراه(، وكان شــريًكا أساســًيا في تحقيق مســيرة اإلصالح 
الشــامل لحضــرة صاحــب الجاللــة الملك المفــدى، وكان متعمًقا في دراســاته وطموحاته بشــجاعة وكفــاءة عالية 
لالنطــالق إلــى المســتقبل، وفــي مجال ســوق العمل، هو الرائد إلصالح ســوق العمل وفق رؤيــة 2030 وله الفضل 
فــي تحقيــق منجــزات كثيــرة مطلــوب منا جميًعــا المحافظة عليهــا وإضافة مزيد مــن اإلنجاز، وعن ذلــك يرى وزير 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميل محمد علي حميدان أن أن تلك الرؤية التي أسســها ســموه تقوم على جعل 
ســوق العمــل ســوًقا قوًيــا متوازًنا قائًما على التنافســية، ويخلق مزيــًدا من فرص االســتثمار والعمل للمواطنين 
ويســتقطب الكفاءات ويوازن بين خلق فرص األعمال والمحافظة على الفرص النوعية لألعمال الخاصة أو البحث 
عن وظائف مناسبة وفق األولوية لتوظيف المواطنين على أسس علمية بتقليص الكلفة لدعم األجور والتدريب 
وجعلهــا تميــل لصالــح المواطــن، وركــز علــى إصــالح التعليــم والتدريــب الكتســاب مهــارات وقدرات وخلــق قادة 

وكفاءات في سوق العمل وجعلها سبًبا من أسباب نجاح األعمال وليس عبًئا عليها.
وبقراءة العديد من المؤشرات التي تؤكد نجاح البحرين في خفض معدالت البطالة، يرى حميدان أن األمور تسير 
بطريقــة نحــو األفضــل، ومــن ضمنها التوجه نحــو تنمية األعمــال الصغيرة وقطــاع األعمال والمشــاريع المتناهية 
الصغر ودعم اإلبداع واالبتكار، ولســموه الفضل في طرح رؤية 2030 التي لم يســبقه فيها أحد على صعيد دول 

منطقة الخليج العربي، وستشهد المرحلة القادمة تعزيًزا للمكاسب وتطوير أوجه النجاح.

جميل حميدان

ثمرة الجهود اإلسكانية
لقــد كان ســمو ولي العهــد رئيس الــوزراء وال يزال، 
يولــي االهتمــام الكبيــر بالملف اإلســكاني، ويوضح 
وزيــر اإلســكان باســم الحمــر أن دعــم ســموه إلنجــاز 
أمــا  ومتابعتهــا،  البرامــج  ووضــع  الجديــدة  المــدن 
إنجازاتــه بالعــودة إلــى الخلــف، فســموه، كانــت لــه 
مســاهمة فــي تغيير معاييــر ومقاييس المشــاريع 
اإلســكانية، بدايــًة مــن مدينة زايد في ذلــك الوقت، 
تأثيــره كان  لكــن  المشــروع صغيــًرا نســبًيا  وكان 
كبيــًرا علــى الملف اإلســكاني وتوجهات اإلســكان، 
وبعــد هذه التجربة، اهتم ســموه من خالل ترؤســه 
للجنة اإلســكان واإلعمار في تبني الملف اإلسكاني 
ووضــع لــه الخطــط لكونــه ملًفــا مهًمــا مــن خــالل 
تحديد األراضي واإلشــراف على المخططات، وكانت 
االنطالقــة فــي المدينــة الشــمالية وتــم تســميتها 
"مدينــة ســلمان" تيمًنــا بســموه وهــي االنطالقــة 
لمشــاريع اليــوم، واســتكمال المدن األربــع ما هو إال 
ثمــرة الجهــود التي بذلها ســموه من خالل ترؤســه 
للجنة، واليوم، تســتمر الرعايــة والمتابعة من خالل 
ترؤس ســموه لمجلس الوزراء واللجنة التنسيقية، 

بالرصد المتابعة والدعم الالمحدود.

في سجل المبادئ العليا التي نستلهمها من سمو ولي العهد رئيس الوزراء االستمرار دائًما على نهج التطوير الذي يتماشى 
مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة لما فيه مصلحة البحرين في حاضرها ومستقبلها من تنمية ورخاء وأمن واستقرار، وبأن 
مسار التطوير والتحديث مستمر بدعم اإلبداع والتمّيز في مختلف المجاالت، ويجب أن يتواصل بعزم وعزيمة أبناء الوطن لبناء 
غــٍد لألجيــال يحقــق طموحاتهم وتطلعاتهم، ويؤمن ســموه بأن المواطن هو أســاس العمل وألجله توجه كل االســتراتيجيات 
والخطط التنموية، كما أن اإلصالح والتطوير يجب أن يتناسبا مع خصوصية المجتمع البحريني وهويته الجامعة، وأن المنطلق 
الحقيقي نحو كل إصالح هو التوافق الوطني باعتباره نهًجا حضارًيا وتوجًها بحرينًيا أصيًلا يعبر عن تماسك المجتمع البحريني 

كأسرة واحدة.

باسم الحمر
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التنبؤ بمستقبل يبشر بالخير
ولدى مستشــار جاللة الملك للشــؤون الدبلوماســية الشــيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مشاهد مهمة لقربه من 
ســمو ولي العهد رئيس الوزراء، فيشــير الشيخ خالد إلى أنه 
عمــل مع ســمو ولي العهد رئيس الوزراء فــي الفترة 2000 – 
2002 بديــوان ســموه قبل انتقالــه إلى العمل الدبلوماســي، 
ويعتبرهــا فتــرة مهمة فــي اقترابه من فكر ســموه من نواح 
عديدة، ويختصرها بالقول: "وجدت في سموه صفات القيادة 
من الطراز األول ليس بالتوجيه فحسب، بل بالعمل واإلشراف 
المباشر على الكثير من األمور، وتعلمت منه الكثير وشاركت 
معــه فــي زيــارات عديــدة للخــارج ورأيت مســتوى النقــاش مع 
قادة العالم واالحترام الذي كســبه ســموه في مســتوى هذا 
النقــاش، وهــو األمــر الــذي نبأنا بمســتقبل واعــد، واليوم هو 
يخلــف المغفــور له ســمو األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
رحمــه اهلل، ويبشــرنا بخيــر كثيــر للبحريــن تحــت قيــادة جاللة 

الملك حفظه اهلل".

انطالقة المؤسسات المتكاملة
وتتجلــى صفــات القيــادة فــي التواصــل بــكل أريحيــة مع كل 
قــد تمكــن مــن  الصفــات  المواطنيــن، وكان بهــذه  شــرائح 
التعامــل مــع الكثيــر مــن التحديــات التــي واجهتهــا مملكــة 
البحريــن، وأتذكــر دوره الوطنــي الكبيــر فيمــا واجهناه فــي العــام 2011، وتواصل 
مع الكل، ومن جانب آخر أســس المؤسســات كمجلس التنمية االقتصادية وغيرها 
للوصــول إلــى مــا نحن عليه اليــوم، وهو أمر نفتخــر به، كما أن في موضوع إشــراف 
الحكومــة علــى تطويــر القطاع الخــاص، فقد كان ســمو ولي العهد رئيــس الوزراء 
هو المطور لهذا االتجاه، والنقطة المهمة هي الشباب ودور الشباب، فأول خطوة 
اتخذها ســموه هو تنفيذ برنامج ســموه للبعثات، إذ يتم اختيار طلبة من مختلف 
مدارس البحرين حكومية وخاصة وإرســالهم للدراســة في أفضل جامعات العالم، 
وهــذه هــي النــواة التــي بدأها ســمو ولــي العهد رئيس الــوزراء في دعم الشــباب 
وتمكينهــم، وأســهم ســموه فــي تطويــر العمــل الحكومــي، فــكل موظــف فــي 
الحكومــة بإمكانــه تقديــم فكــرة مبتكــرة، ويتبناها ســموه، والهــدف الرئيس هو 
التنميــة والتطويــر، واليــوم، وتولى ســموه رئاســة الحكومة فكلنا ثقة بأننا نســير 

على الطريق الصحيح بثقة في المستقبل الواعد.

الشيخ خالد بن أحمد

ابتكار األساليب الحديثة

تأتي المبادرة والتميز في تطوير البيئة التنافسية وخلق الفرص، وتبني التقنيات الحديثة لسرعة اإلنجاز بكفاءٍة 
ومهنيٍة وشفافية، ُمحاربًا للفساد، ُمحافظًا على المال العام بكل نزاهٍة وأمانٍة ومسؤولية، كواحدة من أهم 
أركان االستعداد للمستقبل، وعلى هذا الصعيد، يتطلع رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا 
لمزيد من االزدهار تحت إدارة ســموه بمنظور جديد في المرحلة المقبلة مفعم بالحداثة والواقعية والتطوير، 
فســمو ولي العهد رئيس الوزراء شــخصية قيادية فريدة ولمســنا حب ســموه للتحدي وعشقه لإلنجاز وتبني 
االبتــكار واألســاليب الحديثــة فــي تبنــي أفضل الممارســات العالمية وعدم القبــول باألمر الواقع كمــا هو عليه، 

وتشكيل مسارات جديدة لرفع أداء الحكومية وتحسين معيشة المواطنين.
ويسوق ميرزا مثاًلا لألفكار الخالقة، فيقول إن "أفكار سموه كانت سابقة لزمانها، فمثًلا فكرة إعداد الرؤية 2030 
قبــل 12 عاًمــا في العام 2008 وقبل الدول الخليجية كانت محطة مميزة، ولذلك فســموه يوجهنا ويشــجعنا 
لالســتفادة مــن الطاقــة المتجــددة والتي هــي طاقة مســتدامة منذ أول مشــروع تجريبي للطاقة الشمســية 
فــي عوالــي العام 2012 وإنشــاء مركز للطاقــة المتجددة وكفــاءة الطاقة، وأثبت المركز جدواه وأصدر ســموه 
توجيهاتــه إلنشــاء محطــة طاقة شمســية بســعة 1 ميغــاوات، وفي أكتوبــر 2019 أصدر جاللة الملك مرســوًما 
ملكًيا بترفيع مركز التنمية المستدامة إلى هيئة الطاقة المستدامة وتتبع مجلس الوزراء وترفع تقاريرها من 
خالل اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونحن نلقى من سموه كل التشجيع 

والمساندة".

عبدالحسين ميرزا
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"يشــرفني أن أتقدم إلى حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس الــوزراء وإلــى حكومة 
التهانــي  آيــات  بأســمى  الغاليــة  مملكتنــا  وشــعب 
والتبريكات بمناســبة العيــد الوطني المجيد وذكرى 

جلوس جاللة الملك حفظه اهلل ورعاه. 
قيادتهــا  ظــل  تحــت  البحريــن  مملكــة  أثبتــت  لقــد 
مــدى  الماضيــة  الســنوات  فــي  الحكيمــة والرشــيدة 
ومواصلــة  التحديــات  كافــة  مواجهــة  علــى  قدرتهــا 
المضي قدًما في مســيرتها التنموية الشــاملة بروح 
فريــق البحريــن، حيــث وفي هــذه المناســبة الوطنية 
واالعتــزاز  بالفخــر  الشــعور  ال يســعنا ســوى  العزيــزة 
عنــد اســتذكار جميــع مــا حققتــه مملكتنــا الحبيبــة 
مــن إنجــازات علــى مختلف األصعــدة والتي ســاهمت 
في تعزيــز مكانة البحرين على الســاحتين اإلقليمية 

والدوليــة، كما نســتذكر فقيــد الوطن صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة )رحمــه اهلل(، الذي قاد العمــل الحكومي 
فــي المملكــة بــكل حكمــة وحنكــة واقتــدار ومــن ثــم صــدور الثقــة 
الملكية الســامية بتعيين ســمو ولي العهد حفظه اهلل رئيًسا للوزراء 
ليكــون خير خلف لخير ســلف لمواصلة مســيرة المملكــة نحو تحقيق 
رفعــة الوطــن وخدمــة مواطنيــه، حيث ســاهمت رؤيــة ســموه الثاقبة 
والمستقبلية وفكره القيادي في أن تصبح البحرين في مصاف الدول 

األولى ومثاًلا ُيحتذى به في ظل العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى".

خالد الرميحي
الرئيس التنفيذي

شركة ممتلكات البحرين القابضة

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها  
إلى 

مقام حضرة صاحب السمو جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهللا ورعاه 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه اهللا ورعاه 

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي 

ــة فــي عهــد المؤســس أحمــد  ــة البحريني ــام الدول ــاًء لذكــرى قي ــة إحي تحتفــل مملكــة البحريــن بأعيادهــا الوطني
ــة  ــة كامل ــدة كدول ــم المتح ــي األم ــا ف ــرى انضمامه ــة، وذك ــام 1783 ميالدي ــلمة ع ــة مس ــة عربي ــح كدول الفات

العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه اهللا ورعاه لمقاليد الحكم  
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فقيد الوطن الكبير الراحل األمير خليفة بن سلمان... 
خلود في الذاكرة الوطنية

كل دالئــل ومالمــح النهضــة الحديثة فــي مملكة البحرين عليها بصمــات واضحة لفقيد الوطن الكبيــر المغفور له بإذن 
اهلل تعالــى صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة )رحمه اهلل(، فهذا القائــد العظيم، وذلك هو حال 
القــادة األفــذاذ، ال ينتهــي أثرهــم برحيلهم عن هذه الدنيا، بل تبقــى مخلدة في الذاكرة الوطنية.. هــذا القائد العظيم 

بنى اإلنسان البحريني المتطلع دائًما للمستقبل، وشيد صروح وطن عظيم كذلك.

سيبقى معنا بروحه وإنجازاته رمًزا 
للبناء والعطاء والخير 

والسجل المطرز بالريادة لفقيد الوطن الكبير، يختصره رئيس مجلس الشورى 
علــي الصالح بقولــه: "كان قائًدا حكيًما أعطى من جهــده الكثير لخدمة مليكه 
ووطنه وشعبه تارًكا إرثًا من اإلدارة الحكيمة، وعزز مكانة البحرين بين دول 
العالم، فقد عرفت الفقيد الكبير طيلة العقود الخمسة الماضية، وكنت على صلة 
قريبــة منه وعرفت معدن هذا الرجل العظيم، وأخــاق القيادة التي يتمتع بها 

وهي قيادة نادرة أتت في وقت كانت تحتاج البحرين لقيادته".

والركن الافت الذي يشــير إليه الصالح أن هذا القائد العظيم الذي اســتوعب 
دروس التاريــخ، وضــرب فــي أعمــاق األحداث التــي مرت فــي الحاضر 
واستشــراف آفاق المستقبل، رســم الطريق الذي وضع البحرين على خارطة 

األمن واالســتقرار والتنمية، فعاضد ســمو األمير الراحل الشــيخ عيسى بن ســلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه(، وسار على المنهج ذاته مع جالة العاهل 
المفدى مســانًدا، وقد عهدناه يتمتع بالتواضع حيث كان قريبًا من أبناء وطنه صغيرهم وكبيرة، في أحزانهم وفي أفراحهم، وكان يلتقي بهم في مجلســه 
العامــر ويســتمع إلى قضاياهم وشــكاواهم، وكان رجًا يحــب الدعابة، وكنا حين نجتمع فــي مجلس الوزراء وتكون أمامنا مشــكلة، كان يضفي على 

االجتماع روح االطمئنان، ويقول إنه ليس هناك تحد نحن لسنا قادرين على حله، ولكل صعوبة طريق للحل.

قيادة نادرة... لقائد حكيم

تقدير وإكبار العالم

علي الصالح

عبدالنبي الشعلة

يتردد اســم الراحل الكبير فــي كل محافل التنمية على مســتوى العالم، وهنا، 
يعبــر رئيس مجلــس إدارة صحيفة "الباد" الكاتب عبدالنبي الشــعلة بالقول، 
رأيت المكانة والتقدير على المســتويات الدولية عبر تفاعل رؤساء وقادة دول 
العالم مع ســموه، وحجم التقدير واإلكبار وحصل عليه من مؤسسات المجتمع 
الدولــي ومن المنظمات الدولية المعروفة، وأكتفي باإلشــارة إلى العام 2007 
حينما منح ســموه جائزة الشــرف الكبرى للتنمية الحضرية واإلســكان، وهذا 
تقدير وإكبار من المجتمع الدولي لما أنجزه للوطن في مجاالت التنمية البشرية 

المستدامة.
في جوالته الخارجية، كان الفقيد الكبير، كما يتذكر الشعلة، يزور رؤساء تلك 
الدول بزيارة البحرين، وبرنامج ســموه حافل بالزيارات واللقاءات واستقبال 

الوفود، ويحرص على لقاء كبار زوار البلد، وهذا كله انعكس على مكانة وســمعة البحرين، ورأيت بأم عيني كيف قادة الدول يســتقبلون ســموه على 
أعلى مســتوى وحتى في الزيارات غير الرســمية لدول شــرق آسيا والدول األوروبية، وأتذكر لقاء مع تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا األسبق التي 

حرصت على لقاء سموه على الرغم من انشغالها، وهذا المقام وجدناه من جانب رؤساء الدول في استقبال سموه.
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المشــاريع الكبرى ال تنتهي بصمات الراحل الكبير فيها، ويحدثنا الرئيس 
التنفيذي لشــركة إدامة السيد أمين العريض: "نحن فخورون للغاية بدورنا 
الفاعل في تحقيق رؤية ســمو رئيس الوزراء الراحل في تطوير محافظة 
المحّرق من خال مشروع )سعادة( التنموي، وهو ما يجعل لهذا المشروع 
مكانة خاصة لدينا. وإذ نباشــر أعمال المرحلة الثانية من المشــروع، فإننا 
حريصــون كل الحرص على العمل بمزيد من الجــد والتفاني حتى نرقى 
إلــى توقعات ســموه ونحّول حلمه إلى حقيقة، لقد ســمو رئيــس الوزراء 
الراحــل، رحمــه هللا، أحد أكبــر داعمي القطاع الخاص، كمــا كان مهتًما 
بشــكل خاص بالمشــاريع التي تعود بالنفع على االقتصاد الوطني وتحقق 
أهــداف التنمية المســتدامة. وعلى مدار العقود الطويلــة التي أمضاها في 
خدمــة المملكــة بإخــاص وتخطيط حركة التنمية الشــاملة، كان لســموه 
دور رائــد في النهوض بالبحريــن وتحويلها إلى أحد أبرز المراكز الماليّة 

والثقافيّة والسياحيّة في المنطقة".

وقــد ترك ســمو األمير الراحــل بصمة واضحــة على المشــهد العقاري 
فــي مملكة البحرين، إذ يمتد ســجل إنجازاته المشــرفة ليشــمل العديد من 
المشــاريع الكبرى التي شــكلّت نقلة نوعيّة لهذا القطــاع. فوفقًا لتوجيهاته 
الســامية، أطلقت الحكومة مشــروع مدينة حمد في العــام 1984م، والتي 
فتحت أبوابها في العام 1990م الستقبال المواطنين الكويتيين الذين عانوا 
من ويات حرب الخليج. وفي العام 2017م، أُطلق على مشــاريع المدينة 

أطلــق اســم "مدينة خليفة" على مشــروعات المدينة الجنوبية تيمنًا باســم 
األميــر الراحل صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
)طيــب هللا ثــراه(، تقديًرا إلنجازاتــه الكبيرة وإســهاماته القيّمة في خدمة 

الوطن ورفعة شأنه.
لقد حفر المغفور له بإذن هللا تعالى األمير الراحل، اسمه بحروف من ذهب 
في سجات التاريخ وفي قلوب الشعب البحريني. فعلى مدار ما يقرب من 
نصف قرن، قاد سمّوه مسيرة التنمية والبناء في المملكة باعتباره "مهندس 
وباني نهضة البحرين الحديثة"، وكان لشركة البحرين لاستثمار العقاري 
)إدامــة(، الذراع العقارية لصندوق الثروة الســيادي في المملكة، شــرف 
العمــل في العديــد من المشــاريع الوطنيّة الكبرى تحت إشــراف ســموه 
وبتوجيهاته السامية، بما في ذلك مشروع "سعادة" والذي يأتي ضمن آخر 
إســهامات رئيس الوزراء الراحل الرامية إلى إعادة تشكيل مامح المشهد 

العقاري في الباد وتطويره.

وكان صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة )طيّب هللا 
ثراه(، قد أطلق شــخصيًا اسم "ســعادة" على هذا المشروع االستراتيجي 
ألن غايتــه النبيلــة كانت إســعاد شــعب البحرين وأهالي المحّرق بشــكل 
خــاص، كما تابع عن كثب مراحــل إنجازه. ويعتبر "ســعادة" أحد أرقى 
المشاريع التنمويّة العقاريّة وأضخمها في مملكة البحرين، ومن المقرر أن 
يمثل أحد المكونات الرئيســيّة لمحفظة العقارات المتنوعة التابعة لحكومة 
المملكة الموقّرة، والتي تشّكل بدورها أحد أبرز روافد االقتصاد الوطني.

من ذلك المشــوار الكريم، تعلم الكثير من أبناء البحرين في مختلف المواقع 
ماذا يعني أن نسير على نهج سمو األمير خليفة بن سلمان، وفي هذا المجال 
يتحدث رئيس قسم شؤون المجتمع بمحافظة العاصمة أحمد الربيع فيقول إن 
هناك الكثير من األوجه التي نســتمد منها مفاهيم تترســخ في حياتنا اليومية 
لخدمــة البلد، فمن الراحل الكبير )رحمــه هللا( تعلمنا اإلصرار على النجاح 
وااللتــزام بــل والتميــز في كل عمــل، أي أنه ال يجب أن نعمل، بل نســعى 
لتقديــم عمل متميز من ناحيــة األفكار والتنفيذ والمتابعة، وهذه األمور يمكن 
أن نلحظهــا في كل الزيارات واللقاءات والتصريحات التي كان )رحمه هللا(
يؤكدها، وســيبقى مناًرا خالًدا نســير على خطاه كمواطنيــن نحمل الطموح 
لمواصلة مشــوار النهضة والتقدم، ونترجــم كل ما تعلمنا من الراحل الكبير 

إلى منجزات.

تحويل "سعادة" إلى حقيقة

أمين العريض

يعود الناشــط االجتماعي والمهتم بالعمل الخيري والدعوي علي الرويعي 
إلــى العــام 1997، وكان حينها قد نشــر مقااًل في الصحافــة، وفي زيارة 
لمجلــس فقيد الوطــن الكبير وحظي بثنائــه وتقديره المعتــاد، وحينما هّم 
بمغادرة المجلس قال له المرحوم عبداللطيف الرميحي إن ســموه يشجعك 
ويثنــي على كتاباتــك، ويتابع كل صغيــرة وكبيرة ممــا تتناوله الصحافة 

المحلية، وهو أمر ليس مستغربًا منه رحمة هللا عليه.
تلــك مقدمة اســتهلها الرويعــي للحديث معزيًــا البحرين، ملــًكا وحكومةً 
وشــعبًا، برحيل القائــد والوالد المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه(، ويقول: "لقربي 
من سموه ومن مجلسه حيث اعتدت على حضوره بشكل دائم، رأيت كيف 
أنه كان يحرص على التواصل مع الناس ويســأل عن الجميع، وذات مرة 
ســألني )رحمه هللا(، لكوني من أهالي "الرفاع – بوكواره": "هل تعرف 
محمــد الكواري... هو صديق قديم أعتز به كان يعمل في شــركة بابكو"، 
وكان يقصد الصديق العزيز محمد عبدهللا الكواري فأبلغته ســام ســموه 
وفي ذلك دليل على أنه ال ينسى من ربطتهم به العاقة الطيبة منذ الطفولة 

والشباب.
وأتذكــر، والكام للرويعي، أنه فــي العام 1995، كان لدينا لقاء رتبته مع 
ســمو األمير الراحل الشــيخ عيسى بن ســلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه( 
مــع إحــدى الشــركات الدوليــة، وكان ذلك في يــوم وفاة يوســف ارحمه 
)رحمة هللا( عليه، وحرص ســمو الشــيخ عيســى )طيب هللا ثــراه( على 

حضــور اللقــاء وعدم الغائه، وكنــت البحريني الوحيد بينهــم وكان اللقاء 
بحضور فقيد الوطن "أبا علي"، فسألني الشيخ عيسى: "هل أنت معهم؟"، 
فأجابه الراحل الكبير سمو األمير خليفة بن سلمان: "هذا ولدنا الرويعي"، 
وكان "أبــا علي" رحمــه هللا يحب التواصل مع النــاس ويتذكر القصص 

والمواقف من باب محبتهم لشعبه.
ويســتذكر موقفًا إبــان زيارة الرئيس الســوداني األســبق ورئيس منظمة 
الدعــوة اإلســامية المشــير عبدالرحمن ســوار الذهب رحمــة هللا عليه، 
وكان هناك لقاء مع ســموه بحضور الشــيخ عبداللطيف آل محمود بشــأن 
منــح ترخيص لمكتب المنظمة، وحينمــا عرض األمر على فقيدنا الغالي، 
وجه األخ ياســر الناصر في الحال وطلب مني المتابعة معه، وأفاض ذلك 
الغبطــة حتى أن المرحوم ســوار الذهب قال لفقيدنــا إن الرويعي يزورنا 
دائًمــا في الســودان فرد عليه "أبا علي":"هؤالء عيالنــا عيال البحرين... 
نثــق بهم وهم يقومــون بأدوار نعتز بها"، فالراحــل الكبير زرع في أبناء 

شعبه أثمن وأغلى معاني اإلخاص في العمل والتفاني من أجل الوطن.

كنت قريًبا من سموه

علي الرويعي

يؤمن استشــاري طب وجراحة العيون بالمستشفى األميركي مانوج فيليب بأن التقدم الكبير في مملكة 
البحرين، ال سيما في قطاع الطب والخدمات الصحية، واألمر يسري على كل القطاعات الحضارية، 
هــو بفضل من هللا ســبحانه وتعالى ثم قيادة البحريــن التي تبذل أقصى الجهود لكــي تصبح البحرين 
متطورة في كل الميادين، بل وقادرة على صنع التقدم. ويرسل رسالة بالقول: "أريد أن أتقدم بأخلص 
التعــازي، بالنيابة عــن زمائي العاملين في المستشــفى األميركي وكذلك الجاليــة الهندية في مملكة 
البحرين إلى إلى جالة الملك حفظه هللا وإلى عموم العائلة المالكة الكريمة وشــعب البحرين الكريم، 
ونصلي وندعو هللا سبحانه وتعالى أن ينعم على روحه فقيد الوطن بالسام"، فنحن نتشارك جميًعا هذا 
المصاب، مواطنين ومقيمين، ألننا نعيش في وطن يضم الجميع وقيادته الرشــيدة وفرت للجميع حياة 

كريمة، ونستذكر مسيرة اإلنجازات التي تحفل بها هذه الباد بجهود الراحل الكبير.

وطن قادر على صنع التقدم
مانوج فيليب
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رئيـس وزراء مملكة البحريــــن من 10 ينايـــر 1970 إلى 11 نوفمبــــر 2020
تنعى شركة نفط البحرين )بابكو( قائدًا حكيمًا تمكن بفضل قدراته المميزة ونظرته الثاقبة من نقل مملكة البحرين إلى مصاف 
الدول المتطورة والمتقدمة على مختلف األصعدة. لقد كان المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة شخصية استثنائية فذة، وذا فكر مستنير واضح الرؤية وقلب مليء بالعطف والمحبة الصادقة. 

"بابكو" تستذكر 

محطات األمير خليفة بن سلمان في مسيرتها
وعلــى الرغــم من مســؤولياته الكبيرة وكونه رئيســًا لحكومــة البحرين لنحو 50 عامــًا إال أنه كان أيضًا والدًا وقائــدًا ألبناء البحرين 
محبًا لهم وحريصًا على مساندتهم ومؤازرتهم في كافة األوقات الصعبة. وكان مجلسه مفتوحًا أمام القاصي والداني. ويعرف 

عن صاحب السمو الملكي )رحمه اهلل( حرارة استقباله للناس والترحيب بهم على اختالف مستوياتهم ومناصبهم.

لقــد قــدم المغفــور له بإذن اهلل تعالى دعمًا منقطع النظير لشــركة بابكو، إدراكًا من ســموه ألهمية الصناعــة النفطية والفوائد 
الكبيرة التي ستجنيها مملكة البحرين من االستثمار في هذا المجال. وعلى إثر ذلك حققت بابكو خالل العقود الماضية العديد 

من اإلنجازات البارزة والمهمة.
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ومــن أوائــل فعاليــات "بابكو" التي شــارك فيها فقيد الوطن )رحمه اهلل( حفل االســتقبال الذي نظمته الشــركة العام 1954 على 
شــرف األميــر )الملــك حاليــًا( ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود في نــادي بابكو بحضور المغفــور له بإذن اهلل تعالى صاحب الســمو 
الشــيخ ســلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك. وعلى الرغم من أنه كان شــابًا في مقتبل العمر ال يتجاوز 19 عامًا، إال أن 

هذا الحدث المهم مهد الطريق لرعاية سموه الدائمة والمتواصلة لشركة بابكو.

وفــي أوائــل فتــرة الســتينيات، افتتح صاحب الســمو الملكي )رحمه اهلل( أحــد البرامج التدريبية في مركز التدريــب المهني التابع 
لبابكو في مدينة العوالي. كما قدم سموه العديد من الجوائز الخاصة بالسالمة في عوالي وكان له عالقات عمل وثيقة مع كبار 

المسئولين في شركة بابكو ومسئوليها.

وفــي العــام 1966، تفضــل صاحــب الســمو الملكــي )رحمــه اهلل( مع ســعادة أحمد زكــي اليماني، وزير البتــرول والثــروة المعدنية 
السعودي بافتتاح حقل النفط البحري المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في أبو سعفة.

وكان صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه اهلل( ضيف الشرف في االحتفال الذي أقامته الشركة العام 
1990 بمناســبة مــرور 60 عامًا على تأسيســها. كما حضر ســموه العــام 1992 مع أمير البحرين آنذاك المغفــور له بإذن اهلل تعالى 

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حفل افتتاح دار النفط والذي يقع بجوار أول بئر نفطي في الصخير.
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فــي العهــد الزاهــر لحضــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، واصل صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة )رحمــه اهلل( رعايتــه الكريمة لمشــاريع بابكو وبرامجهــا التطويرية، حيــث تفضل مع 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، ولي العهد نائــب القائد األعلى رئيس الوزراء في العــام 2000 بافتتاح 
مشروع مزج المنتجات النفطية داخل األنابيب واإلعالن عن طرح الغازولين الخالي من الرصاص في األسواق المحلية. كما تشرفت 
بابكو العام 2007 باستقبال سموه الفتتاح مجمع إنتاج الديزل منخفض الكبريت )LSDP( واالحتفال بالذكرى 75 الكتشاف النفط 
في البحرين. وفي العام 2011، تفضل ســموه رحمه اهلل بافتتاح مشــروع زيوت التشــحيم )LBOP(. كما حضر ســموه في نوفمبر 
2018 االحتفــال الكبيــر الــذي أقامته شــركة بابكو بمناســبة تدشــين خط األنابيب الجديــد بين البحرين والســعودية. وفي مارس 
2019، وفــي االحتفــال بمــرور 90 عامــًا على تأســيس الشــركة، تفضل صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
وبحضور صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بوضع حجر األساس إيذانًا ببدء مشروع تحديث مصفاة "بابكو" 

وهو المشروع االستراتيجي األكبر واألضخم في تاريخ الشركة.

لقــد أبــدى صاحــب الســمو الملكــي )رحمــه اهلل( اهتمامــًا خاصًا بتطوير شــركة بابكو وقــدم التوجيهات الســديدة 
للشــركة ألكثــر من 60 عامًا. وحرص ســموه )رحمــه اهلل( على منح المواطنين الفرصة الكاملــة للتطور وتبوء أعلى 

المناصب الوظيفية مع تقديره لمساهمات الموظفين المغتربين الذين ساهموا في بناء الشركة.
وبفضل الدور الكبير لصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه اهلل(، أصبحت البحرين اليوم 

مجتمعًا ُيعَرف بالتسامح والتنوع ومكانًا أفضل للعمل والعيش.
رحم اهلل فقيد الوطن صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة واســكنه فســيح جناته وألهمنا 

جميعًا الصبر والسلوان.
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 انتظار األلعاب النارية وقافلة السيارات 
واجتماع أفراد األسرة

أجمل فرح في الذاكرة...

كرنفال ثمانينيات العيد الوطني

في شتاء الثمانينيات الجميل تحلو الذكريات
شــتاء الثمانينيات، للجيل الذي عاش تلك الفترة طفًا أم صبيًا أم شــابًا من الجنســين، يحلو ويصبح موعًدا النتظار "كرنفال 
العيد الوطني"... تلك المناسبة التي ينتظرها جميع أفراد األسرة ويستعدون لها وكأنهم على موعد سنوي ال يحلو إال بإظهار 
الفرح والحب للبحرين.. أحيانًا يكون الطقس قارًســا، وفي بعض األحيان يتســاقط المطر، وفي كلتا الحالتين، كانت انطاقة 
االحتفاالت الكرنفالية بالعيد الوطني المجيد وذكرى الجلوس في الثمانينيات، والذكريات فيها وحولها ومنها ال تزال حاضرة.

ويضيــف: نجــرب المركبة للتأكد من ســامتها ومن صابة ديكورها؛ ألننا وضعنا فــي االعتبار آنذاك وكانت فكرة جميلة، أن الكثير من الشــباب أو 
األطفال ربما يحبون المشاركة من خال رفع أعام البحرين والمشاركة في األغاني الوطنية على سطح المركبة التي تسير على طريق محدد، وكان 
غالبًا في مدينة عيسى بالقرب من استاد البحرين الوطني، ولهذا كنا نقود المركبة فترة التجربة ويركب عدد كبير من العمال لفحصها والتأكد من أمانها.

تخيل، كما يقول فردان، إ       ننا نشارك وكذلك بقية الوزارات والمؤسسات مع قافلة وزارة اإلعام ال للفوز بأفضل تصميم أو ما شابه، بل ألننا نريد 
أن نشارك الناس فرحتهم، وأجمل وقت هو حين نساعد األطفال والشباب للركوب، وللعلم، كان هذا العمل شاقًا، فابد من حضور ولي األمر واالتفاق 
على تدوين بيانات وأن يســلمنا طفله في بداية القافلة ويتســلمه في خط النهاية، أو يصعد معه، فيما بعض الشــركات والمؤسســات ال تقبل إال بمشاركة 

أبناء وبنات الموظفين والموظفات ألنهم يأخذونهم ثم يعيدونهم من وإلى نقطة االنطاق.

جماهير المواطنين والمقيمين يتوزعون على جانبي الطريق

حتى "ال نحرق المفاجأة"
يبلغ الحاج علي فردان الخال )عامل نفط( من العمر 70 عاًما. يتذكر أنه حينما كان في الثاثين من العمر في فترة الثمانينيات، وكان يعمل نجاًرا لدى 
إحدى الشــركات، يبدأ االســتعداد لاحتفال بالعيد الوطني قبل 4 أشهر، الختيار تصماميم الشاحنة وعمل الرسومات والبدء في أعمال النجارة والنحت 
والصباغة وغيرها... يقول إننا نبدأ في أغسطس وما أن يأتي يوم األول من ديسمبر إال والمركبة التي ستشارك في القافلة جاهزة، بل ونقوم بتجربتها 
في ســاحة الشــركة أو في الطرقات القريبة من الشــركة حتى ال "تنحرق المفاجأة حين يراها عدد كبير من الناس"، ولو كان الحال كما هو اليوم، فلن 

تتمكن من التجربة وستبقيها إلى يوم االحتفال، فاليوم الناس تحمل الجواالت وتلتقط الصور لكل شيء وفي أي وقت.

تنظيم دقيق في كل شيء بوجود شرطة المرور
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العرضات الشعبية واألهازيج
وفي هذا يرى أحمد عيسى السادة "مدرس متقاعد" أن االحتفاالت في السنوات األخيرة تعددت مظاهرها في المجمعات التجارية والمنتجعات ومراكز 
الترفيه والســواحل، فيما كانت في الســابق أجمل بكثير ألن الناس لم تكن متشــبعة بالمغريات التي توفرها ثورة تقنية التواصل واألجهزة الحديثة، ففي 
السابق كنا ننتظر بشوق العيد الوطني لاستمتاع باألغاني واألهازيج الشعبية والعروض الشعبية والمواكب واأللعاب النارية، وبالتأكيد، فإن لاحتفال 
ســواء في المدارس أو الســاحات أو حلقات التلفزيون، يعبر عن الوحدة والمحبة بين أبناء البحرين، وفرحة المعلمين والطاب بهذا اليوم العظيم، ويتم 
فــي هــذا اليوم تزييــن أبنية المدارس بأعام الباد وصور القيادة السياســية، وتكتب على جدرانها عبارات وطنية تدل على حب مدرســين وطلبة هذه 
المدرسة لوطنهم الغالي، وهذه االحتفاالت كلها تعتبر تعبيًرا عن الحب الحقيقي الذي يحبه طلبة مدارس البحرين لوطنهم وقيادتهم وشعبهم، ومشاركة 
المواطنيــن فــي هذه االحتفاالت هي بمثابة أكبر دليل على وطنية وانتماء المواطنين لوطنهم الحبيب، العيد الوطني البحريني أفراح الوطن تعتبر أيًضا 
أفراًحــا للمواطــن حيــث الوطن هو بيته الثاني بعد بيته، فهو الحضن الدافئ والملجأ اآلمن، وأبنائنا اليوم هم أبناء المســتقبل وهم قادة المســتقبل وحملة 

لوائه، فيجب علينا أن ننمي فيهم حب الوطن واالنتماء إليه والتضحية من أجله.

مالبس جديدة وأعالم
كان الحرص على المشــاركة وعدم تفويت العيد الوطني في الثمانينات؛ ألنه يقتصر على احتفاالت في يوم أو يومين، من الســادس عشــر حتى 
الثامــن عشــر، وأغلب االحتفاالت تنتهي فــي أول يوم، حيث بعد انتهاء قافلة المركبات، وحلول المغــرب، يكون الناس على موعد مع األلعاب 
النارية المبهجة، ولهذا فإن مناســبة العيد الوطني التي تعطل فيها الوزارات والمدارس والجامعات، تتيح للناس المشــاركة واالستمتاع باألجواء 
االحتفاليــة، وتنظــم المدارس على مدى أيام العطلة نشــاطات شــبابية، ورياضية وثقافية وفنية وحرف تقليدية والعــاب تراثية وحمات تثقيفية، 

وتعتبر هذه االحتفاالت والنشاطات مهمة جًدا للشعب البحريني، فهي تعزز جوانب الوحدة الوطنية وتبعث السعادة والمحبة بين أبناء البلد.

تتسابق المؤسسات المشاركة في اختيار أحلى تصميم

أهداف ومبادئ لها دالالت
وتبقى االحتفاالت تحمل معانيها الوطنية، وقد كتب في هذا الموضوع العديد من الكتاب البحرينيين ومنهم الكاتب عبدعلي الغســرة الذي يشــير إلى أن 
حرص المدارس العاملة في البحرين وكل المؤسســات التعليمية وخاصة مدارســنا الوطنية التابعة لوزارة التربية والتعليم أن تحتفل بهذا العيد في كل 
عــام، لتأكيــد تعبير المعلمين والطاب عن فرحتهم بهذا اليوم الوطني المجيد، ففــي هذا اليوم الذي تحققت أهدافه ومبادئه بفضل نضال األجداد واآلباء 
ومواقفهم الوطنية والعربية تجاه ســيادة وطنهم وهويته العربية، ويتم تزيين أبنية المدارس ومرافقها وصفوفها بأعام الباد وصور قيادتها السياســية 
وبمجموعة من العبارات الوطنية الدالة على ُحب منتســبي هذه المدرســة وتلك لوطنها، كما يتم تنظيم مجموعة من الفعاليات من مسابقات ومهرجانات 

احتفااًل بهذه المناسبة، وهذه االحتفاالت هي تعبير حقيقي لما يكنه طلبة مدارس البحرين لوطنهم وقيادتهم ولشعبهم من ُحب ووالء ووفاء.

دروس وطنية وتربوية
يذهــب الكاتب إلى جوانب مشــرقة، حيث يلفت إلــى أن أول ما تعنيه هذه 
االحتفــاالت الســنوية بالعيــد الوطني هو تجديــد الوالء والبيعــة والُحب 
للوطن ولقيادته ولشــعبه، وثانياً تجســيد االنتماء الحقيقي للوطن، فالوطن 
هــو مــن أغلى الوجود، وَمــن ال وطن له ال أرض لــه، وَمن ال أرض له 
ال حيــاة لــه، فالوطن هو األرض وهو الحيــاة، وثالثاً هذه االحتفاالت هي 
بمثابة تأكيد لمواطنة المواطن وانتســابه إلــى وطنه وأرضه، ورابًعا هي 
تجســيد لمواقفه الوطني، وخامًسا العيد الوطني يُجسد الوحدة الوطنية بين 
المواطنين ويؤلف بين قلوبهم ويُقربهم أكثر إلى وطنهم، لذا، فإن االحتفال 
بالعيد الوطني في مدارســنا يُمثل دروًســا وطنية وتربوية وتعليمية، فهذا 
اليوم يُعلمنا كيف نحب وطننا ونعتز بترابه، وتشــمخ أنظارنا عاليًا عندما 
يُرفرف علمه فوق رؤوســنا، يُعلمنا هــذا اليوم بأن للوطن قيمة كبيرة وال 
شــيء أعُز منه وال أنفع، فهو الحضن الدافئ والملجأ اآلمن، وَمن يُغادره 

يشتاق إليه سريًعا.

هدايا المروحيات من فوقنا
هــل هــي ذكريات ال تــزال تتحف قلوبنا بالســعادة حين نتكلــم عن عيدنا 
الوطنــي فــي الماضي؟ نعم، تلفــت انتباه الكاتبة فاطمــة الصديقي إلى ما 
تداولتــه بعض مواقع التواصل االجتماعي من ذكرى جميلة في أيام العيد 
الوطني، أال وهي كرنفال العيد الوطني قديًما، حيث كانت وزارة اإلعام 
آنذاك ترعى االحتفاالت الوطنية، فقد كان المواطن والمقيم يتسابقان لرؤية 
كرنفال المركبات الخاصة بهذا اليوم، فاالســتعراض كان يبدأ عصًرا في 
شــارع االســتقال بالقرب من وزارة اإلعام، بمشاركة بعض الوزارات 
والشــركات الخاصة التــي كانت تتنافس فــي تزيين المركبــات باأللوان 
واألشــكال واألعام البحرينية، وكنا وقتها نسعد بالكرنفال وبالمروحيات 
مــن فوقنا، خصوًصا عندمــا تنثر من فوقنا بعــض الهدايا واألعام، وال 
ينتهــي اليوم إال ونحن في مكان آخر نترقب مع غروب الشــمس األلعاب 
الناريــة، العيد الوطني كان يوًما واحًدا، لكنه كان يوًما حافًا جميًا مفعًما 

بحب هذه األرض الطيبة. 

الكشافة والزهرات يقدمون األناشيد الوطنية
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في منتدى "البالد" بمناسبة األعياد الوطنية

رحلة جميلة في رحاب 
اإلنجازات... موضع فخر واعتزاز

هــي "امتحانــات صعبة"، لكنهــا مثلت عاًمــا حافًلا باإلنجــازات في هذا 
الوطــن الكبيــر، وفــق تعبيــر رئيــس مجلــس إدارة صحيفــة "البــالد" 
عبدالنبــي الشــعلة في منتــدى الصحيفة بمناســبة األعيــاد الوطنية 
الذي عقد يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 بتقنية االتصال المرئي، إذ 
وصف المنتدى الذي شــارك فيه عدد من كبار المســؤولين في الدولة 
بأنــه فرصة لمعرفة ما حققناه في عام حافل وزاخر باإلنجازات، وجهود 
الجميــع في مواجهــة هذه التحديــات والتصدي لها وكانــت امتحانات 
صعبة تمكنا من اجتيازها بكل نجاح، وكان أداء ومنجزات المسؤولين 
علــى كل المواقع أســهم إلى ارتفاع وارتقــاء مكانة البحرين في أعين 
األسرة الدولية، ولم تقعد التحديات المسؤولين بل تحولت إلى حافز.

واختصــر الرئيس التنفيــذي لصحيفة البالد أحمد البحــر المنتدى بأنه 
"رحلة جميلة ومميزة ازددنا فيها فخًرا بإنجازات بلدنا العزيز"، فمشاركة 
عدد كبير من المسؤولين في هذا المنتدى مثل إضاءة حيوية لجوانب 
مشرفة تحققت خالل الفترة الماضية، وهو األمر الذي أشار إليه رئيس 
التحرير األســتاذ مؤنس المردي بأنها "مشاركات وإنجازات أعطت زخًما 
للمنتدى"، ال ســيما في تحويل التحديات إلى قصص نجاح على الرغم 
من جائحة كورونا، مما ساهم في تقدم العمل بجودة وتفان، وحققت 
بعض الجهات مراتب من التميز والتقدير العالمي، فما تحقق باألمس 
ويتحقق اليوم وغًدا يقف خلفه مســؤولون وموظفون مخلصون في 
العمــل وضعــوا "البحريــن أوًلا ودائًمــا وأبــًدا"، وفي هــذا التقرير، ننقل 

بعض المقتطفات من المشاركات في المننتدى:

أحمد عبداللطيف البحر
الرئيس التنفيذي لصحيفة البالد

عبدالنبي الشعلة
رئيس مجلس إدارة صحيفة البالد

مؤنس المردي
رئيس تحرير صحيفة البالد

في مشاركته، قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن مملكة 
البحريــن، طبًقــا للتقاريــر الصــادرة عــن منظمــة اليونيســكو فــي 
األعــوام الماضية، هي الدولــة العربية الوحيدة التي توفر التعليم 
للجميــع وفــق ضوابــط المجتمــع الدولــي، وهــذه التقاريــر الدولية 
- ســواء مــن خــالل األمــم المتحــدة للتنميــة أو مجموعــة بوســتن 
االستشــارية وغيرهــا، وضعــت فــي مكانــة متقدمــة، فحيــن ترون 
أبناءكــم الطلبة في الصف الرابع والخامس ووســط مشــاركة 22 
ألــف طالــب من مختلف دول العالم وهم يحققــون نتائج متقدمة 
فــي الـ"تيمــس"، فهذا مؤشــر مهم يضعه البنــك الدولي وكذلك 
المنظمــات المتخصصــة لتقــدم البلــد علــى الصعيــد البشــري، 
وحققنــا المركــز األول علــى الــدول العربيــة وانتقلــت البحرين من 
المتوسط المنخفض إلى المتوسط العالمي أي في مصاف الدول 

المتقدمة ومنها الواليات المتحدة األميركية.

22 مليون زيارة للبوابة
ويقــدم النعيمــي أرقاًما تتعلق باســتخدام البوابــة اإللكترونية 
للوزارة في العام الدراســي الحالي منذ بدء جائحة كورونا، فقد 
دخــل على البوابة 22 مليون شــخص كزيــارات من داخل وخارج 

البحريــن ومــن أكثــر مــن 90 دولة، ومنــذ بداية العام الدراســي 
حتــى أكتوبر الماضي، أصبحت لدينــا 14 قناة "يوتيوب" وبرامج 
التلفزيــون مســتمرة، حتــى ان طــالب الحلقــة األولى "الســادس 
والسابع والثامن"، يتم إعادة الدروس لهم عصًرا بوجود أولياء 

األمور.

مفاهيم حقوق اإلنسان
وفيمــا يتعلق بالمواطنة وبنــاء النشء وغرس مفاهيم حقوق 
اإلنســان، فمملكــة البحريــن تفتخر بمشــروع المدرســة المعززة 
للمواطنــة وحقوق اإلنســان، وبــدأ التخطيط منــذ العام  2011 
واليــوم يغطــي المنهــج كل مــدارس البحرين لتعليــم الطلبة 
علــى احتــرام الــرأي والــرأي اآلخــر، احتــرام التنــوع، القــدرة علــى 
اســتيعاب اآلخــر.. كما تــم تدريــب المعلمين والطلبــة وتعميم 
التجربة وأصبح لها مشروع تربوي وحقوقي تفتخر به البحرين، 
وعرضنــاه فــي اليونيســكو ومركز حقوق اإلنســان فــي جنيف، 
وأصبحت لدينا معالجة ســلوكية للطلبة يشــاركون فيها بين 
بعضهــم بعــض، وأصبحوا جزًءا من تطبيق مفهوم التســامح 

والمحبة واإلخاء.

"اليونيسكو" تثني على جهود البحرينالنعيمي:
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يضي األمين العام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى الســيد إضاءة في معنى رقي الدولة 
وفق منظور حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه، فجاللته يرى أن رقي 
الدولــة ال يقتصــر علــى دعمها لمواطنيها، بل أيًضا في مســاعدتها للدول المنكوبة، ولهذا يلفت الســيد 
إلى أن البحرين، أنعم اهلل عليها وحفظها من الكثير من األزمات والتحديات لهذا الدور اإلنساني العظيم.
ويوضح: "الدور اإلنســاني لســيدي جاللة الملك، يتجلى في تأســيس المؤسســة الخيرية لألعمال اإلنســانية 
لتقوم بدور ريادي في رعاية األرامل واأليتام والمحتاجين بطريقة تضمن كرامتهم، وحرص جاللته على لقاء 
األيتــام ســنوًيا لالطمئنــان علــى أوضاعهم وتعليميهم هي مبــادرة نادرة على مســتوى العالم، فللبحرين 
مبادرات إنسانية في تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية، وهي مبادرات حازت إشادة دولية من 
رؤساء دول وشخصيات، وهذا يدل على حكمة جاللة الملك كقائد إنساني لتقديم أفضل الخدمات بروحه 

الطيبة في زرع ثقافة الخير، ولنا في حملة )فينا خير( خير مثال".

رقي الدولة من منظور جاللة الملكالسيد:

"البــالد"،  نــدوة  أضــاءت  التــي  المهمــة  الشــرفات  ومــن 
مشــاركة رئيــس األمن العــام الفريق طارق الحســن الذي 
أشــار إلى أن العام 2020 اتســم بالتحديات لكن البحرين 
حققــت فيــه اإلنجــازات، وال ريــب أن إشــادة حضــرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة عاهــل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه بشــرطة البحرين، أعلى وســام 
تقديــًرا لجهودهــم فــي الحفــاظ على أمــن الوطن، ومن 
الجوانــب المهمــة أنــه تــم إنشــاء مجلــس وزارة الداخلية 
بقــرار وزاري بحيــث يختــص المجلــس بوضــع السياســات 
األمنية وتطوير النهج األمني وفق التعامل مع التحديات 

األمنية.

وفيمــا يتعلــق بجهود وزارة الداخلية فــي جائحة كورونا، 
تطــرق الحســن إلــى أن الوزارة ســعت لترجمــة توجيهات 
الدولــة وااللتــزام بخطــة الفريــق الوطني وطبقــت 7 آالف 
ناهيــك  توعيــة،  حملــة   4435 ونظمــت  للتباعــد  إجــراء 
عــن جهــود التطهيــر والتعقيم التــي يقوم بهــا الدفاع 

المدني.

وزيــر  اعتمــد  2007، حيــث  العــام  إلــى  الحســن  ويعــود 
الداخليــة الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بن عبــداهلل آل 
خليفــة، اســتراتيجية التطويــر فــي الــوزارة التي شــملت 
تبني األســاليب الشرطية الحديثة، واعتماد بناء شركات 
متعــددة علــى كل المســتويات فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص إدراًكا بأهميــة شــراكات العمــل األمنــي وفــق 
التعافــي  علــى  القــدرة  وكذلــك  المجتمعيــة،  الشــراكة 
فــي التعامل مــع األحداث واالســتعداد للكــوارث، وهناك 

تحديت وتجديد مستمر يخضع للتقييم.

الحسن:
"الداخلية" طبقت 7 

آالف إجراء للتباعد
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جــاء العــام 2020 حافــًلا بالمشــاريع التنمويــة الكبــرى، وهــذا ما طرحه وكيل شــؤون 
األشــغال العامة بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط، 
حيث تم االنتهاء من 29 مشــروًعا مدرًجا ضمن برنامج عمل الحكومة كلفتها   133 
مليون دينار، شــملت جميع القطاعات في شــؤون األشــغال والطرق والصرف الصحي 

والصيانة والبناء وتنفيذ جميع المشاريع الحكومية المتعلقة بالبنية التحتية.
وكان نصيــب األســد لقطــاع الطــرق، وعــدد مــن المشــاريع التــي ترونهــا اليــوم فــي 
مختلــف أنحــاء المملكــة هي داللــة على أن الحكومة تســعى لتطوير البنيــة التحتية 
في البحرين عموما، وبالتأكيد فإن شــبكة الطرق من المشــاريع الرئيسية في عصب 

البنية التحتية واستقطاب االستثمار.

فــي الحديــث عن إنجــازات القطــاع الصحي، تســتهل الوكيل 
الهاجــري  مريــم  الصحــة  بــوزارة  العامــة  للصحــة  المســاعد 
حديثهــا عــن دعــم واهتمــام القيــادة الرشــيدة بالمنظومــة 
الصحية تحقيًقا لرؤية 2030، وهذا الدعم ســاهم في تحقيق 
العديــد من اإلنجــازات وبذل الجهود لتقديــم الخدمات بأعلى 
جودة بما يتماشــى مع رؤى الحكومة ورفع اســم البحرين في 
كل المجــاالت من خالل تنفيذ السياســات والمبادرات، لتكون 
نموذًجــا بــه يحتذى به في الصحة والمبــادرات وتنفيذ البرامج 
واالستراتيجيات واستقطاب أحدث البرامج الصحية المتطورة 

التي تتماشى مع أهداف منظمة الصحة العالمية
واســتعرضت أبــرز اإلنجــازات فــي تطويــر القطــاع الصحي في 
العهــد الزاهــر لجاللــة العاهــل المفــدى، فهنــاك الكثيــر مــن 
اإلنجازات على كل األصعدة ومنها القطاع الصحي الذي قفزة 
نوعيــة كبيــرة بفضــل الدعــم الحكومــي، فالمراكــز الصحيــة 
و9  المحافظــات  كل  علــى  موزعــة  مركــًزا   28 بلغــت  اليــوم 
مستشــفيات حكومية تم توزيعها بالتســاوي بين الســكان 

مع ضمان الجودة للجميع.
وتقدم مملكة البحرين أرقى الخدمات الصحية في المنطقة، 
وســجلت أفضــل المعــدالت الصحيــة مــع وجــود أدوات الرقابة 

علــى الصحة، وتبنــت البحرين اســتراتيجية متكاملة للتركيز 
علــى الخدمات الصحيــة وتوفير احتياجات المواطن البحريني 
وفــق أحــدث مــا توصــل إليــه العلــم الحديــث للعنايــة بصحــة 
المواطن والســعي للســيطرة على األمراض بشتى أنواعها، 

وتحقيق الجودة في الضمان الصحي.

وتضمــن الدولــة جــودة خدمــات الطــب والتمريض ومشــاركة 
الجميــع بتعزيــز صحــة المواطــن، ذلــك ألن الصحة مســؤولية 
مشــتركة بيــن الفــرد والمنظمــات والمؤسســات المســؤولة 
عــن توفيــر الصحة، وتتعدد هذه االســتراتيجية بتوفير البني 
األساســية الحديثــة مــن عنصر بشــري ومرافــق، باإلضافة إلى 

التقنيات المتطورة ووضع خطط قصيرة وطويلة األمد.
وتذهــب للقــول إن وزارة الصحــة وضعــت خطوًطــا كضمــان 
للحفــاظ علــى المكتســبات والبنــاء عليها والخــروج بالعديد 
من اإلنجازات وأهمها بنية أساســية من مستشــفيات ومراكز 
صحيــة القــوى البشــرية، كمــا أن الــوزارة عملــت علــى تنفيــذ 
العديــد مــن االســتراتيجية التي من شــأنها االرتقــاء بالتركيز 
علــى البرامــج الصحيــة الوقائيــة، وتقليــل العوامــل المؤديــة 

للوفاة وتقليل األمراض المعدية واألمراض المزمنة.

برامج واستراتيجية صحيةالهاجري:

29 مشروًعا بـ 133 مليون دينارالخياط:
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"عروس الخليج" ترتدي حلتها الزاهرة
أعياد ديسمبر... إنجازات حضارية عظيمة

في كل حنايا الروح... يســكن هذا الوطن العظيم، وينبض القلب بحروف "البحرين"، تلك العروض التي ترتدي حلتها الزاهرة 
هي "عروس الخليج"... في صفحة ذكرى تأسيس الدولة الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة العام 
1783 ميالديــة، وفــي أعيــاد ديســمبر المجيــد، احتفــاًلا بالذكرى 49 للعيــد الوطني المجيــد والذكرى 21 لتولــي حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك المفــدى حفظــه اهلل مقاليد الحكم في البالد، هــا هي صفحات متوالية من اإلنجــازات الحضارية العظيمة، والتي 
وصفها الكتاب واألدباء واإلعالم، بأنها بنت صروًحا شامخة تتحدث عن نفسها في شتى الميادين والحقول وقطاعات التنمية.

نطاق التقدم واإلصالحات
بــال شــك، كل بحرينــي يشــعر باالعتــزاز والفخر بإنجازات هذا الوطــن العظيم، ال ســيما حينما نقرأ ما تدونه األقالم في مســيرة 
مرحلة زاهرة من التحديث الشــامل من خالل المشــروع اإلصالحي الذي يشــكل دعامة أساســية لكل مشاريع التطور والنهضة 
علــى كافــة المســتويات، خصوصــًا على صعيد اإلصالحات السياســية والديمقراطيــة، وصون حقوق اإلنســان، ومجاالت التنمية 
االقتصادية، والبشرية المستدامة، وتقدم دور المرأة، وتمضى البحرين وفق خطط استراتيجية مدروسة تمتد لمستقبل بعيد 
األمد من خالل "رؤية البحرين 2030" التي تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل، وفق خطة محكمة، واستناًدا إلى 
العدالة والتنافسية وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوافقة مع ما تشهده البالد من تجربة ديمقراطية رائدة، تعزز من خاللها 

مناخ الحرية واالنفتاح، والتطور، والمواطنة، وحقوق اإلنسان، حيث ازداد فيها نطاق التقدم واإلصالحات إلى ما وراء الحدود.

منارة تنوير وتقدم
المعانــي الوطنية العميقة لها رســوخها فــي الوجدان، ولعل 
فضيلة الشــيخ صالح الجودر يختصــر دالالت االحتفاء واالحتفال 
بالمناســبات الوطنية من جانب مؤسســات الدولة والجمعيات 
ومؤسســات المجتمع المدني واألفــراد، تأكيًدا على قيم الوالء 
واالنتمــاء، ففــي األول مــن ديســمبر تحتفــل المــرأة البحرينيــة 
بيومهــا الوطنــي لتؤكــد حقوقهــا المدنية والسياســية التي 
نالتهــا بفضــل ميثاق العمــل الوطني، ويوم 14 ديســمبر هو 
يــوم الشــرطة، والجميــع يعلم حجــم التضحيات التــي قدمها 
رجــال حفــظ األمــن والشــرطة، ويوم الســادس والســابع عشــر 
هــو العيد الوطني وعيد جلــوس جاللة الملك المفدى، وليس 
هنــاك مــن مناســبات وطنيــة أعــز مــن تلــك المناســبات التــي 

اجتمعت في ديسمبر.

ويســوق داللــة رائعــة بالقــول إن أبنــاء البحريــن تجتمعون في 
حب البحرين، فهي واحة تعايش وتســامح إنســاني بين كافة 
المواطنيــن والمقيميــن، ومنــارة تنويــر وتقدم تمثــل خليجنا 
العربــي الرائــد، وحلقــة حيوية لالســتقرار واألمن فــي منظومة 
الدفــاع المشــترك، ومركــز تمويــل واســتثمار لصالــح االقتصاد 

العالمي.

المواقف والتكامل العربي
علــى الخريطة الخليجية واإلقليميــة والعالمية، عرفت البحرين 
بأنهــا ذات سياســة خارجيــة معتدلة، ومتوازنــة، وفاعلة، تحقق 
والعربيــة  الخليجيــة  القضايــا  وتدعــم  الوطنيــة،  المصلحــة 
واإلســالمية، ومنهــا موقفهــا الواضح من قطر ومــن تدخالتها 

الخارجيــة  السياســة  والعربــي، وتركــز  الخليجــي  الشــأن  فــي 
البحرينيــة علــى أهميــة التعــاون بيــن الــدول والشــعوب فــي 
التســامح  بقيــم  والتمســك  الدوليــة،  الشــرعية  إطــار مبــادئ 
واالعتــدال والتعايــش الســلمي، وترســيخ ثقافــة الحــوار بيــن 
األديان والثقافات، ومواصلة العمل في إطار الشــرعية الدولية، 
وبالشــراكة مــع المجتمــع الدولــي، فــي مكافحة كافة أشــكال 
الجريمــة المنظمــة، وخاصــة اإلرهــاب، وغســيل األمــوال، وتجارة 

المخدرات.

وتؤكــد مواقــف مملكــة البحريــن انتماءهــا العربــي، وإيمانهــا 
بأهميــة التكامــل العربــي، كضــرورة ملحة تفرضهــا التحديات 
الراهنــة، وال ســيما فــي ظــل التدخــالت الخارجية في الشــؤون 
الداخليــة للدول العربية والتي تشــهدها ســوريا وفلســطين 
والعــراق واليمــن، حيــث تحــرص البحريــن علــى دعــم مســيرة 
العمــل المشــترك فــي كل المجاالت، مع الدعــوة إلخالء منطقة 

الشرق األوسط، من أسلحة الدمار الشامل.

الشيخ صالح الجودر
المعاني الوطنية العميقة لها 

رسوخها في الوجدان
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فــي الكثير من كتاباته ومحاضراته ومؤلفاته، يضع المستشــار 
ورئيــس مجلس أمنــاء مركز الباحث واألكاديمــي محمد نعمان 
جــالل أفــكاًرا ورؤى تســتحق اإلشــادة، فحيــن يتحــدث عن ذكرى 
أعيــاد ديســمبر لمملكــة البحريــن، يصفها بأنها ذكــرى جميلة 
لــكل وطنــي بحريني بل لــكل عربي، وتعطي حقائق شــاهدة 
على المكانة، منها اســتقرار البحرين وأمنها الوطني الداخلي 
وإنجازاتــه  الدولــة  فــي  الحكــم  نظــام  واســتقرار  والخارجــي، 
المتعــددة، واالعتــراف الدولــي والعربي واإلســالمي بمــا حققته 

مملكة البحرين في عصرها الزاهر وما تسعى لتحقيقه في 

ظل قيادة جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد 
المفــدى ، عــالوة على التفاعل اإليجابي بين الشــعب والحكومة 

على شتى المستويات.

وكمواطن مصري وعربي يعيش في البحرين ويتابع تطوراتها 
أشعر بسعادة غامرة من االحتفاالت وما بها من تفاعالت، وإنني 
أتوقــع مزيــًدا مــن اإلنجــازات في المســتقبل ألن البحرين تســير 
وفًقا لرؤية مستقبلية شاملة وعلى خطة واضحة واستراتيجية 

واقعية وتطور من عالقاتها العربية والدولية.

محمد نعمان جالل
حقائق شاهدة على المكانة

مملكة البحرين، هذا البلد الصغير في مساحته 
مــن  العديــد  فــي  الريــادة  تصــدر  الجغرافيــة، 
المجــاالت، ويســوق الكاتــب يوســف صــالح الدين 
كيــف أن البحرين من الدول التي لها الكثير من 
الســبق والريادة في كثير مــن المجاالت العديدة 
والمئويــة  الســنوية  االحتفــاالت  إقامــة  ومنهــا 

البهيجــة للمواطنيــن والمقيميــن والــزوار لمــا لهــا مــن أهمية 
في نشــأة المملكــة وبلورة مفاهيــم الحداثة وإظهار المشــاعر 
التراثية والوطنية التي تســهم في تعريف الشــباب البحريني 
بتاريخ المملكة، وترسخ الثقافة والهوية البحرينية وتجدد الوالء 

والبيعة والحب للوطن وقيادته وتجسد الوحدة الوطنية.

ومــن تلــك المناســبات وأغالهــا ذكــرى تولــي صاحــب الجاللــة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البــالد المفدى حفظه 
اهلل ورعــاه مقاليــد الحكــم فــي 9 مــارس 1999 و49 عاًمــا علــى 
العيــد الوطنــي المجيــد الذى هو امتــداد لمــرور 236 عاًما على 
قيــام الدولة البحرينية الحديثة، دولة عربية مســلمة في العام 
1197هـــ الموافــق 1783م في عهد مؤسســها المغفور له بإذن 
اهلل القائــد التاريخي أحمد الفاتح والذكرى الـ 49 النضمامها إلى 
األمــم المتحدة دولة كاملة العضوية فــي العام 1971 والذكرى 
الرابعــة علــى صدور األمر الســامي من جاللة الملــك باعتبار يوم 

الســابع عشــر مــن ديســمبر من كل عــام والذي يصــادف ذكرى 
تولــي جاللتــه مقاليــد الحكم يوما للشــهيد البحرينــي ليكون 
تخليًدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شــهداء الوطن، 
وأبنائــه البررة من منتســبي قوة دفــاع البحرين ووزارة الداخلية 
والحــرس الوطنــي الذيــن أدوا مهماتهــم وواجباتهم الوطنية 

داخل الوطن وخارجه. 

الوطنيــة  بالمناســبات  لالهتمــام  أمنيــة،  الديــن  صــالح  ولــدى 
وتوثيقهــا فــي كتــب التاريــخ والذاكــرة الوطنية ولــدى الطلبة 
والطالبات؛ ألنها عزيزة على قلب كل مواطن، وتسليط الضوء 
علــى الشــخصيات التــي عاصــرت وأســهمت فــي تلــك الفترات 
الخالــدة إلظهار البعد الحضــاري العريق لمملكة البحرين والذي 
اإلنجــازات  بمســيرة  واالعتــزاز  االنتمــاء  معانــي  أســمى  يجســد 

الحضارية والتنموية.

يوسف صالح الدين
بلورة مفاهيم الحداثة



أضواء البالد 48

ويؤمــن رئيــس نــادي الشــباب الثقافــي والرياضــي ميــرزا أحمد 
بــأن مملكة البحرين، وهذا من األمــور البديهية لنا كمواطنين 
نعشــق بالدنــا، هــي البــالد التــي تعلــو فيهــا الطموحــات نحــو 
إشــراقة متجــددة للنهضــة فــي كل المجــاالت، وتتالقــى فيهــا 
اليــوم،  ونحــن  والشــعب،  الرشــيدة  القيــادة  بيــن  التطلعــات 
نشــهد ذلــك التخطيــط والدعــم للقطــاع الشــبابي والرياضي 
وما يشــهده هذا القطاع من تطور مهم بالنسبة لنا كقيادات 
ومسؤولين فيه، ثم لنا أن نعتز بالجهود المبذولة على صعيد 
تحســين المعيشــة واالرتقاء بالخدمــات االجتماعية والتعليمية 
والصحية، واألهم، هو اهتمام الدولة بتنمية االقتصاد الوطني 
باعتباره األســاس لتحسين مســتويات المعيشة، وقد حافظت 

البحريــن علــى المرونــة االقتصادية، وال تزال رائــدة في المنطقة 
بالحريــة االقتصاديــة، كمــا أنهــا تبــوأت مكانتهــا كمركــز مالــي 
نشط، وتدعم االتجاهات لرفع مستويات التجارة واالستثمار في 
بيئــة تنظيميــة تنافســية مهمــا كانت صعوبة الظــروف، وهي 

تسير وفق الرؤية االستراتيجية 2030، لتتجاوز كل العقبات.

ويلفــت ميــرزا أحمد إلى أن كل بحرينــي يرى في أيامنا الوطنية 
موضًعــا لبــذل مزيد مــن الجهد، والكــوادر البحرينيــة الوطنية 
المتخصصــة في كل المجاالت، هي الركيزة التي يعتمد عليها 

الوطن لتقدمه ودخول المستقبل الواعد.

ميرزا أحمد
بيئة تتجاوز كل العقبات

ســجل إنجــاز المــرأة البحرينيــة بحــد ذاتــه، يتطلــب صفحــات 
متتالية من التدوين، ويكفي أن نقرأ ما قالته صاحبة الســمو 
الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل 
البــالد المفــدى رئيســة المجلس األعلــى للمرأة، فــي االحتفال 
بيــوم المــرأة هذا العــام 2020، فهذا اليوم غدا مناســبة ذات 
مكانــة بارزة على األجندة الوطنية، بفرصها المجددة لمجاالت 
التطويــر، وللوقــوف أمــام ســجل إنجــازات المــرأة بكثيــر مــن 
التمعــن والتقديــر لمــا تحقق علــى أرض الواقــع، ولما يتطلب 
النظر فيه ودراســته لرفع مساهماتها وتعظيم مشاركاتها، 
لتأتــي النتائــج منســجمة مــع المســتوى الرفيــع الــذي تحتلــه 
مســألة تقــدم المــرأة البحرينيــة فــي الشــأن الوطنــي، والتي 
لقائــد مســيرة  المســتنيرة  الملكيــة  الرؤيــة  آفاقهــا  ترســم 
الخيــر والرخاء والتقدم، حضــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وفي هذا اإلطار، تتفق رؤيا كل من عضوتي المجلس البلدي 
الشــمالي زينــب الــدرازي وزينــة جاســم بالتأكيــد أن البحريــن 

خطــت خطــوات متقدمــة على صعيــد تمكين المــرأة، ونقدر 
بــكل اعتزاز جهــود المجلس األعلى للمرأة، وكما قالت ســمو 
األميــرة ســبيكة حفظها اهلل، فــإن المجلس ســيبقى حريًصا 
علــى حمــل المســؤولية وترجمة توجيهــات العاهــل المفدى 
للنهــوض بالمــرأة فــي كل المجــاالت، باإلضافــة إلــى تحقيــق 
تطلعاتها ودمج خبراتها، فالمرأة اليوم تبوأت مراكز متقدمة 
فــي إدارة شــؤون البلــد، ويمكــن أن نقــول إن دخولها العمل 
النيابــي والرقابــي والبلدي، هو مؤشــر على أن هنــاك الكثير 
ممــا تمتلكــه المرأة البحرينيــة لصياغة أدوارها المســتقبلية، 
وفــي أعيادنــا الوطنيــة، نحــن بعــون اهلل ماضون فــي بذل ما 

يسعنا من جهد لخدمة بالدنا الغالية.
والحــق يقــال، فــإن جهــود البحريــن فــي مجــال تنميــة المرأة، 
تخطت مرحلة التمكين لها السياســي واالقتصادي وكســب 
الحقوق، لتصل إلى مرحلة أكثر تقدًما تكون فيها على قدم 
المســاواة مع الرجل في ميادين العمل، لتشــكل جزًءا أصيًلا 

من اعتبارات التنمية الشاملة.

زينة جاسم زينب الدرازي 

المرأة... ركن أصيل في التنمية
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وهــذه المناســبات الوطنيــة الغاليــة كمــا يراهــا 
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البحريــن للتدريب 
هــي  عطيــة،  أحمــد  البشــرية  المــوارد  وتنميــة 
ويرفــع  المســتقبل،  نحــو  لالنطــالق  محطــات 
عــن  وبالنيابــة  نفســه  عــن  باألصالــة   - عطيــة 
أعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة البحريــن للتدريب 
ومنتســبيها - أصدق التهانــي والتبريكات إلى 
مقــام صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة عاهــل البالد المفــدى حفظــه اهلل ورعاه، 

والى مقام صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، بمناسبة العيد 
الوطنــي المجيــد وعيــد الجلوس، مؤكًدا فخر الجمعية بإنجــازات المملكة في ظل القيادة الرشــيدة خصوًصا التصدي المتميز 
للجائحــة الصحيــة، التــي أّدت إلــى تغييــرات كبيرة على المســتوى العالمــي ومما يحتم على الجميع الســير علــى نهج قيادتنا 
الرشــيدة والعمل يًدا بيد الستشــراف رؤى جديدة للمســتقبل من خالل اكتســاب وامتالك معارف وتقنيات علوم المســتقبل، 
والتفّوق في العلوم المتقدمة، والسبق واالحتراف العلمي والمعرفي، باالضافة لمواصلة دعم الشباب وتمكينهم، واالستثمار 

في العلوم والتقنيات الحديثة، وهو ما تضعه الجمعية نصب عينيها في المرحلة القادمة.

أحمد عطية

"نحن جميًعا.. طموح للمعالي".. عبارات قصيرة هي خاتمة اســتطالعنا، 
صاغتهــا نــورة الحســين )اختصاصيــة إعــالم( لتقــول إن أي إنجــاز تحققه 
البحريــن، هــي عبــارة تنيــر وســائل إعالمنــا، لكن مــن ورائها أنــت في أي 
مكان كنت... جهد صباح كل يوم... خطتك للتطوير... تعلمك للجديد... 
مواكبتــك للعالــم... صبرك على الصعــاب... فأنت وأنــا وجميعنا... نلقى 
مــن "مليًكا ونجلــه"... النظرات الواثقة والكلمــات المعبرة... جاللة الملك 
حفظــه اهلل يدفعهــا بهمــة.. وســمو ولي العهــد رئيس مجلــس الوزراء 
يقودنــا للقمــة... لتكــون الخالصة هي "إنجــاز حققته البحرين"... ســعادة 
غامــرة تمــأل قلوبنــا فــي أعيادنــا الوطنيــة المجيــدة، ودعــوات بــأن تفتح 

مملكة البحرين في كل يوم... صفحة مجد جديدة. 

نور الحسين

امتالك المعارف وعلوم 
المستقبل

قمة وهمة... طموح للعال

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها  
إلى 

مقام حضرة صاحب السمو جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهللا ورعاه 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه اهللا ورعاه 

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي 

بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين 
والذكرى الواحد والعشرين لتولي جاللة الملك مقاليد الحكم  



أضواء البالد 52

تميــز فضيلة الشــيخ عدنان القطــان، خطيب 

جامــع الفاتــح، بطــرح أفكار عميقــة في خطبه 

وأحاديثــه ال ســيما فــي المناســبات الوطنيــة، 

فهــو يؤكــد أن األيام الوطنية هــي أيام عزيزة 

َعَمــاًل وإخالصــًا،  الــوالُء للوطــِن،  يتأكــد فيهــا 

ُد فيهــا  ًا وبنــاًء، ودفاعــًا وتفانيــًا.. وُتَجــدَّ وِجــدَّ

البيعــُة والوالُء للقيادِة الكريمة ُنْصَحًا وطاعًة، 

وتعاونــًا ومــؤازرة، وإن التذكيــَر فــي مثِل هذه 

المناسبات، بتجديِد َعْقِد البيعِة، وَعْهِد الوالِء 

لولــيِّ األمــر وللوطــِن وقيادِته، أمانٌة فــي ُعُنِق 

كل مخلٍص غيوٍر على أرِضه ووطنه الذي نشأ 

وترعرع فيه.

أيامنا الوطنية  يتأكد
فيها الوالء للوطن

ارتباط اإلنسان بوطنه مسألة متأصلة في النفوس

الوطن "أمانة" يجب أن نحملها بإخالص

الشيخ 
عدنان القطان:

الواجب تجاه الوطن
مــن الجميــل أن نتعمــق في منظومــة القيــم وارتباطها بقيمنا اإلســاميةَ 
وتعاليمنــا القرآنيــة، ذلك – كما يلفت الشــيخ القطان - تحثنــا على العمِل 
بإخاٍص لتحقيِق أمِن الوطِن واستقراِره ورخائِه وتقدِمه وُرقِيِّه، فإنَّ خدمةَ 
ُب بها المســلم إلى  البــاد والعباد نــوٌع من أنواع العبادة العامِة، التي يَتَقرَّ
ربِه ومواله، إننا اليوم أحوَج ما نكوُن إلى أْن نتســامح ونتصالح ونتصافح 
ونتناصــح، ونفتَح صفحة جديدة ملؤها الحب والوفاء واإلخاص للجميع، 
ونضــع أيديَنــا في يِد كِل مخلــٍص غيوٍر على هذا الوطــن، ونلتَف جميعاً 
حوَل قيادتِه الحكيمة، والدفــع باتجاه التنمية والتطوير والتحضر والحفاظ 
على أمن البلد واســتقراره، وعدم الوقوف حجر عثرة أمام هذا المشــروع 
اإلصاحــي الكبير الذي أرســاه جالــة الملك حفظــه هللا، والذي توافقت 
وأجمعــت عليه كافة األطياف ونخص بالذكر رجال الدعوة وعلماء الدين 
والخطبــاء والوعــاظ واألئمة والسياســيين والمثقفيــن والمفكرين ونواب 

الشعب والقائمين على الجمعيات والمؤسسات والباحثين.

مواضع للتأمل
ويوجــه الشــيخ القطان دعوة إلــى الجميع للقيــام بواجباتهم تجــاه الوطن 
والمجتمــع ومواصلة النصح واإلرشــاد واإلصاح بالحكمــة والموعظة 
الحســنة، والعمل على ترشــيد الخطاب الديني، ونبــذ الطائفية واإلرهاب 
والعنــف، وتحكيم الشــرع والعقل، وتحقيق قاعدة اجتمــاع الكلمة ووحدة 
الصف، وترســيخ ثقافة التعايش الســلمي، وتأكيد مبــدأ االحترام المتبادل 
بين الحاكم والمحكوم وما دعا إليه الدين الحنيف من طاعة والة األمر في 
المعروف، وصوالً إلى مجتمع تســوده روح المحبة واإلخاء وينعم باألمن 
واألمان واالســتقرار والرخاء والوحدة، ودون شك فإن المحبة لألوطان، 
واالنتمــاء لألمة والبلدان، أمر غريــزي، وطبيعة طبع هللا النفوس عليها، 
وحين يولد اإلنسان في أرض وينشأ فيها فيشرب ماءها، ويتنفس هواءها، 
ويحيــا بين أهلها، فــإن فطرته تربطه بها فيحبهــا ويواليها، ويكفي لجرح 

مشاعر إنسان أن تشير بأنه ال وطن وال مأوى له.

حب األرض وحب النفس
ويوضح الشــيخ القطــان أن ارتباط اإلنســان بوطنه، مســألة متأصلة في 
النفوس، ألن الوطن مســقط الرأس، ومهد الذكريات، وميدان الحياة، ففيه 
كانت النشأة والترعرع، وبين ربوعه كان الشباب، وفيه األهل واإلخوان، 
واألحباب واألصحاب، وفيه الذكريات التي ال تُنسى، وفيه ُزرعت اآلمال 
واتســعت الطموحات، فهو بذلك ذاكرة اإلنســان الحيّة التي تُشعره بالِعزة 
والكرامــة، وتدفعه للوالء واالنتماء، وقد اقترن حب األرض بحب النفس 

فــي كتاب هللا تعالى، يقول هللا جــل وعا: "َولَْو أَنَّا َكتَْبنَــا َعلَْيِهْم أَْن اُْقتُلُوا 
أَْنفُســُكْم أَْو اُْخُرُجوا ِمْن ِديَارُكْم َما فََعلُوهُ إاِلَّ قَلِيل ِمْنهُْم". بل جعل الشــرع 
المطهر الموت في سبيل الدفاع عن األرض شهادة، فقال رسول هللا )صلى 
هللا عليه وآله وسلم(: "من قتل دون أرضه- أي دفاًعا- فهو شهيد"… ولما 
كان الخروج من الوطن قاسيًا على النفس، فقد كان من فضائل المهاجرين 
أنهــم ضحــوا بأوطانهــم هجرةً في ســبيل هللا عز وجل، أضــف إلى ذلك 
أن البشــر يألفون أرضهم على ما بها حتى ولو كان قبًرا موحًشــا، وحب 
األوطان غريزةٌ مســتوطنةٌ في النفوس، تجعل اإلنسان يستريح للبقاء فيه، 

ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص.

مشاعر إنسانية الغبار عليها
والوطنيــة بهذا المفهوم الطبيعي أمٌر غير مســتغرب، وهذه الســعادة به، 
وتلــك الكآبة لفراقه، وهذا الوالء له، مشــاعر إنســانية ال غبار عليها وال 
اعتــراض، وال يجوز أن تكون مفهوًما مشــوهًا يعارض به الوالء للدين؛ 
فاإلســام ال يغير انتماء الناس إلى أرضهم وال شــعوبهم وال قبائلهم... فقد 
بقي بال بن رباح حبشــيًا، وصهيب بن سنان روميًا، وسلمان بن روزبه 
فارســيًا، ولم يتضارب ذلك مــع انتمائهم العظيم لإلســام.. وعندما يفكر 
اإلنســان في طبيعته، فسيجد أن له محبةً ووالًء وانتماًء ألسرته وعشيرته 
وقبيلتــه وطائفتــه وأهل قريته، كمــا يحس بانتمائه الكبير لألمة المســلمة 
باتســاعها وتلون أعراقها ولســانها.. إنه ال تعارض بين هذه االنتماءات، 

وال مساومة عليها، بل هي دوائر يحوي بعضها بعًضا.

أمانة نؤديها بإخالص
إن مــن حــق بادنــا البحرين علينا أن نكــون لتحقيق مصالحها ســاعين، 
ولدرء المفاســد عنهــا داعين، وألمنهــا ورخائها واســتقرارها مدافعين، 
ولوحدة صفوفها وشرائحها وطوائفها مراعين وحريصين، من حقها علينا 
أن نســعى لرفعة شــأنها في شــتى الميادين، وأن نتعاون في مواصلة بناء 
صرحها الشامخ بإخاص وهمة عالية، ومن حقها علينا أن نتحلى بأفضل 
األخاق وأحسنها في داخلها وفي خارجها، حتى نعكس صورة جميلة عن 
هــذا الوطن الحبيب الطيب، في أذهــان من نلتقي بهم في داخله وخارجه، 
ومن حق هذه الباد علينا أن نتصدى لكل من يسعى في إفسادها، أو إفساد 
أهلهــا، أو يتآمــر عليها أو يشــيع فيها الفوضى، من أولئك الذين يســعون 
في األرض فســاداً وخراباً ودماراً، وعلينا أن نتصدى لكل من يريد شــق 
الصفوف، وإثارة الفتن، واإلخال باألمن واالســتقرار، بكل ما أوتينا من 
قــوة البنان أو البيان، وأن ندافع عنها، ونذود عن حماها بالغالي والنفيس، 
بالكلمــة والفعــل في كل ميدان وفي كل مكان، وهــذه هي األمانة العظيمة 

التي يجب علينا أن نؤديها بإخاص. 
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بيــن أهازيــج الدانــة الغالية... معشــوقة أهلهــا... مهد حضارات دلمــون وأوال وأرادوس... بلــد التاريخ التليد والحاضر المشــرق... 
مملكة البحرين... وبين عشاقها حكاية حب أسطورية ال مثيل لها... نتذكر في احتفاالتنا الوطنية: "أم العيون العذبة عرفتوها... 
أم المليون النخلة"... ونترنم بـ"لبســوها عقد اللولو لبســوها"... ونتمايل فرًحا واعتزاًزا وحًبا ونحن نردد: "نعم نعم نحب هوى 
الديرة... من دون أي حيرة... لو كانت صغيرة.. نعم يا نور عيوني"، وفي أيامنا المجيدة، احتفاًلا بذكرى االستقالل وذكرى جلوس 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعــاه، نبوح بالكثير مما يغمر أرواحنا 

حًبا، ولنقرأ بضع رسائل العشاق في هذه السطور المزدانة بالغبطة والسرور.

"نعم... نعم نحب هوى الديرة..."

علي اسحاقي:

"البحريــن هي أمي ولكن بحضٍن أوســع"... هكذا عنون النائب 
علي إســحاقي حديثــه ليصف الوطن بــاألم، فمهما أســهبنا في 
وصفهــا، لن نبلــغ الدقة التي تعكــس تلك المشــاعر العميقة في 
وجداننــا، ونحولها إلى كلمات أو نصوص، وإنني على يقين بأن 
اللغــات خلت من تعابير تصــف حالة الحــب واالنتماء والوالء 

للوطن ولألرض التي نشأنا فيها.

أما الشــعور األصعب فيصل ذروته عندمــا أتحدث عن صادق 
عشــقي لوطني البحرين، التي فيها شــهقت أولى شهقات حياتي 
متنفًســا طيب نســماتها وما زلــت كذلك في كل لحظــة تمنحني 
الحيــاة، ويزداد لهــا امتناني وانتمائي، وأســتذكر عطاءات هذه 
األرض الطيبة ولكنني ال أستطيع أن أحصيها لكثرتها وتشابهها 
وتداخلهــا في كل جوانــب حياتي...البحرين أكبــر من مفردات 
الوصــف.. هي انتماء ووطنية، حــب وتضحية، وأحب أن أُذكر 
نفســي وأربي وأربي أبنائي على أن نضــع مصلحة الوطن قبل 
مصالحنــا الشــخصية، ونعمل بكل جد ألجلــه أوالً وألجل ُرقيه 

ورفعته، أليس الوطن هو األم؟ وبّرها فرض وواجب.

 أولى الشهقات

جميلة السماك:

حــب األوطان من األمور التي فطرت عليها النفس البشــرية وهو مرتبط 
ارتباطــاً وثيقاً بمبادئ وقيم الدين االســامي، كما أنه يرتبط ارتباطاً وثيقًا 
بأفعال األفراد وتصرفاتهم وليس فقط باألقوال والشعارات، كما أن إظهار 
حب الوطن بااللتزام بالقوانين واألنظمة والمحافظة والحرص على سامة 
الوطن وممتلكاته وتأدية المهام بإخاص.. وماذا لدى النائب السابق جميلة 
الســماك لتضيفه من مشاعر؟ تزيد القول.. حب الوطن هو المحافظة على 
ماله وثرواته ونبذ التفرقة بين األفراد والجماعات والتكاتف والتعاضد من 

أجل رفعة الوطن.
وفي غمرة االحتفاالت بأعياد البحرين المجيدة، نرى بادنا تزداد ازدهاًرا 
ويزداد شعبها والًء وانتماًء للوطن ولقيادته الحكيمة، وها هي كل مكونات 
المجتمع البحريني تعبر عن حبها ووطنيتها، وترجمة هذا الحب إلى أفعال 
صادقة، تجعل البحرين دائًما أواًل ويدنا في يد القيادة الحكيمة متكاتفين من 

أجل نهضة بادنا.

إحساس فطري يكبر معنا
هل من مزيد في ترنيمة الجمال الوطنية؟ تسترسل السماك... حب الوطن 
هو انتماء لتراب أرض البحرين الطاهرة، ذلك ألن شعب البحرين يعرب 

عن وطنيته بالتمسك وااللتزام والسير على نهج القانون، وذلك اإلحساس، 
يعبر عنه أهل البحرين بشــكل فطري ينمو ويكبــر معهم ذلك الحب الذي 
نقله األجداد لآلباء ومنهم إلى األبناء واألحفاد. حب الوطن هو االســتقرار 
واألمــان الــذي ينعم به كل فرد من هذا الشــعب الوفي بفضل المشــروع 
اإلصاحــي لجالة الملك حفظه هللا ورعــاه، والقيادة الحكيمة التي جعلت 

من هذا الوطن موطنًا لألمن واألمان. 

وال يزال لديها من قاموس عشــق الوطن ما تقوله، فتختتم الســماك: "حب 
الوطن يســتحق منا العمل الدؤوب لنعرب به عن حبنا لوطننا بالدفاع عنه 
وعــن ممتلكاته العامة ومرافقه، ونــرى الطالب البحريني يعرب عن حبه 
لوطنه بالســعي للتعلم ونيل أعلى الدرجات وذلك لتســخيرها لخدمة بلده، 
والمواطــن البحريني يزداد تماســكا وتكاتفاً مع جميع فئــات المجتمع لنبذ 
الطائفيــة والتفرقة وليعم الســام واألمان، وإن العامــل أو الموظف يعمل 
بكل جد واجتهاد با كلل أو ملل ليعرب بعمله عن انتمائه لوطنه، فإن كل 
عمــل خير يقوم به أي فرد من أفراد المجتمع، يعكس وطنيته وذوبانه في 

حب تراب وطنه.. هذا هو... هوى الديرة.

وطن يتألق ازدهاًرا
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أحمد السلوم:

يســتهل النائب أحمد الســلوم حديثه بأســمى التهاني والتبريكات إلى 
القيادة السياســي الرشــيدة، في هذه المناســبة المجيــدة ونحن نحتفل 
بإحيــاء ذكرى قيــام الدولة البحرينية في عهد المؤســس احمد الفاتح 
كدولة عربية مســلمة العام 1783 مياديــة، وذكرى انضمامها إلى 
منظمة األمم المتحدة كدولــة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة 

صاحب الجالة الملك المفدى لمقاليد الحكم.

لقــد تبوأت مملكة البحريــن – والحديث للســلوم - المكانة المرموقة 
بفضــل التوجيهات الســديدة مــن جالة الملك المفــدى، والذي جعل 
المملكة واحةً للتعايش بين مختلف األديان، وإن إنشــاء مركز الملك 
حمد للحوار والتعايش الســلمي جاء ليؤكد مســاعي المملكة في ذلك 
واعانهــا كنموذج للتعدديــة الدينية، ويضيف بأن تأســيس المجلس 
األعلى للمرأة أعطى للمرأة البحرينية المكانة المرموقة في المجتمع، 
ومنها الدور المناســب في نهضة المجتمــع والذي تمكنت من خاله 
بالمســاهمة مع الرجل جنبًا إلى جنب في رفع اســم المملكة عاليًا في 

جميع المحافل الدولية.

ومــاذا عــن المنجزات التي تحققــت في ظل العهــد الزاهر لحضرة 
صاحــب الجالــة الملك المفــدى؟ يجيب الســلوم بأنها شــملت كافة 
المجاالت، وأن مضاميــن جالته خال افتتاح دور االنعقاد الجاري 
هــي خطة عمل طموحة ســيتم العمل على دراســة كافــة المواضيع 

الموجودة وتقديمها من خال األدوات المستخدمة والتي تأتي لخدمة 
المواطنيــن، فمجلــس النواب هو إحدى ثمار المشــروع اإلصاحي 
الشــامل لجالة الملك المفدى، وأن اســتمرار التعاون بين السلطتين 
التنفيذية والتشــريعية ســيحقق العديد من المكتسبات للمواطنين وأن 
الجهود الحكومية هي محل تقدير واعتزاز وســتبقى أواصر التعاون 

مستمرة إلنجاح العمل المشترك.

الديمقراطية نمط للحياة
ويتطرق الســلوم إلى تفرد البحرين في التعامل مع األزمات فيشرح 
بالقــول.. أن الظــروف االســتثنائية التي مرت بهــا المملكة في ظل 
تداعيــات جائحة كورونا والحزم المالية التــي تم تقديمها بتوجيهات 
ســامية مــن جالة الملك المفدى حافظت بشــكل كبيــر على الوضع 
االقتصــادي وقدمت العديد من الدعم الازم للقطاع الخاص من أجل 
عدم تضرره باإلضافة إلى المحافظة على استقرار األسرة البحرينية. 
وفــي هذه المناســبة الوطنيــة ال يفوتني أن أســتذكر اإلنجاز البارز 
لمملكة البحرين الذي تّجلت فيه الديمقراطية كنمط للحياة والمارســة 
وهو المجالس التشريعية التي عكست عمق االنفتاح والشفافية لقيادة 
وشــعب هذا الوطن، وأتشــرف بأن أكون عضًوا في مجلس النواب 
وأقدم من خاله كل ما بوسعي تقديمه لخدمة هذا الوطن ورد اليسير 

من فيض جميله علّي.

منجزات 
العهد الزاهر

علي الستراوي:

بمشــاعر المفردات المتألقة في حروف الكاتب واألديب والشــاعر، تأتي العبارات شفافة هي األخرى، فبين 
نبضات القلب ونبضات التربة وذلك الحنين الذي ال ينفك لحظة عن جسد األم، يتحدث الشاعر والكاتب علي 
الســتراوي ليشــرح لنا مفردة األم فيقول: "حينما أقول األم، فهذا يعني أنها الوطن بما تحمله من حب، يمتد 
جياً بعد جيل، وبين كل مرحلة عمرية لألم، واقع مشدود بوتد شديد التمسك بالتربة التي هي بما تحمله من 

رائحة جسد أبنائها المتصلين بسرتها.

هنــا، نتوقــف مع الســتراوي لحظة عابقــة: "األصالة هي تاريخ ضارب فــي القدم، تنوع بأســمائها ما بين 
دلمون وأوال وتايلوس... ذلك الحب الذي الينفك عن جيدها وال يغادر ســرتها، وطن بناه األجداد وأثنوا في 
األخاص له... عاشــوا ســنواته الصعبة بين العمل في البحر، والعمل في الزراعة، وقدموا ما يملكون فبنوا 
تاريخه بتعبهم، وتعاقبت الســنوات جيا بعد جيل، حتى امتدت بالعطاء من قبل الوطن الذي تفجرت خيراته 

بما حواه من عطاء، فشيدوا البناء تحت ظل الراية الخليفية وهي اليوم خفاقة في ظل قيادتها الرشيدة".

أميرة إسماعيل:

 قيم التاحم والترابط هي من األركان التي تعبر عنها المصرفية أميرة إسماعيل، رئيس 
تطويــر األعمال بشــركة الخدمات الماليــة العربية، وتبوح بما لديها عن أعياد ديســمبر 
الغاليــة فتقول: "عيدنــا الوطني المجيد لمملكة البحرين، وذكــرى تولي حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل الباد المفدى مقاليد الحكم في الباد تحمل 
قيم الترابط والتاحم التي امتزجت برغبة القيادة الرشيدة في جعل البحرين واحة للسام، 
وبلــًدا للتعايش بين مختلف الجنســيات واألديان، فهذه أيام عزيــزة وغالية على نفس كل 
مواطن، وحق لكل بحريني أن يفخر بهذا اليوم، كونه الدافع الســتكمال المسيرة الوطنية 
المباركة التي أرســى دعائمهــا حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
عاهــل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه". إن ما تشــهده مملكــة البحرين من احتفاالت في 
مختلف أرجائها ومناطقها، أمر يدعو إلى الفخر واالعتزاز، بهذا الوطن الغالي وشــعبه 
الطيــب الذي يحتفل بفــرح وبهجة، بما حققته باده من منجزات على كافة المســتويات، 
هكــذا تراها أميرة التــي تعيد التأكيد على أن ذكرى األعيــاد الوطنية هي تواريخ مهمة، 
ألنها شكلت مراحل جديدة في تاريخ البحرين المعاصر، ومن جهة أخرى، فهي مناسبات 
تدخــل البهجة والفرحة في نفوس وقلوب شــعب البحرين الوفي، وتبتهل إلى هللا أن تحل 
علينا أعيادنا هذا العام وفي العام القادم، وقد تخلصنا من وباء كورونا، لنشهد فرحة كبيرة 

في كل شوارعنا كما اعتدنا عليها منذ صغرنا.
وبشعور غامر بالفرح، ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي، لحضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
وإلى صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس 
الــوزراء حفظه هللا، وإلى الشــعب البحريني الكريم، ســائلة المولى عــز وجل أن يعيده 
وأرض البحرين الطيبة قيادة، وحكومة، وشــعبًا، تنعم بالخير والتقدم واالزدهار واألمن 

واألمان واالستقرار.

تعابير الشعر ونبض القلب

الدافع الستكمال 
المسيرة
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مروة الموسوي:

تستهل اإلعامية مروة الموسوي حديثها بنسيج جميل عن البحرين ملتقى المحبة والروح الطيبة، 
واألرض الخالدة التي تتسع أماً للجميع، أرض الحضارة المليئة بالعطاء الوفير، وعراقة التاريخ.. 
هي الهوية، والروح، واالنتماء، والحب الفطري الراســخ في النفس، منذ الصغر، بلٌد عظيٌم بكل 
ما فيه! بشمِس سمائه الدافئة، وعيونه العذبة التي كانت رواًء لألولين المعروفين بقلوبهم الصافية، 
وفيها تُفتَُح للناس قبل أبواب منازلهم البســيطة، شــعٌب كريم ومعطاء، تجســدت فيه جميع صفات 
المحبــة والتواضع في أرقى الصور. وتوارثت األجيال هذه العادات الحســنة، والصفات الكريمة 
جيًا بعد جيل، حتى أصبح صيت الشعب البحريني في جميع أرجاء البلدان التي يقصدها على أنه 

شعٌب وفٌي وطيب بالفطرة، ومعروٌف بشدة تواضعه.
وتتلــو عبارات عشــق الوطن فتقول مروة.. محبتي لهذا الوطــن، أعمُق من جذور كل النخيل في 
أرضــه وأقدُم من كل الشــوارع العتيقة، وطٌن يتِســع لــي كلما ضاق الزمان.. هــو حنيني األول 
وضحكتي األولى والِدفء الذي يستوطن روحي أينما ذهبت، هو منزلي اآلمن والحصن والملجأ 
الوحيــد فــي غربة هــذِه الحياة.. كحضــِن األم الدافئ الذي مهمــا ابتعدنا عنه، تعود بنا األشــواق 
واألغنيــات الجميلة، ودمعات الفرح التي تذرف في حب وِرفعة هذا الوطن البديع...في ســلم هذا 
الحياة، نســمو ونصعد خطــوة بخطوة في العلم والعمل، كي نرتقي ونســاهم في علو مقام أرضنا 
ونرفــع من شــأنها ومكانتها في كل األقطــار، نتباهى ونفتخر بأجمــل أرض وأجمل بحر وأجمل 

وطن، نعم نعتز بهذه األرض الكريمة".

حنان أسامة:

مــن نعم هللا ســبحانه وتعالــى التي ال تعد وال تحصــى، نعمة الوطن واألمــان والرخاء والحضن 
لكل إنســان يعيش علــى أرض البحرين، فالطالبة في قســم اإلذاعة والتلفزيــون بجامعة البحرين 
حنان أســامة تؤمن بأن الوطن هو أثمن النعم، ومما ال شــك فيه أنن نحمل مشاعر الوالء واالنتماء 
لمملكتنا الغالية البحرين، فحب البحريني لوطنه أمر طبيعي والزم، فهي وطنه وملجؤه وأساســه، 
وهي األرض الطيبة التي ترعرع فيها، وهي ســنده وماذه في كل األحوال، وال ننسى أيضا حب 

المقيمين في البحرين لها، فهي كاألم لهم، وهي بيت كريم يحتضنهم في الغربة.
كلمــه البحريــن تحمل الكثير من الشــعور والمعاني كما تقول حنان، ولها معــاٍن عظيمة وكثيرة، 

نعجز عن حصرها فهي هويتنا التي نحملها، ونفتخر بها وهو المكان الذي نلجأ له، ونحس فيه باألمان، وواجب على كل بحريني أن يحمي هذه الوطن 
ويفديــه بالــروح وأغلى ما يملك، فقد تشــربت أرواحنا حب البحرين، ولو كرســنا حياتنا في حبها، لن نوفيها حقها، فطيب شــعبها وكرمه، وجوده، ال 

نستطيع وصفه، وهي مضرب المثل في العالم أجمع عن سمات الكرم والطيبة واإلنسانية.

السند والمالذ واألمان

الهوية والروح واالنتماء

علياء عبدالكريم:

تأخذ الطالبة في جامعة البحرين علياء عبدالكريم في الحديث عن حب الوطن دربًا آخر، لكنه الدرب الذي يجمع الكل... حب الوطن ذلك الشــعور الخفي 
الذي يحركنا، للتعلق فيه، واإلحساس باالنتماء إليه، مهما بعدت بنا المسافات والزمان، وهو شعور ينمو ويكبر مع تقدمنا بالعمر، وإحساسنا بأّن ال شيء 
يســاوي دفء األرض التــي خلقنــا من ترابها، وتربينا فــي روابيها، مهما رأينا وأحببنا من باد، إنه حب تناقلناه من األجداد لآلباء فاســتقر في قلوبنا وما 
زال يكبر وينمو، حب البحرين شــي ال يقارن بأي شــيء آخر، فلوال الوطن لما شــعرنا يوًما بمعنى االستقرار والحب، وهو المكان الذي لو عملنا من أجله 
ليًا ونهاًرا، لما استطعنا إيفاءه حقه، فهو الكيان الذي يستحق منّا العمل ال القول فقط، كلنا نعمل ونجد ونجتهد من أجل مملكتنا الحبيبة، وقد علمنا رسولنا 
الكريم عليه أفضل الصلوات وأتّم التســليم، كيف يكون حّب الوطن. كيف ال؟ وهو الذي قال: عن مكة المكّرمة: "وهللا إنك لخير أرض، وأحب أرض هللا 

إلى هللا، ولوال إني أخرجت منك ما خرجت"، فهذا الحديث الشريف الذي يدّل على تعلّق النبي عليه الصاة والسام بوطنه.

كام علياء من جماله، تضيف عليه الطالبة بجامعة البحرين ماريا المران قواًل جميًا آخر.. وطني..أرض اإلســام و الســام، أرض الحضارة والتاريخ 
والخلــود.. هي العشــق والشــوق في البعد والحنيــن في القرب، تتغنى بجمالها وخيــر نخيلها وعذوبة مياهها.. هي البحرين، ســحر من الجمال غرس في 
ا ووطنًا  أرواحنا.. أرض العروبه والمبادئ، أرض الفداء، قدم الشــهداء أرواحهم فداًء لرفعتها، فمهما تكلمنا، تبقى هي العشــق الامنتهي... ســلمت لنا أّمً
غــال علــى نفــس كل بحريني، وفي ُكل عام يتجدد ذلك النبض، ونزداد ثقةً بأننا جزٌء ال يتجزأ من هذا الوطن، ففي ذكرى يومنا الوطني نبلغ نشــوة الفخر 
واالعتزاز وليذكر كل مواطن بأن مسؤولية الحفاظ عليها تقع على عاتقه، وفي مثل هذا اليوم، تعاهدنا على السمع والطاعه، والحب والوفاء، وأن نصون 

هذه األرض وها نحن نجدد هذا الحب والوالء لهذه األرض.

منار القصاب: 

تداعــب خاطــرة طالبة اإلعام بجامعــة البحرين منار محمــود القصاب عامات الفــرح في هيئة 
عشــق... الوطن هو كل ما يفيض في القلب حبًا.. رغم كل ما بك أنت جذوري وكل الحضور.. في 
ذاكرتــي، يــا جماال فاق كل وصف ففي قمرك ليــًا أرى كل الجمال وفي ثمرات تمرك كل حاك، 
يا وصفًا فاق كل األوصاف، ال أريد بديًا عن سمائك في أيامي، وكأنك فارس لألحام، نشدت كل 

الخير، والحب، والجمال".
وفي إيمانها، تتحدث منار عن مكانة الوطن مستشهدةً بآية من القرآن الكريم: "وإذ قال إبراهيم رب 
اجعــل هــذا بلداً آمنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر"، وال ينبغي أن يكون 
حــب الوطن مجرد شــعارات بل علينــا إن نحول هذا الحب إلى صور عمليــة تنهض بالوطن، وقد 
أمرنا نبينا الكريم "ص" أن نترجم هذا الحب في صورة عملية فا يحل أن يشبع اإلنسان وبجواره 
جائع، وهو يعلم، فينبغي علينا أن يســاعد بعضنا بعًضا، وهذه ترجمة عمليه للمواطنة، ألننا جميًعا 
نحــب البحرين ونفديها بأرواحنا.. وكل عام والوطن الشــامخ فــي تقدم ونهضة.. يجمعنا في رحاب 

عشقه المجيد. 

مهما تباعد 
الزمان والمكان

الفرح في هيئة عشق
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تأتي توجيهات ومتابعة صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولــي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس 
مجلس التنمية االقتصادية ألن يكون المواطن هو أساس عمل فريق البحرين، ومن أجله سيتم استمرار زيادة وتيرة العمل 
في كافة القطاعات الحيوية بما يســهم في خلق مزيٍد من الفرص النوعية الواعدة لكافة المواطنين بالتوازي مع النمو 
اإليجابي لالقتصاد الوطني، وهو ما عهدناه كمسيرة عمٍل دؤوبة ألبناء الوطن في مختلف المجاالت بما يحقق التطلعات.
إن ما تم تحقيقه من منجزات في كل القطاعات االقتصادية يجدد العزم نحو تحقيق المزيد من األهداف المنشودة بما 
يعود نفعه على المواطنين ويحقق نماء الوطن، عالوة على أهمية متابعة البناء على ما تحقق عبر مضاعفة الجهود التي 
تهدف إلى تنفيذ االســتراتيجيات االقتصادية بكل عزيمة لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.

إن تنافســية مملكــة البحريــن، ترتكز على االســتثمار فــي كل اإلمكانات 
والمــوارد لتنويــع قاعدة االقتصــاد الوطني بمــا يواكب عمليــات التنمية 
المســتدامة ويســهم فــي تطوير بيئــة األعمال واســتقطاب االســتثمارات 
المباشــرة إلى المملكة في القطاعات االقتصادية الحيوية، وتشــير األرقام 
إلى أن فــي العام 2019، بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للمملكة 
2 %، وفقًا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، مع تحقيق القطاع 
االقتصــادي غير النفطي نمًوا بمعدل 2.2 % مدعوًما بانتعاش ملحوظ في 
عــدد من القطاعات كقطاعي الخدمات الماليــة والصناعات التحويلية، في 

حين نما قطاع النفط والغاز بمعدل 1 %.

من األهمية القول إن نجاح مجلس التنمية االقتصادية في مواصلة إنجازاته 
في اســتقطاب االستثمارات المباشرة إلى المملكة؛ يهدف إلى المساهمة في 
خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، إذ استقطب المجلس 134 شركة 

في 2019 استثمرت 835 مليون دوالر من شأنها أن تخلق أكثر من 6 آالف 
فرصة وظيفية في الســوق المحلية في الثاث ســنوات المقبلة، واستثمرت 
هــذه الشــركات في قطاعــات الخدمــات الماليــة وتكنولوجيــا المعلومات 
واالتصاالت والتصنيع والخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والتعليم 

والرعاية الصحية، بما يعزز من تنوع االقتصاد الوطني.

تقارير دولية اقتصادية تصف البحرين بأنها تمتلك نظاًما تشريعيًا وقطاًعا 
ماليًا قويًا يســتقطب المستثمرين، وهي تتمتع بحرية تحويل أو نقل األموال 
وإعــادة األربــاح أو رأس المال با قيــود، وصنف البنــك الدولي اقتصاد 
البحريــن بأنه ضمــن اقتصاد الدخل المرتفع ذو تركيب منتظم لديه شــبكة 
اتصــاالت وبنيــة تحتية متقدمة، باإلضافة إلى وجود العديد من الشــركات 
الدولية التي تتخذ من البحرين مقًرا لها وتعمل في شتى دول الخليج العربي.

نمو الناتج المحلي

توقعات بخلق 6 آالف وظيفة في 
السنوات الثالث المقبلة

خيارات استراتيجية بعيدة المدى القتصاد أكثر قوة في مواجهة التحديات 

نموذج االقتصاد البحريني يعتمد على الميزة 
التنافسية التي يقوم عليها ومنها انخفاض أجور 

العمالة الوافدة وليس اإلنتاجية والمنافسة، األمر 
الذي يعني أن المطلوب أوًلا إعادة هيكلة االقتصاد 

وإصالح النظام االقتصادي وإال فإن االقتصاد لن 
يكون قادًرا على استيعاب أي إصالحات في سوق 

العمل.

"

"

إعادة تنظيم سوق العمل
للباحث والخبير االقتصادي البحريني جعفر الصايغ دراسة مهمة تركزت 
على ســوق العمل كركن مهم فــي االقتصاد البحريني، فدراســته العلمية 
توضــح أن البحريــن بدأت وكذلك دول مجلس التعــاون منذ أكثر من 13 
عاًمــا بعملية إصاح ســوق العمل، حيــث قامت هذه الــدول بإصاحات 
طموحة لتحقيق أهداف عدة منها إعادة تنظيم السوق، وتصحيح االشكاليات 
الناجمــة عن االعتماد المفرط على العمالة الوافــدة والقضاء على البطالة 
التي أخذت في االرتفاع في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط، والبحرنة في 

مختلف القطاعات والمهن.

هناك اتجاهات رئيســة كما يــرى الصايغ، فقد أصــدرت مملكة البحرين 
اعتبــاًرا من 2006 تشــريعات عدة أنشــأت بموجبها "هيئة تنظيم ســوق 
العمل وصندوق للعمل )تمكين(، وألغت نظام الكفيل في 2008، وفرضت 
رســوما شــهرية على أرباب العمل تبلغ 10 دنانير بحرينية )26 دوالرا( 
تذهــب لصندوق العمل لتدريب وتأهيــل البحرينيين في وظائف ذات قيمة 
مضافــة وأجور مجزية، كما أصدرت في العام 2008 قانونًا للتأمين ضد 
التعطــل فريــًدا من نوعــه في البلــدان العربية، يتم تمويله من الشــركات 
والــوزارات والموظفين بنســبة 1 % عن كل عامــل وموظف، ويقضي 
هــذا القانون بصرف رواتب للعاطلين عن العمــل قبل حصولهم على أي 
وظيفة، كما دشــنت برامج لتوظيف العاطلين من الجامعيين بهدف تأهيل 

خريجي الجامعات العاطلين عن العمل.

اقتصادي واجتماعي وسياسي
إلــى أي مدى يمكن اعتبار "ســوق العمل" مهًما؟ هنــا يبحث الصايغ في 
دراســته قضية ســوق العمل؛ لكونها من أهم وأعقد القضايا االقتصادية إذ 
إن اســتقرار ســوق العمل يعني نمًوا اقتصاديًا اجتماعيًا سياســيًا، كما أن 
عدم اســتقرار سوق العمل يعني فوضى اقتصادية اجتماعية سياسية، وإن 
اســتقرار ســوق العمل يعني نجاح وفاعلية السياســة االقتصادية والعكس 
صحيــح تماًمــا، ومــن أهــم المعايير لاســتقرار أن تكــون التخصصات 
التعليمية مرتبطة بســوق العمل، انخفاض معدل البطالة، وانتاجية عالية، 
ووجود قطاع تعليمي متطور يدعم التنمية البشــرية، وعدم منافسة العمالة 
األجنبية للعمالة الوطنية، واقتصاد مســتقر قوي له قدرة على خلق فرص 

عمل للداخلين سوق العمل.

جعفر الصايغ
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دروس من "جائحة كورونا"
مــن الواضح أن بعض المهتمين بالملفــات االقتصادية وأبحاثها اعتبروا "جائحة كورونا" 
فرصة لدراسة الكثير من الجوانب، فالرئيس التنفيذي لمركز "دكتور اإلدارة" االستشاري 
الباحــث صــادق العبدالوهاب، يضع بعض التوصيات التي من شــأنها المحافظة على نمو 
االقتصــادي البحرينــي منهــا أن تعمل جميع الشــركات والمؤسســات علــى تفعيل خطط 
اســتمرارية األعمال، وكذلك االستفادة من انكماش الصين في سوق األلمنيوم بحيث تعمل 
شركات قطاع األلمنيوم في البحرين، وأبرزها ألبا، جرامكو، وميدال كيبل - وهي شركات 

بحرينية تعمل في إنتاج وتصدير األلمنيوم - على رفع مبيعاتها في السوق العالمية.
باإلضافــة إلى ذلك، فإن شــركة "ممتلكات" الحكومية، قادرة على أن تعزز اســتثماراتها 
فــي مختلف المجاالت، ففــي األزمات، هناك قطاعات تنكمــش وقطاعات أخرى تنتعش، 
ومــع أزمة كورونا رأينا انتعاش قطاع المطهرات والبتروكيماويات الطبية وقطاع تقنيات 

المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى تنوع المحفظات االســتثمارية في شــركتي ممتلكات 
وأصول سيجعل من االقتصاد البحريني اقتصاد متين في جميع الظروف.

التخفيف من الثقل
بالنســبة لمــا اتخذته البحرين من سياســات وإجراءات في فترة جائحــة كورونا، يرى رئيس 
جمعيــة االقتصاديين البحرينية الباحث علي الموالنــي أن التراجع في معدالت النمو العالمي 
وانخفاض أســعار النفط يشــكل تحديًــا بارًزا القتصاديــات دول المنطقة بما فــي ذلك مملكة 
البحريــن، إال أنه ســاهمت البرامج والمبــادرات التنموية الحكومية إلى جانب االســتثمارات 
الخاصة التي تتطلع لها المملكة على المديين القصير والبعيد بصورة إيجابية في التخفيف من 
ثقــل هذه العوامــل االقتصادية الخارجية وفي تدعيم عجلة النمــو االقتصادي وتعزيز مرونة 

االقتصاد الوطني.

5 قطاعات اقتصادية
ويقرأ الموالني المشــهد لمــا اتخذته البحرين من خطوات كخيارات اســتراتيجية على المدى 
البعيــد من شــأنه أن يقوي إمكانــات االقتصاد الوطني فــي مواجهة التحــوالت التي يمر بها 
االقتصاد العالمي والتكيف معها، ولعل على رأس هذه الخطوات الشــروع في تنمية وتطوير 
خمس قطاعات اقتصادية واعدة ذات ميزة تنافســية وهي قطاعات الخدمات المالية والسياحة 
وتكنولوجيــا معلومات االتصال والخدمات اللوجســتية والتصنيع، وهــي القطاعات التي تقع 
ضمن الخطة االستراتيجية لمجلس التنمية االقتصادية والتي يسعى إلى استقطاب االستثمارات 
المباشــرة إليها لخلق فرص العمل في ســوق المحلية، إلى جانــب مواصلة دعم وتطوير بيئة 

األعمال وزيادة جاذبيتها التنافسية.
وفي إطار مراجعة االســتراتيجيات والخطط من وقت إلى آخر وهو ما يعد ضرورة لمواكبة 
التغييــرات القائمــة، إال أن الموالنــي يرى أن وجــود عاملي التركيز والتصميــم في تطوير 
القطاعات االقتصادية المذكورة ما لم تتغير المعطيات على أرض الواقع هو خيار استراتيجي 
ضروري البد من التمســك به؛ كونه يتيح الرؤية الواضحة لجميع األفراد تجاه االقتصاد كما 

أنه يساهم في تعزيز الثقة في جدوى وفعالية النهج الذي تتبعه المملكة. 

صادق العبدالوهاب

علي الموالني

 يؤكــد النائب عبدالنبي ســلمان ضرورة وجود توجه اســتراتيجي واضــح لتنويع القاعــدة االقتصادية وتقليل 
االعتماد على النفط وخلق استثمارات جديدة تتطابق مع الرؤية االستراتيجية 2030، مع النظر إلى أهمية خلق 

فرص عمل أمام الشباب.
ويضيــف: "من األهمية أيًضا وقف تنامي الدين العام للتمكن من رســم مســتقبل البحريــن االقتصادي، فهناك 
مسارات رئيسة تفرضها متطلبات االستعداد للتحوالت والمستجدات ومنها االستعداد لمتطلبات استخدام الذكاء 
االصطناعي ال سيما مع وجود خبرات بشرية وكوادر بحرينية متميزة، وال يحتمل موضوع "الذكاء االصطناعي 

التأخير أو البطء"، أضف إلى ذلك ضرورة جلب استثمارات عالمية في مجال الذكاء االصطناعي".
الركــن المهم أيًضا هو زيادة مســاهمة الصناعات المتوســطة والصغيرة في االقتصــاد الوطني، بحيث تكون 
مدروســة بشــكل يســهم في تفعيل دورها في مســتقبل البحرين االقتصادي، وكلنا تفاؤل بجهود صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو مستقبل مشرق.

عبدالنبي سلمان
ي

اح
جن

م 
حال

أ

عارف خليفة

وهذا التفاؤل ذاته ينقله الباحث االقتصادي عارف خليفة، الذي يعبر عن أن مســتقبل البحرين 
سيكون واعًدا بتنويع مصادر الدخل والتوسع في االستثمار، لكنه يرى أيًضا أن التنمية البشرية 

المستدامة لها مستقبل واعد والبحرين متميزة في هذا المجال. 

وبالتأكيد، تعتبر مشاركة المرأة مهمة في االقتصاد الوطني، فجمعية سيدات األعمال البحرينية 
متفائلة هي األخرى وتتمنى التوفيق والســداد لســمو ولي العهد رئيس الوزراء لقيادة الســلطة 
التنفيذيــة، وفي الوقت ذاتــه، تعرب الجمعية عن فخرها بمنجزات الوطن في مســيرة التنمية. 
ووفق رئيســة الجمعية ســيدة األعمال أحام جناحي، فإن الجمعية ســتتعاون مع الحكومة بما 
يصب في الصالح الوطني العام، ال سيما فيما يتعلق بدعم المرأة، من أجل مواصلة اإلنجازات 
الكبيرة التي تحققت للمرأة البحرينية في العهد الزاهر لجالة العاهل، وبدعم من صاحبة السمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جالة الملك، رئيس المجلس األعلى للمرأة، 

وسيلعب القطاع النسوي دوًرا أكثر فاعلية مستقبًا. 
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شموع البيت... 

تؤمن المعلمة المتقاعدة منى  شمطوط بأن االرتباط باألوطان هو ارتباط بتاريخ وحاضر ومستقبل، وقد 
برهنت على ما آمنت به من خالل اهتمامها بمشــروع ثقافي تربوي حولت فيه الفن والكتابة إلى وســيلة 
لغرس معاني االنتماء الوطني في نفوس األطفال والناشئة والشباب، فمملكة البحرين كما تصف، هي 
الوطن العظيم بقيادته وشعبه، وفي كل مالمح الحياة في هذا الوطن، يمكن استلهام أفكار نغرسها 

في نفوس أبناء الوطن كمعالم حب للتراب المقدس وللقيادة الرشيدة ولشعب البحرين الكريم.

المعلمة منى شمطوط تعبر عن االعتزاز بمشروعها في غرس حب الوطن.

يلهمون أبناءهم وأحفادهم 
معاني حب الوطن

تصميم بطاقات العيد
فــي منزلهــا بمدينــة حمــد، اســتضافتنا لتعــود بالذاكــرة إلى العــام 1988، حيــث انبثقت فكرتها حــال تخرجها مــن الجامعة في 
تخصــص معلــم نظــام الفصل، وتوظفت في مدرســة بيت الحكمة وتصــف تلك اللحظة بالقول: "كنت ســعيدة جًدا حينما بدأت 
أولــى خطــوات فــي تعليــم البنات، وأول فكرة كانت تصميم بطاقــات للعيد الوطني وذكرى الجلــوس بلوحات تحمل صور قيادة 
البــالد، ويبــدأ العمــل بتوزيع تلك التصاميم على الفصول الدراســية وعلــى اإلدارة، باإلضافة إلى تزيين المــدارس"، وتضيف قولها 
أن الجميــع كانــوا ســعداء بهــذا العمل في مختلف الظروف، حتى أنها ســقطت ذات مرة حينما كانت تعمل في تزيين المدرســة 
اســتعداًدا للعيــد الوطنــي، وأجريت لها عملية جراحية، لكنها واصلت العمل بعد ذلك كونهــا تعتبره جزًءا من العطاء الصادق 

للوطن ولقيادته ولشعبه.

وعلــى مــدى 25 عاًمــا قضتهــا فــي ســلك التعليم، تقول منــى إن العديد مــن المدارس التي عملــت بها كانت تبتكــر األفكار في 
احتفــاالت األعيــاد الوطنيــة، ولذلــك، أضافت فكرة جديدة وهي إصــدار الكتب والمطبوعات التي تتحدث عــن حب الوطن وكيفية 
تنشــئة األبناء على االرتباط والبذل لوطنهم، وقد خصصت يوًما في األســبوع بواقع حصتين لتشــجيع الطالبات على التصميم 
وإنتاج البطاقات واألشــكال الهندســية والرســومات وإعادة اســتخدام المســتلزمات إلنتاج مواد فنية ذات طابع وطني، ومنها أن 

حولت موضوًعا عن البحار والغوص إلى قصة ذات مضامين وطنية مستوحاة من مهنة الغوص.

من منهج المواطنة
وتؤكد أن الطالب والطالبات، ال ســيما في المرحلة االبتدائية، يتقبلون األفكار الجميلة التي تنمي في قلوبهم حب الوطن وحب 
جاللة الملك والقيادة الرشيدة، فمن خالل منهج المواطنة، نزرع في قلوبهم حب جاللة الملك باعتباره القائد وأب األسرة البحرينية 
المتحابة، واستخدمت مهارتها في الرسم في رسم لوحات لجاللة الملك بدأتها بلوحة لجاللته حينما كان طفًلا صغيًرا، وواصلت 
المسيرة بإصدار الكتب ومنها كتاب "الوطن حمد" وكتاب "إضاءات قيادية في العهد الزاهر" وكتاب "حامي الديار" باإلضافة إلى 
كتاب بعنوان "في حب ناصر"، وكانت ســعيدة للغاية حينما التقت بجاللة الملك في زيارته لدوحة عراد وتشــرفت بالســالم عليه 
وســعدت بتشــجيعه وحفاوته بجهودها، كما كان لها شــرف إهداء المراســم لوحتين إحداهما بعنوان "قيادة حكيمة من جذور 

أصيلة" واألخرى بعنوان: "أب حنون وقائد ميمون" في مهرجان "البحرين أوًلا".

وعلى رغم متاعبها الصحية إال أن المعلمة المتقاعدة تواصل العمل في مشغل صغير بمنزل شقيقتها وتسعى وفق إمكاناتها 
المتواضعــة إلصــدار المطبوعــات والصــور التعبيرية وأعمال متنوعة تنســاق كلها في تناغم مع مشــروعها الــذي ترى فيه إطاللة 

مشرفة تشع منها أجمل المشاعر في حب الوطن الكريم والقيادة الرشيدة والشعب البحريني المعطاء.
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بصمة لها أثر
اآلبــاء  مــن  يتعلمــون  األبنــاء  وألن 
واألمهــات... األجداد والجدات، باعتبارهم 
"شــموع البيت" الكثير من المعاني في 
الوطــن، فإنهــم يغرســون بذلــك  حــب 
الــوالء والوفــاء، ولهــذا يقــول المواطــن 
أســامة إبراهيــم إن هنــاك العديــد مــن 
الصور التي تبين أن كبار السن يدركون 
أهمية تعليمها لألبناء واألحفاد ومنهم 
على أقــل تقدير خدمة الوطن من خالل 
األعمــال التطوعيــة، واليوم نــرى الكثير 
مــن أبنــاء البلد فــي ظل جائحــة كورونا 
كيــف يتســابقون لخدمــة الناس ونشــر 
المحبــة والتكافــل بيــن أفــراد المجتمع، 
وبذلــك يضعــون بصمــة، ولــو صغيــرة، 
لكونهــم  النفــس  فــي  مؤثــرة  لكنهــا 

ساهموا في خدمة بالدهم.

وزير العمل في إحدى زيارارته االحتفالية بالعيد الوطني مع المسنين

مشاركة المسنين فرحة األعياد

الوطن هو القلب
في حديثهما عن غرس المعاني الوطنية، فإن كال من المواطن 
يوســف سلمان يوســف وأحمد بدر يعرفان الوطن بأنه مثل األم، 
وألن الــكل يحــب أمــه كذلــك الحــال بالنســب للوطن الــذي يلزم 
علينــا ككبــار أن نغرس حبه في أبنائنا ألنه المالذ واألمان والخير، 
وقــد تعلمنــا الكثيــر من أجــل أن نعيش في وطن يســتحق منا 
كل الخير، ويستحق منا أن نبذل ونضحى ونعبر عن حبنا ليس 

في األعياد الوطنية والمناسبات فقط، بل في كل حين.

حب بالفطرة... إلعالء شأنه

كذلــك الحــال بالنســبة لــكل مــن المواطنيــن محمــود القصــاب 
وخالــد محمــد، فحــب الوطن فطــري، ونحن ندرك أهميــة أن نعزز 
الحــب فــي نفــوس الجيــل مــن خــالل تعريفهــم بمعنــى الوطن 
واالنتمــاء إليه، وتقديــم قصص عن أحداث التاريخ والشــخصيات 
البحرينيــة الملهمــة، وحين يشــاركون في المناســبات الوطنية، 
فإنهــم ســواء كانــوا صغارا أم ناشــئة أم شــبابا، فإنهم يفعلون 

ذلك حًبا وعرفاًنا وتقديًرا، باإلضافة إلى أنها أيام فرح وسرور.

لننظــر مًعــا، كيــف يمكــن أن نعلــم أبناءنــا معنــى "إعــالء شــأن 
الوطــن"؟ هنــا، كما يقول القصاب وخالد، إن مواجهة العوائق أيا 
كانــت، اقتصاديــة أم اجتماعيــة أم غيرهــا، جــزء مهــم في غرس 
البــذل والعطــاء والعمل من أجل الوطــن، ونكمل معهم الدرب 
فــي بنــاء ونهضة بالدنــا الغاليــة مملكــة البحرين.. وهكــذا، من 
األجــداد إلــى اآلبــاء إلــى األبنــاء، تبقــى "البحريــن العنــوان وأحلى 

األوطان". 

أحمد بدر

يوسف سلمان
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دام العز والمجد دائماً في ربوع المملكة، عشــنا أعوامنا 
كلها في االبتــكار واإللهام والطمــوح والتفاؤل والثبات 
والوحــدة الوطنية في ظل قائــد الحكمة والعزيمة وروح 
اإلنســانية، وجعل المملكة تصعد من مجد عال إلى مجد 
أعلى ونســأل هللا ان يديم علينا األمن واألمان وحكومتنا 

الرشيدة وشعبها الوفي األمين. 

ليــس هناك شــيء فــي الدنيا أعــذب من أرض 
الوطن ومســتقبل البحرين مشرق وسوف يحقق 

الكثير بفضل هللا. 

حنان علي الخلفان  
الجامعة الخليجية - بكالوريوس إعالم 

عصام علي الحمراني  
جامعة البحرين - كلية التربية الرياضية 

طالب جامعيون
يتغنون بحب الوطن

الوطــن هــو أرض األجــداد واآلباء، وهو رمز االنتماء واألصــل والهوية. الوطُن هو األم بما تمثله من حضٍن دافئ 
ألبنائها، الوطن هو األمل بمستقبل مشرق في ظل قيادة رشيدة تحرص على أبنائها وتحفظ كرامتهم.

هكذا تغنى شباب البحرين بحبهم للوطن...

حــب الوطن يتجلــى عندما ندرس بجد واجتهاد، وبعدها نعمل بحب للوطن وإخاص. كما ان 
حب الوطن يعني ان نكون مواطنين فاعلين مؤثرين في البلد وملهمين لجيل المســتقبل القادم، 
لنرتقي بمملكتنا الغالية عالياً لتكون من أوائل الدول في كل المجاالت والتخصصات. كما إنني 
على ثقة كبيره بإذن هللا تعالى بأن مستقبلنا مشرق وزاهر ما دمنا تحت قيادة عاهل الباد الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفة، وتحــت ومظلة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. وانا على ثقة بشعب البحرين الوفي، بأنه سيبذل كل 

جهده وعطائه لرفع راية البحرين عالياً في كل مكان في القريب العاجل إن شاء هللا. 

حب الوطن اصعب ســؤال، ليس من الســهل على كل شــخص ان يشــرح حبه 
لوطنه، فالوطن شــيء كبير المســتوى ورفيع المقــام. كل الكلمات تبقى ناقصة 
عندما نشــرح مــا هو حب الوطن، تعجز كلماتي عــن التعبير في حبي لوطني. 
لكن ســأختصرها ببضع كلمات التي تعبر عن جزء صغير مني للبحرين. حبي 
للبحرين هو والئي لهذه األرض الطيبة، التي انعمت علي بالكثير من الخيرات. 
حبي للبحرين هو تضحيتي لها ودفاعي عنها في الميادين متى ما احتاجت الي. 
حبي للبحرين هو ان اقدمها على نفسي في كل عمل، افكر بها كيف لهذا العمل 
ان يعلي من شــأنها اكثر وان يرفع مســتواها بين باقي الشــعوب والبلدان بشكل 
اكبر واكبر. حبي لبادي أن أســير على مســيرة سيدي عاهل الباد الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، لمســتقبل واعد ومليء بالمفاجئات الســارة التي سترفعها 

ألعلى المستويات. 

بيان مجيد نوح
جامعة بوليتكنك البحرين - موارد بشرية ومحاسبة

محمد نايل صالح
Business informatics -  AMA  جامعة

حب الوطن يعني ان يســكن وطني بين قلبي والضلوع، وقت الشــدائد نحميه نحن 
ونكــون له كلنا دروع ضد أعدائه أو من يهدد أمنه واســتقراره. فالوطن هو كرامة 
اإلنســان، وهو الحبيب الــذي ال يخان وال يخــون، واألرض الحانية التي تحتضن 
أبناءها في حياتهم وفي مماتهم. وكلي يقين بأن في ظل حكم حكامنا آل خليفة ستكون 

البحرين في ازدهار ومن نهضة إلى نهضة وفي مكانة مرموقة بين الدول.

نورة صالح الدوسري
جامعة العلوم التطبيقية - كلية الحقوق 
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وطنــي البحريــن، فهو نبض قلبي الــذي ال حياة لي من دونه. 
هو فخري واعتزازي، هو عشقي وكياني. على صغر حجمه، 
إال إن مكانتــه كبيرة في نفســي. نشــأت وترعرعت وتربيت 
فيه وعلى أرضه الكريمة. أكلت وشــربت من جوده وخيراته. 
درســت بين جدرانــه، ولعبت في ارجائه. فهــو الذي أغرقني 
فــي بحــر عطايــاه، وال أحد أفديــه بروحي ســواه. فتهت في 
نسيم هوائه وعشــقت ترابه. وسأسعى جاهدة من أجل حمايته 
ورفعته. يســتحق مني ان ابذل كل مــا املكه على عطاياه لي. 
أجمــل مــا تعلمته على ارضه ان اثق بنفســي في كل شــيء، 
واثــق بــأن مســتقبلنا جيل مبــدع وواعي ومثقف وبنــاء. اثق 
بــأن البحرين ســتكون في صدارة الــدول العالمية في التطور 
واالبــداع واالبتكار. فهذا ما شــهدناه وعرفناه عنها، دائما من 
تطور الى تطور آخر. ومن جيل الى جيل متقدم علمياً وعمليا 
فــي كل مرة. دائما ما تتقدم البحرين إلــى االمام بخطى واثقة 

وثابتة وراسخة. كنخيلها التي اشتهرت بها. 

آمنة صالح الدوسري 
جامعة البحرين - إدارة أعمال 

مــن ال يحب باده ووطنه؟ حتى النبي )صلى هللا عليه وســلم( 
! ولوال أن قومي  قــال في مكة: "ما أَْطيَبَِك من بلــٍد! وأََحبَِّك إليَّ
أَْخَرُجونِي منِك ما َســَكْنُت غيَرِك". فكل وطن تنتمي اليه له في 
قلبك حب كبير ووالء وإخاص. تجد روحك وقلبك متعلقين به 
بشــكل غريب. فهو أصلك وفصلك الــذي ال غنى لك عنه، وال 
تستطيع تغييره مهما كان. وانا حبي كله لوطني الغالي والعزيز 
علــى قلبي البحريــن. بلد االمن واألمان والرخاء. بلد الســعادة 
والطيبة والكرم. بلد االحرار الكرام. بلد يسوى كل بلدان العالم 
في بنظري. اعشــقه واعشق ترابه وماءه العذب والمالح. افديه 
بكل شــيء، حتى حيــن يحتاجني أكون فــي الصفوف االمامية 
للدفــاع عنه. من حبي لوطني تطوعت في حملة فريق البحرين 
للتصــدي لفايروس كورونا لحمايته وحماية شــعبه وأهله وكل 
من عليه من االمراض الخطيرة. ورأيت شباناً وشابات يافعين، 
جميعهــم تطوعــوا لخدمة البحريــن وخدمة أراضيها وشــعبها 
وكل من عليها تلبية لنداء الواجب. مســتقبل البحرين في هؤالء 
الشــباب، الذين دائما يهبــون لتقديم يد العون والمســاعدة دون 
مقابل لحمايته، مستقبله في والة امره وقيادته الرشيدة وحكومته 

الصاعدة لألعلى دائما بإذن هللا تعالى. 

مصطفى مهدي
جامعة البحرين - صيرفة اسالميه وتمويل

حــب الوطــن يتجلى عندما ندرس بجد واجتهاد، وبعدها نعمــل بحب للوطن وإخاص. كما ان 
حــب الوطن يعني ان نكون مواطنين فاعلين مؤثرين في البلد وملهمين لجيل المســتقبل القادم، 
لنرتقي بمملكتنا الغالية عالياً لتكون من أوائل الدول في كل المجاالت والتخصصات. كما إنني 
على ثقة كبيره بإذن هللا تعالى بأن مستقبلنا مشرق وزاهر ما دمنا تحت قيادة عاهل الباد الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وتحت ومظلة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة حفظهم هللا. وانا على في شــعب البحرين الوفي المخلص، بانه سيبذل 

كل جهده وعطائه لرفع راية البحرين عالياً في كل مكان في القريب العاجل ان شاء هللا. 

الوطن هو ماذ الشــخص وأمانه ومأمنه، وبــا الوطن ال يحيا أحد، 
فهــو هويتنا التــي نفتخر بها. قدم المرء يجب ان تكون مغروســة في 
وطنه. البحرين بلد األمان، بلد سعى لبناء نفسه ويشهد تطور بسواعد 

أبنائه فهم يبدأون حيث انتهى الذين من قبلهم. 

محمد عيد
الجامعة الخليجية - بكالوريوس إعالم 

عبد الرحمن مرعي األحمد 
الجامعة الخليجية - بكالوريوس إعالم 

حــب الوطــن يتجلى عندما ندرس بجد واجتهاد، وبعدها نعمــل بحب للوطن وإخاص. كما ان 
حــب الوطن يعني ان نكون مواطنين فاعلين مؤثرين في البلد وملهمين لجيل المســتقبل القادم، 
لنرتقي بمملكتنا الغالية عالياً لتكون من أوائل الدول في كل المجاالت والتخصصات. كما إنني 
على ثقة كبيره بإذن هللا تعالى بأن مستقبلنا مشرق وزاهر ما دمنا تحت قيادة عاهل الباد الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وتحت ومظلة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. وانا على في شعب البحرين الوفي المخلص، بانه سيبذل كل 

جهده وعطائه لرفع راية البحرين عالياً في كل مكان في القريب العاجل إن شاء هللا. 

عبد اللطيف الدوسري 
Mechaelectronics تخصص – AMA جامعة
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في عقول أبناءها الصغار
أجمــل مــن يعبــر عن حبه للوطن هم األطفال، تجدهم في قمة الســعادة في األعياد الوطنية. إذا ســألتهم 
عن حبهم للوطن يجيبون عن السؤال بكل صدق وعفوية، وترتسم على وجوههم البريئة أجمل التعابير، 
يكونــون فــي قمة الســعادة ليعبروا عما بداخلهم من حب وامتنان وشــكر للوطــن العزيز. وال يوجد أخصب 
من خيال الطفل، مخيلتهم جميلة ومليئة باألفكار الغريبة والعجيبة. فإذا ســألتهم عن مســتقبل الوطن 
تجد مخيلتهم تبدع باألفكار التي لم تمر على خاطرك أو بالك أي يوم. وبما أننا على مشارف العيد الوطني 
البحريــن، ســألنا أطفــاال عما تعني لهم البحريــن، وكيف يعبرون عن حبهم لها، وما هو مســتقبل البحرين 

في نظرهم؟ 

أعبر عن حبي للبحرين عن طريق مســاعدتي للفقراء والمساكين والمحتاجين. وأحافظ على 
البحرين بعدم رمي االوســاخ وتنظيف شــوارعها من كل األوســاخ، لتصبح البحرين جميلة 
ونظيفة وأجمل بلد. في المســتقبل، ســتكون البحرين متطورة جدا. سوف أحصل على ألعاب 
ومابس جديدة وكثيرة، ألنني ســأعمل كثيرا للبحرين. وستكون في البحرين سيارات جديدة 
تطير في الهواء، وبيوت جديدة وكبيرة ومتطورة وبأشــكال مختلفة. أتمنى أن تكون شــوارع 
البحرين جميلة ومزينة وخضراء ونظيفة وأكبر وتتســع لمزيد من الســيارات، تخف زحمة 
الســيارات، وال تكون هناك إشــارات توقفها، ســيكون هناك الكثير من الجســور التي تؤدي 

مباشرة الى العمل والمدارس والبيوت دون إشارات ضوئية. 

علي آدم جان محمد 
مدرسة العالء الحضرمي االبتدائية للبنين - صف ثاني ابتدائي 

"البيوت بأشكال متطورة... والشوارع من غير إشارات ضوئية"

مستقبل البحرين باهر ومشرق
أحــب الوطــن هو أن احترمه وأحافــظ عليه. حبي لوطني يعنــي أن أدافع عنه 
وأحميــه عندمــا يتعرض له األعداء، وســأحارب األعــداء والمخربين بتعلمي 
واجتهادي في علمي وعملي، ولن أسمح لآلخرين بالتحدث عن البحرين بصورة 
خاطئــة. وأعبر عن حبي لوطني بأن أتصف بأخاق ومبادئ ديني اإلســامي 
ألكون حســنة األخاق أمام اآلخريــن، وأعكس لهم صورة جيدة عن البحرين. 
ومســتقبل البحرين ســيكون عالي المســتوى، أتوقع أن تكون لدينا في البحرين 
سيارات تطير دون سائق، وأن يتطور التعليم اإللكتروني في المستقبل. وأتوقع 
أن يصــل علم البحرين إلــى الفضاء ويرفع على القمر والكواكب األخرى. كما 
أتوقع أن النفط قد يزداد في البحرين لتكتشــف حقول نفط جديدة ترفع المملكة، 

أعلى من باقي البدان كلها. 

وطنــي البحرين، أنت هــو الحضن الدافئ الذي 
أشــّم فيه رائحة أمي وأشعر به بأمان أبي. أحب 
أن أرفــع علــم البحريــن دائماً وفــي كل مكان. 
أحــب أن أشــارك في عيــده الوطنــي بكل فرح 
وســرور. أحب أن ألعب فــي حدائقه ومنتزهاته 
الجميلــة. أحب البحرين؛ ألننــي أجد فيها كل ما 
أحبه. أحب عندما تقدم لي أمي الطعام الشــعبي. 
أحب أن ارتدي أجمل المابس الشــعبية الزاهية 
باللــون االحمــر واألبيــض في العيــد الوطني. 
العيد الوطني هو مــن أحلى وأجمل االحتفاالت 
على قلبي التي أحبها وأنتظرها كل ســنة. أتوقع 
في المســتقبل أن تصبــح البحرين كبيــرة جداً، 
وبهــا أكبر حديقة ألعاب فــي العالم كله. وأتوقع 
أن تصنــع البحرين كل األدويــة لكل األمراض 

الخطيرة مثل فيروس كورونا. 

فاطمة آدم جان محمد
مدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات - صف رابع ابتدائي

نوف يوسف الذوادي
المدرسة الباكستانية االوردية - صف أول ابتدائي 

"السيارات تطير من غير سائق"

" أحب البحرين ألن فيها كل ما أحبه"

"علم البحرين فوق القمر"
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العيد الوطني مناســبة ســعيدة ليعبر المواطن عن وطنيته تجاه بلده. ونحن على مشــارف االحتفال بهذا 
اليوم العظيم. وأود انا كابن بار لهذه المملكة أن أعبر عن حبي لوطني الغالي. أحب وطني البحرين، فهو 
الحضن الدافئ الذي يجمعنا، هو ملجأنا وأماننا. وطني البحرين هو نعمة كبيرة من هللا ســبحانه وتعالى 
انعمها علينا. فيجب علينا ان نحميه، وندافع عنه، ونفديه بروحنا. هو أغلى ما نملك، ويجب أن نتعاون 
جميعاً ونعمل كيٍد واحدة لنرفع اســمه عالياً بدراســتنا واجتهادنا. يجــب ان نعمل على تطوير وازدهار 
الوطــن والمحافظة عليه. أرى مســتقباً واعداً لوطني الحبيب فــي كل المجاالت بيد أبنائه البارين فيه، 
ومن شدة حبي لكرة القدم، أتمنى أن يصعد اسم البحرين عالياً في مجال كرة القدم خصوصاً. وأتمنى ان 

يصل منتخب البحرين الى العالمية ويحصل على كأس العالم في القريب العاجل إن شاء هللا. 

خليل إبراهيم خليل 
 7A مدرسة الحكمة الدولية - صف أول إعدادي

"كأس العالم... من نصيب البحرين"

بادي البحرين جميلة جدا ولديها جو جميل. فيها الكثير من النخيل واللؤلؤ األبيض الناصع. 
أنا احبها من كل قلبي، فهي احلى األوطان. هي الوطن الذي ولدت فيه، وهو الوطن الوحيد 
الــذي اعرفــه. بادي عزيزة وأهلها طيبون وقادتها يســهرون ويتعبــون ألجلنا ولحمايتنا. 
أحبــك يا وطني الغالي، وأحب بحرك الكبير، وكم أهوى الســباحة فيه في الصيف. وأحب 
الذهاب الى البر في الشتاء وأقضي وقتي مع اهلي جميعاً. أحب ملكينا بابا حمد قائد مملكتنا 
البحرين. وأحب العيد الوطني واالحتفال به في كل سنة. ومن اجل وطني البحرين سأتفوق 

في دراستي لمستقبل كبير ارفع به البحرين عالياً. 

محمد امين عقيل محمد
مدرسة البسيتين االبتدائية للبنين - صف سادس ابتدائي 

"قادتنا يبذلون كل جهدهم ألجلنا"

البحرين بلدي التي تربيت عليها. وهي التي درستني وعلمتني بالمجان دون مقابل، فقط ألكون 
إنســانًا مثقفًا ومتعلًما في المســتقبل. وأحبها ألنها علمتني ودرستني. وسوف أفعل كل شيء من 
اجل البحرين، ســوف أحافظ على نظافتها وأزرع األشجار وال اقطفها، وانصح اآلخرين بعدم 
قطف األشــجار واالزهــار، ومعا نجعل البحرين بلد زراعية وخضراء تعتمد على نفســها في 

مجال الزراعة. احبك يا بحرين كثيرا، وسأظل أحبك وأحبك ترابك حتى مماتي. 

أحمد شوقي الخاجة 
مدرسة القضيبية اإلعدادية للبنين - صف الثالث اعدادي 

"التفوق الدراسي يعني مستقبل افضل"

الوطن هو قطعة من الوجدان والروح. تمنح اإلنســان األمان والطمأنينة. وهو الذي يمثل 
الهويــة التي ال يمكن التخلي عنها. وهــو األرض التي ننتمي إليها. فليس هناك أعذب من 
أرض الوطــن. وطني البحرين حبيب على قلبي واعشــقه، واحب ان امثله في المســتقبل 
وارفعه عالياً في السماء. أتمنى ان أكون احد الذين يبدعون ويبتكرون في المستقبل لتفتخر 
البحرين بي، ويفتخر بي قادتنا وحكومتنا وشــعبنا جميعاً. ســيكون للبحرين مستقبل باهر 
مليء باإلنجازات على المســتوى الخليجي والدولي والعالمي. ستصل البحرين الى القمة 
إن شــاء هللا. ســتتمنى كل الدول لو ان تصبح بلدانهم مثل البحرين. وســتتنافس كل الدول 
للحصول على مكانتها العالية ولن تتمكن أو تســتطيع من منافســة البحرين. ستكون دائماً 

في مقدمة كل الدول. 

الوديعه زينب محمد نصيف
مدرسة المالكية االبتدائية اإلعدادية للبنات - صف الخامس ابتدائي

"البحرين األولى... لن ينافسها أحد" 

أحــب البحرين، واحــب ان اكون بحرينية. اشــعر وكأن قلبي مليء 
بحــب البحرين. البحريــن من احلى البلدان في العالــم كله. احب ان 
اكبــر وانا فــي البحرين. عندمــا نذهب انا واهلي لخــارج البحرين، 
اشتاق للعودة الى البحرين كثيراً. احب اصدقائي الذين تعرفت عليهم 
هذه الســنة فــي التعلم عن بعــد. واتمنى ان ينتهي فيــروس كورونا 
لنذهــب الى المدرســة وارى اصدقائي هناك والعب معهم. ســتكون 
مدرســتي جميلة، كم اتمنى ان اراها قريبــاً. احب ان اذهب مع امي 
وابي الى االحتفاالت الوطنية، فيها كل شــيء جميل، الزينة، األكل، 
واأللعاب، اكثر شيء احبه هو االلعاب النارية. افرح عندما تأخذني 
أمي في رحلة بالســيارة داخل البحرين، أحب أن أفتح نافذة الســيارة 
وأغنــي أغنيــة "اووه اووه بحريني". البحرين ســتكون كبيرة وفيها 
بيــوت طويلة جــداً واصعد على اعلى منزلنا واشــاهد البحرين كلها 

من األعلى.

فاطمة محمد إبراهيم الكعبي
مدرسة توبلي االبتدائية للبنات - صف أول ابتدائي

"مشاهدة البحرين كلها من أعلى المنزل"
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فــي الســنوات الماضيــة، ربمــا نتذكر تلك المشــاهد التي أحيــت فيها الجاليــات األجنبية في البحريــن احتفاالت العيد 
الوطنــي وذكــرى جلــوس جاللــة الملــك المفــدى، ســواء فــي الســاحات أو المياديــن أو المجمعــات أو حتــى فــي مقــار 
جمعياتهــم أو فــي صــاالت الفنــادق، وكثيًرا ما اســتمتعنا بالحفالت المجانية التــي يقيمها أبناء الجالية الباكســتانية 
في الحدائق حيث يحتفلون بالمناســبة ويقدمون لوحات من تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم، ورأينا كيف أن المدارس 
األجنبية تتوشــح باللونين األبيض واألحمر وصور القيادة ومشــاهد من تاريخ وحاضر البحرين... كل تلك المشــاهد ما 
هي إال تعبير عن حب الجاليات األجنبية لبلد يعيشون فيه ويكسبون رزقهم، وبالتالي، هي اليسير من التعبير عن 

العرفان والجميل.

نحمد اهلل ألننا في البحرين
ويختصــر غــودكان الذي كان يتجول في أحد المجمعــات التجارية مع ولديه هذا 
العرفان فيقول: "لقد جئت إلى البحرين قبل 5 سنوات للعمل في إحدى الشركات 
وأنا وأســرتي ســعداء للغاية ونحن نعيش في هذا الوطن الجميل، وحســنًا فعلت 
حينما جئت لتســجيل مشاركتي في احتفاالتكم باألعياد الوطنية، ويسرني جًدا أن 
أعبر عن أجمل التهاني وأقول أن هذا الوطن الرائع وشــعبه الجميل من أحســن 

وأطيب الشعوب، وأتمنى من كل قلبي أن يتقدم ويتطور دائًما إلى األحسن".
ويشــير غودكان إلى أنك في المجتمع البحريني وكما كنا نســمع ونتحقق بأنفسنا، 
تجــد أهل البحرين فــي غاية الود واللطف والكرم، وهم يفتحون لك الباب لتكوين 
صداقــات جميلة.. بصراحة نحن نحمد هللا ألننــا نعيش في البحرين، وكغيره من 
الجاليــات، فإن الماحظ هو أن مهرجانات التــراث والبرامج التراثية واألهازيج 
والعروض تســتهويهم ألنهم تمثل صــورة ثقافية وترفيهية في نفس الوقت، وهي 

لوحات تعبر عن أصالة البلد.

كيف تعيش أجواء األعياد الوطنية؟

نعشق "علم البحرين"
مع طابها وطالباتها اكتســب "غلوريا" خبرة في كيفية مشــاركة الشعب 
البحرينــي احتفالــه باألعياد الوطني، لهذا تســتعد كل عام لهذه المناســبة 
الوطنيــة العزيزة على قلــوب البحرينيين وعلينا جميًعا، فنزين المدرســة 
بعلم البحرين الذي نعشــقه، وكذلك نسعى لتعريف الطلبة بتاريخ وماضي 
البحرين وتراثها وعادات أهلها التي من خالها نغرس في نفوســهم العديد 
من المعاني كالطيبة والكرم واحترام اآلخرين، وفي الحقيقة، فإننا نشــعر 

بالسعادة مع أولياء األمور حين ننظم فعاليات في العيد الوطني.

الجاليات األجنبية في البحرين... 
أتبادل مع أصدقائي التهنئة

ســعادة االحتفال باألعياد والمناســبات الوطنيــة والدينية واالجتماعية فــي مملكة البحرين 
بالنسبة له فرصة لتقوية العاقات مع األصدقاء المعارف من البحرينيين، هكذا ينظر روديل 
إلــى خصوصية المناســبة، حيث يتبــادل التهاني مع أصدقائه في العيــد الوطني للبحرين، 
ويهنيء جميع معارفه بالقول :"أنا أعيش في بلد جميل وكل من يعيش في البحرين يتوجب 
عليه أن يعبر عن ســعادته بالذكرى الوطنية الســعيدة، وتشاركه زوجته "كيت" بالقول أن 
البحرين بالنســبة لها هي أفضل دول مجلس التعاون الخليجي للعمل والعيش واالســتقرار، 
ونحن نعيش كأســرة أنا وزوجي وابنتي في راحة وال نشــعر بالغربة أبًدا وهذا الشعور في 
الحقيقــة أســمعه من الكثيرين من الجنســيات والجاليات المختلفة التــي تربطنا بها عاقات 

صداقة وعمل في البحرين، فكل عام وهذا الوطن الجميع في نجاح وتقدم.

قافلة الدراجات النارية
يتســاءل كيفن وارك عما إذا كان هناك قافلة للدراجات النارية، فقد اعتاد منذ العام 2107 على المشــاركة مع فريق "بحرين بايكرز" في جولة 
الدراجات النارية أيام العيد الوطني وهي تجربة رائعة، ويقول كيفن :"جميل أن نحتفل بمناســبات مفرحة مع األجواء الباردة في شــتاء ديسمبر، 
وأنا في الواقع، وكذلك عدد من أصدقائي، ننتظر إجازة العيد الوطني في البحرين حيث تتيح لنا خيارات جًدا جميلة سواء األجواء االحتفالية أم 
اللقاءات االجتماعية والفلكلورية، وألننا من هواة الدراجات النارية، نتمنى أن تكون هناك قافلة احتفااًل وابتهاًجا، فلربما جائحة كورونا ستحول 

دون االحتفاالت الجماهيرية للتباعد الجسدي، لكن هناك دائًما خيارات أخرى".

مسرورة بكم ولكم
ولربما ســنحت الفرصة لها لحضور فعاليات وطنية العيد الوطني بمجمع ســار، 
فتقول تيجيش إنها تســتمتع بأجواء االحتفال التي تقام هنا في مختلف المناســبات، 
ولها مناسبة العيد الوطني التي تحرص إدارة المجمع على تنظيم فعاليات اجتماعية 
وثقافية وترفيهية متنوعة، تشــعرنا كلنا ســواء من بحرينيين وغير بحرينيين بأننا 
أســرة واحدة متحابة، وفي العيــد الوطني أعجز عن التعبيــر عن حبي وتقديري 

ألهل البحرين، فلم نجد منهم إال التعامل الراقي مع كل الجنسيات".
في البحرين تستطيع أن تحلم وتستطيع أن تعمل وتستطيع أن تعيش بمفردك أو مع 
أســرتك بكل أمان وســام... وال يمكن أن ننسى فضل هذه الباد علينا، فقد تركنا 
أوطاننــا لنأتي طلبًا للرزق، وهل هنــاك عرفان أكبر من العرفان للبلد التي تعيش 
فيها وتكســب رزقك وترســم مســتقبلك وتحقق أحامك.. فأقول لشعب البحرين: 

"أحبكم جميًعا".



أضواء البالد 78

البحرين رسمت خًطا من االعتدال والتوازن وصنعت نموذًجا 
لدبلوماسية رفيعة

الباحثة والكاتبة اإلماراتية

أسماء الكتبي 

فــي غمــرة احتفاالتنا بأعياد ديســمبر، كم هو جميل أن نعيش لحظات مع شــهادة أحد المتخصصيــن األكاديميين لنتحاور، ثم تنتقل محطات 
الحوار مع الباحثة واألستاذة الجامعية المتخصصة في الجغرافية والتخطيط الحضري بدولة اإلمارات العربية المتحدة أسماء الفراج الكتبي إلى 
جوانب راقية من المحبة والتقدير، فلهذا تقول الكتبي :"حين ُيسأل المرء عن مملكة البحرين، هذا البلد الجميل الساحر، األرخبيل المتناهي 
الصغر، الذي ال تتجاوز مساحته 767 كم2، بعد أن زادت جزره من 33 جزيرة طبيعية إلى 84 جزيرة، أغلبها جزر صناعية، فإنك تدرك مدى تقدم 
البحرين العمراني على أرضها المسطحة، إال من جبل الدخان اللطيف اإلرتفاع، وهي مستلقية في قلب الخليج العربي، شرق المملكة العربية 
الســعودية، التي يربطها بها جســر الملك فهد، وكأنه رباط من المشــاعر األخوية، والمصالح السياســية والفوائد اإلقتصادية على حد الســواء، 
وحين تتذكر كل هذه األمور الطبيعية والسياسية، والبشرية، واألخيرة متصدرة في طيب أخالق سكان هذا البلد المعطاء، ال بد أن تتريث في 

اإلجابة، حتى ال تنسى أمر أو تسهو عن آخر".

نقلة متميزة في بلد صغير
كيــف تنظريــن كباحثــة وأكاديميــة للتحــوالت فــي 
مملكــة البحريــن، فــي ظــل العهد اإلصالحــي الزاهر 
لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 

خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه؟

هي فرصة طيبــة لنرفع أجمل وأزكى التهاني والتبريكات 

باألعيــاد الوطنيــة إلــى البحرين ملــًكا وحكومةً وشــعبًا، 

وتمنياتنــا لهــذا البلــد الرائع بالتقــدم والرفعــة والنهضة، 

وحيــن أتحدث عن البحرين اليــوم هي موقع مملكة دلمون 

القديمــة، وهــي اليــوم كما كانــت في زمن دلمــون مركز 

تجاري، استقرت بها واســتعمرتها مجموعات مختلفة من 

البشــر، لذلك ال عجب أن تعلن بهــا مواقع للتراث العالمي 

لليونســكو، فلقد أعلنت الونسكو قلعة البحرين ودرب صيد 

اللؤلــؤ في البحريــن مواقع التراث العالمي لليونســكو في 

العامين 2005 و2012 على التوالي.

في الوقت الحاضر ارتقت هذه الجزر األرخبيلية إلى مصاف 
الممالــك، فهذا هو وزنها، رغم قلــة مواردها الطبيعية، وقلة 
عدد ســكانها، لكن هذا يجعلها رابع دولة في الكثافة السكانية 
عالميًــا، من جانب. أما من جانب آخــر فهي في المرتبة 48 
عالميًا في مؤشر التنمية البشرية، وهذا إن دل على شيء فأنه 
يقيس مدى رفاهية هذا الشــعب الكريــم األخاق، وللعلم فإن 
مؤشــر التنمية البشرية يتعلق بقياس متوســط العمر المتوقع 
للمواطن، ومستوى التعليم واألمية، والمستوى المعيشي، في 
مختلف أنحاء العالم، وهذا ما تســتحقه مملكة البحرين، وهي 
لم تكن ســتصل لهذا لوال سعيها إلى تنويع اقتصادها، لتصبح 
أقــل اعتماًدا على تجــارة النفط، الذي تمتلــك احتياطيًا نفطيًا 
صغيًرا منه، وتركز على االستثمار في القطاعات اإلقصادية 
األخرى، كقطاع المصارف والعقارات، والســياحة، وبعض 
الصناعــات مثل صناعة المواد الكيميائيــة والمواد الغذائية، 

والحرف اليدوية، وغيرها.
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حقائق بإيجاز
لدى الباحثة أســماء الكتبي تصورات بشــأن االنفتاح االقتصادي 

في البحرين... كيف تحددين األسس؟
هــذا ينقلني للنشــاط االقتصادي لمملكة البحرين، التي اشــتهرت بالتجارة 
والصناعة، فلقد كانت مركًزا للتجارة ومصدًرا للموارد الطبيعية بالنســبة 
للمناطق المحيطة، فهــي لديها تاريخ تجاري طويل، يعكس ثقافة اإلنفتاح 
اإلقتصــادي الــذي شــهدته المملكــة في الســنوات األخيرة. وفــي الوقت 
الحاضــر تتميــز البحريــن بنظام تشــريعي وقطاع مالي قــوي، يزيد من 
جاذبيتها للمســتثمرين، وذلك وفقا لمجلــس التنمية اإلقتصادية، فهي تتمتع 
بحريــة فــي تحويل أو نقل األمــوال، وإعادة األربــاح، أو رأس المال با 

قيود، مع وجود عدد قليل نسبيا من الحواجز الغير جمركية.
وهنــا تحظرني بعض الحقائــق اإلقتصادية عن مملكــة البحرين، التي ال 
يمكنني تخطيها في معرض شــهادتي بتطور هذه الدولة الشقيقة، التي تعد 
مــن الدول ذات االقتصــادات العصرية، ويمكننــي أن أوجز هذه الحقائق 

على النحو التالي:
1.  اعتمــدت حكومة مملكة البحرين إســتراتيجية تنــوع الدخل، ونجحت 
بأن تكون كذلك من خال تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي في مجاالت 
الســياحة ومــواد البناء والعقارات، فســوق العقارات أقوى األســواق في 

المنطقة، هذا غير المجاالت األخرى.
2.  النفــط والغــاز الطبيعــي همــا المصــدران الطبيعيــان الوحيدان في 
البحريــن، وهما يســيطران على اقتصادها، ويزودانــه بما يقرب من 60 
% مــن العائدات، و70 % من اإليــرادات الحكومية، و11 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي. وقد استفادت المملكة من ازدهار النفط منذ العام 2001 
لتحقق نموها االقتصادي، فلقد أستثمرت فترة الطفرة اإلقليمية التي تسبب 

بهــا تزايــد الطلب على النفط، فنشــطت فــي مجال صــادرات المنتجات 
المصنوعة من النفط الخام المستورد.

3.   إنتاج األلومنيوم هو ثاني أكثر المنتجات المصدرة من البحرين، وهذا 
يعرج بنا للتوسع في الصناعات الثقيلة، فيأتي األلمنيوم في المرتبة الثانية 
كأكثــر المنتجــات البحرينية المصدرة إلى دول مجلــس التعاون الخليجي 
والشــرق األوسط وأوروبا والشــرق األقصى وجنوب آسيا، ويعد مصهر 

األلمنيوم فيها األكبر في العالم. 
4.  تعّد مملكة البحرين المركز المالي األســرع نمواً في الشرق األوسط، 
وهذا وفقا لتقارير األمم المتحدة، إذ ترتكز المملكة على سياســة االقتصاد 
الحــر والمفتوح، فالبحرين أول دولة خليجيــة وقعت إتفاقية ثنايئة للتجارة 
الحــرة، التي وقعتها مع الواليات المتحدة العام 2005، لدرجة أن إعترف 

البنك الدولي بإقتصاد البحرين كإقتصاد الدخل المرتفع.
5.  تعتبر البحرين المحور المصرفي الرئيسي في منطقة الخليج، فهي تعد 

مركزا للتمويل اإلسامي.
6.  نجحــت المملكــة في جذب االســتثمار من الــدول الخليجية األخرى، 
للمســاهمة في تطوير البنى التحتية والمشــاريع التي من شــأنها تحســين 

مستوى المعيشة.
7.  وال عجب أن تكون في البحرين أول غرفة تجارة وصناعة في الخليج 
العربي، التي أنشأت في العام 1939، تحت اسم جمعية التجار العموميين، 

وتغير أسمها عدت مرات لتصبح أخيرا بهذا االسم.  
8.  تعد البحرين وجهة ســياحية، ســواء للمناطق األثرية والتاريخية التي 
تحتويها، كآثار حضارة دلمون، باإلضافة إلى المعالم الحديثة واألســواق 
الشــعبية وأســواق الذهــب، أو حتى ألســعارها المناســبة، واألهم ألهلها 

المعروفون بكرم أخاقهم.

إطار إبراز النهضة الشاملة
وماذا عن أبرز التحوالت الحضارية، إن جاز لنا التعبير، التي لفتت 

نظرك؟
هــذه الدولة العربية الصغيرة جدا، كان لها برلمان توقف العام 1975، 
لكنه عاد ليعمل في العام 2002، وتصدرت هذه المرة المرأة البرلمان، 
لكن لألســف وكما هو حال باقي الدول الخلجية، المنافســة البرلمانية، 
شرســة جدا على المرأة، يسيطر عليها اإلساميون، لذلك كان البد من 
تدخــل الدولة لتدفع المــرأة -بما فيها المرأة اليهودية والمســيحية- قدما 
ليــس برلمانيــا فقط، لكن حتى على المســتوى الوزاري والدبلماســي، 
دعني أشــير إلى أن البحرين أسست أول مدرسة نظامية العام 1919، 
مدرســة الهدايــة الخليفية للبنين، وأول مدرســة لإلنــاث العام 1926، 
وهي مدرسة الهداية الخليفية للبنات، لذلك قبل االتحاد كان اإلماراتيون 
يذهبــون للبحريــن للتعليم، واليــوم يوجد في هذه الدولــة الصغيرة 18 

جامعة حكومية وأهلية.
بالنســبة للسياســة الخارجية، رســمت مملكة البحرين خطًــا من االعتدال 

والتــوازن، وصنعــت نموذًجــا رفيًعــا لــدور دبلوماســي على مســتوى 

العالم، عبر ترســيخ العاقات الدولية القائمة علــى الثقة المتبادلة وتحقيق 

المصالح المشــتركة، واحترام سيادة الدول، هذا مع تأكيد سيادة واستقال 

ووحــدة أراضــي البحرين علــى المســتوى االقليمي والعربــي والدولي، 

وحماية وصيانة والدفاع عن مصالح البحرين االســتراتيجية والسياســية 

واالقتصاديــة في الخارج، ولم تنس البحرين في سياســتها الخارجية دعم 

القضايا العادلة لألمة العربية، كل هذا في إطار إبراز النهضة الشاملة التي 

تعيشها المملكة البحرين في ظل جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

عروبة البحرينيين وجذورها
ولــي إضافــة مهمــة، فعمليًــا ال تواجه البحريــن أي تهديد مباشــر من الدول 
األجنبيــة، كما أنها ال تشــارك حاليًا في أي نزاعات دوليــة، والملفت أن هذه 
الدولــة الصغيرة رئيســي خارج حلــف الناتو منذ 2001، هذا على مســتوى 
العالم، أما إقليميا فهي رغم محاولتها لعب دوًرا معتدال في السياسة اإلقليمية، 
إال أن إيــران تلعب معها دور المنغص بإســتمرار، وذلك منذ اســتقالها عن 
بريطانيا في 1971، حين طالبت بضمها إليها، متناسية أن آل خليفة هم النظام 
الحاكــم فــي البحرين منذ أكثر من 200 عام، وفي الواقع لم يتخل البحرينيون 
عــن عروبتهم وال بحرينهم، فحين كان االســتفتاء أصــروا على أن البحرين 
كيونة مستقلة عن إيران، لذلك ظلت إيران تمارس ألعابها الخفية والمرئية من 
خال اللعب على الوتر الطائفي، متناسية التنوع الديني وليس الطائفي فقط في 
البحرين، فهي الدولة الخليجية الوحيدة تقريبًا التي تنشــر بين ســكانها وبنسبة 

قليلة الديانتين اليهودية والمسيحية. 
أما بالنســبة للعاقــات المتوترة بين مملكة البحرين ودولــة قطر، فأصلها هو 
النزاع الحدودى بين الشــقيقتين، لكن في 16 مارس 2001، جاء حكم محكمة 
العــدل الدوليــة، ليكون في صالــح البحرين، حيث منحت الســيادة على جزر 
حوار وقطعة جرادة للبحرين، كما منحت البحرين السيادة على الزبارة، وهي 
جزء من شبه جزيرة قطر، بينما منحت جزيرة جنان وفشت الديبل اإلعانية 
لدولــة قطــر. لكن فــي الســنوات األخيرة الخاف مــع قطر تخطــى الحدود 
السياسية، ليدخل في المجال الفضائي من خال التقارير المسيئة التي تنشرها 
قنــاة الجزيــرة القطرية، ليس عن البحريــن وحدها ولكن عــن عدد من دول 
الخليــج، والــدول العربية، مما حدا بالبحرين لتكون مــن ضمن الدول األربع 

التي قاطعت قطر قبل ثاث سنوات ونصف، فيما يعرف باألزمة الخليجية.
وآخــرا، أعلنــت البحريــن عن إقامــة عاقاتها السياســية مع إســرائيل، 
والشــروع قدما في المشــروع اإلبراهيمي، الذي يقتضــي بإقامة عاقات 
دبلوماســية مع إسرائيل، لتصبح بذلك البحرين الدولة الخليجية الثانية بعد 

اإلمارات التي تعلن العاقات الرسمية مع دولة إسرائيل في 2020. 
أما أخيــرا، فلقد تعاونت حكومة البحرين بجد مع المجتمع الدولي بشــكل 
عــام، والواليــات المتحــدة األميركية  بشــكل خاص لمكافحــة اإلرهاب 
العالمــي، وكثقت التنســيق في هــذا المجال وذلك تناغما مــع مرحلة عدم 

االستقرار التي تعيشها المنطقة، منذ ثورات الربيع العربي على األقل.
والبحرين تعيش أعيادها الوطنية، فما أبهى أن نعبر عن عميق الحب لهذا 
الوطن الصغير مســاحةً... الكبير مكانةً بين الدول، وكل "أيامها الوطنية" 

ازدهار وانطاق نحو مستقبل رائد.
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شريكـكم الوطني
كوننا بنك البحرين الوطني، فإننا نزاول أعمالنا 
منذ أجيـال، ونتمتع بالثبات والقوة لفهم ودعم 

أنشطة أعمالكم. 
نحن نوفر لكم منتجات وخدمات مصرفية 

مبتكرة والتي ستضفي تميزًا على أعمالكم 
وسط تنافسية األسواق العالمية.
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