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”صنع في البحرين”...
التحديات والطموح
تُــرى إلــى أي مدى يمكن استشــراف مســتقبل القطاع الصناعــي واإلنتاجي في البحرين؟ وهــل تتطابق االتجاهات
المرتبطة بدعم وتطوير وتسويق المنتجات الوطنية مع الرؤية اإلستراتيجية للمملكة 2030؟
قــد نصــل إلــى تصــور واضح من خالل ملحــق "أضواء البــاد" الذي بين أيديكم ،أو لنقل قد تتشــكل فكرة شــاملة
عــن واقــع ومســتقبل المنتجات التي تحمل عالمة "صنع في البحرين" ،مــع جملة من التحديات وكذلك الطموحات
التي خضعت منذ سنين للبحث والدراسة وإعداد التقارير .لكن مع تدشين هذه العالمة في شهر يناير من العام
 ،2020بهــدف دعــم المنتجــات الصناعيــة الوطنيــة ومنحها طابــع التميز عــن المنتجات المتعــددة المعروضة في
األسواق المحلية والخارجية ،واألهم من ذلك ترسيخ وتعزيز ثقة المستهلك ،سواء في البحرين أم خارجها ،بجودة
ومســتوى المنتــج البحرينــي ..أمــا الطمــوح فيتجاوز هذا الحد إلى تشــجيع الصــادرات البحرينيــة وتمكين منتجات
الصناعة الوطنية من الوصول إلى األسواق الخليجية والعربية والعالمية.
ملحقنــا الــذي بيــن أيديكم ســيكون حاف ًلا بالكثير من المحطات المشــرفة في مســيرة الصناعــة الوطنية ،وعلى
رأســها بالطبــع شــركة نفــط البحرين "بابكــو" وإســهاماتها التاريخية الكبيرة ،ثــم فخر الصناعة البحرينية شــركة
ألمنيوم البحرين "البا" ،فهذا القطاعان ،وقطاعات أخرى حيوية ،هي محور رئيس من ركائز الناتج الوطني.
غير هذا ،سيكون الحوار مع رئيس مجموعة "ترافكو" ،وكذلك الرئيس التنفيذي لمستشفى اإلرسالية األميركية
مهمــا للغايــة ،وســنقف بضــع لحظات مــع قصة نجاح ووجه آخــر ،في لطائف القــول والذكريــات والحكايات وغيرها
ً
الكثير.
ســنقدم مــن خالل بعــض التقاريــر التحليلية واللقــاءات والمقابالت موضوعــات متنوعة لهذا القطــاع الحيوي ،ولو
نظرنا إلى بعض البيانات المتوافرة ،ســنجد أن مســاهمة الصناعات المنتجة للســلع في االقتصاد الوطني تقارب
نســبة  ،% 45مع نمو واضح الســتقطاب رؤوس األموال مســتقب ًلا ،أي بعد التعافي من آثار جائحة كورونا ،ما يؤكد
قــدرة القطــاع الصناعي في البحرين على النمو واســتقطاب رؤوس أموال مباشــرة محليــة وأجنبية تراكمية تصل
إلى  40مليار دوالر.
هناك الكثير من السمات التي تعتبر من الركائز لتنمية الصناعات الوطنية ،ومنها خطط وزارة الصناعة والتجارة
والســياحة ومجلس التنمية االقتصادية ومركز صادرات البحرين باإلضافة إلى منطقة البحرين اللوجســتية ومركز
البحريــن للمســتثمرين ،ولكننــا أمام تحد كبير دون شــك للعمل مــن أجل الترويج للفرص االســتثمارية المتوافرة
في القطاعين الصناعي والتجاري.
تعول مملكة البحرين على العنصر الرئيس ،أال وهو وفرة الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة ،ما يجعل الكوادر
الوطنية هي خيار المستثمرين في المنشآت الصناعية أو اللوجستية ،عالوة على توافر قاعدة معلومات صناعية
يتم تحديثها ســنو ًيا .وجدير بالذكر أن مملكة البحرين تحتل المرتبة الخامســة عرب ًيا و 54عالم ًيا في مؤشــر أداء
الخدمــات اللوجســتية بيــن  167دولــة ،وفقً ا لتقارير وحــدة التجارة العالميــة والتكامل اإلقليمــي التابعة لمجموعة
البنك الدولي.

”أضواء البالد”
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ترخيصا
كشــف وزيــر الصناعــة والتجارة والســياحة زايد الزياني عن أن إدارة التنميــة الصناعية بالوزارة أصدرت خالل العــام  2020ما مجموعه 67
ً
مصنعا في مختلف القطاعات الصناعية.
صناع ًيا؛ ليبلغ مجموع المصانع المرخصة في مملكة البحرين 996
ً
وشملت التراخيص قطاعات :البتروكيماويات والبالستيك ،الهندسية واأللمنيوم ،األثاث والخشب ،الغذائية والدوائية ،والمالبس والمنسوجات،
وقــد بلغــت قيمة االســتثمارات التقديرية فيهــا  3,122,114,188دينا ًرا بحرين ًيا منها  46,781,421دينــا ًرا بحرين ًيا خالل العام الماضي فقط ،كما
أســهمت تلــك المصانــع في توظيف  66334موظفــا تقري ًبا ،من بينهم ما يناهز  20500موظف بحريني ،ومــن بين تلك المصانع المرخصة تم
إصدار  203شهادات لتسجيل عالمة "صنع في البحرين" خالل العام الماضي لصالح  169منشأة صناعية.
قدما في تســهيل اإلجراءات الرســمية المتبعة لترخيــص بدء األعمال وإعطاء
وأكــد الوزيــر ،فــي حــوار خاص مع "أضواء البالد" ،أن الوزارة تمضي ً
بعــض االمتيــازات للمصانــع كالحصول على اإلعفاء الجمركي علــى مدخالت الصناعة لجميع القطاعات الصناعية في المملكة ،ويشــمل اإلعفاء
الجمركي جميع مدخالت الصناعة من اآلالت والمعدات والمواد الخام األولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار الالزمة
مباشــرة فــي اإلنتــاج الصناعــي ،كما تم أخيرا تحويل بقية الخدمــات اليدوية إلى خدمات إلكترونية لضمان توفير جميع الخدمات للمســتثمرين
الصناعيين بالسهولة والسرعة الممكنة وبالجودة المطلوبة .التفاصيل تجدونها في نص الحوار التالي:
كيــف تنظــرون ســعادتكم إلــى واقــع الصناعة المحليــة؟ وما

وإضافة إلى ذلك ،فإن أحد المؤشرات المهمة لتنمية القطاع الصناعي

المؤشرات التي ترونها مهمة لتنمية القطاع الصناعي؟

هو األراضي الصناعية ،والــوزارة معنية بإدارة  7مناطق صناعية

تمثــل رؤية مملكة البحريــن  2030توجهًا واضحًا لتقليــل االعتماد على

في مملكة البحرين ،ويبلغ مجموع مســاحتها أكثر من  20مليون متر

النفــط والغاز والتحرك نحــو اقتصاد يقوده التصنيع واإلنتاج والتنافســية

مربع من القسائم الصناعية المزودة بخدمات المرافق والبنية التحتية،

على المستوى العالمي ،ومن هذا المنطلق قامت وزارة الصناعة والتجارة

حيث تحتضن هذه المناطق ما يقارب  720مشروعا منها مشروعات

والسياحة باإلعداد لتحديث استراتيجيتها الصناعية لألعوام المقبلة ،ولعل
أبرز مالمح تلك االســتراتيجية هي الســعي لزيادة تنافسية مملكة البحرين
لبدء األعمال فيها وتفريع وتطوير صناعاتها وزيادة صادراتها المحلية.
كمــا تم اتخاذ عدد من مؤشــرات األداء لمتابعة تحقيــق أهدافها كافة وفق
اإلطــار الزمني المرصود ،ولعل أبرز المؤشــرات التي يتم متابعتها على
أساس ربع سنوي المؤشرات التالية:

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

زايد الزياني

االستثمارات التقديرية في القطاع الصناعي
فاقت  3مليارات دينار بالعام 2020

• زيــادة عــدد التراخيــص الصناعيــة :إذ يتــم حصر عــدد التراخيص
الصناعية الصادرة ومعدل نموها.
• حجم االستثمارات الصناعية :تستهدف الوزارة زيادة حجم االستثمارات
الصناعية وترصد قيمة المبالغ المستثمرة في قطاع الصناعة.
• نسبة القسائم الصناعية المخصصة.
• زيادة الصادرات الصناعية.

محلية وأجنبية في القطاع الصناعي وتشــمل أنشطة تصنيع منتجات
األلمنيوم ومشتقاتها ،وتصنيع مواد البناء ،وتصنيع األغذية باإلضافة
إلــى العديد من األنشــطة األخرى .كما تواصل الــوزارة دعمها لهذه
المناطق عن طريق العمل بشــكل مســتمر على تطوير البنية التحتية
وخلق بيئة داعمة للصناعات.
وتقــدم الــوزارة حزمــة من الحوافــز ومنها رســوم إيجار تنافســية
لألنشــطة الصناعيــة باإلضافــة إلى وجــود فريــق متخصص لدعم
ومســاندة الشــركات الصناعية عن طريق اســتقبال الطلبات للقسائم
الصناعية وتقييمها ،ومســاندة الشــركات في مرحلة التخصيص في
الحصــول على الموافقات والتراخيص الالزمة ومســاندة الشــركات

من جانب آخر ،فإن اإلصالحات والتعديالت القانونية األخيرة لتشريعات

في مرحلة اســتخراج تصاريــح البناء ،ومتابعة مراحــل البناء حتى

الشــركات ،والتســجيل وإتمام المعامالت عبــر اإلنترنت ،كلها تصب في

التشــغيل ،باإلضافة إلى خدمات أخرى توفرهــا الوزارة طوال فترة

دعم رواد األعمال وتأسيس األعمال في البحرين.

سريان عقد اإليجار.
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إلــى أي مــدى يمكن أن تســهم مبادرة "صنع فــي البحرين" في
تقديم الدعم الفني واللوجستي للمصانع والشركات لتسويق
منتجاتها؟

فســتتمكن المصانع الوطنية من االستفادة من العروض الترويجية المقدمة
من قبلهم ،وكذلك االستفادة من تجارب خبراء منظمة األمم المتحدة للتنمية

إصدار  67ترخيصا
صناعيا ...وعدد المصانع
يقفز إلى 996

الصناعية (يونيدو).

فيمــا يخص مبادرة عالمة "صنع في البحرين" ،قامت الوزارة بالتنســيق
مع جهات عدة لدعم المنتجات الصناعية الوطنية ،أبرزها وزارة شــؤون

مــا خطة الــوزارة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة لتمكين

اإلعــام عبــر قنواتهــا الفضائيــة واإلذاعيــة ،وغرفة تجــارة وصناعة

منتجــات الصناعــة الوطنيــة وفتــح المجــال لهــا في األســواق

البحرين ،وصادرات البحرين ،وصندوق العمل "تمكين" ،ومنظمة األمم

الخليجية واإلقليمية والعالمية؟

المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ونخبة من األســواق المحلية الكبرى،

تتعاون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع العديد من الجهات الرسمية

إذ ستســتفيد المصانع الوطنية الحاصلــة على عالمة "صنع في البحرين"

كغرفــة تجارة وصناعة البحريــن وصندوق العمــل (تمكين) وصادرات

علــى مجموعة مــن المزايــا والخدمــات المقدمة مــن الجهــات الداعمة

البحريــن وغيرها عبر تعزيز وجود المنتجات البحرينية وتشــجعيها على

كخدمــات صادرات البحرين ،التي من أبرزهــا تطوير المنتجات المحلية

المنافســة في األســواق المحليــة والدولية ،عن طريق تقديــم باقة متنوعة

وإطــاق برامج لدعم المصدرين الفعليين ،والمصدرين المحتملين ،ورفع

مــن الحلــول التي تزيد من فرصها في تحقيق النمو واالســتدامة ،وتوجيه

الوعي بشــأن الفــرص المتوافرة للتصدير ،وذلك عن طريق إنشــاء دليل

استراتيجيتها في تعزيز جودة المنتجات المحلية في السوق ،جنبًا إلى جنب

أعمــال آلليات التصدير وبناء القدرات التصديرية في الشــركات الوطنية

مــع مبادرة عالمة "صنع في البحرين" بهدف تحقيق االنتشــار األوســع

والتدريــب على عمليات وإجراءات التصدير بالتعاون مع الجهات المعنية

للمنتجــات والخدمــات البحرينيــة .كما أن الــوزارة تتواصــل مع مكتب

والشــركاء ،باإلضافة إلى الدعم المقدم من صنــدوق العمل "تمكين" عن

اليونيــدو بمملكة البحريــن لتقديم برامج دعم الصناعــات الوطنية ورواد

طريق نخبة من البرامج التنموية تهدف إلى تعزيز الصناعات والمنتجات

األعمال والمؤسســات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وتوفير التجارب

الوطنية في األســواق المحلية والمعارض الترويجية داخل وخارج مملكة

الدولية؛ بهدف نقل المعارف والخبرات وتقديم خدمات متخصصة تســهم

البحرين .كما ســيتم طرح برامج مخصصة للمصانع الوطنية التي لم تبلغ

في رفع مقدرات المؤسســات الصناعية المحلية وتحويلها الى مؤسســات

نســبة المحتوى المحلي المطلوب؛ لتأهيلها للحصول على النسبة المطلوبة

قادرة على التصدير إضافة إلى ربطها مع مســتثمرين أجانب ،ما يخولها

وهي  % 35وأكثر .أما بخصوص الدعم المقدم من قبل األسواق الكبرى

لدخول أسواق جديدة.
من وجهة نظركم ،ما المجاالت التصنيعية التي يمكن للبحرين

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
رئيس مجلس الوزراء حفظــه هللا ورعاه وانطالقًا من الرؤية االقتصادية

لتنافس في األسواق وتتميز؟

 ،2030ت ّم تأســيس مجلس تنمية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة العام

أن تكون بلدا منشأ لها ،أي هل هناك منتجات باإلمكان تطويرها
إن اســتراتيجية التصنيع ترتكز بشــكل واضح علــى قطاعات الصناعات

الماضــي بعضويــة الجهــات ذات الصلــة كــوزارة الصناعــة والتجارة

التحويلية :كقطاع األلمنيوم وقطاع األغذية والمشــروبات ،باإلضافة إلى

والســياحة ومجلس التنميــة االقتصادية وصندوق العمــل "تمكين" وبنك

قطاع الهندسة والخدمات وقطاع األدوية واألجهزة الطبية.

البحرين للتنمية ،وتتركز استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وفــي مجال تطويــر الصناعات ،يتم حاليًا إجراء دراســة لمــدى التحول

على اســتقطاب األنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة إلى جانب معايير

الرقمي في المنشــآت الصناعية المحلية وبالخصوص المتوسطة والكبيرة

أخرى مثل خلق فرص عمل للشباب البحريني مرتكزة على بناء الكفاءات.

منهــا ،كمــا تركز الدراســة على  4قطاعات رئيســة تتمثل فــي :المعادن

ويتابــع مجلس تنميــة الصناعــات الصغيرة والمتوســطة االســتراتيجية

والبالســتيك والمواد الغذائية والمشــروبات والمواد الكيميائية .وسيتم من

والخطــط التنمويــة المدرجة تحت أعماله ،حيث تتفــرع برامجه وأعماله

خالل الدراسة أيضًا عمل مقارنة مرجعية بين  7دول هي :ألمانيا وأيرلندا

ومبادراته من  5مجاالت رئيســة تتمثل في :تيســير التمويل والدخول إلى

واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة واإلمارات العربية المتحدة.

األسواق وتطوير المهارات وتسهيل بيئة األعمال وتعزيز االبتكارات.

وسيتم االستفادة من الدراسة لتحديد الفرص االستثمارية المتاحة في مجال

وتعتبر صناعة األلمنيوم والصناعات الهندسية والبتروكيماوية وما يتفرع

التحول الرقمي الصناعي والخدمي بمملكة البحرين.

منها مــن أقوى القطاعات الصناعية التي تؤهلها للمنافســة في األســواق

باإلضافــة إلى ما تــم ذكره ،تولي الوزارة أهمية بالغة لتنمية المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة .فال يخفى على أحد أنه تنفيــ ًذا لتوجيهات صاحب

اإلقليميــة والعالمية ،إذ تم تأســيس هــذه الصناعات في مملكــة البحرين،
والتي توفر المواد الخام للعديد من الصناعات المتفرعة منها.
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ﻛﻞ اﻟﺠﻮدة واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟــﻚ
حال ًيا ...دراسة التحول الرقمي في المنشآت
الصناعية المحلية خصوصا المتوسطة والكبيرة
مــا المأمــول مــن عالمة "صنــع فــي البحريــن" خالل الســنوات
المقبلــة وفــق رؤيــة 2030؟ أي كيــف تستشــرفون مســتقبل
القطاع الصناعي؟
تعــد مبادرة عالمة "صنــع في البحرين" من أهم المبــادرات التي تقدمها
الــوزارة ،والتي تســعى مــن خاللها لترويــج المنتج الوطني في الســوق
المحلية واإلقليمية وتمكينها عالميا ،إذ تســير جنبًا إلى جنب لتحقيق رؤية
مملكة البحرين االقتصادية  2030بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية
الشــاملة من خالل تحويــل اقتصاد مملكة البحرين مــن اقتصاد قائم على
العائــدات النفطيــة إلى اقتصاد يقــوده التصنيع واإلنتاج والتنافســية على
المســتوى المحلي واإلقليمي والعالمي ،ما سيشــكل إضافة حقيقة لمسيرة
التكامــل الصناعي واالقتصــادي في مملكة البحريــن .وتعد عالمة صنع
فــي البحرين مــن أهم المبادرات التــي نفذتهــا وزارة الصناعة والتجارة
والســياحة؛ بهدف الترويــج للمنتج المحلي بالدرجة األولى في األســواق
المحليــة واإلقليميــة وتمكينه من الدخول لألســواق العالمية باإلضافة إلى
تشــجيع الصادرات البحرينيــة واالرتقاء بجودتها لتعزيــز مكانة المملكة
كشــريك صناعي عالمــي ذي قيمة مضافة ،كما تهــدف أيضًا إلى تعزيز
االعتماد على الصناعة المحلية ،وتحقيق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي.

أﻛﺘﺸﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة

ختامــا ،ما خطتكــم الســتقطاب رؤوس األموال والمســتثمرين
ً
والصناعيين للعمل في مملكة البحرين وما أبرز التسهيالت؟
وزارة الصناعة والتجارة والســياحة تمضي قد ًما في تســهيل اإلجراءات
الرســمية المتبعــة للترخيــص لبدء األعمــال وإعطاء بعــض االمتيازات
للمصانــع كالحصول علــى اإلعفــاء الجمركي على مدخــات الصناعة
لجميع القطاعات الصناعية في المملكة .ويشــمل اإلعفاء الجمركي جميع
مدخــات الصناعة مــن اآلالت والمعدات والمواد الخــام األولية والمواد
نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار الالزمة مباشرة في
اإلنتــاج الصناعي ،كما بدأت حديثا في تحويــل بقية الخدمات اليدوية إلى
خدمات إلكترونية؛ لضمان توفير جميع الخدمات للمستثمرين الصناعيين
بالسهولة والسرعة الممكنة وبالجودة المطلوبة.

حزمة من الحوافز منها رسوم إيجار
تنافسية لألنشطة الصناعية وفريق
متخصص للدعم

ﺟﺮب ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ا ن
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وزير النفط

برنامج تحديث المصفاة أكمل  20مليون ساعة ”عمل آمن” ..كيف تحققت؟

”بابكــــو” تتألـق فـــي مجــــال إدارة المــــواد
الصناعيــة وتدقيـــــق إدارة البيــئــــة
نطرح في هذا التقرير ســؤا ًلا محور ًيا ،وهو :كيف حققت شــركة نفط البحرين (بابكو)  20مليون ســاعة عمل آمن
في مشروع تحديث المصفاة؟ ومنطلقات هذا التساؤل أساسها أن هذا اإلنجاز لواحدة من كبريات شركات النفط
على مســتوى منطقة الخليج والشــرق األوســط والعالم ،ويجســد تألقها في تطبيق األنظمة المتقدمة في كل
فريدا في مضمار الســامة ،منذ بدء عمليات
عملياتهــا .وكمــا أعلنت الشــركة ،فإن هذا اإلنجاز يعــد بالفعل إنجازًا
ً
تنفيذ المشــروع في شــهر فبراير من العام  ،2018دون وقوع أية إصابات مضيعة للوقت وهلل الحمد ،وفي ظروف
قاهرة يمر بها العالم جراء جائحة كورونا (كوفيد .)19
لنكون فكرة شــاملة
محــاور عــدة ســنتناولها فــي هــذا التقريــر الذي أعــده فريق التحريــر بملحق "أضــواء البــاد"،
ّ
مســتندين إلــى معلومــات وتصريحات وحقائق ،وهذا جزء مــن إنجازات حققها "بابكو" في مجال الســامة ومنها
الوقايــة من الســقوط والتعثر ،واســتحداث أنظمة متطورة إلجــراءات الطوارئ واألزمات وفــق معايير عالمية ،عالوة
على رفع كفاءة جميع العاملين بالشــركة أو الشــركات المتعاونة في مركز بابكو للقيادة ،أضف إلى ذلك تفعيل
اتفاقية المساعدة المتبادلة مع عديد من الجهات والقطاعات الحكومية واألهلية.

تطبيق النظم واالشتراطات
البيئية الضامنة لجودة الحياة
ورفع كفاءة االستخدام
التحديات الصحية واالقتصادية والبيئية
مــن األهميــة بمكان معرفة رؤية وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفــة بن أحمد آل خليفة التي طرحها في االجتماع الوزاري الحادي عشــر
لمؤتمر الطاقة النظيفة ،واالجتماع الوزاري الخامس لمبادرة "مهمة االبتكار" ،اللذين اســتضافتهما المملكة العربية الســعودية الشقيقة ،عبر
االتصال المرئي عن بعد ،تحت رعاية وزير الطاقة بالمملكة العربية الســعودية ســمو األمير عبدالعزيز بن ســلمان آل سعود ،وذلك ضمن
أســبوع الفعاليات التحضيرية الجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشــرين ،إذ لفت وزير النفط إلى أن العالم بحاجة إلى الوصول آلليات
غيــر تقليدية لمواجهة التحديات الصحية واالقتصادية والبيئية .وتناول الشــيخ محمد بــن خليفة نقاطا عدة أولها حرص المملكة بقيادة عاهل
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،على دعم جهود المجتمع الدولي للتوســع في اســتخدام الطاقة النظيفة بما يســهم في
الحفاظ على البيئة وتقليل االنبعاثات الكربونية والتصدي لظاهرة االحتباس الحراري ،التي تمثل تهديدًا وتحديًا كبيرً ا أمام البشرية.
من هنا ،فإن ســامة البيئة هي المحور األســاس ،فالهيئة الوطنية للنفط والغاز وجميع الشــركات التابعة لها والعاملة في قطاع النفط والغاز
وصناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية حريصة على استخدام ومتابعة أحدث النظم واالشتراطات البيئية التي تضمن جودة الحياة
والبيئة ضمن إستراتيجية وطنية لرفع كفاءة استخدام أنظمة الطاقة بمختلف أنواعها.
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داود نصيف
وزير العمل
للكوادر البحرينية بالمناصب القيادية دور
في إنجازات قطاعي النفط والغاز

اإلنجاز نتاج المبادرات
اإلستراتيجية الواعية والحوكمة
الفعالة والتواصل اإليجابي
آالف العاملين في المشروع
وعمومــا ،فــإن هذا اإلنجاز لم يكن وليد الصدفة ،بل كان نتاجً ا مباشــرً ا للمبادرات واإلســتراتيجيات الواعية ،والحوكمة الفعالة ،والتنســيق
المستمر ،والتواصل اإليجابي بين آالف العاملين في هذا المشروع الضخم سواء في المكاتب ،أو مواقع العمل عبر تنفيذ األنشطة اإلنشائية

توافق الرؤية مع اإلنجاز

والتحضيرية ،التي تنطوي على مخاطر مهنية كبيرة أثناء أعمال التنقيب ،والعمل في ارتفاعات عالية ،ورفع المعدات الضخمة ،واستخدام

إذن ومــن رؤيــة وزيــر النفط ،تحقق اإلنجــاز إن جاز لنا رؤيته من أكثر من جانــب وأهمها "جودة الحياة" ،ونربط تلــك الرؤية مع العمل

المركبات الثقيلة ،فمن جهة تم إنجاز  % 50من مرحلة اإلنشاء بنجاح ،وفق االلتزام المتواصل بتطبيق معايير وإجراءات السالمة في جميع

ميدانيًــا مــن خالل تصريح رئيــس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لـ "بابكو" داود نصيف ،الذي وصــف األداء الرفيع ألعضاء الفريق في

األوقــات ،وعدم التســاهل فيها ،بما يعمل على حماية فريق العمل الذي يمثل أهم أصول الشــركة العريقــة ،وكما قال رئيس مجلس اإلدارة

مجال السالمة منذ بدء عمليات التنفيذ في مطلع العام  ،2018بأنه إنجاز ضخم بكل المقاييس ،بالنظر إلى التحديات والصعوبات الهائلة التي

الرئيــس التنفيــذي لـ "بابكو" داود نصيف ،فإن "مثل هذه اإلنجازات الرائدة في مضمار الســامة ســوف تتواصــل ،مع التزام فريق عملنا

واجهها فريق العمل السيما في الشهور األخيرة ،جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد  ،)19وهو يأتي تتويجً ا لجهود فريق إدارة المشروع،

بالتركيز واليقظة ،وتطبيق معايير وثقافة السالمة ،حسب برنامج أصول بابكو للسالمة المهنية ،الذي يسهم بشكل فعال في إرساء الخطوط

وإخالص وتفاني فريق العمل ،ومستشار المشروع ،والجهود الجماعية المخلصة في مجال السالمة من قبل المقاول الرئيس للمشروع.

الرئيسة لمنظومة البيئة والصحة والسالمة في ربوع مجتمعنا".
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مركز الصحة المثالية

بالشركة ،وتطبيقها أحدث أنظمة الصحة والسالمة المهنية وضعها

فــي إحدى الزيارات التي قــام بها وزير العمل والتنمية االجتماعية

في مصاف أنجح شركات النفط في العالم ،فجانب السالمة والصحة

رئيــس مجلــس إدارة هيئة تنظيم ســوق العمل جميــل حميدان إلى

المهنية لم يعد خيارً ا للمنشآت ،وإنما أضحى شرطا أساسا لنجاح هذه

الشــركة ،أبدى اإلعجاب بفكرة ومســتوى مركــز الصحة المثالية

المؤسسات والشــركات التي تتطلع إلى النمو المستمر واالستقرار

بعيــادة المصفاة ،ليؤكد تجربة "بابكــو" الناجحة في االعتماد على

ً
فضل عن المحافظة على صحة
والتوسع في أنشطتها االستثمارية،

القوى العاملة الوطنية إلدارة مختلف القطاعات اإلنتاجية بالشركة،

العاملين ،الذين هم الثروة الحقيقية في قيادة عجلة التنمية واإلنتاج.

وحرصهــا على تولي الكــوادر البحرينية المناصــب القيادية فيها،
الذيــن كان لهم الدور الكبير في تطوير عمليات الشــركة وتحقيقها

الجهوزية التامة أمام المخاطر

العديد من اإلنجازات المتتالية في قطاعي النفط والغاز.

ويتــواءم هــذا اإلنجــاز مــع خطــة "بابكو" فــي المحافظــة على
جهوزيتها التامة أمام المخاطر .وبالعودة إلى أسبوع البيئة والصحة

بيئة عمل مثالية
إجماال ومما تقدم ذكره ،تضع "بابكو" إنجازات الســامة كالتزام في مســيرة عملها ،لتضاعف االهتمام بسالمة فريق العمل وتقدير الجهود
الكبيــرة التــي يبذلونها من أجل إنجاز مشــروع وطني رائد ،ولهــذا تولي الرعاية واالهتمام بتوفير جميع جوانب الصحة والســامة والبيئة
لفريق العمل ،وإرســاء بيئة عمل مثالية خالية من اإلصابات ،ومواصلة الجهود لتنفيذ هذا المشــروع الطموح وفق أرقى مســتويات السالمة
المنشودة وحسب الرؤى والتطلعات.

في مصاف الشركات العالمية

والســامة ،فهــو فعالية تنظمها الشــركة كل عاميــن تأكيدًا ألهمية

فالوزيــر أثنــاء الزيارة تعرف على مشــروع تحديث المصفاة عن

الســامة والصحة بين أوســاط القطــاع النفطي وإشــراك األهالي

كثب ،باإلضافة إلى برامج تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية ،وخطة

فــي هذا المجال ،الــذي هو بحاجة إلى تثقيف ووعي مســتمر وفق

بحرنــة الوظائــف في الشــركة ،وكذلك إنجازات بابكــو في مجال

آخر ما توصلت إليه التقنيات ،ويجســد التزام "بابكو" بإرساء بيئة
صحية وآمنة طبقًا ألعلى المســتويات العالمية لجميع موظفي بابكو

ونشرها في ربوع المجتمع وفق توجيهات وزير النفط الشيخ محمد

والمقاولين والمجتمع عموما؛ لترســيخ مبادئ وقيم البيئة والصحة

بــن خليفــة بن أحمــد آل خليفة .وهــذا اإلنجاز جاء وفــق ما توفره

والسالمة والتميز التشغيلي.

الســامة والصحة المهنية والبيئة وجهودها في ترســيخ هذه الثقافة

الشــركة من بيئة عمل ســليمة وآمنة وســعيها لتحســين بيئة العمل
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الرئيس التنفيذي لـ ”البا”

علــي البقالــي
حققنا أداء ماليا جيدا في
 2020لتصل األرباح إلى
 9.7مليون دينار بحريني
شــركة وطنية بنيت بســواعد بحرينيــة ،كان لها الريادة في
تأســيس وازدهــار صناعــة األلمنيوم ليس فقــط في مملكة
البحريــن ،بــل وفــي منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي
ككل .تمثــل شــركة ألمنيوم البحريــن ش.م.ب( .البا) باكورة
ورافدا رئيســا
الصناعــات غيــر النفطيــة في مملكــة البحرين
ً
مــن روافــد االقتصاد الوطني ،إذ بدأت عملياتها التشــغيلية
فــي العام  1971كمصهر ال تتجاوز طاقته اإلنتاجية 120000
طن متري سنو ًيا ،أما اليوم فهو ُيعد أكبر مصهر لأللمنيوم
فــي العالم باســتثناء الصيــن ،بطاقة إنتاجيــة تبلغ أكثر من
 1.548مليــون طــن متــري ســنو ًيا .كما أن شــركة البا مدرجة
في كل من بورصة البحرين وسوق لندن لألوراق المالية .وفي
هــذا الحــوار نســتضيف الرئيــس التنفيذي لشــركة البا علي
البقالي لمعرفة المزيد عن هذه الشــركة الكبرى وتطوراتها
على مختلــف األصعدة ،وكيف اســتطاعت مواكبة التغيرات
والتحديات لتصل إلى ما هي عليه اليوم من التميز والنجاح.

 20موضوع الغالف

أعلنــت البا أخيرا عــن نتائجها المالية للعــام  .2020كيف

موظفينا باإلضافة إلى استمرارية سير عملياتنا التشغيلية.

تلخصون األداء المالي للشركة؟

وشــملت اإلجــراءات التي اتخذناها فحص درجــات الحرارة لجميع

في الوقت الذي كنا نطمح لتحقيق نتائج أفضل خالل العام  ،2020إال

الموظفين والمقاولين بشكل يومي عند بوابات الشركة ،وإتاحة العمل

أننا وهلل الحمد نجحنا رغم جميع التحديات في إحراز التقدم واختتمنا

عن بعد للرجال والنســاء السيما األم العاملة؛ وذلك حرصً ا منا على

هذا العام االســتثنائي بأفضل طريقة ممكنــة ،محققين أدا ًء ماليًا جيدًا

وضعهــا في صــدارة اهتماماتنا ،ومنحنا المــرأة األولوية في العمل

لتصــل األرباح إلى  9.7مليــون دينار بحريني ( 25.9مليون دوالر

عن بعد وحرصنا على تســهيل حصولها علــى اإلجازات المرضية

أميركي) ،أي بارتفاع بلغ  % 81على أســاس ســنوي .فخالل الربع

وتقليص ساعات عملها بما يراعي التوفيق بين مسؤولياتها الوظيفية

الرابع  2020فقط تجاوزت أرباح الشركة  32مليون دينار بحريني

وواجباتهــا األســرية .باإلضافــة إلى ذلك ،اســتمررنا فــي عمليات

بحرينــي ( 85.1مليــون دوالر أميركي) .وتمكنــا كذلك من الحفاظ

تعقيم األقســام ،وتوزيع مستلزمات الســامة وغيرها من المبادرات
والحمالت التوعوية والتثقيفية ،وكان الجميع فريقًا واحدًا متكاتفًا في

دوالر أميركــي ضمــن المرحلة الرابعة لمشــروع تايتن .والحمد هلل

شركتنا .هذه اإلجراءات كان لها أثر إيجابي على جميع األصعدة ،إذ

تحقــق كل ذلك مع الحفاظ على ســامة موظفينا ،وهــو األمر الذي

ساعدت في التكيف السريع مع الوضع الجديد الذي فرضته الجائحة

يعتبر األولوية األبرز لدينا.

ووضع تدابير السالمة المالئمة.

على التكاليف المبســطة وســجلنا وفورات إضافية بقيمة  45مليون

ومن خالل تفعيل خطة استمرارية األعمال بالشركة وخطة الجاهزية
بالحديث عن سالمة الموظفين ،كيف تتعاملون مع جائحة

للطــوارئ نجحنا في إظهار مرونة اســتثنائية ،وحرصنا على تأمين

كورونا وتأثيراتها السلبية؟
ال يخفــى على أحد أن الســامة تأتي في قمة هــرم أولوياتنا في البا.

إمداد مســتمر ومستدام للمواد الخام لتشغيل عملياتنا بسالسة ،وكذلك
تســليم منتجاتنا للعمالء في جميع أنحاء العالــم وفقًا للجدول الزمني

وبصفتنا شــركة وطنية مســؤولة ،كانت ومازالت أبــرز اهتماماتنا

الموضوع.

تتمثل في الحفاظ على ســامة موظفينا وعمال المقاولين لدينا وأفراد

وعالوة على ذلك ،لم تقتصر استجابتنا على نطاق الشركة ،بل شملت

المجتمع البحريني عموما .وأبرز دليل على ذلك كان تحقيق أكثر من

العديد مــن المبادرات الخارجية الموجهة للمجتمع المحلي وشــملت

 24مليون ســاعة عمل آمنــة دون أي إصابات مضيعة للوقت خالل

توزيــع كمامــات الوجــه والقفازات وعمليــات التعقيم .كما شــجعنا

 ،2020وهو أعلى إنجاز في السالمة على مدى تاريخ الشركة .وها

الموظفين وعمال المقاولين على االنضمام إلى فريق المتطوعين من

نحن نعود من جديد وبقوة للتميز في هذه المجال.
ُ
أمــا بالنســبة للتعامل مــع جائحة كورونــا ،فقد كانت البــا من أولى

البا ضمن فريق البحرين.
واســتلها ًما مــن مبــادرة جاللة الملــك المفدى حفظــه هللا ورعاه في

الشركات التي ســارعت لوضع اإلجراءات االحترازية بما يتماشى

ديسمبر الماضي ،بادرت اإلدارة التنفيذية في الشركة إلى أخذ اللقاح

والتوجيهات الســامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

المضاد لفيروس كورونا ،ونستمر حاليًا في تشجيع الجميع على أخذ

آل خليفــة عاهــل البالد المفدى حفظه هللا ورعــاه ،وتوجيهات فريق

اللقاح.

البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

وأود أن أوضــح هنا أننا تعلمنا الكثير من الدروس من هذه الجائحة،

ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء حفظه هللا ،والتوصيات الصادرة

وساهم تكيفنا معها في فتح آفاق جديدة خصوصا فيما يتعلق بالتزاماتنا

عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد  ،)19إذ

في مجــال التدريب والتطوير ،إذ ســارعنا التخاذ مــا يلزم لالنتقال

طرحنا إستراتيجية االستجابة في وقت مبكر منذ بدء تفشي الجائحة،

السلس من الدورات التدريبية والمحاضرات التعليمية وورش العمل

ً
وشامل أعدنا من خالله ترتيب أولوياتنا
وتبنينا نهجً ا استباقيًا سريعًا

التقليدية إلى االعتماد على المنصة االفتراضية.

للتركيــز على احتياجات الشــركة األكثر أهمية مثل ســامة وصحة

”البا” تبنت نهجا استباقيا سريعا وفق إستراتيجية
االستجابة المبكرة منذ بدء تفشي الجائحة
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خاصــا بموظفيها وتعتبرهــم ثروتها
اهتمامــا
تولــي البا
ً
ً
البشــرية .مــا الخطــوات التــي تتخذهــا الشــركة لتطويــر

وتماشيًا مع التزامنا بتمكين القوى العاملة الوطنية وتعزيز البحرنة،
أطلقنــا حديثا برنامج الجســر ،الذي نســعى من خاللــه إلى تطوير

العنصر البشري وإعداد الكفاءات الوطنية؟

الموظفيــن البحرينييــن مــن الدرجات غيــر اإلشــرافية وتزويدهم

باعتبارنا شــركة وطنية رائدة ،ننتهج سياسة ال تتمحور حول مجرد

بالمهارات الفنية والشــخصية على مدى  4ســنوات واختصار المدة

زيادة نسبة البحرينيين بين موظفينا وحسب ،بل ونطمح لما هو أبعد

الزمنية الالزمة بأكثر من النصف؛ ليصبحوا مؤهلين للتقدم للوظائف

مــن ذلك بكثير ،إذ نهدف من خــال برامجنا المختلفة لتمكين القوى

اإلشرافية عند إتمامهم البرنامج بنجاح.

العاملــة البحرينية وتزويدهــا بالمهارات الفنيــة واإلدارية الالزمة؛
من أجل تأســيس جيل واعد من القيادييــن المؤهلين والقادرين على

كما نركز في البا على التعليم المســتمر ونعتبره عنصرً ا أساســا من

حمل مســؤولية الشركة في الســنوات المقبلة .وعالوة على ذلك ،فقد

عناصر التدريب والتطوير إلحالل الموظفين في المناصب اإلدارية

عمدنا خالل الفترة الماضية لتركيز جهودنا واهتمامنا بالموظفين في
الدرجات غير اإلشرافية؛ وذلك بحثًا عن الكفاءات الشابة والطموحة

بالتعاون مع العديد من كبرى المؤسســات التعليمية المحلية والدولية
لتوفيــر برامــج تعليمية عالية الجــودة لموظفينــا المختارين لبرامج

التي تنبئ بمستقبل مشرق لخدمة الشركة ومملكتنا الغالية.

ماجستير إدارة األعمال وبرامج البكالوريوس والدبلوم.

وللحديــث بلغــة األرقــام ،تبلغ نســبة البحرنــة حاليًــا  % 83.7من

وللعلــم فــإن خططنــا التدريبية والتطويرية تشــمل توفيــر التدريب
المســتمر لجميع الموظفين في مختلــف جوانب العمل وفقًا لخلفياتهم

إجمالي القوى العاملة بالشركة ،ونهدف لرفعها خالل الفترة المقبلة.
وقــد أعلنــا حديثا عن ترقية  199موظفًــا بحرينيًا من مختلف دوائر

الدراســية واهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم المهنية وذلك من خالل

وأقســام الشركة ،بما يعكس التزامنا بتطوير الكفاءات الوطنية لتتقلد

الخطة التدريبية الشاملة التي أطلقناها في العام .2019

المناصب العليا من خالل برامج التدريب والتطوير المعدة خصيصً ا
من قبل الشركة.

وهنــا أود التأكيد أن طموحنا ال يقــوم على بناء نموذج عمل تجاري
فحســب؛ بل نهدف لالســتثمار في موظفينا وإعداد قياديي المستقبل

وفيما يخــص الخطوات التي اتخذناها في هــذا المجال ،فالمبادرات

في الشــركة بما يسهم في تحقيق رؤيتنا بأن نصبح في طليعة منتجي

عديدة ومســتمرة .فمن منطلــق إيماننا التام بــأن موظفينا هم الثروة

األلمنيوم.

الحقيقية لشــركتنا وهم حاضرنا المشرق ومستقبلنا الواعد ،ندرك أن
لبرامــج التدريب والتطوير دورً ا مه ًما في نمــو البا ،لذلك لم تتوقف
الشــركة يو ًمــا عن تقديــم التدريــب لموظفيها .ومواصلــة على هذا
المنــوال فإننا ال نألو جهدًا في تقديــم كل ما يصب في مصلحة تنمية
مهاراتهم الشــخصية والمهنيــة بما يعزز إنتاجية الشــركة ويضمن
إحالل الكفاءات البحرينية في المناصب العليا في الشركة.

نسبة البحرنة بلغت % 83.7
من إجمالي القوى العاملة
بالشركة ...وترقية  199موظفا
بحرينيا حديثا
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ما تطلعاتكم للفترة المقبلة؟

كمــا وضعنا أهدافنا للعام  ،2021التي ســيكون لها دور

يســودنا تفاؤل حذر ،ونعمل بال كلل أو ملل لبناء مستقبل

رئيــس في المحافظة على مكانة البــا في مقدمة صناعة

أفضل لشــركة البا واألجيال القادمــة .إننا متفائلون ألننا

األلمنيوم ،من خالل التركيز على أربعة محاور رئيســة

أثبتنا ألنفسنا بأننا قادرون على تجاوز مختلف التحديات

هي:

باالعتماد على الجهود المخلصة لموظفينا وعملنا كفريق

التميز في السالمة :إذ إن مسؤوليتنا كانت وستظل حماية

واحد ،وهو األمر الذي لمســناه فــي العديد من المواقف

كل موظف في الشركة.

خــال الســنوات الماضيــة .إال أننا نبقــى حذرين؛ ألننا
فــي عالم ملــيء بأنواع التحديات ،وليســت تلك المتعلقة

برنامج الحصالة :لدينا اعتقاد راسخ بأن خفض التكاليف

بالصناعة فقط ،إال أنها جميعًا تؤثر بشــكل أو بآخر على

مســؤولية الجميــع ،وأن إدارة التكاليــف ســتمكننا مــن

صناعــة األلمنيوم .لذلك ،فإننا متيقظــون ألي متغيرات

ً
مستقبل
البقاء في صدارة المنافســة ،وستضمن لنا أيضً ا

حولنا حتى نكون على أتم االستعداد لها.

مستدا ًما لموظفينا ومساهمينا.

وباألخــذ بعين االعتبــار المعايير الدوليــة التي تعتمدها

النظرة المســتقبلية :نركز على زيادة مبيعاتنا ذات القيمة

كبرى الشــركات العالميــة والتوجهــات العامة لصناعة

المضافــة في األســواق الدوليــة مع االلتــزام بمبادراتنا

األلمنيــوم حــول العالم ،فقد طرحنا أخيــرا رؤية ومهمة

المســتدامة حين االنتهاء في الوقــت المحدد من األعمال

وقيم الشــركة؛ لتمثل بذلك خارطة الطريق لنا في الفترة

اإلنشــائية بمشــروع مصنــع معالجة بقايــا بطانة خاليا

المقبلة تماشيًا مع هذه المعايير والتوجهات .وتتمثل رؤيتنا

الصهر ،والتقدم في مشروع األلواح الشمسية إلى جانب

الجديــدة فــي أن نصبح المنتــج األول لأللمنيوم لألجيال

المشــروعات المستدامة األخرى التي سيتم الكشف عنها

القادمة .ونســعى من خالل مهمتنــا لخلق القيمة الحقيقية

في الوقت المناسب.

لجميع األطراف المعنيــة والمجتمع من حولنا باعتبارنا
شركة مواطنة مســؤولة .فيما تتمثل قيمنا في توفير بيئة

العودة القوية :نهدف إلى تخطي التحديات استنادًا إلى ما

عمل آمنــة وخضراء ،والعمل كفريــق واحد ،وااللتزام

أثبتناه في الماضي من قوة أدائنا وقدراتنا اإلســتراتيجية

بأخالقيات العمل ،والســعي نحو التميــز ،والمرونة في

وقــدرة موظفينــا علــى التكيــف والتعامل مــع مختلف

العمليــات .ونأمل أن نبدأ حقبة مشــرقة جديدة للشــركة

الظروف.

محورها الســامة وتطوير العنصر البشــري والحوكمة
واالستدامة.

بلغ إنتاجنا
العام الماضي
1,548,500
طن متري وهو
األعلى منذ
بدء العمليات
التشغيلية
للشركة قبل
 50عاما
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ما أبرز إنجازات الشركة في اآلونة األخيرة؟

اســتدامة األلمنيوم نظير التزامها بمعايير األداء فيما يتعلق بحماية

تمكنــا خالل العــام المنصرم من تســجيل أعلى إنتاج لنــا منذ بدء

البيئة والمبــادرات االجتماعية والحوكمة ،والتــي تعطي البا ميزة

عملياتنا التشــغيلية قبــل  50عا ًما محققين  1,548,500طن متري

تنافســية في الوقت الذي نســعى فيه لتقديم منتجات مســتدامة ذات

بزيادة  % 13على أســاس سنوي مقارنة بإنتاج  1,365,005طن

قيمة مضافة ،إلى جانــب الميدالية البرونزية من منظمة التصنيف

متــري في العــام  .2019جاء هــذا اإلنجاز برغــم التحديات التي

والتقييم الدولية (إيكوفاديس).

واجهناها خالل العام  ،2020إال أننا رفعنا مستوى أدائنا التشغيلي
وأنهينا العام  2020بقوة .ويعود الفضل في هذا اإلنجاز إلى القوى

بالرغــم من توليــك دفة القيــادة في البا قبــل عام واحد

العاملــة من موظفي الشــركة وعمــال المقاولين الذيــن ارتقوا إلى

فقــط ،إال أنــك البحرينــي الوحيد ضمــن قائمــة "فوربس"

مستوى التطلعات وكانوا عند حسن الظن.

ألقــوى  100رئيس تنفيذي بالشــرق األوســط .كيف تعلق
على ذلك؟

أمــا على صعيــد الجوائز واالمتيــازات ،فقد حصــل خط الصهر

ال شك أن اختياري ضمن قائمة فوربس ألقوى الرؤساء التنفيذيين

الســادس للتوســعة في البا على جائزة أفضل مشروع صناعي في

في الشرق األوسط للعام  2021محل فخر واعتزاز لي .ويشرفني

الخليــج لهذا العام من مجلة  ،MEEDوحلت الشــركة في المركز

أن أكون سفيرً ا لشركة البا ومملكة البحرين في المحافل الدولية .إن

األول فــي الجوانب البيئيــة واالجتماعية والحوكمة بين شــركات

هــذا التقدير لم يكن ليتحقق لوال الدعم الكبير والمســتمر من رئيس

البحريــن بعد أن تصدرنــا قائمة شــركة  ESG INVESTللعام

مجلس إدارة الشــركة الشــيخ دعيج بن ســلمان بن دعيج آل خليفة

الثانــي على التوالــي .وفازت الشــركة بجائزتي الشــركة الرائدة

وأعضــاء مجلــس اإلدارة كافة ،ومســاندة فريــق اإلدارة التنفيذية

وجائــزة أفضــل متخصــص في مجــال عالقات المســتثمرين في

وجميع موظفي الشــركة .وأعتبــر نجاحي هذا نجاحً ا لشــركة البا

البحرين ضمن حفل جوائز جمعية عالقات المســتثمرين بالشــرق

ولكل موظف فيها ،كما أن نجاح أي فرد في الشــركة هو نجاح لنا

األوســط .كما حصدنا جائزة الســامة الدولية مع االستحقاق للعام

جميعًا ودليل واضح على العمل بروح الفريق الواحد.

 2020وفزنــا بجائــزة الميدالية الذهبية عن فئة الصحة والســامة
للعــام  2020مــن الجمعيــة الملكيــة لمكافحة الحوادث (روســبا)
للعام الســابع على التوالي .وحصدت البا كذلك  5جوائز دولية في
مجال الســامة من مجلس السالمة الوطني وهي جائزة القيادة في
السالمة للعام  ،2020وجائزة التميز المهني للعام  ،2020وجائزة
التحســن الكبير للعام  ،2020وجائزة السجل المثالي باإلضافة إلى
جائزة اإلنجاز المهم من مجلس السالمة الوطني بالواليات المتحدة
األميركيــة .وحصلــت البا على شــهادة األداء مــن منظمة مبادرة

أكثر من  24مليون ساعة عمل آمنة
دون أي إصابات مضيعة للوقت
خالل  ...2020الرقم األعلى في
تاريخ الشركة
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الوزير زايد الزياني لدى افتتاح ٔاحد المصانع

قاعــدة االقتصــاد الوطني ،إلى جانب حث الشــركات على التصدير

توطين االستثمارات العالمية
وطبقًــا للتقارير الصــادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والســياحة

لألســواق العالمية واألسواق المجاورة ،تأسيسًا على ثقة المستثمرين

ومجلــس التنميــة االقتصاديــة والهيئــات االقتصاديــة والصناعيــة

بالبيئة االســتثمارية في مملكة البحرين في شتى المجاالت الصناعية

واالســتثمارية األخــرى ،فإن جهــود مملكة البحريــن تركزت على

والتجاريــة والخدميــة ،والســعي لتعزيــز االســتثمارات المحليــة

إنشــاء المناطق الصناعية باعتبارها امتيازات جاذبة للمســتثمرين،

واستقطاب الصناعات النوعية والتنافسية وتوطينها بما يخدم السوق

ســواء بالنســبة لمنطقــة البحريــن العالمية لالســتثمار أو مشــروع

المحلية ،وبما يعزز من صادرات البحرين للمنطقة والعالم.

مرســى البحرين لالســتثمار ومنطقة البحرين اللوجســتية ،وتدشين

وعلى مدى ســنوات ،أطلقــت البحرين جملة مــن المبادرات بهدف

مركز المســتثمرين ضمن نظــام المحطة الواحــدة .وقطعت وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة شوطًا كبيرً ا في مجال الترويج للفرص

تعزيز القطاع الصناعي وتنويع تخصصاته وتفريعاته بحيث تضمن
رفع مســاهمته في الناتج اإلجمالي المحلي ،إضافة إلى زيادة قدرته

االســتثمارية لتوطين االســتثمارات العالمية في القطاعين الصناعي

االســتقطابية للكفــاءات الوطنيــة المؤهلــة ،وتوطين المشــروعات

والتجاري ،وفي ذات االتجاه مراجعة التشريعات واستحداثها وتوفير

الصناعيــة األجنبية األكثر ربحية من خالل منطقة البحرين العالمية

الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة ،واالســتعانة بالخبرات المحلية

لالستثمار ومشــروع مرسى البحرين لالستثمار .وفي ذات المسار،

والعالمية ،وهذا ما صرح به وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد

ووفق ما صرح به وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون

يأتي هدف زيادة التركيز على الصناعة كأحد أهم األهداف لتنويع مصادر الدخل دون االعتماد على النفط كمصدر أساس،

الزيانــي في فعاليــات ومحافل عدة باإلعالن عن توســيع األراضي

الصناعة أســامة العريض ،فإن الوزارة تتابع عن كثب مع الحكومة

ويشــمل ذلك فتح المجال أمام القطاعات الصناعية المتنوعة كالصناعات الصغيرة والمتوســطة والخدمات الهندسية

الصناعية أو إيجاد مناطق جديدة.

أراض للمشــروعات الصناعية ،األمر الذي سيســهم في
تخصيص
ٍ

بوصلة ”صنع في البحرين” وفق رؤية 2030

نحو تعزيز االستثمارات واستقطاب الصناعات
النوعية والتنافسية

جــذب مزيد مــن المشــروعات الصناعية ذات القيمــة المضافة ،ما

والبتروكيماويات والحديد والصلب ،ويرتكز هذا االتجاه على زيادة مشاركة القطاع الخاص في األنشطة الصناعية وكذلك

ســينعكس إيجابًا علــى االقتصاد الوطني مع افتتــاح مصانع جديدة،

في عملية صنع القرار ،وخلق آلية قانونية ومالية راســخة توفر البيئة المناســبة للمســتثمرين بمزيد من الشفافية من

ثقة بالبيئة االستثمارية

خالل اآلليات القانونية.

كل ذلــك يؤكــد أن قطــاع التصنيع هو أحــد القطاعات المســتهدفة

الســيما أن اإلعفاءات الجمركية التي قدمتها الحكومة أضافت دع ًما

مــن جانب الوزارة بالتعــاون مع مجلس التنميــة االقتصادية لتنويع

للحركة الصناعية والتجارية في المملكة بالشروط والمواصفات.
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منذ العام  ،2021شــرع مجلس التنمية االقتصادية في تنفيذ خطة الســتقطاب الشــركات إلى البحرين ،وإن تنامي المشروعات االستثمارية
والمصانــع العالميــة التي تتخذ من المملكة مقرً ا رئيسًــا ألعمالها مصدر فخر للبحرين .فالتســهيالت القائمة على الرؤى واالســتراتيجيات
الهادفة إلى تعزيز موقعها االستثماري بوابة لألعمال في المنطقة ،والحرص على ضمان سالسة عمل هذه المشروعات ضمن بيئة صناعية
عال ،كلها أمور أسهمت إلى حد بعيد في استقطاب العديد من الشركات العالمية.
صديقة ،والميزات التي توفرها على مستوى
ٍ

منطقة جمركية متكاملة
من المهم اإلشارة إلى أن منطقة البحرين اللوجستية هي من أوائل المشروعات على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق األوسط ،حيث
توفر بيئة رفيعة المســتوى للشــركات اللوجســتية العاملة بأعلى شــروط الجودة .وتم تصميم منطقة البحرين اللوجستية ،التي تتولى شؤون
الموانــئ والمالحة البحرية بوزارة المواصالت واالتصاالت تشــغيلها ،لكي توفر للشــركات المحلية واإلقليميــة والعالمية قاعدة للعمل في
منطقــة جمركيــة لإلفادة من موقع البحرين المتميز لخدمة األســواق في شــمال الخليج العربي والوصول إلى أســواق دول مجلس التعاون
الخليجي بشــكل ســريع واقتصادي ،ولعل أبرز مبادرات تطوير القطاع اللوجســتي في المملكة تطوير األطر والتنظيمات التشريعية لقطاع
الخدمات اللوجســتية ،التي تســمح بتملك المستثمرين من خارج المملكة ما نسبته  % 100من مراكز التوزيع اإلقليمية والخدمات اللوجستية
األخرى وتســهيل بيئة األعمال وتنافســية القطاع ،إلى جانب تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الخدمات اللوجستية ،عالوة على توحيد
الجهود الحكومية في ظل تشكيل لجنة عليا معنية بالقطاع اللوجستي.

قطاع الصناعات الفنية من ٔانشط القطاعات

أفضل منطقة "فاعلية اقتصادية"

أعمال اللوجستيات الحديثة
وانطالقًا من أهمية القطاع اللوجســتي كدعامة لالقتصاد ،ليس على

وصُنفــت منطقة البحرين اللوجســتية ضمن أفضــل المناطق الحرة

المســتوى المحلي بل اإلقليمي والعالمي ،وبروز االتجاهات الجديدة

المتخصصة في الشــرق األوســط كما ورد في تقرير نشــرته مجلة

عبر تبني الحكومات والشركات الكبرى تنفيذ مشروعات استثمارية

"إف.دي.آي" األميركيــة المتخصصة في االقتصاد والصناعة ،وقد

مجدية في هذا القطاع ،تم إنشــاء منطقة البحرين اللوجستية في العام

جــاءت منطقة البحرين اللوجســتية في المرتبة العاشــرة ضمن فئة

 2008على مساحة قدرها كيلومتر مربع من األرض المحاذية لميناء

أفضل منطقة لوجســتية الفاعلية االقتصادية من بين مناطق التجارة

خليفة بن ســلمان .وتتميز المنطقة بموقعها االســتراتيجي واتصالها

الحرة للمســتقبل في الشــرق األوســط للفترة بيــن  2011و،2012

بشبكة النقل ،ما يؤهلها ألن تلعب دورً ا مه ّمًا في قطاع النقل البحري

وتعتبر منطقة البحرين اللوجستية منطقة جمركية حرة تتميز بخدمات

والموانــئ بالمملكة .وتحتل المنطقة مســاحة رئيســة داخل الميناء،

جمركيــة على مدار الســاعة ،حيث تتيح للمســتأجرين قيمة مضافة

ً
مكمــا للميناء الجديــد ولتوفير جميع
وهــي مصممة لتكون جــز ًءا

بالنســبة إلى عمليات التصدير واالســتيراد وإعــادة التصدير .وإلى

المرافق الالزمة ألعمال اللوجســتيات الحديثــة والخدمات المضيفة

جانب ذلك فإن منطقة البحرين اللوجســتية تتميز بموقع اســتراتيجي

للقيمة لشــركات يتم اختيارها بعناية ،يشــترط فيها أن تتمتع بمركز

وأسعار تنافســية وخدمات ذات جودة عالمية عالية المستوى ،وذلك

قوي لالســتفادة مــن المزايا الخاصــة لمركز البحريــن المتميز في

من خالل ســرعة مناولة البضائع وقربها من ميناء خليفة بن سلمان

الخليج العربي.

المتطور ،ما ساعد على استقطاب عدد من الشركات الرائدة من أجل
تأسيس ومزاولة أعمالها في بيئة تجارية متكاملة في مملكة البحرين.

زيارة وفد لمنطقة البحرين العالمية لالستثمار

مرئيات وأسس طموحة

والتطوير العلمي والتقني.

ويمكن تلخيص اإلســتراتيجية الصناعية للبحريــن في كونها خطة

 -تحسين فعالية أداء الحكومة وقطاع األعمال.

طموحــة تتركز على فتح مجاالت قطاعــات جديدة لخلق صناعات

 -إصالح وتطوير التشريعات لدعم األعمل.

ذات ربحيــة عالية وصديقة للبيئة من شــأنها أن توفر وظائف ذات

 -توفير مزيد من الحوافز المشجعة لالستثمار الصناعي.

أجور مرتفعة ترتكز على عمالة ماهرة ،ويتوقع لهذه اإلســتراتيجية

 -جذب االســتثمارات األجنبية المباشرة من خالل الشركات متعددة

عند تطبيقها أن تساهم في زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية

الجنسيات.

فــي الناتج المحلي اإلجمالي بثالثة أضعاف ما هو عليه اآلن .كذلك

 -اســتحداث صندوق لتمويل البحــث والتطوير للشــركات الثنائية

تشير التوقعات إلى أن تنفيذ هذه اإلستراتيجية سوف يسهم في خلق

والمتعددة.

نحــو  30ألف فرصة عمــل تقريبًا % 75 ،منها ذات أجور مرتفعة

 -استحداث مركز ابتكار للقيام باألبحاث الهندسية التطبيقية المتعلقة

نســبيًا ،وتســتقطب أيد عاملة تتــراوح مهاراتها ما بين المتوســطة

بالصناعة في القطاعات الحيوية.

والعالية ،وهذه هي األسس:

 -توقيع اتفاقات الستقدام الشركات متعددة الجنسية لالستثمار ولتقديم

 -تقويــة المجموعــات والروابــط باســتحداث صناديــق لتمويــل

خدمات البحث والتطوير لها من خالل مراكز البحث المحلية.

االستثمارات وتشجيعها.

 -إعطــاء األولوية للصناعات التحويلية للحصول على المواد الخام

 -بنــاء المقدرات االبتكارية من خــال مراكز تقديم خدمات البحث

أو اللقائم المتوافرة محليًا.
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المنطقة التجارية األميركية مثاال

انطالقًا من هذا المبدأ ،وقعت البحرين اتفاقات تعاون في المجاالت

االستثمارية ،وعلى رأسها القطاع الصناعي ،مع العديد من الدول
مهــا الدول كتايلند ،المغرب ،البرازيــل ،ألمانيا ،إيطاليا وغيرها،
وهو ما انعكس بالفعل على التعاون المشــترك وتوسع الفرص مع
سمو ولي العهد رٔييس مجلس الوزراء يدعم االتفاقات المشتركة

التعاون مع ٕايطاليا في  6قطاعات

البلــدان التي أبرمت االتفاقات معها .ونضرب على ســبيل المثال
ال الحصر ،مذكرة التفاهم بيــن وزارة التجارة األميركية ووزارة
الصحة والتجارة والســياحة في مملكة البحريــن ،التي تهدف إلى

استقطاب االستثمارات العالمية للمساهمة
في نمو االقتصاد الوطني

البحرين تبني مزيدا من الشراكات بمجاالت
التعاون الصناعي

إنشــاء منطقة تجارية أميركية في مملكــة البحرين ،وهذا يؤكد أن
مملكة البحرين ،كشريك تاريخي استراتيجي مع أميركا ،تتوافر فيها
الفرص االقتصادية التي تمثل فرصة مثالية للشــركات األميركية
لالستثمار ولتوسيع أعمالها من خالل المنطقة التجارية األميركية
في مملكة البحرين ،ما يفتح آفاقًا أوســع لتعزيز العالقات التجارية
المشــتركة بين البلدين وفقًا لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة
البحريــن والواليات المتحدة األميركية ،فإنشــاء المنطقة التجارية
األميركيــة فــي المملكة له كبير األثر تعزيــز التعاون االقتصادي
والتجاري والصناعي ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو

يؤكــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة أن مملكة البحرين

آفاق أبعد ،كما ستباشر الواليات المتحدة ومملكة البحرين الترويج

تدعم بناء شــراكات إستراتيجية مع الدول الصديقة وتعزيزها وتحقيق مزيد من الشراكات ،من خالل الزيارات المتبادلة

للمنطقــة التجاريــة األميركيــة كمركز إقليمي للتجــارة والتصنيع

على مختلف المستويات في تدشين مزيد من التعاون الثنائي ،والتطلع نحو مزيد من االتفاقات والتعاون في مجاالت

والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات األميركية في مملكة

التعــاون الصناعــي التي تمثل أحد القطاعات الحيوية التي تســعى البحرين لمواصلة تطويرها بما يســهم في خلق

البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

فرص نوعية واعدة.

االتفاقات بين البحرين وتايلند تعد من ٔابرز عالقات التعاون
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اتفاقات مع ماهاراشاترا الهندية

اتفاقات بحرينية ٔالمانية فتحت ً
ٓافاقا جديدة

التعاون بين البحرين والمغرب اقتصاد ًيا وسياح ًيا

النقل الجوي واستقطاب المصانع

أكثر من  300مليون يورو
رئيــس جمهورية تتارســتان ،حيث تتوافر فرص اســتثمارية واعدة

بالتأكيــد ،يمثــل مجال النقل الجوي ركنًا رئيسًــا فــي دعم االقتصاد

بين مملكة البحرين وجمهورية تتراستان في قطاعات عدة ،كالقطاع

الوطنــي لكل الدول ،ولنعد ً
قليل إلى العام  2016الذي مثل االهتمام

النفطــي والزراعي والغذائي ،وفق الشــروط الميســرة واألســعار

المتتابــع من جانب مملكة البحرين لتطويــر التعاون في قطاع النقل

التنافســية التي تقدمها حكومة البحرين للمســتثمرين األجانب ،التي

وتنميتــه ،فعلى هامــش الدورة الرابعــة لمعرض البحريــن الدولي

تســاهم في تشجيع الشركات لالســتثمار في البحرين واتخاذها مقرً ا

للطيــران ،وقعــت البحريــن على مجموعــة من اتفاقــات الخدمات

لعملياتها ،الســيما منطقــة البحرين العالمية لالســتثمار ،التي تعتبر

الجوية ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين وبعض الدول الشــقيقة

ً
مستقبل ،وقد أبدت العديد من الشركات
مكانا متميزا إلنشاء مصانع

والصديقة ،المتمثلة في كل من المملكة العربية السعودية ،جمهورية

اهتما ًمــا بزيارة البحريــن للنظر في الفرص االســتثمارية المتاحة،

مصــر العربيــة ،جمهورية التشــيك ،جمهورية جورجيــا ،المجر،

باعتبار أن تتارســتان أكبر منتج للمواد الغذائية والزراعية ،وتصعد

وجمهورية باكســتان اإلســامية ،وهناك مثال آخر تزامن مع زيارة

مؤشرات الصناعات البتروكيماوية فيها.

غرفتا الصناعة البحرينية والبرازيلية

وفي شهر فبراير من العام الماضي  ،2020أعلنت وكالة التجارة اإليطالية ( ،)ICAعن افتتاح مكتب لها في البحرين بعد توقيع اتفاقية مع
مجلس التنمية االقتصادية البحريني ( ،)EDBوتســعى االتفاقية إلى تعزيز فرص التجارة واالســتثمار والتعاون بين القطاعات االقتصادية
اإلســتراتيجية في كال البلدين ،بما في ذلك التصنيع واللوجســتيات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والســياحة والبناء
والنفــط والغــاز .واالتفاقية ،التي من المتوقع أن تزيد من تطوير التعاون االقتصادي الثنائي بين البحرين وإيطاليا ،هي واحدة من العديد من
االتفاقات التي تبلغ قيمتها اإلجمالية  330مليون يورو.
ويستهدف مجلس التنمية االقتصادية الذي نجح في استقطاب  92شركة إلى مملكة البحرين في العام  2018يبلغ مجموع استثماراتها 314
مليون دينار ( 830مليون دوالر) ،خلق أكثر من  4700فرصة وظيفية في الســوق المحلية ،الســيما االســتثمارات في قطاعات التصنيع
والخدمات اللوجستية ،والسياحة والعقارات ،والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا معلومات االتصاالت والخدمات المالية ،ويأتي
ذلك ضمن إطار عمل المجلس في استقطاب وتشجيع االستثمارات للمساهمة في تنمية االقتصاد والمساهمة في خلق فرص العمل في السوق
المحلية وفقًا لمبادئ رؤية البحرين االقتصادية .2030
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ويمكــن االســتدالل على الجهــود المبذولــة لتنمية القطــاع الصناعي من
خــال الدور الذي تلعبه غرفة صناعة وتجارة البحرين ،فهناك العديد من
التحديــات واألولويات من الركائز للمرحلة المقبلة كما يصف رئيس لجنة
الصناعة والطاقة حامد الزياني؛ ألن القطاع الصناعي من أهم القطاعات
االقتصاديــة المعتمــد عليهــا في تنويع مصــادر الدخل تالقيًــا مع الرؤية
اإلستراتيجية االقتصادية  ،2030ومن أبرز محاورها توفير البنى التحتية
ومقومات النجاح من جانب الدولة وفتح المجال أمام القطاع الخاص لمزيد
من الفرص االستثمارية.
وتتجه الغرفة الصناعية نحو وضع الخطط والدفع في اتجاه التركيز على
الصناعات التحويلية التي تعطي قيمة مضافة لالقتصاد الوطني من خالل
المردود المالي الذي يفوق مردود بيع المواد الخام ،إضافة إلى إيجاد آالف
الفرص الوظيفية ،وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين البحرينيين من خالل
الصناعات التحويلية واالســتثمار فيها ً
بدل من التوجه نحو قطاعات تشهد
فائضًــا في الســوق المحلية كالقطاع العقاري وغيره مــن القطاعات ذات
التشــبع ،والتفكير في وضــع حلول للتحديات ومنهــا القوانين واألراضي
الصناعيــة ،إضافة إلى الرســوم والضرائب ،فالقطــاع الصناعي بحاجة
مســتمرة إلى تطوير قوانين االســتثمار فيه بما يتناســب مع المنافسة التي
تشهدها المنطقة في جذب رؤوس األموال.

فتح المجال أمام القطاع الخاص
لمزيد من الفرص االستثمارية
ولخبرته الطويلة كونه رجل اقتصاد وبرلمانيا ســابقا ،يرى رجل األعمال

هل تتوافر مقومات النجاح للمنتج الوطني؟

عثمــان الشــريف أن "االهتمام بدعــم القطاع الصناعــي ينطلق من كونه
أساســا لدعم االقتصاد الوطني في مملكــة البحرين ،وبالتأكيد هناك حاجة
تفرضهــا المرحلة الحالية والمســتقبلية لتحقيق النمــو االقتصادي وتنويع

التركيز على الصناعات التحويلية كقيمة
مضافة لالقتصاد الوطني

مصادر الدخل واســتقطاب االســتثمارات المشــتركة البحرينية األجنبية،
لكننــي أود التركيــز على أن المســتثمر ،ســواء كان بحرينيًــا أم أجنبيًا،
لــن ينظر إلى وضع عالمة صنع في البحرين فحســب ،مــا لم يجد أمامه
منظومة من االمتيازات والحوافز الجاذبة والمهيئة للنجاح".
ويوضــح أن "وجــود امتيازات وتســهيالت هي نقطة الجــذب لمزيد من

هل تتوافر مقومات النجاح للمنتج الوطني البحريني؟ سؤال يشير لمنطلقات حقيقية تكشف مدى القدرة على إيجاد

المشروعات االستثمارية في القطاع الصناعي ،أما إذا تحدثنا عن الظروف

صناعــات قــادرة على الوصول إلى األســواق ،ليس على المســتوى المحلي فحســب ،فهذا نطاق صغيــر ومحدود ،ولكن

االقتصادية التي نمر بها في الوقت الراهن بســبب جائحة كورونا ،ســنجد

على مستوى أسواق منطقة الشرق األوسط والعالم كذلك.

أن الكثير من المشروعات تأثرت كثيرًا وبعضها أغلقت أبوابها ،وبعضها

وبالنظــر إلــى مــا يطرحه رجــال الصناعــة واالقتصاد واالســتثمار وكذلــك األفــكار التي يطرحهــا الباحثــون االقتصاديون،

متعثرة بدرجة كبيرة ،وهذه تحتاج إلى دعم وتمويل".

يمكــن الوقــوف علــى جملــة من المقومات المهمــة التي تتوافر فــي مملكة البحرين كأســاس للصناعــة ،فتوافر المواد

ويلفت إلى أن "التسهيالت التي تمثل أساسًا قويًا للمستثمر ،سواء في البنية

الخــام كالنفــط والغــاز والمنتجات البترولية واأللمنيوم والحديــد ،ووجود األجهزة الحكومية الرســمية المنظمة للقطاع
الصناعــي واالســتثماري ،عــاوة علــى الخدمات اللوجســتية من أنظمة حكوميــة ودعم فني وتكنولوجيــا وقوى وطنية

عثمان الشريف

القطاع الصناعي.

تنمية االستثمار في ظروف صعبة

متمكنــة ،كل ذلــك يشــير إلــى وجود بنية تحتية صناعيــة تفتح المجال لصناعات حيوية في بيئة خصبة لالســتثمار في

حامد الزياني

التحتيــة أو المصروفات أو توافــر األراضي بإيجارات محفزة ،ومصادر
الطاقــة كالكهرباء والغاز في المناطق الصناعية ،البد من مراعاتها ،وكل
هــذه المرتكــزات تمثل المحور األســاس الذي يعتمد عليه المســتثمر في
القطاع الصناعي أو غيره من القطاعات للنجاح واالستمرارية".
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تنويع االمتيازات والحوافز التي تشجع
المستثمر البحريني واألجنبي
”قوانين االستثمار” واألراضي
تمثل تحد ًيا لقطاع التصنيع
أمام المنافسة

حسن فخرو
جالل العالي

إستراتيجية التنمية
االقتصادية

إزالة المعوقات أو ًلا

انطالقًا من دور القطاع الصناعي الذي يفرض نفســه مساندا للتنمية

في قطاع الصناعة بما يتناســب مع قوانين وسياســات التوظيف في

االقتصادية في الدولة ،يمكن القول إن القطاع الصناعي دخل مرحلة

البالد .فعلى ســبيل المثــال صناعة األلمنيوم صناعــة متقدمة وتنتج

ويدرك رجل األعمال جالل العالي أن هناك العديد من التحديات كما

بالقدرة على إيجاد منتجات تحظى بالطلب في الســوق ،وحين ننظر

جديدة بتوجهات الدولة نحو تطوير هذا القطاع وتذليل ما يواجهه من

حوالي  500ألف طن ســنويا ،وسترتفع إلى  750ألف طن ،ووجود

أشــار إليها الكثير من المتخصصين والمســتثمرين ،وال نتحدث هنا

إلــى قطاعــات صناعية عديــدة في البحريــن ســنجدها مغطاة ،من

معوقــات ،وهذا ما طرحه وزير الصناعة والتجارة األســبق الخبير

الشــركات المتفرعــة القائمــة علــى هذا الخــام كشــركات جرامكو

عن الفترة الصعبة بسبب جائحة كورونا التي أصابت كل القطاعات

المنتجــات البترولية إلــى األلمنيوم إلى مواد البنــاء إلى الصناعات

االقتصادي حسن فخرو من واقع تجربته ،ووضع معالم إستراتيجية

وبلكســكو وميــدال ،وغيرها ،يحتــم تطوير وتفريع هــذه الصناعة،

بانعكاســاتها السلبية المؤثرة ،لكننا نتحدث  -ونحن ننظر إلى القطاع

التحويلية مــرورً ا بما تنتجــه المصانع الصغيرة والمتوســطة ،لهذا

خاصــة بالتنمية الصناعية انطالقا من اهتمــام الحكومة في المرحلة

الصناعي أو دعني أسميه "قطاع اإلنتاج المتنوع"  -عن القدرة على

يمكــن أن ينجح منتج بحرينــي "مكرر" ،أي تنتجــه مصانع قائمة،

الحالية لإلســراع بدفع القطاع الصناعي إلى األمام بما يتناســب مع

وتأكيد عامل القيمة المضافة ليرتفع الدخل العام ،والخاص ،من خالل
هذه الصناعة ومشــتقاتها ورقيها ،وبالقدر نفســه يخلق أسواقًا محلية

التعامل مع مختلف الظروف وعلى إثبات وجوده في السوق المحلية

لكنه مطلوب وعليــه طلب كبير محليًا وخليجيًا ،لهذا البد من إجراء

متطلبات المرحلة المقبلة للتنمية الصناعية في البالد.

لتصريــف هذا المعدن ،ليقلل عامل المجازفــة والتقلبات االقتصادية

واإلقليمية.

دراســات الجدوى المتعمقة ،فأي مشــروع محكم ومدروس من كل

والمخاطر األخرى ،ويخلق بالتالي فرص عمل محلية جديدة متقدمة

النواحــي ،فإن الدولة هنا ســتوفر كل متطلبات نجاحه من األراضي

كيــف ذلك؟ يــرى فخرو أن الدفع بالصناعــات التحويلية ذات القيمة

ومطلوبة ،وكذلك الحال بالنســبة إلــى الصناعات األخرى كصناعة

لدينا في مملكة البحرين ،كما يرى العالي ،توافر المواد الخام بنســبة

الصناعية إلى الدعم اللوجستي والتسهيالت واالمتيازات ،فهذا هدف

المضافــة العالية ،التي تســتعمل منتجات الصناعات األساســية في

البتروكيماويــات وصناعة الحديد والصلب وغيرها ،فمن أهم ركائز

تقارب  % 60ســواء من المشــتقات البترولية أو األجهزة الرســمية

محوري في رؤية .2030

عمليــات اإلنتــاج ،يؤدي فــي النهاية إلــى زيادة في معــدالت النمو

اإلســتراتيجية االهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من

االقتصــادي ،آخذين في االعتبار ضــرورة خلق فرص عمل نوعية

أهمية في خلق فرص عمل وكونها كذلك تحظى بقيمة مضافة عالية.

المنظمة للعمل بشــكل متقــدم للغاية ،لكن االتجــاه المطلوب مرتبط
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الصناعات الصغيرة
والمتوسطة قادرة على
خلق فرص عمل جديدة
وفــق توجهــات مملكــة البحرين ومــا احتوتــه الرؤية
اإلســتراتيجية  ،2030فإن ركائز عدة تمكن من التحول
نحــو تنويع مصــادر الدخل ،وعلى أعلــى قائمتها تأتي
مخرجــات القطــاع التصنيعي ،خصوصا مــع التحول
التكنولوجــي واســتخدام الــذكاء االصطناعــي .ويؤمن
حســين نوار ،إداري تنفيذي بشــركة الحداد للسيارات،
أن البحريــن تمتلك من الطاقات والقدرات اإلبداعية بين
أبنائها ما يفتح مجاالت واســعة ،وكلنا كبحرينيين نشعر
بالفخر حين نرى بالدنا في موقع الصدارة والريادة.

حسين نوار
تداول اسم البحرين عالم ًيا

إحسان بوحليقة
إعادة هيكلة القطاع الصناعي

ويعبر عــن ذلك بالقول "بكل صراحة ،أنا مع أي قطاع
صناعي يرفع من شــأن الصناعة في البحرين؛ ألن ذلك
يحقق هوية خاصة ومميزة على مســتوى منطقة الشرق
األوســط ،وبهذا يمكن أن نرى مع التوســع في مجاالت
التصنيع على اختالفها ،تداول اســم (صنع في البحرين)
فــي جميع أنحاء العالم كبلد صناعي نطمح أن يكون من
الدرجة األولى".
وفي شــأن المجــاالت التي يمكن أن تنجــح البحرين في
دخولهــا كصناعة ،نحن نرى بالفعل مجاالت وقطاعات
عديــدة تنوعت بين المؤسســات الصغيرة والمتوســطة
والكبيــرة ،والدولــة ماضية في اســتحداث التشــريعات
واألنظمة التي تتفق مع الرؤية اإلســتراتيجية ،والتحول
نحــو الصناعــة المتقدمــة ،خصوصً ــا علــى مســتوى
التكنولوجيا والذكاء االصطناعي.

تتجلى توجهات القطاع الصناعي ،ليس على مستوى البحرين فحسب،
بل على مســتوى دول مجلــس التعاون الخليجي ،في إيجاد مســارات
القتصــاد صناعي متنــوع ،وقد طرح "منتــدى البحرين االقتصادي"
على مدى ســنوات موضوعات تتعلق بتبني تنويع القاعدة االقتصادية.
ويــرى الخبير االقتصادي إحســان بوحليقة أن مــن الضرورة بمكان
التفكير في تنويع الصناعات بمنأى عن التحوالت والتقلبات في السوق
العالمية للغاز والنفط على المدى الطويل ،إلى جانب إيجاد فرص عمل
للمواطنين في القطاع الصناعي ،وتوفير مزيد من المعرفة والتحضير
لعملية االنتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط والغاز.
ومــن المتطلبات الجوهرية كما يرى بوحليقة ،أو التحدي الحقيقي كما
يصفه ،هــو إعادة هيكلة القطاع الصناعي ،والهدف من ذلك تحســين
وتطويــر هــذا القطاع لزيــادة مســاهمته بالدخل الوطنــي لالقتصاد،
ويتطلــب ذلك االتجاه للصناعات للصناعــات المعرفية المرتكزة على
البحث والتطوير واإلبداع ،وليس على الموارد الطبيعية ذات المردود
العالــي من القيمة المضافة لالقتصــاد ،من حيث توفير فرص وظيفية
قيمة وفرص استثمار تتكامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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ٕانتاج الحديد سنو ًيا يتجاوز ٓ 10االف طن

فمنذ أن تســلم المغفور له ســمو األمير خليفة بن سلمان (رحمه هللا) السلطة التنفيذية في دولة البحرين العام ،1961
عمــل على عدم االعتماد الكلي على النفط كمصدر للدخل؛ نظرا النخفاض االحتياطي وبالتالي انخفاض مســاهمته
في االقتصاد الوطني ،وهذا هو أحد األســباب التي دفعت ســموه منذ بداية الستينات إلى وضع برنامج مكثف للتنويع
االقتصــادي باســتغالل المواد الطبيعية الموجودة فــي البحرين مثل الغاز وتحويلها إلى قيمة مضافة أو اســتخدامها
كمصــدر للطاقة ،كما أن موقع البحرين الجغرافي الوســيط بين األســواق الصناعية الرئيســة فــي العالم إضافة إلى
سياسة تشجيع االستثمار األجنبي ،كان لهما دور في استقطاب الشركات األجنبية التي أبدت اهتماما بإنشاء صناعات
في البحرين.
آنــذاك ،تمكــن مكتب الحكومــة للتطوير واإلنماء ،الذي كان يرأســه الراحل الكبير ،من تحقيق نجاح كبير لتنشــيط
الوضع االقتصادي في البالد ،وكســر الحاجز الوهمي الذي فرضته إيران بادعاءاتها ،فقد أعلن في مؤتمر صحافي
عقــد في فندق "دروشســتر" في لندن يوم  1أكتوبر من العام  ،1968أنه ســوف يقــام مصهر لصناعة األلمنيوم في
البحرين ،وســبق اختيار الموقع إجراء دراســات إلنشاء هذا المصهر في كل من نيوزلندا وأيسلندا والنرويج ،إال أنه
تم اختيار البحرين لتوافر الطاقة لديها ،وكذلك لموقعها الجغرافي الوسيط بين األسواق الصناعية الرئيسة في العالم.
إن أحــد العناصر الرئيســة في عملية صهر األلمنيوم هي الطاقة ،إذ تقــدر كلفة هذا العنصر بنحو  % 20من الكلفة

فقيد الوطن الراحل الكبير خليفة بن سلمان وضع
أسس النقلة الصناعية في البالد

تعرف على أشهر الصناعات والمنتجات من
البحرين إلى العالم
مهما في تطور وتوسع القطاع الصناعي ،وقد يجهل آخرون
ربما يعلم كثيرون أن هناك صناعات بحرينية تمثل عص ًبا
ً

ً
ملحوظا ،حتى
ما أهم الصناعات التي اشتهرت بها البحرين ،فقد شهد القطاع الصناعي منذ مطلع الستينات تطو ًرا
نظرا لجودة إنتاجها وتميزها.
وصلت منتجات مصانع البحرين إلى معظم دول العالم؛
ً
ومنذ تلك الحقبة ،وضع فقيد الوطن الراحل الكبير ســمو األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة (طيب اهلل ثراه) أســس االنتقال إلى
عالم الصناعة الحديثة وفق ما وثقه الكاتب توفيق الحمد في كتاب "خليفة بن سلمان ..رجل وقيام دولة" ،فبعد أن كان القطاع
الصناعــي ســابقً ا مقتصــ ًرا فقــط على بعــض الصناعــات المحلية اليدوية ،مثل صناعات الســفن والمنســوجات واألشــرعة ،دخلت
مملكــة البحريــن عصــر الصناعات الثقيلة مثل صناعــة األلمنيوم "مصنع صهــر األلمنيوم" وصناعة البتروكيماويات والبالســتيك
والصناعات الغذائية والدوائية ،والشــركة العربية إلصالح وبناء الســفن ،وشــركة كريات الحديد ،والعديد من المناطق الصناعية
التــي أقيمــت فــي البحريــن ،إضافة إلى حصــول مصانعها على شــهادات "آيزو العالميــة" ،التي تعتبر من أفضل شــركات الجودة
والمقاييس في العالم.

اإلجمالية ،وتأتي بعدها المواد الخام والعمالة والمعدات وغيرها ،ونظرً ا لتوافر الغاز الطبيعي فقد اختارت مجموعة
من المســتثمرين األجانب في شهر مايو العام  1968البحرين كموقع لها إلنشاء مصهر لتأمين احتياجاتها من معدن
األلمنيوم ،فكان أن تأسست شركة ألمنيوم البحرين "البا" في شهر أغسطس من العام .1968
ومن أجل االســتغالل األمثل لمنتجات مصهر البحرين ،تم إنشــاء العديد من المصانع التحويلية المعتمدة أساسا على
منتجات البا كمادة خام رئيســة لعمليات الصناعة .ففي العام  1972تم إنشــاء شــركة البحرين الدولية لرذاذ المعادن
إلنتاج بودرة وكريات األلمنيوم المســتخدم في صناعة األصباغ وقطع غيار الســيارات وصناعة الحديد ،وتبع هذا
المصنع إنشــاء شــركة البحرين لسحب األلمنيوم "بلكســكو" العام  1977بطاقة إنتاجية تبلغ  6آالف طن ،وتم زيادة
الطاقة اإلنتاجية إلى أكثر من  20ألف طن موزعة حســب وحدات اإلنتاج "مقاطع ألمنيوم ،طالء المعادن ،الصهر
والفبركة" ،وقد ترتب على إنشــاء هذه الشــركة قيام العديد من رجال األعمال في البحرين بإنشــاء مصانع صغيرة
ومتوســطة لصناعة وفبركة األلمنيوم إلنتاج األبواب والنوافذ والشــبابيك والمطابخ والتشكيالت المختلفة من مقاطع
األلمنيوم المنتجة من قبل "بلكســكو" ،ويتم تســويق منتجات الشركة في السوق المحلية بنسبة  % 20وتصدير باقي
المنتج إلى األســواق الخليجية والعالمية بنســبة  .% 80وفي العام  1977تم إنشاء شركة ميدال للكابالت المحدودة،
وهي شركة بحرينية سعودية مساهمة بنسبة  % 50لكل جانب ،وتقوم بتصنيع الكابالت والوصالت الكهربائية من
األلمنيوم ،ويتم تسويق منتجات الشركة في أسواق الشرق األوسط والشرق األقصى واألسواق األوروبية.
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درفلة األلمنيوم

مئــات اآلالف مــن العجالت وســبائكها ،ويتم تســويق المنتج على

مشروعات هندسية من الحديد

في العام  1986بدأ اإلنتاج في أول مصنع درفلة في منطقة الخليج،

مزودي مصانع السيارات في أوروبا مثل شركة  BMWوغيرها،

وهو مصنع شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم (جارمكو) ،وهي شركة

وكذلك أسواق الشرق األقصى.

إلى البراغي
تولــي مملكــة البحريــن اهتما ًمــا
كبيرً ا بقطاع الصناعات الهندسية؛
لما تمثله هذه الصناعات من أهمية
تتمثل في كونها الصناعة المغذية
الرئيســة للصناعــات األخــرى.
وقد تم إنشــاء مصنع كبير إلنتاج
كريــات الحديــد "كريات أكســيد
الحديد" وهــو المصنع الوحيد في
دول مجلــس التعــاون الخليجــي،
وذلك فــي أكتوبــر  1985بطاقة
تصميميــة تبلــغ  3مالييــن طــن
ســنويًا .وإلــى جانب ذلــك فإنه تم
في الشركة العربية لبناء وإصالح
السفن "أسري" ،التي تأسست في
نوفمبــر  1974برأس مــال قدره
 340مليون دوالر الســتقبال الســفن العمالقة التــي ال تقل حمولتها
عــن  500ألف طن لغــرض القيام بعمليات بنــاء وإصالح وصيانة
الناقالت العمالقة ،تم تشــغيل التوســعة الكبيرة التي مكنت "أسري"
من استيعاب السفن الصغيرة والمتوسطة التي تأتي لإلصالح وتمثل
نحو  % 70من مجموع الســفن الوافدة ألحواض الشــركة ،هذا إلى
جانب المشروعات الهندسية األخـرى والمتميزة كمشروع شو -ناس
لتصميم وإنتاج أنظمة األنابيب مســبقة الصنع ،وهي شركة تأسست
في مارس  1994برأس مال قدره  2.8مليون دينار بحريني وبطاقة
تصميمية قـــدرها  17ألف طن ســنويًا .تأتي هذه المشــروعات إلى
جانب عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتركز نموها في
مشــروعات الحديــد المطاوع إلى جانب صناعــة المكيفات الهوائية
التي تعتبر من الصناعات المتميزة في البحرين ،وهناك مشــروعات
هندســية أخرى كصناعة المســامير والبراغي والمبردات ومعدات
الطبخ والمستشفيات وغيرها ،والتي تزداد يو ًما بعد يوم.

مســاهمة خليجيــة تبلغ حصــة مملكة البحرين فيهــا  ،% 38وتقوم
الشــركة بإنتاج المنتجات المدرفلة والرقائق المعدنية المعاد درفلتها

صناعة السبائك المعدنية

ودوائر األلمنيوم واأللواح الملفوفة وغيرها ،ويتم تسويق المنتجات

تم إنشــاء شــركة البحرين لتصنيع الســبائك المعدنيــة "بامكو" في
العام  1996إلنتاج ســبائك ألمنيوم مختلفة النســب من الســيليكون
بغرض استخدامها في المنتجات المسبوكة من قطع غيار السيارات
وغيرها ،ويساهم في هذا المصنع مستثمرون بحرينيون مع أجانب،
ويتم تســويق المنتجات في أوروبا والشرق األقصى وآسيا .إن تتبع
مســار نمو الصناعــات التحويلية فــي الدول المتقدمــة يؤكد حقيقة
أن الصناعــات الهندســية في طليعــة الصناعــات الصاعدة ،وليس
ثمــة مبالغــة في القــول إنه إذا كان مســتوى النمــو الصناعي يعبر
عن مســتوى النمو االقتصادي ،فإنه مما ال شــك فيه أن درجة نمو
الصناعات الهندسية تعتبر مؤشرً ا لدرجة النمو الصناعي.

فــي بلــدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشــرق األوســط
والشرق األقصى وأوروبا.
العجالت وسبائكها
وفي العام  1993بدأ اإلنتاج في شركة عجالت األلمنيوم "الوويل"
المتخصصة في تصنيع عجالت الســيارات شــبه المصنعة وسبائك
العجالت ،إذ قام مســتثمرون من البحرين بالدخول في شــراكة مع
أحد المصانع األجنبية بنسبة  % 51بحريني و % 49أجنبي ،وينتج

ٔالمنيوم ٔالبا ٔاولى الصناعة الثقيلة

قطاع الصناعات الغذائية والدوائية
يعتبــر قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الصناعية المهمة في
مملكــة البحرين ،وكما نعلم فإن المفهــوم العلمي للصناعات الغذائية
يتمثــل فــي العمليــات التحويليــة مثل التجفيــف والتبريــد والتجميد
والمعالجة البيولوجية والكيمائية والتعبئة التي تجري على المنتجات
الزراعيــة والحيوانية والمياه لتحويلها إلى منتجات نصف مصنعـــة

قطاعا حيو ًيا في السوق البحرينية
تمثل الصناعات البالستيكية
ً

أو نهائيـــة .ويضــم هذا القطــاع الكثير مــن المصانع التــي تزاول
أنشطة إنتاجية غذائية مختلفـة ،أما المفهوم العام للصناعات الدوائية
والمســتلزمات الطبية فيتمثل في إجــراءات عمليات التحويل للمواد
الكيميائية واألعشــاب الطبية والمواد البالستيكية والمعادن األخرى
لتحويلها إلى منتجات نصف مصنعة أو نهائية ،وهذا القطاع ينقســم
إلى قســمين ،صناعة المستلزمات الطبية وصناعة األدوية الكيميائية
والشعبية.
قطاع البتروكيماويات والبالستيك
تبــوأت صناعــة البتروكيماويات مــكان الصدارة في ســلم أولويات
التنمية الصناعية بمملكة البحرين ،ومازالت تلقى الكثير من الرعاية
والمســاندة من مملكــة البحريــن وأجهزتها المعنيــة؛ بهدف تطوير
هــذه الصناعــة .على ضوء ذلك تم تأســيس شــركة الخليج لصناعة
البتروكيماويــات في العام  1979إلنتاج مادتــي األمونيا والميثانول
بكلفــة  159مليون دوالر ،وقد باشــرت الشــركة اإلنتاج الفعلي في
العــام  1985وبطاقــة إنتاجيــة قدرها  1000طن متــري يوميًا لكل
منهمــا .وفي العــام  1987تم رفع الطاقــة اإلنتاجية إلى  1200طن
متري يوميًا من كلتا المادتين بعد إجراء توســعة للجميع ،كما قامت
في العام  1998بإجراء توسعة ثالثة بإنشاء وحدة إنتاج مادة اليوريا
بكلفــة  136مليون دوالر وبطاقة إنتاجيــة قدرها  1700طن متري
يوميًا ،والتي بدورها ستساهم في إنشاء صناعات جديدة في المملكة.
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الصناعات الصغيرة والمتوسطة
إن األبعاد اإلستراتيجية التي أوجدها قطاع الصناعات
الصغيرة والمتوسطة يمكن رؤيتها من خالل إسهاماتها
المباشــرة في الصــادرات وحجم االســتثمار والعمالة
وعــدد المنشــآت ،إذ تشــكل صــادرات الصناعــات
الصغيــرة والمتوســطة البحرينيــة  % 8مــن إجمالي
صــادرات المملكــة ،وأوجــدت ما نســبته  % 21من
إجمالــي العمالة فــي القطاع الصناعي الــذي بلغ نحو
 22000موظــف ،كمــا يقــدر حجــم االســتثمار فيــه
بحوالــي  % 10مــن إجمالي حجم االســتثمار .وبلغت
نســبة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة % 76
"على أســاس معيار عــدد العمالة" من العدد الكلــي الذي يصل إلى
 400مصنــع ،ووجد أن الصناعات الهندســية والمعدنيــة والغذائية
والكيماوية تســتحوذ على حوالي  % 70من إجمالي عدد الصناعات
الصغيرة والمتوسطة العامة في المملكة.
قطاع صناعة المالبس الجاهزة
بدأت هذه الصناعات في مملكة البحرين منذ  12عاما لالســتفادة من
توافر الحصص التصديرية إلى الســوق األميركية خصوصً ا بعد أن
تم اســتغالل هذه الحصص في كل من الهند وباكســتان .عددها 23
مصنعًا ،كما يوجد  4مصانع تعمل في مجال النســيج .هذه الصناعة
موجهــة إلى التصدير خصوصا إلى أميركا وبعض منها إلى أوروبا

قطاع أالغذية والمشروبات

وكندا .أما الدعم الحكومي فيشمل اإلعفاء الجمركي للمعدات والمواد
األوليــة ،كما يعتبر توزيع الحصص علــى المصانع نوعا من الدعم
الحكومي لها ،وســاهمت الوزارة في إنشــاء مركز تدريب المالبس
الجاهــزة بمعهد البحرين للتدريب .أما فــي اتفاقية المالبس الجاهزة
مــن العام  2004بين الحكومتيــن البحرينية واألميركية ،فيتم توزيع
الحصص بداية العام على المصانع.
مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة
يعتبر مفهوم حاضنات األعمال نســقا مؤسســا لتقديــم وتنمية العون
الفنــي والخدمي للمشــروعات الصناعية الخدمية مــن خالل برامج
تهــدف إلى تســريع هذه المشــروعات والمؤسســات الناشــئة عبر
مدخالت متكاملة من األنشــطة ومصادر الدعم
والخدمات التي تــم تطويرها ،أو ابتكرتها إدارة
حاضنات األعمال .وتعود فكرة الحاضنات إلى
ستينات القرن الماضي ،ولهذه الحاضنات أهمية
كبرى القتصادات بعض الدول كالبحرين ،حيث
تهدف البنية التحتية واإلســتراتيجية االقتصادية
إلى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكــر أن مركــز البحريــن لتنميــة الصناعات
الناشــئة بدأ نشاطه في منتصف العام  2003من
خــال فريق مؤهل ،وقــد نجح المركز في وقت
قصير في ترســيخ مكانته بالميــدان االقتصادي
باعتباره مؤسسة مهمة لدعم وتنمية المشروعات
الصغيــرة والمتوســطة ،وقد ســاهم المركز في
إنشاء كثير من المشروعات التي تعنى بنشاطات
صناعيــة وخدمية متنوعة تشــمل مشــروعات
عالية التقنية تم تنفيذها في مملكة البحرين.

مستقبل واعد للصناعة الدوأيية
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مساهمة القطاع الصناعي
في الناتج المحلي

17

%

مساهمة
الصناعة التحويلية
في الناتج
المحلي

% 80
نسبة إشغال
منطقة البحرين
العالمية لالستثمار

إجراءات ميسرة
للمستثمرين في
القطاع الصناعي

% 16.5

800
مؤسسة صناعية
في  8مناطق
صناعية

مساهمة قطاع
المشروعات
المالية

وفق أحدث البيانات والمستجدات في قطاع الصناعة البحريني،

ويتركــز النشــاط الصناعــي فــي  8مناطــق صناعيــة مختلفــة،

تشــير األرقام إلى أن مســاهمة قطاع الصناعــات التحويلية في

منهــا مدينــة ســلمان الصناعــي التــي تتألف من منطقــة الحد

الناتج المحلي تراوحت بين  14و ،% 17فيما تم إنشاء عدد من

الصناعيــة ومنطقــة البحرين العالمية لالســتثمار ،باإلضافة إلى

المشــروعات الكبيــرة موزعــة على  8مناطق صناعية بمســاحة

منطقــة ميناء ســلمان الصناعية ،منطقــة المعامير الصناعية،

 12.5كيلومتر مربع على نحو  800مؤسسة.
يشــار إلــى أن برنامج مملكــة البحرين الصناعــي الحالي بدأ في
العام  1975ســع ًيا مــن مملكة البحرين لتنويــع مصادر دخلها
بعيــدا عن منتجات النفط والغاز الطبيعي .وقد حققت الخطة
ً
ً
ملحوظــا ،فعلــى ســبيل المثال ،تجاوزت نســبة إشــغال
نجاحــا
ً
منطقــة البحرين العالمية لالســتثمار  % 80للصناعات المحلية
واألجنبية.
وبالنســبة لمســاهمة القطاعــات االقتصاديــة غيــر النفطيــة
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،فقــد احتــل قطــاع المشــروعات

منطقة شــمال ســترة الصناعية ،منطقة شمال مصفاة النفط،
منطقة جنوب البا ،منطقة حفيرة الصناعية وسترة الصناعية.
ويعــد الحصــول علــى ترخيــص صناعــي أمــ ًرا ميســ ًرا ،فــإدارة
التنميــة الصناعيــة التابعة لــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة
هــي المســؤولة عن إصــدار التراخيص الصناعيــة وفق خطوات
ميسرة تبدأ بتقديم الطلب إلكترون ًيا من خالل نظام سجالت،
انتهــاء بإصــدار الترخيــص الصناعــي وفقً ــا للنمــوذج الخليجي
ً
عاما كام ًلا.
تستمر
بصالحية
الموحد
ً
وإضافــة إلــى صناعات النفط والغــاز ،هناك عدد مــن القطاعات
الرئيســة ،منهــا صناعــة األلمنيــوم ،صناعــة البتروكيماويــات

الماليــة المرتبــة األولــى بنســبة مســاهمة بلغــت  ،% 16.5تاله

والبالســتيك ،تجهيــز األغذية ،قطــاع صناعة المالبــس الجاهزة،

قطــاع الصناعــات التحويلية بنســبة  ،% 14.5وقطــاع الخدمات

الصناعــات الهندســية ،الحــرف اليدوية والمشــروعات الصغيرة

الحكومية بنسبة .% 11.8

والمتوسطة.
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نأخذ القارئ الكريم في هذا الحوار مع "العم بو رشاد" لندخل مجموعة ترافكو عبر هذه النبذة التعريفية اليسيرة ،فهي كيان اقتصادي أسهم
على مدى  4عقود من الزمن في رفد االقتصاد الوطني ،إذ تأسست "ترافكو" في العام  1977كشركة مساهمة عامة ،وجزء من مبادرة إلحداث
ثــورة فــي صناعــة األغذيــة فــي مملكة البحرين ،وتم تحويل الشــركة بنجاح إلى شــركة مســاهمة عامة مع طــرح عام أولي في العــام  1980وتم
إدراجها الحقً ا في بورصة البحرين.
طيلــة العقــود األربعة الماضية ،حققت الشــركة في طريقها إلى النجاح العديد من اإلنجازات ،واكتســبت ســمعة كونهــا واحدة من أهم صناعة
الســلع االســتهالكية ســريعة الحركة في البالد ،تجلت من رؤية لتكون في طليعة صناعة المواد الغذائية ،وها هي "ترافكو" اسم عائلي مرادف
لبعض أفضل المنتجات الغذائية المنتجة محل ًيا أو المستوردة من جميع أنحاء العالم ،عالوة على ذلك ،وكونها واحدة من أقدم شركات المواد
الغذائية في البحرين ،فقد اكتسبت الثقة واإلعجاب بسبب التزامها بالجودة والقيمة والتميز في الخدمة.

نصف مليون دينار إلضافة خطوط إنتاج جديدة بشركة ”أوال” لأللبان
كان سؤالنا األول للعم بو رشاد يتعلق بسير األعمال في العام
الماضــي  2020مــع جائحــة كورونــا ،وبالطبع فإنه الســؤال الذي
يشغل الكثير من القطاعات في العالم...

رئيس مجلس إدارة مجموعة ”ترافكو”

إبراهيم زينل

مخازننا الجديدة في الحد الصناعية جاهزة
باستثمار بلغ مليون دينار
كمــا هــو معهــود عــن رئيس مجلــس إدارة مجموعة "ترافكو" رجل األعمــال إبراهيم زينل ،فإنه من الشــخصيات البحرينية التي لها ســيرة نجاح
مشــرفة في العمل الدؤوب على تبني المبادرات واألفكار والمشــروعات والبرامج المبتكرة ،التي تســهم في تنمية المجتمع البحريني من كل
النواحــي .ال يقتصــر ذلــك علــى العمل االســتثماري والتجاري واالقتصادي والصناعــي بوجهه العام ،بل كذلك في تنميــة البرامج التي تهدف إلى
رقي المجتمع.
مفتوحا
أبدا ،ولذلك تجد قلبه
ً
ولهذا فإن "العم بو رشاد" كما يسميه أهل البحرين ،وفيما يتعلق بالتعامل مع الصحافة واإلعالم ،ال يغلق مكتبه ً
أيضا ،فإنــه يكثر من توجيه الشــكر والتقدير
ويســتقبلك بــكل ترحــاب ،وال يتوانــى عــن اإلجابة عن أي ســؤال مهمــا كان .وكما هو معهــود عنه ً
والثناء لدور الصحافة ،بل لكل مؤسسة حكومية أو أهلية تقوم بواجبها على أكمل وجه ،وهو حين ينتقد أو يضع يده على مواضع التقصير
واألداء السلبي ،فإنه يمتلك القدرة واألسلوب الراقي والمقنع في آن واحد.

األساسية هي شريان الحياة ،وأي تأثير عليها يؤثر على سير الحياة بصفة
تشــتك البحرين طيلــة العام  2020من أي نقص في
عامة ،وهلل الحمد لم
ِ
الســلع الغذائية أو المواد األساســية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون،

يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أسرة تحرير صحيفة "البالد" وإلى

فكل الســلع كانت ومــا تزال متوافرة على الرغم مــن أن هناك الكثير من

فريــق العمــل في ملحق "أضواء البالد" ،على إتاحــة الفرصة لهذه اللقاء
الطيــب .وحقيقةً كان العام الماضي صعبًا للجميــع نتيجة لجائحة كورونا

األمــور التي طرأت على التجارة الخارجية نتيجــة للجائحة ...الكثير من
اإلمدادات الغذائية إما تأخرت أو توقفت نتيجة لعدم توافر وســائط الشحن

وانتشــارها فــي العالم كلــه وليس في البحرين فقط ،وهــا نحن نرى كيف

وتوقــف الرحالت الجويــة ،لكن هذه كانت في بدايــة الجائحة ،وبعد فترة

أن العالــم كلــه أصبح يعاني من تبعات الجائحــة ،لكن نحمد هللا في مملكة

عــادت األمــور إلى مجراهــا الطبيعي .صحيــح أن الكلفــة ارتفعت؛ ألن

البحريــن ،وبجهود قيادتنا الكريمة وعلى رأســها حضرة صاحب الجاللة

أســعار الشحن خصوصا من دول آســيا ،ارتفعت بشكل كبير ،وفي بداية

الملــك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد ،وجهود الحكومة الرشــيدة

العام الماضي عندما ظهرت الجائحة بدأت أســعار بعض الســلع الغذائية

بقيادة حضرة صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي

فــي التراجع؛ نتيجة انخفاض أســعار الوقود عالميًــا ،ومع امتداد الجائحة

العهــد رئيس مجلس الوزراء ،حفظهمــا هللا ،قدمت أروع وأجمل الصور

وتوقــف القطاع العمالي في بعض الدول عــن أداء مهامه كالمصانع التي

في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على سالمة جميع من يعيش في بالدنا الغالية،

عملت بشكل متقطع ،كل هذا أثر في ارتفاع األسعار.

وتخصيص الحزمة المالية التي خدمت االســتقرار في األوجه المعيشــية
والعمل وســير المشــروعات ،وكلي فخر واعتزاز بأن أقدم الشكر والثناء

واليوم ،قد نالحظ ارتفاع أســعار بعض الســلع الغذائيــة كالزيوت النباتية

للجنة التنســيقية والفريق الوطني لمكافحة كورونا (كوفيد  ،)19فقد قاموا

خصوصا ومنتجات االلبان والسكر ،إال أنه بالرغم من هذا كله ،فالكميات

بجهــود جبــارة ،وأنا شــخصيًا وكل الناس يقدرون جهــود وعمل الصف

المتوافرة تكفي لالستهالك وتزيد ،وأود اإلشادة بالقرار الذي اتخذه صاحب

األمامي ،الذين ضحوا بالكثير من وقت أسرهم وراحتهم وعملوا دون كلل

الســمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ،بحجز كميات

أو توقف منذ بدء الجائحة ،وإلى اآلن ما تزال جهودهم مســتمرة ،وبفضل

كافية من السلع الغذائية فيما يسمى بالمخزون االستراتيجي لألغذية ،وفي

كل هــذه الجهــود ،أصبحــت البحرين بأمــن وأمان ،فطبقــت اإلجراءات

هذا التوجــه نظرت القيادة التخاذ اإلجراءات االحترازية بالنســبة لتوفير

االحترازية واتخذت كل الخطوات اإلستراتيجية الالزمة الحتواء األزمة،

الســلع الغذائية في بالدنا ،بما يضمن للمســتهلكين مــن مواطنين ومقيمين

ونســأل هللا أن تــزول ونعود قريبًا إلــى حياتنا الطبيعيــة وأعمالنا اليومية

توفير السلع الغذائية عموما وخصوصًا األساسيات ،فالحمد هلل نحن بخير،

بشكل سلس.

وصحيح أن بعض األســعار فــي ارتفاع ،لكنها مازالت مســتقرة ،ونحن

وفي الحديث عن انعكاسات هذه الجائحة على الحركة التجارية خصوصا

مقبلــون على شــهر رمضان المبــارك وكل عام والجميــع بخير وصحة

علــى قطاع األغذية التــي نعمل فيه ،فإنك تعلم أن األغذية وجميع الســلع

وعافية.
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تأثرت الشــركة جزئيًا بحجم المبيعات نتيجة لتوقف الكثير من القطاعات كالفنادق
والمطاعم سواء جزئيًا أو كليًا ،ومازال التوقف مستمرًا رغم أن الحكومة سمحت
بعــودة عمل بعــض القطاعات ومنهــا المطاعم ،لكن لم يعد الوضــع كما كان في
الســابق بالنســبة لحجم الطلبات ،والشــركة خســرت جز ًءا كبيرًا من هذا القطاع،
ونأمل عما قريب أن يعود هذا القطاع إلى نشاطه.
الجانب اآلخر المهم بالنسبة لي هو االستهالك والبيع ،وقد توقف عبور المسافرين
على جســر الملك ،وهو جسر يمثل شريانًا أساسيًا لالقتصاد البحريني باعتبار أن
تدفق المســافرين والمركبات كان يشــكل حركة تجارية ضخمة لجميع األســواق
وباألخــص لقطــاع التموين واألغذية والخدمات المســاندة للســياحة ،فهذا القطاع
توقــف نتيجــة لتوقــف تدفق الناس علــى الجســر ،وأتمنى أن يعود هذا الشــريان
قريبًا لتدفق الناس عليه وعودة الحركة التجارية .وال شــك أن الحكومة كانت وما
تــزال حريصة ،في البلدين ،المملكة العربية الســعودية ومملكة البحرين ،على أال
تتوقف عملية إمداد الشــاحنات ووصول الســلع الغذائية ،فهذا لم يتوقف ،وهو أمر
إيجابي بالنســبة للبحرين ،فجزء كبير من السلع الغذائية يصلها عن طريق الجسر
كالفواكــه والخضروات ومنتجات االلبان من الشــقيقة الســعودية ،فالقرار صائب
ْ
وإن توقف تدفق المسافرين ،إال أن حركة الشحن لم تتوقف ،وأسهم هذا كله في أن
تكون مملكة البحرين من ناحية التموين الغذائي في أمان والســلع متوافرة والشهر
الفضيــل على األبواب ،وأطمئن الناس بأن كل الســلع متوافرة وليس هناك ضغط
وال داعي للتهافت على قطاع بيع التجزئة والسوبرماركت ،فالسلع موجودة.
تلــك تبعــات انعكســت على الكثير مــن القطاعات دون شــك ،فكيف
ســارت األمور فيما يتعلق بمشــروع "مخازن ترافكو الجديدة" ،وخطوط
اإلنتاج األخرى؟
المخازن جهزت ،واســتثمرنا فيها حدود مليون دينار لمخازن جديدة مبردة وجافة
في المنطقة الصناعية في الحد ،وتســلمناها فــي الربع األخير من العام والماضي
وهــي تعمــل ،ولدينا مخــازن في منطقة قاللــي والمطار ما تزال مســتمرة وكلها
على أعلى جهوزية ،والســعة موجودة والمخزون كاف .وبالنســبة لالســتثمارات
الجديدة ،لدينا شــركة أوال لاللبان ،وهناك توســع في شراء معدات بحوالي 400
ألــف دينار إلى نصف مليــون دينار إلضافة خطوط إنتاج جديــدة ،ونتوقع إكماله
خالل هذه السنة ،وال ننسى أن شركة أوال لاللبان هي من أقدم شركات االلبان في
المنطقة ،وفي البحرين هي الوحيدة التي تنتج جميع منتجات االلبان ،ونصدر إلى
الكويت والسعودية من خالل فروعنا هناك ،وبدأنا التوجه للتصدير إلى دول القارة
اإلفريقية ،ومنتجاتنا موجودة في المراكز التجارية بعضها تحت عالمتنا التجارية
واآلخر لمؤسســات معينة نعبئها في البحرين ،ونفخر أن يكون هذا المنتج بحرينيا
رغم أنه يحمل عالمات تجارية لشركات أخرى ،ويسعدنا أن هناك شركات عالمية
في مجال االلبان اتجهت لنا للتعبئة؛ لثقتهم في نوعية ومســتوى المنتج البحريني.
أضف إلى ذلك ،أننا نخطط للتوســع في شركة المياه بمنطقة قاللي باستثمار يصل

إلى ربع مليون دينار إلنشاء خط تعبئة جديد لقناني المياه المعبأة ،وسيكون جاه ًزا
في شــهر يونيو المقبل مــن العام الجاري كما هو مخطط له ،وســيتضاعف حجم
اإلنتاج للشركة خالل هذا العام.
من المعروف عن العم بو رشــاد دعمه الدائم للكوادر الوطنية ..كيف
تراهم اليوم؟
نعتــز بالطبع ،ودعني أكون صريحًا فالشــباب البحرينــي أثبت وجوده ،ونحن في
مجموعة ترافكو ،خصوصًا في الشركات الصناعية كأوال لاللبان ،نعتمد اعتمادًا
كليًــا علــى الكوادر الوطنية الذيــن أثبتوا وجودهم وإخالصهم للشــركة ،فبعضهم
بــدأ العمــل وما يزال مســتمرًا معنا منذ  20ســنة ..مســتمرون ويــؤدون واجبهم
ونحن نقدر جهودهم ونقدر إنتاجيتهم في مصلحة الشــركة ،وال ننســى أن الشركة
"مســاهمة عامة" ،وأســهمنا مدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية ،وهناك 3
آالف مســاهم وأكثر لهم حصص مختلفة ،ونرحب بأي كادر وطني نحصل عليه
ونستطيع أن ننمي قدراته وينضم لنا في هذا المجال.

استعدادا لشهر رمضان المبارك...
أبشركم :كل السلع متوافرة
هــل تتوافــر لدينــا المقومــات وعناصــر النجــاح ألن نتميــز فــي منتجات
تحمل عالمة "صنع في البحرين"؟
الصناعة بصفة عامة هي أســاس رقي الدول واألمم ،ســواء في مجال األغذية أو
أي مجــال آخــر ،وحين نتكلم عن األغذيــة وليس الحديث عــن الصناعات الثقيلة
كاأللمنيوم ومشــتقاته والبتروكيماويات وصناعات معتمدة على النفط ،فأكبر دليل
علــى قــدرة البحرين على اإلنتاج أن أكبر شــركات األغذية اتخــذت من البحرين
مقــرًا لهــا ،دعنا نرى علب منتجات األغذية في بلدان مثل إفريقيا أو شــرق آســيا
أو في دول عربية كمصر ،وتشــاهد عبارة صنع في البحرين ،سواء كانت وطنية
أو عالميــة ،فمجــرد وجود عبــارة "صنع فــي البحرين" فهذا فخر لــكل مواطن
بحريني بأن هذا منتج منشــأه في بلده ووصل إلى األســواق العالمية وتحت رعاية
أبنائــه الذين يعملون في هذه المصانع .فالبحرين اكتســبت ســمعة طيبة في مجال
اســتقطاب الشــركات الكبيرة بمجال األغذية التي قررت اتخاذ البحرين مقرا لها
وبدأت إنتاجها ،وهذا مؤشــر على أن الدولة حريصة على اســتقطاب االســتثمار
األجنبي وأن تختار الشركات التي تعطي ً
ثقل وبعدًا اقتصاديًا وسمعة طيبة لمملكة
البحريــن ،والحمد هلل نجح اإلخوة في مؤسســات الدولة في اســتقطاب الشــركات
بتوفير البنية األساســية وتسهيل أمور التسجيل وسرعة اتخاذ القرارات وهذه كلها
تعطي دفعة للكثير من الشركات العالمية لتتخذ من البحرين مقرًا لها.

البحرين لم تشتك من نقص في المواد الغذائية طيلة
العام  2020والوضع مستقر
إن وجود مثل هذه الصناعات يســهم من جانب آخر في تنشيط الصناعات

مفر إال اللجوء إلى التجارة الخارجية والتصدير إلى األسواق المجاورة.

الصغيرة المكملة؛ ألن أي صناعة تحتاج إلى الخدمات المساندة وخدمات
التوصيل وعمليات النقل ،وهذه كلها تنشط بوجود هذه الصناعات ،وأريد

العــم بــو رشــاد ..لنختــم بمســك معطــر ،متــى يــا تــرى تغمرك

التأكيد أن ســوق البحرين محدودة نتيجة لمحدودية تعداد السكان ،فبالتالي

مشــاعر الســعادة تجاه ما تشــاهد مــن إنجاز في قطــاع األعمال

أي شــركة تخطط ألن تتخذ من البحرين مقرًا لها للتصدير للخارج ،فهذا
يعني أننا كســبنا أســواقًا ضخمة في الخارج ،فحين أنشئ مصنعًا لتصدير

خصوصا على مستوى اإلنتاج الوطني؟
ً

أي تجربة في حياة اإلنسان تمنحه راحة نفسية إذا أديتها بضمير وإخالص

 % 80مــن اإلنتــاج لــدول مختلفة ،فقد أضفــت البحرين للســوق األكبر

وقمــت بواجبك ،ســواء نجحــت هذه الفكــرة أو تعثرت ال قــدر هللا ،أو لم

والرقعة الجغرافية األكبر مساحة ،وبالتالي حجم المبيعات والتداول وحجم

تحقق ما تطمح إليه ،فأنت أديت الواجب الذي عليك ..اإلخالص في العمل

الخدمات المســاندة سيتضاعف ،والكثير من الشــركات ربما ال تعمل في

والنزاهــة أهم عامل يؤدي إلى النجاح .وبالنســبة للصناعة ،فإنني أشــعر

مجال األغذية أو هذه الصناعة أو تلك ،لكنها تســتفيد بشــكل مباشــر أو

بالفخــر حين أذهــب إلى إفريقيا أو أوروبا الشــرقية ،ويقــع في يدي منتج

غير مباشــر من أعمال المســاندة لهذه الصناعة وهي أســاس التنمية ،أي

مكتوب عليه "صنع في البحرين بواسطة الشركة الفالنية" ،فأنا هنا أشعر

الصناعــة ،وأتمنى أن تزداد الشــركات التجارية التــي تتخذ من البحرين

بالفخر لوصول المنتج البحريني ،وأشعر بالسعادة ألن هناك من المجتهدين

مقــرًا لها ونســتقطبها وال نتكلم عن أي جنســية ،وحتى لــو كانت مملوكة

مــن عمل وأوصل منتجه لهذه األســواق وهذا موضع فخر وراحة نفســية

لشــركات عالمية ،فمجرد وجودها في البحرين سيكون له تأثير على حجم

وثقة بأن هناك أناسا يعملون وينجحون ،فالتوفيق والنجاح من هللا ،والسعي

االقتصــاد وتوفير فرص عمل ألبنائنا الخريجين ،وال يجب أن ننكمش في

واإلصــرار على النجاح برؤية واضحة وعمــل دؤوب يمهد الطريق نحو

السوق المحلية ،فهي محدودة في تعداد سكان يقارب مليونا ونصف مليون

مستقبل أكثر ازدهارًا ،وهذا ما نتمناه لبالدنا الغالية مملكة البحرين.

نســمة ،وحجم االستهالك محدود والتوسع في السوق محدود ،فليس هناك
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نواكب المستجدات في
عالم التصنيع كل يوم
لتطوير اقتصادنا
الرئيس التنفيذي لشركة مصانع
بالستيك الخليج

د.فيصل الزياني
الرؤية االقتصادية 2030
تؤكد حكمة القيادة الرشيدة
لصنع المستقبل الرائد

منــذ تأسيســها فــي العــام  ،1968خطت شــركة الخليج للصناعات البالســتيكية لتكون واحــدة من أولى المشــروعات الصناعية
التي تأسســت في البحرين لتصنيع األنابيب والتجهيزات البالســتيكية الحرارية ،بل على منطقة الخليج العربي ،فهي من أوائل
الشــركات التي تعمل في مجال معالجات البالســتيك في الشــرق األوســط ،ومنتجاتها اليوم لها سمعتها ومكانتها في أسواق
الخليج والشرق األوسط وآسيا.
عاما بال توقف ،فاســتمرت الشــركة في زيادة طاقتها اإلنتاجية من خالل إضافة مزيد من خطوط
وســارت خطط التطوير طيلة ً 52
اإلنتــاج لتلبيــة متطلبــات العمــاء ،ونجحــت فــي تحقيق تميز على مســتوى إنتــاج أنابيــب البولي بروبليــن والبولــي ايثيلين ذات
الجودة التي تطابق المواصفات العالمية ،وهذا ما أثبته حصولها بجدارة على شهادة اآليزو  ،2015لذلك ،فهي في طليعة قطاع
تكنولوجيا البالســتيك وتســعى للحفاظ على ما حققته من منجزات وأهمها الجودة الفائقة ،إذ تم اختبار منتجاتها في الواليات
المتحدة األميركية والمملكة المتحدة ودول الخليج العربي.

في حوارنا مع عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي الدكتور فيصل أحمد
الزياني ،نطرح محاور عدة في مســيرة هذه الشــركة التي أنجزت العديد
من المشــروعات في مجاالت البنيــة التحتية بمملكة البحرين واإلســكان
واالتصــاالت ومشــروعات كبــرى كمينــاء خليفــة بن ســلمان ،ومنطقة
البحرين لالســتثمار ،درة البحرين ،جزر أمواج ،مرفــأ البحرين المالي،
ســيتي غاردن ،العرين المائية ،مركز التجارة العالمية ،والمسيرة الناجحة
مستمرة.
ماذا يمثل هذا النجاح؟
يشرفني في البداية أن أشكر أسرة "أضواء البالد" على هذه الفرصة للحديث،
ويســعدني أن أعبر عن الفخر واالعتزاز بكون "بالستيك الخليج" من أوائل
المصانع على مســتوى منطقــة الخليج وليس البحرين فحســب ،والحمد هلل،
مازلنا في المقدمة من ناحية الســمعة وجودة اإلنتاج ،ونفتخر حين نســمع أن
منتجات مصانع بالستيك الخليج من مملكة البحرين هي المرغوبة في أسواق
المملكة العربية الســعودية والكويت ،ووصلت إلى األردن وباكستان والهند،
كما يشــرفنا الحفاظ على هذه المكانة والمسيرة طيلة  5عقود مضت ،ونسأل
هللا التوفيق للســعي والتطوير على مدى  5عقود مقبلة ،فهذا يمثل ركنًا مه ًما
في دعم االقتصاد الوطني في هذه البالد الغالية.

البــد مــن الحديث عــن العام  2020وانعكاســات جائحــة كورونا،
لكــن يبــدو أن الوضــع تحســن من ناحيــة اإلنتاج ،فكيف ســارت
الخطة؟
بالفعــل ،العام الماضي  2020كان اســتثنائيًا مــع الجائحة ،ونحمد هللا أننا
نرى هذا العام وقد تحســن فيه الوضع وأصبحت الطلبات تســجل بمؤشر
مرتفع ســواء من داخل البحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي ،وزيادة
الطلــب تنبئ بأن الوضع عاد إلى ســابق عهده ،وحري بنا أن نشــير إلى
مشــاركة كوادرنا وأطقم الشــركة؛ ألننا دائما نعطــي األولوية وبالدرجة
األولــى للعامليــن ،ونراعــي البيئة الصحيــة المثالية لهــم ،باإلضافة إلى
الجانــب المعنــوي قطعًا ،وكان حرصنا كبيرًا لئــا نطلب منهم مزيدا من
العمــل في هــذه الظروف ،وفي حــال اإلصابة ال قــدر هللا ،كانت خطتنا
تقضــي بأن نوفر للمصاب الراحة لمدة أســبوعين في منزله وال يعود إال
بعد التعافي ،كما شــجعنا على أخذ التطعيم وااللتزام باشــتراطات الفريق
الوطنــي لمكافحة "كوفيد "19؛ تقديرًا منا لجهــود الدولة الجبارة وجهود
األطقــم في الصفوف األماميــة الذين نتعز بدورهم المشــرف ،لهذا أولينا
الرعاية المتكاملة اهتما ًما بصحة كوادرنا ً
أول.
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تميزت "بالســتيك الخليج" بالطاقــات البحرينية ،كيف
تنظرون إلى دور الكوادر الوطنية؟
يشــرفنا كثيــرً ا أن يعمــل معنــا أبنــاء البحرين ونرحــب بهم.
إننا نشــجع الكوادر المبدعــة والخالقة ونوفر لهــم بيئة العمل
المناســبة من ناحية اكتســاب المهارات والخبرات والتدريب،
واالســتمرارية مكسب لنا ،وها نحن نرى كيف أن المدير العام
لدينــا بحريني ،بل ونتطلــع ألن يتبــوأ كل البحرينيين األكفاء
المناصب القيادية.
إلــى أي مــدى تســهم المبــادرات الحكوميــة فــي فتح
المجــال أمام القطاع الصناعي للمســاهمة في الناتج
القومي؟
مملكة البحرين ســباقة ،وهناك مجــاالت كبيرة للتطور والتقدم
الصناعي ،وقد باركنا رؤيتنا االستراتيجية  2030منذ إقرارها،
بــل وعملنا بكل جهد مع القيادة الرشــيدة للبالد يدًا بيد ،وندعم
كل مــا جاء في الرؤية إليماننا بدورنا كقطاع صناعي ورجال
أعمال ،ومن مرئيات االستراتيجية نترجم تحسين اإلنتاج وفق
المعاييــر العالمية ،ومن الجيــد أن أبلغكم بأن لدينا دائرة ضبط
الجودة وفيها عدد من المهندسين ،ومختبر يقوم باختبار اإلنتاج
لكي يتأكد من تماشــيه مع المواصفات التي تم إعالنها ونتطلع
لها ،كما نحرص على تطبيق نظام "اآليزو العالمي" ،فحياة المصنع
لدينا تشهد كل يوم متابعة للمستجدات ،والتطوير هو سنة الحياة.
هــذا يدفعنا لمزيد من التفاؤل ونحن نحمل شــعار "صنع
في البحرين"؟

يذكــر أن  % 70مــن منتجــات الشــركة تغطــي المملكــة العربية
الســعودية والكويت واإلمــارات واألردن واليمن وســلطنة عمان
وباكســتان والهند من خالل شبكة من العمالء ،فيما تخصص نسبة
 % 30للسوق المحلية ،وتستمر الشركة في وضع الخطط والبرامج
التطويريــة اعتمادًا على إدارة ذات كفاءة عاليــة وأيد عاملة تتمتع
بالخبرة والقدرة اإلنتاجية المبدعة.

بالتأكيــد ،والطمــوح نحــو العالمية بــدأ بالفعل ،ولمملكــة البحرين
مركزهــا الخاص علــى خارطة العالم وليس على مســتوى الخليج
العربي والشرق األوسط فحسب .سمعتنا ممتازة ونستغل ما حققناه
من مكتســبات ونجــاح للتطوير والمســاهمة بدرجــة أكبر في نمو
اقتصادنا ،ونســتمر في الوصول إلى األســواق العالمية بفضل من
هللا وتوفيقه.

منتجاتنا لها سمعة ومكانة
في أسواق الخليج والشرق
األوسط وآسيا
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الرئيس التنفيذي لمستشفى
اإلرسالية األميركية

جورج شاريان
توجيهات جاللة الملك شرف كبير لنا...
وعالقتنا مع البحرين عمرها أكثر من
 100عام
يصف الرئيس التنفيذي لمستشــفى اإلرســالية األميركية جورج شــاريان المشــروع الجديد في
منطقــة عالــي باإلضافــة المهمة للخدمــات الطبية ،التي يتشــرف "المستشــفى األميركي" بأن
جزءا محور ًيا فيها على مدى أكثر من قرن من الزمان ،ليؤكد أن الدعم الكبير والالمحدود
يكون
ً
والتوجيهــات الكريمــة مــن لــدن عاهل البــاد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة،
ً
كبيــرا ،الســيما أن المستشــفى ومنــذ تأسيســه فــي العــام ( 1902مستشــفى
شــرفا
تمثــل
ً
فيكتوريــا التــذكاري) كأول مستشــفى على مســتوى البحرين ومنطقة الخليــج العربي ،ارتبط
بعالقات طيبة مع قادة هذه البالد الطيبة.
فالعالقات المتجذرة يذكرها التاريخ بذلك الترحيب من جانب الشــيوخ بتأســيس المستشــفى
في وقت لم تكن فيه مستشفيات وال مدارس وال حتى نفط ،فالنفط اكتشف في العام ،1930
فيمــا بــدأت خدمــات المستشــفى األميركي قبلــه بثالثة عقود مــن الزمن ولهــذا يحظى بهذه
المكانة ،حتى أن جاللة الملك شدد على أن يكون المشروع الجديد في عالي يحمل سمات هذا
الكيــان العريــق بتقنيات وأنظمــة تواكب أحدث ابتكارات عالم الطب ،وفي الســطور التالية من
الحوار سنقرأ مزيدا عن هذا المشروع.

 60حوار

صرح سيفخر به الجميع
باإلضافــة إلــى أفــرع المستشــفى في
المنامــة ،ســار ،الرفــاع وأمــواج ،هــل
لديكــم تصــورات جديــدة لتضــاف إلى
المشروع الجديد؟
شاريان :سيكون أمامكم صرح طبي يستدعي
الفخــر مــن جانــب المواطنيــن البحرينيين
والخليجيين ،فقد شملت كل الجوانب في هذا
المشروع أحدث وأعلى المواصفات العالمية
للمستشــفيات الحديثــة ،وكمــا قلــت لك ،إن
أساس ذلك هو التزامنا على مدى عقد وأكثر
من الزمــان بتوفير خدمــات صحية مبتكرة
تنال رضا المرضى ،ولهذا نحن نطبق نظ ًما

مستويات متقدمة من الخدمات

متقدمــة جدًا في رصــد وتقييم رضا العمالء

لعل من المفيد أن نتعرف منكم على تفاصيل سير العمل في مشروع فرع عالي ،فكيف هي األمور؟
شــاريان :هناك عمل مدهش حقًا ،واألمور تســير بشــكل أكثر من رائع ،ودعني أقول إننا حتى مع تحديات جائحة كورونا (كوفيد  ،)19إال

بنا ًء على تقارير دورية واضحة تســتند إلى
المعلومات والبيانات وتحليلها ،فال شــك أن

أننا نمضي على الطريق ونتوقع أن يكون االفتتاح في موعده ،أي في شهر أكتوبر من العام المقبل .2022

مستويات الجودة في القطاع الطبي تعد ركنًا

لقد عملنا مع وزارة الصحة منذ والدة فكرة إنشاء فرع عالي ،وقد تشرفت بلقاء وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح وبحثنا المشروع الجديد

مه ًما جدًا؛ ألننا نركز على أهم جوانب الحياة

وأطلعنا الوزيرة على خطة التوسع والمساهمة في تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين ،وسمعنا منها الكالم الطيب السيما أننا نتشرف

وهــو الصحــة ..إن مشــروعنا يضــم 100

بأن نكون جز ًءا من تنفيذ توجهات مملكة البحرين لتقديم مستويات متقدمة من الخدمات الطبية والعالجية للمواطنين والمقيمين ،بما يتمتع به

سرير ،ووفق الخطة ،فإنه إنشاءه تم مناصفة

المستشفى األميركي من خبرات وكفاءات طبية.

بيــن مملكــة البحريــن والواليــات المتحدة

ونحــن نتواصــل مــع وزارة الصحة والمجلس األعلى للصحة وكذلــك الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية ،ونحظــى بالتعاون والدعم من

األميركيــة ،فالجانب البحريني يتولى تمويل

جانب رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة ،ورئيس "نهرا" مريم الجالهمة ،ونحرص على توافر

األعمال اإلنشــائية ،فيما ســتكون مسؤولية

جميع التراخيص المتطابقة مع األنظمة ،والكل مؤمن بأن المشروع الجديد يدخل في إطار إستراتيجية تطوير القطاع الطبي وتعزيز كفاءة

الجانــب األميركــي تمويــل التجهيــزات

الخدمات والموارد الصحية وفق المبادئ المتبعة ،ومن جانبنا أيضً ا ،نحن نؤمن بمد جسور التعاون والمساهمة في تبادل الخبرات واإلدارة

والمستلزمات الطبية والمعدات.

الحديثة واالرتقاء بالخطط والبرامج التطويرية.
كل ما ذكرته يمثل التزامنا تجاه مملكة البحرين وســعينا لتقديم رعاية صحية وفق التزامنا على مدى أكثر من قرن من الزمان ،ونعبر عن
التقدير واالمتنان لهذه البالد وقيادتها ،وهذا ما يجعلنا ننظر ألن نواصل خدمتنا على مدار قرن مقبل.
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إضاءات على مراحل المشروع
نقلة على مراحل

الصحة ..ثروة

هل ســيكون المشــروع الجديد مخصصــا لخدمات األمومة

لعل لديكم رسالة إلى المستفيدين من الخدمات الطبية

والطفولة والرعاية العامة؟

من مواطنين ومقيمين ..فهل لكم رؤية مختصرة؟

شــاريان :القسمان المخطط لهما في المستشفى هما أمراض األمومة

شاريان :رسالتي لكل الناس ،من مواطنين ومقيمين ،أقول إن الصحة

والطفولــة وكذلك الخدمــات العالجية العامة ،وبالطبــع ،فإن أنظمة

ثروة وال تنتظــروا إصابتكم بالمرض ،حينها ســيكون العالج مكلفًا

المستشــفيات الحديثة اليوم هي تقديم الخدمات الطبية بما يلبي حاجة

ومعقدًا ،وإن التمتع بالصحة يعني حياة ســعيدة ،ونحن في مستشــفى

المرضــى ومنها التخصصية باســتخدام األجهــزة الطبية المتطورة
التي تســهم في نجاح عمل األطباء المتخصصين كل في مجاله ،وال
نغفل أن المستشــفى األميركي شــهد نقلة في خدماتــه على مراحل؛
لتكون الحلقات متصلة في كل متطلبات الرعاية الصحية.

اإلرســالية األميركية نؤمن برســالتنا في توفير نمط الحياة المتكامل
لكل إنسان.

	•بدأت أعمال التنفيذ اإلنشــائية في شــهر يوليو من العام  ،2020ورصدت له ميزانية تقارب  27مليون دينار ،أما
الموعد المتوقع لالفتتاح فسيكون في أكتوبر من العام .2022
	•يتم تشييد المشروع على مساحة تصل إلى نحو  30ألف متر مربع.
	•روعــي في تصميم المشــروع احتواؤه على المســاحات الخضــراء التي تصل إلى  7آالف متــر مربع ،ومواقف
سيارات في الطابق األرضي تسع قرابة  500سيارة.
	•من المتوقع أن يوفر المستشفى أكثر من  300وظيفة للكوادر الوطنية.
	•صممت مرافق المستشفى وفق أساليب رقمية حديثة ،فيما تبلغ نسبة الطاقة النظيفة في تشغيل المرافق .% 87
	•تشمل مرئيات المشروع توفير التدريب لألطباء والممرضين الدارسين بالكلية الملكية للجراحين كمستشفى تعليمي.
	•روعي في مرافق المستشفى تقديم خدمات المختبر والعالج الطبيعي ،باإلضافة إلى وحدة النساء والوالدة ورعاية
األطفال حديثي الوالدة ،والعناية المركزة وغسيل الكلى.
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لطيفة عيد

الذكي ...من يعرف كيف يرتب أموره

كثيرا في
خــال األعــوام الثالثــة الماضية ،أي يالفترة مــن العام  2018حتى  ،2020نشــطت
ً
منصــات عــدة لتطــرح العديــد مــن القضايا ،ســواء تلك المتعلقــة بقطاع األعمال وشــؤون
"البزنــز" ،أو الموضوعــات العامــة التــي تهــم المجتمــع ،فرأيناهــا فــي المنتديــات واللقاءات
واالجتماعــات والمحاضــرات تتحــدث بجــرأة واســتعداد كاف وكأنهــا اســتعدت للموضــوع
مســبقً ا ،لكنهــا حــال وجودهــا فــي غمــرة النقــاش تشــارك بمعلومــات غزيــرة ومتابعــة
دقيقة ،ثم إن هناك حســابها على منصة التغريد "تويتر" ،الذي شــهد بينها وبين بعض
المســؤولين ســجاالت ومناقشات بعضها اتسم بالحدة السيما في الموضوعات المتعلقة
بسوق العمل وحماية صغار التجار.
نتحــدث فــي لقائنــا مع ســيدة األعمــال لطيفة عيــد ،أو لنعرفهــا بكنيتها التي اشــتهرت
بهــا فــي البحريــن "أم مشــعل" .ولنرجــع قلي ًلا إلــى الوراء فــي العام  ،2018حين ترشــحت
النتخابــات المجلــس النيابــي عــن الدائــرة التاســعة فــي المحافظــة الشــمالية ،وتصريحها
آنذاك موثق في الصحف والكثير من المواقع إذ قالت "ترشحت إيمانًا بالمشروع اإلصالحي
لجاللــة الملــك ،ولتعزيــز العمل الديمقراطــي بالمملكة ،فالمرأة البحرينية قــادرة على إنجاز
العديــد مــن األمــور فض ًلا عــن كونها مكملــة للرجل ،ومن غيــر العدل أن يكــون المجلس
النيابي ذكور ًيا بحتًا ،ويخلو من المرأة" .وعلى الرغم من أن الحظ لم يحالفها بالفوز ،لكنها
واصلــت الســعي فــي العمل علــى القضايا التــي دونتها فــي برنامجها االنتخابــي ،ومنها
زيــادة الدعــم الممنــوح للتعليم الجامعي والتوســع في مــدارس التعليــم الفني ،والعمل

بصراحة ..أتمنى القضاء
على الفيزا المرنة ويحل
محلهم أبناء البلد

خصوصا
القطاع السياحي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبحرنة الوظائف،
ً

أؤمن بأن ”كثر الدق يفك
اللحام”

علــى تطويــر القــدرات الفنيــة واإلداريــة للمعلــم البحريني ،وزيــادة برامج حمايــة البيئة من
التلوث ،والتمكين االجتماعي للمرأة ودعم المؤسســات النسائية ،عالوةً على توفير برامج
تدريبيــة للشــباب لتســهيل عمليــة توظيفهم ،واالســتفادة مــن الخبــرات األجنبية لدعم
مراكــز الشــباب واألعمــال التطوعيــة والتبــادل الثقافــي ،واهتمــت بأفــكار تتعلــق بتطوير
بالقطاعات الدنيا والوســطى ،إضافة للعمل على تفعيل قانون كشــف الذمة المالية على
جميع المسؤولين بالدولة.
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في ريف ”مين نيوانجالند” ارتبطت بعالقة مع الغابات والبحر
الحوار يبدأ من المسؤولين في الدولة،
لذلــك ســألناها :تطرحيــن العديد من
المشــكالت والتســاؤالت وربما بعضها
تســبب فــي مضايقــة مســؤول هنا أو
هناك ..كيف تق ّيمين تجربتك؟
أم مشــعل :فــي الواقــع ،أود البــدء بتوجيــه
كلمة شــكر إلى المســؤولين الذين يتعاونون
فــي مختلف أجهــزة الدولة ،وأعبــر لهم عن
تقديــري لكثيريــن منهــم دون ذكر أســماء،
ً
وتواصل مع
فقــد وجدت اســتجابة وتعاونًــا
مسؤولين تجاه موضوعات طرحتها ،وكذلك
في نفس المســار ،كنت وماأزال أتواصل مع
اإلخــوة النواب والحمد هلل ،هناك تجاوب ألن
لديك اليوم منصات إعالمية إلكترونية ،وقبل
جائحــة الكورونا كنا نشــارك فــي المنتديات
وحلقــات النقاش ،والصوت الذي يقدم طرحً ا
محتر ًما يصل إلى المســؤولين ،وال ريب أن
اإلعــام االجتماعي له تأثيره الكبير كصوت
شعبي يتفاعل معه الناس ويتناقلون محتواه.

أي المجــاالت تريــن أنــك نجحت فيهــا؟ وما "البزنــز األفضل" وفق
أيضا؟
تجربتك ً
أم مشــعل :أعمل في قطاعات كثيرة منهــا التجميل ،ومنها أيضًا مجاالت
التدريــب وفي التصميم والدعاية واإلعالن وقطاع المحاســبة ،ومع فريق
عمل متخصص لكل قطاع ،وهلل الحمد معي أوالدي ،مشــعل ( 26ســنة)
وفارس ( 24ســنة) وفواز ( 20ســنة) وتبارك هللا فهم يســعون لالبتكار
والتطوير .أنا شخصيًا أحب مجال التجميل ،لكن اتجهت للتدريب وللمقاهي
ألن من يدخل مجال التجارة البد أن يفكر ويبدع ويضيف مجاالت في بلد
تتسع فيها الفرص للمؤسسات الصغيرة ،وبالتأكيد أنا من المؤمنين بالعمل
من أجل المساهمة في اقتصاد البلد ،فما نسبته  % 90من تلك المؤسسات
تدعم االقتصاد الوطني ،وأستدرك هنا ألقول إنني ال أنصح بوضع البيض
كله في ســلة واحدةً ..
مثل ..مع الجائحة ،قطاع صالونات التجميل خســر
كثيــرًا بين الفتح واإلغالق وأنا خســرت الكثير أيضًــا حالي حال كثيرين
مثلــي ،لكن في كل الحاالت ،فإن الذكي هو من يعرف كيف يرتب أموره
دون الوصول إلى المحاكم والوقوع في مشاكل كبيرة ،ولطالما لديك حنكة
ودراية ستتمكن من السيطرة على األمور.
أال يؤثر هذا العبء على مزاجك ..راحتك ..حياتك األسرية؟
أم مشــعل :بفضل هللا ،نحن كأســرة على مقدرة الحتواء مختلف الظروف

أعشق النزول من ”الباراشوت” في السافاري
ولكن البعض يرى أنك تسبحين عكس التيار ،مع أن لك تجربتك في أهم أقسام الصحافة وهي المعلومات واألرشيف،
وتراكمت لديك معرفة في كيفية التعامل مع القضايا التي تهم الشارع؟
أم مشعل :نعم عملت في صحف وطنية كبيرة أعتز بها كصحيفة األيام وصحيفة أخبار الخليج ،وآنذاك لم تكن منصات التواصل االجتماعي
بحجم انتشــارها اليوم ،وبالنســبة للسباحة عكس التيار ..ال ..كان البعض يقول إنني "أأذن في خرابة" ،حينما أتناول موضوعًا هنا أو قضية
هناك ،وأنا أقول "حســنًا ..لطالما الخرابة هي المتوفرة فمن األفضل أن (أأذن) فيها ،فلم أيأس ولم أصب بخيبة أمل ،وأشــعر حقًا أن الدولة
تعمل وتحاول إيجاد الحلول وال تترك األمور سائبة ،وحين أبدأ مسيرتي تجاه موضوع معين ،فإنني أتابع من خالل التواصل والتنسيق مع
المسؤولين ،ولي أسلوبي حتى في حال صعوبة الموضوع أو تعقيداته ،وأحيانًا يجري التنسيق لنحقق صدى إعالميًا وانتشارً ا لموضوع ما،
والهدف وهللا يعلم ،هو أن نحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن ،وهذا ما حدث بالنســبة لموضوع ســوق العمل وصغار التجار ورســوم
الســجل التجاري وقضية ســواق األجرة وغيرها الكثير ،وستشــعر بالطبع براحة نفســية حين يقول لك من وقفت معهم "مشكورين رحم هللا
والديكم" ..وفي حالة طول مدى الموضوع ،فأنا أؤمن بأن "كثر الدق يفك اللحام" ..أما عبارات من قبيل "ما في فايدة ..ما بتحققين شــي"،
فال تؤثر في هدفي.
وهناك نقطة ،أنتم كزمالء في الصحافة تطرحون قضايا بسيطة لكنها قد "تقلب الدنيا" ،واليوم لدينا السوشال ميديا وهي في الواقع أقوى من
الكثير من الصحف وحتى من التلفزيون واإلذاعة في حال كانا في مجتمع ما ضعيفين وغير مؤثرين.

هل مازالت عالقتك بالسفر وطيدة؟ يقال إنك عاشقة لبلدين؟
أم مشــعل :عشــت في الواليات المتحدة األميركية عشــر ســنوات ..المجتمع
األميركــي مجتمع فريد ،وعشــت فــي ريف "مين فــي نيوانجالند" وارتبطت
بعالقــة خاصــة مع الغابــات والبحر والمشــي بين الجبال وكذلــك النزول من
الباراشوت في السافاري ،وفي الحقيقة زرت معظم دول العالم ،وفي كل دولة
ســواء كانت جميلة أو ال ،ال شــك أنك ستجد أمرًا تحبه ،أما عن لبنان ،فهو بلد
الجمال واألناقة والثقافة والتنوع ،وما تزال تربطني عالقات بأسر وعوائل في
أميــركا ولبنــان نعتز بهم ،فلدينا أصدقاء في أميــركا نتواصل معهم حتى اليوم
ويعتبروننــي مثــل ابنتهم ..منهــم من غادر الحياة ومنهم مــن ال يزال على قيد
الحياة ،ونزورهم أحيانًا ،وهذه العالقات لها أثرها الجميل في القلب.

والمشــاكل ،وكأي عائلة ،البد أن نمر بصعوبــات ومنعطفات بين الحلوة
والمرة ..ولكننا نتشارك كعائلة ،نفشل في بعض األحيان وننجح في أحيان
أخــرى كأي أســرة وكأي إنســان ،والتفاهم هو ســيد الموقف ،ونضع كل
القضايا المهمة ونناقشها ونضع لها الحلول بكل هدوء.
يعــز عليــك فــي هــذه الحالــة وقــت الفــراغ لممارســة الهوايــات،
أليس كذلك؟
أم مشــعل :ليس لــدي الكثير من الوقت ،لكن في المتــاح من وقت الفراغ
أســتمتع بركــوب دراجتــي الهوائيــة ..أحيانًــا أمــارس الرســم والقراءة
والرياضــة ،وأعتني بحديقتي الجميلة ،وأحب متابعة األمور الجديدة رغم
ضغط العمل ،ثم أختار الوقت لعائلتي ،ولي وقتي أيضًا مع المطبخ ..حتى
الناس الذين لم ألتق بهم منذ زمن من المعارف واألصدقاء أحب التواصل
معهــم والســؤال عنهم توطيــدًا للعالقات .أمــا في الجانــب الروحي ،فإن
الصالة هي مالذي وهدوئي ،وأجعل لي عالقة مع "اليوتيوب" لالســتماع
إلى الدعاء وتالوة القرآن.

قــد يصــل الشــباب مــن رواد األعمــال إلــى مرحلــة اليــأس ،مــاذا
تقولين لهم؟
أم مشــعل :أقــول لهم ال تيأســوا ،وفي الثقــوب قد يأتي الضــوء ،ولكن أقول
وأكــرر ...العمــل الحرفــي والمهنــي هو المســتقبل ،وال تخجلوا مــن العمل
الشــريف مــا دام فيه مكســب حالل للعيــش ،وكل العالم اليوم فــي حاجة إلى
المهنيين والفنيين المهرة ..الســباكة والنجــارة والفالحة ..على فكرة ،كم نعتز
بالمزارعيــن البحرينييــن الذين أبدعوا حتى أصبحوا يوفــرون لنا المحاصيل
"أورغانيــك" ،فقد نتنــاول المنتجات الزراعية لكننا ال نقــدر الجهد الذي بذل
مــن أجــل أن تصل إلى ســفرتنا ،فاألعمال الحرفية هي التــي تجعل المجتمع
يقــف بقوة وهي صلــب الحياة االجتماعيــة ،وأتمنى بصراحــة القضاء على
الفيــزا المرنة ويحل محلهــم أبناء البلد ،ولو كانت لــدي "بنت" لزوجتها إلى
أي بحريني مهني.
هل تمنيت أن تكون لك بنت؟
أم مشــعل :نعم تمنيت ..وإن شاء هللا سيرزق رب العالمين أبنائي بالذرية،
أوالد وبنات ،وأفرح بهم.
اللهم آمين ..وتقر عينك بهم ..لنختم بأعمق درس أثر فيك؟
أم مشــعل :فيروس كورونا ..أقول إنه ابتالء من هللا سبحانه وتعالى ،لكنه
أزمة علمتنا كيف نحب وطننا وعوائلنا وناســنا ،جعلتنا نفكر في حاضرنا
ومســتقبلنا وكيف نخرج بقوة ولو بنجاح بسيط وسيكون نجاحًا كبيرًا .هي
نعمة من هللا ســبحانه وتعالى لكي نســتيقظ من الســبات الطويل ،ونعرف
قيمة ما لدينا من نعم ،نرى ماذا قدمت لنا بالدنا في أحلك الظروف ،وكلي
قناعة بأن البحرينيين ســيتغيرون بعد هــذه الجائحة إلى األفضل بالطبع..
ســتقوى الوحدة واللحمة الوطنية بين الدولة وشــعبها ،فال أحد يريد لوطنه
الغالي أن يهتز ،واليوم ..نتكلم بمشاعر وطنية غامرة بحب الوطن.
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استشارية التطوير والمدربة

عبير المعتوق
سأخبركم عن ”االستشهاد االجتماعي”
كونــك تفكــر فــي التغيير ،فهذا يعني أن وقت النمو قد حان ..كل ذلك يعني أن مفردات:
الزخــم ،العطــاء ،األخــذ ،الدروس ،التوســع ،التعلــم وغيرها ،قــد انتهت من الوضــع الحالي
الذي أنت فيه اآلن ،وهذا يعني أن فص ًلا من القصة جف ولم يعد يروي حياتك ،وليس لديه
المزيــد ألن يضيــف أي قيمــة لك ،لكن شــعور الضيق واالختناق يعني أن المســاحة لم تعد
تســتوعبك وأنك "كبرت عليها" ،وإال ..لما كنت تشــعر بالحاجة للتغيير أو التحرك ،حتى لو
لم تدرك التحرك إلى أين وكيف..
حيــن تجــرب وال يحالفك الصواب ..حين تخطــئ ،يكفي أنك تحركت ولم تنتظر التحرك من
أحد غيرك ..سواك ..إن الخطأ دليل على الحياة ،فقط هم األموات الذين ال يخطئون.
تلك المقدمة تمثل واحدة من إضاءات استشارية تطوير الموارد البشرية والتنمية الذاتية
الموجــه التنفيــذي ومستشــار األفــراد والمؤسســات عبيــر المعتــوق ،التــي اســتطاعت أن
تحقق لها مسيرة نجاح في هذا المجال ،وهي تحمل شهادة ماجستير إدارة موارد بشرية
مــن جامعة ديپــول األميركية ،وبكالوريوس أدب إنجليزي وعلم نفس من جامعة البحرين،
مبيعا في ڤيرجــن ميقا ســتورز للعامين
ومؤلفــة كتــاب "انصــف ذاتــك" أحد أكثــر الكتــب
ً
 2019و.2020
عملــت وتدرجــت فــي مناصــب عــدة بالقطاعيــن الخــاص والحكومــي ،مثل ارنســت ويونغ،
كالريندون پاركر وصندوق العمل "تمكين" ،إذ كانت تشغل منصب رئيس إدارتي الموارد
البشرية واإلسناد ،وتشغل حال ًيا منصب مستشار إداري في إحدى الجهات الحكومية.
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التغيير هو المستمر الوحيد
حلت عبير ضيفة على "أضواء البالد" لتبدأ الحديث معنا
باإلشــارة إلى ما يعيشــه العالم اليوم إثــر جائحة كورونا
(كوفيد  ،)19وتختصــر خالصة أهم دروس الوضع في
أن "التغييــر هو المســتمر الوحيد" ،أي أنــه مهما كانت
الظروف ،فالبد مــن مواجهة التحدي األكبر في حياة أي
إنســان وهو "تعزيــز األمان الداخلــي" والرغبة بمرونة
في تطويــر المهارات الذاتية .وتوضح أنها تؤمن بأن كل
ما يتعلق بتطور اإلنســان ورقيه يســتحوذ على اهتمامها
طوال  20عا ًما مضت ،وهي تعكف على دراســة جوانبه
والتعلم منه واكتساب الخبرات ،ولعل أهم التساؤالت التي
تثيرهــا وتضع لها اإلجابات الملهمــة لآلخرين والمؤثرة
في انتقالهم إلى األفضل هي "لماذا ينجح إنســان ويفشــل
آخر؟ هل هناك عوامل كالظروف المحيطة أو المؤثرات
الخارجيــة أو الدعــم؟ أم هــي من قــوة أدوات اإلنســان
الداخلية" ،وكيــف يمكن جمع كل هذه الجوانب وبلورتها
في مسار صحيح نحو التغيير لألفضل؟
نجحوا ..ألنهم قادة حقً ا
ســألناها ما أكثر الموضوعات أو المشكالت التي تصلها
أكثر مــن غيرها ،لتقول "تتصدر مشــكالت العمل قائمة
االستشارات ،والموضوعات التي تعزز تكوين جيل جديد
من القادة ،كل هذه األمور تعد مهمة بالنسبة لي من تجارب
اآلخرين ،ومنها على ســبيل المثال مشكالت التعامل مع
مســؤول العمل ،فهل هو قائد في مــكان صحيح؟ أي هل
هو الشــخص المناســب في المــكان المناســب؟ نرى أن
معضلة اختيار القائد تبنى على الناحية التقنية والمؤهالت
والخبرات ،وهذا جانــب مهم ،لكن هناك جانب آخر مهم
وهو القيادة بأســاليب صحيحة ،ولهــذا نجد أن الكثير من
ً
أصل في
المهتميــن اليوم بمجــال القيادة هم من نجحــوا
تجاربهم القيادية ،فهم يمتلكون أســاليب التواصل والذكاء
االجتماعي والعاطفي والثقة العالية بالنفس.

الخطأ دليل على الحياة...
واألموات هم الذين ال
يخطئون

من هو القائد الخائف؟
تســتدرك لتضيف :يشــغلني موضوع "القائد الخائف" ،فمن هو؟ وللعلم،
فهذه ظاهرة موجودة ويجب أال نســتهين بها ،فالقائد الخائف من المشاكل
الكثيرة التي تؤرق الكثير من الموظفين والموظفات ،فشخصيته المرتبكة
وغير المســتقرة وقراراته غير الواضحة أو مواقفه الضعيفة ،تؤدي إلى
أن ينزل مســتوى فريــق العمل معه ،واألخطر ،يقلــق القائد الخائف من
نجــاح الناس حوله ،بل يعتبرهم يشــكلون خطرً ا على منصبه أو موقعه،
ودعني أقول إنني حين أجلس مع إنســان محبط ،فإنني أبحث معه العديد
من األســباب ومن أكثر من زاوية ،فهناك الجانب النفسي وهناك الجانب
االجتماعــي وهناك اختبارات معينــة ،ولذلك أقول دائ ًما إن رب العالمين
جل وعال يختبرنا ويختبر إيماننا ،فإذا كان اإلنسان خائفا ويداري وينظر
للقوانين الوضعية ،اإلنســانية أو الدنيوية ،أكثر من القوانين اإللهية ،فهنا
كأنــه يبحث عن األمان في ثقــب صغير في الباب المفتــوح له ،ونحتاج
بالطبع إلى الدفعة اإليمانية بالتوكل على هللا والسعي للنجاح بثقة واحتساب
بأن هللا سبحانه وتعالى يدبر األمر ،بيد أن علينا العمل بصورة صحيحة.
مطلوب "جارج ..شاحن"
وعمومــا ،فإن من المشــاهد المؤثــرة على التوجه الصحيــح لدى الكثير
مــن الناس في المجتمع البحريني هو غياب األولويات ،أو لنقل إنها غير
مضبوطــة ،ولنطبق مثلث "ماســلو" لالحتياجات اإلنســانية لنســتخرج
اللب ..اإلنســان ً
مثل يبحث عن العمل والســكن ،وحــال توافرهما يتجه
إلى درجة أعلى للبحث عن أساليب الحياة والعيش بسعادة ،ثم يبحث عن
حيــاة اجتماعية مميــزة ،وهذه األمور ترتفع فــي كل مرحلة ،فيما تكون
لدى البعض بما أســميه "استشهاد اجتماعي" ،كيف؟ تجد رب األسرة أو
ربة األسرة في شغل و"ركضة" لتوفير متطلبات المعيشة ،حتى أنك تجد
عبــارة تتكرر في المجتمع البحريني "قضى عمــره من أجل عياله" ،أو
"مسكنية ضحت بسعادتها وحياتها من أجل العمل" ،فهي معلمة و"تنافخ"
في المدرســة وتعود إلى بيتها لترعى زوجهــا وعيالها ..هنا نتحدث عن
"ماكنــة" إذا لم تتم صيانتها فلن تعمل بشــكل صحيــح ،جزء منها تجديد
الروحيــة وجزء منها يتعلق بترتيب األولويات بين العمل والبيت والحياة
االجتماعية واألوقات التي يختلي فيها اإلنســان بنفسه ويزاول ما يحب..
باختصار "مطلوب جارج ..شاحن" ،يمنحنا القدرة على ترتيب أولوياتنا.

”القائد الخائف” ...ظاهرة
موجودة ويجب أال
نستهين بها
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 4أجزاء ”مما رأيت” سترى النور قري ًبا

الرحالة فهد الشهابي

يشق طريقه في أدب الرحالت

في فصول سلسلة "مما رأيت" للرحالة البحريني رئيس جمعية العالقات العامة
فهــد إبراهيم الشــهابي ،تأخذك الغرائب والعجائب إلــى عوالم أخرى لم تعتد
أن تعيشــها .فقــد تشــاهد األفالم الوثائقيــة أو تقرأ المقــاالت أو تتصفح بعض
الكتب أو ربما سافرت بنفسك وشاهدت من العجائب في دول العالم الكثير،
إال أن الشــهابي اختار لنفســه طريقة خاصة وفريدة من ســبر أغوار المجتمعات
البشرية واألماكن والعادات والتقاليد ،ليشق طريقه في أدب الرحالت.
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المبنى المهول للبرلمان الروماني

قبيلة المساي الكينية

إهداء لرؤساء الدول

 4أجزاء مقبلة

ويشير إلى أنه زار أكثر من  100دولة ،غطى  25منها في األجزاء

ســألناه :تميزت سلســلة "ممــا رأيت" بنمط

الثالثــة األولــى منهــا ،كما خصــص الجــزء الرابع لـــ "محبوبتي

الرحــات بأســلوب وإخــراج مؤثــر فــي

البحرين" ،ويوضح :حرصت على إرســال نسخ من تلك الكتب إلى

نفــس القــارئ ،مع إصــدار الجــزء الرابع

رؤســاء هذه الدول ،والوزراء المســؤولين عن قطاع السياحة فيها،

"محبوبتــي البحرين" ،كيــف تقيّمون تفاعل

ظل قيادتها الرشيدة ،ونظرً ا لكونه كتابا تفاعليا ،يسمح لمتصحفي أي
من الموضوعات المذكورة فيه باالنتقال منه إلى فيديوهات مصورة
تعــرض على هواتفهم النقالة ،فقــد كان هذا الكتاب ،في نظري ،أداة
مهمة لتوثيق مالمح الهوية الوطنية لمحبوبتي البحرين.

وقد القت تلك الكتب استحسانهم جميعًا ،حتى أن بعضهم قد استشهد

القراء؟ ليجيب بالقــول" :لقد تفاجأت بردود

بمــا ورد فــي تلــك الكتب في أكثر مــن موضع .أما بالنســبة للجزء

فعــل القراء ،فأدب الرحــات ،وإن كان من

الرابع ،الذي يحكي قصة  5آالف سنة من ماضي وحاضر البحرين،

األدبيــات العربيــة األصيلــة ،إال أن معظم

فقد توســعت في توزيعه ،وقد وصل إلى قــادة دول مجلس التعاون،

إصداراتــه تعــود إلــى أزمنة بعيــدة ،وليس

وقادة دول مجموعة العشــرين ،كما تم إيداعــه في أهم المكتبات في

ً
متداول بكثرة في الوقت الحالي ،أما ما
لونًــا

العالم ،كمكتبة الكونجرس األميركية ،ومكتبة اإلسكندرية بمصر.

رأيتــه من تفاعل كبير من القراء بعد إصدار
الجزء األول ،الــذي غطيت فيه رحلتي إلى

محبوبتي البحرين ..األرض الطيبة

دول الهند الصينية (كمبوديا ،فيتنام ،الوس،

كل هذا العمل رائع دون شــك ،لكن الســؤال ..ما الفوائد الشــخصية

تايلند) ودول شــرق إفريقيــا (كينيا ،تنزانيا،

التي حققتموها من خالل هذه اإلصدارات؟ هنا يذكر أنه :فيما يتعلق

مدغشــقر) ،فقد كان أكبر بكثير مما توقعت،

باألجزاء األولى ،فقد كانت هذه اإلصدارات وسيلتي لنقل ما استفدته

وهــذا مــا دفعنــي إلى إصــدار بقيــة أجزاء

مــن رحالتي إلــى قرائي األعــزاء ،خصوصً ا أن الكتــب مطبوعة

المجموعة ،التي مازالت في توســع ،إذ إنني

باللغتيــن العربية واإلنجليزية ،وأردت مــن خاللها أن أنقل تجاربي

أصدرت  4أجزاء ،وما تزال هنالك  4أجزاء
جاهزة للطباعة.

العالم بتاريخ هذه األرض الطيبة ،وما اســتطاع أن يحققه أبناؤها في

مصانع السيجار الكوبية

وما حصدت من معلومات ،استقيتها مما وفقني هللا عز وجل لزيارته
من دول العالم ،أما بالنسبة للجزء األخير ،فقد كان فرصتي لتعريف

قبيلة الرقاب الطويلة البورمية

 76أزياء

إطاللة مسائية

اخــتــرنــا لـــك...

إطاللة النهار

إطاللتين مفعمتين باألنوثة والجاذبية

MJ BY MAYYAN JAFFAR

MJ BY MAYYAN JAFFAR

تبحــث المــرأة عن نصائــح إلطاللة
أنيقــة وراقيــة لتتميــز فــي كل
األوقات وتلفت األنظار إلى رق ّيها،
رواجا وتواكب
فتختار أكثر القطع
ً
أحدث صيحات الموضة .فإذا كنت

BOTTEGA VENETA

تبحثين عن إطاللة أنيقة تعكس
أنوثتك بأســلوب مميز ،اخترنا لك
إطاللتيــن مفعمتيــن باألنوثــة
والجاذبيــة كرونــق فصــل الربيــع
VERSACE

يمكنــك اعتمادهما فــي مختلف
المناســبات أو إطالالتــك اليوميــة
على حد سواء.

MJ BY MAYYAN JAFFAR

MJ BY MAYYAN JAFFAR

القطع متوافرة في:

VERSACE

MODA MALL
VERSACE: 17536663

VERSACE

BOTTEGA VENTA 13320000

VERSACE

BOTTEGA VENETA
BOTTEGA VENETA

VERSACE
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تأنقي بالباستيل
في رمضان

بمناســبة حلول شــهر رمضــان المبارك،
اخترنا لك مجموعــة مميزة من تصاميم
الجالبيــات بألــوان الباســتيل لتختــاري
منهــا مــا يناســب إطاللتــك فــي هــذا
الشهر الفضيل.
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احمي بشرتك
من الحبوب بسبب الصيام
الصيام لســاعات طويلة يؤثر على البشــرة ويــؤدي إلى جفافها .فالجلــد الجاف يمكن أن
يــؤدي إلــى زيادة إنتــاج الزيوت ،ما يســاهم في ظهور حب الشــباب ،ولكن مــاذا نفعل إن
إليك  7طرائق:
ظهرت هذه الحبوب بالفعل بسبب الصيام؟
ِ

ال تلمسي الحبوب
رطبي المنطقة التي يوجد بها الحبوب بمنشفة دافئة ثم ضعي مره ًما عليها.
واقي الشمس
اســتخدام واقي الشــمس أمر ال مفر منه؛ ألن األشــعة فوق البنفســجية تمنع الندوب من الشــفاء ،ويمكن أن تؤدي إلى فرط في ظهور
الحبوب يصعب عالجه.
تنظيف البشرة اليومي

لترطيب البشرة
في رمضان
الصيام يجعل البشرة تحتاج إلى عناية خاصة ...تعرفي معنا على طرق ترطيب البشرة خالل الشهر الفضيل:
• من المهم االبتعاد عن الماء الســاخن لغســل البشــرة ،ألنه يؤدي إلى التخلص من الزيوت الطبيعية الضرورية للبشــرة ،والتي
تحميها من الجفاف.
• استخدام منشفة ناعمة لتجفيف البشرة بعد غسلها واالبتعاد عن المنشفة الخشنة التي تؤدي إلى اإلصابة بالتهابات البشرة.
• تنظيف البشرة للتخلص من الجلد الميت واإلفرازات الدهنية.
• الحرص على شــرب كميات كبيرة من الماء يوميا بين وجبتي اإلفطار والســحور ،وهذا للحصول على ترطيب كاف للبشــرة والحماية
من اإلصابة بالجفاف.
• تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ،والتي تساعد على ترطيب البشرة ،ومنها البرتقال والبطيخ والخيار.
• تدليك البشرة بالحليب لمدة  5دقائق فقط باستخدام قطعة من القطن ،وبعد ذلك يتم غسلها بالماء الفاتر أو الدافئ قليال.

من المهم تنظيف البشــرة مرتين في اليوم ،المنظفات القوية والمقشــرات قد تزيد من المشــكل ،لذلك اختاري منظفًا خفيفًا ال يزيد من
تهيج البشرة.
مرهم طبي
قاومي الرغبة في اســتخدام عالج حب الشــباب ،فغالبًا ما تجفف هذه المنتجات
الجلــد فقط ،ما يعيق عملية الشــفاء ،ولهذا يمكنــك تجربة مرطب مهدئ يحتوي
على مكونات مرطبة ومضادة لاللتهابات ومعالجة.
أحماض ألفا هيدروكسي المقشرة
تســاعد مقشــرات أحماض ألفا هيدروكســي ،مثل حمض الجليكوليك أو حمض
الالكتيك ،على تنعيم البشرة وإصالحها كما تمنع حب الشباب وتقي البشرة منه.
مكونات منعشة
إذا كانــت ندوبك شــديدة التصبــغ ،ويتغير لونها وهي ليســت بــارزة ،يوصى
بالوصــول إلــى العالجات التي تحتوي على مكونات مشــرقة قوية مثل فيتامين
ســي أو حمض الكوجيك أو خالصة عرق الســوس ،فهذه المكونات تعمل على
تفتيح البقع الداكنة ،كما أن االستخدام اليومي لفيتامين سي يعد أمرًا رائعًا للحفاظ
على بشرة مشرقة.
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صحة الفم واألسنان
في رمضان

ممارسات تؤثر على صحة الفم واألسنان
تــؤدي بعــض الممارســات الخاطئــة إلــى تفاقم مشــاكل الفم
واألسنان ،وهي كالتالي:

ينتظــر المســلمون في جميــع أنحاء العالم حلول شــهر رمضان المبارك؛

عدم االلتزام بتنظيف األسنان

يعــد الصيــام ركنًــا من أركان اإلســام وفريضة على المســلمين كافة،
إذ
ّ
وهو سبيل للتقرب أكثر من اهلل تعالى وإتمام الطاعات ،فض ًلا عن فوائد

يهمل الكثير من األشــخاص نظافة أســنانهم خالل شهر الصيام العتقادهم
بأن معجون األسنان من مبطالت الصيام ،ما يؤدي إلى تراكم بقايا الطعام

الصيام للجسم ،إذ يعمل على تنظيفه وتنقيته من السموم.

التي تشكل بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.
عدم شرب كميات كافية من السوائل

وعلى الرغم من فوائده الصحية الكثيرة ،إال أنه قد تظهر على إثره بعض

هناك كثيرون ال يلتزمون بشــرب كميات كبيرة من الســوائل خالل شهر

األعــراض غيــر المح ّببة ،أو األضرار التــي تنجم عن عدم االلتفات إلى بعض

رمضان؛ فيؤدي ذلك إلى نقص السوائل في الجسم ،والشعور بجفاف الفم،

األعضــاء أثنــاء الصيــام ،نتيجة لبعــض العــادات أو األعراف غير الســليمة،
الس ّيما صحة الفم واألسنان.
إن الحفاظ على صحة الفم واألســنان من األمور التي يجب التركيز عليها
ّ
وبخاصــة خالل شــهر رمضان؛ فالصائم يمتنع عن الطعام والشــراب مدة
ّ

ال تقــل عــن  12ســاعة يوم ًّيــا لمــدة شــهر كامــل ،مــا يترتب عليــه فقدان

د .زهراء محمود رمضان
طب وجراحة الفم واألسنـــان

وتكوّن رائحة الفم الكريهة.
التدخين
يعانــي المدخنون عادةً من رائحة الفم الكريهة وغيرها من المشــاكل التي
تهدد صحة الفم واألســنان مثل :تســوس األســنان ،تغير لونهــا ،وتراكم
الطبقة الجيرية عليها.
عدم االلتزام بمراجعة طبيب األسنان بشكل دوري

الســوائل مــن الجســم وانخفــاض إفــراز اللعــاب داخــل الفــم ،فيزيــد نمو

يُنصــح بمراجعــة طبيب األســنان للتأكد من صحة الفم واألســنان ،وعدم

البكتيريــا وشــعور الصائــم بالجفــاف الذي تصاحبــه رائحة الفــم الكريهة

وجود أية التهابات أو تسوس في األسنان قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وغيرها من مشاكل الفم واألسنان.
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نصائح خالل شهر رمضان
للمحافظة على صحة الفم واألسنان ،والتقليل من المشاكل المتعلقة بالفم ،ينبغي االلتزام بالنصائح اآلتية:
تنظيف األسنان:
	•ينصح بااللتزام بالممارسات الصحيحة لتنظيف األسنان واللثة ،ومنها ما يلي:
	•تنظيف األسنان بواسطة الفرشاة ومعجون األسنان يوميًّا بعد اإلفطار ،وقبل النوم ،وبعد السحور.
	•المضمضة خالل ساعات الصيام ،مع االنتباه لعدم بلع الماء.
	•استخدام غسول الفم لتجنب اإلصابة بأمراض اللثة أو التهابات األسنان ،وينصح بعدم استخدام غسول الفم الذي يحتوي
على مواد كحولية؛ ألنها تسبب جفاف الفم.
	•استخدام خيط األسنان لضمان إزالة بقايا الطعام العالقة بين األسنان.
	•استخدام فرشاة اللسان إلزالة البقع البيضاء التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.
شرب كميات كبيرة من الماء:

ينصح بشرب  10-8أكواب من الماء يوميًّا للحفاظ على بيئة فم رطبة ،وتخفيف
البكتيريا المتراكمة داخل الفم ،ومنع تكوّن التجاويف ،وتسوس األسنان.

تناول وجبات صحية:
ينصــح بتنــاول وجبات صحية خالل الشــهر الكريم للحفــاظ على بيئة فم
صحيــة نظيفة ،كاإلكثــار من تنــاول الخضروات ،والفواكه ،ومشــتقات
االلبان وتجنّب الوجبات التي ته ّدد صحة األســنان ،مثل الوجبات السريعة
التي تحتــوي على كميات كبيــرة من الزيوت ،والحلويات ،والســكريات
والمأكوالت التي تلتصق بين األسنان.
تجنب التدخين:
ينصح بتجنب التدخين لما له من آثار سلبية على صحة الفم واألسنان.
زيارة طبيب األسنان بانتظام:
ينصح بمراجعة طبيب األسنان بشكل دوري لمراقبة صحة الفم واألسنان،
الســيّما خالل شــهر رمضان ،وااللتزام بأخذ األدويــة الموصوفة لعالج
مشاكل األسنان للحفاظ على بيئة فموية صحية نظيفة.
بأن حفاظك على صحة الفم واألســنان من أهم النقاط
ثــق ّ
التــي يجب االهتمــام بها في الشــهر المبــارك؛ التصالها
مباشرةً بصحة بقية أعضاء جسم اإلنسان.

www.amh.as.me
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أثبتــت المراجع العلمية أن لممارســة الرياضــة في رمضان
فوائد كثيرة على الجسم:
حرق الدهون
خالل فترة الصيام يحصــل الجهاز العضلي على الطاقة عن طريق
اســتخدام الجلوكــوز الموجود في الكبــد ،فإذا زاد المجهــود البدني
وزادت الحاجــة إلى الطاقــة وأصبحت كمية الجلوكــوز بالكبد غير
كافيــة إلمــداد العضــات بالطاقة يقــوم الجهاز العضلي باســتخدام
مصــدر آخــر وهو تحليل الدهون من األنســجة الشــحمية وأكســدة
األحماض الدهنية .وإذا قلت األحماض الدهنية يتجه الجهاز العضلي
إلى أكســدة الدهون الموجودة في الكبــد .فالصيام والرياضة فرصة
لحرق الدهون المخزونة.

أفضل وقت
للرياضة في
رمضان
ُيفضل ممارســة التمارين الرياضية خالل شــهر رمضان في منطقة جيدة التهوية قبل اإلفطار مباشرة ،ولمدة ال
تتجاوز  60دقيقة ،أو بعد مدة تتراوح من ساعتين إلى ثالث ساعات من موعد اإلفطار؛ إذ يكون الجسم في هذه
الفترة قد أتم عملية هضم الطعام .ويجدر التنويه إلى أن نشــاط الجســم يضعف أثناء الصيام ،وذلك بســبب
انخفاض معدل الطاقة التي يكتســبها الجســم من الطعام؛ ولذلك ينصح بالحفاظ على نشــاط الجســم عن
طريق ممارســة التمارين ذات الشــدة المنخفضة ،مثل رياضة المشــي ،أو رفع األوزان الخفيفة ،أو القيام ببعض
تمارين اإلطالة ،أو ممارسة رياضة اليوغا التي تساعد على تقليل إجهاد الجسم واالسترخاء ،بد ًلا من رفع األوزان
الثقيلة ،أو الذهاب إلى النادي الرياضي ،أو الجري لمسافات طويلة.

زيادة كفاءة الجهاز الدوري الدموي
النشــاط الرياضي يزيد من إنتاج عدد كــرات الدم الحمراء وبالتالي
تزيد كمية الهيموجلوبين التي تقوم بحمل ونقل األكســجين ،كما يزيد
إنتاج عدد كرات الدم البيضاء وبالتالي تزيد قدرة الجسم على الحماية
والدفــاع ،ويزيــد إنتــاج الصفائح الدمويــة ،ما يهيئ الجســم للتجلط
السريع في حال النزيف.
تقوية الجهاز المناعي
كذلــك تزيــد الرياضة مــن قدرة الجســم علــى مقاومــة الكثير من
األمراض.
تقوية عضلة القلب والرئة
وتساعد على تحمل مشاق الصيام.

إنتاج الطاقة
إن النشــاط والحركة ينشــطان جميع عمليات األكسدة وجميع أنظمة
إنتاج الطاقة في الجسم.

تقضي على الخمول
الرياضة تمنع الكسل وتنشط الجسم للقيام بأعباء رمضان.

تنشيط التمثيل الغذائي
ممارســة الرياضة فــي رمضان تعمل على زيادة كفــاءة عمل الكبد
وتنشط عملية التمثيل الغذائي.

توازن الجسم
ممارســة الرياضة في شــهر رمضان مهمة للمحافظــة على توازن
مكونات الجسم من سوائل وعضالت ،ودهون وعظام.

زيادة كفاءة الجهاز العضلي
وكذلك تخلص الرياضة الجسم من الشحوم وتحافظ على وزن الجسم
بعد األكالت الرمضانية الدسمة والغنية بالدهون والسكريات.

سالمة الجهاز الحركي
كما أن ممارســة الرياضة تحافظ على سالمة الجهاز الحركي لتأدية
وظائف رمضان بأفضل صورة.

طرق الوقاية من الصداع في رمضان
الصداع من األمور الشــائعة خالل أيام الشــهر الفضيل ،فهو من أشــهر األعراض التي يشكو منها كثيرون من مختلف الفئات العمرية السيما
في ساعات ما قبل اإلفطار ،فإليكم بعض الطرق للوقاية منه:
• أخذ قسط كاف من النوم.
• شرب السوائل بكثرة بين وجبتي الفطور والسحور.
• الحرص على وجود أكبر كمية من العناصر الغذائية في وجبتك.
• التقليل من شرب القهوة والمنبهات قبل رمضان.
• الحفاظ على نسبة مناسبة من السكر في الدم من خالل تناول الطعام المحتوي على السكريات والنشويات بكميات معتدلة خالل وجبتي اإلفطار
والسحور.
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السأيل الزليلي يسهل انزالق العظام

ما هو السائل الزليلي؟

يقول شرف إن العظام هي أصعب األنسجة

فــي الجســم؛ ألنها تدعــم بنيته وتشــكل مع
بعضهــا البعــض المفاصــل ،بينمــا يغطي
الغضــروف نهايــات العديــد مــن عظامنا
ويشــكل ســطحًا أملسًــا لها كي تنزلق أثناء
الحركة ،وهناك غشاء يسمى الغشاء الزليلي
ً
ســائل
يحــد المفصــل ،وهذا الغشــاء يفرز
سمي ًكا يســمى السائل الزاللي يعمل كوسادة

حين تتآكل العظام..
تتألم المفاصل

هــل شــعرت ذات يوم بــآالم في عظامــك ومفاصلك بمختلف
أنحاء جســمك؟ وهل تراودك هذه اآلالم بين فترة وأخرى ولم
تبادر للحصول على استشارة طبية وعالج؟ هل أهملت األمر
أم زرت الطبيــب فعــ ًلا؟ فــي كل الحــاالت ،تعرف علــى التهاب

ثم لدينا األربطة ،وهي األنسجة القوية التي
تربــط العظــام ببعضها وتوفر لهــا الثبات،
وتلتقي األربطــة مع الغشــاء الزليلي الذي
يســمح لها هي األخرى لكي تنزلق بسهولة
أثنــاء الحركــة ،أمــا األوتار فهــي األلياف
القويــة التي تربط عضالتنا بعظامنا وتمكن
المفصل من الحركة.

العظام والمفاصل ،فهو كما يقول استشاري أمراض وجراحة
العظام والعمود الفقري يوسف شرف إنه مرض شائع يسبب

يمكن أن يحدث التهاب المفاصل ألسباب عديدة ،فهناك أكثر من  100نوع

آالما في المفاصل وتصل ًبا وقلة القدرة على الحركة والتورم.
ً
وعمومــا ،يطلــق "التهــاب العظــام" علــى مجموعــة مكونــة
ً

من التهابات المفاصل المختلفة ،بما في ذلك الشــيخوخة ،التآكل ،أمراض
المناعة الذاتية ،اإلصابات ،وأمراض االلتهابات ،وااللتهاب عادةً يصيب

مــن أكثر مــن  100مرض تصيب الهيكل العظمي وبشــكل

المفاصــل والعظــام ،ومع ذلك فإنه يمكن أن يؤثــر على أجزاء أخرى من

خاص المفاصل ،فالتهاب المفاصل يؤثر على الغضروف وهو

الجســم ،مثل العضــات واألربطة واألوتار وبعــض األعضاء الداخلية،

المادة الصلبة التي تمتص الصدمات وتغطي نهايات العديد

ومن أكثر األنواع شــيوعًا اللتهاب المفاصل هي تآكل واحتكاك المفاصل

أملســا ويســمح بسهولة
ســطحا
من عظامنا ،وهو يشــكل
ً
ً

والتهابــات الروماتيزيوم ،فالتهاب المفاصل يــؤدي إلى تآكل الغضاريف

يــؤدي إلى تــآكل الغضاريف وبالتالي تحتك العظام ببعضها
مــا يســبب األلــم ..في بعــض األحيان ،قــد يكون األلــم مقبو ًلا

استشاري جراحة العظام والعمود الفقري

االحتكاك بين العظام ويمنع التآكل.

وماذا عن األسباب؟

الحركــة للعظــام في المفاصل ،ولهذا فــإن التهاب المفاصل

د .يوسف شرف

وكمواد تشــحيم بين المفاصــل ،للتقليل من

ويمكن عالجه باستخدام األدوية والعالج وتغيير نمط الحياة،
ولكن قد يأتي وقت يكون فيه العالج الجراحي ضروريا.

الموجــودة فــي نهاية العظــام وبالتالي تحتــك العظام ببعضها ،ما يســبب
األلــم ،وقد يحدث كذلك نمو لنتوءات عظمية في المفصل ،وهذه النتوءات
العظميــة تســبب األلم والتورم وتؤثــر على القدرة علــى الحركة ،فجميع
المفاصل معرضة لاللتهاب واالحتكاك.
إن التهاب وتآكل العظام غالبًا ما يكون مؤل ًما أكثر في المفاصل التي تحمل
الــوزن ،بما في ذلك العمود الفقري والورك ،والركبة ،كما يزداد المرض

كلمــا تقدم اإلنســان فــي العمر ،ويمكــن أن يحدث التهــاب المفاصل لدى
الشــباب نتيجة إلصابة أو من االســتخدام المفرط للمفصل أثناء الرياضة
أو العمــل ،ولنأخــذ ً
مثل التهــاب المفاصل الروماتويــدي ،وهو واحد من
أكثــر األنواع حدةً وتأثيرًا علــى الحركة؛ ألنه مرض ذاتي المناعة طويل
األمد ،ويسبب االلتهاب للغشاء الزليلي وبالتالي األلم ،كما أنه يسبب تورم
المفاصل وتدهورها ،وتشمل أعراضه األلم ،التصلب ،والتورم ،وعادة ما
تكون األعراض مستمرة حتى أثناء الراحة.
وغالبًا ما يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي مفاصل اليدين والقدم ،كما
يمكــن أن يصيب المفاصل الكبيرة بما في ذلك الورك والركبتان والكوع،
أضــف إلى ذلك أنــه يمكن أن يصيــب االلتهاب مفاصل عديــدة في نفس
الوقــت ،ويؤثــر على الناس من جميع األعمار ،ولكــن في معظم األحيان
يحدث لدى النساء الذين تزيد أعمارهم على  30عا ًما.
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األعراض والتشخيص

يؤدي االلتهــاب إلى ألم وانتفاخ وتصلب فــي المفاصل ،وهذه األعراض
فــي الغالب تكون مســتمرة ،حتى عند الراحة ،ومن األعراض قد يشــعر
المريض أن المفاصل ضعيفة وغير ثابتة ،كذلك قد يجد المريض صعوبة
في الحركة والقيام باألنشــطة اليومية ،مثل المشي أو صعود الدرج ،ويتم
تشــخيص الحالة عن طريق الفحص الســريري .ويقول شرف إن الطبيب
سيســأل عن األعــراض وعن درجة األلم ،كما ســيختبر قــوة العضالت
وحركــة المفاصــل ومدى ثباتهــا ،وســيجري فحص الــدم والفحوصات
المختبرية األخرى التي ســتحدد نوع التهاب المفاصل لدى المريض ،أما
صور األشعة فستوفر معلومات أكثر عن حالة المفصل.
وتستخدم األشعة الســينية لمعرفة حالة العظام والمفاصل وتحديد األماكن
المصابة بااللتهاب والنتوءات العظمية ،أما األنســجة التي تحيط بالمفصل
فال تظهر في األشــعة الســينية ،وفي هذه الحال يمكن القيام بأشعة الرنين
المغناطيســي ( )MRIللحصول على عرض أفضل لألنسجة اللينة ،مثل
األربطة واألوتار والغضاريف ،ويمكن عمل فحص مســح للعظام لتحديد
مواقع النمــو غير الطبيعي للعظام مثل النتــوءات العظمية وتحديد مواقع
االلتهاب .واختبار المســح حســاس جدًا يمكن من خالله معرفة ما إذا كان
يوجــد أي تآكل فــي المفصل حتى في مراحله األولــى ،ويُعطى المريض
حقنة من مادة مشــعة وغير ُمضرة قبل ساعات من فحص المسح للعظام،
وتتجمــع المادة المشــعة في العظام فــي المناطق التي تكــون فيها العظام
متآكلة أو تحاول إصالح نفسها ،وهذه االختبارات التصويرية غير مؤلمة.

العالج بالطرق غير الجراحية

بالطبــع ،يكون الســؤال عن مدى نجاح العالج مه ًما ،ويجيب شــرف بأن
معظــم حــاالت التهابات المفاصل يمكــن عالجها بطرق غيــر جراحية،
وبعــض الحاالت يمكن عالجها فقط براحة مؤقتــة للمفصل وبأخذ بعض
المســكنات لأللــم ،كما يمكــن أن يصف الطبيــب األدوية للحــد من األلم
والتورم ،وإذا لم تتحسن األعراض بشكل كبير مع هذه األدوية فإن العالج
بحقن الكورتيزون قد يكون ناجحًا في الحد من االلتهابات واأللم.
( )VISCOSUPPLEMENTATIONهــو خيــار حقنــة أخــرى
اللتهاب المفاصل ،ولكن في الوقت الراهن وافقت إدارة األغذية والعقاقير
على اســتخدامها فقط في الركبة ،والدراســات جاريــة الختبار فائدتها في
المفاصــل األخرى ،وهنــاك كذلك العديد من المنتجات في الســوق عندما
تحقن في الركبة يمكن أن تقلل من األلم عن طريق تحســين مؤقت لصحة
المفصل.
ويمكــن للعــاج الوظيفــي أو العــاج الطبيعــي أن يســاعد علــى تقوية
العضــات المحيطة بالمفصــل وبالتالي يصبح المفصل أكثــر ثباتًا ويقل

األلــم ،أمــا العالج المائي في بركة ســاخنة فيمكن أن يكــون مهدئًا ويقلل
مــن الضغط على المفاصــل أثناء التمارين ،إضافة إلــى أن مقاومة الماء
يمكن أن تقوي العضالت ،كما قد يســتخدم األطباء الحرارة لعالج تصلب
المفاصــل ،والثلــج لتخفيف األلم ،وقد يوصون باســتخدام دعامة المفصل
أو العكاكيــز لتخفيف الضغط على المفصل ،واالختصاصيون ســيقومون
بإعطاء المريض التعليمات الالزمة بشــأن كيفية القيام باألنشطة اليومية،
مثل األعمال المنزلية على نحو يضع ضغطًا أقل على المفاصل.

ماذا عن اإلبر الصينية؟

هناك ســؤال يتعلــق بمدى فعالية العالج باإلبر الصينية ،ويوضح شــرف
أن العالج باإلبر الصينية يُستخدم لأللم باستخدام إبر رفيعة جدًا في جميع
أنحاء الجسم لمنع أو قطع مسارات األلم ،وينبغي أن تُستخدم اإلبر الصينية
مــن قبل االختصاصيين المدربيــن ،وغالبًا ما تكون مفيدة للغاية .من جهة
أخرى ،تبين أن مجموعة متنوعة من األعشاب والمكمالت الغذائية يمكن
أن تكــون مفيدة في عالج التهاب المفاصل .اثنــان من المكمالت الغذائية
المعروفة أكثر هي الجلوكوزامين وشوندروت (GLUCOSAMINE
 ،)AND CHONDROITINوتم دراســتها أكثر فــي التهاب مفصل
الركبة ،وأظهرت الدراســة بعض النتائج الجيــدة لعالج التهاب المفاصل
فــي مفاصل أخرى ،وأظهرت بعــض البحوث أن النظام الغذائي الســليم
المكون من الفواكه والخضروات ،مع حد أدنى من الدهون ،يمكن أن يقلل
التهاب المفاصل.
وللعلــم ،فممارســة الرياضة مثل اليوغا ،والبيالتيس ،والتاي تشــي يمكن
أن تحســن مــن آالم التهاب المفاصل فــي نواح كثيرة مــن خالل تمارين
االســتطالة والتقويــة ،إضافة إلى أن هذه التمارين توفر االســترخاء الذي
يكون له أثر إيجابي كبير على آالم التهاب المفاصل.

احذروا إالفراط في الرياضة والضغط على المفاصل

التدخل الجراحي ..على حسب

وعن التدخل الجراحي ،يقول شرف :التهاب المفاصل هو مرض انتكاسي
قد يزداد ســو ًءا مع مرور الوقت ،وينصــح األطباء بالتدخل الجراحي في
حــال عدم نجــاح العالجات األخرى غيــر الجراحية ،أما نــوع الجراحة
فيعتمــد على نــوع التهاب المفاصــل وح ّدته ،والصحــة العامة للمريض،
والطبيب سوف يناقش الخيارات الجراحية المناسبة لمساعدة المريض في
تحديد ما هو األفضل بالنسبة له.
وهنــاك أنواع عدة من العمليــات الجراحية اللتهــاب المفاصل ،وقد يقوم
الجراح بإزالة بطانة المفصل التالفة (الغشــاء الزليلي) في عملية تســمى
اســتئصال الغشــاء الزليلي ،ثم يقــوم بإعادة ترتيب العظــام في المفصل،
وفي الحاالت المتقدمة من التهاب المفاصل يمكن استبدال المفصل التالف
مــع آخر اصطناعــي ،والمفاصل االصطناعية مصنوعــة من المعدن أو
البالســتيك أوالســيراميك أو مجموعة من المواد ،وتعتمد المادة المختارة
علــى ســبب العمليــة جراحية ،وكذلــك تعتمد علــى المفصل الــذي يراد
استبداله ،ويمكن أن يُخفف اآلالم لدرجة كبيرة ويُحسن الحركة.
والتعافي بعد عملية اســتبدال المفصل يختلف من شــخص آلخر؛ ذلك أن
الوقت الذي يحتاجه المريض للتعافي يعتمد على شدة االلتهاب ،والمفصل

شيوعا
تٓاكل واحتكاك المفاصل من ٔاكثر الحاالت
ً

الذي تم اســتبداله ،ونــوع الجراحة ال ُمســتخدمة ،وعمو ًما فــإن العمليات
الجراحيــة المفتوحة التقليدية تســتغرق أشــهرا عدة للشــفاء ،وذلك يعتمد
على المفصل ،وبعض أنواع الجراحة والجراحة بالمنظار تستخدم فتحات
صغيرة وعادة ما تلتئم في فترة أقصر من الوقت ،من أســابيع إلى بضعة
أشهر.

لنركز على الوقاية

الوقايــة كمــا يقال خير من العالج ،فمن الممكن منــع بعض أنواع التهاب
المفاصــل واألعــراض المصاحبة لها ،ومن المهــم أن تعرف ما هو نوع
التهــاب المفاصل لديك ،واطلب من مقدمي الرعاية الصحية أن ينصحوك

عن كيفية منع األعراض ،فعلى سبيل المثال ،بالنسبة لبعض أنواع التهاب
المفاصــل فإنه مــن المفيد تخفيف الــوزن أو التوقف عــن أداء الحركات
المتكــررة التي تؤثــر على المفصل ،ومــن المفيد استشــارة اختصاصي
العالج الطبيعي والمهني لمعرفة كيفية اســتخدام ميكانيكا الجســم السليمة
لحماية المفاصل خالل األنشــطة اليومية ،أما عن األجهزة المســاعدة مثل
العكاز ،وكرســي الحمام ،أو مقعد المرحاض فقد تمكن المريض من أداء
المهام مع تقليل الضغط على المفاصل ،وقد يكون من المفيد المشاركة في
العالج المائي في حوض ســباحة دافئ أو ممارســة الرياضة للحفاظ على
مفاصل قوية.
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مخبوزاتي

للشيف فجر المنصوري

خبز البنيني
المكونات

أتمنى أن تنال وصفاتي إعجابكم ،وهي مقدمة خصيصا لشهر رمضان المبارك

برعاية شركة البحرين لمطاحن الدقيق

• كيلو طحين جميع االستعماالت
•  20غ خميرة
•  15غ محسن خبز
•  15غ ملح
•  80غ سكر
•  50غ زبادي
•  50غ زيت زبتون
•  450مل ماء مائل للبرودة

الخطوات
• ســخني الفــرن حتــى  325درجة فهرنهايت .ضعــي الزيت في  4قوالب كيك مســتديرة مقاس 8
بوصات.
• اخلطــي المقاديــر الجافة جيدا ،وأضيفي  3أرباع كمية الماء مــع مواصلة العجن وأضيفي الباقي
تدريجيا ،ثم اعجني الخليط لمدة  5دقائق تقريبا.
• اتركي العجين يستريح  15دقيقة مع لفه بكيس بالستيك.
• اقطعي وزن  100غ أو  120حسب الطول المطلوب.
• اتركيه يرتاح  15دقيقة.
• شكلي رغيفا طوليا وضعيه في الصواني.
• يخمر تقريبا  30دقيقة إلى  45دقيقة.
• اخبزي على درجة حرارة 180 ،بعد الخبز مباشرة تنزل الحرارة إلى .160
• حينما يتشمع سطح الخبز أو يميل إلى االصفرار أخرجيه من الفرن.

 94مطبــخ

خبز الهوقي اإليطالي

خبز الصاج

المكونات
• كيلو طحين جميع االستعماالت
•  100غ سكر
•  15غ ملح
•  15غ محسن خبز
•  50غ حليب بودر

المكونات

•  50غ زبدة
•  100غ حليب طازج بارد
•  450مل ماء بارد جدا
• زعتر بري

• كوب ونصف طحين جميع االستعماالت
• ملعقة صغيرة ملح
•  2ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
• ماء دافئ حسب الحاجة لعمل عجينة طرية

الخطوات

الخطوات

• في وعاء كبير أضيفي الطحين والملح واخلطي جيدا حتى تتجانس.
• أضيفي الماء الدافئ ببطء لتشكيل عجينة.
• أضيفي زيت الزيتون وابدئي في عجن العجينة حتى تصبح طرية جدًا وناعمة.
• غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة  4ســاعات أو طوال الليل .كلما طالت فترة اســتراحة العجين ،كان من األسهل
بالنسبة لنا لف العجين حيث يتعين علينا دحرجة العجين بشكل رقيق.
• بمجرد أن يرتاح العجين ،قسميه إلى  10قطع متساوية.
• دعي كرات العجين ترتاح لمدة  15دقيقة.
• رشي كل كرة بما يكفي من الدقيق ،وابدئي في دحرجة العجين .لفيها بأكبر قدر ممكن من الرقة دون تمزيق العجين.
• إذا كان العجين يقاوم التدحرج ،اتركيه لبضع دقائق أخرى ثم دحرجيه مرة أخرى.
• سخني مقالة ثقيلة واطهي يوفكا الملفوفة على نار متوسطة  -عالية حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا على كال الجانبين.

• اخلطي المقادير الجافة جيدا ،وأضيفي الحليب كامال مع مواصلة العجن وإضافة
نصف الماء والباقي تدريجيا .اعجني لمدة  5دقائق تقريبا ثم اتركي العجين يستريح
 15دقيقة مع لفه بكيس بالستيك.
• ونفــس طريقــة اإلراحة لوزن  120تشــكل العجينة ويشــرط بالســكين وتدهن
بالحليب وترش بالزعتر البري.
• اتركيها تختمر لمدة  15دقيقة.
• اخبزي على درجة حرارة  200حتى يصبح لونها ذهبيا.

ﺧﺒﺰ اﻟﺒﺮﺟﺮ األميركي
المكونات
• كيلو دﻗﻴﻖ
•  100غ ﺳﻜﺮ
•  15غ ﻣﻠﺢ
•  20غ ﺧﻤﻴﺮة
•  5غ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺒﺰ

•  75غ ﻟﺒﻦ ﺑﻮدرة
•  50غ زﺑﺪة ﻃﺒﻴﻌية
•  150غ ﺳﻤﺴﻢ أﺑﻴﺾ
•  550مل ﻣﺎء ﻓﺎﺗﺮ

الخطوات
• اخلطي اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ.
• ضعــي اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ماعــدا اﻟﻤﺎء ،ضعــي ﻧﺼﻒ اﻟﻜﻤﻴﺔ أوﻻ ﺛﻢ بقية اﻟﻤﺎء ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ
ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﺠﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎسكا وﻻ ﻳﻠﺼﻖ ﺑﺎﻟﺨﻼط ﺛﻢ ارفعي ﻟﻠﺮاﺣﺔ ﻣﺪة  15دﻗﻴﻘﺔ.
• قطعي ﺣﺴﺐ اﻟﻮزن اﻟﻤﻄﻠﻮب وكوّري ﺑﺎﻟﻴﺪ ليوضع في اﻟﺼﻮاني اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ.
• ﻳﺨﻤﺮ في درﺟﺔ ﺣﺮارة  35درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ حتى ينتفخ ﺛﻢ ﻳﺮش ﺑﺎﻟﻤﺎء وﻳﻨﺜﺮ عليه اﻟﺴﻤﺴﻢ.
• ﻳﺨﺒﺰ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة  180درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة  12دﻗﻴﻘﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻮنه ذﻫﺒيا.

المكونات
•  2ملعقة شاي خميرة جافة
•  2ملعقة كبيرة سكر
• ¼ كوب زيت زيتون بكر
ممتاز ،باإلضافة إلى المزيد
للوعاء والتنظيف بالفرشاة

عجينة البيتزا
•  2ملعقة صغيرة ملح
•  4أكواب دقيق جميع
االستعماالت ،باإلضافة إلى
المزيد للرذاذ

الخطوات
• صبي كوبا ونصف من الماء الدافئ في وعاء كبير .رشي الخميرة واتركيه لمدة  5دقائق حتى
يصبح رغوة .اخفقي السكر والزيت والملح في خليط الخميرة .أضيفي الدقيق وقلبي حتى تتكون
عجينة لزجة ،ثم انقلي العجينة إلى وعاء مدهون بالزيت وادهنيها بالزيت.
• غطــي الوعاء بغالف بالســتيكي واتركيــه جانبًا في مكان دافئ وخــال من الهواء حتى
يتضاعف حجم العجين ،حوالي ساعة واحدة.
• اقلبيها على سطح مرشوش ً
قليل بالدقيق واعجني برفق مرة أو مرتين قبل االستخدام.
• يمكــن تخزيــن العجين في وعاء بالزيت مغطى بالبالســتيك فــي الثالجة لمدة تصل إلى
ساعتين.
• للتجميد ،لفي العجين بالبالســتيك وجمديه في كيــس تجميد قابل إلعادة الغلق لمدة تصل
إلى  3أشــهر .إذا كنتي تخططين الســتخدامه في وصفة تتطلب نصف دفعة ،قسّــميها قبل
التجميد.
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مادلينز
المكونات
• كــوب وربــع طحيــن جميــع
االستعماالت
• ملعقة طعام بيكينغ بودر
• بيضتان
•  3\4كوب سكر بودرة

• قشرة ليمون مبشورة
• ملعقة طعام عصير ليمون
•  8مالعــق طعام زبدة ســائحة
"باردة"

الخطوات
• سخني الفرن على حرارة .190
• جهزي القالب الخاص بصنع المادلينز.
• ينخل الطحين مع البيكينغ بودر.
• فــي وعاء الخفق يضرب البيض مع الســكر البودره حتى يتضاعف
حجمه ويصبح مثل الكريمة.
• أضيفي مبشور الليمون والعصير "يخلط بحذر حتى ال يخرج الهواء
من الخليط".
• أضيفــي الطحين تدريجيا مع الزبدة واخلطيه بملعقة بالســتيك ببطء
شديد حتى يمتزج جيدا.
• اتركيه لمدة  8دقائق ثم وزعيه في القالب.
• أدخليه الفرن لمدة  14-10دقيقة "للتأكد يمكن استخدام عود الخشب".
• أخرجيه من الفرن واتركيه على شبكة التبريد.

المكونات
• ½ كوب ماء
• ملعقتان كبيرتان زبدة غير مملحة
• ¼ كوب إضافة إلى ملعقة كبيرة سكر
• ¼ ملعقة صغيرة ملح خشن

الخطوات

تشوروز
• ½ كوب دقيق جميع االستعماالت
• بيضة كبيرة
• زيت نباتي للقلي والتقطيع
• ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

• اغلي الماء والزبدة وملعقة كبيرة من الســكر والملح في قدر متوســطة الحجم .ارفعيه عن النار وقلّبي مع
الدقيق .أعيدي المقالة إلى درجة حرارة متوسطة ،واطهي مع التحريك باستمرار بملعقة خشبية ،حتى يتكوّن
العجين على شكل كرة ناعمة ،حوالي دقيقة ونصف .انقليه إلى وعاء الخالط واتركيه يبرد لمدة  3دقائق.
• باستخدام الخالط على سرعة متوسطة ،أضيفي البيض واخفقي حتى يصبح العجين ناع ًما والمعًا ،حوالي
 3دقائق (العجين سيكون لزجا).
• ســخني  2بوصة من الزيت في قدر متوســط ثقيل القاع حتى يســجل  175درجة على مقياس حرارة القلي
العميق .اخلطي القرفة مع ربع كوب سكر في وعاء متوسط.
• اســكبي العجينــة في كيــس معجنات مزود برأس كبير بنجمة مفتوحة .امســكي كيــس المعجنات على بعد
بوصات قليلة فوق الزيت ،وضعي األنابيب من ستة إلى ثمانية بطول  5بوصات ،وحركي الكيس بحركات
دائرية إلنشــاء أشــكال زخرفية إذا رغبت في ذلك .قطعي العجين بسكين مدهونة بالزيت .تقلى مرة واحدة،
حتــى يصبــح لونهــا بنيا ذهبيا ،لمدة دقيقتين .انقليها على رف ســلكي للتخلص من الزيــت ،ثم أضيفي خليط
السكر .كرري العملية مع باقي العجينة وقدميها على الفور.

المكونات

كيكة الباوند

• كيلو دﻗﻴﻖ
•  3أكواب وربع طحين جميع االستعماالت
• ملعقة شاي ملح
• ملعقة طعام بيكينغ بودر
•  440غ زبــدة غيــر مملحــة علــى درجــة
حرارة الغرفة

• كوبان وربع من السكر
• ملعقة شاي فانيال
•  9بيضات على حرارة الغرفة
•  3\4كوب روب أو كريمة حامضة

الخطوات
• سخني الفرن على درجة حرارة .170
• ادهني قالبين  5*9بالزبدة والطحين.
• في وعاء اخلطي الطحين والملح والبيكينغ بودر.
في الخالط وعلى سرعة عالية اخلطي السكر والزبدة حتى تصبح بيضاء ومنفخوه لمدة  8دقائق.
• قللي سرعة الخالط إلى متوسطة وابدئي بإضافة الفانيال والبيض كل واحدة على حدة حتى تمتزج جيدا.
• قللي السرعة لبطيئة وأضيفي الطحين على دفعتين مع خفق الروب أو الكريمة الحامضة ما بين الطحين.
• ضعي الخليط في القوالب مع ترتيب الشكل بالملعقة.
• ضعي الخليط في الفرن لمدة  75 - 70دقيقة أو عن طريق تجربة العود التقليدية "حتى يخرج العود الخشبي نظيفا".

مافن البلوبري
المكونات
•  3أكــواب باإلضافة إلــى ملعقتين كبيرتين
طحين جميع االستعماالت
• ملعقة كبيرة بيكنج بودر
• ملعقة صغيرة ملح كوشير
•  6مالعــق كبيرة زبدة غيــر مملحة ،درجة
حرارة الغرفة ،والمزيد للقصدير
• كوب وربع ســكر حبيبــات ،باإلضافة إلى

المزيد للتزيين (اختياري)
• بيضــة كاملة كبيــرة إضافة إلــى  2صفار
بيض كبير
• ملعقة صغيرة من خالصة الفانيليا النقية
• كوب حليب
• كوبان من العنب البري الطازج

الخطوات
• ســخني الفرن على  175درجة .قومي بتغليف علب المافن القياسية ذات  12كوبًا بورق ،ثم
اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح في وعاء.
• باستخدام الخالط الكهربائي على سرعة متوسطة ،اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج
رقيقًا.
• أضيفــي البيــض والفانيليا ،واخلطي حتى تمتزج جيدا .قللي الســرعة إلى منخفضة ثم قومي
بإضافة الحليب .أضيفي العنب البري باليد.
• قسمي الخليط بالتساوي بين الكؤوس المعدة ،ورشي بسخاء مع حبيبات السكر.
• اخبــزي مع تدويــر الصينية ،حتى يصبح لونها ذهبيا فاتحا ،حوالي  30دقيقة .تبرد في علب
على رفوف سلكية قبل  15دقيقة من إخراج الكعك.
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كعكة الجزر
المكونات
• كوبــان ونصــف طحيــن جميــع
االستعماالت
• ملعقة شاي بيكينغ بودر
• ملعقة شاي بيكينغ صودا
• ملعقة شاي دارسين مطحون
• ¾ ملعقة شاي ملح
• ½ ملعقة زنجبيل
• ¼ ملعقــة شــاي جــوز الطيــب
مطحون
•  3أصابع زبدة كاملة
• كوب سكر بني
• ½ كوب سكر أبيض
•  3بيضات
•  2ملعقة شاي فانيال
• ½ كوب ماء
•  10 - 8جزرات متوســطة الحجم
مبشورة (تقريبا  3أكواب)

السابليه الفرنسي
المكونات
• ¾ كــوب (عــود ونصف) زبدة غيــر مملحة ،باإلضافة إلــى المزيد ألوراق
الخبز
• ثلثا كوب سكر
•  2صفار بيض كبير
• قليل من الملح

• ملعقة صغيرة من خالصة الفانيليا
•  2كوب دقيق لجميع االستعماالت ،باإلضافة إلى المزيد لسطح العمل
• صفار بيض كبير للدهن حسب الحاجة
• سكر الرش حسب الرغبة

الخطوات

الخطوات

• سخني الفرن إلى  350درجة .واحضري  3قوالب كيك مستديرة بالزبدة مقاس  9بوصات ثم غ ِّ
طيها بورق زبدة ،وانثري الدقيق في القالب.
• اخفقي الدقيق مع البيكنج بودر وصودا الخبز والقرفة والملح والزنجبيل وجوزة الطيب.
• اخفقي الزبدة والسكر األبيض والبني بالخالط على سرعة متوسطة حتى تصبح شاحبة ورقيقة.
• أضيفي البيض ،واحدة تلو األخرى ،واضربيها جيدًا بعد كل إضافة لمدة  3دقائق.
• أضيفي الفانيليا والماء والجزر .اضربي حتى يتجانس جيدًا ،حوالي دقيقتين.
• قللي السرعة إلى منخفضة ،وأضيفي خليط الدقيق.
• ضعي الخليط في أحواض جاهزة وقسميها بالتساوي.
• حركي القوالب بشــكل نصف دائرة بعد مرور  15دقيقة واتركيها حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا ويخرج العود الخشــبي في المركز نظيفًا ،حوالي 30
دقيقة .اتركيه يبرد في القالب على رف ســلكي لمدة  15دقيقة .مرري ســكينًا حول حواف الكيك للفك ،واقلبي الكعك على الرف .اقلبي الجانب األيمن
ألعلى ،واتركيه يبرد تما ًما لمدة ساعة.

• تُبطن صينية الخبز بورق زبدة.
• ضعي الزبدة والســكر في الخالط .اخلطي حتى تصبح كريمية .أضيفي
صفار البيض والملح والفانيليا واخلطي لمدة  30ثانية حتى تمتزج.
• أضيفــي كوب دقيق واخلطيه حتى يصبح ناع ًما .أضيفي الكوب المتبقي
مــن الدقيــق إلى الخالط واخلطــي جيدا .اقلبي العجين على ســطح العمل
وشكليه إلى مربع مسطح ولفيه بغالف بالستيكي وانقليه إلى الثالجة حتى
يبرد.
• ضعي حصيرة خبز غير الصقة على سطح العمل .توضع نصف كمية
العجين المبرد على حصيرة الخبز .يغطى العجين أعلى بغطاء بالستيكي.
افــردي العجينــة بيــن حصيرة الخبــز والغالف البالســتيكي حتى يصبح
ســمكها  8/1بوصة .انقلي العجين إلــى الثالجة لمدة  30دقيقة حتى تبرد.
كرري العملية مع العجين المتبقي.

• باســتخدام قطاعة بســكويت دائريــة ،قطعي العجين وانقليــه إلى قوالب
الخبز المعدة سابقا.
• انقلي أوراق الخبز إلى الثالجة حتى تبرد العجينة لمدة  20دقيقة تقريبًا.
قومــي بنــزع الزيادات من العجيــن .كرري العملية مــع العجين المتبقي.
انقليه إلى الثالجة واتركيه يبرد حتى يتماسك ،لمدة  30دقيقة.
• سخني الفرن على  325درجة.
• اخلطــي صفار البيض المتبقي مع ملعقة صغيرة من الماء وادهني قطع
الكوكيز بخليط بياض البيض .رشــيها بالسكر ،إذا رغبت في ذلك .انقليها
إلــى الفرن .واخبزي حتى تصبح ذهبية شــاحبة ،من  12إلى  15دقيقة ثم
انقليها إلى رف سلكي لتبرد.
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المكونات
• ¼ كوب زبدة
• كوب سكر بني
• ملعقة شاي فانيال
• بيضة
•  3\4كــوب طحيــن جميــع
االستعماالت

فوكاشيا
المكونات
• 6أكواب طحين جميع االستعماالت
• ¼ ملعقة شاي من الخميرة الجافة
•  2ملعقة طعام سكر
• ملعقة طعام باإلضافة إلى  1ملعقة شاي ملح
• ملعقة طعام باإلضافة إلى ملعقتا شــاي أوراق
زعتر طازجة
•  ¾ 2كوب ماء بارد
• ثلثــا كــوب باإلضافــة إلى ملعقــة طعام زيت
زيتون بكر ممتاز
•  2باينت طماطم كرزية ،مقطعة إلى أنصاف
• ملعقــة كبيــرة ثــوم مفــروم (مــن  2إلــى 3
فصوص)
• ½ ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل األحمر

• ½ كوب مكسرات مفرومة
• ½ ملعقة شاي بيكينغ بودر
• ½ ملعقة شاي ملح

الخطوات

بسكويت الزبدة االسكتلندي

• سخني الفرن على درجة حرارة .180
• ســيّحي الزبــدة على نار هادئــة .ارفعيها عن النار وأضيفي لها الســكر
البنــي والفانيال واخلطي جيدا .أضيفي البيضة عندما يبرد الخليط ثم باقي
المقادير واخلطي جيدا.
• افرشي العجينة في قالب الفرن المربع حجم  8*8لمدة  25دقيقة.
• أخرجي القالب وقطعي البسكويت وهو ساخن إلى مربعات صغيرة.

بسكويت الغريبه باللوز
المكونات

الخطوات
• فــي وعــاء كبيــر ،اخفقي الدقيق ،الخميرة ،الســكر ،ملعقة كبيرة ملح وملعقة كبيرة زعتر .أضيفي الماء البارد وثلث كوب زيت .قلبي بملعقة خشــبية
أو يديــك حتــى تتكون عجينة مبللة وال يتبقى دقيق جاف .غطي الوعاء بغالف بالســتيكي واتركيه يرتفع في درجة حرارة الغرفة حتى يتضاعف حجم
العجين  4مرات ويظهر الجزء العلوي فقاعات ،لمدة  12ساعة على األقل وحتى  18ساعة.
• صبي ثلث كوب زيت على صينية خبز  18 × 12بوصة .غلفي يديك برفق بالزيت ،وضعي العجين في منتصف الورقة .اقلبي العجينة لتغطى بالزيت
بالتساوي ،ثم اضغطي لتوزيعها بسماكة متساوية على حواف القالب.
• استخدمي أصابعك لعمل فجوات في جميع أنحاء العجين .غطيه واتركيه يرتفع في درجة حرارة الغرفة حتى يتضاعف الحجم ،حوالي ساعة ونصف.
يسخن الفرن إلى  250درجة مع الرف في الثلث السفلي .في وعاء ،اخلطي الطماطم مع الثوم ،ورقائق الفلفل األحمر ،وملعقة كبيرة متبقية من الزيت،
وملعقتين صغيرتين من الزعتر ،وملعقة صغيرة من الملح .يرش بالتساوي على العجين .قومي برش العصائر المتراكمة من الوعاء.
ً
قليــا ويصبح لونها بنيا ذهبيا في األعلى ،من  16إلى  18دقيقة (إذا كان الســطح يتحول للون البني بســرعة كبيرة ،ضع خيمة
• اخبــزي حتــى تنتفــخ
األلمنيوم) .اتركي الفوكاتشــيا تبرد في القالب على رف ســلكي حتى تصبح دافئة ،حوالي  20دقيقة .قدميها دافئة أو بدرجة حرارة الغرفة ،أو اتركيها
تبرد تما ًما وخزنيها في وعاء محكم الغلق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى يومين.

• كوب زبدة
•  3مالعق طعام سكر ناعم
•  2كوب طحين جميع االستعماالت
• كوب لوز مقطع ومحمص
• سكر ناعم لرش البسكويت

الخطوات
• سخني الفرن على درجة حرارة .180
• قطعي الزبدة وهي باردة واضربي في الخالط مع السكر .انخلي الطحين وأضيفي للخليط على دفعتين واخلطي حتى يتجانس مع الزبدة.
• أضيفي اللوز واخلطي بملعقة الخشب أو البالستيك "يجب أال تضرب العجينة كثيرا حتى ال تسيح الزبدة وتصبح العجينة لينة يصعب تشكيلها".
• تؤخذ قطعة صغيرة من العجين وتبرم بين راحتي اليد ثم تقوس لتأخذ شكال هالليا وتوضع في قالب الفرن المدهون مسبقا أو المغطى بورق الزبدة.
• أدخليها الفرن لمدة  20دقيقة ثم أخرجيها وضعيها على رف سلكي حتى تبرد.
• رصّيها في صينية ورشي عليها السكر الناعم.

 102مطبــخ

المكونات
• عود زبدة  100غ
• ½ كوب سكر ناعم
• ملعقة شاي من الفانيال
•  2كوب طحين بالخميرة
• نصف كوب بودرة كاكاو من دون سكر

بسكويت بالشكوالته

خبز المجدول
المكونات
• كــوب وربــع ماء دافــئ (يمكن
استبداله بالحليب الدافئ)
• ملعقة طعام خميرة جافة
• ملعقة شاي ملح
• ثلث كوب سكر
• ¼ كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة

للحشو

• لوح شوكالته بالحليب (مثال لنديت)

الخطوات

• سخني الفرن على درجة حرارة .180
• قطعــي الزبــدة وهي باردة إلــى مكعبات صغيرة واضزبي فــي الخالط ثم
أضيفي لها الســكر .واصلي الخلط حتى تصبح مثل القشــطة .أضيفي الفانيال
(مالحظــة :ال تخلــط العجينة كثيرا حتى ال تســيح الزبــدة وتعطي نتائج غير
مرضية).
• انخلي الدقيق وبودرة الشكوالته وأضيفي تدريجيا إلى الخليط.
• قطعي الشــكوالته وهي باردة بالســكين إلى قطع صغيــرة .خذي قطعة من
العجين واحشيها بقطعة الشكوالته.
• رصــي الكــرات في قالب الفرن مع مراعاة ترك مســافة واخبزي لمدة 20
دقيقة.

كرمبل التفاح

• بيضتان
• ½  4أكــواب طحيــن جميــع
االستعماالت

للتزيين

• بيضة مخفوقة وسمسم

الخطوات

• سخني الفرن على درجة حرارة .190
• اخلطــي جميــع المقادير مع بعض واعجني بالخالط أو باليــد حتى تحصلي على عجينة مرنة .غطي
العجينة حتى تتخمر لمدة ساعة أو ساعة ونصف.
• قسمي العجينة إلى قسمين ثم خذي كل قسم وقسميه بالسكين إلى  3أقسام رأسية على أال تقطعيه حتى
النهاية ،ثم لفي نفس الضفيرة واضغطي جيدا عند األطراف حتى ال تنفتح أثناء الخبز.
• انقلي العجينة إلى قالب مدهون واتركيها لمدة ساعة لترتاح وتنتفخ.
• ادهني الوجه بالبيضة المخفوقة ورشي السمسم وأدخليها الفرن لمدة  25دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيا.

المكونات
• كــوب وربــع دقيــق لجميــع
االستعماالت (مالعق ومسطحة)،
باإلضافة إلى المزيد
•  6مالعــق كبيــرة زبــدة غيــر
مملحة ،بدرجة حرارة الغرفة
• ¼ كوب سكر بني فاتح معبأ
• ¾ ملعقة صغيرة ملح

•  2مالعــق كبيــرة مــن عصيــر
الليمون الطازج
•  8إلى  10تفاحات
• كوب سكر حبيبات
• كوب زبيب
• ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

الخطوات
سخني الفرن على  135درجة .اصنعي طبقة من الفتات .في وعاء متوسط ،اخلطي كوبًا
من الدقيق والزبدة والسكر البني وربع ملعقة صغيرة ملح مع العمل باألصابع حتى تتشكل
كتل كبيرة .ضعيه في الفريزر حتى يجمد .على قطعة من ورق الشمع أو ورق البرشمان،
غلفي العجين على شكل دائرة  14بوصة .تتالءم بعناية مع طبق فطيرة بعمق  9بوصات.
اخفضي العجين برفق إلى أسفل جوانب لوحة الفطيرة دون التمدد (سيكون لديك  2بوصة
متدلية في كل مكان) .برديه في الثالجة.
ضعي عصير الليمون في وعاء كبير .قشــري التفاح ولبه وشــرائحه بسمك  8/1بوصة،
وانقليهــا إلــى الوعاء أثناء العمل .أضيفي الســكر المحبب والزبيــب والقرفة وربع كوب
الدقيق المتبقي ونصف ملعقة صغيرة ملح وجميع المكونات .انقلي خليط التفاح إلى قشرة
الفطيرة واضغطي عليها بقوة .قومي بطي العجينة فوق الحشــوة ،ولفيها وأنت تعملين في
طريقك حول الفطيرة واضغطي العجين بقوة ضد الحشوة.
اخبزي لمدة  45دقيقة ،ثم رشــي حشــوة التفاح بالبقسماط .استمري في الخبز حتى يصبح
لونها ذهبيًا وتغلي 30 ،إلى  45دقيقة أخرى .تبرد على األقل  6ساعات قبل التقديم.

الخبز التركي
المكونات
لصنع العجينة:
•  2كوب طحين خبز
• ملعقة شاي خميرة فورية مجففة
• نصف كوب ماء دافئ
•  2ملعقة شاي كاسترد /سكر ناعم

• ملعقة شاي ملح ناعم
• ملعقة طعام زيت زيتون
• حفنة من بذور السمســم األبيض
واألسود

الخطوات
• اخلطي الدقيق والسكر والملح في وعاء خلط كبير.
• اصنعــي حفرة صغيرة وســط الدقيق وأضيفي الخميــرة .صبي الماء وامزجي
كل شــيء مــع يديك .في هذه المرحلــة ،يجب أن تكون العجينــة رطبة جدًا ومن
الصعب إدارتها .غطي وعاء الخلط واتركيه لمدة ساعة تقريبًا (أو حتى يتضاعف
حجمه).
• رشــي ســطح عمل واقلبي العجين عليه مع التأكد من إضافة الكثير من الدقيق
لتجنب االلتصاق .شــكلي العجينة على شكل دائرة مسطحة (ارتفاع حوالي 3-2
ســم) .ضع العجينة علــى صينية خبز مدهونــة بزيت الزيتــون .غطي العجينة
بمنشــفة شــاي واتركيها لمدة  45دقيقة أخرى .ســخني الفرن مســبقًا إلى 250

درجة مئوية.
• اثني الجزء العلوي من العجين عن طريق رســم دائرة داخلية خشــنة (بأطراف
أصابعك) حوالي  3ســم من حافة الخبز .ثم املئي وســط الدائرة الداخلية بخطوط
قطرية متقاطعة بمسافة  3-2سم
• باســتخدام فرشــاة المعجنات ،ادهني ســطح الخبز بزيت الزيتون .رشي بذور
السمســم األســود واألبيض واضغطي على البذور بقدر ما تســتطيعين للتأكد من
بقائها في الخبز.
• اخبزي الخبز لمدة  8دقائق عند  250درجة مئوية ثم اخفضي حرارة الفرن إلى
 200درجة مئوية واخبزيه لمدة  5دقائق أخرى (أو حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا).
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خبز النان بالثوم
المكونات
•  ½ 1ملعقة شاي خميرة جافة
• كوب ماء دافئ
• نصف كوب سكر أبيض
•  3مالعق كبيرة حليب
• بيضة مخفوقة
•  2مالعق صغيرة ملح
•  4أكواب دقيق جميع االستعماالت
•  2مالعق صغيرة ثوم مفروم
• نصف كوب زبدة مذابة

الخطوات

خبز الباراتا
المكونات
• كوب دقيق قمح كامل ،باإلضافة إلى المزيد للرذاذ
• ½ ملعقة صغيرة ملح خشن ،باإلضافة إلى المزيد للتتبيل
• ½ كوب و 2ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة ،مذابة ،باإلضافة إلى المزيد للوعاء

الخطوات
• في وعاء كبير ،اخفقي الدقيق والملح .اسكبي  4مالعق كبيرة من
الزبدة المذابة فوق خليط الدقيق .احتفظي بـ  6مالعق كبيرة من الزبدة
المتبقية لدهن البراثا .باستخدام أصابعك ،افركي الزبدة في الدقيق حتى
يصبح المزيج رطبًا .اعجني ½ كوب ماء قليال في كل مرة حسب
الحاجة حتى تتكون عجينة طرية.
• انقلي العجينة إلى ســطح مرشــوش بالدقيق واعجني حتى تصبح ناعمة
ومرنــة ،حوالي  5دقائق .لفي العجينة على شــكل كرة وانقليها إلى وعاء
بالزبدة .غطي الوعاء بغالف بالستيكي واتركيه في درجة حرارة الغرفة
لمدة  20دقيقة.
• قسمي العجين إلى  6كرات متساوية الحجم .انقلي كرة واحدة إلى سطح

مرشــوش ً
قليل بالدقيق ،مع إبقاء البقية مغطاة بمنشــفة مطبخ نظيفة .لفي
العجين على شــكل دائرة  6بوصات .باســتخدام فرشاة المعجنات ،ادهني
سطح العجين بالزبدة ورشي بذور حبة البركة ..افردي العجين برفق حتى
يصبح سمك الباراثا أقل من ¼ بوصة.
• ســخني مقالة كبيرة على نار متوســطة منخفضة .ادهني ســطح البراثا
بالزبــدة وتبلي بالملــح .ضعي الزبدة في المقالة واطهــي حتى يبدأ الخبز
باالنتفاخ ،من  2إلى  3دقائق.
• ادهني السطح المكشوف من البراثا بالزبدة وتبلي بالملح .اقلبيه واتركيه
حتــى يصبــح ذهبيًا ،من  2إلــى  3دقائق .انقلي البراثــا إلى طبق .كرري
العملية مع باقي العجين والزبدة وبذور حبة البركة.

• فــي وعــاء كبير ضعــي الخميرة في المــاء الدافئ.
اتركيــه لمــدة  10دقائق حتى يصبــح رغويًا .أضيفي
الســكر والحليب والبيــض والملح وكميــة من الدقيق
كافية لصنع عجينة طرية.
• اعجنــي لمدة  6إلى  8دقائق على ســطح مرشــوش
ً
قليل بالدقيق أو حتى تصبح ناعمة .ضعي العجينة في
وعاء مدهون جيدًا بالزيت وغطيها بقطعة قماش مبللة
واتركيها جانبًا لترتفع .دعيها ترتفع لمدة ســاعة حتى
يتضاعف حجم العجينة.
• اضربــي العجيــن واعجنــي بالثــوم .اقطعــي حفنة
صغيرة من العجين بحجم كرة الجولف.
• لفي على شــكل كرات وضعيها على صينية .غطيها
بمنشــفة ،واتركيهــا ترتفع حتــى يتضاعــف الحجم،
حوالي  30دقيقة.
• أثنــاء االرتفاع الثاني ،ســخني الشــواية إلى درجة
حرارة عالية.
• على جانب الشواية ،دحرجي كرة واحدة من العجين
فــي شــكل دائرة رفيعة .بشــواية زيــت خفيف ضعي
العجينة على الشواية ،واطهي لمدة  2إلى  3دقائق ،أو
حتى تنتفخ وتحمر ً
قليل .ادهني الجانب غير المطبوخ
بالزبدة ويقلب.
• ادهني الجانب المطبوخ بالزبدة واطهي حتى يصبح
لونه بنيًا لمدة  2إلى  4دقائق أخرى.
• أخرجيه من الشــواية واستمري في العملية حتى يتم
تحضير كل النان.
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سكونز بالتوت األحمر
المكونات
• كوبــان ونصــف دقيــق لجميــع
االستعماالت ،باإلضافة إلى المزيد
لسطح العمل
• ربع كــوب باإلضافــة إلى ملعقة
كبيرة سكر
• ملعقة كبيرة بيكنج بودر

• ¾ ملعقة شاي ملح خشن
• ½ كوب زبدة باردة غير مملحة،
مقطعة إلى قطع صغيرة
• ¾ كوب لبن
• صفار بيض كبير
• كوب ونصف توت طازج

الخطوات
• ســخني الفــرن على  200درجة .فــي محضّر الطعام ،اخلطــي الدقيق مع كوب
السكر والبيكنج بودر والملح .أضيفي الزبدة واخلطيها حتى تتكون قطع بحجم حبة
البازالء .في وعاء صغير ،اخفقي اللبن وصفار البيض معًا .صبي خليط اللبن ببطء
وواصلي الخفق حتى يتماسك العجين.
• انقلي العجينة إلى ســطح عمل مرشــوش بالقليل من الدقيق ورشي التوت فوقها.
اعجنــي  3مرات ليندمج التوت .اجمعي العجينة واتركيها في مربع بســمك بوصة
وقومي بتقطيعها أو تقسيمها إلى قطع بحجم  2بوصة .ضعي القطع على بعد حوالي
بوصتين ،على صفيحتي خبز مغطيتين بورق الزبدة .رشــي الســطح بملعقة كبيرة
من السكر.
• اخبــزي حتــى يصبح لونها بنيًــا ذهبيًا ،من  15إلى  18دقيقــة ،مع تدوير صينية
الخبز في منتصف الوقت .اتركي الســكونز يبرد ً
قليل على األوراق على الرفوف
السلكية .قدميه حارا أو في درجة حرارة الغرفة.

لحم بالعجين
المكونات
لصنع العجينة:
• ½ ملعقة صغيرة خميرة جافة
• ½ كوب ماء دافئ ( 110درجة)
•  ¾ 1كوب دقيق لجميع االستعماالت ،باإلضافة إلى المزيد للعجن
• ¼ ملعقة صغيرة ملح خشن
• ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
• بصلة متوسطة مفرومة ناع ًما
• حبة طماطم كبيرة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة

• كوب من لحم الخروف المفروم
• ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج أو أكثر حسب الرغبة
• ½ ملعقة شاي بهارات السبع
• ¼ ملعقة شاي قرفة مطحونة
• ¼ ملعقة شاي فلفل احمر
•  8/1ملعقة شاي فلفل أسود مطحون ناع ًما
• ملح خشن

المكونات
• ½ كــوب ( 1عصا) زبدة ،بدرجة حرارة
الغرفة ،باإلضافة إلى المزيد للقلي
• كوب سكر
• بيضتان كبيرتان
• كوب ونصف دقيق لجميع ااالستعماالت
• ملعقة صغيرة من صودا الخبز

خبز الموز
• ملعقة صغيرة ملح خشن
• كوب موز مهروس ناضج جدًا
• ½ كوب كريمة حامضة
• ملعقة صغيرة من خالصة الفانيليا
• ½ كوب جوز أو جوز أميركي مفروم

الخطوات

الخطوات

• اخلطي الخميرة في ربع كوب من الماء واتركيها جانبا لمدة  10دقائق.
• انخلــي الدقيــق فــي وعاء كبير واصنعي حفرة في المنتصف .أضيفي الملح وزيت الزيتون ،ثم خليط الخميرة وربع كوب الماء المتبقي .انقلي المزيج
إلى سطح عمل نظيف واعجني لمدة  5دقائق أو حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومرنة .غطي الوعاء بغالف بالستيكي ،واتركيه في مكان دافئ لمدة
 30دقيقة.
• أثناء استراحة العجين ،امزجي جميع مكونات الطبقة العلوية في وعاء كبير.
• سخني الفرن إلى  250درجة .ضعي صفيحة خبز بورق زبدة .قسمي العجينة إلى  4قطع متساوية ولفي كال منها على شكل كرة .خذي كرة واحدة،
وافرديها بيديك في قرص بحجم  5بوصات ،ثم اســحبيها إلى شــكل بيضاوي طويل (ســيكون الخبز رقيقًا جدًا) .انقليه إلى إحدى صواني الخبز المعدة.
باستخدام أصابعك ،قومي بعمل مسافات بادئة داخل الحواف فقط .انشري ربع كمية خلطة اللحم في كل مكان.
• اخبزيها حتى تصبح ذهبية اللون ،من  12إلى  15دقيقة ثم قدميها على الفور.

• سخني الفرن إلى  175درجة .امسحي زبدة في صينية رغيف  3×5×9بوصات.
فــي خالط كهربائي مــزود بملحق المضرب ،أضيفي الزبدة والســكر حتى تصبح
خفيفــة ورقيقة .أضيفي البيض واضربي حتى يتجانس .في وعاء متوســط ،اخفقي
الدقيــق مــع صودا الخبز والملح .أضيفها إلى خليط الزبــدة واخلطيها حتى تمتزج.
أضيفي الموز والقشــدة الحامضة والفانيليا واخلطيها .قلبي في المكســرات وصبي
في الصينية المعدة.
• اخبزي الكيك إلى أن يتم إدخال العود الخشــبي ويخرج نظيفًا ،لمدة ســاعة و10
دقائق تقريبًا .دعيها ترتاح في صينية لمدة  10دقائق ،ثم اقلبيها على الرف لتبرد.

 108مطبــخ

البريوش الفرنسي
خبز التورتيال
المكونات
•  2كوب طحين جميع االستعماالت
• ملعقة صغيرة بيكنج بودر
• نصف ملعقة صغيرة ملح
•  2ملعقة كبيرة سمن
• نصف كوب ماء دافئ

الخطوات
• فــي وعاء متوســط الحجم ،امزجــي الطحين
والبيكنــج بــودر والملــح .اقطعي الســمن حتى
يتجانــس .أضيفــي المــاء الدافــئ تدريجيًــا مع
التقليب معًا حتى يمكن جمع العجين في كرة (إذا
لزم األمر ،أضيفي مزيدا من الماء ،ملعقة كبيرة
فــي المرة الواحدة) .اعجني العجينة من  15إلى
 20مرة .دعي العجينة ترتاح لمدة  15دقيقة.
• للحصــول علــى رقائــق التورتيــا مقاس 8
بوصات ،قسّمي العجينة إلى  12حصة متساوية
وشــكلي على شــكل كــرات( .بالنســبة لرقائق
التورتيــا مقاس  10بوصات ،قسّــمي العجينة
إلــى  8أجزاء متســاوية ،وشــكليها على شــكل
كرات).
• على سطح مرشوش ً
قليل بالدقيق ،افردي كل
كرة مــن العجين في دائــرة  8بوصات (أو 10
بوصات) .رصي التورتيال الملفوفة بين قطعتين
من ورق الزبدة.
• انزعي بعناية الورقة العلوية من ورق الزبدة.
ضعــي التورتيال ،مع وضع جانب الورق ،على
مقــاة أو صينية غيــر مدهونــة بدرجة حرارة
متوســطة .عندما تبــدأ التورتيال في التســخين،
انزعي بعناية الورقــة المتبقية من ورق الزبدة.
اطهــي التورتيال لمدة  30ثانيــة أو حتى تنتفخ.
اقلبي واطهي لمدة  30ثانية أكثر أو حتى تتجعد
الحواف ً
قليل ..يكفــي لـ  8( 12بوصات) أو 8
( 10بوصات) تورتيال.

المكونات
•  5مالعــق كبيرة حليــب فاتر ( 100إلى 115
درجة)
•  2ملعقة شاي خميرة طازجة
•  4أكواب ونصف طحين جميع االستعماالت،
باإلضافة إلى المزيد لتشكيل العجين

• ملعقة كبيرة ملح خشن
•  6بيضات كبيرة
• كــوب ونصف ( 3أعواد) زبــدة غير مملحة،
طرية ً
قليل ،باإلضافة إلى المزيد للقوالب
• ¼ كوب سكر ناعم

• صفار بيض كبير
• ملعقة كبيرة حليب
• بخاخ طبخ مانع لاللتصاق

الخطوات
• ضعــي الحليــب والخميرة فــي وعاء صغير .قلبي ليذوب .ضعي الدقيق والملح والبيض في وعاء الخالط الكهربائي المزود بخطاف العجين .أضيفي
خليط الخميرة واخلطي جميع المكونات على ســرعة منخفضة للخلط والعجن ،حوالي  5دقائق .اكشــطي جوانب الوعاء بملعقة .اعجني على ســرعة
متوسطة حتى تصبح ناعمة ومرنة ،حوالي  10دقائق .في وعاء كبير ،اخلطي الزبدة والسكر .أضيفي بضع قطع صغيرة من خليط الزبدة إلى العجينة.
مع الخالط على سرعة منخفضة ،أضيفي خليط الزبدة المتبقيةً ،
قليل في المرة الواحدة .بعد إضافة خليط الزبدة بالكامل ،زيدي السرعة واستمري في
ً
الخلــط حتــى يصبح ناع ًمــا والمعًا ويبتعد عن جوانب الوعاء ويكون مرنا ،لمدة  6إلى  10دقائق .ادهني وعاء كبيرا بالزبدة ،وانقلي العجينة إلى وعاء
ُمجهز ،وغطيها بغالف بالستيكي .دعيها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها حوالي ساعتين.
• ارفعــي العجينــة مــن الوعاء وضعيها في الوعاء وحاولي تفريغ الهواء .كرري العملية مرة أو مرتين .غطي الوعاء وانقليه إلى الثالجة ليبرد لمدة 8
ساعات على األقل وحتى طوال الليل.
• امســحي قوالب رغيفين قياس ½  4 ½ × 8بوصة عبر الجزء العلوي ،و ½  3 ½ × 7بوصة عبر القاعدة .قســمي العجينة إلى قطعتين متســاويتين.
قسّمي كل قطعة عجين إلى  8قطع متساوية .شكلي كل قطعة على شكل كرة .ضعي  8كرات من العجين جنبًا إلى جنب في كل صينية.
في وعاء صغير ،اخفقي صفار البيض مع الحليب .ادهني العجين بمزيج صفار البيض ،مع االحتفاظ بالباقي .رشــي قطعتين من الغالف البالســتيكي
برذاذ طبخ غير الصق .غطي العجينة في كال المقالتين ،واتركيها في مكان دافئ حتى يتضاعف الحجم ،من ساعة ونصف إلى ساعتين.
• ســخني الفرن إلى  225درجة في فرن تقليدي .ادهني كل رغيف برفق بخليط صفار البيض المخفوق .انقلي القوالب إلى الفرن واخبزيها حتى تبدأ
البريوش في التحول إلى اللون الذهبي ،حوالي  15دقيقة .اخفضي درجة الحرارة إلى  180درجة في الفرن واستمري في الخبز حتى يصل لونها للبني
الذهبي الغامق ودرجة الحرارة الداخلية إلى  100درجة على مقياس حرارة سريع القراءة 20 ،إلى  25دقيقة أخرى.
• أخرجيها من الفرن واتركي البريوش يبرد في القالب لمدة  5دقائق .انزعي القالب على رف سلكي واتركيه يبرد تما ًما.
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بيجل األميركي
المكونات
• ¾ ملعقة صغيرة من الخميرة
• كوب وثلثا كوب ماء دافئ (حوالي  110درجة)
•  3مالعق كبيرة سكر
•  3مالعق كبيرة من شراب الشعير

•  4أكواب وربع دقيق جميع االستعماالت
• ½  1ملعقة طعام ملح
• زيت نباتي للوعاء والغالف البالستيكي
• بذور الشمر وبذور الخشخاش وبذور السمسم للتزيين (اختياري)

الخطوات

برتزل
المكونات
• كوبان من الماء الدافئ (حوالي  110درجة)
•  2ملعقة شاي خميرة
• ¾ كوب سكر بني غامق معبأ
•  4أكواب ونصف دقيق جميع االستعماالت
•  4مالعق كبيرة ملح خشن
• عود زبدة باردة غير مملحة ،مقطعة إلى قطع
صغيرة
• بخاخ زيت نباتي
• ½ كوب من صودا الخبز
• ½ كوب من شراب الشعير
• بذور الخشخاش ،وبذور عباد الشمس ،وبذور
اليقطيــن ،وبــذور الكراوية ،وبذور السمســم،
وجبــن البارميــزان المبشــور جيــدًا ،والجبــن
الشيدر ،والغرويير (اختياري)

الخطوات
• فــي وعاء متوســط ،اخلطي الماء الدافئ والخميرة ونصف كوب من الســكر البني .اتركيها حتى
تصبــح رغــوة ،من  5إلى  10دقائق .في وعــاء الخالط الكهربائي ،اخلطي الدقيق والملح الخشــن
باستخدام يديك .أضيفي الزبدة واستمري في الخلط بيديك حتى يتفتت الخليط .أضيفي خليط الخميرة
واســتمري فــي الخلط بين يديك حتى تتشــكل عجينة .باســتخدام خطاف العجيــن ،اخلطي العجينة
على ســرعة متوســطة منخفضة حتى تصبح مشــدودة ومطاطة وناعمة لمدة  6إلى  8دقائق .غلفي
بالبالستيك وضعيه في الثالجة لمدة  8ساعات على األقل وحتى ليلة كاملة.
• سخني الفرن إلى 175درجة ،مع رف في الثلث العلوي .رشي صينية الخبز برذاذ الطبخ .افردي
العجين في مســتطيل  12 × 14بوصة .قطعي العجين إلى  12شــريحة طولها  14بوصة ،كل منها
حوالي بوصة .اعملي مع قطعة واحدة في كل مرة ،وشــكلي العجين باألشــكال واألحجام المطلوبة.
انقلي إلى صفيحة خبز جاهزة.
• ادهنــي صينيــة خبز كبيــرة ثانية برذاذ الطبخ .في قدر كبير ،اخلطــي  8أكواب من الماء وصودا
الخبز شراب الشعير وربع كوب سكر بني .دعيه ينضج على نار متوسطة عالية .اطهي المعجنات
على نار هادئة ،واحدة تلو األخرى (أو اثنتان ،مع قطع صغيرة من المعجنات) ،لمدة  30ثانية لكل
منهما ،مع االحتفاظ بها تحت ســطح الماء ،إذا لزم األمر ،بملعقة عريضة .انقلي إلى صفيحة خبز
جاهزة( .يمكنك إعادة تشكيل المعجنات برفق إذا أصبحت مشوهة).
• رشــي البســكويت المملح بالملح و /أو الطبقة المرغوبة ،باستخدام طبقة واحدة أو امزجي أنواعًا
مختلفــة .انقليــه إلى الفرن واخبزيه لمدة  5دقائق .قومي بتدوير صينية الخبز واخبزيها حتى يصبح
لونهــا بنيــا غامقا 3 ،إلى  6دقائق أخرى .انقلي المعجنات إلى رف ســلكي ودعيها تبرد قليال .يمكن
تحضير المعجنات مسبقًا وتجميدها في حاوية محكمة اإلغالق .تذوب وتدفئ في فرن  120درجة.

• فــي وعــاء الخــاط الكهربائي ،اخفقــي الخميرة مع الماء الدافئ .دعيه حتى يصبــح رغوة ،حوالي  5دقائق .علقي الوعــاء بالخالط المزود بخطاف
للعجين .باســتخدام الخالط على ســرعة منخفضة ،أضيفي السكر وخليط الخميرة وملعقة كبيرة من شراب الشعير والدقيق والملح .اعجني حتى تتكون
عجينة ،لمدة دقيقة واحدة .يجب أن تكون العجينة لزجة ً
قليل (إذا لزم األمر ،أضيفي مزيدا من الدقيق أو الماء ،ملعقة كبيرة في المرة الواحدة) .استمري
في عجن العجينة لمدة  5دقائق أخرى .انقلي العجينة إلى وعاء مدهون بقليل من الزيت وغطيها بغطاء بالستيكي مزيت .اتركيها في مكان دافئ حتى
يتضاعف حجمها ،حوالي ســاعتين .قســمي العجينة إلى  10قطع متساوية .غطيها بمنشفة مطبخ مبللة ونظيفة واتركيها ترتاح لمدة  20دقيقة( .سيؤدي
ذلك إلى إرخاء العجين وتسهيل تشكيله).
ً
• ضع ورقتي زبدة ،وادهنيهما بالزيت برفق .باســتخدام أيدي ملطخة بالزيت قليل ،لفي كل قطعة من العجين في حبل بطول  6بوصات .امســكي أحد
طرفي الحبل بين اإلبهام والسبابة ،ولفي العجين حول يدك لتشكيل دائرة بنهايات متداخلة (يجب أن تتداخل مع بعض) .وأنت تمسكين العجين ،اضغطي
على األطراف المتداخلة على سطح العمل ،متدحرجًا للخلف ولألمام إلغالقه براحة يدك.
• ضعي البيغل على بعد بوصتين على ورق الزبدة .غطيها بقطعة من غالف بالستيكي مدهون ،واتركيها ترتاح حتى تنتفخ ً
قليل ،حوالي  20دقيقة.
سخني الفرن مسبقًا إلى  250درجة ،ضعي الرف في الثلثين العلوي .املئي قدرًا كبيرًا (كلما كان أوسع ،كان ذلك أفضل) بحوالي  5ليترات من الماء
واتركيه حتى يغلي .أضيفي ما تبقى من ملعقتين كبيرتين من شراب الشعير .أسقطي الكعك برفق في الماء( .أضيفي أكبر عدد من كعكات الخبز التي
تناسبك بشكل مريح دون لمس بعضها البعض) .بعد  30ثانية ،استخدمي ملعقة مشقوقة أو مقشدة لقلب الخبز ،لينضج لمدة  30ثانية أخرى.
باستخدام الملعقة المشقوقة ،أعيدي الكعك إلى أوراق الزبدة .ضعي البذور أو الملح الخشن ،حسب الرغبة ،بينما ال يزال الخبز ً
مبلل.
• ضعي الصينية في الفرن على الفور .اخبزيها لمدة  5دقائق ،ثم قومي بتدويرها واخفضي درجة حرارة الفرن إلى  175درجة .اســتمري في الخبز
حتــى تبــدأ أســطح البيغل في التحول إلى اللون البني الذهبي ،حوالي  10دقائق .باســتخدام ملعقة ،اقلبي الخبز واســتمري فــي الخبز حتى يتحول لون
الجوانب األخرى إلى اللون البني الذهبي ،حوالي  5دقائق أخرى .انقلي الكعك إلى رف سلكي ليبرد تما ًما.
• يمكن حفظ الكعك في حاوية محكمة اإلغالق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى يوم واحد ،أو مجمدة ،أو ملفوفة بإحكام في بالستيك أو تخزينها
في أكياس قابلة لإلغالق ،لمدة تصل إلى  3أسابيع .قطعي الخبز قبل التجميد لتحميص سهل.
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كييش
خبز الشيباتا
المكونات
• كوب وربع دقيق جميع االستعماالت
• ¼ ملعقة صغيرة خميرة
• ½ كوب ماء بارد ( 75درجة إلى  78درجة)
لصنع العجينة
• كــوب ونصــف دقيــق غير مبيــض لجميع االســتعماالت
باإلضافة إلى ملعقتين كبيرتين ،باإلضافة إلى المزيد للعجن
• ½ ملعقة صغيرة خميرة
• ¾ كوب ماء بارد ( 75درجة إلى  78درجة)
• ½  1ملعقة صغيرة ملح البحر الناعم
•  2مالعق طعام من زيت الزيتون البكر
• بخاخ زيت نباتي

الخطوات
• باستخدام يديك ،امزجي الدقيق والخميرة والماء في وعاء .اعملي برفق على تشكيل كرة .غطيها بغالف بالستيكي ،واتركيها في درجة حرارة الغرفة
قليل ويصدر فقاعات غير محكمة االلتصاق ً
الباردة حتى ترتفع ً
قليل .غطيها بغالف بالستيكي ،واتركيها ترتاح لمدة  12ساعة.
• قلبي العجينة برفق على سطح عمل .رشي الملح والزيت .لدمج الزيت في الخبز ،استخدمي كعب إحدى يديك لمد نصف العجين بعيدًا عنك في نفس
الوقــت الــذي تمدين فيه يدك األخرى ،النصف اآلخــر نحوك .قومي بطيها إلى النصف ،وكرري حتى يتم دمج الزيــت تما ًما (لن يكون للعجين لمعان
وال يجب أن يكون هناك) .اطوي العجينة إلى نصفين فوق نفســها .كرري ،ارفعي ،وألقي ،ومددي ،واثني .اعجني العجينة حتى تصبح ناعمة وطرية
ومرنة لمدة  8إلى  10دقائق .استخدمي مكشطة العجين لتنظيف السطح حسب الحاجة ،مع إضافة القصاصات إلى العجين( .العجين سيكون لزجًا جدًا،
لكن تجنبي إضافة مزيد من الدقيق حتى النهاية ،عندما يكون من الضروري إضافة كمية صغيرة جدًا .أضيفي الدقيق إلى أصابعك ،وليس العجينة).
• ضعي العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت .غطيها بغطاء بالستيكي بالزيت .اتركيها في درجة حرارة الغرفة الباردة لمدة  45دقيقة.
• اقلبــي العجينة برفق على ســطح مرشــوش بالقليل مــن الدقيق( .ال تقومي بضرب العجيــن لتفريغ الهواء) .قومي بطيها إلى أثــاث ،كما تفعلين في
الرســائل .ثــم قومي بطيها من المنتصف بالعرض .ارجعي إلى الوعاء وغطيه ،واتركيها فــي درجة حرارة الغرفة الباردة حتى تتضاعف تقريبًا75 ،
دقيقة على األقل.
• اقلبي العجينة برفق على ســطح مرشــوش بالقليل من الدقيق .باســتخدام مكشــطة أو ســكين ،قســمي العجينة إلى جزءين متســاويين .غطيها بغالف
بالستيكي مدهون بالزيت ،واتركيها ترتاح لمدة  20دقيقة.
• على ســطح مرشــوش ً
قليل بالدقيق ،وزعي كل جزء من العجين على شكل مستطيل بحجم  4 × 6بوصات( .احرصي على عدم تفريغ الفقاعات من
الهواء) .قومي بطي العجين إلى أثالث مرة أخرى ،كما تفعلين للرسائل .،ضعي العجينة ،بحيث يكون جانب التماس ألسفل ،على صينية خبز مرشوشة
بالدقيق .قومي بتغطيتها بغطاء بالستيكي مزيت ،واتركيها في درجة حرارة الغرفة الباردة حتى تتضاعف تقريبًا 40 ،إلى  50دقيقة.
• ضعي رف الفرن األوســط .ســخني الفرن على  250درجة ،وانقلي العجينة برفق إلى صينية خبز بورق الزبدة .قبل الخبز مباشــرة ،مددي كل جزء
إلى مســتطيل  4 × 10بوصات .افركي الســطح بالكامل فورًا بأصابعك .ضعي مقالة غزيرة في أســفل الفرن ،وصبي ½ كوب ماء ساخن في المقالة.
ضعــي الخبــز وقومــي بخفض الفرن على الفور إلى  225درجة .اخبزي حتى يصبح الخبز بنيًا ذهبيًا ،ويبدو أجوفًا عند القاع ،ويســجل  205درجات
على مقياس حرارة القراءة الفورية ،من  15إلى  20دقيقة .دعيها تبرد على رفوف األسالك.

المكونات

للحشو

• ¾  1كوب دقيق جميع االستعماالت ،باإلضافة إلى
المزيد من الطحين
• عصا زبدة باردة غير مملحة ،مقطعة إلى قطع
• بيضة كبيرة ،باإلضافة إلى صفار بيضة كبيرة
•  3مالعق كبيرة ماء مثلج

• ملعقة صغيرة ملح خشن
• ملعقة كبيرة زبدة
•  3كراث ،مفرومة
•  3حزم من السبانخ ذات األوراق المسطحة ،وإزالة
السيقان السميكة ،واألوراق مقطعة تقريبًا
• ملح خشن وفلفل مطحون

•  2كوب جبن جروير مبشور
•  8بيضات كبيرة
•  3أكواب كريمة
•  8/1ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحون

الخطوات
• القشــرة :اخفقي الدقيق والملح في محضر الطعام حتى يتجانس .أضيفي
الزبــدة واخفقي .اخفقي البيــض والصفار مع الماء المثلــج .أضيفيها إلى
خليط الدقيق واخلطيها حتى تبدأ الفتات الرطبة في االختفاء .انقلي الخليط
إلى قطعة من غالف بالســتيكي ،وباســتخدام الغالف ويديك ،تشــكل في
قــرص (أو قرصيــن ،إذا كنت تقومين بعمل  2كيش فــي أطباق فطيرة).
بردي لمدة  30دقيقة على األقل وما يصل إلى  4ساعات.
• اتركــي العجينة في درجة حرارة الغرفــة حتى تصبح طرية ،ثم افردي
العجين على ســطح مرشوش ً
قليل بالدقيق إلى  14بوصة دائرية .تناسبها
فــي صينية مقــاس  9بوصات ،قابلة للطي والضغــط على الجوانب حتى
سماكة متساوية.
• قلمي حافة العجين مع الجزء العلوي من القالب.
• املئــي الفاصوليــا المجففة أو األوزان .اخبزي ،مــع ورقة الخبز على
أدنــاه 20 ،دقيقة .أزيلــي الورق والفاصوليا .اخبزيهــا حتى تصبح ذهبية
اللون ،من  12إلى  15دقيقة ثم تبرد.

• سخني الفرن إلى  350درجة ،مع وضع الرفوف في الثلثين السفليين.
في مقالة كبيرة ،سخني الزبدة على نار متوسطة .يُضاف الكراث ويُطهى
مــع التحريك من حين آلخر حتى ينضج لمدة دقيقــة إلى دقيقتين .أضيفي
الســبانخ إلــى المقالة بقدر ما يناســبك .يتبل بالملح والفلفــل ويقلب .انقلي
خليط الســبانخ إلى مصفاة .اضغطي بقوة بظهر الملعقة إلخراج أكبر قدر
ممكن من السائل.
• فــي وعاء كبيــر ،اخفقي البيــض ،الكريمــة ،وجوزة الطيــب ،وملعقة
صغيرة ملح ،وملعقة صغيرة فلفل .وتقســم بالتساوي .صبي خليط البيض
في الفطيرة.
• اخبزيهــا حتــى يتم طبخ حتى منتصف الكيش ،مــن  55إلى  60دقيقة،
مــع تدوير الصواني بعد  30دقيقة .دعي الكيــش يبرد لمدة  15دقيقة قبل
التقديم.

 114مطبــخ

المكونات

Choux

• ½ كوب ( 1عصا) زبدة غير مملحة ،مقطعة إلى قطع
• ملعقة صغيرة سكر (اختياري)
• ½ ملعقة صغيرة ملح
• كوب وربع دقيق جميع االستعماالت
•  5بيضات كبيرة

كريمة المعجنات

• ½ كوب سكر
• ربع كوب نشا ذرة
• رشة ملح خشن
•  2كوب حليب كامل الدسم
•  4صفار بيض كبير
•  2مالعق كبيرة زبدة غير مملحة
• ملعقة صغيرة فانيليا نقية

الخطوات
• اخفقي الســكر ونشــا الــذرة والملــح معًا في
قدر متوســطة الحجــم .اخفقــي الحليب وصفار
البيض معًا في كوب قياس زجاجي ،ثم أضيفيها
إلــى القدر مع الزبــدة واغلي المزيــج على نار
متوسطة .اتركيه يغلي لمدة دقيقة مع االستمرار
في الخفق ثم ارفعيه عن النار وقلّبي الفانيليا فيه.
• صفــي كريمــة المعجنــات من خــال منخل
شبكي رفيع في وعاء .غطيها بغالف بالستيكي،
واضغطيها مباشــرة علــى ســطح الكريم لمنع
تشكل الجلد .ضعيها في الثالجة حتى تبرد ،لمدة
ســاعتين على األقل ويومين كحــد أقصى .قبل
االستخدام مباشرة ،اخفقي حتى تصبح ناعمة.
• ســخني الفــرن علــى  180درجــة .فــي قدر
متوســطة الحجم على نــار متوســطة ،اخلطي
الزبــدة والســكر والملح وكوب مــاء والطحين.
اغلــي المزيج وقلّبــي الطحين بســرعة بملعقة
خشبية .اســتمري في التقليب حتى تتكون طبقة
في قاع المقالة.
• ارفعــي القدر عن النار وانقلي المحتويات إلى
ً
قليــا حوالي  3دقائــق .أضيفي 4
وعــاء لتبرد
بيضــات ،واحدة تلو األخرى ،مع التحريك بقوة
لدمج البيض تما ًما بعد كل إضافة.
• اخفقــي البيــض المتبقي مــع ملعقة كبيرة من
الماء.
• انقلــي  pate a chouxإلــى كيــس معجنات
كبيــر مزود بــرأس عادي مقــاس  8/5بوصة.
قومــي بتدويــر  2-inch / 1-1على ورق زبدة
مــع تنعيم القمم المدببة بإصبــع مبللة ،ثم ادهني
األسطح بالبيض المخفوق .اخبزيها حتى تنضج
وتتحــول إلى اللــون البني الذهبــي ،حوالي 30
دقيقة ثم برّديها على الرف السلكي.
• انقلي كريمــة المعجنات إلى كيس معجنات
مــزود بــرأس مســتدير عــادي مقــاس 8/1
بوصــة • .املئي كل كــرة بكريمة المعجنات
وقدميها على الفور.

اكلييرز
المكونات

• كريم المعجنات  -كريم بافز أو الباتي جوكز
• باتي تشوكز
• زيت نباتي للتغليف البالستيكي
• ½ كوب كريمة ثقيلة
•  4أونصات شوكوالتة نصف حلوة ،مفرومة
ناع ًما
• ¼ كوب شراب ذرة خفيف
• ½ كوب سكر

الخطوات
• ســخني الفرن إلــى درجة  210مــع رف في
المنتصف .ضعي ورقتي خبز غير مقسمتين.
• املئي كيس المعجنات المزود برأس ½ بوصة
مع خليــط  .pate a chouxأخرجي األشــكال
المســتطيلة ،بطــول ½  3بوصــات وعــرض
بوصة ،على صفائح الخبز المحضرة.
• اخبــزي  10دقائق ،بعد ذلــك اخفضي درجة
حــرارة الفرن إلــى  175درجــة .اخبزي حتى
يصبــح لونها بنيــا ذهبيــا 25 ،إلــى  30دقيقة.
افتحي باب الفرن ً
قليل للسماح للبخار بالخروج.
اتركي األكاليــر تجف في الفرن لمدة  15دقيقة
تقريبًا ،انقليها إلى رف سلكي لتبرد ً
قليل .ارفعي
الحــرارة مرة أخرى إلــى  425درجة وكرري
العمليــة مع الدفعــة المتبقيــة .في حالــة التقديم
علــى الفــور ،املئي اإلكليــر وهــو دافئ حتى
يمكن شــرب مزيد من الكريمة .في حال الملء
في وقت الحق ،أدخلي ســي ًخا فــي أحد طرفيه،
وحركيه لتوسيع فتحة الكريم.
• فــي وعــاء متوســطة الحجــم ،قلّبــي كريمة
المعجنــات حتــى تنعــم .املئــي كيــس التزيين
بكريمــة المعجنات .أدخلي طرفًا في أحد طرفي
كل إكلير وابدئي بملء االكلير.
• لعمــل الغليز ،امزجي ¼ كوب ماء وشــراب
الذرة في قدر صغيرة .قلّبي على نار متوســطة
حتــى يــذوب الســكر .قلبــي المزيــج ،وبللــي
جوانب القدر بفرشــاة معجنات مبللة لمنع تكون
البلــورات .بمجــرد الغليان ،ارفعــي عن النار.
أضيفي الشــوكوالتة .اتركيه لمدة دقيقتين وقلبي
بلطــف حتى تصبــح ناعمة .انقلــي المزيج إلى
وعاء مســطح .غمســي أعلى كل إكلير واتركي
التنقيط الزائد قبل قلبه ثم انقليه إلى رف سلكي.

ً
وأيضا وصفات من اختيارنا
شوربة الذرة والمشروم

•

ميلك شيك التمر
والكراميل
المكونات
• تمر منزوع البذور
• آيس كريم فانيال
• حليب
• صوص كارميل
• مكسرات ،البندق مثال

الخطوات
• اخلطــي كال مــن التمــر مــع
اآليس كريم.
• أضيفي باقي المزيج للخليط.
• اخلطي جميــع المكونات معًا
حتى تتجانس وقدميها.

المكونات

الخطوات

• علبة ذرة
• مكعبان من مرق الدجاج
• علبة فطر مقطع شرائح
• ملعقتان كبيرتان من الطحين
•  6أكواب من الماء
• علبة قشــطة ،أو نصــف كوب من
كريمة الطهو
• ر ّشة كزبرة للزينة

• اخلطــي مقــدار كوب من الماء مع الطحين بشــكل جيــد ،حتى تالحظي تجانســه واختفاء الكتل ،ثم
أضيفي الماء المتبقي في قدر ،وأضيفي الحقًا مكعبات المرق ،واتركيه حتى يسخن.
• حضّري الفطر واغسليه بشكل جيد ،ثم أضيفيه إلى المرق ،وأضيفي حبوب الذرة.
• اتركــي الشــوربة على نار خفيفة ،وعندما تالحظي أنهــا بدأت في الغليان أضيفي خليط الطحين مع
االستمرار في عملي ِة التقليب ،إلى أن تالحظي أن قوام الشوربة بدأ بالتماسك.
• أضيفي بعد ذلك علبة القشــطة ،مع التقليب ً
بطبق التقديم ،وزينيها حسْــب الرغبة
قليل ،ثم اســكبيها
ِ
بالكزبرة.

Enriched with
Vitamin A & D

معكرونة الربيان الحارة

مسقعة البطاطس

المكونات

المكونات

•  3أكواب معكرونة بيني غير مطبوخة (حوالي
 12أوقية)
• ملعقة طعام زيت زيتون
• ملعقة كبيرة زبدة
• ½ ملعقــة صغيــرة من رقائــق الفلفل األحمر
المطحون
• رطــان من الروبيــان غير المطبوخ مقشــر
ومنزوع العرق
• جرة ( 24أونصة) صلصة المارينارا
• ¾ كوب كريمة
•  4أكواب سبانخ طازجة مفرومة

• ربع كيلوغرام لحم بقري مفروم
• نصف رأس بصلة
• فص ثوم
• حبة طماطم مفرومة
• ملعقة صغيرة أوريجانو
• ملعقة صغيرة بهارات إيطالية
• ملعقتان كبيرتان كزبرة مفرومة
• ربع كوب معجون طماطم
• كيلوغرام بطاطس
• كمية من زيت الزيتون
• رشة ملح
• رشة فلفل
• مكوّنات الطبقة النهائية:
• بيضة
• نصف كوب لبن زبادي
• ربع كوب حليب سائل

الخطوات
• اطهي المعكرونة وفقًا لتوجيهات العبوة.
• في مقالة كبيرة ،سخني نصف ملعقة كبيرة من
كل من الزبدة والزيت على نار متوسطة عالية.
• اقلي رطال مــن الروبيان مع ¼ ملعقة صغيرة
من رقائــق الفلفل حتى يتحول لون الجمبري إلى
اللون الوردي.
• في نفــس المقالة ،امزجي صلصــة المارينارا
والكريمــة ،واغلــي المزيــج على نار متوســطة
الحرارة.
• أضيفــي الســبانخ وقلبــي حتى تذبــل .أضيفي
المعكرونة والروبيان .خففــي الحرارة واتركيها
حتى تنضج.

الخطوات
• ادهني صينية فرن بمقدار قليل من زيت الزيتون مع مراعاة دهن حوافها أيضًا باستخدام فرشاة مخصّصة لذلك.
• ضعي الثوم ،البصل ،والكزبرة في الخالط الكهربائي ،واخلطي المكوّنات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متماسك.
• ضعــي اللحــم فــي وعاء على نار هادئة ،واتركيه حتى يتغيّر لونه ويتب ّخر ســائله .أضيفي مزيج البصل ،واألوريجانــو ،ومعجون الطماطم ،والبهارات
اإليطالية إلى المزيج .ن ّكهي المكوّنات بالفلفل والملح ،وقلبيها جيدًا لدقائق حتى تنضج المكوّنات.
• سخني الفرن إلى درجة حرارة متوسطة .قطعي البطاطس على شكل شرائح دائرية سميكة.
• ضعــي صفًــا مــن دوائر البطاطس في أســفل الصينية .ضعي طبقة من مزيج اللحم ،ثم طبقة إضافية من دوائــر البطاطس ،ثم طبقة أخرى من اللحم ،ثم
طبقة ثالثة من دوائر البطاطس.
• اخفقي البيضة في وعاء ،وأضيفي إليها الحليب واللبن الزبادي ،واخفقي المكوّنات جيدًا.
• صبي مقدارًا من المزيج بخفة على وجه الصينية بحيث يغمر قطع البطاطس تما ًما.
• غلفي الصينية بورقة من القصدير ،ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة هادئة لمدة نصف ساعة .أزيلي ورقة القصدير عن وجه الصينية ،ثم ضعي
الصينية في الفرن من جديد لمدة  5دقائق إضافية.
• أخرجي الصينية من الفرن ،واتركيها لتبرد ً
قليل ،ث ّم قدميها على مائدة الطعام.

حراق إصبعو
ّ
المكونات

•  3مالعق كبيرة من زيت الزيتون
• بصلة كبيرة الحجم مقطّعة على شكل مكعبات
• كوبان من العدس األخضر
• لتران من مرق الخضار
•  3أو  4مالعق من معجون التمر الهندي
• نصف كوب من المعكرونة
• نصف كوب من الحمص المسلوق

الكوسة المحشوة باللبن
• القليل من الملح والفلفل األسود
• ملعقتان كبيرتان من السكر
• كــوب واحد من البصــل األخضر المقطّع إلى
شرائح رفيعة
•  4مالعق كبيرة من زيت الزيتون
• فصّان من الثوم المهروس
• نصف كوب من أوراق الكزبرة المفرومة

• كوبان من أوراق السبانخ الصغيرة
• ربع كوب من الكريمة الحامضة
• القليل من بذور الكمون المح ّمصة للزينة
• القليل من البصل المقلي للزينة
• كوب واحد من الرمان للزينة
• شرائح ليمون أخضر للزينة

الخطوات
• سخني زيت الزيتون ً
قليل بعد وضعه في مقالة كبيرة.
• اقلي البصل بالزيت الساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10
دقائق تقريبًا مع االستمرار بالتحريك كل فترة إلى أن يصبح البصل
طري وذهبي اللون.
• أضيفــي العدس ومرق الخضار إلــى المقالة واتركيه يطهى لمدة
 35دقيقــة تقريبًا حتى يطرى العــدس مع مراعاة إزالة الرغوة من
على الوجه كل فترة.
• أضيفــي كال مــن المعكرونــة ومعجــون التمر الهنــدي إلى بقية
المكونات وتابعي الطهو لمدة  10دقائق إلى أن تتم المعكرونة سلقها
مع مراعاة إضافة مزيد من المرق إذا كانت الشوربة سميكة.
• أضيفي كال من الحمص المســلوق والبصل األخضر والبقدونس
مع التحريك الجيد ومتابعة الطهو لمدة دقيقة أخرى.
• ضعي زيت الزيتون في مقالة أخرى وشوحي الثوم فيه لمدة 30
ثانية بعد تسخين المقالة.
• أضيفي كال من السبانخ والكزبرة وشوحيها لمدة  3دقائق.
• صبي الشــوربة فوق كل من الســبانخ المشوحة والموضوعة في
أوعية فردية للشوربة.
• زينــي كل زبديــة بالكريمة الحامضة ،والبصــل األخضر وحب
الرمان والبصل المقلي المقرمش مع إضافة القليل من بذور الكمون
المح ّمصة.
• قدمي الحرّاق بإصبعو مع أنصاف الليمون األخضر.

المكونات
• كيلو من الكوسا
•  100غرام من اللحم المفروم
• نصف كيلو من األرز العادي
• نصف كيلو من اللبن الرائب
• ملعقة كبيرة من النشا
• نصف كوب من الماء
• فصان من الثوم المهروس
• ملعقة كبيرة من الملح
• ملعقة كبيرة من النعنع المجفف
• ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة

الخطوات
• احفري الكوسا بواسطة األداة الخاصة بذلك ،ثم
اغسليها وضعيها جانبًا.
• اغسلي األرز وانقعيه مدة ربع ساعة.
صفــي األرز واخلطيــه مع اللحــم المفروم في
• َ
وعاء ،ثم أضيفي الملح والبهارات وقلبيها جيدًا.
• احشي الكوسا كالمعتاد ثم ضعيها جانبًا.
• ضعي اللبن في وعاء ،ثم أضيفي النشــا ال ُمذاب
فــي المــاء ،وضعيه علــى النار مع االســتمرار
بتحريكه دون توقف حتى يغلي.
• أضيفي الكوســا المحشوة إلى اللبن ،ثم أضيفي
الثوم المهروس والنعنع المجفف والملح.
• اتركي الكوسا مع اللبن لتغلي مدة نصف ساعة
تقريبًا أو حتى تنضج.

روالت الدجاج المحشوة
المكونات
• دجاجة بوزن كيلو منزوعة العظم
• كوب لبن رائب
• بصلة مفرومة ناع ًما
• فصان من الثوم المهروس
• ملعقة صغيرة من الهيل المطحون
• نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

للحشوة
• ملعقة صغيرة من الخل
• ملعقة صغيرة من عصير الليمون
• ملعقة صغيرة من الملح
• ملعقة صغيرة من الفلفل األسود
• ملعقة صغيرة من البابريكا

• بصل أخضر مقطع قطعا متوسطة الحجم
• فلفل بألوان عدة مقطّع قطعا متوسطة
• حبة من الجوز المقطع والمسلوق
• ملعقة صغيرة من الملح
• ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

مندي الدجاج
المكونات

لتحضير األرز

• دجاجة
• ملح  -رشة
• ربع كوب عصير ليمون حامض
•  3مالعق صغيرة بهارات مشكلة
• ربع كوب زيت نباتي

• فليفلة خضراء حارة وطازجة مفرومة
•  2طماطم مفرومة في الخالط
•  2بصل مفرومة في الخالط
•  4أكواب أرز
•  5مكعبات ماجي
• زعفران

الخطوات
• اخلطــي جميع مكونات التتبيلة مع بعضهــا البعض ثم ضعيها في وعاء
واسع وعميق.
• اطرقــي طرقًــا خفيفًا علــى قطع الدجــاج منزوعة العظــم حتى ينضج
ســطحها ثم ضعيها في التتبيلة ،وقلّبي الدجاج جيدًا ،ثم أدخليه إلى الثالجة
لمدة  3ساعات على األقل.
• ضعي مكونات الحشوة في وعاء على النار وقلبيها جيدًا مدة  7دقائق تقريبًا.

• ضعــي قطعــةً من الدجاج علــى القصدير ،ثــم املئيها ولفيهــا جيدًا مع
الضغط عليها ،ثم أغلقيها جيدًا من الطرفين.
• ضعــي كميــةً من الماء في صينية ثم ضعي الــروالت بها وأدخليها إلى
الفرن مدة ساعة على األقل.
• أخرجيها من القصدير ،ثم اشويها حتى تتحمر من جميع الجهات.

الخطوات
• فــي وعاء ،تبّلي الدجاج بالزيت ،عصيــر الليمون الحامض ،البهارات،
الملح وصفار الزعفران.
حام
• ضعــي الدجاج في صينية ملفوفــة بورق قصدير وأدخليها إلى فرن ٍ
إلى أن ينضج الدجاج (تقريبًا لساعة وربع).
• لطبــخ األرز :ضعي في قــدر مرق الدجاج ماجــي ،البصل ،الطماطم،
الفليفلة الخضراء الحارة مع القليل من البهارات الكاملة ،الزيت والملح.
• أســكبي الماء واطبخي األرز على نار متوســطة إلــى أن ينضج األرز
وينشف الماء.
• بعد أن ينضج األرز ،ضعي صفار الزعفران في قليل من الماء ور ّشيه
على األرز.
• بعــد أن ينضج الدجاج ،ضعيه على األرز وضعي عصارة الدجاج فوق
األرز.
• ضعي في صحن حديد القليل من الزيت ث ّم ضعي الصحن فوق القدر.
ً
مشتعل وأغلقي الغطاء بسرعة.
• ضعي في الصحن فح ًما
• اتركيه لـ 3دقائق ثم أخرجيه من القدر وبالهناء والعافية.

• بهارات كاملة حسب الرغبة
• ربع كوب زيت نباتي
• ملح  -رشة
•  4أكواب ماء

مكعبات البطاطس الحارة
المكونات
• كيلو بطاطس مخصصة للتحمير
• زيت نباتي (كمية تكفي للتحمير)
•  4 - 3فصوص ثوم
• ¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة
•  2ملعقة زيت زيتون
• بابريكا
• بودرة فلفل أحمر حار
• ملح وفلفل
• عصير ليمونة

الخطوات

البانكيك
المكونات

• ½  1كوب حليب أبوقوس المبخر
•  2كوب دقيق ¼ ،كوب سكر ناعم
•  2ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
• ¼ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

• ½ ملعقة صغيرة ملح
• ¼ كوب زبدة مذوبة
•  2ملعقة صغيرة فانيليا
• بيضة

• اخلطــي الدقيق والســكر والبكينغ باودر والبكينغ صــودا والملح في وعاء
كبير.
• امزجــي حليب أبوقوس المبخــر والزبدة المذوبة والفانيليا والبيض جيدًا
في وعاء آخر.
• أضيفــي مزيــج الحليــب إلى مزيج الدقيــق واخلطي جيــدًا حتى يصبح
الخليط سمي ًكا ومتجانسًا.
• اتركــي المزيــج جانبًا حتى يتم تســخين المقالة غيــر الالصقة على نار

متوسطة مع القليل من الزبدة.
• صبي كوبا من الخليط على المقالة بشكل دائري ،وعندما يكون الجانب
الســفلي ذهبيًــا وتبدأ الفقاعــات في الظهــور على الســطح ،يقلّب ويترك
الجانب اآلخر حتى يصبــح ذهبيًا أيضًا .تكرر العملية حتى يتنهي المزيج
بشكل كامل.
• يرش بالسكر الناعم والفواكه.

الخطوات

• قطعي البطاطــس لمكعبات صغيرة ثم حمريها
في زيت ســاخن حتى يصبح لونها ذهبيًا وتنضج
تماما .لطعم مقرمش أكثر يمكنك سلق البطاطس
لدقائق قبل تحمريها.
• في طاســة ســاخنة ضعي زيت الزيتون والثوم
وحمريــه قليــا ثم أضيفــي الكزبــرة الخضراء
المفرومة مع التقليب لدقيقتين.
• أضيفي البطاطس والبهــارات (ملح ،وبابريكا
وبودرة فلفل أحمر حار) وعصير الليمونة.
• قلبــي لدقائــق حتى تمتزج المكونــات ثم قدمي
وبالهناء والشفاء.

 126فعالية الشهر

رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية عارف رحيمي:

لويس هاملتون

يخطف لقب افتتاحية الفورموال 1

في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2021
تمكــن البريطانــي بطــل العالم لســبع مرات لويس هاملتون ســائق فريق مرســيدس من خطف المركــز األول للجولة
األولــى واالفتتاحيــة للبطولــة العالميــة للفورموال واحد  2021وللنســخة الثامنة عشــرة للســباق ،الــذي أقيم في حلبة
البحرين الدولية "موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط" ،وذلك في ســباق الفورموال  - 1جائزة البحرين الكبرى
لطيران الخليج  .2021وكان رئيس االتحاد البحريني للســيارات الشــيخ عبداهلل بن عيســى آل خليفة قد توج الفائزين
بالمراكز الثالثة األولى.

لقد شــهدنا ســباقًا مثيرً ا آخر في حلبة البحرين الدولية ...أهنئ لويس

ضمان تمكننا من الترحيب بالجماهير وتقديم تجربة لن ينسوها أبدًا.

هاملتون ســائق فريق مرسيدس بفوزهم المذهل .لقد كان من دواعي

تتحول أفكارنا اآلن إلى المســتقبل ،إذ نواصــل التطور دائما ..نحن

ســرورنا رؤية الجماهيــر في المنصات وهم يســتمتعون بالفعاليات

متحمســون لبدء مشــروع حقل الطاقة الشمســية لدينا في األســابيع

طوال نهاية أسبوع السباق.

المقبلــة ،حيث ســتوفر المرحلــة األولى منهــا طاقة كافية لتشــغيل
عطلة نهاية األســبوع بالكامل لسباق الفورموال واحد ،مع طموحات

نحــن فخــورون للغاية بما حققــه فريق البحرين على مدى األشــهر

مســتقبلية للحصول على  % 100من اســتخدامنا للطاقة من الطاقة

األربعة الماضية في استضافة ما ال يقل عن أربع فعاليات للفورموال

الشمسية المتجددة .هذا مجرد جزء من خطتنا لبناء مستقبل مستدام.

واحد خالل األشهر األربعة الماضية .نحن قادرون على تحقيق ذلك
فقــط من خالل العمل مع الجهــات الحكومية ،وبالتنســيق مع فريق

أخيرً ا ،أتقدم بالشكر إلى الفورموال واحد ،واالتحاد الدولي للسيارات،

العمــل هنا في حلبــة البحرين الدولية لتقديم هــذه الفعاليات الكبرى،

واالتحاد البحريني للســيارات ،والمارشــلز ،وزمالئنــا في مختلف

وذلك في ظل الظروف العالمية الصعبة .كما نشــيد بالتوجيه والدعم

الجهات الرسمية ،وبالطبع فريقنا في حلبة البحرين الدولية.

الــذي تلقيناه مــن وزارة الصحة واللجنة الوطنيــة لمكافحة فيروس
كورونــا ،األمر الذي مكننا من إدارة هذه الفعاليات بطريقة آمنة ،مع
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•  4500شــخص حضــروا الجولــة االفتتاحيــة
للبطولة العالمية
•  4فعاليــات خــال  4أشــهر ...قصــة نجــاح
كبيرة لفريق البحرين

الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة:
كانت األشهر األربعة الماضية تجربة لن ننساها أبدًا ..القيود العالمية للوباء ،جنبًا إلى جنب مع التحديات التشغيلية ألربع فعاليات للفورموال
واحد في  4أشهر ،تعني مزيدا من التحديات لفريق حلبة البحرين الدولية ،كما تعني عمال مختلفا وإبداعيا وبجهد أكثر من أي وقت مضى.
وجنبًا إلى جنب مع السعي الدؤوب لتحقيق التميز ،مكننا ذلك من تقديم سباق فورموال واحد آخر ناجح مجددا .أنا فخور للغاية بما تمكنا من
تحقيقه ،وأشــكر بشــكل خاص فريقنا في حلبة البحرين الدولية .أعتقد أننا طبقنا شــعارنا المكون من الفخر والشــغف واألداء خالل األسابيع
القليلة الماضية.
وإلى الجماهير الذين حضروا سباقنا في حلبة البحرين الدولية خالل عطلة نهاية األسبوع والماليين الذين شاهدونا عبر شاشات التلفاز حول
العالم ،نشكركم على مشاركة شغفنا بهذه الرياضة.
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تعترب شركة نفط البحري�ن (بابكو) من المؤسسات العالمية الرائدة التي
تسعى جاهدة من أجل تحقيق أعلى مستويات األداء والتميز المنشود في
ال
مضمار صناعة النفط .وتمثل مسرية التعلم والتطوي�ر في الشركة ركن ًا أصي ً
في هويتها التي تهدف إلى تطوي�ر الكوادر البشرية مما يتيح للشركة
تحقيق القدرة على المنافسة وتحقيق األهداف المؤسسية

فيلوسوفيا
فوزان الناصر
دمجنا دروس مجلس الوالد
مع تعليمنا الجامعي
أمــام تعــدد الخيــارات وتنــوع المشــروعات وإدارتهــا ،تتمحــور
فلســفة خاصة لدى رجل األعمال فوزان عبداللطيف الســليمان
الناصر ،تمزج بين مسيرة والده (رحمه اهلل) في تجارته ومجالسه
ومعامالتــه ،وبين التعليم الجامعي واكتســاب الخبرات وبلورة
أفكار الشباب في المشروعات الجديدة.
يلفــت الناصــر إلــى أن :الخبــرات تتولــد عــن طريــق التجــارب،
وبالتأكيــد ،عــن طريــق مــن تعيــش معهم ،وفــي حيــاة الوالد
(رحمه اهلل) ،كانت الفرصة ذهبية لي وإلخوتي لنكتسب الكثير
مــن الدروس ســواء في العمل التجــاري أم المعامالت المتنوعة
أم العمــل الخيــري ،فمــا تعلمنــاه مــن الممارســة والمحــاكاة مع
والدنــا فــي عالقاتــه ومعامالتــه مــع التجــار والعمــاء ،ومــع مرور
الوقت ،أكســبنا معرفة أســس يلزم أن تكون في حياتك لكي
تبني عليها.
مــن تلــك الركائــز :كيفية التعامــل مع من حولك فــي المجتمع،
فمجلــس الوالــد كان مقصد الناس صغــا ًرا وكبا ًرا ومن مختلف
طوائــف المجتمــع ،ولــن تشــعر لحظــة ،ســواء في حياتــه رحمه

اهلل أو اليــوم فــي مجلســنا ،أن هنــاك فرقــا بيــن غنــي أو فقير،
بيــن شــخصية ذات مكانــة أو من العامــة .وأنا وإخوتــي أصبحنا
نحمــل هــذا األمر وأنــا أميل إليه بقناعة وإيمــان مادام في صالح
الجميع .إذن ،تلك الخبرات المكتســبة من ســيرة الوالد كقدوة
ورمــز ،مزجناهــا بالتعليم الجامعي لتتبلور الخبــرة العملية مع
المعرفــة العلميــة ،وكلما اكتســبت معارف جديدة ســتصقلك
أكثــر وتشــكل لديــك تجــارب تراكميــة عليــك أن توجههــا إلــى
الطريــق الصحيح .عندما دخلنا العمــل التجاري لم تغب دروس
الوالد رحمه اهلل وأضيفت إليها اللمســات الشــبابية ،السيما مع
أبنائنا الشباب الذين أضاءوا المزيد من خالل التأهيل والمعرفة
ومتابعة التطورات السيما على صعيد التكنولوجيا ،وال ننسى
جانب العمل في مجاالت تخدم المجتمع وتقدم له أكثر ،وكلها
كما قلت ،تمثل تراكمات تعيش معك وتكســب بالتالي مزيدا
من الخبرات.

www.bapco.net

رؤيتنا
أن نكون شركة طاقة وطنية متميزة وقادرة
على التنافس في األسواق العالمية من خالل
تمكني موظفيها من لعب دور فاعل في مواكبة
المتغريات العالمية

