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ديكـــور 4

وظيفــة أساســية مــن وظائــف اإلدارة، وتعنــي التنبــؤ بمــا ســيكون عليــه الوضع في المســتقبل 
وتحديد األهداف المطلوب تحقيقها واألساليب والوسائل الالزمة لتحقيق تلك األهداف. لقد تجلى 
هــذا المفهــوم وأهميته في إشــادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
حفظه اهلل ورعاه بالعمل المخلص لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعــاه  في التصدي لجائحة كورونا، 
عندما أشــاد جاللة الملك حفظه اهلل ورعاه بوضع الخطط واالحترازات الوقائية المناســبة للتعامل 

مع ما تتطلبه األوضاع.
 

 كمــا أن جاللتــه حفظــه اهلل ورعــاه تحــدث عــن أحد مكونــات أو عناصــر التخطيط وهــو التخطيط 
االستراتيجي، الذي يتضمن كما تقول بعض المصادر اإلدارية "وضع مجموعة من البدائل لتحقيق 
مجموعــة مــن األهــداف التي تــم اختيارها مــع القيام بدراســة منهجيــة للمقارنــة والتقييم". فقد 
أكــد جاللتــه فــي هــذا الســياق أن "... ما تــم اتخاذه من إجــراءات خفف بحمد اهلل من أعــداد الحاالت 
القائمــة لفيــروس كورونــا ومعدل االنتشــار وأن ذلك يبشــر بالخيــر". فالمقارنــة والتقييم هي من 

أهم المؤشرات الواقعية لتقييم وقياس مردود أي عمل أو دراسة مخرجات أي خطة أو رؤية.
 وعندمــا يبشــر جاللتــه حفظــه اهلل ورعــاه المواطنين والمقيميــن بأن هذه الخطــة واإلجراءات قد 
خففت من أعداد الحاالت القائمة ومعدل االنتشار فإن جاللته يؤكد أن هذه هي النتائج المتوقعة 
لجهــود فريــق البحريــن المبنيــة على التخطيــط والتقييــم والمقارنــة، وأن البدايــة الجيدة تصنع 

نهاية جيدة كما تقول الحكمة المعروفة.

وأثنــى جاللــة الملك المفدى حفظــه اهلل ورعاه على الدور الكبير الذي تضطلــع به الكوادر الطبية 
والصحيــة وجميــع العاملين في الصفوف األمامية والجهات المســاندة، مؤكــدا جاللته حفظه اهلل 
ورعــاه أن "جهودهــم اإلنســانية النبيلــة هــي محــل فخــر واعتــزاز وتقدير الجميــع". هــذه العبارات 
المؤثرة تحمل بين طياتها أهم عناصر الدافعية والتحفيز، فالكلمات اإليجابية كما يقول د. اندرو 

نيويورك "تعزز األداء اإلدراكي في الدماغ وتحفزه وتجعله أكثر فاعلية وانطالًقا".
وهــذا مــا نلمســه ونــراه واضحــا فــي أداء أفــراد فريــق البحريــن والعاملين فــي الصفــوف األمامية 

والجهات األخرى المساندة.

التنظيم يمنحك شــعورا بالقوة. هكذا يقول عالم اإلدارة جون ســي ماكسويل، وهذا هو المسار 
االحترافــي لفريــق البحريــن بقيادة صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه.
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هو بحق يوم تاريخي في مســيرة مملكة البحرين.. نعود إلى يوم 28 أكتوبر من العام 2018، وانطالًقا من توجيهات ورؤى 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه، خاطب صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بن حمد آل خليفة حفظه اهلل ورعاه، مملكة البحرين بكل فئاتها ومكوناتها، مستقرًئا المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل 

مزيد من الجهد وفق رؤية وخطة واضحة.

آنــذاك، أســس ســموه مصطلــح "فريق البحرين" ليكون عنوانا وشــعارا ومنهجا مســتوحى من مســيرة األجــداد واآلباء نقًلا 
إلــى األبنــاء الذيــن توارثوا اإلصرار والعزيمة على العمل بخطى ثابتة لرســم مالمح جديدة لمرحلة مســتقبلية، كما هو الحال 
على مدى المســيرة في مختلف مراحلها، فبتكاتف أبناء البحرين المخلصين والعمل بروح الفريق الواحد "فريق البحرين"، 
اســتطاعت مملكــة البحريــن أن ترســي منهًجــا شــامًلا تســير عليــه فــي تنفيذ أهدافهــا المنشــودة يتناغم مــع توجيهات 
وتطلعــات القيــادة الكريمــة والشــعب الوفي؛ اســتناًدا إلى مبــادئ رؤية البحريــن االقتصادية 2030 المتمثلة في االســتدامة 

والتنافسية والعدالة، وتأسيًسا على ثقافة تؤمن باإلبداع واالبتكار نحو إشراقة مستقبل نتطلع إليه بشغف.

عامــان مضيــا علــى بــث "فريــق البحرين" فــي نفوس كل أبنــاء الوطن؛ ألنهــم جميًعا أعضاء فــي هذا الفريق.. فكل إنســان 
بحرينــي يقــدم ويبــذل ويعطــي وينتج ويفكر ليتطور الوطــن ويتقدم هو جزء وفرد وعضو فاعل فــي هذا الفريق، وهذان 
العامان كانا في غاية الصعوبة "كونًيا"، فكل العالم واجه وما يزال، ظرًفا اســتثنائًيا عصيًبا بســبب جائحة فيروس كورونا 
)كوفيــد 19(، وكان هــذا الوضــع الصعــب هــو الترجمــة الحقيقيــة لفريق البحريــن الذي قدم للعالــم نموذًجــا راقًيا في وقت 
حــرج للغايــة، وتحــوالت صعبة للغاية، وتحديات تزداد صعوبة، وأثبت "فريــق البحرين" أنه متمكن من صياغة التوجهات رغم 

محدودية اإلمكانات والموارد المالية، لكن المورد البشري هو من ألفه إلى بائه "فريق البحرين".

إنها مالمح الحاضر والمســتقبل بروح "فريق البحرين"، لهذا كانت أســرة "أضواء البالد" أمام مختبر من األفكار إلصدار ملحق 
يتشــرف بفريق البحرين، وهذا هو الفصل الجميل والمبشــر بالغايات واألمنيات، وفيه ســنضع بين يدي القارئ الكريم ملًفا 
يتناول محاور األفكار والخطط والتوجهات وآليات العمل واإلنجاز الذي حققه "فريق البحرين" في حقبة صعبة، سنتحدث مع 
كبار المســؤولين من مختلف القطاعات، وســنكون مع المواطنين من مختلف الفئات؛ لنتحاور ونتحدث تطبيًقا وممارســًة 

في رحاب صفحاتنا.
أعطر تحية وأزكى تقدير لكل مواطن ومواطنة، ولكل مقيم ومقيمة، تالقت جهودهم وكفوفهم وسواعدهم وأفكارهم 

كأعضاء في "فريق البحرين".. إنه ملمح المستقبل المرتقب.

مالمح المستقبل بروح 

فريــق البحريـــن

”أضواء البالد”

من أقوال صاحب السمو  الملكي
 األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  تأكيد  إن 
ما  أّن  على  ورعاه  اهلل  حفظه  المفدى  البالد  عاهل  خليفة 
يمس أي مواطن ومقيم يمس الوطن بأكمله هو نهٌج عّزز 
من الجهود الوطنية لفريق البحرين كافة وأسهم في تقديم 
للفيروس،  للتصدي  الرامية  للمبادرات  الدعم  أوجه  مختلف 
والتي كان لها األثر الكبير فيما حققته المملكة خالل مراحل 
من  إشادات  من  خاللها  حصدته  وما  الفيروس  مع  تعاملها 

الجميع.

خصلة من خصال أهل البحرين
الجهود  لكل  الداعمة  الواحد  البحرين  فريق  روح 
البحرين  سمات  من  سمة  هي  الجميع،  قبل  من  الوطنية 
أبنائها  باعتبارها نموذًجا حضاريا متقدًما وخصلة من خصال 
الذين ال يألون جهًدا في مواجهة الصعاب، وهذا ما نفخر به 
عند التحديات؛ فلدى أبناء البحرين عزم وعزيمة تبعث األمل 

في النفوس وتعلي راية الوطن في كل الظروف.

لينعم الجميع بالصحة والعافية
المواطنين  وسالمة  صحة  على  الحفاظ  إن 
المراحل،  كل  أولويات  طليعة  في  يأتي  والمقيمين 
تحقيق  مواصلة  إلى  الهادفة  المساعي  كافة  وسندعم 
مواجهة  مراحل  من  مرحلة  كل  في  المرجوة  األهداف 
الجميع  ينعم  كي  قرارات  من  تستدعيه  وما  الفيروس 

بالصحة والعافية.

إرساء المنهج الشامل
الفريق  بروح  والعمل  المخلصين  الوطن  أبناء  بتكاتف 
ترسي  أن  البحدين  مملكة  استطاعت  البحرين(،  )فريق  الواحد 
منهجا شامال تسير عليه في تنفيذ أهدافها المنشودة يتناغم 
البحرين  رؤية  مبادئ  إلى  مستندة  الحالية،  توجهاتها  مع 
والتنافسية  االستدامة  في  المتمثلة   2030 االقتصادية 
باإلبداع  تؤمن  جديدة  لثقافة  وترسخ  وتؤسس  والعدالة، 

واالبتكار وتشجع عليه ليقودنا نحو وطن مزدهر مشرق.
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سمو األمير سلمان
إننا على ثقة بقدرتنا على تجاوز التحديات المقبلة

كانت بداية والدة فكرة "فريق البحرين" في العام 2018... ولكن، ما هي أوضح ثمارها طوال عامين ماضيين؟ 
الجواب يطول في تفاصيله، لكن يمكن استحضار مثال واحد كبير في معناه، ففي السابع والعشرين من يناير 
العام 2021 خاطب صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
مسؤوليتنا  وخاص،  عام  قطاع  ومقيمين،  مواطنين  البحرين،  فريق  "كلنا  بالقول  الجميع  اهلل،  حفظه  الوزراء 
مشتركة تجاه وطننا، واجبنا أن نلتزم للبحرين جميًعا لحماية المجتمع من مخاطر فيروس كورونا ومستجداته، 
فنحن نخوض جميًعا مرحلة هامة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا عنصر النجاح فيها هو حرص الجميع 
على اتباع التعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية، واضعين 
البحرين،  المواطنين والمقيمين، فمن خالل صالبة وإرادة فريق  العليا للوطن وسالمة  نصب األعين المصلحة 

سنتمكن من تجاوز هذا التحدي للحفاظ على صحة وسالمة الجميع".
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إذن، في العام 2018 أطلق سموه فكرة "فريق البحرين" باعتبارها منهًجا للحاضر والمستقبل بمشاركة كل مواطن ومقيم، وفي 
البحرين" منطلقًا في تحقيق غاياته،  المنهج في مواجهة جائحة كورونا، وهذا يعني مضي "فريق  2020 جاءت خالصة هذا 
فالتحديات تضاعف اإلصرار والعزيمة على تأكيد العمل بخطى ثابتة في مواجهتها والتعامل معها لرسم مالمح جديدة لمرحلة 
مستقبلية نحن مقدمون عليها، فمملكة البحرين بفضل توجيهات ورؤى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبتكاتف أبناء الوطن المخلصين والعمل بروح الفريق الواحد )فريق البحرين(، استطاعت أن ترسي منهًجا شاماًل تسير عليه في 
تنفيذ أهدافها المنشودة يتناغم مع توجهاتها الحالية، مستندة إلى مبادئ رؤية البحرين االقتصادية 2030 المتمثلة في االستدامة 

والتنافسية والعدالة، وتؤسس وترسخ لثقافة جديدة تؤمن باإلبداع واالبتكار وتشجع عليه؛ ليقودنا نحو وطن مزدهر مشرق.

التكاتف.. بإخالص

تحديات كبيرة رافقت الفكرة منذ ذلك العام، وهو العام الذي يمثل الطموحات واآلمال البحرينية التي تشكل فارقًا، ويجسد مرحلة انتقال؛ ليحمل فريق 
البحرين، أي كل مواطن ومقيم، المسؤولية بمشاركته في صنع القرار. ولنعد قلياًل إلى بعض المالمح التي تزامنت مع شحذ همم "فريق البحرين" 
في ذلك العام، إذ تم اإلعالن عن اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ المملكة، وهو حقل خليج البحرين. وعنه قال سموه "إننا نفتخر بكوادرنا الوطنية 
التي ساهمت في هذا االكتشاف، وإننا اآلن في مرحلة تتطلب منا تحديد حجم المورد ووضع الخطط المناسبة لالستكشاف، ولالستفادة من هذا المورد 
وحسن استغالله، وبالتالي فإنه يتوجب علينا مواصلة العمل بجهد أكبر ومواجهة التحديات، والتأكيد على وجود قاعدة صلبة تحفظ مواردنا ألبنائنا 
ولألجيال القادمة". إال أن الجانب األكثر تجليًا هو برنامج التوازن المالي، إذ قال سموه "لقد وضعنا برنامجا واضحا يتم دعمه من قبل األشقاء 
في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، ومن خالل تنفيذ هذا البرنامج سنصل إلى نقطة التوازن بحلول عام 

2022، وبالتالي نطوي صفحة بموقف قوي وقناعة بقدرتنا على التغلب على أي تحد بفضل تكاتف الجميع".

”فكرة” نموذًجا... تفاعل بإبداع
كان  ولهذا  كبيرة،  مسؤوليات  اللحظة  تلك  منذ  البحرين  فريق  أمام  إن 
البد من تقديم نماذج عن المشروعات االقتصادية والتعليمية والصحية 
أعلى  على  وأولها  المثال  سبيل  على  فمنها  والخدمية،  واالجتماعية 
القائمة، وهي أهم اإلنجازات التي تحققت، والتي أثبتت مملكة البحرين 
ما  النجاح وبلوغ  لتحقيق  التطور  من خاللها إصرارها على مزيد من 
برنامج  أهداف  أهم  فإن  اإلسكانية،  الخدمات  فعلى صعيد  إليه،  تصبو 
الحكومة توفير 25000 وحدة سكنية بما يلبي احتياجات المواطنين من 
التوجيه  تم  ولذلك  المملكة،  محافظات  مختلف  في  اإلسكانية  الخدمات 
لتوزيع 20000 وحدة سكنية للمواطنين حتى اآلن، منها كانت 5000 
وحدة سكنية إضافية قبل نهاية العام 2018، وكذلك تعزيز دور القطاع 
الخاص وضع حلول مبتكرة للتمويل كبرنامج "مزايا"، وهذا البرنامج 
المبتكر هو نموذج إلبداع أبناء البحرين في المشاركة بمسابقة االبتكار 
الحكومي "فكرة"، وقد عبر سموه عن االعتزاز بالكوادر الوطنية؛ ألن 
مسابقة االبتكار الحكومي )فكرة( شهدت تفاعاًل كبيًرا حين وصل عدد 
تلك  بالنسخة األولى، عالوةً على أن جميع   565 إلى  فيها  المشاركات 
المقترحات التي قدمت تم إخضاعها لمراحل من التقييم بعد عرضها على 
لجان من ذوي الشأن واالختصاص الختيار المقترحات الفائزة، فالعمل 

مستمر والتحديات تتجدد وبالعزم والعمل يستمر اإلنجاز.

تحديات في الماضي 
والمستقبل

 الخالصة هي المسؤولية المرجوة، فبتكاتف الجميع استطعنا أن نتجاوز 
أي تحديات مرت علينا في السابق، وإننا على ثقة بمقدرتنا على تجاوز 
البحرين(  )فريق  واحد  فريق  ضمن  يعمل  فجميعنا  المقبلة،  التحديات 
العام ومؤسسات القطاع الخاص، والبد من  في مختلف جهات القطاع 
الوزارات  جميع  في  عملنا  من  كجزء  واالبتكار  اإلبداع  بروح  التحلي 

والمؤسسات، بالمشاركة الفاعلة في وضع التطلعات المستقبلية.

المشاركة في صنع القرار
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جائزة التميز ألفضل أداء حكومي للعام 2020 من ثمار ”فريق البحرين”... محافظ الجنوبية

سمو الشيخ خليفة بن علي
بروح التفاني والعزيمة يترسخ نهج الفريق الواحد

القليلة  السنوات  خالل  الجنوبية  المحافظة  وأنشطة  ومشروعات  برامج  على  خاطفة  بنظرة 
تمكنت  ولهذا  ومميز،  متقد  بعطاء شبابي  البحرين"  "فريق  روح  أمام  نقف  أن  يمكن  الماضية، 
نقاط  خليفة، من تسجيل  آل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  الشيخ  الجنوبية سمو  محافظ  بقيادة 

تفوق رائدة.

دعم الكوادر البشرية
يصف سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة ما تحقق من إنجازات وما هو في طريق التنفيذ واإلنجاز، بأن المحافظة  حريصة على   تحقيق  
 التنمية   الشاملة   وفي   مقدمتها   االهتمام   بالعنصر   البشري؛   بوصفه   الثروة   الحقيقية   في   بناء   وتنمية   الوطن، وسموه يشيد  بروح   التفاني   والعزيمة  
 التي   يتحلى   بها   جميع   موظفي   المحافظة   وسعيهم   المستمر   لترسيخ   نهج   فريق   العمل   الواحد   في   أداء   المهام   المنوطة   بهم عبر متابعة   احتياجات  

 األهالي،  وتسخير   القنوات   اإللكترونية   وتوفيرها   بأساليب   حديثة   ومبتكرة.
مشروعات استثمارية وسياحية  

وبالعودة إلى مجلس سموه الرمضاني، ضمن سلسلة مجالس صحيفة "البالد" الرمضانية، فإن للمشروعات الواعدة مكانا كبيرا، والتطلع 
نحو العديد من المشروعات االستثمارية والسياحية خالل هذا العام بالشراكة مع القطاع الخاص. ويوضح سموه أن المشروعات التنموية 
في المحافظة غطت الجوانب العمرانية واالقتصادية والتراثية والتعليمية، فضاًل عن أن المحافظة تحتضن معظم المناسبات الدولية التي 
تقام على أرض الجنوبية كمعارض الطيران الدولية وغيرها. وألن العمل ينجز بروح الفريق الواحد، فإنه ال تأثير لجائحة كورونا على 
المستوى التنموي في المحافظة. ويثني سموه على توجيهات صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا في إحياء المناسبات العالمية 
على أرض المحافظة، فضاًل عن المشروعات األخرى كمركز البحرين الدولي الجديد للمعارض والمؤتمرات، الذي سيتم افتتاحه خالل 

السنوات المقبلة، ما يؤكد أن للمحافظة مكانة دولية وليس محلية فحسب.
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مناسبات دولية ناجحة
قائمة المشروعات المقبلة سيكون لها األثر مستقباًل بعد انقضاء الجائحة، فهي تستقطب الزوار والمستثمرين، خصوصا أن مساحة المحافظة 
كبيرة، وهناك مجال لدعم التنمية االستثمارية التي تقام فيها مثل هذه المشروعات، ومنها السياحية واالستثمارية التي تدعم الحركة السياحية 
والنمو االستثماري، والتفاؤل كبير بافتتاح مشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بالصخير والمشروعات األخرى 
التي ترفع من نهضة البلد، وأن تكون الجنوبية أرًضا تقوم فيها المناسبات الدولية الناجحة على المستوى األمني والتنظيمي، والتي جعلت 

البحرين على الخارطة العالمية في المجال الرياضي والسياحي. 
وهنا يرى سموه أن هناك جهوًدا بارزة لرجال األمن والمتطوعين والمستثمرين وجميع مكونات المجتمع في هذه الفعاليات المهمة، وهناك 
شركات تقوم بتطوير المرافق المهمة، كبالج الجزائر وتطويره من شركة "إدامة" كوجهة استثمارية دائمة، فضال عن التطوير الذي تشهده 
جزر حوار ومنطقة الرفاع، معربا سموه عن سعادته وحرصه الشخصي والمسؤولين في المحافظة على زيارة هذه المشروعات ميدانيا؛ 

للتأكد من استكمال جميع الخدمات التي تحقق الرفعة للمواطنين، الفتًا إلى عدم تأثير الجائحة على المشروعات التنموية بأنواعها.

عمل متواصل الستكمال جميع الخدمات 
التي تلبي حاجات المواطنين

الخدمات التقليدية.. من الماضي
وكان للمحافظة دورها المشهود تالقيًا مع جهود الدولة منذ بداية جائحة 
كورونا، إذ حرصت "الجنوبية" على تحويل معظم الخدمات إلى خدمات 
والتحول  الماضي،  من  أصبحت  التقليدية  الخدمات  فغالبية  إلكترونية، 
المواطنين،  مع  التواصل  على  جاء حرًصا  الجنوبية  بالمحافظة  الرقمي 
كما أن أبواب المحافظة مفتوحة للجميع بالحضور الشخصي أو االتصال 
المرئي. وتحرص المحافظة على تجديد مستوى التواصل مع المواطنين 
مثل االستثمار في برنامج "تواصل" وهو المنصة الرئيسة لتلقي شكاوى 
المواطنين، وقد فازت المحافظة بجائزة التميز ألفضل أداء حكومي للعام 
2020 وتشرفنا بتسلم الجائزة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
إن  حيث  الماضي،  العام  بعد  عن  أقيم  الذي  الحفل  في  الوزراء  مجلس 
هذه الجائزة تهدى للمواطنين الذين حرصوا على التواصل مع المحافظة، 
الفورية،  المحادثة  خدمة  يتيح  الذي  "الجنوبية"  تطبيق  ذلك  إلى  أضف 
فضال عن وجود خدمات إلكترونية أخرى مثل موقع المحافظة اإللكتروني 
والمجلس االفتراضي للمحافظة وسلسلة أخرى من الخدمات الرقمية التي 

تحرص المحافظة على االستثمار فيها للتواصل مع المواطنين.
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من الواضح جًدا أن االهتمام الشخصي والمتابعة من جانب محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل 
خليفة منذ سنوات، أي قبل جائحة كورونا، كانت تتالقى مع أهداف "فريق البحرين" منذ وقت مبكر، ومن هذا 
األساس ترجمت إدارات وأقسام المحافظة وفرق عملها توجيهات المحافظ بصورة ديناميكية منتظمة لتأخذ 
نحو  بوصلتها  العاصمة في ضبط  محافظة  نجحت  اتجاه  أي  من  ولكن  التنمية.  المبادرات  نوعية  الصدارة في 
األهداف المنشودة؟ ولهذا حينما سألنا محافظ العاصمة عن األبعاد التي ترجمتها المحافظة إلى برامج عمل 
منذ أن أطلق صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل في العام 2018 فكرة "فريق البحرين" كمنهج شامل لتحقيق األهداف المنشودة والمصلحة العليا للوطن، 

اتضحت االتجاهات عبر هذه السطور:

على رأسها تحسين المعيشة والبنية التحتية واستقرار األمن المجتمعي... محافظ العاصمة

الشيخ هشام بن عبدالرحمن
تبّنينا مبادرات تنموية تتالقى مع أهداف ”فريق البحرين”

يعبر الشيخ هشام بن عبدالرحمن عن فخر محافظة العاصمة بكونها جزءا 
األمير سلمان  الملكي  السمو  بقيادة صاحب  البحرين  فريق  فاعال ضمن 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، من خالل 
في  تصب  التي  التنموية  والمبادرات  البرامج  من  العديد  المحافظة  تبني 
خدمة والوطن والمواطنين والمقيمين، وتحسين الظروف المعيشية والبنية 
والتنسيق مع  بالتعاون  المجتمعي  األمن  استقرار حالة  التحتية، وضمان 

مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعدد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة البرامج والمشروعات التي 
تصب في تحقيق التطلعات الحكومية نحو التنمية الشاملة، والتي أطلقتها 
"العاصمة" ومن أبرزها برنامج المنامة مدينة صحية، الذي يعنى بتحسين 
وتطوير  المعيشية  بالظروف  االرتقاء  خالل  من  المدن  سكان  صحة 
الخدمات الصحية عبر دمج جهود القطاعات المختلفة، بحيث ال تقتصر 
أيًضا  تشمل  بل  فحسب،  الحكومية  والجهات  الصحية  القطاعات  على 
والمجتمع  والمتطوعين  الخاصة  والشركات  المدني  المجتمع  مؤسسات 
نفسه، لتكون الجهود المبذولة أكثر فعالية وتكاماًل، بما يجسد على أرض 
الواقع األهداف الرئيسة لفريق البحرين. وتكلل هذا البرنامج الرائد أخيرا 
عاصمة  أول  المنامة  العالمية  الصحة  منظمة  اعتماد  من خالل  بالنجاح 

صحية في إقليم شرق المتوسط.

التنموية  والمشروعات  البرامج  من  العديد  العاصمة  محافظة  تبنت  كما 
تعزيز  إلى  يهدف  الذي  األعمال،  لريادة  المنامة  أسبوع  منها  األخرى، 
مفهوم ريادة األعمال بين أوساط المهتمين من الشباب عبر االستفادة من 
خبرات وتجارب المتحدثين العالميين في هذا المجال، ومشروع العاصمة 
الخضراء الذي يرمي لزيادة البقع الخضراء في العاصمة والحفاظ على 
البيئة، إضافة إلى وثيقة محافظة العاصمة للعمل التطوعي التي أطلقتها 
ومنظمات  وكاالت  و7  البحرين،  في  المتحدة  األمم  مكتب  مع  بالتعاون 
دولية منضوية تحت مظلة األمم المتحدة، إذ تهدف الوثيقة إلى تقنين العمل 
كورونا  جائحة  خالل  أما  الدولية.  االعتمادية  صفة  وإعطائه  التطوعي 
)كوفيد 19( فقد حرصت محافظة العاصمة على تكثيف الجهود بالتعاون 
مع الجهات الحكومية والخاصة على دعم الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19( منذ مطلع العام الماضي 2020، إذ بدأت المحافظة 
لتوعيتهم  كورونا؛  أزمة  بداية  منذ  الوافدة  للعمالة  مكثفة  توعوية  بحملة 
بمخاطر انتشار الفيروس، عبر توزيع نشرات ومطبوعات توعوية بجميع 

اللغات التي يتحدثون بها.

وثيقة العاصمة للعمل التطوعي 
بلغت صفة االعتمادية الدولية
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فرقنا الوطنية تعمل من أجل تحقيق تطلعات القيادة 
وأبناء هذا الوطن

واستناًدا إلى قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، 
وتنفيًذا لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة في هذا الشأن، شكلت المحافظة بالتعاون مع أمانة العاصمة 
ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء ومديرية شرطة محافظة العاصمة فريق عمل مشتركا لتفتيش مباني السكن الجماعي؛ للتأكد من 
توافر إجراءات الصحة واألمن والسالمة فيها، وقامت محافظة العاصمة بتجهيز مقرات إليواء العمالة الوافدة، إذ أقيم المقر األول على 
أرض متنزه عين عذاري، كما أقيم المقر الثاني في منطقة أبوغزال، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المحافظة لتخفيف كثافة العمالة 

الوافدة بمناطق سكنهم، وضمان تحقيق عملية اإليواء.

متطوعون يعقمون العاصمة
فيروس  مكافحة  جهود  إلى  عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ  ينقلنا 
كورونا، فيشير إلى أن "العاصمة" نظمت حملة تعقيم واسعة في 
فيروس  لمكافحة  الوطنية  للحملة  دعًما  العاصمة  مناطق  مختلف 
كورونا، بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة محافظة العاصمة، 
المتطوعين  بتدريب  قامت  التي  المدني،  للدفاع  العامة  واإلدارة 
مع  بالتعاون  إرشادية  عمل  دورات  نظمت  كما  المناطق،  لتعقيم 
وزارة الصحة استهدفت 100 متطوع، ودربتهم على القيام بحمالت 
الحالقة  ومحالت  الصالونات  في  الصحي  الوضع  لتقييم  تفتيشية 
والتجميل الرجالية والنسائية؛ للتأكد من عدم اإلخالل باالشتراطات 
العاصمة  إلى ذلك أن محافظة  فيها، أضف  واإلجراءات الصحية 
شرطة  مديرية  مع  بالتعاون  المملكة  في  محافظة  كأول  بادرت 
أهالي  على  الغذائية  والسالل  الساخنة  الوجبات  بتوزيع  العاصمة 
توقفت  الذين  الوافدين  والعمال  المتعففين  المواطنين  العاصمة من 
رواتبهم وتضررت أرزاقهم؛ بهدف تخفيف التداعيات التي تسببت 
والمقيمين،  األهالي  عن  اإلمكان  قدر   "19 "كوفيد  جائحة  بها 
 6 في  نهتم"  "مًعا  حملة  بإطالق  التداعيات  تلك  واستشعار خطر 
أبريل 2020 بدعم من الشركات والبنوك واألفراد، إذ وزعت 45 

ألف سلة غذائية ووجبة ضمن الحملة.

تفاعًلا مع حملة ”فينا خير”
كما قامت المحافظة بتوزيع أكثر من نصف مليون وجبة ضمن حملة 
"فينا خير" التي أطلقها ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك خالل شهر رمضان 
المبارك للعام 1441هـ الموافق 2020م، إلى ذلك فقد وزعت محافظة 
العاصمة 6500 سلة غذائية ضمن مشروع "غذاؤك في بيتك" الذي 
أطلقته المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بالتعاون مع وزارة الداخلية 
تنفيًذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، إذ جاءت هذه 
الحملة لدعم األسر والمواطنين البحرينيين والمحتاجين والمتضررين 
على  العاصمة  محافظة  حرصت  كما  كورونا،  وباء  تداعيات  من 
االحتفاء بحلول شهر رمضان المبارك 1442هـ - 2021م من خالل 
تنسجم  التي  والمجتمعية  واإلنسانية  الخيرية  المبادرات  وتبني  تنظيم 
توزيع  أبرزها  ومن  الفضيل،  الشهر  في  والعطاء  الخير  روح  مع 
السالل الغذائية على األهالي، ووجبات إفطار صائم على المحتاجين، 
وإقامة عدد من الفعاليات التوعوية واالجتماعية بالتنسيق والتعاون مع 
الجهات ذات الصلة، وذلك ضمن برنامج أمة محمد )صلى هللا عليه 

وسلم( الذي تنظمه المحافظة للعام العاشر على التوالي.

ناحية  من  واضحة  قدمتموها  التي  الصورة  أن  في  الشك 
التخطيط والتنفيذ، لكن ماذا عن التفاعل، وهل فكرة "فريق 

البحرين" وصلت إلى أكبر شريحة من المواطنين؟
مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  مبادرة  حظيت  لقد 
الذين  والمقيمين،  المواطنين  قبل  من  واسع  بتجاوب  حفظه هللا  الوزراء 
االجتماعي  التواصل  وسائل  تفاعلت  فقد  وملحوظ،  مميز  بشكل  تفاعلوا 
بصور جماعية للعاملين في مختلف الجهات وأظهرت فرقها الوطنية التي 
تعمل نحو تحقيق تطلعات القيادة وأبناء هذا الوطن في التنمية والتطوير، 
خالل  واضح  بشكل  أثره  رأينا  ملموس  واقع  إلى  الصور  هذه  وترجمة 
القطاع  أو  الحكومية  سواء  األطراف  جميع  تداعت  إذ  كورونا،  جائحة 
الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة هذه الجائحة بروح الفريق 
الواحد، في صورة عكست تكاتف وتالحم المجتمع، وعبرت بشكل جلي 

عن أهداف فريق البحرين.
بصوت عال: الترابط

وكيف أسهمت فكرة "فريق البحرين" وتطبيقاتها في مختلف 
مع  التعامل  على  والقدرة  والتنفيذ  التخطيط  في  الميادين، 
االستثنائية  الظروف  السيما  والتحديات،  المختلفة  الظروف 

لجائحة كورونا؟
التي  االستثنائية  الظروف  مع  الفاعلة  البحرين  استجابة  سرعة  أظهرت 
فرضتها جائحة كورونا مدى ترابط فريق البحرين بجميع قطاعاته للمساهمة 
في الحد من انتشار الفيروس من خالل إصدار الفريق الوطني الطبي بشكل 
مبكر للتعليمات والتوجيهات الوقائية واالحترازية، والقرارات التي أسهمت 
في السيطرة على معدالت انتشار الفيروس، إضافة إلى التجاوب وااللتزام 
عنها  أعلن  التي  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  تطبيق  في  المجتمعي 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وصواًل إلى توفير أنواع 
اللقاحات مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين؛ لتكون البحرين من  عدة من 

أوائل الدول على مستوى العالم في توفير اللقاح لسكانها.
الجميع  إيمان  الجهات عكست مدى  المبذولة من مختلف  الجهود  هذه  كل 
أو  عام  قطاع  أو  مقيمين،  أو  مواطنين  من  سواء  البحرين،  فريق  بفكرة 
مدى  عن  عال  بصوت  ليعبروا  المدني،  المجتمع  مؤسسات  أو  خاص، 
ترابط فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه هللا.
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باعتبار المدينة ”العمق الوطني والبيت األول”... محافظ المحرق

سلمان عيسى بن هندي 
تطوير منهجيتنا تماشًيا مع توجهات ”فريق البحرين”

يشرح محافظ المحرق سلمان عيسى بن هندي تأسيس مصطلح "فريق البحرين" بأن له وقًعا إيجابًيا على جميع وزارات الدولة 
ومؤسساتها، وانتقلت تلك اإليجابية إلى المواطنين واألهالي، وبال شك فإن المحافظة هي جزء ال يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، 
منهجيتها  تطوير  المحافظة في  فبدأت  على حد سواء،  والمقيمين  األهالي  لجميع  األول  والبيت  الوطني  العمق  تمثل  وهي 
وبرامج عملها لكي تتماهى مع توجهات وأهداف فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، وباتت تلك البرامج تعتمد اعتماًدا مباشًرا على األهالي بجميع مدن وقرى المحافظة؛ 

بغرض إيصال الفكرة الرئيسة، وهي أن فريق البحرين يتشكل من جميع المواطنين.
 وبالتالي، كما يفصل بن هندي، فإن أي نجاح يتحقق ينسب إلى كل أفراد الفريق من مختلف األعمار والفئات، فكانت األبعاد عبارة 
عن الشراكة المجتمعية في تحقيق أهداف المحافظة وتشكيل فرق العمل واللجان بعضوية األهالي كل في تخصصه، فعلى 
سبيل المثال ال الحصر كانت لجنة تعزيز الهوية الوطنية، ولجنة المحافظة الصحية، ولجنة األعياد والمناسبات الوطنية، ولجنة 
حصر البيوت الخاصة بسكن العمالة الوافدة، ولجان األعمال اإلنسانية والخيرية التي تعنى بالعمل التطوعي واالجتماعي والخيري.

ويشير إلى أن جميع تلك اللجان كان األهالي طرفا بها عبر عضويتهم ومشاركتهم وقيادتهم أيًضا، وبالتالي كان جميع األهالي 
مساهمين في تهيئة الطريق وصنع التصور للوصول إلى المحافظة، ونعني هنا محافظة المحرق كمنطقة شاملة لجميع الدوائر 
والمجمعات، والوصول إلى الهدف الذي يتمناه كل فرد لمدينته أو قريته، وبالتالي بات الجميع يمثل فريق البحرين، وهو الهدف 

المنشود الذي يمثل مصلحة الوطن العليا.

رغبات األهالي ومقترحاتهم
ذكر المحرق يبعث الغبطة لمكانة هذه المدينة في قلوب أهل البلد، ونسأل، 
باعتبار أن فريق البحرين يشمل كل مواطن ومواطنة، ويفتح الباب أمام 
الجميع للجميع للمشاركة في نهضة الوطن، هل لمستم من خالل تواصلكم 
فريق  ضمن  ليكونوا  شريحة  ألكبر  وصلت  الفكرة  أن  المواطنين  مع 

البحرين؟
بالطبع وبال شك أن الفكرة وصلت ليس ألكبر شريحة فحسب، وإنما لجميع 
من يقيم على محافظة المحرق، والشواهد الدالة على ذلك كثيرة، ومنها على 
سبيل المثال أعداد المتطوعين من الجنسين، الذين هبوا لتسجيل أسمائهم 
في الموقع اإللكتروني الخاص بالمتطوعين خالل جائحة كورونا، وكذلك 
من خالل اللجان سابقة الذكر، التي تعتمد اعتماًدا كليًا على المتطوعين 
من جميع األعمار والفئات السنية، ناهيك عن المقترحات واألفكار التي 
يرسلها األهالي والطالب كل حسب تخصصه الدراسي والفني والمهني، 
كما أن ممثلي األهالي أعضاء المجلس التنسيقي يوصلون رغبات األهالي 
ومقترحاتهم من خالل اجتماعات المجلس التنسيقي، والتي دائما ما تلقى 
يتم  كما  بالمحافظة،  العليا  اإلدارة  قبل  من  والمتابعة  والرعاية  االهتمام 
التواصل مع الجميع دون استثناء لمناقشة تلك األفكار والعمل على تحقيقها 
أفراد  لجميع  الفكرة وصلت  أن  يؤكد  الذي  األمر  والتجاوب معها، وهو 

المجتمع وباتوا يشعرون بأنهم أعضاء أساسيون في فريق البحرين.

الجانب اإلبداعي والتحفيزي
رؤية   وفق  واالبتكار  اإلبداع  تعزيز  البحرين  فريق  أهداف  ضمن  من 
اإلبداع  مجاالت  أن  ترون  مدى  أي  فإلى   ،2030 االقتصادية  البحرين 

متاحة لكل المبدعين والمبدعات كل في تخصصه؟
فبفضل  األصعدة،  وبجميع  المجاالت  جميع  في  متاحة  اإلبداع  مجاالت 
التوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
المجاالت  باتت  حفظه هللا،  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل 
التربية والتعليم  للمبدعين والمتميزين، ففي وزارة  والتخصصات متاحة 
أن  كما  للموهوبين،  واحتضان  ولقاءات  مراكز  هناك  المثال  سبيل  على 
الدورية  واللقاءات  الدروات  تنظم  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
للشباب المبدع، وأيضا وزارة شؤون الشباب والرياضة تساهم من خالل 

مراكز اإلبداع الشبابية والقرية الصيفية للشباب.
من  للشباب  والتحفيزي  اإلبداعي  الجانب  الداخلية  وزارة  تغفل  ولم 
الجنسين، فهي تقيم المعسكر الصيفي بتوجيهات مباشرة من معالي وزير 
الداخلية، وتعزز من خالله اإلبداع واالبتكار، وال نغفل دور المحافظة في 
هذا الشأن، فهي الحاضنة للشباب من خالل برامجها وأنشطتها المستمرة 
طوال العام، كما أنها تحرص على تكريم المبدعين والمتفوقين كل عام 
بمختلف المراحل الدراسية؛ تشجيعا منها للتحصيل العلمي، وجميع تلك 
شبابا  لنا  لتنتج   2030 االقتصادية  الرؤية  في  لتصب  تأتي  المبادرات 

قادرين على تحمل المسؤولية وتنفيذ الرؤية المستقبلية.
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مرآة حقيقية لتجاوز الصعوبات
البحرين وتطبيقاتها في مختلف  فريق  كيف أسهمت فكرة 
مع  التعامل  على  والقدرة  والتنفيذ  التخطيط  في  الميادين، 
االستثنائية  الظروف  السيما  والتحديات،  المختلفة  الظروف 

لجائحة كورونا؟
قبل أن أبدا الحديث عن التحديات المختلفة، دعني أبدأ عن جائحة 
باهًرا  نجاًحا  أثبتت  البحرين  فريق  فكرة  تطبيق  فنتائج  كورونا، 
والمنظمات  األممية  اإلشادات  على  البحرين  خالله  من  حصلت 
الظروف  ففي ظل  العالمية،  الصحة  المتخصصة كمنظمة  العالمية 
االستثنائية تبرز نتائج ومخرجات فريق البحرين المعتمد كليا على 
هذه  ظل  في  وأهمها  التخصصات  مختلف  في  الوطنية  الكوادر 
الجائحة هو التخصص الطبي، ففريق البحرين الطبي كان حاضرا 
للملكة،  الجائحة  التعامل االستباقي قبل دخول هذه  وبقوة في كيفية 
واألمنية  واإلعالمية  واإلدارية  التمريضية  الكوادر  عن  ناهيك 
البحرين،  فريق  وتمثل  األمامية  الصفوف  من  جميعها  تعتبر  التي 
وساهم في هذا العمل الجبار والذي ما يزال مستمًرا عدد كبير من 
المتطوعين من الجنسين في تخصصات متنوعة شكلوا جميًعا مرآة 
والصعوبات  التحديات  تجاوز  على  القادر  البحرين  لفريق  حقيقية 

والظروف المختلفة.

مبادرات في كل مرحلة
مقبلة  أو  التنفيذ  تحت  جديدة  أفكار  أو  مبادرات  لديكم  هل 
مستقبال تعزز العمل واإلنتاج ضمن مسار إنجازات فريق البحرين؟

دأبت محافظة المحرق منذ تأسيسها على تقديم األفكار والمبادرات 
النوعية وتستحدث عدًدا من اإلجراءات وفق كل مرحلة على حدة، 
المتنوعة،  البرامج  تنفذ  ثابتة خاصة في  أنها تسير وفق خطط  كما 
المحرق،  ألهل  القديمة  والعادات  التراثية  بالجوانب  يعنى  ما  منها 
قبل  وإقامتها  تنميتها  على  المحافظة  تحرص  كانت  جوانب  وهي 
الوطني  العمل  رواد  تكريم  مثل  تحفيزي  هو  ما  ومنها  الجائحة، 
والتطوعي، الذي تحرص المحافظة على إقامته في كل عام؛ بهدف 
الوطني  والعمل  العلمي  التحصيل  على  الطلبة  بين  التنافس  خلق 
المجالس األهلية في  المواطنين، وزيارة مختلف  التطوعي وخدمة 
مدن وقرى المحافظة، وغيرها العديد من الفعاليات، ولكن المحافظة 

أوقفتها بسبب الجائحة، وتقيمها حاليًا عن بعد.
ومراكز  الرعاية  دور  زيارة  على  حرصها  المحافظة  وستواصل 
مقومات  جميع  توافر  استمرار  من  للتأكد  السن؛  لكبار  التأهيل 
المجالس  وأصحاب  األهالي  مع  بالتواصل  وستستمر  الرعاية، 
تطبيق  بأهمية  الوعي  بتعزيز  الخاصة  الجهود  وستبقى  األهلية، 
اإلجراءات االحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا خصوصا 
بشأن سكن العمالة الوافدة، مستندة إلى قاعدة بياناتها التي تعمل على 
تحديثها بصورة مستمرة، إذ تم إعداد إحصاءات بمواقع سكن تلك 
العمالة، وقامت اللجنة التي شكلتها المحافظة بزيارات تلك المواقع 

وأعدت إحصاء شامال لمواقع وعدد سكن العمالة الوافدة.

برنامج المدن الصحية
ومن الخطط قريبة المدى تنفيذ مشروع المدن الصحية، إذ نشيد بالتعاون 
البناء خصوصا من خالل المجلس األعلى للصحة ووزارة الصحة وبلدية 
المحرق ومجلسها البلدي، األمر الذي يسهل من تحقيق أهداف البرنامج، 
فبرنامج المدن الصحية هو برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية، ويهدف 
في  واالجتماعية  واالقتصادية  والبيئية  الصحية  الجوانب  تحسين  إلى 
المدن، وتبرز أهمية هذا البرنامج في أن الكثير من المشكالت الصحية 

لها جذور اجتماعية وتختلف هذه المحددات من مكان إلى آخر.

زيادة قنوات التواصل
أما األهداف التي نأمل تحقيقها فهي توفير القطاع الخاص لمدن عمالية 
ما  منذ  الخطر  ناقوس  المحافظة  دقت  حيث  السكنية،  األحياء  عن  بعيًدا 
يقارب العشرة أعوام وحتى قبل ذلك، إذ بينت خطر سكن العمال األجانب 
العزاب بوسط األحياء السكنية بالمحافظة، وفيما يتعلق بالمقترحات فهي 
باإلضافة  محافظة،  كل  في  العمالة  بتلك  خاصة  مدن  بناء  على  ترتكز 

إلى إلزام أصحاب العمل بتوفير المساكن الخاصة والمالئمة من الناحية 
تطوير  أن  كما  السكنية،  األحياء  عن  بعيدا  لعمالتهم  والسالمة  الصحية 
الخدمات اإللكترونية هي عملية مستمرة، إذ تعتبر الخدمات اإللكترونية 
وصول  لسرعة  نظرا  الجمهور؛  مع  التعامل  في  األنجع  الوسائل  من 
الخدمات وسهولة تقديمها للمواطنين من أي موقع كان، لذلك فإن المحافظة 
دشنت العديد من المنصات ومنها موقع "تواصل" باإلضافة إلى حسابات 
اإللكتروني  البريد  وكذلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  المحافظة 
الموقع  تدشين  على  تعمل  المحافظة  أن  حين  في  المباشر،  واالتصال 
االتصال  قنوات  زيادة  في  اآلخر  هو  سيسهم  الذي  الشامل،  اإللكتروني 
وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، كما تعمل المحافظة 
على توفير فرص تدريبية خالل فترة العطل الصيفية؛ لما لها من أهمية 
في إبعاد األطفال عن رفقاء السوء والعادات غير المحببة، والعمل على 
إشغالهم وانخراطهم في سوق العمل في القطاعين العام والخاص لما لهذه 
اإلجازة والمرحلة العمرية من أهمية قصوى في حياة الفئات السنية لكال 

الجنسين.

الفكرة وصلت لجميع أفراد المجتمع وباتوا يشعرون أنهم أعضاء أساسيون
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الشمالية  المحافظة  ترجمت  كيف 
برامج  إلى  البحرين"  "فريق  منهج 
بتنفيذ  ترتبط  مدى  أي  وإلى  عمل؟ 
ومخرجات  الوطنية  الخطة  أهداف 
هذا  في  الوطنية؟  الملتقيات 
علي  الشمالية  محافظ  مع  اللقاء 
العصفور  عبدالحسين  الشيخ  بن 
يأتي هذا المحور المهم، كغيره من 
إذ  المقدمة،  في  المهمة،  المحاور 
"مبادرة  أن  العصفور  المحافظ  يرى 
صاحب  أطلقها  التي  البحرين  فريق 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد 
 3 منذ  اهلل،  حفظه  الوزراء  مجلس 
حرص  لتترجم  تأتي  تقريًبا،  سنوات 
صاحب  البالد  عاهل  وتوجيهات 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
العمل  برنامج  دعم  على  خليفة 
التنموية  والتطلعات  الحكومي 
نحو  البحرين  لمملكة  الشاملة 
2030 وأهداف  الرؤية  أهداف  تحقيق 
التنمية المستدامة، والتي ترتكز في 
كمحور  المواطن  دور  إلى  أساسها 

رئيس مهم في عملية التنمية".

محافظ الشمالية

علي عبدالحسين العصفور
أساس فريق البحرين يرتكز إلى دور المواطن 

كمحور رئيس في التنمية

مبادرة وزير الداخلية ”بحريننا”
ويضيف العصفور: هذا ما أكده معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، وترجمت مبادرته في الخطة الوطنية 
أكدتها  حيث  )بحريننا(،  المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني  االنتماء  لتعزيز 
المحافظة الشمالية في جميع برامج العمل لديها، التي يتم تنفيذها بالشراكة 
الحكومية  الجهات  المجتمع والشركاء من  بين جميع مكونات  المجتمعية 
والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق استراتيجية ورؤية 
وأهداف المحافظة الشمالية ضمن فريق البحرين وتجسيًدا للشعار الوطني 
اآلن،  ولغاية   2018 العام  في  انطالقته  منذ  )#كلنا_فريق_البحرين( 
بما يتوافق مع تحقيق أهداف الخطة الوطنية ويتسق في الوقت ذاته مع 
األمنية  األبعاد  جميع  يعكس  الذي  األمر  الحكومي،  الملتقى  مخرجات 
والتنموية على حد سواء، والتي تسهم بدورها في تعميق الحس الوطني 
والوحدة الوطنية وتنمية مشاعر الحب واالنتماء والوالء، وكذلك في إطار 
خطط وبرامج العمل الحكومي الموحد، تعزيًزا لدور المواطن والمواطنة 
الصالحة في تحقيق األمن واالستقرار وصواًل لالرتقاء بمستوى الخدمات 
المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل فيها من خالل المحافظة وبرامجها من 

أجل تنمية شاملة مستدامة.

فخر بعضوية فريق البحرين
الفكرة  وصول  عن  رأيكم  بسماع  نهتم  ولعلنا  مهم،  جانبكم  من  تقدم  ما 
يواصل  البحرين.  فريق  ليكونوا ضمن  المواطنين  أكبر شريحة من  إلى 
التي  المتنوعة  المحافظة  مبادرات  فمن خالل  بالتأكيد،  "نعم،  العصفور 
األعمار  بمختلف  المجتمع  فئات  جميع  إشراك  على  خاللها  تحرص 
والشرائح في البرامج المختلفة، الحظنا أن جميع المواطنين الذين تواصلنا 
معهم خالل األنشطة أو الفعاليات أو البرامج يعتزون ويفتخرون بكونهم 
من  الكبير  اإلقبال  ذلك  على  والشاهد  البحرين،  فريق  ضمن  أعضاء 
المتطوعين من مختلف قرى ومناطق البحرين ومنها المحافظة الشمالية، 
التصدي  القيادة والحكومة من أجل  الوطني وااللتفاف مع  للواجب  تلبيةً 
لجائحة كورونا وااللتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية ودعم 
أو على مستوى  المواطنين  كبار  للتطعيم، على مستوى  الوطنية  الحملة 

أعضاء المجلس التنسيقي الذين يمثلون الجهاز الحكومي".

أفكار ومقترحات عبر القنوات الرسمية
وعلى مسار تعزيز اإلبداع واالبتكار وفق رؤية 2030، وإلى أي مدى 
يرى محافظ الشمالية أن مجاالت اإلبداع متاحة لكل المبدعين والمبدعات 
كل في تخصصه، جاءت إجابة العصفور بقوله "نرى أن حرص حكومتنا 
والمسؤولين،  المواطنين  بين  المباشر  التواصل  واستمرار  تفعيل  على 
بال شك  تتيح  الطرفين،  بين  مهًما وحلقة وصل  ركنًا  المحافظة  تمثل  إذ 
وتقديم  الرأي  البحرين إلبداء  وبنات  أبناء  من  الجميع  أمام  المجال  فسح 
األفكار والمقترحات عبر القنوات الرسمية لتطوير جودة الخدمات المقدمة 
للمواطنين، والمساهمة في إيجاد مزيد من السبل وتحديث وتطوير اآلليات 
التي تضمن حصول المواطنين على الخدمات المقدمة لهم بسرعة وكفاءة 
وجودة عالية. فمجاالت اإلبداع في مملكة البحرين متاحة وبال حدود لكل 
المبدعين من الجنسين، وقد سجل الكثيرون قصصا وتجارب نجاح ناجمة 
عن توليد أفكار فريدة من نوعها، كما تم تحديث وتطوير بعض األفكار 
وإنجاز،  فرص  إلى  التحديات  بتحويل  مبتكر،  جديد  بأسلوب  وتنفيذها 
فمنهم من تحدى التداعيات االقتصادية للجائحة وخلق أنشطة ومشروعات 
الدخل  زيادة  في  ونجح  بها،  المعمول  اإلجراءات  مع  ومتوائمة  مبتكرة 
من  االستفادة  خالل  من  أهدافه،  وتحقيق  المعيشي  المستوى  وتحسين 
صناديق الدعم في مملكة البحرين التي تدعمها الحكومة لتمكين األفراد 
والمؤسسات وتنشيط حصتهم ومساهماتهم في دفع عجلة التنمية في البالد، 
النشاط  لممارسة  بسيطة  بأدوات  المنزل  في  معدات  ابتكر  من  ومنهم 
البدني داخل المنزل وتطبيق التباعد االجتماعي ضمن برنامج المحافظة 
)الرابح األكبر من بيتك( النسخة الثالثة، والبرنامج مستمر لتشجيع اإلبداع 
واالبتكار، وتم أخيرا اختتام برنامج )الرابح األكبر في رمضان( النسخة 
واالبتكار  اإلبداع  لتعزيز  تأكيًدا  المسابقة،  في  الفائزين  وتكريم  الرابعة، 
حيث  البحرين،  لمملكة  األفضل  المستقبل  أجل  من  2030؛  رؤية  وفق 
الحديقة  الستخدام  المنزل  بيئة  توظيف  ابتكار  الجوائز  إحدى  اعتمدت 
كصالة رياضية، فاشتد التنافس بين المتسابقين وتنوعت األفكار اإلبداعية.

مبادرة وزير الداخلية ”بحريننا” تعزز االنتماء الوطني 
وترسخ قيم المواطنة
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مجاالت اإلبداع في البحرين 
متاحة وبال حدود لكل 
المبدعين من الجنسين

تجسيد الفكرة وتعزيز مساهمتها
مختلف  في  وتطبيقاتها  البحرين"  "فريق  فكرة  إسهام  كيفية  وعن 
الميادين، في التخطيط والتنفيذ والقدرة على التعامل مع الظروف 
المختلفة والتحديات، السيما الظروف االستثنائية لجائحة كورونا، 
اإليجابي  والتعاون  التنسيق  تعزيز  "إن  بالقول  العصفور  يجيب 
على  دأبت  والذي  جهة،  من  والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  بين 
في  الخاص  القطاع  دور  لتعزيز  إضافة  المحافظة،  تحقيقه 
لدى  وإذكائه  الوعي  تعزيز  مع  أخرى،  من جهة  المشترك  العمل 
المواطنين والمقيمين بأهمية دورهم في المجتمع لتخطي التحديات 
السيما  المكتسبات  على  والحفاظ  الخدمات  وتطوير  واألزمات، 
التي فرضتها  االستثنائية  الصحية واالقتصادية  التحديات  في ظل 
ظروف جائحة كورونا، يستدعي العمل بروح الفريق الواحد، وهي 
الوطن  لخدمة  عظيم  وطني  وواجب  مشتركة  مجتمعية  مسؤولية 
والمواطنين والحفاظ على حياة وسالمة الجميع، األمر الذي أسهم 
الفكرة  وتجسيد  األذهان،  في  البحرين(  )فريق  فكرة  ترسيخ  في 

وتعزيز مساهماتها على كل األصعدة والميادين.
وإننا في المحافظة الشمالية انتهجنا فكرة فريق البحرين في جميع 
جميع  في  تجسدت  التي  الفكرة  بهذه  إيمانا  ومشروعاتنا  برامجنا 
أهداف الخطة االستراتيجية للمحافظة، وتفاعلت المحافظة الشمالية 
مع وسم )عشان هذا العلم(، فكلنا فريق البحرين في تجسيد التالحم 

الشعبي وراء تأييد منتخب البحرين لكرة القدم".
تحويل التحديات إلى فرص

هناك الكثير من المنظور حاليًا ومستقبليًا بالنسبة لألفكار الجديدة، 
وبرامج  أنشطة  جميع  "إن  بقوله  العصفور  المحافظ  إليها  ويشير 
وفعاليات المحافظة الشمالية تسلك مسار برامج االنتماء في الخطة 
بادرت  وقد  البحرين(،  )فريق  مسار  وضمن  )بحريننا(  الوطنية 
فرص(،  إلى  التحديات  )تحويل  استراتيجية  تفعيل  في  المحافظة 
التي برز دورها خالل الفترة الراهنة، لتخطو المحافظة بخطوات 
وزير  معالي  من  ومتابعة  بتوجيه  المختلفة  مبادراتها  لتنفيذ  ثابتة 
الداخلية، والتي من أبرزها مشروع اعتماد عالي مدينة صحية من 

قبل منظمة الصحة العالمية، برنامج )أماكن عمل صحية(، وجملة 
الصحية  اإلجراءات  لتعزيز  والوقائية  التوعوية  المبادرات  من 
كبار  فئة  وتطعيم  للتطعيم،  الوطنية  الحملة  ودعم  االحترازية 
واالستمرار  المدني،  المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون  المواطنين 
تحقيق  على  واإلصرار  التحديات  رغم  المبادرات  هذه  تنفيذ  في 
بطرق  البحرين  فريق  أهداف  مع  والمتوائمة  المنشودة  األهداف 
الديموغرافي  والتوزيع  االحتياجات  مراعاة  مع  مبتكرة  جديدة 

لتعزيز العمل واإلنتاج".

مسابقة الرابح األكبر
والمبتكرة  المميزة  البرامج  "ومن  العصفور  المحافظ  ويضيف 
القت  وقد  الجائحة،  ظروف  مع  األكبر  الرابح  مسابقة  استمرار 
في  ألهميتها  والمتابعين؛  المشاركين  من  كبيًرا  وتفاعاًل  نجاًحا 
والتغلب  المناعي  الجهاز  وتقوية  الصحية  الحياة  أنماط  تعزيز 
اإلصابة  من  الحد  في  ودورها  المزمنة،  واألمراض  السمنة  على 
أفاد  فحسبما  الخطيرة،  وتداعياته   )19 )كوفيد  كورونا  بفيروس 
حياة  كبير  بشكل  يهدد  كورونا  فيروس  أن  الصحة  خبراء  به 
األشخاص المصابين بالسمنة أو بأمراض مزمنة، كأمراض القلب 
صادرة  دراسة  كشفت  كما  وغيرها،  والسكري  التنفسي  والجهاز 
عن )المركز األمريكي لمكافحة األمراض والوقاية منها(، وكذلك 
دراسة منفصلة تابعة إلى )هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا(، عن 
أن السمنة المفرطة قد تضاعف من خطر الموت - ال سمح هللا - 
قد يطال كذلك  الخطر  بفيروس كورونا، وأن هذا  جراء اإلصابة 

األشخاص األصغر سنًّا، إذ إنه ال يقتصر على كبار السن فقط".

تعزيز اإلجراءات االحترازية
ومن هذا المنطلق وبعد نجاح تجربة "الشمالية" في النسخة األولى من مسابقة الرابح األكبر، قامت المحافظة بالتخطيط لبرامج مبتكرة وجديدة 
العيد،  الطبيبة كوثر  برئاسة  الصحة  بالتعاون مع جمعية أصدقاء  الجائحة  للحد من  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  تعزيز  تصب في هدف 
ومستشفى الجنان الطبي، وأسواق األسرة، وتم )عن بعد( تدشين وتنفيذ كّل من "الرابح األكبر من بيتك"، و"الرابح األكبر يا وطن" و"الرابح 
األكبر في رمضان" ، النسخة الثانية والثالثة والرابعة من المسابقة على الترتيب، عبر تقنيات االتصال المرئي، بمشاركة مختلف الفئات العمرية 
من الجنسين، كما تم متابعة نتائج المشاركين واختتام المسابقة واإلعالن عن الفائزين عن بعد، إضافة لتتويج الفائزين في المسابقة عن بعد من 
أمام منازلهم تطبيقًا لقواعد التباعد االجتماعي وتأكيًدا ألهمية مواصلة الجميع االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية، وبعمل غير 

مسبوق في تاريخ المحافظات، قام محافظ الشمالية بتكريم الفائزين أمام منازلهم.

يذكر أن مسابقة "الرابح األكبر" تأتي ضمن الجهود والمساعي التي تبذلها المحافظة في اعتماد عالي مدينة صحية؛ تمهيًدا العتماد المحافظة 
الشمالية الصحية من قبل منظمة الصحة العالمية، وجار العمل على تدشين النسخة الخامسة من "مسابقة الرابح األكبر في صيف البحرين".
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الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 

محمد علي القائد
تحقيق النقلة التكنولوجية للمملكة عبر تبني 

التوجهات العالمية وتوظيف التقنية الحديثة

حين نقف أمام بوابة هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية، فإننا أمام صرح يفخر به كل البحرينيين؛ ألنه وفق 
هذا  وفي  المتقدمة،  الدول  من  بكثير  أفضل  مستويات  إلى  البحرين  بمملكة  االنتقال  استطاع  الزمن  قياس 
الحوار مع الرئيس التنفيذي للهيئة محمد علي القائد، سنبحر في نطاقات واسعة وثرية جًدا على صعيد النقلة 

التكنولوجية التي شهدتها بالدنا الغالية.

آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  الملف هو سؤال جوهري، فقد أسس صاحب  بهذا  مدخلنا في حواراتنا 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل في العام 2018 فكرة "فريق البحرين" كمنهج شامل لتحقيق 
األهداف المنشودة والمصلحة العليا للوطن، فما األبعاد التطويرية التي تندرج تحت هذا العنوان؟ وما دور الهيئة وما 
حققته من نقلة تكنولوجية كبيرة؟ يستهل القائد الحديث باإلشارة إلى أن "تطلعات وفكر صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل لطالما كانت الركيزة األساس التي قادت 
نحو ترسيخ مفهوم العطاء من أجل الوطن - والتي جاءت بلورًة حقيقة للرؤية السديدة لسيدي حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه - وهو ما تجسد من خالل إطالق فكرة )فريق 
البحرين( إليمان سموه الشديد بما تحظى به البحرين من نماذج مشرفة قادرة على اإلنجاز والعطاء لخدمة الوطن 

والمواطن، وهو ما عد بحد ذاته محفًزا ومشجًعا لتعزيز ورفع مكانة مملكة البحرين".

فرق عمل مؤسسية
الوزراء  العهد رئيس مجلس  الملكي ولي  السمو  ومثّل إطالق صاحب 
حفظه هللا فكرة "فريق البحرين" الخارطة التي ستسهم في رسم اإلطار 
خالل  من  الوطني  االنتماء  صدق  عكس  كما  البحرين،  لمستقبل  العام 
أو  موظفين  أو  مسؤولين  من  سواء  الجميع  وحرص  واهتمام  إطالقها 
في  فاعلة  عناصر  يكونوا  وأن  الوطن،  بناء  على  ومقيمين  مواطنين 
تحقيق نهضته، وعلى قدر عال من المسؤولية، كما عززت هذه الفكرة 
للوطن والسعي لخدمة  باالنتماء  الجميع مشاعر االعتزاز والفخر  لدى 

القيادة والوطن. 

فكما يعلم الجميع أن التطور والنهوض وتحقيق التكامل بين المؤسسات 
نسعى  أهداف  الحكومية،  الخدمات  واستدامة  وتعزيزه  الحكومية 
في  اإلنتاجية  بمستوى  لالرتقاء  وصواًل  لتحقيقها  جميًعا  كمسؤولين 
القطاع الحكومي وتوفير خدمات ذات جودة عالية، تحقيقا لشعارنا الذي 
يؤكد التسهيل على المواطنين وتوفير حياة أفضل لهم، وال يتأتى ذلك إال 
من خالل وجود فرق عمل مؤسسية لديها من الكفاءة والخبرة واإليمان 
المطلق بأهمية دورهم في عملية التطوير والتحديث هذه، وإذكاء عملية 
المشاركة والمساهمة بتحقيق اإلستراتيجيات الوطنية من خالل عملهم 
وبروح الفريق الواحد لتعزيز المكتسبات ودعم مسيرة البناء والنهضة 

وتحقيق الرؤى والتطلعات المنشودة.

الحوسبة السحابية.. نقلة نوعية
ولم تغفل الهيئة، باعتبارها جزًءا من فريق البحرين، عن تحقيق النقلة 
التكنولوجية للمملكة من خالل تبني التوجهات العالمية وتوظيف التقنية 
سياسة  تبني  فكان  الوطنية،  والمشروعات  المبادرات  لتنفيذ  الحديثة 
الحوسبة السحابية من ضمن النقالت النوعية التي أشرفت الهيئة على 
تنفيذها في مالمح القطاع التقني، وتحسين جودة الخدمات الحكومية فضاًل 

عن المساهمة في جذب االستثمارات ودعم عجلة النمو االقتصادي. 

كذلك ومن منطلق الشراكة والتكامل مع مختلف األجهزة الحكومية، 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  لرؤية  وتحقيقًا 
على  ذلك  لترجمة  مساعيها  الهيئة  سرعت  هللا،  حفظه  الوزراء 
الهيئة كمسؤولين وموظفين العمل  أرض الواقع، فقد واصلنا في 
واالستراتيجيات  الخطط  أجل وضع  من  أكبر  وبحماس  والعطاء 
والعمل على إدخال مزيد من النظم التقنية الحديثة في آليات العمل 
السحابية  الحوسبة  إلى  الحكومية  األنظمة  نقل  مثل  الحكومي، 
في  االصطناعي  الذكاء  وتوظيف  الكلفة،  وتقليل  العمل  لتسهيل 
من  كافة  الدعم  أوجه  تقديم  بجانب  الحكومي  القطاع  مفاصل 
الحكومي  للقطاع  المعرفي(  )السجل  والمعلومات  للبيانات  توفير 
والخاص بما يدعم عملية اتخاذ القرارات وصنع السياسات، فضاًل 
برزت  الذي  الرقمي،  التحول  عملية  بدعم  جاهًدا  استمراره  عن 
آثاره اإليجابية في توفير مزيد من الخدمات اإللكترونية المستدامة 
واستماعها  تواصلها  بعد  الهيئة  وفرتها  والتي  وكفاءة،  بجودة 
إليها  المقدمة  العمالء  واستفسارات  واقتراحات  لجميع مالحظات 
عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل(، وبعد إجراء 
الهيئة مجموعة من االستطالعات التي هدفت إلى تحسين تجربة 
وزيادة  الحكومية،  اإلجراءات  هندسة  إعادة  وبعد  المستفيدين، 
إلكترونية بصورة سنوية  80 خدمة  إلى   40 الخدمات من  توفير 
السيما في ظل الجائحة، بالتالي أسهمنا بتقليل النفقات والمصاريف 
المستغرقين إلتمامها دون  الجهد والوقت  الحكومية وخفضنا من 
المساس بالجودة، ومن ثم إعطاء المجال للجهات الحكومية لتركيز 

الجهود على مشروعاتهم ومبادراتهم المؤسسية.
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ضمن إطار منظومة عمل 2019 - 2020
ولما كانت رؤية سموه الطامحة في تجاوز السقف والوصول 
إلى مستويات أعلى في التميز واألداء الحكومي، فقد حرصت 
الهيئة على العمل بذلك النهج وكرست جهودها بالتعاون مع 
إطار  في  العمل  منظومة  لتطوير  العام  بالقطاع  الشركاء 
برنامج الحكومة 2019 - 2022، فبتنا اليوم أمام منظومة 
متكاملة تحاكي الدول المتقدمة، وهو بحد ذاته مصدر فخر 
لنا جميًعا بأن نكون حجر األساس في ذلك، فيما شكل توفير 
منصة وطنية للبيانات مرجًعا معتمًدا ودليال مكن من المساعدة 
لما  والوطنية؛  االستراتيجية  والخطط  السياسات  وضع  في 
توفره من كم هائل من البيانات العامة واإلحصاءات، وهو 
إلكترونية  بآخر وفي ظل توفير خدمات  أو  ما ساهم بشكل 
عجلة  تعزيز  في  و"بنايات"  كـ"سجالت"  متكاملة  وأنظمة 
األجنبية  االستثمارات  واستقطاب  جذب  وزيادة  االقتصاد 
بوتيرة  وتسريع  تسهيالت  من  األنظمة  قدمته  لما  للمملكة؛ 
المبادرات  من  ذلك وجود عدد  إلى  الطلبات، أضف  إنجاز 
والمشروعات التي تبناها سموه وعملت الهيئة على تنفيذها 
واإلشراف عليها كبرنامج "تقييم" لمراكز الخدمة الحكومية، 
والتي  )تواصل(،  والشكاوى  للمقترحات  الوطني  والنظام 
مجال  في  والتفوق  لإلبداع  الداعمة  المشروعات  من  تعتبر 

تقديم الخدمات بما يحقق رضا المتعاملين.

مكونات ركيزة نهضة الوطن
ما تقدم في الحديث يبعث على الفخر، لذلك يشمل فريق 
الجميع  أمام  الباب  ويفتح  ومواطنة  مواطن  كل  البحرين 
خالل  من  لمستم  هل  الوطن.  نهضة  في  للمشاركة 
تواصلكم مع المسؤولين والمواطنين أن الفكرة وصلت 

ألكبر شريحة ليكونوا ضمن "فريق البحرين"؟
بال شك، لو لم تصل الفكرة للجميع لم نكن لنشهد هذه المرحلة من 
أن  فمنذ  في مجاالت شتى،  المملكة  تشهدها  التي  والنهضة  التطور 
تأسست فكرة فريق البحرين على مبدأ أن الجميع، أفرادا ومؤسسات، 
موظفين ومسؤولين، صناع قرار ووزراء، هم شركاء حقيقيون وهم 
سارع  األشمل،  صورته  في  الفريق  لهذا  المكونة  العناصر  ضمن 
هذا  لكون  الجهات؛  جميع  يضم  واحد  فريق  ضمن  للعمل  الجميع 
الفريق وهذا المكون من مكونات ركيزة نهضة الوطن وعماده نحو 

مستقبل مشرق حافل بمزيد من التطور والنماء.

الحكومية  القطاعات  في  المتحققة  اإلنجازات  من  العديد  وشهدنا 
والخاصة، ولعل أهمها ما تحقق في مجال تعزيز المنظومة الحكومية 
المستدامة  التنمية  وتحقيق  الحكومية،  اإلجراءات  وتسهيل  الخدمية 
على مختلف األصعدة، إلى جانب تعزيز إسهامات القطاع الحكومي 
في  التنموية  المتطلبات  مختلف  مع  التعامل  مواكبة  في  وجهوزيته 
البالد بصورة مرنة، ويتكيف مع مختلف الظروف لتحقيق االستدامة 
في األداء، وهو ما تطلب وجود أفراد مؤمنين بهذه الفكرة ومستعدين 

ألن يكونوا ضمن فريق البحرين.

حصدت الهيئة نحو 6 جوائز حديثا 
بما يؤكد إصرار فريق البحرين بالهيئة 

على مواصلة التميز

6 جوائز خالل فترة قصيرة
وطنية  بكوادر  الحمد  وهلل  تزخر  الحكومية  المؤسسات  كبقية  والهيئة 
لديها من الكفاءة والخبرة الكثير، وتتطلع دوًما وبشغف لحب اإلنجاز، 
فبفضل هذا الفريق تمكنت الهيئة من تحقيق التطلعات المنشودة والعديد 
من اإلنجازات؛ إذ حصدت الهيئة نحو 6 جوائز خالل الفترة القصيرة 
العمل  مواصلة  في  بالهيئة  البحرين  فريق  رغبة  يعكس  بما  الماضية 
"تواصل"  تطبيق  حصد  الجوائز  هذه  ومن  الوطن،  وخدمة  والعطاء 
جائزة أفضل تطبيق حكومي ذكي ضمن جائزة التميز الحكومي العربي 
في دورتها األولى، التي أطلقتها حكومة اإلمارات بالتعاون مع المنظمة 
العربية للتنمية اإلدارية بجامعة الدول العربية، وهو مثال واضح على 
تحقيق شعار فريق البحرين؛ نظًرا لحجم التنسيق والتعاون واالستجابة 
التطبيق وتفاعلها  المنضوية تحت  الحكومية  الجهات  قبل  المباشرة من 

اآلني مع المالحظات الواردة من خالله.

القدوة.. قادتنا حفظهم اهلل
تعبيًرا عن العرفان واالعتزاز نقول إن قادتنا حفظهم هللا هم القدوة في 
مجال انتهاج سياسة الباب المفتوح واالستماع لآلخر، وعلى هذا النهج 
يسهم  بما  العمل  لفرق  اإليجابية  الصفات  تعزيز  نسير، ونحرص على 
بتحقيق التطلعات المنشودة، من خالل المحافظة على سير وتيرة األداء 
السيما في ظل ضغوط العمل وحجم المهام المكلف بها الفريق، والحيلولة 
تدريبهم وصقل  في  دورنا  يأتي  فهنا  تلك،  النشاط  جذوة  تفتر  أن  دون 
المتخصصة؛  والورش  بالدورات  إلحقاهم  عبر  وتحفيزهم  مهاراتهم 
شركاء  ليكونوا  الجيد  التأهيل  ومؤهلين  المسؤولية  قدر  على  ليكونوا 
المسؤولين  على  ينسحب  وهذا  البحرين،  فريق  منظومة  فاعلين ضمن 
والمسؤولين  الوزراء  من  الحمد  وهلل  فلدينا  الحكومية،  المؤسسات  في 
من لديه ضمن فريق عمله من الكفاءات والكوادر الوطنية المتميزة من 
الفرق أعضاء  النيرة، وما زاد ذلك أن تضم  بالفكر والبصيرة  يتحلون 
من مختلف التخصصات، بالتالي نحن أمام مجموعة متنوعة من اآلراء 
واألفكار ستسهم وقبل الشروع بتنفيذ مشروع أو مبادرة أو فكرة بتقديم 
خالصة أفكارها للخروج بأفضل المقترحات ومن ثم تنفيذها، ونحن في 
تواصل مستمر مع جميع الفرق الحكومية، والجهود متصلة في مجال 
االرتقاء بجودة الخدمات الحكومية من خالل البحث المستمر عن الحلول 

واألفكار اإلبداعية ودراسة إمكان تنفيذها.

مبادرات على مدى 14 عاًما
أي  إلى  اإلبداعية كما أشرتم، نسأل  الحلول واألفكار  بحًثا عن 
مدى ترون أن مجاالت اإلبداع متاحة لكل المبدعين والمبدعات 

كل في تخصصه؟
ومن  منها،  لمسناه  ما  ولعل  الكثير،  الطاقات  من  لديه  البحرين  فريق 
المعلومات  العمل واإلشراف على قطاع هيئة  المسؤولية وبحكم  موقع 
خصوصا  واالبتكار  اإلبداع  حب  يتضمن  ما  اإللكترونية،  والحكومة 
المشروعات  مئات  عبر  واالتصاالت،  المعلومات  تقنية  مجال  في 
والمبادرات والمقترحات التي تم تقديمها وعلى مدار 14 عاًما للمشاركة 
بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية والفوز ضمن إحدى فئاتها المتنوعة، 
هذه الجائزة التي تحظى بالدعم المباشر والرعاية الكريمة من قبل نائب 
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الذي بتوجيهاته الكريمة تحققت 
بتعزيز  أسهمت  التي  االستراتيجيات  ووضعت  اإلنجازات  من  العديد 
القطاع  لدعم  وجه  أكمل  على  مهامها  تنفيذ  من  ومكنتها  الهيئة  عمل 

وتعزيز عملية التحول الرقمي في القطاعات كافة.
الملكي  السمو  برعاية صاحب  تحظى  التي  فالجائزة  بدء،  وعوًدا على 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا سعت لتسليط الضوء على 
المبادرات الخالقة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت، سواء المقدمة 
من قبل األفراد أو المؤسسات، والتي أسهمت ومن خالل تنفيذ عدد منها 
بتحسين الخدمات الحكومية وبالتالي تحقيق مستويات متقدمة من التميز 
في أعمال هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية. ومن المبادرات كذلك 
الوزراء  رئيس  سمو  طرحها  التي  )الفكرة  الحكومي  االبتكار  مبادرة 
المؤسسات  في  واإلبداع  االبتكار  تعزيز  في  أسهمت  والتي  العهد  ولي 
اإلدارة  أسسه معهد  الذي  الحكومي  االبتكار  فريق  الحكومية، ومبادرة 

العامة بالتعاون مع األمم المتحدة ويضم الجهات الحكومية كافة(.

في  ذلك  على  وقس  المعلومات،  وتكنولوجيا  التقني  الجانب  من  هذا 
الجوانب األخرى ومجاالت كالتعليم والصحة واالقتصاد وغيرها، لدينا 
القطاع  الحكومية وحتى  المبدعين كثر في تخصصاتهم، والوزارة  من 
المجال  وأتاح  استقطابهم  على  ويحرص  الكثير  عليهم  يعول  الخاصة 
فبدل  التخصص،  أهمية  تأتي  وهنا  إبداعاتهم،  إلبراز  أمامهم  واسعا 
من  مكون  فريق  أمام  أنت  متشابهة،  تخصصات  ومن  الفردي  القرار 
تخصصات عدة، وبالتالي ستحظى بقرارات توافقية تتناسب مع مختلف 
االختصاصات، ولكي نضمن فريق مبدًعا متميزا ضمن فريق البحرين 
هؤالء  إلبراز  متكاملة؛  عمل  وخطة  إدارية  فلسفة  تنفيذ  علينا  يلزم 

المبدعين وصواًل إلى ما فيه تحقيق رفعة ونماء مملكة البحرين.

زيادة توفير الخدمات من 40 إلى 80 
خدمة إلكترونية سنويا السيما في 

ظل الجائحة
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جائحة كورونا وتسريع التحول الرقمي
وتطبيقاتها  البحرين"  "فريق  فكرة  أسهمت  كيف 
والقدرة  والتنفيذ  التخطيط  في  الميادين  بمختلف 
والتحديات، السيما  المختلفة  الظروف  التعامل مع  على 

الظروف االستثنائية لجائحة كورونا؟
نحن أمام قيادة حكيمة تمكنت من قيادة ملف أزمة جائحة كورنا 
بنجاح، وبتنا محطا لإلشادة من الدول العالمية في كيفية التعامل 
مع تداعيات الجائحة، فما قدمته المملكة للقطاعات كافة ولألفراد 
من حزمة الدعم والخدمات الطبية والرعاية الصحية وغيرها من 
االحتياجات الضرورية التي لم تفرق بين مواطن أو مقيم، ووصلت 
خدماتها للجميع، وهلل الحمد فإن البحرين تمكنت وبفضل فريقها 
"فريق البحرين" من تخطي تداعيات الجائحة، ففي المجال التقني 
عمل فريق الهيئة وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا على توظيف التقنية 
انتشار فيروس كورونا،  للحد من  الحديثة والمتطورة وتطويعها 
ال  الذكر  سبيل  على  هنا  الهيئة  فريق  إنجازات  أبرز  من  ولعل 
الحصر تدشين العديد من الخدمات اإللكترونية والتطبيقات، ومنها 
تطبيق منظومة "مجتمع واعي"، الذي أسهم بفضل ما يوفره من 
خدمات إلكترونية عديدة في الحد من انتشار الجائحة، فضاًل عن 
لفيروس كورونا في  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  دعم جهود 
توفير الخدمات المساندة األخرى وفي دعم عملية التطعيم الحقًا 

والحجر الصحي وغيرها من الخدمات اإللكترونية.
القطاعات  في  الرقمي  التحول  وتيرة  تسريع  جانب  إلى  هذا 
التعليمة  المنظومة  دعم  إلى  البحرين  فريق  عمد  فقد  المختلفة، 
المشترك  للتنسيق  والتعليم، وكان  التربية  اإللكترونية في وزارة 
التعليمة  المسيرة  استمرار  في  األبرز  الدور  الشركاء  جميع  بين 
الخدمات  في  وكبير  جذري  تحول  من  شهدناه  وما  توقف،  دون 
اإلسالمية  والشؤون  واألوقاف  العدل  وزارة  قبل  من  المقدمة 
كان وراءه نخبة من خيرة أبناء البحرين، وهم من ضمن فريق 
البحرين، وعملوا جاهدين على دعم عملية التحول بحيث أصبحت 
خدمات رفع الدعاوى القضائية والتجارية وبكامل درجاتها تقدم 

بصورة إلكترونية. 
العديد  بتوفير  الفريق  جهود  توجت  الصحي  الجانب  وفي 
إلكترونيا  وإتاحتها  الصحة  لوزارة  اإللكترونية  الخدمات  من 
الحاجة  وتجنيبهم  المرضى  الحفاظ على صحة  ذلك  في  مراعية 
لمراجعة المركز الصحية في ظل الخدمات واالستشارات الطبية 
اإللكترونية، وهلل الحمد لم تشهد البحرين خالل الجائحة أي عملية 

إغالق أو توقف لخدماته، بل على العكس زادت من وتيرة تقديم 
الطلبات وإنجاز المعامالت الحكومية بنسبة الضعفين.

سلسلة مبادرات رائدة
باالعتزاز  فيها  الشعور  ينتهي  ال  الحوار  هذا  محطات 
هل  األخيرة،  محطتنا  إلى  وصلنا  قد  وها  واإلعجاب، 
لديكم مبادرات أو أفكار جديدة تحت التنفيذ أو مقبلة 
مستقبًلا تعزز العمل واإلنتاج ضمن مسار إنجازات "فريق 

البحرين"؟
األفكار والمبادرات عديدة، ويعكف فريق الهيئة )فريق البحرين( 
الدراسة  قيد  هو  ما  فمنها  الحالية،  الفترة  خالل  عليها  للعمل 
المنصة  المبادرات  هذه  من  التنفيذ،  بطور  البقية  فيما  والتطوير 
اإلعالن  تم  التي  الخبراء(،  )سجل  البحرين  لخبراء  الوطنية 
المقبل  التجريبية منها في مطلع يوليو  النسخة  أخيرا عن إطالق 
الهيئة  مع  بالتعاون  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  قبل  من 
وعدد من الجهات الحكومية الفاعلة، وترمي هذه المنصة لتكوين 
قاعدة بيانات لجميع الخبراء والمختصين البحرينيين في مختلف 
المجاالت وتوثيق سيرتهم العلمية والمهنية لتسهيل عملية االستفادة 
من تلك الخبرات الوطنية وإبراز قدراتها وأفضل الممارسات على 
المستوى المحلي والخارجي. وجاءت هذه المبادرة في إطار الخطة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة )بحريننا(. 
إلى جانب ذلك هناك مشروع "توصيل الوثائق الحكومية" الذي 
خيارات  وتوفير  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  تعزيز  إلى  يهدف 
متعددة ومرنة تناسب المواطنين عبر توفير خيار توصيل الوثائق 
الحكومية خالل 24 ساعة وعن طريق الشحن الدولي إضافة إلى 
المرحلة  وستشتمل  البحرين،  بريد  عبر  الحالي  التوصيل  خيار 
التجريبية للمشروع خدمات بطاقة الهوية وخدمات اإلدارة العامة 
للمرور، إذ سيتم االعتماد على نتائج هذه المرحلة لتعميم التجربة 

على باقي الخدمات الحكومية. 

إطالق المنصة الوطنية لخبراء 
البحرين ”سجل الخبراء”
 مطلع يوليو 2021

مشروع تطوير البوابة اإللكترونية
بتوجيهات  عماًل  تنفيذها  على  الهيئة  تعمل  التي  المبادرات  ضمن  من 
العامة  باإلدارة  المتعلقة  اإللكترونية  الخدمات  الداخلية،  وزير  معالي 
والتبليغ  التأمين  لشركات  الحوادث  إسناد  بمشروع  والخاصة  للمرور 
للمنظومة  الهيئة  تطوير  عبر  وذلك  عليها،  المتصالح  الحوادث  عن 
اإللكترونية لخدمات وتطبيق المرور بحيث تشمل إضافة الخدمة ضمن 
حزمة الخدمات اإللكترونية، وتهدف الخدمة لتسهيل إجراءات مباشرة 
التأمين  شركات  مع  اإلجراءات  تخليص  وسرعة  المرورية  الحوادث 
التنفيذ  حيز  ستدخل  التي  القانونية  واإلجراءات  يتوافق  وبما  إلكترونيًا 
منتصف الشهر المقبل، وفي إطار توظيفها لتكنولوجيا المعلومات لخدمة 
المجتمع واالرتقاء بمنظومة العمل الحكومي، يعكف فريق العمل بالهيئة 
)فريق البحرين( لالنتهاء من تطوير البوابة )bahrain.bh( في حلتها 
ومتطلبات  العالمية  المعايير  مع  يتوافق  جديد  وتصميم  بشكل  الجديدة 
المستخدمين التي تتيح خاصية الدخول لها عبر األجهزة الذكية بصورة 
سلسلة وسهلة، بجانب جعلها منصة شاملة ومتكاملة تضم معلومات أكثر 
وأشمل بشأن المتطلبات الحكومية للخدمات وتمتاز بسرعة أعلى وطاقة 

استيعابية أكبر تتوافق مع زيادة أعداد الخدمات المقدمة وتنامي معدالت 
االستخدام، خصوصا لقطاع األعمال، بما يوفر تجربة متميزة ومتكاملة 

للمستخدمين.

النظام الوطني للمواعيد
الوطني  النظام  "تطوير  مشروع  التنفيذ،  قيد  المبادرات  ضمن  ومن 
الهيئة ضمن مسابقة  تبنتها  التي  المبادرات  المواعيد"، وهو من ضمن 
"فكرة"، ويسعى هذا المشروع لتوفير إمكان حجز المواعيد إلكترونيًا 
100 مركز حكومي على  أن يشمل  الحكومية، على  الخدمات  لمراكز 
أن يتم تنفيذه على مراحل عدة، وتعكف الهيئة على تطوير حزمة كبيرة 
من الخدمات اإللكترونية وإطالقها في القريب العاجل، بالتعاون مع عدد 
من إدارات وزارة الداخلية، كالجمارك والمرور والدفاع المدني، إضافة 
وهيئة  والتربية  العدل  كوزارتي  األخرى  الحكومية  الجهات  من  لعدد 
للثقافة واآلثار وغيرهم من الجهات الحكومية األخرى؛ سعيًا  البحرين 
لمواكبة المرحلة الحالية وتماشيًا مع متطلبات التنمية المستدامة في إطار 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
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وصف في غاية الجمال ذلك الذي استخدمه األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد 
بقوله "إن فريق البحرين سطر ملحمة وطنية، أبطالها كل من يعيش على هذه األرض الطيبة"، والحق أن وصًفا 
بهذه الفخامة اللغوية والشعورية من شخصية لها ثقلها ومكانتها وتقديرها ضمن "فريق البحرين"، له وقعه 

الجميل في النفوس.

حملة ”فينا خير” أثبتت تالحم المواطنين مع القيادة

مصطفى السيد
”فريق البحرين” سطر جهود ملحمة وطنية بأبطاله

متطلبات الظرف الراهن
يستهل السيد حديثه بالقول "يشرفني أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه 
خالص الشكر والتقدير على التوجيهات الملكية السامية لمواجهة جائحة كورونا )كوفيد 19( واالهتمام الكبير الذي أواله جاللته حفظه هللا ورعاه من 
أجل حماية ورفعة مملكتنا الغالية وجميع المواطنين والمقيمين من خالل الحزم االقتصادية واألوامر الملكية السامية، التي تصب في مصلحة الجميع، 
كما يشرفني أن أشيد بالجهود المخلصة التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، وما يبذله فريق البحرين من 
جهود وطنية بإدارة سموه للتعامل المسؤول مع متطلبات الظرف الراهن، واستباق العديد من اإلجراءات العالجية واالحترازية ذات الكفاءة العالية، 
مثمنًا جهود وكفاءة أبطالنا في الصفوف األولى من الكوادر الطبية والتمريضية البحرينية ووزارة الداخلية وجميع الوزارات والمؤسسسات والجهات 

على الدور الوطني المخلص الذي تقوم به جميع فرق اإلسناد والدعم والمتابعة".

”فينا خير”... روح التكافل والمسؤولية
وانطالقًا من الدعوة التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا بأن البحرين كلها فريق واحد وبناء على توجيهات 
سموه الحكيمة، فقد أطلق ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحملة الوطنية )فينا خير( التي 
القت تجاوبًا منقطع النظير من الجميع، وأبدى شعب مملكة البحرين الوفي والمقيمون والشركات والمؤسسات روح التعاون والتكافل والمسؤولية، 
التي تجسدت في اإلقبال الكبير على المساهمة في هذه الحملة الوطنية لنيل شرف دعم الجهود الوطنية في مكافحة هذا الفيروس، عالوة على االستجابة 
بوعي ومسؤولية لإلرشادات والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة، باإلضافة إلى الحمالت األهلية الخيرية والتطوعية في مختلف المحافظات 
والمناطق لتعزيز اإلجراءات االحترازية والوقائية الالزمة، إلى جانب التكافل المجتمعي مع المتضررين من هذه الجائحة، إذ شكلت هذه الجهود ملحمة 
وطنية أبطالها جميع من على هذه األرض الطيبة من قيادة وشعب ومقيمين ليكون الجميع كما دعا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 

"فريق البحرين"؛ من أجل دعم جهود حفظ صحة وسالمة جميع من يعيش على مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين.

أكثر من 38 مليون دينار
ويتطرق السيد إلى أنه بناًء على قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكليف المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود ومتابعة توزيع التبرعات والمبالغ المستلمة، فقد قامت المؤسسة بالتنسيق والمتابعة، كما أن حملة "فينا خير" 
ساهمت في تجاوز تداعيات جائحة كورونا وأثبتت تالحم المواطنين مع القيادة وأظهرت المواقف اإلنسانية والتربوية، وحصدت الحملة أكثر من 38 
مليون دينار بحريني، ُخصص منها 18 مليون دينار لمشروعات إفطار صائم، وتوزيع األغذية، وتوزيع كمامات الوجه والمعقمات، وتوزيع أجهزة 
الحاسب اآللي على طلبة المدارس والجامعات والمعاهد، ودعم األسر المتضررة، ودعم العمال البحرينيين غير المؤمن عليهم، ودعم األسر المنتجة، 
ودعم المعسرين والمديونين، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، باإلضافة إلى المشروعات التنموية كمختبر ومركز دراسات األمراض المعدية والوبائيات 
وتطوير نظام ومناهج التعليم عن بعد، كما أن لجنة تنسيق الجهود القائمة لحملة "فينا خير" تواصل عملها في توجيه وتنفيذ المشروعات التي تصب 
في صالح المواطنين والمتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيًدا بالحرص والتجاوب الكبير من قبل جميع أفراد المجتمع ومؤسساته 

لإلسهام في الحملة والنابع من مسؤوليتهم المجتمعية التي كان لها عظيم األثر في رفد مختلف الجهود لتحقيق األهداف المنشودة.
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أحمد السلوم
”فريق البحرين”

 هو الشراكة في تحقيق التطلعات

الملكي األمير سلمان بن حمد  البحرين"، فقد أسس صاحب السمو  أمامنا ركائز عدة حين نتحدث عن "فريق 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل منطلًقا جديًدا لتحقيق تطلعات القيادة والمواطنين، 
فاألساس هنا، كما يبين عضو مجلس النواب نائب رئيس البرلمان اآلسيوي عضو الهيئة االستشارية لمجلس 
الخدمات  األداء ومستوى  السلوم، هو تطوير  البحرين أحمد صباح  التعاون عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة 
عموما من جهة، ومن جهة أخرى، فإننا جميًعا، مسؤولين ونواب في السلطة التشريعية ومواطنين، نتشارك 
في تحقيق تلك التطلعات عبر التنافس كل في موقعه، وكما ورد في السؤال، فإن تحقيق األهداف المنشودة 
والمصلحة العليا للوطن تتأسس على الجودة والكفاءة واإلتقان والسعي البتكار وخلق الفرص النوعية، ولدينا 

القدرة على تنفيذ ذلك، كيف؟

ترجمة الفرص اآلنية والمستقبلية
الجواب يسوقه السلوم بقوله: إن توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك 
فتحت  المفدى حفظه هللا ورعاه،  البالد  خليفة عاهل  آل  بن عيسى  حمد 
إلى  ترجمتها  يمكن  التي  والمستقبلية  اآلنية  الفرص  لدعم  واسًعا  مجااًل 
إنجازات تصب في صالح الوطن والمواطن، وبالتالي فإن إيمان "فريق 
والتخطيط  التفكير  على  ارتكاًزا  بدورنا،  والجميع  وأنت  أنا  البحرين".. 
واإلبداع في األفكار، يسهم في تحقيق منجزات تنموية، وهنا يتكامل العمل 

في صناعة القرار.
وهذا التكامل، بروح فريق البحرين، يثمر عن تكامل جهود أجهزة الدولة 
االتجاه  هذا  ويتعزز  وتطويره،  األداء  وتقييم  األفكار  تبادل  خالل  من 
تحققت  كلما  الدور  هذا  قوي  وكلما  ريب،  بال  الخاص  القطاع  بمشاركة 
في  األعضاء  ونحن  الحكومة،  لبرنامج  وداعمة  ومؤثرة  واضحة  نتائج 
التكامل،  هذا  تحقيق  في  دور  لنا  يكون  بأن  مؤمنون  التشريعية،  السلطة 

ونفخر بأن نكون ضمن "فريق البحرين".

فريق البحرين خيار استراتيجي
وكما أسلفت، فإن كل فئات المجتمع تندرج تحت فريق البحرين، حتى أننا 
لحمل  االجتماعي  والتواصل  اإلعالم  في وسائل  الكبيرة  المشاركة  نرى 
وسم فريق البحرين كخيار استراتيجي، وكل ذلك يتماشى مع توجيهات 
جاللة العاهل المفدى حفظه هللا ورعاه، سواء من خالل وضع األولويات 
ودراستها الستقراء المستقبل، أو من خالل التعامل مع التحديات القائمة 

والمتوقعة، واالستعداد للمشاركة الفاعلة.
وما يسعدنا حقًا، هو أن مملكة البحرين كما نقول دائًما "والدة للمبدعين 
والمتميزين"، وأبناء البحرين يسعون دائًما للمشاركة في خدمة بالدهم في 
كل مواقعهم، واليوم نرى أن من بوادر العرفان للوطن والتفاني في خدمته 
أن يتصدر شعار "فريق البحرين"، ليس كعبارة فحسب، بل يترجم إلى 

أفكار وبرامج عمل قادرة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

السعي إلعادة الحياة الطبيعية
ويحمل السلوم باقة من الشكر والتقدير لجهود أبطال الصفوف األمامية 
فيقول: لن نتمكن من أن نعبر عن حقيقة ما نكنه لهم ولن نوفيهم حقهم، 
ولهذا أشرت في تصريح إلى أن جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  
الطبيعية  الحياة  عودة  إلى  السعي  خالل  من  وجلية  واضحة  هللا  حفظه 
بما  التجاري  النشاط  وعودة  كورونا  فيروس  جائحة  آثار  على  والتغلب 
يرمي إلى تحقيق التطلعات والسير ضمن األهداف الموضوعة لبرنامج 

التوازن المالي.

الحكومة قدمت عمال جبارا
التام  إيماننا  على  تقوم  البحرين"  "فريق  مسؤولية  بأن:  السلوم  ويؤمن 
العالمي،  االستثنائي  الظرف  هذا  خالل  بدورنا  ومسؤولين  مواطنين 
المالية  الحزمة  خالل  من  جباًرا  عماًل  قدمت  الحكومة  أن  كيف  ورأينا 
العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  التنسيقية  اللجنة  رؤية  وعبر 
رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا في "تحصين البحرين صحيًا ومعيشيًا 
بتوفير  الدول  من  الكثير  على  وتقدمت  النواحي"،  كل  ومن  واقتصاديًا 
الجهود  استمرارية  نغفل  وال  والمقيمين،  للمواطنين  المجاني  التطعيم 
يعتبر  الذي  المجتمعي  الوعي  أهمية  وتأكيد  الحالية  األوضاع  لمعالجة 
العالمة الفارقة في إنجاح هذه المساعي الحكومية الهادفة إلى المحافظة 
االقتصادية  القطاعات  تضرر  وعدم  والمقيمين،  المواطنين  سالمة  على 
والتجارية خصوًصا الصغيرة والمتوسطة من هذه التداعيات التي بذلت 
بما  القطاعات؛ إليمانها  إلى هذه  المستمر  الدعم  تقدم  الحكومة ومازالت 

تقوم به من دور فّعال في االقتصاد الوطني.
وبعون هللا، وكلنا ثقة في المستقبل، بأن "فريق البحرين" سيضيف إلى 
خبراته تراكم خبرات وتجارب مستخلصة من هذه الظروف، وسيحولها 
األفضل  يستحق  وشعبًا،  قيادةً  الغالي،  الوطن  فهذا  منح،  إلى  محن  من 

ليكون في مقدمة األمم.

المنجزات التنموية تتطلب تكامال في صناعة القرار
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الوكيل المساعد لشؤون العمل

أحمد الحايكي
”فريق البحرين”... المساحة األكبر لتأكيد أهمية اإلبداع واالبتكار

وفق العديد من المعطيات، يرى الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية االجتماعية أحمد جعفر 
الحايكي أن: مملكة البحرين، وهلل الحمد والمنة، تسير على طريق التقدم باعتمادها على مواردها البشرية، إال 
أن النجاح األكبر هو كيفية استغالل وتوظيف هذه الموارد لتقديم نموذج راق في مجال التنمية المستدامة، 
ومنها بالتأكيد تحقيق أهداف األلفية، وهو ميدان قطعت فيه بالدنا الغالية شوًطا طويًلا، وكل هذا يستند إلى 
توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة 
لكل الجهود المبذولة لخدمة الوطن والمواطن وتعزيز نهضته عبر العمل المنظم والمدروس وفق الخطط 
واالستراتيجيات المتماشية مع برامج تطوير األداء في المؤسسات واألجهزة الحكومية، وهنا، جاءت فكرة "فريق 

البحرين" ليحمل الجميع منا مسؤوليته تجاه الوطن.

برامج إدماج الكفاءات الوطنية
من الناحية الموضوعية، يرى الحايكي أن: نشأة فكرة "فريق البحرين" 
التي أطلقها صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، هي المساحة األكبر لتأكيد أهمية 
اإلبداع في األفكار المبتكرة التي تتوافق مع الرؤية االستراتيجية 2030، 
البحرين"  "فريق  الجميع ضمن  يكون  أن  في  كبيرة  قناعة  وجدنا  ولهذا 
لكن من خالل التميز في األفكار، وإثبات الوجود بالعمل المشترك الذي 
مختلف  بين  وأداء  وانتظام  تكامل  في  الواحد  الفريق  بروح  الكل  يجمع 
السيد  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  سعادة  إن  القول  وأود  األجهزة، 
جميل بن محمد علي حميدان ركز كثيًرا على هذا الجانب، أال وهو فتح 
المجال أمام الكفاءات الوطنية لكي تبدع وتحمل مسؤولياتها تجاه الوطن 
من خالل تدشين البرامج والمشروعات الكفيلة بإدماج الكفاءات الوطنية 
في سوق العمل وجعل المواطن البحريني الخيار األمثل لصاحب العمل 
المستدامة،  التنمية  عملية  في  أساسي  وشريك  األساسية  اللبنة  باعتباره 
وهذه هي األهداف المرسومة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا حسب رؤية مملكة البحرين 2030 بجعل 

المواطن البحريني الخيار األمثل.

خطوات استباقية متفوقة
نحن جميًعا كـ "فريق البحرين" نتشرف بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب 
هللا  حفظه  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 

ورعاه، وقد أثبتت مملكة البحرين أن أبناءها في كل مجاالتهم ومواقعهم 
قادرون على مواجهات التحديات مهما كان حجمها ومداها، وها قد رأينا 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة  في  ممثلة  الدولة  جهود 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، وهي 
الجائحة  التخطيط واالبتكار والتنفيذ منذ بدء  تقدم مستوى عاليًا جًدا من 
في فبراير 2020، وكانت لها خطوات استباقية مدروسة تفوقت فيها على 
األمامية  الصفوف  العاملين في  بجهود  العالم، ونتشرف  الكثير من دول 
الظروف  في هذه  يزالون  استثناء، حيث عملوا وما  بال  المواقع  في كل 
والثناء، وهذا هو  والتقدير  الشكر  وتحدياتها، ويستحقون كل  بمتغيراتها 

نموذج "فريق البحرين" مصدر االعتزاز والفخر.

نجاح ومراكز متقدمة
من  الكثير  الكثير  أضافت  كورونا  جائحة  أن  إليه  اإلشارة  تجدر  ومما 
القدرات لنا جميًعا كل في موقع عمله وتخصصه، إال أن مختصر القول 
العهد رئيس مجلس  الملكي ولي  السمو  إليه صاحب  الجلي هو ما أشار 
الوزراء حفظه هللا من أن التميز الذي يرافق كل جهد  وطني   هو   اختصارٌ  
 لخطواتٍ   على   طريق   النجاح،   فالبحرين   تبّوأت   مراكز   متقدمة   وتحظى  
 بسمعة   متميزة   في   مختلف   المجاالت   بفضل   عطاء   وإخالص   أبنائها   في  

 كل   ميدان.                                                                                                                                                                                        

برامج ومشروعات إدماج الكفاءات الوطنية تجعل 
البحريني ”الخيار األمثل”
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يمألني شعور بالرضا ألنني ضمن 
”فريق البحرين”

جميلة السلمان

البحرينيين  بيوت  غمرت  التي  تلك  جميلة  بشرى 
الخدمات  رئيس  نيل  لمناسبة  والسرور،  بالفرح 
الطبية لألقسام الباطنية بمجمع السلمانية الطبي 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  عضو 
كورونا جميلة السلمان جائزة التميز للمرأة العربية 
العربية،  الجامعة  2020 من  في مجال الطب للعام 
يواجهها  التي  العصيبة  الظروف  هذه  في  السيما 
فمن   ،)19 )كوفيد  كورونا  جائحة  إثر  بأسره  العالم 
جهة نتحدث عن شخصية تعمل مع فريق البحرين 
بيرق  الفيروس، ومن جهة رفعت  لتواجه  نهار  ليل 
أن  حتى  الظروف،  هذه  في  عالًيا  البحرين  مملكة 
الملكي  السمو  صاحب  لدن  من  التهنئة  مضمون 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
التقدير والعرفان؛  الوزراء حفظه اهلل، فيها  مجلس 
المتواصلة  جهودها  نظير  مستحق  الفوز  ألن 
ودورها  البحرين  بمملكة  الصحي  القطاع  في 
من  قدمته  وما  الطبي،  المجال  في  وإسهاماتها 
مواجهة  في  األمامية  الصفوف  ضمن  مقّدر  عطاٍء 
المرأة  وتميز  كفاءة  عكس  كورونا  فيروس  تحدي 
التي  والطاقات  الكفاءات  أن  على  عالوًة  البحرينية، 
بإخالص  تعمل  والتي  البحرين  فريق  بها  يزخر 
مبعث  هي  الظروف  مختلف  في  للتمّيز  وتسعى 

فخر واعتزاز دائم.

بكفاءة... ترجم 
”فريق البحرين”

التحديات إلى نجاحات

هذا ما أكرره دائًما
التي  السلمان  جميلة  الكريمة  بضيفتنا  البالد"  "أضواء  أسرة  تشرفت 
أكرمتنا بهذه اإلضاءات رغم ظروف عملها التي تفرض عليها الحضور 
الدائم في الصف األمامي. أوصلنا لها أجمل التهاني وسألناها عما تمثله 
لها الجائزة التي أتت في وقت هو من أصعب األوقات، فقالت: ال شك أن 
لجائزة دولية إقليمية بحجم جائزة التميز للمرأة العربية في مجال الطب 
فمن  لي،  بالنسبة  المعاني  من  الكثير  العربية  الدول  جامعة  تمنحها  التي 
اسم  برفع  لتشرفي  فخري  ويزداد  شخصيًا،  به  أفخر  شرف  هي  جانب 
الدولية واإلقليمية، وهو فخر كبير واعتزاز  المحافل  الغالية في  مملكتنا 
لما أكرره دائما من  إثبات  للبحرينية. ومن جانب آخر، هي  للمرأة  عال 
أن اإلنسان البحريني بشكل عام والمرأة البحرينية بشكل خاص ال تنقصه 
اإلمكانات، ليس فقط للبروز أو المنافسة على المستوى الدولي، ولكن على 
أدنى شك هذه  المجاالت، ومن دون  والفوز في مختلف  التفوق  مستوى 
الجائزة تمثل حافًزا إضافيًا لمزيد من العطاء لتحقيق مزيد من اإلنجازات 

إن شاء هللا.

ال تضاهيها فكرة أخرى
سعادتنا وفخرنا بكم وبجميع العاملين في الصفوف األمامية ال 
يوصف، ولهذا فإن الفخر يكبر حين نرى "فريق البحرين" يتقدم 
على خارطة العالم. كيف تنظرين إلى منهج "فريق البحرين" 

مفهوًما وتطبيًقا؟
فكرة فريق البحرين، من أساسها مميزة وال تضاهيها أي فكرة أخرى من 
ناحية الرقي واإلحساس العظيم بالمواطنة على صعيد العمل الحكومي، 
الذي يتشارك ويتقاطع في الكثير من مفاصله مع العمل الشعبي واألهلي، 
الثاقبة وتقديرها لدور وعمل كل  قيادتنا ونظرتها  وهي دليل على حنكة 

فرد على هذه األرض الطيبة.
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جائزة تميز المرأة دليل على أن اإلنسان 
البحريني ال تنقصه اإلمكانات

الدافع لتحقيق الهدف واإلنجاز
هل ألن فكرة "فريق البحرين" تعتبر بوصلة لتحقيق 

األهداف وفق ما هو مخطط له؟
فإن  المتقدمة،  اإلدارة  علوم  في  معروف  هو  وكما  بالتأكيد، 
أفضل الطرق لتحقيق أي هدف أو إنجاز هو تشكيل فريق من 
اإلنجاز،  أو  الهدف  ذاك  تحقيق  من  ليتمكن  الخلفيات  مختلف 
لها  كبحرينيين  بها  ونفتخر  نعتز  التي  الواحد  الفريق  وروح 
الكثير من اإليجابيات كما هو واضح، وال يسع اإلسهاب في 
بيانها اآلن، وبالضرورة تعني هكذا استراتيجية ما يمكن وصفه 
والمشروعات  الخطط  جميع  لتحقيق  للجميع  القوي  بالدافع 
صالح  في  تصب  النهاية  في  هي  التي  الحكومية  واألهداف 

المجتمع والمواطنين، وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

من تحد إلى سلسلة نجاحات
البحرين في  إذن، نستطيع إسقاط ذلك على تجربة 

مواجهة الجائحة؟
نعم، هذا أكبر دليل على نجاح فلسفة فريق البحرين، ما نمر 
به من مواجهة جائحة كورونا له دالئل عدة، إذ ساهم "فريق 
البحرين" كثيًرا في ديناميكية وسرعة التعامل مع كل ما يتعلق 
الجهات  مختلف  بين  الواضح  والتناغم  والتنسيق  بالجائحة 
إلى  التحدي  هذا  وتحويل  البحرين،  فريق  تحت  المنضوية 
في  البحرين  مملكة  رصيد  إلى  تضاف  النجاحات  من  سلسلة 

النجاح والرقي والتقدم.

رغم المصاعب والتحديات والتعب
لعلنا نسألك عن فلسفة تؤمنين بها وتضعك دائًما 

على طريق األداء المتميز.. أخبرينا عنها؟
هي آية قرآنية شريفة مباركة حاضرة دائًما في وجداني وفكري، 
وهي تشكل دستوًرا وقانونًا بالنسبة لي في حياتي العملية، بسم 
َوَرُسولُهُ  َعَملَُكْم   ُ هللاَّ فََسيََرى  اْعَملُوا  )َوقُِل  الرحيم  الرحمن  هللا 
َواْلُمْؤِمنُوَن(. فكل ما نقوم به هو بعين هللا وطلبًا لرضاه سبحانه، 
من  الكثير  رغم  العمل  مواصلة  في  كثيًرا  ساعدني  ما  وهذا 
المصاعب والتحديات والتعب، فطالما أؤدي عملي طلبًا لرضا 
أن  السيما  أكثر،  ويهون  كل شيء،  يهون  إذن  وعال،  جل  هللا 
عملي يتعلق بوطني الحبيب وأهله الطيبين، وخدمة لهذا الوطن 
الغالي وقيادته وشعبه الكريم الوفي، كل ذلك يعطي العمل طابًعا 
جمياًل وشعوًرا بالرضا في جميع األوقات، ويتضاعف فخري 

واعتزازي ويشرفني االستمرار فيه، فالبحرين تستاهل أكثر.
”وقل اعملوا”... آية شريفة 

حاضرة في وجداني وفكري
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مدير إدارة وسائل اإلعالم

يوسف محمد
ترسيخ روح الفريق الواحد لمواجهة 

التحديات اآلنية والمستقبلية

والمصلحة  المنشودة  األهداف  لتحقيق  البحرين"، كمنهج شامل  "فريق  فكرة  على  الضوء  إلقاء  نتناول  حينما 
ولي  خليفة  آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  أسسه صاحب  الذي  الرئيس  المحور  فإن  للوطن،  العليا 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل هو ترسيخ روح الفريق الواحد لمواجهة التحديات اآلنية والمستقبلية.
تلك الرؤية الموجزة والعميقة يتناولها مدير إدارة وسائل التواصل بوزارة شؤون اإلعالم يوسف محمد إسماعيل، 
ليتوسع في القول إن هذا المنهج يعني أن األبعاد التي البد من استحضارها هنا ترتبط بال شك بمدى وجود 
خطط استراتيجية واضحة تمكننا جميًعا من ترجمة جهود "فريق البحرين" إلى عمل منجز يتطابق مع الخطط، 

ولعل أساسها هنا رؤية البحرين االقتصادية 2030.

الدولة فتحت مجاالت أرحب لتحقيق االستدامة والتنافسية 
والعدالة لتكون محاور رئيسة ضمن ”رؤية 2030”

التحدي المالي كان األبرز
أبرز  أن:  إلى  محمد  يوسف  ضيفنا  ينقلنا   ،2018 العام  إلى  وبالعودة 
مسار  في  سارت  الدولة  وألن  المالي"،  "التحدي  كان  وأولها  التحديات 
المالي  التحدي  لمواجهة  تأسيسها  الواجب  المرتكزات  وتحديد  تشخيص 
ومبادرات وخطوات عدة ضمن  برامج  ذلك وضع  فقد شمل  وتجاوزه، 
وفق  البحرين،  فريق  بطموح  العمل  وكان  المالي"،  "التوازن  برنامج 
توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
االقتصادية  البحرين  رؤية  إطالق  منذ  ورعاه،  حفظه هللا  المفدى  البالد 
البحرين  مملكة  أن  إلى  أشير  أن  بمكان  األهمية  ومن   ،2008 العام  في 
نجحت في تجاوز تحديات األزمة المالية العالمية بالعام 2009 وما شهدته 
األوضاع االقتصادية عالميًا مع انخفاض أسعار النفط في العام 2014، 
وبالتأكيد سنتجاوز بعون هللا كل تحديات قائمة أو متوقعة بفضل من هللا 

سبحانه وتعالى وإصرار "فريق البحرين".

وفق مخرجات الملتقى الحكومي
وكونه مسؤوال وإعالميا، يعبر عن االعتزاز بالقول "بالتأكيد بعد ما تقدم 
أعاله، أعتز بأن أكون جزًءا من هذا الفريق الواعد، ولعلني أشير باعتزاز 
الوزير  سعادة  من  الدعم  كل  وجدنا  اإلعالم  شؤون  وزارة  في  أننا  إلى 
األستاذ علي بن محمد الرميحي إلنجاح الفكرة وتبنيها منذ انطالقتها سواء 
المبتكرة  األفكار  إيجاد  عبر  أو  المتنوعة،  اإلعالمية  البرامج  خالل  من 

للتنفيذ وفق اتجاهات ومتطلبات مخرجات الملتقيات الحكومية".

الشعار المالزم لكل الجهود
ومواطنة  مواطن  كل  البحرين  فريق  يشمل  ضيفنا:  سألنا 
هل  الوطن،  نهضة  في  للمشاركة  الجميع  أمام  الباب  ويفتح 
لمستم ومن خالل تواصلكم مع المواطنين أن الفكرة وصلت 

ألكبر شريحة ليكونوا ضمن "فريق البحرين"؟
جائحة  ظل  في  السيما  حولنا،  األوضاع  نتابع  حينما  إننا  القول  بوسعي 
شعار  أن  كيف  سنرى  المواجهة،  ومتطلبات  الكبيرة  وتحدياتها  كورونا 
"فريق البحرين" أصبح مالزًما لكل الجهود المشتركة رسميًا وأهليًا، حتى 
يمكن قراءته كأوسمة "هاش تاق" في المنشورات عبر وسائل التواصل 
إلى  وسم  استخدام  مجرد  من  تحول  الوضع  أن  أرى  ولهذا  االجتماعي، 
أجهزة  مختلف  جانب  من  والمواطن  الوطن  تخدم  أفكار  لتقديم  التسابق 
المؤسسات  نرى  حينما  السيما  وصلت،  الفكرة  أن  يعني  وهذا  الدولة، 
األهلية على اختالفها أيًضا تتناغم مع المسار، وكما قال صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، في محافل ومناسبات 
واعتزازهم  البحرين  أبناء  تكاتف  يعكس  البحرين"  "فريق  فإن  كثيرة، 
بروح الفريق الواحد، وهذا ما أرسى منهًجا شاماًل لتحقيق األهداف ومنها 

األهداف األلفية لألمم المتحدة في التنمية الشاملة.

هكذا هو الحراك الثقافي والفكري
"فريق  يضمهم  بحيث  للجميع  مفتوح  مجال  هنا  اإلبداع  هل 

البحرين"؟
خالقة  طاقات  "لدينا  فيقول  عمقًا  تحمل  إجابة  محمد  يوسف  يختار  هنا 
الدولة  جانب  من  نلمس  مرحلة  كل  وفي  الحمد،  وهلل  البحرين  أبناء  من 
كمحاور  والعدالة  والتنافسية  االستدامة  لتحقيق  أرحب  مجاالت  فتح 
الموارد  محدودية  من  الرغم  وعلى  أنه  إال   ،2030 رؤية  رئيسة ضمن 
واألوضاع االقتصادية الصعبة عالميًا، فإن فريق البحرين، وأكرر ذلك، 
اإليمان  ثقافة متجددة وممارسة منطلقة من  لترسيخ  أتاح مساحة أرحب 
باإلبداع واالبتكار.. نعم، مجاالت اإلبداع متاحة، بل رأينا على مختلف 
األصعدة، ولنضرب على سبيل المثال مشروع )فكرة(، وهو أكبر دليل 
على المبادرات اإلبداعية، حيث نقف أمام أفكار تتميز بالتمكن من جانب 
مقدميها من موظفي الحكومة وفي كل المجاالت، وعلى الجانب اآلخر، 
فإن الحراك الثقافي والفكري والفني والتأليف واإلصدارات، هي األخرى 

تؤكد أن المجال كان مفتوًحا وتعزز أكثر فأكثر".

فيروس باغت العالم.. والبحرين تميزت
أمام  البحرين"  "فريق  فإن ظروف جائحة كورونا وضعت  وبال ريب، 
اختبار صعب، ويوجه ضيفنا عبارات عرفان مفعمة بالمشاعر والتقدير  
"هذه فرصة للتعبير عن الشكر والعرفان والتقدير للجنة التنسيقية برئاسة 
هللا،  حفظه  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب 
ولكل   ،)19 )كوفيد  كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  وللفريق 
المخلصين في الصفوف األمامية من أطباء وممرضين  الجنود األوفياء 
أختصره  نراه  الذي  العظيم  العمل  وهذا  ومتطوعين،  صحيين  وعاملين 

بالقول إنه روح فريق البحرين، فلهم منا كل الشكر والتقدير واالمتنان.
يقوم على االستعداد من  المختلفة والتحديات  الظروف  التعامل مع  إذن، 
كل النواحي للقيام بأفضل الممارسات وها نحن نرى كيف باغت فيروس 
كورونا العالم وأربك دواًل كبرى، فيما تميزت البحرين وواجهت أصعب 
الظروف بشهادة منظمة الصحة العالمية وهذا فخر كبير لنا، والدولة وفق 
الوزراء حفظه  العهد رئيس مجلس  الملكي ولي  السمو  منظور صاحب 
هللا، تعمل على أهداف عدة، منها تشجيع العمل الجماعي وإبراز الكفاءات 
الفردي والمؤسسي، وكل ذلك يقوم  المبادرة واالبتكار والتميز  وتشجيع 
على معايير تتماشى مع التطورات التكنولوجية الهائلة التي وظفتها مملكة 

البحرين بصورة تمهد لدخول المستقبل بكل ثقة وجدارة".

التعامل مع الظروف المختلفة 
والتحديات يقوم على االستعداد

من كل النواحي



موضوع الغالف 44

اإلجابات في  لتتوالى  البحرين؟"،  يأتي سؤال االستطالع ليقول "ماذا يمثل لكم وجودكم كمواطنين ضمن فريق 
يعبر  البحرين،  مملكة  في  المحامين  أبرز  أحد  وباعتباره  بوطن عظيم.  واالعتزاز  والوالء  االنتماء  عن  تعبير مشرف 
المحامي مهدي البرني بملكة الطموح والتطلع نحو المستقبل بروح وثابة لدى أبناء البحرين، فالكوادر البحرينية 
المؤهلة، سواء في مجال القانون والتشريع أو سائر المجاالت: اإلدارة، االقتصاد، المجتمع، الصناعة، االستثمار، التعلم، 
الفكر والثقافة، وغيرها من المجاالت هم مصدر اعتزازنا، إذن لو أتينا للحديث عن منهج "فريق البحرين" كمسار يرفد 
توجهات الدولة استعداًدا للمستقبل بكل متطلباته، فإنني أستطيع القول إن المبادئ الثالثة التي ارتكزت عليها 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 وهي: االستدامة والعدالة والتنافسية، هي بال شك مبادئ حضارية في بلد نفتخر 

بحضارته العريقة.

وفيما يتعلق بجوهر فكرة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل حينما أطلق "فريق البحرين" كمسار يرفد توجهات المستقبل حسب وصف البرني، فإنه يشير إلى أن 
التحديات كثيرة، وأكثر ما يشغلنا كمواطنين ويشرفنا بخدمة وطننا الغالي هو أن نكون دائًما في المقدمة، ذلك 
ألن كل مشروع نهضة في أي وطن من األوطان، يمثل ركًنا أساسا في تحقيق تطلعات الشعوب، ولدينا إذن صورة 
مشهودة من اهتمام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
يمكن ترجمتها إلى أسلوب حديث في إدارة الدولة يساند تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكنني أود أن ألفت 
إلى نقطة مهمة من وجهة نظري، وهي أن يتم فتح المجال للتنافس بين أبناء الوطن من الكوادر الوطنية المؤهلة 
والمدربة والقادرة على تقديم أفكار مبتكرة وبناءة، فيصبحون بذلك جزًءا فاعًلا في "فريق البحرين" الذي يضمنا 
جميًعا، وكما فهمنا من بنود الرؤية االستراتيجية فإن تعزيز العدالة من أهم الجوانب من خالل توفير األطر القانونية 

والتنظيمية التي تواكب العصر.

التكامل في ميدان العمل واإلنجاز
”فريق البحرين”

شعب مثقف ذو عزيمة
قائد  بدور  القعود  خالد  األعمال  لريادة  للقعود  التنفيذي  الرئيس  ويشيد 
الملكي  السمو  صاحب  واالجتماعية  والتنموية  االقتصادية  البالد  نهضة 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  بن  سلمان  األمير 
الوزراء حفظه هللا، الذي أثبت للعالم أن البحرين رقم صعب وال يستهان 
بها وبأبنائها األوفياء سواء كانوا في الصفوف األولية أو متطوعين.. إنه 

شعب مثقف ذو عزيمة تحت رعاية وراية سموه.
من  الكثير  أصابت  البحرين  في  كورونا  فيروس  جائحة  أن  إلى  وينوه 
من  اآلالف  عشرات  استجاب  بالمقابل  ولكن  والمقيمين،  المواطنين 
نفخر  التي  الحقيقية  المساهمة  على  الجميع  وشهد  الوطن،  لنداء  الشباب 
األمامية  الصفوف  جنود  كان  ولطالما  العدوى،  انتشار  من  للحد  بها 
ما  متى  الحرجة  األوقات  في  القيادة  لتوجيهات  داعمين  المملكة  وشباب 
ومساعدين  وممرضين  كأطباء  للتسجيل  الشباب  وتساُرع  األمر،  تطلب 
في خدمات لوجستية أخرى هو خير دليل، في حين قدم كثير من األفراد 
وقطاع منظمات النفع العام وبعض صناع المحتوى على وسائل التواصل 
االجتماعي رسائل توعوية لرفع وعي الناس باألزمة وحث الناس على 

االلتزام بتعاليم المملكة في هذه األزمة.

دافع ودعم معنوي
عمل صاحب  وخطة  كورونا  فيروس  احتواء  "سياسة  أن  القعود  ويرى 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا كان لها انطباع 
أعطت  التي  األمور  أبرز  ومن  والدولي،  المحلي  المستوى  على  متميز 
المعنوي  الدعم  هو  الصعب  الوقت  هذا  في  المزيد  لبذل  للجميع  الدافع 
سموه  وزيارة  ومباشر  مستمر  بشكل  وتواصله  سموه  عن  المعروف 
للعاملين في الصفوف األمامية والمواطنين، واطالع سموه المباشر على 
والمقيمين  والمواطنين  والممرضين  األطباء  احتياجات  ومتابعة  العمل 
بشكل مستمر وتوجيه المسؤولين إلى تحقيق تطلعاتهم، وتوفير اللقاحات 
بشكل مجاني لجميع القاطنين على أرض المملكة، وحزم الدعم المستمرة 
العيش  لضمان  والمساهمات  المساعدات  من  والكثير  الخاص  للقطاع 

الكريم للجميع".
ويضيف قائاًل "لقد شهدنا الدور البارز ألبطال الصفوف األمامية وجاء 
دورنا كقطاعات خدمة المجتمع المدني بأن ننشر الوعي بضرورة التزام 
واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات  واتباع  االجتماعي  بالتباعد  الجميع 
المعمول بها من قبل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، للخروج 
حققتها  التي  المكتسبات  على  وللحفاظ  الخسائر  بأقل  الجائحة  هذه  من 
البحرين خالل هذه الجائحة تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وهذا هو وقت تكاتف جميع أفراد المجتمع للعودة 

سريًعا إلى الحياة الطبيعية".

سد منيع بوجه الوباء
للتصدي لجائحة  الطبي  الوطني  الفريق  بالقول "إن جهود  القعود  ويختم 
بأن  ونشاهد  للجميع،  واضحة  كانت  األمامية  الصفوف  وأبطال  كورونا 
األطباء والممرضين، في معظم المستشفيات والمحاجر الصحية لفيروس 
ومتكاتف  واع  بجيل  يبشر  وهذا  الشباب،  لجيل  نسبيًا  ينتمون  كورونا، 
لخدمة الوطن، فتطوع الشباب للعمل في الصفوف األمامية منذ البداية كان 
نموذًجا يحتذى به ونفخر به.. البحرين قيادة وشعبا، فخورة بعطاء أبنائها 
في  وجهدهم  وقتهم  كرسوا  الذين  األمامية،  الصفوف  أبطال  خصوصا 
سبيل خدمة الوطن، ووقفوا كسد منيع بوجه الوباء، حيث سيخلد التاريخ 

عطاءهم ووفاءهم بأحرف من ذهب في تاريخ البحرين".

خالد القعود
الرئيس التنفيذي لـ "القعود لريادة األعمال"
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 زكريا إبراهيم الكاظم 
رئيس جمعية البحرين للسكلر

الوعي + المسؤولية = األمل
للسكلر  البحرين  جمعية  رئيس  يتناولها  الثالثة  العناصر  هذه 
زكريا إبراهيم الكاظم، الذي يعبر بالقول "إن صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه هللا أرسل للجميع رسالة من موقعه القيادي تؤكد 
أهمية وجود ودور كل فرد ضمن فريق البحرين، ولكي ينجح 
أي مشروع فالبد من توافر ثالثة عناصر رئيسة هي الوعي 
ثم  بالمشروع  الوعي  األفراد  تمنح  بأن  واألمل،  والمسؤولية 
تحفز المسؤولية فيهم على الظهور ليؤمنوا بأنهم قادرون على 

رفع مستوى الواقع إلى مستويات جديدة وطيبة".
يا  بأنك  تشعرك  العميقة  القائد  "ثقافة  أن  إلى  الكاظم  ويشير 
فاطمة  زكريا، ويا محسن، ويا رضا، ويا علي ويا خالد ويا 
يرسخ  وهذا  البحرين،  فريق  في  كلكم  أنتم  وكلهم..  نورة  ويا 
مفهوم تكافؤ الفرص والمعزة، وهذا المعنى يوحد البحرينيين 
البحرين، ويضع  العمل واإلنجاز من أجل مستقبل  في ميدان 
الجميع على صدره كلمة )فريق البحرين( تعبيًرا عن االنتماء 

للمشروع الكبير، بوعي ومسؤولية وأمل".

 فرزانة األنصاري 
خبيرة التنمية البشرية

اتجاه  في  األنصاري  فرزانة  البشرية  التنمية  خبيرة  وتذهب 
ولي  الملكي  السمو  فصاحب  البحرين"،  "فريق  جهود  تكامل 
النمو  ربط  دائًما  يؤكد  هللا  حفظه  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
االقتصادي بمشروعات التنمية، وكل مجال من مجاالت التنمية 
يتطلب تخطيطًا متفرًدا من ناحية األفكار والتنفيذ، ومن الجوانب 
المهمة في هذا اإلطار هو أنه على الرغم من التحديات المتعددة 
الجهوزية  هي  عناصر   3 هناك  أن  إال  كورونا،  جائحة  ومنها 
في  تقصر  التي  الجهات  بل حتى  األداء،  في  والمهنية  والكفاءة 
للمساءلة  تتعرض  فإنها  عليها،  مخالفات  تسجيل  ويتم  عملها 
بعض  مخالفات  في  بالتحقيق  المطالبة  من  مؤخًرا  تابعنا  كما 

الوزارات، وهذا هو االتجاه الصحيح.
وتعبر األنصاري عن التفاؤل بأن "مرحلة ما بعد الجائحة هي 
بالتأكيد لن تكون كما قبلها، وستكون التحديات متتابعة، إال أن 
فريق البحرين اكتسب الخبرة والدراية والمهارة في التعامل مع 
المحدودة  البحرين  ونتحدث عن مملكة  بل  التحديات،  مثل هذه 
بمواردها المالية، إال أن مواردها البشرية ومواطنها هو الثروة 
الحقيقية األغلى، وهو الذي يتميز في كل العالم بجده واجتهاده، 
وهذه السمات لإلنسان البحريني تفتح التفاؤل بتجاوز كل الصعاب 

والعقبات وصناعة القادم الجميل بجهود فريق البحرين".

تهيئة الكوادر الشابة للمستقبل
من جهته، يشاركنا بخبرته اإلدارية وجهوده المجتمعية وليد جبر سند، بأن "الجهود التي 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  يبذلها 
الوزراء حفظه هللا، السيما خالل فترة الجائحة منذ بدايتها، من خالل ترؤسه اللجنة التنسيقية 
مهمة  مرحلة  تمثل   ،)19 )كوفيد  كورونا  لجائحة  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  وعمل 
بالنسبة لكل أبناء البحرين السيما من جيل الشباب، فسموه هو القدوة، والكثيرون يعلمون 
أن سموه يؤكد دائًما منهجية العمل القائمة على التخطيط الدقيق والعمل المدروس والتنفيذ 
المبتكر وفق أساليب اإلدارة الحديثة، فالبحرين وهلل الحمد، وبفضل قيادتنا الحكيمة تسير 
وفق المشروع اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه 
هللا ورعاه، ورأينا كيف أن بالدنا وشعبها تتمتع بتميز في كل المجاالت والفضل هلل سبحانه 

وتعالى وإصرار البحرينيين على أن يخدموا وطنهم بكل إخالص".
ويضيف "حين يعبر الجميع عن تشرفهم بأن يكونوا ضمن فريق البحرين، فهذا يقوم على 
أسس عدة من وجهة نظري، ومن هذه األسس أن المواطن البحريني حريص على أن يبذل 
القيادة  اهتمام  ذلك  إلى  تميزه، أضف  في  فاعاًل  يكون عنصًرا  وأن  بالده،  لخدمة  ويعمل 
بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، والدليل على ذلك إطالق الحزمة المالية األولى في 
بداية ظهور الجائحة العام الماضي، ثم الحزمة المالية الثاني في شهر يوليو 2021 لضمان 
الكثير من  تفعله  لم  ما  المتضررة، وهذا  الفئات  والمعيشي ودعم  المالي  الوضع  استقرار 

الدول".
مسيرة  لقيادة  الجنسين  من  الشابة  الكوادر  تهيئة  بمكان  األهمية  "من  بالقول  وليد  ويختم 
البرنامج  ومنها  الوطنية  والبرامج  العناوين  من  العديد  تحت  ييندرج  ما  وهذا  المستقبل، 
اإلبداع  على  الشباب  وتشجيع  العالي  التعليم  فرص  وتوفير  والتوظيف  للتدريب  الوطني 
التوفيق  للجميع  ونتمنى  االصطناعي،  والذكاء  التكنولوجيا  مجال  في  السيما  واالبتكار 

والنجاح ضمن فريق البحرين، فليس هناك أغلى وأثمن من خدمة الوطن الغالي".

مواكبة متطلبات العصر الحديث
وألن النجاح في تنفيذ برامج العمل وتقديم األفكار الطموحة يعتمد على الكوادر البشرية 
القيادة، يتفق  البحرينية المدربة والمؤهلة ضمن "فريق البحرين" وهو جانب تركز عليه 
كل من رئيس جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية أحمد عطية ورئيس االتحاد 
التفكير  ومهارات  اإلبداعية  القيادة  مجاالت  أن  على  إبراهيم  فؤاد  للكوتشينغ  البحريني 
وتطوير بيئة العمل تعتبر من المرتكزات األساس التي تهدف إلى مواكبة المستقبل باالبتكار 
وتطوير المهارات والتناغم مع متطلبات العصر الحديث بما يشهده من متغيرات تكنولوجية 

متسارعة في مختلف الميادين.

تواكب  التي  واألنظمة  العاملة  القوى  لتطوير  الكامل  لالستعداد  القيادة  توجيهات  وتعتبر 
هذا التطور المتسارع في االقتصاد الرقمي وعلوم العصر والذكاء االصطناعي وتوظيف 
منتجات التكنولوجيا لالرتقاء بميادين العمل من أهم المسارات التي يركز عليها المهتمون 
بمجاالت التدريب وتنمية القوى العاملة، وهي تشهد حركة متنامية في متابعة المتغيرات 
والمستجدات في مجال تهيئة الجيل لتولي مسؤوليات المستقبل والمشاركة في تقدم مملكة 

البحرين الغالية.

 وليد جبر سند
إداري

أحمد عطية 
رئيس جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

 فؤاد إبراهيم 
رئيس االتحاد البحريني للكوتشينغ
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 الكاتبة

لولوة بودالمة
”المواطنة الحقة” هي معيار االنضمام

لكل  البحرين  فريق  مما يشمل  الكثير  بن عيسى"،  الوطني في خطابات حمد  "النهج  الجديد  كتابها  تناول 
مواطن ومواطنة، ويفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في نهضة الوطن، ولهذا فإن ضيفتنا الكاتبة واإلعالمية 
لولوة بودالمة تحدثنا عن أن هذا اإلصدار يعتبر مرجًعا علمًيا مهًما لتعريف النهج الوطني البحريني ومرتكزاته، 
وأستطيع القول إن فريق البحرين هو انعكاس ومحصلة التباع الشعب البحريني النهج الوطني القويم، الذي 
واإليثار،  والعطاء  والتضحية  الوطنية،  بالهوية  والتمسك  والكرم،  والطيبة  والتعايش  التسامح  على  يرتكز 
باإلضافة إلى االلتزام واإلخالص واالتقان والحس الوطني والوعي واالنضباط الذاتي. نرى مرتكزات المنهج الوطني 
الذي أشار إليها كتاب "النهج الوطني في فكر حمد بن عيسى" تتجلى وتتطابق حرفًيا مع أهداف فريق البحرين 

الرامية إلى رفع اسم البحرين عاليا بسواعد أبنائه. 

الموظفون جزء من الفريق
وتواصل بودالمة شرح الفكرة فتضيف "أجزم من خالل عملي األكاديمي 
وارتباطي الوثيق بالطلبة أن الجميع دونما استثناء يشعرون بأنهم جزء ال 
يتجزأ من فريق البحرين، وأن الجميع يسعى من أجل نيل الثقة بأن يكون 
جزًءا من هذا الفريق الوطني، ويعمل ساعيًا من خالل موقعه لبذل الغالي 
والنفيس من أجل خدمة الوطن، كما أنني لمست من خالل عملي اإلداري 
أن  الحكومية،  القطاعات  مختلف  من  المتدربين  مع  المباشرة  وعالقتي 
إيمانا  ويؤمنون  البحرين،  فريق  من  جزًءا  أنفسهم  يعتبرون  الموظفين 
راسخا بأن ما يقومون به من عمل يعتبر جزءا من مسؤوليتهم تجاه هذا 

الفريق الوطني.

ومن وجهة نظري المتواضعة أرى أن يتم تضمين مفهوم فريق البحرين 
في مرحلة  الطالب  لدى  لتحقيق رؤية  األساسية،  التعليمية  المراحل  في 
عمرية مبكرة، إذ إنهم سيحملون لواء المسؤولية في المستقبل القريب". 

وكونها إعالمية وكاتبة ومستشارة، ترى بودالمة أن "فريق البحرين هو 
مشروع وطن، هو شعار التفاف ووحدة من أجل النهوض بالوطن، يؤمن 
به كل مواطن ومقيم على هذه األرض الطيبة، وهو شعار يُحّمل صاحبه 

بحريننا  وتطوير  والنماء  البناء  عملية  في  الفاعلة  المشاركة  مسؤولية 
الغالية، وفي رأيي المتواضع أرى أن فريق البحرين ترك الباب مفتوًحا 
ألي مواطن مخلص يريد المساهمة والمشاركة في عملية التطوير والنماء 
معينة،  وظيفية  درجة  أو  معينة  وظيفة  على  حكًرا  ليس  وهو  للبحرين، 
أو عمر معين، أو جنس معين، ففريق البحرين ترك الباب مفتوًحا على 
مصراعيه للحاق بركب سفينة الوطن التي يقودها سيدي صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة مليكنا المفدى، ويشرف على تنفيذ توجيهات 
جاللته صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، فأستطيع أن أجزم بأنه ال معيار لالنضمام لفريق 

البحرين سوى )المواطنة الحقة( لهذا الوطن الغالي. 

كما أنني أرى أن توحد الجميع حول هذا الشعار في حد ذاته بعد وطني 
السمو  يرأسه صاحب  وطني  بفريق  نحظى  أن  جدا  الجميل  فمن  رائع، 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه 
في  يعمل  الجميع  فنرى  الصف،  توحيد  في  الفريق  هذا  هللا، حيث ساهم 
صفوف فريق البحرين من صغيرنا حتى كبيرنا، فأصبح لهذا الفريق بعد 
مجاله،  في  فكل  همام،  قائد  وااللتفاف حول  الصفوف  توحيد  في  وطني 

يستطيع أن يكون شريًكا فاعاًل في فريق البحرين". 
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التنمية واإلدارة الفعالية باالبتكار
اإلبداع  تعزيز  البحرين"  "فريق  أهداف  ضمن  من  إن  ضيفتنا:  وسألنا 
ترون  مدى  أي  فإلى   ،2030 االقتصادية  البحدين  رؤية  وفق  واالبتكار 
والمبدعات كل في تخصصه؟  المبدعين  لكل  اإلبداع متاحة  أن مجاالت 
الشرق األوسط  بالقول "أفتخر كوني أول بحرينية على مستوى  فتجيب 
تحظى بنيل درجة الدكتوراه في مجال إدارة االبتكار، ومن أهم األسباب 
التي جعلتني أنضم إلى هذا التخصص الجديد من نوعه، هو ما تضمنته 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 من أهمية حول التركيز على موضوع 
الملكي  السمو  صاحب  من  واضح  استشراف  وهو  واالبتكار،  اإلبداع 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
هللا، فال تنمية وال إدارة فعالة دون عنصري اإلبداع واالبتكار، وأؤمن أشد 
انتهاء وصالحية،  تاريخ  فلكل شيء من حولنا  االبتكار،  بأهمية  اإليمان 

وما يضمن بقاءنا وتجددنا هو االبتكار. 

واالبتكار ال يعني بطبيعة الحال اختراع شيء جديد وحسب، ولكنه يعنى 
بشأن تطوير المتاح باستخدام الموارد المتاحة والمتوافرة حاليًا، ويهدف 
أيًضا إلى نقل التجارب الناجحة، وهذا ما نراه بالفعل في مملكتنا الغالية. 

فبالبحث العلمي األخير الذي قمت بالعمل عليه مع نخبة من األكاديميين 
نشر  والذي  العالمية،  اإلدارة  ومعهد  العربي  الخليج  جامعة  مع  بالتعاون 
في دوريات ومجالت عالمية بخصوص االبتكار في مجال تعامل مملكة 
البحرين  مملكة  أن  أثبت   ،)19 )كوفيد  كورونا  فيروس  مع  البحرين 
ومنها  كورونا،  جائحة  إدارة  مراحل  من  الكثير  في  االبتكار  استخدمت 
على سبيل المثال تطبيق )مجتمع واعي( الذي يعمل باستخدام تقنية الذكاء 
محليًا،  تنفس  أجهزة  تصنيع  كذلك  ومنها  األشياء،  وانترنت  االصطناعي 
ومنها تحويل طابق مواقف السيارات في مستشفى البحرين العسكري إلى 
مكان مهيأ طبيًا للعناية القصوى في أقل من أسبوع، باإلضافة إلى تحويل 
حافالت النقل العام إلى محطات للفحص العشوائي، وغيرها الكثير الكثير 
من االبتكارات التي جعلت من مملكة البحرين مثاال يحتذى به في مجال 
االبتكار في التعامل مع جائحة )كوفيد 19(. ولهذا أتطلع أن يكون االبتكار 
ثقافة في جميع مؤسساتنا الحكومية، وأن تكون هناك إدارات معنية باالبتكار 
في كل مؤسسة حكومية لضمان نشر هذه الثقافة التي سينعكس أثرها بال 

شك على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين". 

أروع وأكبر فريق وطني
"فريق  فكرة  مساهمة  مدى  عن  ضيفتنا  رأي  على  نتعرف  أن  وجميل 
البحرين" وتطبيقاتها في مختلف الميادين، في التخطيط والتنفيذ والقدرة 
على التعامل مع الظروف المختلفة والتحديات السيما الظروف االستثنائية 
لجائحة كورونا، وعليه، تلفت بودالمة إلى أن "بناء فريق عمل ليس باألمر 
الهين، السيما إذا كان هذا الفريق متنوعا، ويضم الجميع، فعندما طرح 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا فكرة فريق البحرين، سارع جميع المسؤولين 
إلبداء رغبتهم في االنضمام لهذا الفريق الذي يرأسه سيدي صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان، وبهذا تحقق أروع وأكبر فريق وطني في مملكتنا 

الغالية. 

إن االلتفاف الوطني حول القيادة هو منهج وطني دأب عليه أهل البحرين، 
لنهجنا  راسخ  دليل  إال  البحرين(  )فريق  راية  حول  جميعنا  توحدنا  وما 

الوطني القويم الذي يعتبر التالحم أحد أهم سماته الوطنية". 

فكرة من الخطاب الملكي السامي
الرائع  باإلصدار  يتعلق  سؤال  هو  اللقاء  وختام  بالمسك،  الختام  ويطيب 
خطابات  في  الوطني  "النهج  كتاب  وهو  للكاتبة  حديثا  تدشينه  تم  الذي 
حمد بن عيسى"، فتحدثنا بودالمة  بقولها "اختبار صعب خضع له العالم 
العالم  اجتاح  الذي  الفيروس  هذا  لمكافحة  متفاوتة  دولية  وجهود  أجمع، 
بانتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد  العالمي  التحدي  بغتة، وخالل هذا 
19(، وهي نفس السنة التي قررت فيها أن أخط حروف هذا الكتاب الذي 
استلهمت فكرته من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، من خالل البرنامج 
الوطنية  الشاشة  على  بتقديمه  تشرفت  الذي  واعي(  )مجتمع  التلفزيوني 
لتلفزيون البحرين في فترة انتشار جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
هذه  الطلبة خالل  وبناته  ألبنائه  كلمة سامية  الجاللة  حيث وجه صاحب 
الجائحة العالمية لبث الطمأنينة للمواطنين وللمقيمين، وحث جاللته أبناءه 
الطلبة على مواصلة التحصيل الدراسي والتحول إلى التعليم اإللكتروني". 

أقترح تضمين مفهوم فريق البحرين في
 المراحل التعليمية األساسية

الطمأنينة في خطاب متكامل
خالل  من  عنده  وقفت  الذي  الخطاب  كان 
الدقيق  بالتحليل  الكتاب  هذا  صفحات 
والشامل خطابًا متكاماًل مطمئنًا لجميع أفراد 
الشعب والمقيمين في مملكة البحرين. ولعل 
البحث  شغف  لدي  نّمى  واحدا  مصطلحا 
الكتاب وهو مصطلح  هذا  العلمي إلصدار 
الخطاب  هذا  في  الجاللة  صاحب  ذكره 
ذكر صاحب  حيث  الوطني(،  )النهج  وهو 
الذي  السامي  الملكي  خطابه  في  الجاللة 
ألقاه جاللته بتاريخ 12 أبريل العام 2020 
النص التالي )في مثل هذه الظروف، يتحتم 
في  القويم  الوطني  بنهجنا  نلتزم  أن  علينا 
حماية وتقديم المصلحة العليا للوطن، وهو 
البحرين  أهل  سلوك  في  للعيان  أمر ظاهر 
الكرام، ببذلهم المخلص، وانضباطهم الذاتي 
األمان  بر  إلى  المسؤول، وصواًل  ووعيهم 
التام وبعودة الحياة لسابق عهدها،  والشفاء 

بعون هللا تعالى(. 

شغلني السؤال كثيًرا
وّجه صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أبناء شعبه لاللتزام 
اتبع،  أو  سلك  أو  هو طرق  لغويًا  "نهج"  الفعل  ومعنى  الوطني.  بالنهج 
والنهج والمنهج والمنهاج تعني: الطريق الواضح، فهل لدى البحرينيين 
النهج  هذا  أسس  هي  فما  )نعم(  اإلجابة  كانت  وإذا  ثابت؟  وطني  نهج 
من  الكثيرين  أسمع  أنني  كثيًرا، السيما  السؤال  هذا  ومرتكزاته؟ شغلني 
المسؤولين يتحدثون عن النهج الوطني أثناء كالمهم أو كتاباتهم، وال أعلم 
إن هناك  أم  فيه،  لبس  يتحدث عن مصطلح واحد ال  الجميع  كان  إذا  ما 
اختالفا؟ فبما أن النهج يعني الطريق الواضح فيجب أن يكون محدًدا وأن 
يكون واضًحا وموحًدا لدى الجميع، وأن يكون نبراسا لنا جميًعا، ويُعلم 

ألبنائنا، فهذا هو الطريق الوطني الذي يميز البحريني عمن سواه. 

نتائج شكلت الكتاب
قمت باستطالع رأي سريع سألت فيه أكثر من 40 شخًصا من المثقفين 
في  تطابقًا  أجد  ولم  الوطني،  للنهج  تعريفهم  عن  والمسؤولين  والكتاب 
اإلجابة، وهذا ما شجعني للبدء في رحلة بحث علمي ممتعة قمت بها وأنا 
مرتكزاته،  على  والوقوف  الوطني  النهج  مفهوم  اكتشاف  جاهدة  أحاول 
وفي هذا الكتاب سنتعرف على مرتكزات النهج الوطني من خالل تحليل 
الخطابات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، حيث قمت بدراسة علمية تحليلية 
للخطابات الملكية السامية لجاللته منذ توليه مقاليد الحكم بالعام 1999حتى 
رادفت  التي  والتكرارات  المشتركة  القواسم  على  مركزة   ،2020 العام 
هذا  فصول  شكلت  التي  النتائج  إلى  ووصلت  الوطني،  النهج  مصطلح 

الكتاب.  
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بدا واضًحا أن القمة السنوية التاسعة لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان "المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي في ظل جائحة كورونا"، التي نظمتها جمعية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة البحرينية بالتعاون مع االتحاد العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )اليونيسمو( ومكتب 
األمم المتحدة، يومي األحد واالثنين 27 و28 يونيو 2021، بدا واضًحا فيها تشخيص الوضع االستثنائي، محلًيا 
وعالمًيا، لقطاع اقتصادي "ارتكازي" في ظل جائحة كورونا )كوفيد 19( السيما أنها انضوت، أي القمة، تحت 
شعار "دور الحكومات في دعم التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، ولكن، ما هو المنظور 

بعد القمة؟

إن من الالفت للنظر استعراض تجارب متخذي القرار ورواد األعمال لكي يستفيد منها أصحاب المؤسسات 
لذلك  المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  الـ"يونيسمو"  رئيس  أشار  كما  القطاع،  فهذا  والمتوسطة،  الصغيرة 
المؤتمر عبدالنبي الشعلة، يمثل ما يفوق 90 % من مجموع المؤسسات العاملة في السوق، وله دوره في 
دوره  لتعظيم  القطاع  هذا  دعم  من  والبد  الراهنة،  االستثنائية  األوضاع  ظل  في  العالمي  االقتصاد  إنعاش 

الفاعل في تنشيط السوق وتحقيق النجاح واالزدهار المنشود لالقتصاد العالمي.

أمام تحديات التحول الرقمي 
الهائل.. البقاء بقوة.. لقوة البقاء

”قمة البحرين” التاسعة 
تقرأ اتجاهات مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

،

BMC

BDB
EDB

GPIC

٢٠٢١

التحول الرقمي... بوابة 
المستقبل

وتوصياته  المؤتمر  انعقاد  بعد  ما  إلى  انتقاًلا 
جمعية  رئيس  يلفت  أفق،  من  يحمله  وما 
البحرينية  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
األساس  المرتكز  أن  إلى  الديري  عبدالحسن 
ذات  وهو  البحرين،  مملكة  في  لنا  بالنسبة 
العالم،  دول  كل  يهم  وأنه  البد  الذي  المرتكز 
ومواكبة  الرقمي"،  "التحول  على  يتمحور 
الرقمي،  االقتصاد  لدعم  العصر  مستجدات 
االصطناعي،  الذكاء  مجاالت  في  واالستثمار 
الجهود  على  الضوء  إلقاء  إلى  باإلضافة 
هذا  في  البحرين  مملكة  جانب  من  المبذولة 
المدى،  أمام توجهات عالمية  إذن نحن  اإلطار.. 
األعمال  ريادة  مجال  في  بثبات  تخطو  وبالدنا 
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات  ودعم 
نوعية  مبادرات  قدمت  القمة  إن  نقول  وهنا 

قادرة بالنهوض بهذا القطاع.
المؤسسات  أمام  أن  النظر، سنجد  أمعنا  وإذا 
الصغيرة والمتوسطة ولكي تتعافى وتنهض 
وتتطور، أن تركز على االبتكار والتحول الرقمي 
للحصول  الطرق  المستدامة وأفضل  والطاقة 
التكنولوجية  الثورة  ومواكبة  الطاقة،  على 
المؤسسات  تلك  سيمنح  هذا  كل  الرابعة، 
االعتماد  في  ممارساتها  تطوير  على  القدرة 
على التكنولوجيا باعتبارها بوابة المستقبل.

عبدالحسن الديري
رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية
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أدوات للتغلب على األزمات

وتركز عضو مجلس إدارة االتحاد العالمي للمؤسسات الصغيرة 
المؤسسات  جمعية  مستشارة  "اليونيسمو"  والمتوسطة 
الصغيرة والمتوسطة البحرينية لولوة المطلق على محاسن 
بالشكل  توظيفها  يمكن  وكيف  كورونا،  جائحة  ومساوئ 

الصحيح القادر على تجاوز التحديات والصعاب.
بالفترة االستثنائية التي خضع لها العالم بأسره، رأينا كيف أن 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت أمام أكبر المعضالت، 
وبين أيدينا تجارب عن كيفية مواجهة بعضها لتلك التحديات 
السقوط  مهوى  في  نفسها  وجدت  وأخرى  عليها،  والتغلب 
هي  التي  الوضع  من  النتشالها  والمساندة  الدعم  فانتظرت 
فيه على أساس أن الحركة والعمل توقفا، وحتى في القطاعات 
بعد،  عن  يعملون  الموظفون  أصبح  الرسمية  وغير  الرسمية 
فهناك الكثير من العوامل التي أدت إلى أن يكون الوضع على 
لها محاسنها ومساوئها،  الجائحة  إن  قلنا  وإذا  غير طبيعته، 
االعتبار  في  نضعها  أن  يلزم  التي  المحاسن  من  إن  فنقول 
نفسها،  مع  صراحة  وقفة  تقف  أن  في  المؤسسة  تجربة  هي 
تعترضها،  قد  أزمات  أي  أو  األزمة  مواجهة  كيفية  وتتدارس 
وكيف تعيش وتستمر في ظل األزمة مع محاربتها، باستخدام 

األدوات التي تمكنها من التغلب على الوضع الصعب.

هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فبدأت المؤسسات مراجعة 
العمليات  فكل  تسويقها،  وأساليب  وعملياتها  هيكليتها 
والمراجعة  والتقييم  للتدقيق  واألنظمة خضعت  والممارسات 
من أجل توفير الجهد والمال، وفي الوقت ذاته استمرار اإلنتاج 
تساعدها  التي  العناصر  إدخال  مع  بها  بأس  ال  بصورة  واألداء 
في تجاوز األزمة، فالمؤسسات التي أغلقت أبوابها لم تتمكن 
لهذا  للغاية،  صعب  وهذا  اإلغالق،  بعد  والرجوع  الوقوف  من 
من  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تتمكن  أن  يهمنا 
مواجهة هذه المرحلة وتكوين قاعدة صلبة تكتسب من خالل 
ممارساتها كيفية مواجهة أي ظروف مفاجئة وتحديات وأزمات 

مستقبًلا.

لولوة المطلق
عضو مجلس إدارة االتحاد العالمي للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة )اليونيسمو( ومستشارة 

جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
البحرينية

نقلة عشر سنوات إلى األمام

"لبناء أعلى برج نحتاج إلى اللبنة األولى والقاعدة األقوى.. إن هذا ما فعلناه في المؤتمر حيث جمعنا الخبراء وأصحاب القرار تحت 
سقف واحد وهذه هي اللبنة والقاعدة القوية". هذا هو المدخل الذي بدأ نائب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
البحرينية عبدالرحيم فخرو حديثه به، لينقلنا ضمن رؤيته إلى مستقبل تلك المؤسسات، ويقول: إن هناك سلسلة مترابطة 

قوية لدينا في مملكة البحرين تواكب تطورات الرقمنة العصرية.
إن ما أنجزته بالدنا يعد بحق مفخرة لنا، والحديث هنا عن التحول الرقمي في مجاالت عديدة وحتى بالنسبة لنا كجمعية وكذلك 
لـ "اليونيسمو" ولرواد األعمال، نؤمن بأن هذا الوقت هو الذي نركز فيه الضوء على قطاعات مهمة لتتطور من خالل التطور 
الرقمي في ظل الجائحة، حيث نقلتنا عشر سنوات إلى األمام بتسريع استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الرقمية.. إذن، كل هذه 

المعطيات تؤسس لنا دوافع للنجاح والخروج من أزمة كورونا إلى حين التعافي.
ويشير إلى أن مملكة البحرين استحدثت تطبيقاتها الرقمية، ولنا أن نقدم مثاًلا على تطبيق "مجتمع واعي" ونحن نشيد به، 
ومن خالله أثبتت مملكة البحرين أنها تواكب المستجدات الرقمية بصورة متسارعة واحترافية أيًضا، وتتفقون معي في أن هذا 
المشهد برمته ال يتعلق فقط باالعتماد على الرقمنة، ولكن على كيفية التكيف بسرعة وسالسة معها للبقاء أقوياء في كل 
المجاالت.. اإلدارة، الصناعة، التعليم، الطب، وغيرها، ولنا أن نتخيل، مجرد تخيل، كيف ستكون الفوضى إذا تم إيقاف تشغيل 
جميع الهواتف المحمولة في يوم واحد.. أو توقفت شبكات األلياف الضوئية؟ وبهذا، استطعنا في مملكة البحرين أن نؤسس 

القاعدة التي تضعنا في إطار الدول المتقدمة في توظيف التكنولوجيا.

عبدالرحيم فخرو
نائب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة البحرينية
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بقراءة سريعة لتوصيات قمة البحرين السنوية التاسعة لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكون جمعية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة البحرينية، وتحت مظلة االتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )اليونيسمو(، قد أوجدت 
خطة طريق، إن جاز لنا استخدام هذا المصطلح الذي ورد في التوصيات، وجاءت كلها لتصب في البحث عن طريق نحو التيسير في 

ظروف تعسير جائحة كورونا )كوفيد 19( وما بعدها.
وفي عنوان القمة "أهمية التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتيسرة"، كما يشير رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
البحرينية عبدالحسن الديري في تالوته للتوصيات، جاءت أوراق العمل مستفيضة بشكل متقن وعميق لتتباحث في أهمية التحول 

الرقمي لتلك المؤسسات، التي تصدرتها ضرورة مواصلة تقديم الدعم المالي والتقني خالل وبعد "كورونا".

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بحًثا عن التيسير في ظروف التعسير

نحو مبادرة شراكة 
تجارية مدعومة 

حكومًيا ومتطورة 
تكنولوجيا

توحيد جهود القطاعين
ومن المهم للغاية كما اتفق المشاركون أن يتم وضع خطط استرشادية ال 
تقتصر على دولة دون أخرى، وأوصى المؤتمر بالعمل على بناء القدرات 
الالزمة  المهارات  المؤسسات  أصحاب  وإكساب  الوعي،  مستوى  لرفع 
وضع  وضرورة  التكنولوجيات،  أحدث  باستخدام  مشروعاتهم  إلدارة 
مختلف  في  األعمال  الستدامة  الرقمي  التحول  لدعم  شاملة  استراتيجية 
أزمة  لمواجهة  جماعية  طوارئ  خطة  وضع  على  والعمل  القطاعات، 
وكذلك  القطاعات،  من  العديد  غلق  ومنع  كورونا  بعد  متوقعة  اقتصادية 
جماعية  ووسائل  لتدابير  والخاص  العام  القطاعين  بين  الجهود  توحيد 
لدعم االقتصاد الوطني والدولي وتطوير البيئة التشريعية لتطوير التحول 

الرقمي.
التجارة  لتفعيل  طريق  وخارطة  استراتيجية  وضع  التوصيات  وشملت 

اإللكترونية بحيث تكون المؤسسات قادرة على االنتشار والمنافسة عالميًا، 
والتدريب  التعليم  لتقديم  ومرونة  مواءمة  أكثر  لتكون  القوانين  وتكييف 
المؤسسات  لتمكين  واالعتبار  الجائحة  فرضتها  متغيرات  مع  يتالءم  بما 
إلكترونية  قاعدة  وإيجاد  المتاحة،  االستثمارية  الفرص  من  واالستفادة 
أهميتها  وتحديد  المؤسسات  هذه  تصنيف  إمكان  مع  للمؤسسات،  وطنية 
لفترة  نموها  المتوقع  للقطاعات  دراسة شاملة  الوطني، وعمل  لالقتصاد 
لتعديل  للتيسير على رواد األعمال والمستثمرين  الجائحة؛ وذلك  ما بعد 
خطط العمل ألنشطتهم واالستثمار في القطاعات الواعدة، وطرح الحلول 
التقنية الحديثة بأسعار منخفضة تتمثل في العمل الذكي والتعلم والصحة 
بإطالق  وتختتم  االصطناعي،  والذكاء  األبعاد  ثالثية  والطباعة  الرقمية 
الحكومة  الخاص وتدعمها  القطاع  بقيادة  لتأسيس شراكة تجارية  مبادرة 

نحو االبتكار وتسهيل الحصول على تكنولوجيا التحول الرقمي.

حزم الدعم طوال عامين
وإذا ربطنا تلك التوصيات بما طرحه وزير التجارة والصناعة والسياحة 
قدمت  إذ  المسار،  ذات  البحرين سارت  مملكة  أن  الزياني، سنرى  زايد 
الحكومة دعمها لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل تقديم 
عدد من حزم الدعم طوال العامين الماضيين، كما سعت إلى الحفاظ على 
مسار النمو االقتصادي خصوصا القطاع غير النفطي، مؤكدا الدور الذي 

تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا السياق.
ومن الواضح أن دعم حكومة البحرين واضح الخطى، فالدولة ستواصل 
المناخ  وتعزيز  االقتصاد،  لدعم  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  دعم 
ضمن المبادرات طوال السنوات الماضية من بينها اتفاقية التجارة الحرة 
مع الواليات المتحدة، وصندوق العمل )تمكين(، ومركز دعم الصادرات 
منذ  دينار  مليار   3.4 نحو  لضخ  سارعت  وقد  المبادرات،  من  وغيرها 
بشكل  وساعد  االقتصاد،  من حجم   % 32 مايشكل  وهو   2020 مارس 
الدعم  حزم  من  عدد  لحقها  كما  الجائحة،  إثر  امتصاص  في  البداية  في 

للقطاعات األكثر تضررا من الجائحة.

ستكون أول من يعاني
العام  المنسق  الزياني، تطرق  الوزير  تناوله  لما  الشهادة وتأكيدا  وبمثابة 
العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )اليونيسمو(  لالتحاد 
رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري إلى أن 
الماضي من أجل مواجهة  العام  بدأت  التي  المختلفة  المالي  الدعم  خطط 
الوباء وضمان استمرارية األعمال في جميع القطاعات متواصلة، وإننا 
الوباء  مع  للتعامل  المستمر  الدعم  من  مزيدا  ونقدم  الجهود  بهذه  نشيد 
تواجه  أن  المتوقع  من  إذ  الوباء،  بعد  التجارية  األعمال  على  والحفاظ 
أزمة اقتصادية بمجرد انتهاء الوباء، فمعظم المشروعات متناهية الصغر 
تديرها  الغالب  في  أصغرها  النامية  البلدان  في  والمتوسطة  والصغيرة 
ويفتقر  الرسمي  غير  االقتصاد  في  مشبعة  قطاعات  في  وتعمل  النساء، 
معظمها إلى الحماية االجتماعية، ومن ثم فإن المشروعات متناهية الصغر 
من  وخيمة  عواقب  من  يعاني  من  أول  ستكون  والمتوسطة  والصغيرة 
أمًرا  الوظائف  استعادة االقتصاد وخلق  االنكماش االقتصادي، وستكون 

أساسيًا بمجرد انتهاء األزمة الصحية الفورية.
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ثروة من الخبرة
القنصلية  للشؤون  الوزارة  وكيل  إليه  لفت  الذي  ذلك  للغاية  مهم  جانب 
واإلدارية بوزارة الخارجية البحرينية توفيق أحمد المنصور، فالتهديدات 
فهي  منا،  ألي  بالنسبة  نوعها  من  فريدة  ليست  المؤسسات  تواجه  التي 
شائعة في جميع أنحاء العالم، وال يوجد بلد من بلداننا محصن. لذلك ال 
واسع وعميق  عالمي  تعاون  إال من خالل  اليوم  تحديات  مواجهة  يمكن 
حقيقية  شراكات  إقامة  وعبر  جيًدا،  مفهومة  أعمالنا  فيه  تكون  ومستدام 
هذه  لمواجهة  أمر ضروري  وهو  األخرى،  والبلدان  المتحدة  األمم  بين 
التحديات العالمية، ويمكن أن يكون طريقًا حقيقيًا ذا اتجاهين، مع تحقيق 
الجانبين. وبصفتها منظمة تتعامل مع قضايا متعددة  فوائد واضحة لكال 
الجنسيات، فإن األمم المتحدة ووكاالتها لديها ثروة من الخبرة إلنشاء مثل 
هذه الشراكات. وتالقت محاور المنصور مع الممثل المقيم لبرنامج األمم 
أن  التي يجب  الحكومات  إلى دور  الذي نظر  بيتيناتو،  المتحدة سيتيفانو 
تعمل على تعزيز المعرفة واالحتياجات التقنية، وهذا ال يقتصر على دولة 
دون أخرى، بل كل الدول عليها أن تستفيد من برامج وتجارب بعضها 

البعض في الرقمنة وتبادل الممارسات الناجحة.

يمثل  فهو  سنغافورة،  في  المستدامة  التنمية  مركز  على  مثاًل  وضرب 
أسماها "األبطال"  التي  الدول  الناجحة من  التجارب  لنشر  تجربة كبيرة 
في مجتمع المعرفة، ويتطلب ذلك حمالت دولية بشكل منظم، والحكومات 

عليها مسؤوليتها أيًضا كونها منظما وواضعا للمعايير.

أين الشركات الكبرى؟
من التساؤالت والمداخالت المهمة، نشير إلى ما طرحه خبير التنمية في 
الشركات  "أين دور  تساءل  الذي  المتحدة عفيف برهومي  األمم  برنامج 
الكبرى في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟"، ليقول "أنا أعمل في 
مجال االستثمار على مدى 25 سنة ولم أجد تجربة في أي دولة من جانب 
الشركات الكبرى لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وماذا يقدمون 
انتقال  لتحقيق  بل  العاملة،  األيدي  لتوظيف  فقط  ليس  المؤسسات،  لهذه 
إيجابي في مجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما نعمل عليه 
للنظر في ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الكبرى، لكن المشكلة 

ستبقى قائمة إذا تعذروا بالسياسات واألنظمة".

إجماع الخبراء: محلًيا وإقليمًيا
أما الخبراء جورج بيرد ولويزا تومار وساندرين كيركوتش فكان واضًحا 
الجلسة  في  قدموها  التي  العمل  أوراق  في  المحاور  ذات  على  تركيزهم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  بين  العمل  بينها تشبيك  الختامية، ومن 
مع المؤسسات والهيئات الحكومية ومنحها أولوية وأكثر من ذلك، وفي 
باإلقليمية  المحلية  المؤسسات  لربط  جديدة  قوة  بناء  يمكن  مرحلة الحقة 
مشترًكا  العمل  يصبح  وهنا  التجارية،  والغرف  العالمية  الوكاالت  ومع 
أن  هنا عليها  والحكومات  التحديات واالحتياجات،  قوي يشخص  كتكتل 
تلعب دوًرا استراتيجيًا يقوم أواًل على أن تكون "االستراتيجيات واضحة"، 
الوطنية  القوى  من  العاملين  وتدرب  والمخاطر  التحذيرات  وتتفهم 
المؤسسات  مع  بناء عالقات  للرقمنة، من خالل  الصحيح  االتجاه  وتفهم 

التكنولوجية في العالم، واالستعداد لرقمنة األسواق عالميًا.

لويزا تومار

عفيف برهومي جورج بيرد

ستيفانو بيتيناتوساندرين كيركوتش
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البروفيسور 
الحواج:

الفضل األكبر للقيادة 
الحكيمة وما قدمته لنا 

من دعم ورعاية
في إنجاز عالمي كبير على المستوى المحلي والعربي، 
جامعات  بين  متقدما  موقعا  األهلية  الجامعة  تبوأت 
العالم بحسب التصنيف السنوي الذي تنشره مؤسسة 
 Times Higher Education Impact( العالمية  التايمز 
بحصولها  الجامعة  تقدم  أظهر  والذي   ،)Rankings
على المركز +101 من بين أفضل 1115 جامعة مختارة 
وتحقيًقا  تأثيًرا  األعلى  هي  العالم  دول  مختلف  من 
األهلية  الجامعة  لتكون  المستدامة،  التنمية  ألهداف 
في  عالميا  عشرة  والثالثة  محليا  األولى  اإلنجاز  بهذا 
التنمية  أهداف  إلى  استناًدا  التعليم  جودة  مؤشر 

المستدامة التابعة لألمم المتحدة.

أولى  تعد  األهلية  فالجامعة  انطالقتها،  منذ  األهلية  الجامعة  التي حققتها  والنجاحات  اإلنجازات  اإلنجاز خارج سياق سليلة واسعة من  يكن هذا  ولم 
الجامعات البحرينية ولوجا إلى نادي النجوم وإحدى أوائل الجامعات المدرجة في اإلطار الوطني للمؤهالت لهيئة جودة التعليم، وأبرز الجامعات التي 
تدّرس برامج مطلوبة في سوق العمل بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، حتى أصبحت منارة وإشعاع تنوير وتنمية في محيطها المحلي 

والخليجي، وأضحى خريجوها قادة ومبدعين متميزين في مختلف مواقع العمل في القطاعين العام والخاص.
ويأتي اإلنجاز األخير في إطار تنامي اهتمام الجامعة األهلية بأهداف التنمية المستدامة ونجاحها في تحقيق شراكات واسعة في هذا المجال، بما يتسق 

مع الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 2030 الهادفة إلى جعل مملكة البحرين في موقع ريادي متقدم في مختلف الخدمات سيما خدماتها التعليمية.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس األمناء البروفيسور عبدهللا الحواج أن هذا اإلنجاز الكبير يدعو للفخر واالعتزاز، وهو ليس إنجاز 
الجامعة بأساتذتها وطلبتها منفردين، وإنما إنجاز يرجع فضله في المقام األول للقيادة الحكيمة، فلم يكن للجامعة األهلية أن تتبوأ هذه المكانة العالمية 
لوال الدعم والرعاية والمساندة والتوجيه الذي تتلقاه من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه ومن مختلف الوزارات والمؤسسات 

الحكومية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي.

إحراز االعتماد المؤسسي 
من مجلس التعليم العالي

البروفيسور
منصور العالي

من جهته، هنأ رئيس الجامعة األهلية البروفيسور منصور العالي جميع 
هو  التصنيف  هذا  أن  مبينا  اإلنجاز،  بهذا  وشركائها  الجامعة  منتسبي 
تصدرها  التي  البريطانية  التايمز  مؤسسة  تصنيفات  إصدارات  أحد 
كل  فاعلية  قياس  يتم  بحيث  عالميا،  الجامعات  أداء  لمقارنة  سنويا 
جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة، مثل التعليم الجيد، والعمل الالئق ونمو االقتصاد، والحد من 

أوجه عدم المساواة.
كما أن تصنيف التأثير يظهر التزام المؤسسة الخاضعة للتصنيف بدعم 
أهداف التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة في مجال التعليم والبحث 

العلمي ونقل المعرفة، وكذلك تجسيدها في ممارساتها الداخلية.
حققتها  التي  اإلنجازات  سلسلة  إلى  كبيرة  إضافة  اإلنجاز  هذا  ويعد 
الجامعة في األعوام األخيرة، وأهمها الحصول على االعتماد المؤسسي 
من مجلس التعليم العالي، وتصدرها قوائم الجودة المؤسسية والبرامجية 
والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  الصادرة عن  المراجعة  تقارير  بحسب 
العالمي، فضال عن  وتصدرها مواقع متقدمة في تصنيف "كيو إس" 
شراكتها المتميزة مع عدد من أعرق الجامعات العالمية وأهمها جامعة 

برونيل البريطانية وجامعة جورج واشنطن األميركية.



التعليـــم 62

إحدى ثمرات ميثاق العمل الوطني
ولم تكن الشهادات الدولية بمعزل عن الدعم والمساندة الحكومية للجامعة، 
سواء من القيادة الحكيمة التي تقدم مختلف أشكال الدعم للجامعة لالستمرار 
التعليم  والتعليم ومجلس  التربية  أو من وزارة  النجاح  وتحقيق مزيد من 
يرعى  الذي  النعيمي  ماجد  الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  بقيادة  العالي 
ثمرات  الجامعة إحدى  تعد  إذ  الجامعة،  فعاليات وأنشطة  ويدعم مختلف 
ميثاق العمل الوطني الذي دشن به عاهل البالد حفظه هللا ورعاه مشروعه 

اإلصالحي.
وتعمل قيادة الجامعة األهلية كخلية نحل وبعزيمة قويّة، لنقل الجامعة من 
المستوى الممتاز الذي تتمتع به اليوم وتتصدر من خالله المشهد المحلي، 
علمية  بحوث  وإجراء  إدخال  خالل  من  إليها،  تطمح  التي  العالمية  إلى 
بمستويات عالمية، وبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات 

التعليمية العريقة في العالم.
 

نجاح متميز في "التبادل الطالبي" الدولي
وبدأت الجامعة فعال تحقيق أهدافها وقطف بعض ثمار جهودها المتعلقة 
بتحقيق النقلة المنشودة نحو العالمية، باستقطاب أفواج من الطلبة الدوليين 
ضمن برنامج التبادل الطالبي الدولي مع عدد من الجامعات والمؤسسات 
بهذا  المهتمين  طلبتها  من  لعدد  الجامعة  وابتعاث  األوروبية،  التعليمية 
أكثر  أو  دراسي  فصل  دراسة  أجل  من  وفرنسا؛  بريطانيا  إلى  الجانب 

وتعزيز قدراتهم األكاديمية والتخصصية عبر هذا المجال.
كما خّرجت الجامعة العشرات من طلبة برنامجي الدكتوراه اللذين تقدمهما 
والخليجيين  للمواطنين  البريطانية  برونيل  جامعة  مع  بالتعاون  الجامعة 
موقع  إلى  سفر  دون  العليا  دراساتهم  استكمال  في  الراغبين  والمقيمين 
الجامعة األم في لندن، حيث يتوافر إليهم في أروقة الجامعة األهلية كل 
من  األكاديميين  والمرشدين  العلماء  توافر  ناحية  من  المطلوب  الدعم 
أصحاب الخبرة التدريسية في أرقى جامعات العالم، فضال عن المصادر 
الجامعة  مكتبة  توفرها  التي  الضخمة  البيانات  وقواعد  والعلمية  البحثية 
لجميع طلبتها ومنتسبيها دون أدنى تعقيد، وهو ما أهلهم لكتابة دراسات 
على أعلى المستويات العلمية والبحثية، حظيت بإشادة واهتمام الكثير من 

المختصين والخبراء في جامعة برونيل لندن نفسها.
 

خريجو األهلية يتبوأون أعلى المواقع القيادية
وقد خرجت الجامعة 15 فوجا من الطلبة، تبوأ عدد منهم أرقى المواقع 
فيما  والخاصة،  الحكومية  والمؤسسات  الوزارات  من  عدد  في  القيادية 
قيمة  إلى االستقالل بمشروعات ومبادرات خاصة قدمت  انحاز آخرون 
مضافة لالقتصاد وأسهمت في توفير وظائف جديدة والتقدم بعجلة اإلنتاج 
لألمام. وقد تألق عدد من خريجي الجامعة األهلية بإبداعاتهم وابتكاراتهم 
الجوائز  من  كبير  بعدد  فازت  التي  الحواج  أمينة  كالمخترعة  الخالقة 

مجال  في  العالجية  الخدمات  تطوير  في  بمخترعاتها  وأسهمت  العالمية 
العالج الطبيعي.

الطموح الكبير الذي يمتلكه الرئيس المؤسس للجامعة األهلية البروفيسور 
عبدهللا الحواج في وضع الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى 
5 جامعات خاصة  أفضل  تكون ضمن  وأن   ،2030 العام  بحلول  العالم 
يقابله  طموح  هو  المقبلة،  القليلة  السنوات  خالل  المنطقة  مستوى  على 
عمل متواصل في خطط استراتيجية تتم عملية مراجعتها باستمرار، فيما 
تستعين الجامعة ألجل تحقيق ذلك باستقطاب علماء وأساتذة على مستوى 
الجامعات ومن مختلف  تدريسية وبحثية في أعرق  اكتسبوا خبرة  عاٍل، 
البرامج  ونوعية  جودة  على  الشديد  الحرص  مع  والجنسيات،  البلدان 
األكاديمية والبحث العلمي ومستوى التدريس، والنجاح في اجتذاب نخبة 

من الطلبة المتميزين أيًضا.

منح تصل إلى 50 % لعدد من شرائح المجتمع
لطلبتها  الجامعة  تقدمها  التي  الجزئية  المنح  نظام  عليه  يساعد  ما  وهو 
وذوي  األيتام  الطلبة  إلى  باإلضافة  والمبدعين،  والمتميزين  المتفوقين 
االحتياجات الخاصة والعاملين في الصفوف األمامية في مكافحة الجائحة 
وأبنائهم. كما تتيح الجامعة لجميع طلبتها االستفادة من منحها الجزئية لمن 

يحققون معدالت متقدمة أثناء دراستهم الجامعية.
في  الجامعة  عزم  العالي  منصور  البروفيسور  الجامعة  رئيس  ويؤكد 
مع  التوافق  وشديدة  متميزة  جديدة  برامج  طرح  في  المقبلة  السنوات 
بالبحث  االرتقاء  إلى  الرامية  الجهود  ومواصلة  العمل،  سوق  متطلبات 
العلمي بين األساتذة والطلبة والتركيز على البحوث التي تخدم البحرين، 
الجامعة  لتخرج  والتعلم  التعليم  في  الطرق  أرقى  استخدام  إلى  باإلضافة 

طلبة متميزين، مبدعين، ورواد أعمال منتجين.
 

برامج متميزة وشديدة التوافق مع متطلبات سوق العمل
التربية  وزير  بقيادة  العالي  التعليم  مجلس  جهود  أن  إلى  العالي  ويشير 
والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي ذات أثر بالغ في تنسيق البرامج 
وتنوعا  تميزا  الخريجين  يمنح  بما  العالي  التعليم  مؤسسات  تقدمها  التي 
يساعد على انخراطهم السلس في سوق العمل، وخلق وظائف جديدة في 
مؤسسات  في  المطروحة  المتشابهة  البرامج  إشكالية  ومعالجة  السوق، 

التعليم العالي.
ينتظم  إذ  البحرين،  مملكة  في  خاصة  جامعة  أول  األهلية  الجامعة  وتعد 
فيها اليوم نحو 2000 طالب وطالبة، يدرسون في 5 كليات علمية، هي: 
العلوم اإلدارية والمالية، وكلية اآلداب  المعلومات، كلية  كلية تكنولوجيا 
تهدف  إذ  والبحوث.  العليا  الدراسات  وكلية  الهندسة،  وكلية  والعلوم، 
العالية  التعليم ذي الجودة  الجامعة منذ نشأتها إلى تقديم نموذج راق من 

في إطار تعزيز الدور الريادي لمملكة البحرين في مجال التعليم العالي.
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األستاذ الدكتور
غســان عــواد 

رئيس جامعة العلوم التطبيقية

نركز على دعم الطالب معنويا وماديا 
وأكاديميا ومعرفيا

ومنذ  استطاعت  حيث  البحرين،  مملكة  مستوى  على  الرائدة  الخاصة  الجامعات  من  واحدة  التطبيقية  العلوم  جامعة  تعتبر 
أعينها  نصب  واضعًة  المملكة،  في  والعلمية  األكاديمية  المؤسسات  بين  متقدمة  مرتبة  تحتل  أن   2004 بالعام  تأسيسها 
استراتيجية عمل متكاملة تتمحور حول هدف كبير، وهو أن يكون لها االسم البارز على خارطة الجامعات العربية والعالمية، 
علمًيا وأكاديمًيا وإدارًيا. وفي طريقها إلى هذا الهدف نـجحت الجامعة في تحقيق سلسلة طويلة من اإلنـجازات المحلية والعربية 
والعالمية خالل السنوات الماضية، لتكون بذلك صرًحا علمًيا متميًزا وشريكا فاعًلا باالرتقاء بنوعية التعليم في مملكة البحرين 
من خالل اعتماد المعايير الوطنية والدولية لجودة التعليم وتطوير خططها ومناهجها بما يتالءم مع التطورات العالمية لتلبية 

احتياجات المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي.

ويرى رئيس الجامعة األستاذ الدكتور غسان عواد أن هذه اإلنـجازات التي 
حققتها الجامعة لم تأِت وليدة الصدفة، بل جاءت نتاج لعمل طويل قامت 
واالستراتيجيات  البرامج  تطوير  على  الجامعة  إدارة  به وركزت خالله 
طريق  عن  العالم  في  المتالحقة  والعلمية  البحثية  للمتغيرات  المواكبة 
طرح برامج ذات صفة علمية تخدم عملية التنمية على جميع األصعدة، 
اهتمام  محور  أن  كما  والمعلوماتية،  واإلدارية  والسياسية  االقتصادية 
الجامعة ينصب على إعداد الطالب علميًا ونفسيًا واجتماعيًا عبر إدخال 
برامج المهارات الحياتية التي تكسبه أسلوبا متميزا في التعامل مع أستاذته 

وزمالئه. 

ربط النظرية بالتطبيق
تضم الجامعة أربع كليات هي كلية العلوم اإلدارية وكلية الحقوق وكلية 
المتنوعة  البرامج  الهندسة، وتطرح مجموعة من  والعلوم وكلية  اآلداب 
البكالوريوس  برامج  في  تتلخص  والماجستير  البكالوريوس  درجتي  في 
والمحاسبة،  المالية  والعلوم  والمحاسبة،  األعمال،  وإدارة  الحقوق،  في 
والعلوم السياسية، ونظم المعلومات اإلدارية، وعلم الحاسوب، والتصميم 
القانون،  في  الماجستير  وتخصصات  الداخلي  والتصميم  الجرافيكي، 
والقانون التجاري، وإدارة األعمال، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة 
خاللها  من  يحصل  التي  البريطانية  البرامج  إلى  باإلضافة  والتمويل، 
الطالب على شهادة بكالوريوس بريطانية من جامعة لندن ساوث بانك في 

تخصصات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية.
ويشير رئيس الجامعة إلى أن الدراسة في الجامعة تعتبر تطبيقية، وتعتمد 
على المهارات، بما يسهم في تخريج قادة لديهم مهارات التواصل والقيادة 
المطلوبة  المهارات  يمتلك  الذي  الخريج  على  التركيز  عبر  واإلدارة، 

لسوق العمل، وروح ريادة األعمال مع الشهادة.
العلوم  تخصص  تقدم  التي  البحرين  في  الوحيدة  تعتبر  الجامعة  أن  كما 
الدبلوماسي،  الحقل  في  العمل  على  قادرا  طالبا  وتخرج  السياسية 
والمؤسسات اإلعالمية العامة والخاصة، والمؤسسات السياسية، ومراكز 
البحوث والدراسات، والمنظمات اإلقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع 
المدني، ويستطيع أن يحلل المعلومات ويتخذ قرارات ويعمل على وضع 

سياسات وفق إطار تحليل علمي.

البرامج  نوعية  على  التركيز  على  تأسيسها  منذ  دأبت  أيًضا  الجامعة 
المعرفي  التنوير  على  التركيز  مبدأ  باعتماد  تتميز  بحيث  وجودتها 
للطلبة من خالل استراتيجية اعتماد المناهج التي تضع الطالب في قلب 
العملية التعليمية، والعمل على توفير المواد الدراسية التي تواكب أحدث 
المتغيرات والدراسات الحديثة في المجاالت المختلفة، وتوفير المختبرات 

للطالب،  الدراسية  العملية  من  تعزز  التي  المتطورة  الدراسية  والقاعات 
إضافة إلى حرص الجامعة على توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة 

في العملية الدراسية لتحفيز اإلبداع والمعرفة التقنية لدى الطلبة.

إنجاز وتميز 
اإلنجازات  من  العديد  بتحقيق  الماضية  الفترة  خالل  الجامعة  نجحت 
على مختلف المستويات األكاديمية واإلدارية، لعل أهمها الحصول على 
االعتماد المؤسسي من مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين، واستيفاء 
إلى  إضافة  والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  قبل  من  المؤسسية  المراجعة 
تصنيف الجامعة ضمن أفضل 600 جامعة على مستوى العالم في تصنيف
QS World University Rankings 2022 من بين 1300 جامعة 
شاركت في التصنيف، وتصنيفها ضمن قائمة أفضل 150 جامعة ناشئة 
تحت عمر 50 سنة على مستوى العالم ومن بين أفضل 17 جامعة عربية 
في ذات التصنيف للعام 2021، وحصولها على المرتبة 29 عربيًا بحسب 
تصنيف QS للجامعات العربية 2021، كما أن الجامعة أول جامعة في 
البحرين تحصل على أربع نجوم في تصنيف Stars QS العالمي، إضافة 
إلى حصول الجامعة على المرتبة 484 عالميًا بتصنيف الجرين ماتريك 
 401+ الترتيب  في  الجامعة  كما ظهرت  الخضراء،  للجامعات  العالمي 
أهداف  وتحقيق  التأثير  في  العالي  للتعليم  العالمي  التايمز  تصنيف  في 
التنمية المستدامة للعام 2021، وتوجت تعاونها مع أكاديمية التعليم العالي 
كمركز  اعتمادها  يتم  البحرين  في  جامعة خاصة  أول  لتكون  البريطانية 
الجامعة، حيث  داخل  التدريس من  هيئة  أعضاء  لتدريب  معتمد  تدريبي 
حصل أكثر من 100 أكاديمي وإداري من الجامعة على شهادة الزمالة 

والزمالة المتقدمة والزمالة األساسية من األكاديمية.
العربية  الجامعات  أوائل  ومن  البحرين  في  جامعة  أول  الجامعة  وتعتبر 
التي تحصل على شهادة اآليزو الخاصة بأنظمة إدارة المؤسسات التعليمية 
في  اآليزو  شهادة  على  حصولها  إلى  إضافة   ،"ISO21001:2018"
العلوم  جامعة  في  للطالب  اإلداري  الدعم  وتقديم  اإلداري  العمل  مجال 

التطبيقية "ISO9001:2015"، لثالث سنوات متتالية. 

واعتماد  األردن  في  الرسمي  االعتراف  نيل  في  الجامعة  ونـجحت 
والماجستير.  البكالوريوس  درجتي  في  لطلبتها  تقدمها  التي  المؤهالت 
القطاع  المركز األول عن  الجامعة  المسابقات فحصدت  أما على صعيد 
الحكومية  للمباني  تزيين  ألجمل  العاصمة  محافظة  مسابقة  في  التعليمي 
والخاصة للسنة السادسة على التوالي، كما تم تكريمها في المركز الثاني 
عن القطاع التعليمي من قبل محافظة العاصمة، نظير دورها ومشاركتها 

في تنفيذ البرامج التطوعية للمحافظة خالل العام 2020.
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”العلوم التطبيقية”... 
الجامعة الخاصة األولى 
على مستوى مملكة 

البحرين بحسب تصنيفات 
QS العالمية

على  الجامعة  طالب  حصل  الطلبة،  مستوى  وعلى 
جائزتين من أصل عشر جوائز تم منحها في مسابقة 
الشباب  األعمال  لرواد  عشرة  الثالثة  العرب  إنـجاز 
التي عقدت في سلطنة ُعمان في نوفمبر 2019، حيث 

حصد الطلبة جائزة أفضل منتج عرض في الدورة ضمن الجوائز الرئيسة 
الثالث المقدمة من مؤسسة إنـجاز العرب، كما حصدوا جائزة تحدي بوينغ 
المقدمة من شركة بوينغ العالمية )جائزة STEM(، ومنتج رواد األعمال 
للعام 2019، وقد شارك الطالب في هذه المسابقة بعد فوزهم في المسابقة 
بتنظيم من مؤسسة  أقيمت  التي   2019 األعمال  للشباب رائدي  السنوية 
إنـجاز البحرين، حيث حصد الطلبة جائزة أفضل شركة لفئة الجامعات 
التواصل  للمستخدمين  يتيح  الذي  )الفزعة(  الذكي  تطبيقهم  عن   2019
بين مالكي السيارات والجهات المختصة بصيانتها والعناية بها. هذا وفاز 
لبرنامج  األولى  الثالثة  بالمراكز  والعلوم  اآلداب  كلية  من  ثالثة طالب 

."Perfume Carafe" التصميم في مسابقة تصميم زجاجة عطر

أما على الصعيد الرياضي فقد حقق فريق الجامعة لكرة القدم لقب النسخة 
لقب  الجامعة  طلبة  حصد  كما  للجامعات،  الوطني  الدوري  من  األولى 
الطائرة  الكرة  منافسات  وفي  البطولة،  في  العب  أفضل  ولقب  الهداف، 
حل فريق الجامعة بمركز الوصيف، أيًضا حصدت الجامعة لقب بطولة 
طالب  خالل  من  متتاليتين  لسنتين  الطاولة  لتنس  البحرينية  الجامعات 

الجامعة والعب المنتخب الوطني راشد سند.

واحدة من أفضل 150 جامعة ناشئة على مستوى العالم
 ،2022 للعام  عالميًا  جامعة   600 أفضل  الجامعة ضمن  تصنيف  شكل 
ومن بين أفضل 150 جامعة ناشئة في العالم للعام 2021 إضافة مهمة 
من  المتقدم  المركز  هذا  على  أن حصولها  المتميزة، وال شك  لمسيرتها 
قبل المراكز العالمية المتخصصة بتصنيف الجامعات يجعل منها تتميز 
بقدرة وكفاءة المنافسة مع نظيراتها العالمية، وهو دليل على ما تقوم به 
البحثية  للمتغيرات  المواكبة  الجامعة  واستراتيجيات  لبرامج  تطوير  من 

والعلمية المتالحقة في العالم.

واحدة من أفضل 600 جامعة على مستوى العالم
العالم في  700 جامعة على مستوى  بين أفضل  تم تصنيفها من  بعد أن 

تصنيف QS World University Rankings 2021 تقدمت الجامعة 
في نفس التصنيف للعام 2022، لتحصد المركز 591-600، ولتكون من 
بين أفضل 600 جامعة عالمية. وعن هذا اإلنجاز يقول رئيس الجامعة إنه 
يشكل إضافة مهمة لمسيرة الجامعة المتميزة، مؤكًدا أنه يعزز من سمعة 
والتميز  لألفضلية  دائًما  وتسعى  متقدمة  األساس  في  هي  التي  الجامعة 
أكاديميًا ومهنيًا، ما يجعل إدارة الجامعة على يقين بكفاءة الكادر التعليمي 
عالمية  جامعات  من  أكاديمية  شهادات  بعضهم  يمتلك  الذين  واإلداري، 
للجامعة من قبل  الذي تم منحه  المتقدم  المركز  مرموقة، منوهًا بأن هذا 
المراكز العالمية المتخصصة بتصنيف الجامعات يجعل من جامعة العلوم 
التطبيقية جامعة تتميز بقدرة وكفاءة المنافسة مع نظيراتها العالمية، وهو 
دليل على ما تقوم به من تطوير لبرامج واستراتيجيات الجامعة المواكبة 

للمتغيرات البحثية والعلمية المتالحقة في العالم.

سفراء الجامعة قرابة 3000 طالب و 5500 خريج 
تأسيسها  منذ  الجامعة  أن  كما  وطالبة،  طالب  آالف   3 قرابة  بالدراسة  ينتظم 
مستوى  مؤهلون وعلى  5500 خريج جميعهم  يقارب  بما  العمل  رفدت سوق 
عاٍل من األكاديمية والعلمية والمهنية، األمر الذي يمثل اعتزاًزا كبيرا للجامعة، 
وهم بمثابة سفراء لها في البحرين وفي دول عدة، كما يشغل بعضهم مناصب 

مرموقة، األمر الذي يظهر الصورة الحقيقية للجامعة وقدرتها األكاديمية.

دعم الطالب
تحرص الجامعة على مساعدة طلبتها ودعمهم معنويًا وماديًا، إيمانًا منها 
بحق الطالب في التعليم، إذ تقدم مجموعة من المنح الدراسية لطلبتها تتمثل 
في المنح الدراسية للمتفوقين في الثانوية العامة، والمنح الدراسية للطلبة 
المتفوقين أكاديميًا، والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين رياضيًا، والمشاركين 
في أندية الجامعة الرياضية، والمنح الدراسية لألقارب، وأخيًرا صندوق 
دعم الطالب الذي يهدف إلى تقديم الدعم والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين 

والمتعثرين من مختلف فئات المجتمع بنسب تصل إلى 100 %.

تعزيز االبتكار وريادة األعمال
وتطبيقها  بالنظريات  تؤمن  الجامعة  إدارة  أن  األستاذ غسان عواد  يؤكد 
على أرض الواقع، سواء في التعليم أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع، 
فإن  لذلك  تخرجهم،  قبل  الطلبة  لتدريب  كبيًرا  اهتماًما  الجامعة  تولي  إذ 
حصولهم  فرص  من  يزيد  للطلبة  المتميز  والعملي  األكاديمي  المستوى 
على الوظائف المتميزة في سوق العمل؛ نظًرا لما يتمتعون به من مهارات 
وقدرات عملية تساعدهم على التميز وتبوء المراكز الحيوية في أعمالهم، 
وريادة  االبتكار  مفهوم  تعزيز  على  األكاديمية  عملياتها  في  تركز  كما 
األعمال لدى الطلبة، من خالل مركز حاضنات األعمال، الذي يركز على 

تطوير قدرات الطلبة في مجال الريادة واإلبداع، بما 
يؤهل الخريجين ويكسبهم المهارات المطلوبة لتأسيس 

مشروعاتهم الخاصة وإدارتها.
الجزيل  بالشكر  متوجهًا  حديثه  الجامعة  رئيس  وختم 
بحضرة  متمثلة  للبالد  الحكيمة  القيادة  إلى  والعرفان 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الملكي األمير سلمان  المفدى، وصاحب السمو  البالد 
الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن 

حفظه هللا.
سعادة  والتعليم  التربية  وزير  إلى  بالشكر  تقدم  كما 
الدكتور ماجد بن علي النعيمي، والدكتورة الشيخة رنا 
لمجلس  العام  األمين  خليفة  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالي، وأعضاء مجلس التعليم العالي واألمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي على جهودهم الحثيثة في تطوير 
المنظومة  دعم  على  الدائم  ودأبهم  بالبحرين  التعليم 
مركًزا  البحرين  لجعل  الرؤية  يحقق  بما  التعليمية 

معرفيًا وواحة للتعليم على مستوى المنطقة.

سلسلة من الكتب واإلصدارات الفكرية للجامعة
العلوم  جامعة  رسالة  ضمن  علميا  المحكمة  الكتب  تأليف  عملية  تقع 
التطبيقية في دعم البحث العلمي والتأليف ألعضاء هيئة التدريس العاملين 
في الجامعة، ومنذ تأسيسها أصدرت الجامعة سلسلة من الكتب والمؤلفات 
واإلنتاجات الفكرية ألساتذة الجامعة بلغت 60 كتابًا ومؤلفًا، وهي عبارة 
تأليف  من  والفنون  والسياسية  واإلدارية  القانونية  الكتب  من  سلسلة  عن 
أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة واألساتذة المتعاونين لديها، هذه 
على  عدة  دراسية  مساقات  تغطي  عدة  مجلدات  على  تحتوي  المؤلفات 
نحو يغطي مختلف المهارات المعرفية والذهنية والعملية والتحويلية وفق 

معايير الجودة المتعارف عليها.
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مدرسة الرجاء
 تحتفي بتخريج الفوج 14 لسنة 2021

احتفلــت مدرســة الرجــاء بتخريج الفــوج الرابع 

التواصــل  منصــة  عبــر   2021 لســنة  عشــر 

االجتماعي. وقال مدير المدرسة جوشوا بيركنز 

في كلمة بالمناســبة "بالرغــم من الصعوبات 

التــي مر بها الجميع فــي ظل جائحة كورونا، إال 

أنني أفتخر وأعتز بطالبي الذين واجهوا المحنة 

بكل صبر وشــجاعة، وقدمــوا أفضل ما لديهم 

بتفاٍن وإصرار! ســواء بالمشــاركة في مؤتمرات 

البرامــج  إكمــال  أم  المتحــدة  األمــم  نمــوذج 

والــدروس عبر منصــة زووم أو لبس الكمامات 

والحضــور إلــى المدرســة. لقــد قامــوا بتحقيق 

وإنجاز خطوات جبارة في خطة ســير تعليمهم. 

إن هذا اإلنجاز يبين لنا أن طلبة مدرســة الرجاء، 

وكمــا عودونا، لديهم المقدرة على التكيف مع 

أي ظــرف، وعندمــا يحيــن موعــد دخولهم إلى 

الجامعة سيقومون بتقديم إنجازات عديدة.

تعد هذه الســنة أيضا ســنة عزيــزة لدي، فهي 

آخر سنة لي مديرا لمدرسة الرجاء.

لقــد بــدأت أيضــا قبل 14 ســنة مع هــذا الفوج 

عندما كانوا في الحضانة بالمدرســة، وقد شاء 

القــدر أن تكــون آخر ســنة لنا بالمدرســة. مقدر 

لنــا أن نترك المدرســة معا وفــي نفس الوقت 

ولكننــا نذهب بــكل فخر حامليــن معنا القوة 

والجهوزيــة لتقديــم أفضــل مــا لدينــا لجعــل 

مدير مدرسة الرجاء جوشوا بيركنزمجتمعاتنا مكانا أفضل للجميع".
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مدرسة الرفاع فيوز الدولية
والسرور تشهد حفل تخريج الفوج السادس 2021 الفرح  من  أجواء  وسط 

الدولية  فيوز  الرفاع  مدرسة  نظمت 

لطلبتها  االفتراضي  التخّرج  حفل 

2021 بمشاركة  السادس  الفوج  من 

الهيئتين  وأعضاء  األمناء  مجلس 

و26  بالمدرسة،  والتعليمية  اإلدارية 

خريجا.

طابور  بعرض  التخّرج  حفل  وبدأ 

السالم  عزف  تم  وبعده  الخريجين، 

الذكر  من  آيات  وتالوة  الملكي، 

محمد  الخريج  الطالب  تالها  الحكيم 

مديرة  ألقت  ثم  عبدالملك،  عاطف 

المدرسة السيدة تارا وودبي الكلمة 

الهيئة  كلمة  تلتها  االفتتاحية، 

دارا  السيدة  ألقتها  التعليمية 

مجلس  رئيس  ألقى  كما  ليفرس، 

الدولية  فيوز  الرفاع  مدرسة  أمناء 

السيد عاطف أحمد عبدالملك كلمة 

مجلس األمناء. وقامت مديرة المرحلة 

دانييل  السيدة  بالمدرسة  الثانوية 

التفّوق  شهادات  بمنح  بنكرتون 

وتسليم  المتفوقين  للخريجين 

الذين  الطلبة  إلى  المدرسة  أوشحة 

الخريجين  عدد  وبلغ  استحقوها، 

لهذا الفوج 26 طالًبا وطالبًة.
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فــي   ليلــة   اســتثنائية   كســرت   كل   التوقعــات،   احتفلت   مدرســة  
 البيــان   بتخــرج   الفــوج   27   الــذي   ضــم   75   طالبــا   وطالبــة،   وذلــك  
 بحضــور   رئيس   مجلس   األمناء   الدكتورة   الشــيخة   مي   العتيبي.  
 وسينتقل   الطلبة   الخريجون   بعد   التخرج   إلى   عدد   من   الجامعات  

 المرموقة   في   البحرين   ومنطقة   الخليج   العربي   ودول   العالم . 

حضــر   الحفــل   األكثــر   تنظيمــا،   الــذي   أقيــم   فــي   حلبــة   البحريــن  
 الدوليــة،   أكثــر   مــن   200   ســيارة   تــم   ضبــط   عمليــة   وقوفهــا   بما  
 يتناســب   مــع   االحتــرازات   الصحيــة   الوقائيــة   من   فيــروس   كورونا  
 مــن   حيــث   التباعــد   االجتماعــي   وااللتــزام   بالوقــوف   فــي   المواقع  

 المحددة   ولبس   الكمامات   الطبية . 

ليلة تخرج بحرينية استثنائية في

مدرسة البيان
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Bottega Veneta شنطة كتف "تشاين كاسيت"
معدنية  حلية  المميز،  إنترشياتو  ماكسي  تصميم 
بلمعان ذهبي، حمالة كتف بسلسلة حلقية، قالب علوي، 

غلق مغناطيسي. الخامة: الجلد.

إطالالت مختلفة لتنسيقها مع 
 Bottega Veneta 6شنطة
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تسريحات شعر رائعة 
لفصل الصيف

ارتفاع  مع  خصوصا  للغاية،  صعبة  مهمة  الشعر  بتسريحة  االهتمام  يصبح  الصيف،  فصل  حلول  مع 
درجات الحرارة والرطوبة. فمعظم سيدات العالم العربي يعانين من مشكلتي تطاير الشعر والتصاقه 

بالبشرة نتيجة التعرق، ما يسبب تلف تسريحة الشعر وفقدان رونقها.
لذا سنسهل عليك مهمة التغلب على حرارة الصيف. تسريحات سهلة يمكنك القيام بها في المنزل 

دون الحاجة للذهاب إلى الصالونات.

• التموجات الشاطئية الطويلة

• ذيل متموج

• قصة الـ Lob المبتلة أسهل التسريحات

• قصات الشعر القصيرة

• الكعكة العالية 

• الضفيرة الجانبية

Faux Bob تسريحة الفو بوب •

• تسريحة ذيل الحصان المرفوع 

عصابة  مع  العفوية  الكعكة  تسريحة   •

الرأس

• تسريحة الكعكة الفوضوية

• تسريحات شعر بسيطة ذيل الحصان

• تسريحة الشعر المبلل 

• تسريحة نصف الكعكة

• تسريحة الكعكة الُمضفرة

• تسريحة ذيل الحصان الُمضفر

• تسريحة الضفيرة الفرنسية المزدوجة

• التسريحة المرفقة بفوالر الشعر
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األظافــــر
عنوان أنوثتك واهتمامك بنفسك

العناية بأظافر القدمين واليدين ال تتطلب منك كثيرا من الوقت أو الجهد سواء قمِت بذلك بنفسك أو عند المتخصصين، 
ولكن في النهاية ستكون النتيجة مبهرة، فكالهما يدل على مدى أنوثتك واهتمامك بنفسك. وفي فصل الصيف تزداد الحاجة 
لالهتمام باألظافر لتعرضك الدائم للماء والرمال خصوصا على البالج مما يضر بهما، ويسبب تقصفهما. كما ُتصاب كفاك أحيانا 

ببعض البقع اللونية والجفاف وظهور التجاعيد نتيجة التعرض الزائد للشمس، ما يتطلب االهتمام بهما.

التقشير
الهدف األول منه نعومة الكعبين وتنظيفهما خصوصا مع ارتداء الحذاء 
احترسي  ولكن  قدميك.  جمال  على  يؤثر  ال  حتى  الصيف  في  المفتوح 
حماية  تعد  بانتظام  منها  بالتخلص  نقوم  التي  للكعبين  السميكة  فالطبقة 
وليس  الكعبين  أسفل  الخشن  الجلد  تسوية  هو  إذن  الهدف  لهما.  طبيعية 
كحته، بمعدل مرة أو مرتين أسبوعيا، فكلما زاد عدد مرات التقشير زاد 

سمك الجلد بدفاعه عن صورته الطبيعية.

يفضل القيام بالتقشير بعد وضع القدمين قليال في الماء حتى يكون الجلد 
مبتال فيسهل كحته دون حدوث التهاب. وزعي كريم التقشير على أصابعك 
حدة  على  قدميك  أصابع  من  إصبع  كل  ثم  وأعالها  القدم،  أسفل  ودلكي 

لتنظيف سطح األظافر.

ضعي كمية أكبر من الكريم على كف اليد واستخدميها في تدليك المناطق 
افركيهما  ثم  جيدا  القدمين  وجففي  اشطفيها  ثم  كالكعبين  خشونة  األكثر 
بالحجر أو المبشرة الخاصة بالقدمين للتخلص من الخاليا الميتة وإكساب 

كعبيك ملمسا أكثر نعومة.

الترطيب
عادة ما تكون منطقة الكعبين وأسفل القدمين أكثر جفافا من باقي جلدك 
وأحيانا  يوميا،  بترطيبها  العناية  يتطلب  ما  اليومي،  لالحتكاك  لتعرضها 

مرتين في اليوم الواحد.

البشرة  لترطيب  المستخدم  السائل  الكريم  استخدام  يمكنك  الصباح  في 
من  البد  المساء  وفي  للعناية.  الكافي  الوقت  لديك  يكن  لم  إذا  خصوصا 

مع  النباتية  والزيوت  الجلسرين  على  يحتوي  منتج  باستخدام  تغذيتهما 
جفاف  شدة  من  تعانين  كنت  إذا  أما  األعماق.  إلى  تتغلغل  حتى  تدليكها 
يستفيد  الكريم حتى  توزيع  بعد  القطني  الجورب  ارتداء  فيفضل  الكعبين 

الجلد منها طول الليل.
على  ووزعيها  لتدفئتها  وافركيها  يدك  كف  في  الكريم  من  كمية  ضعي 
القدم كلها من أسفل، ومن أعلى مع التأكيد على المناطق األكثر خشونة 
كالكعبين وعظمتي القدم مع التدليك في حركة دائرية، وتدليك كل إصبع 

على حدة في كل االتجاهات وبين األصابع بعد تجفيفها جيدا.

التخلص من الرائحة الكريهة
تحتوي القدمان على غدد عرقية كثيرة، ما يسبب الرائحة الكريهة أحيانا 
بين  ما  خصوصا  الفطريات  ظهور  يسبب  كما  بها،  العناية  إهمال  عند 

األصابع إذا لم يتم تجفيفها جيدا السيما مع كثرة الوضوء.

وفي فصل الصيف تزداد الحاجة الستخدام منتجات تساعد على امتصاص 
رائحة العرق في القدمين مثل البودرة بتوزيعها على القدم أو داخل الحذاء 

السيما األحذية الرياضية.

وللتخلص من اإلحساس بسخونة القدمين وتثاقلهما في نهاية اليوم ضعي 
قدميك في الماء الدافئ والملح الخشن، كما يمكنك إضافة قليل من الزعتر 

أو الخردل لمزيد من االسترخاء وللتخلص من اإلحساس بالحكة.

العناية بالقدمين
يبذل اإلنسان ما يقدر بنحو 20000 خطوة يوميا في المتوسط خصوصا من يفضلون المشي والتسوق، وبذلك تعاني أقدامنا 
كل عام من العديد من المشكالت، ما يسبب جفافها لدى 80 % من الحاالت خصوصا في منطقة الكعبين. جلد الكعبين يكون 
سميكا وجافا ومتشققا في أحيان كثيرة السيما في فصل الصيف وال يحتاج األمر سوى العناية المنتظمة به للتخلص من تلك 

المشكالت غير الجمالية. إليك كيفية العناية بها:

الترطيب
للماء.  تتعرضين  كلما  بترطيبهما  عليك  بالجفاف  يداك  تصاب  ال  حتى 
الترطيب  فكريم  لمكوناته،  وفقا  به  الخاص  الترطيب  كريم  فصل  ولكل 
الشتوي غني بالمواد المرطبة. أما كريم الصيف فيكون سائال بحيث يمكن 

استخدامه مرات عدة في اليوم الواحد.

كما يفضل أن يحتوى كريم الترطيب الصيفي على فالتر تقي من األشعة 
لتنعيمها وفيتامين  التي تسبب شيخوخة الجلد والريتينول  البنفسجية  فوق 

"ج" إلشراقتها.

ضعي قطعة متوسطة من الكريم في كف اليد وادعكيها لتدفئتها ثم وزعيها 
تدليك كل أصبع على حدة من كل  أعلى وأسفل مع  الكف من  على كل 

االتجاهات في حركات دائرية.

تدليك بطن  األظافر مع  الزائد على  الجلد  قطنية إلزاحة  استخدمي ساقا 
إلى  أسفل  تدليكه من  فيكفي  الكف  أعلى  أما  بالضغط عليها.  الكف جيدا 

أعلى.

إعداد األظافر للطالء
أوال  بإعدادها  عليك  واليدين  القدمين  أظافر  لتلوين  الطالء  استخدام  قبل 
الستقبال الطالء. ضعي كفيك وقدميك في قليل من الماء الدافئ وجففيها 
جيدا ثم ضعي طبقة من الكريم ووزعيها على أظافرك. تخلصي من الجلد 

الزائد حول األظافر بدفعه باستخدام ساق خشبية حادة األطراف.

ثم ابردي األظافر من كل االتجاهات بحيث تكون أطوالها متساوية وناعمة 
ثم وزعي عليها قليال من زيت اللوز الناعم، ودلكيها واتركيها تجف قليال.

اختاري اللون المناسب لبشرتك ثم ابدئي في توزيع الطالء الواقي لحمايتها 
من آثار الطالء الملون عليها، واتركيها لمدة 30 ثانية، ثم قومي بتوزيع 
طبقتين من الطالء الملون على أظافرك مع ترك مدة ال تزيد على ثواٍن 

معدودة بين كل طبقة وأخرى واتبعيها بطبقة من الملمع.

ألوان هذا الصيف أكثر إشراقا من البرتقالي واألحمر والوردي الالمع مع 
األخضر واألزرق والبنفسجي الواضح. كما يمكنك استخدام اللون الذهبي 

المناسب للون بشرتك البرونزية.

العناية باليدين
الشمس والماء والصابون كلها تضر بيديك سواء في فصل الصيف أو الشتاء. ففي الشتاء تجف اليدان نتيجة برودة الجو 
ويتشقق الجلد، أما في الصيف، فماء البحر المالح والرمال وحرارة الشمس كلها تتطلب منك أيضا العناية بيديك حتى ال 

يصيبهما الجفاف والبقع اللونية. إليك طريقة العناية بهما:
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هل سيكون موسم السفر هذا العام 

مختلـــًفا.. واعــــًدا.. حـــذًرا؟

ال مهرب من كورونا... 
والموعد في وجهات 

سفر يعشقها البحرينيون

على  فعًلا  عزم  ممن  البعض،  لدى  واضحة  غير  الرؤية  أن  مع 
حتى  أو  أغسطس،  أو  يوليو  شهري  في  الصيف  هذا  السفر 
في سبتمبر إن سنحت الفرصة، غير أن البعض اآلخر اتخذ قراره 
بالفعل بل وحجز موعد سفره.. لقد أكمل تطعيمه واتفق مع 
أي  في  كورونا  من  مهرب  فال  لينطلق،  السفر  شركات  إحدى 
مكان في العالم، إال السفر هذا العام، رغم أنه مختلف وواعد 
البحرينيين  من  به  بأس  ال  عدًدا  أن  إال  الوقت،  ذات  في  وحذر 
تلك  ما  لكن،  عشقوها..  سفر  وجهات  مع  موعًدا  ضربوا  قد 

الوجهات؟ وما مؤشرات اإلقبال؟ 

تركيا تتصدر القائمة 
والبعض يشد الرحال إلى 

البوسنة وأوكرانيا
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بين دول غربية وأخرى عربية
فإن  الرحالت،  وتنظيم  السفر  مكاتب وشركات  عدد من  المسؤولين في  مع  تواصلنا  من خالل 
والبوسنة  تركيا  وتأتي  ومتعددة،  كثيرة  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  المنشورة  اإلعالنات 
إلى مصر.. شرم  ثم  اليونان..  أثينا وملقا وسانتوريني في  ثم  المقدمة،  وأوكرانيا وجورجيا في 
الشيخ واإلسكندرية في مقدمة اإلعالنات، وال يمكن إغفال ترتيبات الرحالت الدينية، فهناك رحالت 
مع  كمتوسط  دينار  و700   300 بين  تتراوح  واألسعار  المنورة"،  والمدينة  المكرمة  "مكة  العمرة 

اختالف طفيف صعوًدا أو نزوًلا.

تركيا

اليونان

المرشد السياحي 
يوسف عاشور

البوسنة

ما عساها تفعل؟ البد أن تعمل
نتحدث مع المرشد السياحي يوسف عاشور الذي يتابع ويرصد حركة السفر لهذا الموسم، 
ويبين أن اإلقبال ما يزال متذبًذا لدى بعض الشركات، وفي أخرى ضعيف جًدا، وما تزال المخاوف 
من عدوى جائحة كورونا قائمة، أضف إلى ذلك ارتفاع كلفة الرحلة من أسعار التذاكر إلى اإلقامة 

إلى األنظمة التي تتبعها بعض الدول فيما يتعلق بحماية الجميع من الفيروس.
السيما  وتركيا،  العربية  مصر  كجمهورية  وجهات  اختاروا  البحرينيين  بعض  أن  إلى  ويشير 
الشمال التركي، وهناك أيًضا رحالت وإقبال محدود ربما يتغير خالل أيام أو ال يتغير وفًقا لما 
إليها من دون  السفر  التي يمكن  البوسنة وأوكرانيا  إلى  الوضع هنا وهناك..  سيكون عليه 
تأشيرة، وما يلزم اإلشارة إليه هو أن معظم دول الوجهات ليس بها حظر باستثناء تركيا التي 
قليلة  بأعداد  بدأت  السياحية  والمكاتب  األسبوع،  نهاية  الجزئي  والحظر  الكمام  بارتداء  تلزم 
السياحية  المكاتب  بين  تعاوًنا  هناك  أن  شك  وال  تعمل!  أن  البد  تفعل..  أن  عساها  ما  لكن 

والمكاتب في الدول ذاتها للوقوف على المستجدات أوًلا بأول.

مصر
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سالمة الناس قبل الربح
يتحدث مدير "الربيعة لتنظيم الجوالت السياحية" هاشم ربيعة عن وضع ال مثيل له خالل العام 
الماضي في موسم السفر، الذي اختفى أصًلا من على الخارطة السياحية في كل بلدان العالم وفي أوج 
إال أن الكثير من  القيود،  الرغم من تخفيف بعض  العام على  أيًضا هذا  جائحة كورونا، وعن وضع صعب 
الناس، من أصحاب المكاتب والمشروعات وغيرهم، تضرروا وبعضهم أصبح في حالة إفالس، إال أن الحياة 
تستمر.. ونحن كأصحاب مشروعات البد وأن نعمل ونسعى، ولهذا، نقدم ما تيسر من عروض سياحية 

لموسم صيف هذا العام.
أما عن  "انطاليا، اسطنبول، دبي"،  تركيا  إلى منتجع سياحي في  رحلة شاملة  المثال  لدينا على سبيل 
االستعدادات والتحضيرات فأختصرها لك بالقول إننا هذا الموسم ال نتمكن من تسجيل إال العدد القليل.. 
السابقة  السنوات  في  مثًلا،  السفر..  في  يرغب  من  لدينا  توافر  إن  وهذا  الربع،  بل  النصف،  لك  أقول  لن 
حين نجمع 40 مسافًرا فاليوم ال يمكن أن نتجاوز 10 إلى 15 مسافًرا فقط، مع تأكيد العديد من اإلجراءات 
وفي  وأثناءها  الرحلة  خالل  االحترازية  باإلجراءات  وااللتزام  التطعيم  على  كالحصول  المطلوبة  الرسمية 
أعلنت  المكاتب والشركات ستنظم رحالتها كما  أن  اإلقبال فأعتقد  أما عن  ثابتة،  العودة، فكلها  طريق 

وفق ما تيسير من إقبال.
الحجز سألناهم، هل  600 غرفة، وقبل  إليه وهو يحوي  خذ مثًلا تجربتي: حجزت للمنتجع الذي سنسافر 
ستكون كل هذه الغرف مفتوحة ومتاحة للمسافرين؟ فأبلغونا بأن 120 غرفة فقط متاحة في المنتجع، 
والعدد األكبر مغلق، وهذا األمر جعلنا نحجز معهم ألن اإلدارة في هذا المنتجع مهتمة بسالمة الناس قبل 
الربح، ونحن أيًضا تهمنا سالمة الناس قبل أي أمر آخر"، ونتمنى أن تكون المواسم في السنوات المقبلة 

أفضل بعد أن يمن اهلل علينا وعلى كل العالم بانتهاء جائحة كورونا بسالمة الجميع.

مدير "الربيعة لتنظيم 
الجوالت السياحية"

هاشم ربيعة 

استقبلنا االستفسارات.. قدمنا العروضانطاليا
مع  اتصاالت  خط  الموسم،  حلول  قبل  والسياحة"  للسفر  "الديري  مكتب  وخصص 
ممثل  يشير  كما  وبالفعل،  وتساؤالتهم،  استفساراتهم  لتلقي  السفر  في  الراغبين 
المكتب حسن عباس، فإن العروض معدة لوجهات عدة أهمها تركيا، البوسنة، أوكرانيا، 

جورجيا، وكذلك أذربيجان.
ويشير إلى أن اإلقبال بالطبع ليس هو المأمول، ومكاتب الشركة في البحرين، سيهات، 
األحساء، الطرف، الهفوف بالمملكة العربية السعودية تعمل وفق النظام الذي وضعناه 
لموسم هذا العام، لكن تلك الوجهات التي أشرنا إليها هي الوجهات األكثر طلًبا، حتى 
من قبل العام 2020 وبداية جائحة كورونا، إذ كان اإلقبال بالسنوات التي سبقتها على تلك 
والشعب  الخالبة  والمناظر  السياحية  اإلمكانات  منها  األسباب  من  لكثير  كبيًرا  الوجهات 
المضياف، وبالتأكيد سنعمل طيلة الموسم وفق اإلجراءات والضوابط التي وضعتها بالدنا 
آمنة  بأجواء  المسافرون  يحظى  أن  ونتمنى  إليها،  التي سنسافر  الدول  وكذلك ضوابط 

سليمة في الحل والترحال.

ممثل "الديري 
للسفر والسياحة"

حسن عباس

أذربيجان

جورجيا
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قهوة دالغونا

• ملعقتان كبيرتان سكر محبب
• ملعقتان كبيرتان قهوة فورية

• ملعقتان كبيرتان ماء بارد

• ثلج للتقديم
• حليب للتقديم

المكونات

• في وعاء متوسط اخلطي السكر والقهوة والماء.
• باســتخدام مضرب يدوي أو مضرب كهربائي، اخفقي بقوة حتى يصبح 
المزيج ناعًما والمًعا، ثم اســتمري فــي الخفق حتى يتكاثف ويحافظ على 
شكله الرغوي الرفيع. )في حالة الخفق باليد، سوف يستغرق األمر من 8 

إلى 12 دقيقة للوصول إلى االنتفاخ األمثل(.
• املئي كوبًا ممتلئًا بالثلج والحليب، ثم لفي مزيج القهوة المخفوقة فوقها، 

واخلطيها قبل الشرب، إذا رغبت في ذلك.

الخطوات

شيرلي تمبل

• ثلج
• 3 غ صودا الليمون

• عصير ليمونة
• 4 مالعق صغيرة شراب الرمان "الغرينادين"

• كرز ماراشينو للتقديم

المكونات

• املئي 4 أكواب بالثلج.
• قّســمي الصودا وعصيــر الليمون بين الكــؤوس ووّزعيها 

على شراب الرمان.
• قّدميها مع كرز الماراشينو.

الخطوات

عصير الكيوي

• 3 أكواب ماء
• ½ 1 خيار

• 6 حبات كيوي

• 3 برتقاالت
• 6 مالعق كبيرة بذور شيا

المكونات

• في الخالط ، أضيفي الماء البارد، متبوًعا بقطع من الخيار. 
• قشري الخيار قبل التقطيع.

• أضيفي بذور الشيا وقطعي الكيوي. 
• يمكنك أيًضا إضافة بذور الشيا المنقوعة.

• بعد ذلك أضيفي أسافين البرتقال حتى تحصلي على مزيج سلس. 
• ضعي مزيدا من الثلج أو السائل للوصول إلى القوام المطلوب.

الخطوات

عصير الكوكتيل

• حبة أفوكادو
• حبة برتقال

• 5 حبات فراولة
• 10 حبات عنب أسود 

• حبة مانجا
• 3 مالعق كبيرة حليب مجفف

• حبتان من الخوخ
• موزتان

• ½ كوب سكر
• 3 أكواب ماء بارد

• مكعبات ثلج حسب الرغبة

المكونات

• قشري األفوكادو والمانجا والبرتقال والموز وقطعيها إلى قطع صغيرة. 
• قطعي العنب والخوخ والفراولة إلى نصفين. 

• ضعي جميع الفواكه في الخالط الكهربائي، وأضيفي إليها السكر، والحليب 
المجفف، والماء البارد، ومكعبات الثلج. 

• اخلطي المكّونات على سرعة متوسطة، ثم صفي العصير من الشوائب.

الخطوات
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بطاطس هاش براون بالجبن

• 4 حبات بطاطس حمراء
• ½ كوب زبدة )115 جم( مذابة

• كوب جبن شيدر مبشور )100 جم(
• بيضتان مخفوقتان

• ¼ كوب من الثوم المعمر الطازج )10 جم( 
مفروم

• ملعقة كبيرة ملح ثوم
• ملعقة صغيرة اوريغانو مجفف

• ½ ملعقة صغيرة فلفل

المكونات
• قشري البطاطس وابشريها.

• ضعي البطاطس المقطعة في وعاء كبير من الماء المثلج إلزالة النشا السطحي.
• يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت )200 درجة مئوية(.
• صفي أو اعصري شرائح البطاطس وانقليها إلى وعاء كبير.

البطاطس  مع  والفلفل  واألوريغانو  الثوم  وملح  المعمر  والثوم  والبيض  والجبن  الزبدة  أضيفي   •
المبروشة. واخلطيها معا.

• خذي حفنة من الخليط وقومي بتعبئتها على ورقة خبز بالشكل البني المطلوب.
• اخبزيها لمدة 40-45 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيا ومقرمشا.

• اتركيها لتبرد لمدة 5 دقائق. قدميها دافئة.

الخطوات

زهرة مقلية بالطحينة

• زيت للقلي
• حبة قرنبيط، مقطّعة إلى زهيرات صغيرة

• ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة
• ليمونة مقطعة إلى شرائح

• ملح البحر
مقادير الطحينة:

• ملعقتان كبيرتان من الطحينة
• ملعقة صغيرة عصير ليمون

• فص ثوم صغير مبشور
• رشة ملح البحر

المكونات

الحجم  متوسطة  قدر  إلى  الزيت  أضيفي   •
بجوانب مرتفعة. سخني الزيت على نار عالية 
حتى يصل إلى 300 درجة فهرنهايت. اخفضي 
الحرارة إلى متوسطة واتركي الزيت يستمر في 
التسخين حتى يصل إلى 350 درجة فهرنهايت.
• قلبي القرنبيط مع نشا الذرة. سيضمن ذلك أنها 
القرنبيط  اقلي  العميق.  للقلي  وآمنة  تماًما  جافة 
لمدة 5-7 دقائق، أو حتى يصبح لون القرنبيط 

ذهبيًا وبنيًا وناعًما. 
الساخن  الزيت  من  القرنبيط  قطع  أزيلي   •

وضعيها على صينية مغطاة بمنشفة ورقية. 
• ثم ضعيها على نار خفيفة في الفرن.

الطحينة  القرنبيط، تحضر صلصة  أثناء قلي   •
مع  الطحينة  صلصة  مكونات  جميع  بخلط 

ملعقتين كبيرتين من الماء.
كمية  تُعصر  القلي،  من  القرنبيط  انتهاء  عند   •
وفيرة من عصير الليمون فوق القرنبيط ويرش 

ملح البحر. وبالعافية.

الخطوات
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سلطة البروكلي

• ¼ كيلو )250 جم( بروكلي
• ثمرة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

مكعبات  مقطعة  الحجم  متوسطة  خيار  ثمرة   •
صغيرة 

• بصلة خضراء مقطعة مكعبات صغيرة
مكعبات  مقطعة  رومي  أحمر  فلفل  ثمرة   ½  •

صغيرة 
مكعبات  مقطعة  أصفر رومي  فلفل  ثمرة   ½ •

صغيرة 
وبقدونس  جرجير  جم(   100( كوب   ½  •

وكزبرة مقطعة قطًعا صغيرة 
• ¼ كوب )50 جم( ذرة حلوة 

• ملعقتان كبيرتان )30 مل( زيت زيتون 
• ملعقة كبيرة )15 مل( عصير ليمون 

• ملعقة صغيرة )5 جم( دبس رمان 
• ملح وفلفل أسود

المكونات

• في وعاء كبير، ضعي البصل والملح والفلفل 
الرمان وزيت  الليمون ودبس  األسود وعصير 
جانبًا  الوعاء  واتركي  جيًدا،  وقلبي  الزيتون، 

لمدة 5 دقائق. 
الماء،  من  كمية  ضعي  متوسطة،  نار  على   •

واتركيه حتى يغلي. 
دقائق،   5 لمدة  واتركيه  البروكلي،  أضيفي   •

صفيه من الماء، وقطعيه إلى قطع صغيرة.
• أضيفي البروكلي إلى البصل، ثم أضيفي باقي 

الخضار، وقلبي جيًدا. 
• ضعي السلطة في طبق التقديم، وقدميها على 

وجبة الغداء أو العشاء.

الخطوات
• بصلة مقطعة إلى شرائح

• ثمرة خيار مقطعة إلى مكعبات
• ½ كوب من الطماطم الكرزية مقسومة إلى نصفين

• ثلث كوب من الزيتون األسود مقطع إلى شرائح
• حفنة من أوراق النعنع الطازجة

• حفنة من أوراق البقدونس الطازجة
• ¼ كوب من الدقيق

• ½ ملعقة صغيرة من البابريكا
• ملح
• فلفل

• 230 غم جبنة حلوم مقطعة إلى 8 شرائح
• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

مكونات الصلصة
• ملعقة صغيرة من العسل

• عصير نصف حبة من الليمون
• حبة ثوم مهروسة

• ¼ ملعقة من حبيبات الشطة الحمراء
• ملح

• 3 مالعق زيت الزيتون

المكونات
• حضري الصلصة الخاصة بالسلطة أواًل من خالل خلط كل من 
العسل، عصير الليمون، الثوم، حبيبات الشطة الحمراء، والملح 

مًعا، ثم أضيفي زيت الزيتون مع التحريك.
• أحضري وعاء خاصا بالسلطة وضعي كال من البصل، الخيار، 

الطماطم، الزيتون، النعنع، والبقدونس مًعا.
البابريكا،  الدقيق،  من  كال  وضعي  صغيرا  وعاء  أحضري   •

والقليل من الملح والفلفل مًعا.
• ضعي شرائح جبنة الحلوم داخل الماء قلياّل، ثم ضعيها داخل 

وعاء الدقيق إلى أن يتم تغطيتها من جميع الجوانب.
درجة  على  زيت  بداخلها  مقالة  داخل  الحلوم  شرائح  ضعي   •
أن  إلى  أو  جهة  لكل  دقيقتين  لمدة  واتركيها  متوسطة،  حرارة 
يصبح لونها ذهبيا من الخارج مع الحرص على أن يبقى الجبن 

طريا من الداخل.
• ضعي الصلصة الخاصة بالسلطة على الخضار مع التحريك 

بشكل جيد.
• ضعي جبنة الحلوم المقلية على سطح السلطة كي تصبح جاهزة 

للتقديم.

الخطوات

سلطة الحلوم المقلي 
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أرز صيني مقلي

• في البداية، ضعي الزيت في مقالة كبيرة الحجم على نار خفيفة وأضيفي البصل المفروم الناعم 
مع الجزر المقطع وحركيها باستمرار حتى تذبل وتنضج.

• أضيفي البيضة واخفقيها مع الخضار إلى أن تتجانس في ما بينها.
• ضعي البازالء والذرة وقلبيها جيًدا على نار خفيفة إلى أن تنضج المكونات كلها.

• صفي األرز المنقوع من الماء وأضيفيه إلى المكونات السابقة على النار وقلبيه جيًدا وأضيفي 
القليل من الماء لتفادي التصاقه في قعر المقالة.

• قلبي المكونات باستمرار، ثم أضيفي صلصة الصويا والملح والفلفل األسود واستمري في التحريك 
إلى أن تحصلي على طبق أرز صيني مقلي.

• ارفعي المقالة عن النار وصبي األرز في طبق التقديم وقدميه ساخنًا على المائدة.

المكونات
• 3 أكواب من األرز

• ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم
• بصلة كبيرة مفرومة

• ¼ كوب من الذرة
• 3 حبات جزر

• بيضة
• كوبان من البازالء الخضراء

• ملعقة كبيرة من صلصة الصويا
• ½ ملعقة صغيرة من الملح

• ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

الخطوات

• صدور دجاج
• حبّات من الجزر المقطع

• ¼ باقة من النعناع األخضر
• حبتان من الطماطم

• حبتان من البطاطس المقطعة
• ¼ ملعقة صغيرة من الكاري
• ¼ ملعقة صغيرة من الكمون

• ½ ملعقة صغيرة من الملح
• ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

• ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض
• ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

• ورقتان من أوراق الغار

المكونات
• في البداية، ابدئي بتنظيف الدجاج جيًدا ومن ثم تبّليه بالملح والفلفل األسود والقليل من 

عصير الليمون.
• اتركيه جانبًا ليتشّرب التتبيلة، ثم ضعيه في مقالة كبيرة مع القليل من الزيت وضعيه على 

النار حتى ينضج.
• في هذه األثناء، اغسلي الخضار جيًدا وقطّعيها إلى شرائح متساوية واتركيها جانبًا إلى 

حين استعمالها.
• ما إن يبدأ الدجاج بالنضوج، أضيفي اليه أوراق الغار والكمون والكاري والملح والفلفل 

األسود وقلّبيها سويًا على نار خفيفة.
• بعد الغليان واشتداد الخليط، أضيفي الخضار المقطعة وتابعي التحريك على النار الخفيفة.
التقديم وزيّنيها  النار حتى تنضج، ثم ارفعيها وصبّيها في طبق  المكّونات على  • اتركي 

بأوراق النعناع األخضر وقّدميها ساخنة على المائدة.

الخطوات

دجاج بالكاري والخضار 
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الدو جوز الهند 
بنكهة الورد

• 3 أكواب مسحوق جوز الهند / جوز الهند 
المجفف

• علبة حليب مكثف محلى
• 3 مالعق كبيرة شراب ورد / روح أفزة

• ملعقة كبيرة ماء ورد
• ملعقة كبيرة سمن / زبدة مصفاة

• ملعقتان صغيرتان حليب ماساال / مسحوق 
فواكه جاف اختياري

• نصف كوب جوز هند مجفف للف الكرات
• ملعقة كبيرة مكسرات مفرومة

• أواًل جفيف جوز الهند وحمصيه لمدة دقيقتين على نار متوسطة واحرصي على 
عدم حرقه.

• أضيفي ماء الورد وروح أفزة / شراب الورد.
• بعد ذلك، أضيفي الحليب المكثف المحلى واخلطي جيًدا.

• اطبخي هذا الخليط لمدة دقيقتين. لن يلتصق الخليط بالمقالة ولكنه سيتجمع.
• أضيفي السمن وحليب ماساال )اختياري( والمكسرات المفرومة، امزجي وارفعيه 

عن النار. اتركيه يبرد لبضع دقائق.
• افركي بعض السمن في راحة يدك وابدئي في عمل كرات متوسطة الحجم من 

هذا الخليط.
• لفي هذه الكرات ببعض جوز الهند المجفف.

الهند بنكهة الورد. يمكنك االستمتاع بها على الفور أو  • يتم تحضير كرات جوز 
تخزينها لوقت الحق.

الخطوات

المكونات

حالوة البطاطا والبطاطا الحلوة

• حبتان من البطاطس
• حبة بطاطا حلوة

• ملعقة كبيرة سمن أو زبدة نباتية
• ربع كوب مكسرات مشكلة

• 3 مالعق كبيرة سمن أو زبدة نباتية أو زيت
• نصف كوب حليب كامل الدسم أو حليب لوز 

غير محلى
• ثلث كوب سكر

• ملعقة صغيرة هيل بودرة
• ملعقة صغيرة زعفران

• ورقة فارك على النحو المطلوب
• ملعقتان كبيرتان زهور صالحة لألكل اختيارية

المكونات

• اسلقي البطاطس والبطاطا الحلوة في الماء.
• بمجرد االنتهاء من ذلك قشريها واهرسيها.

• في هذه األثناء، يُقلى الكاجو والزبيب والفستق 
إلى طبق  ثانية. خذيها   45-30 السمن لمدة  في 

واتركيها جانبًا في الوقت الحالي.
• في نفس المقالة، انقلي هذا المزيج المهروس 

إلى مقالة مع السمن.
قواًما  ويشكل  مًعا  يجتمع  حتى  المزيج  اقلي   •
اللون  إلى  أيًضا  اللون  سيتحول  ناعًما.  كريميًا 

الذهبي.
الهيل.  ومسحوق  والسكر  الحليب  أضيفي   •
ناعمة ودسمة.  واطبخيها حتى تصبح  اخلطيها 
يستغرق  قد  كتل.  أي  هناك  يكون  أن  ينبغي  ال 
هذا من 5 إلى 7 دقائق على نار متوسطة. لن 

تلتصق الحالوة بالمقالة بعد اآلن.
فوقه،  المقلية  المكسرات  أضيفي  أخيًرا   •
وخيوطا قليلة من الزعفران، وقدميه ساخنًا أو 

مبرًدا.

الخطوات
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كعكة بسكويت 
الشوكوالتة

أو  لوتس  بسكويت  جم(   230( واحدة  عبوة   •
بسكويت دايجستيف

• 400 جرام )كوبان( من رقائق الشوكوالتة الداكنة 
أو لوح الشوكوالتة، مكعبات

• 300 غ )نصف كوب( حليب مكثف محلى
• 165 جم زبدة غير مملحة ومقطعة إلى مكعبات

للتزيين )اختياري(
• 4 مالعق كبيرة من البسكوف الناعم

• 4 قطع بسكويت لوتس بيسكوف

المكونات

• قومي بتبطين قالب رغيف صغير بورق الخبز، مع ترك حواف الورق 
تتدلى على حواف القصدير.

• اكسري البسكويت في وعاء. نحتاج قطًعا صغيرة، لكن ليست صغيرة 
جًدا بحيث ينتهي بك األمر مع الفتات.

• ضعي الشوكوالتة والزبدة في وعاء ودعيها في الميكروويف لمدة 30 
ثانية حتى تذوب الزبدة. بداًل من ذلك، يمكنك فعل ذلك فوق وعاء به ماء 

يغلي بالكاد )طريقة الغالية المزدوجة(.
• اتركيه لمدة دقيقتين ثم قلبي حتى تذوب الشوكوالتة وتصبح ناعمة.

• قلّبي مع الحليب المكثف.
البسكويت ثم حركي برفق حتى  المذابة فوق قطع  • اسكبي الشوكوالتة 

تمتزج.

الخطوات
• انقلي خليط بسكويت الشوكوالتة إلى العلبة المحضرة واضغطي عليها 

بقوة حتى تصبح مستوية ومعبأة في القالب.
والمستوى.  السطح  فوق  الوعاء  في  تزال  ما  شوكوالتة  أي  اكشطي   •

ضعيه في الثالجة طوال الليل حتى تتماسك كعكة البسكويت.
المتدلي  الورق  باستخدام  العلبة  من  الكعكة  ارفعي  التالي،  اليوم  في   •

وانقليها إلى طبق.
 30 لمدة  الناعم  البسكوف  من  كبيرة  مالعق   4 بالميكروويف  ضعي   •
ثانية. ثم رشيه على الكعكة واتركيه يتساقط على الجوانب. زيني بقطع 

بسكويت لوتس بيسكوف )هذه الخطوة اختيارية(.
• مرري سكينًا حادة تحت الماء الساخن وقطعي شرائح رقيقة من الكعك 

للتقديم. 

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
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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 
مضمار صناعة النفط. وتمثل مسرية التعلم والتطوي�ر في الشركة ركنًا أصياًل 

في هويتها التي تهدف إلى تطوي�ر الكوادر البشرية مما يتيح للشركة 
تحقيق القدرة على المنافسة وتحقيق األهداف المؤسسية


