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تداعــب مشــاعرنا الكثيــر من المقوالت والعبــارات الجميلة التي تغرس في نفوســنا رونق األمل 
والتفــاؤل والنظــرة اإليجابية لغد أجمل، فالثقة باهلل ســبحانه وتعالى أزكى أمل، والتوكل عليه 
أوفى عمل، بل حتى عندما ال يبقى لدينا أمل، يلزم أال نفقد األمل. من المقوالت الجميلة لخبير 
التنمية البشرية والبرمجة العصبية المرحوم إبراهيم الفقي "عقلك مثل حديقة، إما أن تزرعها 

بورود األمل والتفاؤل أو تمألها بشوك اليأس والتشاؤم.. تفاءلوا بالخير تجدوه".

لذلــك، يشــرق ملحــق "أضواء البالد" وهو يحمل عنوان "عام األمل 2021"؛ لكي نســهم في 
غــرس هــذه المعانــي الجميلة، وأبعادهــا في حياتنا اليوميــة، ومع أننا مازلنــا نحمل متاعب 
العام 2020 الذي انقضى، وعلى الرغم من أن آثار بصمة جائحة كورونا على العالم بأجمعه 
فــي ذلــك العــام لــم تنقــض، إال أن ضيــاء األمــل هو حالة مــن اإلشــعاع الداخلي الذي يســري 
ليضــيء مــا ضــاق مــن العيش، والحــال كذلك، حين نــردد البيت الشــهير لمؤيــد الدين أبو 
إسماعيل الكناني "أعلل النفس باآلمال أرقبها*ما أضيق العيش لوال فسحة األمل".. فاألمل 
والتفــاؤل فــي عميــق معانيهما هما الرحمة والرأفة من رب العالمين ســبحانه وتعالى الذي 

دعانا لئال نقنط أو نيأس من رحمته جل وعال.

بيــن يــدي قرائنــا األعــزاء إصــدار لــه رونــق خــاص، وهــو بمثابــة حديقــة متنوعــة فــي جمالياتها 
المعنويــة، فقــد أحببنــا أن نعيــش مع شــريحة مــن المواطنيــن والمقيمين من قرائنــا الكرام 
لحظات يبزغ فيها األمل بين ســطور مشــاركاتهم، بل وأســعدتنا كثيًرا، ونأمل أن تســعدكم 
أيًضا، تلك المضامين الجميلة التي تزيل عن طريق المتفائلين عثرات التشاؤم، وتريح القلب.

وألننــا نفخــر ونعتــز بالمشــروعات الكبــرى فــي بالدنا الغالية، ســيكون لمشــروع توســعة مطار 
البحريــن الدولــي حيــًزا مــن صفحاتنــا لنتجــول فيهــا ونتعــرف علــى تفاصيــل كثيــرة عــن هــذا 
المشروع الرائد وجهود شركة خدمات مطار البحرين "باس"، فيما سنجد في اللقاءات والتقارير 
واالســتطالعات نمــاذج تأخذنا إلــى جوانب عديدة من التجارب الحياتية، وفــي كل األحوال، ال أحد 
يعلم ما يخبئه الغيب، وكيف ستكون عليه أمور الغد، إال أن "صناعة األمل" مهمة صعبة للغاية، 
لكنهــا ممكنــة حيــن نؤمن بأن المراحل والمحطات القاســية والصعبة في الحياة، ســتؤدي بنا 
إلى حالة من االنكســار إن خضعنا لها تحت وطأة اليأس، وســنمضي إلى األمام متوكلين على 
اهلل ســبحانه وتعالــى، حينما ندرك أن بعد كل شــدة فرجا، وبعــد كل محطة صعبة في الحياة، 

يغرس األمل في أرواحنا جرعة االستبشار والتفاؤل...
نتمنى أن تجدوا في صفحاتنا لحظات تومئ لغد أجمل بعون اهلل.
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أحمد عبداللطيف البحر
الرئيس التنفيذي لصحيفة البالد

قــد يعذرنــي القارئ الكريم إن وضعت عنوانا أحســبه غير عــادي، فأنا لطالما 
وجــدت نفســي خارج دائرة اليقين عندما أكــون قد وضعت لألمل إطارا زمنيا 
محــددا، فقلــت مثــال إنــه عــام األمــل وبالمثــل أقــول إنــه عــام التفــاؤل أو عام 
السعادة أو عكس ذلك ال سمح اهلل. في رأيي قد نحيد عن المسار إن فعلنا 
ذلــك. فهــذه المحفــزات المؤثرة ال تقبــل أن توضع في قوالــب زمنية. فاألمل، 
وهــو موضوعنــا في هذه المقالة، هو إكســير الحياة، هو معنى الحياة، ومن 
دونــه تصبــح الحيــاة صحراء قاحلــة، إًذا يظــل األمــل بداخلنا موجــودا مادمنا 

نعيش هذه الحياة. وقد أبدع الشاعر الطغرائي حين عبر عن ذلك بقوله:

أعلل النفس باآلمال أرقبها...  ما أضيق العيش لوال فسحة األمل

قد ال تخلو حياتنا من الصدمات، ولكن حتى هذه الصدمات يمكن أن تكون 
مصــدرا للتعلــم واالبتكار. يقول عباس محمــود العقاد: إن الصدمات نوعان، 
واحــدة تفتح الرأس وأخرى تفتــح العقل.. فعلينا أن ندرك أن الصدمات التي 
تواجهنــا والصدمــات التــي نتعــرض لهــا بوســعها أن تكــون مصــدر بهجة 
غفيرة مستقبال شريطة أن نستغلها برباطة جأش وعقل مفتوح. نعم إنه 
األمل الذي يدفعنا إلى أن نحول تلك الصدمات إلى بهجة كما يقول العقاد.

قــد نمــر بتجــارب ومحطات فشــل وهــذا أمــر واقع، ولكــن لمــاذا ال ننظر إلى 
تلــك التجــارب والمحطــات علــى أنها أســاس لنجاحاتنا؟ يقــول انتوني روبنز 
عن التجارب الفاشلة "النجاح يأتي من القرارات الصحيحة والقرارات الصحيحة 
تأتــي مــن خبرة والخبــرة تأتي من التجارب الفاشــلة". فإًذا يجــب أال ننظر إلى 
محطــات الفشــل على أنها المحطات النهائية، فهنــاك قطار األمل الذي قد 
يأتي في أي وقت وينقلنا إلى محطات النجاح شريطة أن تظل شعلة األمل 

مضاءة في داخلنا.

األمل يرســخ بداخلنا الشــعور الدائم بالتفاؤل ويجعلنا نؤمن بأن الغد دائما 
أجمل وأبهى بعون الخالق ســبحانه وتعالى، ومن دون التفاؤل ال يســتطيع 
اإلنسان كما يقول رجاء النقاش "أن يخدم دعوة يؤمن بها أو يبدع فنا جميال 
أو يحــس بــأي معنــى مــن معانــي الجمال فــي الحيــاة". واآلن ســيدي القارئ، 
هــل نتفق بــأن األمل ليس له إطار زمني محدد وإنمــا هو الدافعية اإليجابية 

المستمرة بداخلنا مع استمرارية الحياة؟ ما رأيك؟!
 

وهل 
لألمل عام 

محدد؟

الفهرس



أضواء البالد 6

نحــن نتطلــع نحو المســتقبل الزاهر، نتوجه للقائمين على المؤسســات الدســتورية القائمة والهيئــات العامة، وباألخص 
الشــبابية منهــا، ولجميــع المواطنيــن بكثيــر مــن التقدير علــى مؤازرتهــم المخلصة في كافــة الظروف واألوقــات، والتي 
نعتبرها من أقوى الحوافز وأكبر الهبات لبلوغ آمالنا وتطلعاتنا الســتقرار ورخاء بحريننا الغالية، وكلنا فخر واعتزاز بهذا 

الخلق الكريم والعطاء النبيل وااللتفاف المقدر لمواطنينا الكرام.
وتواصــل مملكــة البحريــن مــن منطلــق هــذا اإلرث المتأصــل واإلرادة الوطنيــة الحــرة، علــى العمــل بصبر وثبــات لتجديد 
النهضة التاريخية والبناء على ريادتها، مستعينين في ذلك بالمولى عز وجل، وعطاء أبنائنا وبناتنا الكرام بمعية االبن 
العزيــز وقــرة العين، صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهــد األمين ورئيس مجلس الوزراء، 
الــذي يتقــدم الصفــوف في حمل لواء المســؤولية واألمانة الوطنية، مقدرين ومعتزين برؤيتــه الموفقة وقيادته الملهمة 
وجهــوده المتميــزة.. وداعيــن اهلل أن يوفقــه في أداء مــا كلفناه به من مهام، فهو كما العهد بــه، محل الثقة لتحقيق ما 

نصبو إليه لخير الوطن ونمائه.

مــن الخطــاب الســامي لعاهل البــالد صاحــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 16 ديسمبر 2020

جاللة الملك: أقوى الحوافز وأكبر الهبات لبلوغ آمالنا

كلمات
مضيئة

إن المملكة ستواصل تحقيق مزيد من األهداف المنشودة بروح الفريق الواحد التي يتسم بها أعضاء فريق البحرين في 
كافة مواقعهم وبمختلف أدوارهم، وســتمضي في تنفيذ االســتراتيجيات االقتصادية واستقطاب االستثمارات المباشرة 
للقطاعات الحيوية لتنمية االقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في نموه، والمســاهمة في خلق 

الفرص الوظيفية للمواطنين تعزيًزا لمكانة المملكة االقتصادية واالستثمارية إقليمًيا وعالمًيا.
المواطــن ســيظل دوًمــا محــور التنميــة التــي نســعى لتحقيقها عبر ربــط أهدافهــا بخلق الفــرص النوعية أمامــه، ونجح 
مجلس التنمية االقتصادية في استقطاب استثمارات مباشرة خالل العام 2020، والتي ستسهم في خلق الوظائف أمام 
المواطنين، مع أهمية مضاعفة مجلس التنمية االقتصادية جهوده من أجل تحقيق األهداف المنشودة باستقطاب مزيد 

من االستثمارات النوعية التي ينعكس أثرها على الوطن والمواطن.

مــن اجتماع مجلــس التنمية االقتصادية برئاســة ولي العهــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 17 يناير 2021

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تحقيق األهداف بروح ”فريق البحرين”

كلمات
مضيئة
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في العام 1920 منح المغفور له الشيخ 
عيسى بن علي الترخيص لبناء المطار

 عقود توثق الريادة على 
مستوى الشرق األوسط

تأخذنــا الوثائــق إلــى العام 1918، ففي ذلك العام كان ســالح الجــو الملكي البريطاني، وضمــن مهام أوكلت إلى 
عــدد مــن المالحيــن، يبحــث في رحلة استكشــافية عن طرق بحريــة وجوية للوصول إلى أســتراليا لنقــل البضائع 
والبريــد مــن الهنــد وبريطانيا، وقد هبطت في ذلك العام أول طائرة بريطانية تابعة لســالح الجو البريطاني في 
البحرين، وتشــير المعلومات إلى أن هبوطها كان في ســاحة واســعة من األرض سميت بمطار القضيبية، وكانت 

تعرف آنذاك بمنطقة "الريس" وحسب خارطة اليوم، هي منطقة العدلية.

وفي البحث عن الوثائق والمنشــورات، نجد أن المحطات التاريخية إلنشــاء مطار البحرين الدولي ملهمة ومتميزة، 
فممــا يذكــر أن أول طيــار فــي البحريــن هو المغفور له الشــيخ عبداهلل بن عيســى بن علــي آل خليفة نجل حاكم 
البحرين آنذاك الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة )طيب اهلل ثراه(، وكان الشــيخ عبداهلل بن عيســى قد غادر إلى 
بريطانيا هو وابنه الشــيخ محمد بن عبداهلل في العام 1919 في ســفينة نقلتهما إلى لندن عبر قناة الســويس 
ثم إلى بريطانيا العظمى، وفي مطار ميندون بالقرب من لندن ركبا الطائرة وحلقا في الجو ليكونا أول شخصين 
فــي الجزيــرة العربيــة يصعدان إلى الطائرة وباللباس العربي، ويقال إن الشــيخ عبداهلل بن عيســى آل خليفة قاد 

طائرة بدائية بعد تدريب قصير أثناء وجوده في لندن.

8
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مــر عــام علــى هذه الرحلة، وكانت بمثابة تجربة مهمة للمغفور له الشــيخ عيســى بــن علي، فأصدر في 
العام الذي تاله، أي في العام 1920، ترخيًصا ببناء المطار، وفي السادس من أكتوبر العام 1932 بدأ أول 
ظهــور للبحريــن على خارطة الطيران المدني بطريقة غير مباشــرة حين هبطت طائرة HP 42 بشــكل 
فاشل وغاصت في الرمال الناعمة في منطقة العدلية من العاصمة المنامة، وقد ضغط الكابتن بأقصى 
قوة على المحركات ليخرج الطائرة ولكنها غاصت بشكل أكبر واعتقد حينها أنه لن يتمكن من إخراج 
الطائرة مرة أخرى، وقام حشد من الناس بسحب الطائرة العمالقة من حيث مكانها وتمكن الكابتن من 
اإلقالع مرة أخرى والهبوط في المحرق، ومنذ ذلك الوقت أصبحت المحرق مركز عمليات لطيران خطوط 

امبريال في تلك األيام.

Untitled-2   1 5/10/2018   4:07:19 PM

ومنــذ ذلــك العــام وحتــى اآلن، يعد مطــار البحرين من أهــم المطارات في العالــم، والدليل على 
ذلــك هــو أحدث مشــروع توســعة تــم افتتاحه فــي 28 يناير 2021، وهو مشــروع ضمن مســيرة 
تاريخية طويلة... ففي العام 1950 تأسســت أول شــركة طيران محلية اســمها )جلف أفيشــن(، 
التــي تعــرف اآلن بشــركة طيــران الخليــج، وفــي العــام 1954 تم رســمًيا تدشــين مركــز المراقبة 
الجويــة فــي البحرين لتغطيــة المالحة الجوية وتقديم خدمات المراقبــة الجوية للطائرات العابرة 
عبــر مجــال الخليــج العربــي الجــوي، وتم وضــع منارات مالحيــة حديثــة وأجهزة اتصــاالت في هذا 
المركز، وقام المغفور له الشــيخ ســلمان بن حمد آل خليفة )طيب اهلل ثراه( بوضع حجر األســاس 

ألول مبنى حديث لمطار البحرين.
وفي 16 ديســمبر 1961 وهو االحتفال بتولي المغفور له ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل 
خليفة )طيب اهلل ثراه( مقاليد الحكم في البحرين، تم افتتاح المبنى الحديث والمتطور للمطار؛ 
ليصبح انطالقة لحقبة من 29 عاًما شــهدت تطويًرا مســتمًرا للمطار، كمركز طيران متميز في 

منطقة الخليج العربي، كما افتتح سمو األمير الراحل المطار الحديث في العام 1971.
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كانــت الخطــوط الجويــة الملكيــة البريطانية، وهــي اليوم 
"الخطوط الجوية البريطانية"، قد سيرت في الثالثينات من 
القرن الماضية رحالت إلى منطقة الخليج العربي قبل البدء 

بالخدمات المنتظمة.

يعتبر العام 1950 من أهم األعوام في تاريخ مسيرة مطار 
البحريــن الدولي وكذلك لتاريــخ طيران التجاري المنتظم 
في البحرين، وفي العام نفســه تأسست أول شركة طيران 
محلية جديدة اســمها "جلف أفييشــن"، التــي تعرف اآلن 

بشركة طيران الخليج.

وفي 1954 تم رســميًا تدشــين مركز المراقبة الجوية في 
البحرين لتغطية المالحــة الجوية وتقديم خدمات المراقبة 
الجوية للطائــرات العابرة عبر مجال الخليج الجوي، كما 
تــم تركيب منارات مالحية حديثــة وأجهزة اتصاالت في 

هذا المركز. 

أدى االهتمــام المتزايد بحركة الطيــران إلى افتتاح مبنى 
ركاب جديــد وكان ذلــك في ديســمبر 1961، والمرحلة 
الثانيــة كانت فــي العام 1971، كما أن فــي هذا العقد من 
الزمان تطورت حركة الطيران بشكل كبير بسبب وصول 

طائرات بوينغ 747 العمالقة التي تسع 400 مسافر. 

اســتقبل مطار البحرين في العــام 1976 حدثًا مهًما وهو 
بــدء تشــغيل رحالت منتظمــة بين البحريــن ولندن على 
طائرة الكونكورد األســرع من الصــوت التابعة للخطوط 
الجوية البريطانية، وهو المطار األول والوحيد الذي كان 

يستقبل هذا النوع من الطائرات في الشرق األوسط. 

بدأت شــركة طيران الخليج بالعام 1976 توســيع شــبكة 
خدماتها، فقد تسلمت الشركة أول طائرة من الحجم الكبير 
من نوع "ترايســتار لوكهيد" وتحولت إلى شركة طيران 
عالمية، ما عزز من مكانة مطار البحرين الدولي كمحور 
أســاس لعملياتها، وجرت أكبر توسعة لمرافق المطار في 

أوائل الثمانينات بكلفة قدرها 100 مليون دوالر.

1950

1954

1961

1976

1976

الثالثينات

تأسست شــركة خدمات مطار البحرين )باس( نتيجة رغبة محطات تاريخية مهمة
إلنشاء جهة مســتقلة تقدم خدمات المناولة األرضية لمطار 
البحريــن الدولي، إذ بارك وأيــد المغفور له بإذن هللا تعالى 
ســمو األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة )طيــب هللا ثراه( 
مقترًحا تقدم به المرحوم يوســف الشــيراوي وزير التنمية 
والصناعــة آنذاك، فتأسســت "بــاس" من شــركة خدمات 
الطائرات للخليج المحدودة )آســجول( المملوكة من شركة 
الخليج للطيران، وقد شــارك في بناء لبنتها األولى شــركة 
طيران الخليج و6 وكاالت ســفر وهي وكاالت كانو والعالم 

وجالل ودلمون والقصيبي وسفريات البحرين العالمية.

أصبحت "باس" عنصرا أساســا في إدارة وتقديم الخدمات 
في مطــار البحرين الدولــي، أول مطار دولــي في منطقة 
الخليــج العربــي. وباتت اســًما موثوقًا في عالــم الخدمات 
كشــركة معتمدة، وحــازت على جوائز عالمية وشــهادات 
تقديــر رفيعة المســتوى؛ لتثبــت للعالم أن مملكــة البحرين 
قادرة على أخذ زمام الريادة في مجاالت الطيران وخدمات 
المطــارات. نفتخــر أيًضا أن "بــاس" تعد عنصــًرا فاعاًل 
في االقتصاد الوطني كونها تســاهم في اســتقطاب شركات 
الطيــران العالميــة بأســعارها التنافســية وجــودة خدماتها 
العالية، إضافة إلــى حجم تعاملها التجاري محليًا وتوفيرها 

اآلالف من فرص العمل للمواطنين البحرينيين.

1977

الرؤية: شركة رائدة في تقديم خدمات مناولة أرضية بمستويات عالمية، تقدم باستمرار قيمة متزايدة لعمالئها وثروتها البشرية والمساهمين والمجتمع.
الرســالة: توفير خدمات مناولة أرضية ذات جودة وكفاءة واعتمادية لشــركات الطيران والشحن، وتقديم تجربة سفر آمنة ومثالية للمسافرين، مع 

االلتزام التام بالمعايير الدولية لصناعة الطيران.

القيم األساسية
السالمة: نجعل قيمة الحياة البشرية والصحة قبل كل شيء. لذا نتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة جميع األشخاص عن طريق خلق بيئة خالية 

من األذى والمخاطر.
األمن: نتخذ التدابير األمنية الالزمة لضمان أمن المطار والطائرات وعملياتنا من التعرض ألي خطر.

تميز الخدمة: نؤمن بأن كل شخص له دور مهم يقوم به في تقديم خدمة ممتازة. لذا ننصت لبعضنا البعض لمعرفة االحتياجات والتوقعات ونستجيب لها.
العمل الجماعي: نتعاون مع بعضنا البعض لتحقيق أهدافنا بشكل إبداعي وفعال.

االحترام: نبني عالقاتنا المهنية على مبدأ االحترام المتبادل، ونحترم بعضنا وعمالءنا والمجتمع بأكمله.
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بدء العمليات التشغيلية بسالسة إلى مبنى 
المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي

يناير 2021

تــم نقــل جميــع العمليــات إلى مبنــى المســافرين الجديد بمطــار البحرين الدولي بسالســة إيذاًنا ببــدء فصل جديد 
في تاريخ قطاع النقل الجوي في مملكة البحرين. ويأتي نقل العمليات التشــغيلية إلى المنشــأة الجديدة بناًء على 
توجيهــات ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفــة الذي كان 
لمتابعته المستمرة ودعمه الالمحدود الفضل في نجاح هذا المشروع الرائد وإنجاز شوط هائل من البرنامج األشمل 
لتحديث مطار البحرين الدولي، الذي يمثل أضخم استثمار في تاريخ قطاع الطيران بالمملكة حتى يومنا هذا وأحد 

أضخم المشروعات التنموية الوطنية وأهمها في تاريخ البحرين.  

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين 
الســيد محمــد يوســف البنفــالح بــأن هــذه اللحظــة التاريخيــة 
الفارقــة هــي مدعــاة لفخــر مملكــة البحريــن وشــعبها الكريم، 
مؤكــًدا أن شــركة مطــار البحريــن قــد عملــت بــكل جــد وتفــاٍن 
بالتعــاون مــع شــركائها منذ العــام 2016 لتحقيق هــذا اإلنجاز. 
ويأتي االنتقال الســلس لجميع العمليات التشغيلية ليعكس 
التزام جميع المشــاركين في هذا المشــروع الرائد ومهنيتهم 
وتضافرهم وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد، مشيًرا 
إلى أن مساحة مبنى المسافرين الجديد ستدعم أهداف النمو 
طويلــة األجــل لقطاعات الســفر والســياحة والتجــارة والخدمات 
اللوجســتية، وهــو ما سيســاهم فــي تحفيز النمــو االقتصادي 
الكلــي فــي البحريــن، مضيًفــا أن أهداف شــركة مطــار البحرين 
للمنشــأة الجديدة تتبلور حول ضمان اســتمتاع مرتادي المطار 
بتجربة ســفر متطــورة ومتكاملــة تتيح أعلى معاييــر الرفاهية 
للهويــة  الفريــدة  بالســمات  وتحتفــي  عنــاء  أي  دون  والتميــز 
البحرينية، كما تثق الشركة في أن التصميم العملي اإلبداعي 
ذا الطابــع البحرينــي األصيــل الــذي يمتــاز به مبنى المســافرين 
الجديد سيجعله ميناًء جوًيا فريًدا من نوعه يقدم للمسافرين 

تجربة ممتعة دون شك.

مــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي إلدارة التطويــر والشــؤون 
الفنيــة والهندســية الســيد عبــداهلل جناحــي "يضاعــف مبنــى 
البحريــن  لمطــار  االســتيعابية  الســعة  الجديــد  المســافرين 
الدولــي لتصــل إلــى 14 مليــون مســافر و130 ألــف حركة جوية 
للطائرات ســنوًيا، باإلضافة إلى ســعة مناولة تبلغ 4700 حقيبة 
فــي الســاعة. ويمتــد المبنى علــى مســاحة 210 آالف متر مربع، 
ويتمتــع بمجموعة مميــزة من أحدث التقنيات والخدمات رفيعة 
المســتوى، من شــأنها أن تعمل على االرتقاء بمستوى الكفاءة 
واألمن داخل المطار وتحســين تجربة الســفر الكلية، فضًلا عن 
تلبية االحتياجات المتنامية للمسافرين في يومنا الحالي وتجاوز 
توقعاتهــم. كمــا تعمــل الُنظــم التقنيــة الحديثة على تيســير 
بعض العمليات واإلجراءات األكثر استهالًكا للوقت والمجهود، 
وهــو مــا يقلل مــن أوقــات انتظار المســافرين ويمنحهــم ميزة 

التحكم في إنجاز إجراءات سفرهم بسرعة وسهولة".

عبداهلل جناحي

محمد يوسف البنفالح
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وأشــار الســيد جناحي إلى أن شركة مطار البحرين ملتزمة بتشغيل المطار كمنشأة ُمراعية للبيئة ووفًقا 
ألعلــى معاييــر الكفــاءة، إذ يعتبــر مبنــى المســافرين الجديد أضخم منشــأة خضــراء في مملكــة البحرين 
 ،)LEED( بفضــل حصولــه علــى الشــهادة الذهبية للريادة في مجــال التصميــم الُمراعي للبيئــة والطاقة
والتــي تمثــل أيقونــة عالمية لإلنجاز في مجال االســتدامة، كما يمثل )LEED( نظام التصنيف األشــهر في 

العالم للمباني الخضراء.

ويعمــل مبنــى المســافرين الجديــد وفــق اســتراتيجيات اســتدامة تســاعد علــى تقليل اســتهالك الطاقة 
والمياه، وإدارة النفايات بفاعلية أكبر، وتحســين مســتوى التهوية ونوعية الهواء في المســاحات الداخلية 
بالمبنى. وعالوة على ذلك، تم توظيف أفضل الممارســات البيئية واســتخدام مواد مستدامة أثناء عملية 

تشييد المبنى؛ للحد من مستويات التلوث.

هذا وشارك في أعمال بناء مبنى المسافرين الجديد 431 مقاوال فرعيا ومزود خدمة محليا، كما استغرقت 
47 مليون ساعة عمل. وتم استخدام إجمالي 300 ألف متر مكعب من الخرسانة و10700 طن من الفوالذ 

و33 ألف طن من حديد التسليح و40 ألف متر مربع من الواجهات الزجاجية.

وسعًيا لتجسيد مالمح الطبيعة البحرينية الخالبة، بما في ذلك تالل مدافن دلمون وبحار المملكة، يوظف 
التصميم الداخلي انحناءات حركة أمواج البحر والرمال، كما تســيطر ألوانهما على اللمســات النهائية في 

مختلف أنحاء المبنى، وهو ما يضفي أجواًء رائعة من الهدوء والسكينة.
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الرئيس التنفيذي 
لشركة خدمات مطار 

البحرين ”باس” 

سلمان 
صالح 

المحميد 
مجموع 

استثمارات 
الشركة يبلغ 
7 ماليين دينار

بالفخــر  شــعور  ينتابــك  الواقــع،  فــي 
واالعتزاز بهــذه القيادات اإلدارية والكوادر 
الوطنيــة التــي تضمهــا شــركة خدمــات 
مطــار البحريــن )بــاس(، وبــكل يــد عاملة 
وأنــت  ورتبتهــا،  موقعهــا  كان  مهمــا 
فــي  العمــل  تتابــع  أو  تشــاهد  أو  تقــرأ 
إيقــاع  ثمــة  المطــار.  توســعة  مشــروع 
مــع  العمــل  مراحــل  كل  فــي  متناغــم 
حجم التطلعــات الكبيرة التــي يلخصها 
الرئيــس التنفيذي لشــركة خدمات مطار 
البحرين األســتاذ ســلمان صالح المحميد 
في عبــارة واحدة "رؤيــة البحرين كوجهة 
إستراتيجية لشركات الطيران والشحن"، 
وهــذا الهــدف فــي حقيقته، يمثــل نظرة 
مســتقبلية راســخة تتكامل في ركائزها 

مع الرؤية االستراتيجية 2030.
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استعداًدا لتشغيل المبنى الجديد
فــي هــذا الحــوار مــع األســتاذ ســلمان المحميــد 
المهمــة  المعلومــات  بيــن  تتنــوع  محطــات 
واإلنجــازات النوعيــة واللحظــات الشــيقة، بدأنــاه 
بســؤال: مــا أبرز مالمح اســتعدادتكم لتشــغيل 

مبنى المسافرين الجديد في 28 يناير 2021؟
بدأت الشــركة اســتعداداتها قبل ما يقارب 3 سنوات، إذ 
يبلغ مجموع استثماراتها قرابة 7 ماليين دينار بحريني، 
ويقوم حاليًا أكثر من 590 موظفًا بعمليات التشغيل داخل 
وخارج مبنى المطار لتقديم تجربة سفر متميزة، زد على 
ذلــك أنه تــم توظيف 250 موظفًــا بحرينيًا خالل عامين 
مع توسع العمليات داخل المطار، وقدمنا برنامج تدريب 
متكامال للكثير من الموظفين القائمين على تقديم الخدمات 
للمســافرين ألكثــر من 35 ألف ســاعة تدريبية في العام 
2020 فقــط، ونمتلك فريــق تدريب ذا خبــرة عالية في 

مختلف المجاالت.
وهناك جوانب أخرى مهمة، فقد قمنا بشــراء 200 معدة 
جديــدة ومتخصصــة منهــا 68 آلة جديدة صديقــة للبيئة 
في ســاحة المطار، وهذا كله يشــكل الجــزء األكبر من 
االســتثمار تماشــيًا مع التكنولوجيا الحديثــة في صناعة 
الطيــران، عــالوة على اســتحداث أكثر مــن 25 تطبيقًا 
تكنولوجيًــا لدعــم عمليــات التشــغيل من بينهــا األنظمة 
المستخدمة لتتبع ســير الرحالت، األمتعة والنقل وكذلك 
توفيــر هذه الخدمــات على مدر الســاعة، وهلل الحمد نلنا 
الكثير من شــهادات االعتماد من قبل العمالء، شــركات 

الطيران والهيئات الدولية وأيضا المحلية.

مركز إقليمي يربط وجهات العالم
باعتبــاره مــن المشــروعات التــي تمثــل منطلًقــا 
الســتقطاب مزيــد مــن االســتثمارات وخلق فرص 
العمــل، مــا المؤشــرات مــن وجــة نظركم بشــأن 
مســاهمة المشــروع في رفــع تنافســية البحرين 

على مستوى منطقة الشرق األوسط؟
بال شــك، فإن مشــروع توســعة المطار يعتبــر من أهم 
مشــروعات المملكة في هذه المرحلة كأحد مشــروعات 
البنيــة التحتية التي تســاهم فــي نمو االقتصــاد الوطني 
عبر تحفيــز قطاعاتــه المتنوعة بالمشــروعات الحيوية 
االســتراتيجية، وبما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حضــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
ملــك مملكة البحريــن المفدى، وصاحب الســمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظهما هللا ورعاهما.

لقــد أصبح اليوم المطار ينافــس الكثير من المطارت في 
المنطقــة، ويعــزز مكانة البحرين كمركــز إقليمي يربط 
العديــد من الوجهــات حول العالم، كما يســاهم في زيادة 
التبادل التجاري والســلع كونه داعًما للقطاع اللوجستي، 
نحــو اســتقطاب مزيــد من شــركات الطيران والشــحن 

لمملكة البحرين كوجهة استراتيجية.

برنامج تدريب الموظفين على 
خدمات المسافرين امتد لـ 35 

ألف ساعة خالل 2020

يقودنــا الحديــث نحــو المشــروع الذي يمتــد على مســاحة 210 
آالف متــر مربــع، إلــى أي مدى تم تغطيــة مرافق البنيــة التحتية 
واألنظمة التشــغيلية الحديثة الســيما مع توقعــات رفع الطاقة 

االستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنوًيا؟
خطة العمل شــملت توفير األجهزة وتطويــر األنظمة في المطار الجديد، 
باإلضافــة إلى تدريــب الموظفين على اســتخدام األنظمة الجديدة بشــكل 
مناســب يخدم ســير العمليات، فيمــا وضعنا في االعتبــار توفير األجهزة 
اللوحية لتســهيل الحصــول على المعلومات بشــأن لعمليات األرضية في 
وقــت ومكان حدوثها، وتم تحديث غــرف مراقبة مزودة بأحدث األجهزة 
والبرامج من الشاشــات إلى تدفق المعلومات لمراقبة ســير العمل وانتظام 
العمليات في ساحة المطار، ومن خالل مواقع الموظفين من جهة، ومواقع 

حركة استخدام المعدات واآلليات من جهة أخرى. 

وفــي الواقع، نحــن مطمئنــون، إذ اســتطاعت "باس" وبجهــود الجميع 
تحقيق مجموعة كبيرة من المبادرات التي وضعتها ضمن خطتها بحســب 
األولويــات ومتطلبــات المرحلة، حيــث كانت هناك حاجة لســرعة تنفيذ 

بعض المشروعات بما يتماشى مع مشروع مبنى المسافرين الجديد.

نهدف الستقطاب مزيد من 
شركات الطيران والشحن إلى 

البحرين كوجهة إستراتيجية



أضواء البالد 22

نراجع سياساتنا باستمرار
كيــف تتعاملون مــع األوضاع الراهنة والتأثيرات الســلبية ليس 
فقط على المستوى المحلي إنما أيًضا على المستوى العالمي 
لقطاع الطيران، انخفاض معدالت السفر، والمسافرين بما يؤثر 
بالتأكيــد علــى عمليــات التشــغيل؟ متــى تتوقعــون أن تعــود 

األوضاع إلى طبيعتها؟
ال شــك أن تأثيرها كبير، خصوًصا كوننا متخصصين في تقديم الخدمات 
األرضية للطائرات وداخل المطارات، والكل يعلم بأن التأثير عالمي وليس 
على الصعيد المحلي فحسب، إال أننا نراجع كثيًرا سياساتنا واستراتيجيتنا 
باســتمرار مع تغير المعطيات بشكل مستمر؛ وذلك للحفاظ على مكتسبات 

الشركة بما يتوافق مع األنظمة والقوانين في مملكة البحرين.

وقطاع الطيران ما يزال يعاني، فقد شــهدت البالد انخفاًضا بنسبة 75 % 
في عدد الركاب حتى األشــهر العشــرة األولى من العام 2020، والسبب 
يعــود إلى عدم إقبال الناس على الســفر في ظل هذه الظروف، فتضاءلت 
نســبة الســفر عبر المطارات، األمر الذي كان له تأثير مباشر أيًضا على 

قطاع الضيافة والسياحة في البالد.

واســتناًدا إلى التقاريــر األخيرة، نرى أنها أظهــرت البحرين كواحدة من 
أكثر دول الشــرق األوســط تضرًرا مــن حيث قطاع الضيافــة، فالفنادق 
تعاملت مع انخفاض حاد في الحجوزات، ونتمنى أن تعود األجواء طبيعية 
ومالئمة للســفر، خصوًصا كون البحرين ســباقة في بدء عمليات التطعيم 
للمواطنين، والكثير من الدول بدأت فعال، وقد يحتاج األمر إلى وقت حتى 
تعود ثقة الناس في السفر، كما نتوقع أن تعود حركة الطيران تدريجيًا إلى 
ما كانت عليه مع الثلث األخير من العام الجاري 2021 في حال لم تتطور 

األوضاع إلى األسوأ.

المملكة شهدت انخفاًضا 
بنسبة 75 % في عدد الركاب 

خالل األشهر العشرة األولى 
من 2020

مطبخ مركزي في الحد الصناعية
نأمل أال تتطور إلى األسوأ بعون اهلل، ونتمنى أن تعود األوضاع إلى طبيعتها، لكن، كيف ترون مستقبل شركة "باس" وبالتحديد 

فيما يتعلق بافتتاح مشروعات جديدة تجارية منها مقهى ومطبخ صناعي؟ 
"باس" تميزت في تقديم خدمات التموين، ولدينا قدرة على التوسع في مشروعات أخرى واستقبال طلبات أخرى عبر مجموعة نوافذ، فقررنا استثمار 
هذه الفرصة عبر فتح مشــروع تجاري وهو مقهى "اللونا" لتقديم أفضل المأكوالت والمشــروبات، باإلضافة إلى كون الشــركة لديها عمالء أيًضا من 
خارج شــركات الطيران، ونقوم بتموين مجموعة من المرافق الحيوية في البالد، أضف إلى ذلك أننا افتتحنا مطبًخا مركزيًا في منطقة الحد الصناعية 

يقوم بتقديم خدمات التموين داخل مملكة البحرين، ويلبي احتياجات المستهلكين، وهو ما يعتبر قطاًعا تجاريًا جديًدا، وفرصة استثمارية كبيرة.

فخورون بالفرق المخلصة
قضينا في السطور الماضية وقًتا مع أبعاد مشروع واعد، ولعل مسك الختام هو شعوركم تجاه كوادركم ومنتسبي الشركة؟
ســنبقى فخوريــن بجميــع الفرق المخلصة في الصفــوف األولى في المطار وفــي جميع الميادين على مــا يبذلونه من جهود جبارة فــي هذه الظروف 
االستثنائية، ومنهم موظفونا الكرام وشؤون الطيران المدني وشركة مطار البحرين واإلدارة العامة للجمارك وشرطة المطار بوزارة الداخلية وشركات 

الطيران والشحن، ويسعدنا أن نعبر لهم عن جزيل الشكر واالمتنان والتقدير، وأن نكون جميًعا معهم نعمل وننجز ضمن "فريق البحرين".

نفخر بجميع الفرق 
المخلصة في الصفوف 

األولى بالمطار في جميع 
الميادين
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مدير أول ساحة 
عمليات المطار 

فيصل 
القطان

فريق عمل متكامل لتنفيذ 
الخطط األساسية والبديلة 

أفاد مدير أول ســاحة عمليات المطار بشــركة خدمات مطار البحرين "باس" فيصل القطان 
بــأن الشــركة أكملــت اســتعداداتها لتشــغيل مبنى المســافرين الجديد في إطار توســعة 
مطــار البحريــن الدولــي، مشــيًرا إلــى أن فريــق عمــل متكامــال مــن الموظفيــن علــى أهبــة 
االســتعداد لتنفيذ الخطط األساسية والبديلة، طبًقا لتوجيهات الرئيس التنفيذي سلمان 

صالح المحميد، وتحت اإلشراف المباشر من طاقم اإلدارة من جميع األقسام.

تدريب 600 موظف
وأوضح القطان أنه تم االســتعداد لتشــغيل مبنى المسافرين 
ومطــار البحريــن الدولي بشــكل عــام وفق الكثير مــن التجارب 
والتدريبــات، مــن بينهــا اعتمــاد نوعين من االســتعدادات التي 
شــملت تجــارب عمليــة حيــة في مواقــع العمل ودورات دراســية 
تتضمــن فصــوال مختلفــة فــي إجــراءات التشــغيل، وتتضمــن 
عــالوة علــى ذلك اســتراتيجيات جديدة بســبب فروقــات العمل 

بين المطارين.
وزاد قولــه "لقــد أنجزنا تدريب 600 موظف من أقســام مختلفة 
بحســب طبيعة عمل كل قســم، مثل تحميل وتنزيل العفش 
والشــحن وقسم المواصالت وقســم الحمولة والموازنة وقسم 
تخليــص الطائــرات وغيرها، فكل قســم يتطلب تدريًبــا معيًنا 

ومختلًفا لموظفيه وفق اختالف مهام العمل".

تسيير العمل وفق الضوابط
ورًدا علــى ســؤال عــن مــدى تأثيــر أوضــاع الجائحــة علــى ســير 
العمــل؛ ومــا إســتراتيجية العمــل مــع فريــق إدارتكــم ليســير 
المشــروع دون معوقات أجاب القطــان بالقول "لقد أثرت جائحة 
كورونا بشــكل كبير على قطاع الطيران بشــكل عام في كل 
دول العالــم بســبب فرض القيود لضمان إجراءات الســالمة، أما 
محلًيا، وبفضل صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، ولــي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، وجهود 

وزارة الصحة والفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا 
فقــد تــم تذليل الصعوبــات التي واجهناها كافــة، وتم تطبيق 
إجــراءات الســالمة الموصــى بهــا مــن خــالل التباعــد االجتماعي 
وااللتــزام بلبــس الكمامة، وطبًقا لكل ذلك، تم تســيير العمل 
وفــق هــذه الضوابــط لســالمة الموظفيــن دون أن يؤثــر ذلــك 
علــى ســير العمل من خالل وضع خطــط بديلة في حال اإلصابة 
بالفيروس؛ لضمان ســير العمل بصورة متكاملة دون التعرض 

النعكاس سلبي يؤثر على العمل".

اإلشراف المباشر من قبل اإلدارة
وأشــار إلــى أنه فــي فترة االنتقــال للمبنى الجديــد وتحت قيادة 
الرئيــس التنفيــذي الســيد ســلمان المحميــد، ســيتم العمــل 
مــن خــالل وضــع فريــق عمــل متكامــل متضمًنــا عــددا مكثفــا 
مــن الموظفين لتنفيذ الخطط األساســية والبديلة، واإلشــراف 
المباشــر مــن قبــل مديــري األقســام الموجودين على مــدار 24 
ساعة بحسب النوبات، والتعاون من قبل جميع الموظفين في 
األقســام؛ لضمان ســير هــذه العميلــة بجودة ممتازة ومشــرفة 

لمملكة البحرين الحبيبة.

”باس” أكملت استعداداتها 
لتشغيل المبنى الجديد
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مدير أول خدمات 
المسافرين 

محمد 
جناحي

حققــت شــركة خدمــات مطــار البحريــن 
"بــاس" تميــًزا مشــهوًدا بتقديم خدمات 
المناولــة األرضيــة منذ العــام 1977، وهو 
خدمــات  أول  مديــر  يصفــه  الــذي  األمــر 
المسافرين محمد جناحي بأنه يمثل ثمار 
سعي الشــركة طوال السنوات الماضية 
لتطويــر الخدمات األرضيــة والتركيز على 
رفع مستوى الجودة والتميز للمسافرين 
ولشــركات الطيــران العاملــة فــي مطــار 

البحرين الدولي.

أسس ومعايير واعتمادات دولية
وقــال جناحــي  إن "باس" اســتطاعت وضع بصمة مميزة إقليمًيــا وعالمًيا، ليس فقط 
بالمشاركة في معارض الطيران الدولية، بل من خالل الدور الفعال الذي تقوم به في 
إنجاح هذه المعارض ســواء كان على الصعيد المحلي كمعرض الطيران الدولي في 
البحرين، أو على مســتوى المعارض الدولية التي تقام خارج البحرين كمعرض فامبرا 
الدولــي للطيران. وفي ذلك يقول "تأسســت مســيرة التطوير للشــركة على أســس 
ومعاييــر ومجموعــة مــن االعتمــادات المعتــرف بهــا مــن منظمــات الطيــران العالمية 
كالمنظمــة األوروبيــة لســالمة الطيــران، ولدينــا اعتمــادات مــن االتحاد الدولــي للنقل 
الجــوي وأيًضــا وكالة تدقيق الســالمة لعملياتنا األرضية، عالوة علــى اعتمادات الجودة 
واآليزو التي تحصل عليها الشركة، وفي كل ذلك داللة على التزام شركتنا وحرصها 

على المعايير واألنظمة الدولية المعول بها في عالم الطيران".

نسب بحرنة نفخر بها
ويلفــت جناحــي إلــى أن ســر تميــز "بــاس" هو االســتثمار فــي الثــروة البشــرية، فلدى 
الشــركة طاقــم عمــل يتجــاوز 3 آالف موظــف وعامــل، وتبلغ نســبة البحرنة مــا يتجاوز 
82 %، كمــا نفتخــر بــأن البحرينيين فــي صفوف اإلدارة التنفيذيــة يمثلون أكثر من 90 

%، فيما تصل نســبة البحرنة في بعض اإلدارات إلى 100 %، فالشــركة تضم الشــباب 
البحرينــي الشــغوف الذي يتمتــع بالطاقة لتقديم أفضل الخدمات للمســافرين. ومن 
ضمــن التميــز أيًضا وجــود الرؤية الواضحة للتطوير المســتمر، ما يــؤدي إلى إبراز هذه 
الصورة الجميلة والناجحة ألداء الشركة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

خدمات المناولة األرضية بشركة ”باس”
تجسد مسيرة من الجودة والتميز
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العمل أثناء الجائحة
وتطــرق جناحــي إلــى فتــرة جائحــة كورونــا وخطــة العمل خالل 
الفترة المنقضية، إذ قال إن األداء التشــغيلي والعمليات تأثرت 
بالطبع وكانت منخفضة بشكل ملحوظ بسبب توقف شركات 
الطيــران لفتــرة، وانخفاض أعداد المســافرين وفــق ذلك، وهذا 
التأثيــر ليــس على الشــركة فحســب، بــل على قطاع الســياحة 
والطيــران فــي البحريــن وخارجهــا، مســتنًدا إلــى نتائــج إحــدى 
الدراســات التي صــدرت حديثا عن االتحاد الدولــي للنقل الجوي 
"اآلياتــا" وكشــفت عــن أن قرابــة 65 مليــون وظيفــة فــي قطــاع 
الســياحة تأثرت بســبب الجائحة إثــر توقف المطــارات والطيران 
وتوقــف المســافرين، وبنــاًء علــى اســتراتيجية شــركتنا، فقــد 
اســتأنفنا العمليــات، لكــن ركزنا علــى التشــغيل المحدود في 
جميــع األقســام، وقلصنا عــدد الموظفين واخترنــا العدد الذي 
نحتاجــه، فيماتحــول العدد الباقي للعمل عــن بعد من المنزل؛ 

بهدف التقليل من فرص انتقال العدوى بين موظفينا. 

فريق عمل ”تشامبيون”
واستعداًدا الفتتاح المشروع الجديد، تم تدريب الموظفين في 
العمليــات التشــغيلية داخل أو خارج المطار منذ ثالث ســنوات، 
وســارت بشــكل فعــال وبأعلى درجــات الجودة بتشــكيل فريق 
عمل "تشــامبيون" إلدارة جميع العمليات التشــغيلية واالنتقال 
من المطار القديم إلى الجديد، وأثبت كل ذلك جدواه وفاعليته 
مــن خــالل لجنــة االســتعدادات والتجــارب التشــغيلية، ومضــت 

األمور بكل سالسة ويسر.

 ويختــم بوصــف رؤيــة العمــل كفريــق واحد ورؤيــة واضحة على 
قلــب واحد وعائلــة متكاملة، مبينا أن ذلك "ليس مع موظفينا 
فحســب، بــل مــع كل اإلدارات واألقســام والشــركات والجهــات 
الحكومية والخاصة العاملة تحت مظلة المطار؛ إلظهاره كبوابة 

عالمية متميزة للمسافرين".

خدمات مسافرين متميزة
مــن األهمية بمكان اإلشــارة إلى اهتمام "باس" خالل الســنوات الثالث الماضيــة بتدريب وتأهيل البحرينيين 
كونهــم واجهــة المطــار، ويقدمــون خدمــة نوعيــة ومميــزة للمغادريــن من مطــار البحرين إلى شــتى أنحاء 
العالم من أجل تقديم أرقى مستويات الخدمة سواء في قسم مناضد التدقيق أو بوابات المغادرة أو مهام 
الموظفيــن فــي قســم تحويل الرحــالت وكذلك موظفــي خدمات العفش ومســاعدة المســافرين في حال 
تأخر العفش أو تضرره، أو حين يتأخر في الوصول، مستدرًكا بالقول "التركيز على التدريب ليس فقط في 
الجوانب التقنية وتشغيل المعدات، بل في كيفية تسيير ومتابعة العمليات، وكذلك كيفية التصرف في 
حدوث حالة طارئة ال قدر اهلل، مهما كان حجم هذا الطارئ صغيًرا أم كبيًرا، فجرى تدريبهم على التعامل مع 
جميــع الحــاالت الطارئة ســواء في حاالت الحوادث أو إخالء المبنى وغيرها، وهــم يتمتعون بمهارات التعامل 
مع هذه األحداث واالهتمام بالمســافرين ورعايتهم والحفاظ على أمنهم وســالمتهم بالتنســيق والتعاون 

مع مختلف اإلدارات والجهات العاملة في المطار.
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خالد 
البستكي

تحقيًقا لهدف االنتقال السلس للعمليات من المطار القديم إلى المبنى الجديد، الذي تبلغ طاقته االستيعابية 14 مليون 
مســافر ســنوًيا وســيخدم البحرين لعقــود مقبلة، قال مديــر أول التعليم والتطوير بشــركة خدمات البحريــن "باس" خالد 

البستكي إن إدارة التعليم والتطوير تشرفت بقيامها بدور في تطوير المطار الجديد.
ولفــت إلــى أن تدريب الموظفين لهذا المشــروع الكبير بدأ في العــام 2019، وتم بالفعل تدريب ما مجموعه 1800 موظف 
ألداء مجموعة متنوعة من األدوار في المطار الجديد بدًءا من التعرف على المطار حتى نظام مناولة األمتعة الجديد، مردفا: 
نحن فخورون للغاية بموظفينا الذين ارتقوا إلى مستوى هذا التحدي وساعدونا في تحقيق أهدافنا، ونود أن نغتنم هذه 
الفرصة لنهنئ البحرين على هذه الحقبة الجديدة والمثيرة من تجربة الركاب في المملكة ويسعدنا أن يكون لنا دور في 

تحقيقها.
وفي ســبيل تحقيق ذلك عملت إدارة التدريب والتطوير عن كثب مع فريق التجارب التشــغيلية لمبنى المســافرين الجديد 
)ORAT( لوضــع خطــة تدريب مناســبة لضمان حصول جميــع الموظفين على التدريب المطلوب بناًء على مســؤولياتهم 

الوظيفية.
 ،)VDGS( نظام اإلرساء البصري التوجيهي ،)وشملت البرامج التي قدمها المقاولون المعنيون: التعريف بالمطار )الجديد 
ممــرات ركــوب المســافرين للطائــرة، نظــام التحكم في المغــادرة )DCS(، نظــام الوزن والتــوازن، مراقبة الحرائــق/ محافحة 

الحرائق، نظام تسوية األمتعة، وتمارين اإلخالء في حاالت الطوارئ.

تدريب 1800 
موظف ألداء 

األدوار المتنوعة 
بالمطار

مدير أول التعليم والتطوير

أفاد مدير أول اللوجستية والخدمات العامة بشركة خدمات مطار البحرين "باس" السيد محمد عبدالرحمن الذوادي 
بــأن الشــركة طرحــت مؤخًرا 14 مناقصة، فيمــا تواصلت مع موردين محليين إيماًنا منها بإشــراك الســوق البحرينية 
ومنحها فرصتها، إال أنه أشار أيًضا إلى التواصل مع كبرى الشركات العالمية المعروفة في صناعة المعدات األرضية.

وأوضــح أنــه يتــم اإلعــالن عن المناقصــات عبر المواقــع اإللكترونية الخاصــة بخدمات مطــار البحرين، ووفــق ذلك، يتم 
االسترشــاد بقانــون المناقصــات والمزايــدات المعمول بــه في مملكة البحريــن، وزاد قوله "نســعى للتأكد من نزاهة 

وعدالة وشفافية عملية طرح وترسية المناقصات".
ولفــت الــذوادي إلــى جانب مهم، وهو أن توجهات "باس" متوافقة مع ممارســات تعزيز البيئــة فيما يتعلق بمعداتنا 
الجديــدة، مبينــا: حرصنــا علــى شــراء معدات يكــون فيها االســتهالك أقل، كمــا اعتمدنا علــى العديد مــن المعدات 

الكهربائية لعملياتنا في مرافق المطار وأقسامه.
وفيما يتعلق بأهم مهام اإلدارة والطلبات التي نفذتها فعلًيا كجهة مساندة لباقي اإلدارات، تطرق الذوادي إلى أن 
من مهام اإلدارة شراء جميع متطلبات ومستلزمات الشركة، وأبرزها المعدات األرضية وأجهزة التموين وقطع الغيار، 

عالوًة على توفير المالبس الرسمية لموظفي الشركة، مضاف إلى ذلك إبرام عقود الخدمات والصيانة.
وفي إطار ذلك، تم شراء معدات جديدة في جميع إدارات الشركة، سواء تلك المستخدمة للعمليات األرضية أو إدارة 

الشحن والتموين لتالفي أي قصور في تقديم الخدمات؛ التزاًما بالمعايير الدولية.

محمد 
الذوادي

طرحنا 14 مناقصة 
مع موردين 

محليين إلشراك 
السوق البحرينية

مدير أول اللوجستية 
والخدمات العامة 
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مدير أول تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

أحمد 
الشهابي

كشــف مديــر أول تكنولوجيا المعلومات بشــركة خدمات البحرين "باس" أحمد الشــهابي عــن تطوير برامج 
حديثة ضمن التوجه الرقمي لتبادل المعلومات وتيسير الخدمات من خالل متابعة كل البرامج واألنظمة في 

المبنى الجديد.

وقــال إن العمــل شــمل فترة تجريب للتأكد من أن كل األنظمة تســير على ما يــرام لكل الموظفين، فيما تم 
توفير برامج أخرى تساعد على متابعة العمل أوًلا بأول بوجود فريق العمل على مدار 24 ساعة بحكم طبيعة 
العمل في المطار، وتخصيص مكتب من فريق العمل ليكون قريًبا من المواقع لمســاعدة الموظفين، ذلك 
ألن المرحلــة الجديــدة تقــوم علــى اســتخدام األجهزة اللوحيــة في مختلف مواقــع العمل إلدخــال المعلومات 

المهمة عند الطائرة أو متابعة المعدات األرضية ومعرفة مواضعها وإرسال اإلرشادات والتعليمات المهمة.

وبنــاًء علــى مــا تقــدم، فــإن الجهوزية بلغــت 100 %، إذ تم تجربة كل البرامــج واألنظمة، بــل إن الفريق يتمتع 
بجهوزية عالية لبدء مرحلة مهمة ترفع اســم مملكة البحرين واســم الشــركة، بل حتى طوال فترة الجائحة 
تأثــرت الشــركة بالطبــع، ولكــن وضعنا االحترازات التي تســهم في إتمام المهام علــى أكمل وجه، ومن أهم 
اإلجراءات التي اتخذناها هي أن أكثر من 50 % من الموظفين يعملون في المنزل عن بعد، ووفرنا لهم كل 
األجهــزة المطلوبــة فيمــا يقوم فريق آخر موجود بمباشــرة العمــل ميدانًيا، فبحكم طبيعــة العمل بالمطار، 

هناك مهام ال يمكن إال أن يكون فيها الموظفون موجودون كالمناضد والعمليات األرضية والشحن.

ومــع افتتــاح مشــروع المبنــى الجديد، فنحن ســعداء كوننــا طبقنا االشــتراطات المعتمدة مــن وزارة الصحة 
ومنهــا التباعــد االجتماعــي وتوفير المعقمات وارتــداء الكمامات، ومضينا في تنفيــذ المراحل المطلوبة من 

المشروع بنجاح وبروح فريق البحرين.

تطوير برامج حديثة ضمن التوجه 
الرقمي لتبادل المعلومات
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رسالة األمين العام 
لألمم المتحدة 

أنطونيو 
غوتيريش

نرى بواعث األمل 
تلوح في األفق 

نحو تعافي 
كوكبنا

تلــك كانــت أبــرز عبــارات األمين العــام لألمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريش، التــي ضمنها دعــوة لجعل هذا 
العام عاًما للتعافي من أثر فيروس كورونا القاتل، ومن تصدع االقتصادات والمجتمعات واالنقسامات، وإلى 

الشروع في معافاة كوكبنا.

وتمثل رسالة غوتيريش دعوة متفائلة بعد عام المحن والمآسي والدموع بسبب جائحة كورونا التي قلبت 
حياتنــا رأًســا علــى عقــب، وأرخــت علــى العالم ســدول المعانــاة والحــزن، إذ فقد عــدد كبير جًدا مــن الناس 
أحبتهــم بســبب هــذه الجائحة، التي مازال انتشــارها مســتعًرا يحدث موجــات جديدة من المــرض والموت، 
فمظاهــر الفاقــة والجــوع تتنامى وفرص العمــل تضمحل والديــون تتعاظم والطفولة تكابــد، والعنف في 

المنازل يزداد وانعدام األمن اكتسح كل مكان.

وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك، فهنــاك بواعث األمل تلوح فــي األفق، وإذا عملنــا بروح الوحــدة والتضامن، فإن 
بواعــث األمــل هــذه يمكــن أن يصــل صداها إلى جميــع أنحاء العالم، وهــذه هي العبرة المســتقاة من هذه 
"الســنة األصعب"، ولنعمل نعمل مًعا على تحقيق الســالم فيما بيننا ومع الطبيعة، ولنتصد ألزمة المناخ، 

ونوقف تفشي جائحة "كوفيد 19" فهذا هو الهدف الذي يجب أن نعقد عليه العزم في العام 2021.

النــاس يمــدون يد العــون للجــار والغريــب.. عمــال الخطوط 
يصنعــون  العلمــاء  طاقتهــم..  جهــد  يعملــون  األماميــة 
اللقاحــات فــي ظــرف قياســي.. البلــدان تتعهــد بالتزامــات 

جديدة.. إنه عام التعافي.. 2021.. عام األمل.. 
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مــن منــا ال يحتاج إلى جرعات مســتمرة من األمــل والتفاؤل 
والتطلــع بــروح إيجابيــة ليتجــاوز محنــة ما أو ظرفا عســيرا 
أو حالــة قاســية أو محنــة؟ وكــم مــن النــاس الذيــن غيــرت 
عبارة، أو مشــاعر، أو موقف، حياتهم وأنقذتهم من شباك 
التشــاؤم واإلحبــاط والســقوط فــي شــباك اليــأس؟ فــاهلل 
سبحانه وتعالى أودع في أرواحنا ذلك النبض العجيب في 
صنعــه، حتــى ال نقنــط وال نيأس مــن روح اهلل وفرجه مهما 

اشتدت الظروف وقست األيام وتواترت المصاعب.

نحتــاج إلــى الكلمــة اإليجابيــة.. والفعــل اإليجابــي، ونأنــس 
بأولئــك الذيــن يبثــون فــي نفوســنا حالــة مــن الحمــاس 
والقــوة المعنويــة لكــي ننهــض.. ولهــذا، تركنــا المجــال 
قناديــل  يشــعلون  لكــي  الكــرام  البــالد"  "أضــواء  لقــراء 
األمــل، فجاءت المشــاركات غامرة باإليمــان والتفاؤل والروح 
العاليــة، بالتأكيــد، ال يمكــن أن نطوي صفحــة العام 2020 
بكل ما ألم بنا فيه، الســيما أننــا مازلنا في مواجهة جائحة 
كورونــا )كوفيــد 19(، إال أن بارقــة األمــل هــي مــا نناجــي به 
رب العالميــن، فيكــون العــام 2021، عام األمــل بفضل اهلل 

وعونه.

بإيمان وتفاؤل وروح إيجابية

قراء ”أضواء البالد” يشعلون

قناديل األمل

ومــن بوابة التفــاؤل الدائم بالقــادم األجمل، يرى استشــاري طب العائلة 
وأمراض السكري فيصل المحروس أنه "مهما كان األمس، فاإلنسان البد 
وأن يستبشر بالتوكل على هللا وينشد التوفيق في يومه وكذلك صياغة منهج 
التغييــر لألفضل في غده، وبالتأكيد، أجد في تســمية ملحق أضواء البالد 
بعــام األمــل 2021، نظرة مليئة بالمعاني الطيبة، فقد واجه العالم بأســره 
فــي العام المنصرم 2020 محطــات صعبة للغاية في ظروف اســتثنائية 
فرضتهــا جائحة كورونــا )كوفيد 19(، فاألمر لم ينحصــر في بقعة دون 
غيرها من بقع العالم، بل شــمل كل البلدان واألوطان والشــعوب، وربما 
نحن األطباء وعامليــن في القطاع الطبي في كل التخصصات، وجدنا أن 
المســؤولية اإلنســانية والوطنية هي أن نكون مع الجميع، فكل القطاعات 
وكل التخصصات وكل إنســان يســتطيع أن يقدم ويســعى، فهو يساهم بما 

يمثل حالة إنسانية رائعة، ونؤمن بأن كل القطاعات مهمة".

ويضيــف المحروس "إذا تحدثنا عن األمل والتفاؤل، فالبد أن نغرس هذا 
الشــعور في نفوسنا مرتبطًا بالعمل واإلنجاز والتكاتف، ولهذا نضع أيدينا 

ومشــاعرنا مع مرضانا وذويهم ومع كل فرد في المجتمع لنســاند بعضنا 
بعًضــا علــى تجاوز كل أمر صعــب، وبعون هللا، ورغم قســاوة األزمة، 
إال أننــا البــد وأن نســتلهم منها الدروس، ولعل الــدرس األول واألهم هو 
أن نســعى جميًعا لخدمة وطننا الغالي، وقــد رأينا كيف أن القيادة الكريمة 
مــن لدن حضــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، عاهل 
البــالد المفدى حفظــه هللا ورعاه، ومــا قدمته البحرين مــن جهود جبارة 
أكدت مكانة هــذا الوطن على خارطة العالم، وكذلك رأينا كيف أن اللجنة 
التنســيقية برئاســة صاحب السمو األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت الخطط تلو الخطط بدراسة متعمقة 
وتنفيــذ اســتراتيجي متمكن من خــالل الفريق الوطنــي لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19(، ولهذا حين ننظر للمشــهد بشــكل عام، فإننا نشــعر 
بالفخر كبحرينيين، ويضع كل ذلك علينا مســؤولية الحفاظ على إنجازاتنا 
ومكتسباتنا".. ويختتم المحروس بالقول "األمل.. إضاءات ملهمة لإلنسان 
حين يدرك بأن هللا سبحانه وتعالى يكتب النجاح والفالح لمن يسعى بنوايا 
صادقة وعمل مخلص لنيل رضاه، وبالتالي.. تشرق التفاؤل في حياتنا".

فيصل المحروس: 
اإلسهام.. حالة 

إنسانية رائعة
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في تجربته، طبق الكاتب والفنان إبراهيم الدوسري مضمون عبارة تحويل 
المحــن إلى منح، ومــن المنتظر أن نحتفل معــه بإصداراته الجديدة خالل 
العام 2021، ومعه نرســم هذه المشــاعر التي يقــول فيها "من المفترض 
أننــا تعلمنا الكثير من تجربة الجائحة، ولعلنا أصبحنا نهتم ببعضنا البعض 
ونخاف على بعضنا البعض بدرجة أكبر، وهناك تحديات دون ريب السيما 
بالنســبة لقطاع الثقافــة والفن والمجتمع عموما، فقــد تعودنا على حضور 
الفعاليات الثقافية وتنظيمها والمشــاركة فيهــا، وكنا في الحقيقة محرومين 
من هذا اإلســهام األدبي والثقافي والوطني، لكننا استطعنا من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي على تنوعها، والكثير من البرامج والوســائل الحديثة 

أن نعوض ما يمكن.
الجانب المشرق هو أن الكثير منا وضع أعماله على مسار التنفيذ ليكملها، 
وبالنســبة لي، عندي مجموعة من اإلصــدارات الجديدة التي عملت عليها 
كمخطوطــات، وبالتأكيد يشــاركني الكثير من األدبــاء والمثقفين والكتاب 
في هذا الجانب، وســترى النور قريبًا، متمنين أن تنفرج هذه الغمة وتعود 

الحياة إلى طبيعتها".

علــى الرغــم مــن مــرارة ســنة 2020، إال أن اإلعالمي مهند ســليمان 
النعيمي يرى فيها الشــرارة والمحرك الرئيس إلطالق مشروعات اإلبداع 
اإللكترونــي واالفتراضــي التــي كان ينادي بها كثيرون منذ ســنوات في 
مختلف القطاعات األهلية والرســمية، وهي تجربة جعلتنا نراجع حساباتنا 
ونســارع في البحث عن كل ما هو إلكتروني وجديد ويخدم أكبر شــريحة 
ممكنة من المواطنين والمقيمين، بعيًدا عن حاجز الزمان والمكان، ورفعت 
من ســقف اإلبداع بال حــدود، وإذا كان هناك مــن درس في هذه األزمة، 
فهو محو األمية الرقمية بالنســبة لي، حيث أجبرتنا الجائحة وأبناءنا على 
خوض تجــارب تعليمية وتدريبية وصحية عن بعد بفضل اإلمكانات التي 
تم توفيرها، وما عجز عن تحقيقه البعض في سنوات، استطاعت الجائحة 
أن تختصره في شــهور، وأصبح لدينا جيل جديد مســتعد للعمل والدراسة 

والعطاء والتميز عن بعد.

إبراهيم الدوسري: 
إصدارات جديدة مقبلة

مهند سليمان: 
محو األمية الرقمية

العالــم يعيش في تغيرات كمجتمع يتصــف بالديناميكية، حيث تأتي أعوام 
مــن الزمن يكون فيها التغيير بطيئًا، ويأتي عام ويحدث فيه من التغييرات 
الكثير. وفي رأيها، تقول اإلعالمية سهير سند المهندي إن عام كورونا كان 
من أغــرب األعوام، إذ حدثت فيه الكثير من التغييرات الجذرية لصنوف 
المجــاالت المختلفــة، ودروبهــا ومســاراتها وخططها واســتراتيجياتها 
وتوجهاتها وإدارتها، حتى كان لهذا التغيير أثر في اللبنة المجتمعية األولى 
المتمثلة في األســرة وعالقاتها، والتغيير الجذري لســلوكيات اإلنســان.. 

العنصر المكون لمعايير وأساسات التكوين المجتمعي.
 وعليــه، فمــن كان قارئًــا للتطورات الحديثــة والفضائيــات التكنولوجية 
الصاعــدة، ســيدرك تماًما مدى ضــرورة حدوث هذه الصحــوة الجذرية 
التي كانت ملزمة الحدوث حتى يســتوعب العالم أن الكون في حالة تغيير 
وحاجة ملزمة إلى التغيير، وعليه فقد كان االســتعداد للمراحل النهضوية 
المتســارعة المقبلة تحــت قيادة الذكاء االصطناعــي المقبل وبقوة في كل 

تفاصيل حياة اإلنسان وفي مختلف مجاالته الحياتية والخدماتية.
ومن هذا المنطلق، نرى أن جهوزية اإلنسان على مستوى العالم الستقبال 
العــام 2021 بداية لهذا التحول العالمي لعالم الرقمنة وعالم صناعة الفكر 
اإللكترونــي، ومــن هنــا كانت النافذة المشــرقة التي صعــب على الكثير 
رؤيتهــا؛ ألنهــا كانت أعلــى من رؤية العين وأوســع من مجــال ومحيط 
اإلنســان الذي لم ير ســوى ما حوله وفي حدود مســاحة مجاله الفيزيائي، 
حيــث إن اإلبعاد الكونية لهذا التغيير كانت واســعة النطاق عابرة الفضاء 
وليس الحدود ومن هنا كان اإلشراق الذي طل علينا من العام 2020 وأنار 

مداه العام 2021.
فمع كل تغيير هناك صعاب يعيشها اإلنسان وتحديات يوجهها حتى يستقر 

التكويــن. هكذا كنا في عــام الكورونا عام "األلم"، حيــث واجهنا صعابا 
فــي عالقاتنــا االجتماعيــة وكيفية التواصــل وكيفية إثبات الــذات وتأكيد 
النشــاط واإلنجاز واالســتمرارية في العطاء، وكيفية التواصل مع اآلخر 
في المجتمع المحيط والخارجــي لنصل بعلمنا وفكرنا إلى اآلخر، ولنؤكد 
الطبيعة البشــرية التي خلقنا هللا عليها ســبحانه وتعالى في كون اإلنســان 
اجتماعيــا؛ ألنــه مهما اختلفــت الظــروف واألزمنة وحدثــت التغييرات 
والطفــرات فاإلنســان يظل بطبعــه باحثا عن الجديد وما يناســبه للتعايش 
معه والتكيف والتأقلم والتالؤم والتناسب والتناسق، وهذا هو الدرس الذي 
تعلمناه صغارا وعشــناه كبارا، وننقله اليوم إلــى غيرنا من األجيال حتى 
يفهموا طبيعته البشــرية وعالمه االجتماعي ويؤمنوا بحكمة هللا في خلقه، 
ولصناعــة األمل في العالــم االجتماعي ألم، حيث البد من األلم لكي يكون 
هنــاك األمل الــذي يحيي الحياة ويحافظ علــى ديمومتها وديمومة التحدي 

واإلنجاز والعطاء والتطوير ومن ثم التغيير كلما تطلبت الضرورة. 

سهير المهندي: 
من عام األلم إلى 

عام األمل
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تؤمــن الكاتبة الشــابة زهراء عــادل المرزوق بأن المحطــات والمراحل 
الصعبة والقاســية في حياة اإلنســان، الســيما الواعــي والطموح المتطلع 
للتميــز، هي محطات ومراحل تتحول فيهــا - كما يقال - المحن إلى منح، 
ولهذا فنحن جميًعا واجهنا وما نزال، أوضاًعا لها تأثيرها البالغ في حياتنا 
اليومية بســبب جائحة كورونــا، وبالطبع، كان العــام 2020 من األعوام 
التي يمكن تســجيلها في سجل اإلنســانية بأنه من أقسى األعوام، لكن البد 
أن نتوقف لحظة، فهناك الكثير من المحاور التي تســتحق البحث والنقاش 
التأمــل، ومنها نجاح كل جهــد قائم على التخطيــط والتنفيذ المدروس في 
الظروف الصعبة، ودون ريب، يختلف هذا األمر من شــخص آلخر، إال 
أن من األهمية بمكان إدراك المســؤولية اإلنســانية والوطنية واالجتماعية 
ألن نعمــل مع كل األطراف، ســواء كأفراد أو مؤسســات، ونســعى ألن 
ننجح في الظروف الصعبة، ونكون ركنًا مســاهًما في حماية المجتمع من 
جهة من خالل االلتزام باالشــتراطات والتوجيهات وهو أمر يعكس وعي 
وتحضر المجتمع، ومن جهة أخرى، االســتمرار في خططنا وعملنا وفق 
ما تتيحه الظروف، وما باإلمكان عمله حتى ولو بالجهد اليســير، فالتوفيق 

من رب العالمين.

وتشــير إلى أن معانــي التفاؤل واألمل مــن القيم التي نســتمدها من ديننا 
اإلسالمي الحنيف، وتشترك كل المجتمعات في ترسيخ هذه القيم باعتبارها 
مساًرا مؤثًرا في حياة الناس، وهلل الحمد، لقد تميزت جهود مملكتنا الغالية 
وتكاملــت فيهــا الرؤى وتوافقــت ونجحت في تجاوز الكثيــر من العقبات 
وبذلــت في ذلــك الكثير في ظل قيادة حضرة صاحــب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، والدور الكبير 
الذي حمله على عاتقه صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفــة، ولــي العهد رئيس مجلــس الوزراء، وكل الجهــود التي بذلت من 
األطقــم الطبيــة في الصفوف األمامية، وكذلك كل المؤسســات الرســمية 
واألهلية، يمثل مشــهًدا وطنيًا رائًعا ويمنحنا الطمأنينة، ويعلي في نفوســنا 
بواعــث األمل والتفاؤل ألن نســعى وننجز ليكــون األمل في العام 2021 

مبنيًا على إيماننا التام بأنه بعد الظالم يأتي نور الفجر.

زهراء المرزوق: 
معاني األمل نستمدها 

من ديننا الحنيف

حين تصلك رسالة البد أن تقرأها وتفهمها، ولكي تفهمها، سيكون لزاًما عليك قراءة ما تحته خط وما 
بين الســطور لكي تفهم فحواها وتحللها كما يجب، فرســالة العام 2020 بالنسبة للمدرب بدر الناصر 
هي رسالة قوية ونحن محظوظون بكل المعاني؛ ألننا مررنا بهذه األزمة ونحن في ظل قيادة كريمة 
وحكيمة أمنت لنا سبل العيش في ظل هذه األزمة، والتي افتقدتها الكثير من الدول المجاورة والبعيدة 
والمتقدمة، فما مر علينا في العام الماضي ما هو إال حوادث جمة تجعلنا أقوى ومستعدين للمقبل من 
حياتنــا، وفــي إطاللة العام الجديد، نحن بحاجة ألن نعيــش كل لحظة فيها بامتنان، إذ حرمنا من أقل 

األمور بسبب جائحة كورونا.
ويقــول الناصــر: البد أن نمتن اليوم لكل صغيرة وكبيرة في حياتنا وأن نعيشــها كما يجب وأن نفكر 
بإيجابيــة مطلقة ليس لها حدود وال نتعاطى مع أي ســلبية وإن كانت مــن أقرب الناس لنا، فكلما هو 
موجود يعطينا الخير، فإما العيش بســلبية أو بإيجابية، ومن يعيش على هذا المنوال اإليجابي يعيش 
عيشــة جميلة ويتمنى أن يعيش أفضل من هذا ألنه يجد في كل ضارة نافعة، ولن تنتهي هذه الســنة 

حتى نحقق أهدافنا بكل إيجابية وتكون سنة خير على الجميع.

مهمــا كانت ســنة 2020 مليئــة بالســلبيات والمصاعب والخســائر التي 
تعرض لها الناس، سواء كانت خسائر مادية أم بشرية وفقدان أحبة بسبب 
هــذا الوبــاء، إال أن طبيبة األســنان أريــج قمبر ترى أنــه بالرغم من كل 
هذه المســاوئ، هناك محاسن وناتج إيجابي من حيث تطور العلم والتعليم 

واالستمرار فيه عن بعد.
لقــد تغيرت نظرة الكثيرين، بل لنقل أعاد الكثيرون حســاباتهم فيما يتعلق 
بنظرتهم للصحة، وظهر التغيير في حياة شريحة كبيرة بالتحول إلى أنماط 
الحياة الصحية وممارســة الرياضة، وبالنسبة لي، وعلى الرغم من توقف 
دراستي بسبب الجائحة وعودتي إلى بالدي، لكنني تمكنت من اجتياز سنة 
التخرج من الجامعة عن بعد وإكمالها بنجاح، واألهم من ذلك، قربتني من 
عائلتــي أكثر وأكثر، وبقدر حاجتنا إلــى "لمة أحبتنا" إال أننا حافظنا على 
ســالمتنا بالتباعد االجتماعــي، ولهذا أقول إن صناعــة األمل حافز ذاتي 

لتحقيق أهدافنا واالستمرار في العمل والسعي لألفضل.

بدر الناصر: 
لنفتح هذه الرسالة

أريج قمبر: 
صناعة األمل.. حافز ذاتي
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يحمل األســتاذ المســاعد بكلية المعلمين أســامة المهندي باقــة زهور لمن 
زرع بــدور األمــل والخير في نفوســنا، فقد مضى العــام 2020 بحالوته 
ومرارتــه، إذ شــهد العالم جائحة لم يســبق لها مثيل فــي التاريخ الحديث، 
وعلى الرغم من التحديات التي عايشــها األفراد والمجتمعات وتأثرت بها 
غالبية األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعية والتعليميــة، إال أن هذه األزمة 
أنتجــت الكثير من الفوائد غير المتوقعة ومن أهمها اكتشــاف مدى الوعي 
االجتماعي العالي وتكاتف األفراد والمؤسســات في بالدنا الغالية للسيطرة 
على انتشار المرض وتعاونها مع الجهات العليا للحد من عواقبه الخطيرة. 
وال يمكن أن ننسى كذلك أن هذه األزمة عززت االهتمام بتطوير المهارات 
الرقمية والتكنولوجية لدى جميع شــرائح المجتمع، وســاهمت في توظيف 
الخدمــات اإللكترونيــة بأقصى درجة ســواء في مجال إنجــاز المعامالت 
الحكوميــة اإللكترونية أو التعلم والعمل عن بعد، وكذلك اســتغالل خدمات 
الدفع والتجارة االلكترونية بصورة غير مســبوقة، وقد وفرت هذه األزمة 
دروًسا واقعيةً تتعلق بتقدير النعم التي يعيشها اإلنسان كنعمة الصحة والعلم 
والعمــل والعالقات االجتماعيــة والطمأنينة والتي ال تقــدر بثمن، ونتوجه 
بالشكر والعرفان لجميع من بذر بذور الخير وسعى لنشر األمل في نفوس 

المجتمع وساهم في كل أوجه المساعدة لمن تأثر خالل هذه األزمة.

أسامة المهدي: 
عرفانا لمن زرع األمل والخير

يتفاءل المهندس حامد خلف بدرجة كبيرة بالعام 2021، ويراه بالفعل 
عــام األمــل واالنطالق بــإذن هللا، ويقول: منذ بدايتــه واألخبار عن 
عــن تطوير اللقاحات ضد فيروس كرونا تتوالى على العالم، وبدأت 
حمالت التطعيم على مســتوى مختلف البلدان وهي تبشر بقرب أيام 
انقضاء المحنة الصحية العالمية، كما أتوقع أنه عام االنطالق والسفر 
محمليــن بثقافــة ووعي صحي اكتســبناها في ســنة المحنة الصحية 
واإلغــالق، وأتوقــع رجوع االقتصــاد المحلــي والعالمــي للتعافي 
التدريجي لهذا فإن ســنة 2021 .. سنة األمل وستكون األفضل بإذن 

هللا تعالى.

حامد خلف: 
عام االنطالق والسفر

"نحــن من نشــعل الضــوء والنور في الظــالم"، هكذا تحدثــت المحامية 
انتصــار العصفور، فهــي تعود إلى الصورة التي أقبــل فيها العام 2020 
الذي اســتقبلناه باحتفال وفرح، وبعد مضي شــهرين، عصفت بنا جائحة 
كورونــا وفرضت علينا إجــراءات وتعليمات وجوبيــة التنفيذ ومخالفتها 
جريمــة. وتقول انتصار: ال أســتطيع اختصار المواقــف الصعبة، وليس 
بإمكانــي أن أحدد األصعب أو األشــد صعوبة، إال أن الحرمان من األهل 
كان األســوأ، وبعده انعدام الحياة، ولكن نحــن من نصنع من الظالم نوًرا 
لنبث فيه أحالمنا، فحاربنا هذا الوباء بكل أمل وأصبح البعد حب والقرب 
مرض، وترســخت مبــادئ جميلة في حياتنا اســتطعنا بها المحافظة على 
أحبابنا. ســيكون العام 2021 مختلفًا ألننا تعلمنا من صناعة الحب بالبعد، 
وصياغــة األحالم ونحن في منازلنا من خالل العمل والدراســة عن بعد، 
وأرى في عامنا هذا شعاًعا دافئًا يخترق صعوبة 2020، ويمأل الحياة من 

جديد باآلمال وتحقيق التطلعات.

مســك الختام مع معزوفــة بأنغام األمل للفنان الشــاب أحمد النعيمي، فهو 
يتمنى أن تكون معزوفة السالم مع النفس ومع الناس ومع كل شيء جميل 
فــي الحياة هي البوصلة التي تأخذنا إلى مراحل أفضل وأجمل من أيامنا، 
ومن المهم أن ننســى الماضي بكل أحزانه وحســراته، ونرفع األكف إلى 
هللا ســبحانه وتعالى بالتوفيق والســداد في المقبل من عمرنا، ومهما كانت 
الظروف، ومهما كانت صعوبة السنوات التي مضت، فالتفاؤل بالسنوات 
األجمــل يمنحنــا الشــعور بالطمأنينة، وكــم هو جميل أن نــرى "أضواء 
البــالد" وهو يحمل عنــوان "عام األمل 2021" لنتشــارك مًعا في إزالة 
ما ترسب في مشاعر الكثيرين من متاعب، ونفتح صفحة زاهية األلوان.

انتصار العصفور: 
نصنع النور في 

الظالم

أحمد النعيمي: 
معزوفة السالم 

بأنغام التفاؤل
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ربمــا ليــس مــن الســهل أن تحصــد اآلراء والمواقــف والتعليقــات حين 
ينتشــر لها "مقطع فيديو" في وســائل التواصــل االجتماعي.. ها هي 
تــارة تقــوم بــدور "ماليــة تقــرأ مولــد"، وتارة تمــأل بروحهــا المرحــة أرجاء 
فعالية ما.. وأحياًنا تجدها في حالة نفسية تكاد فيها تحبس دموعها، 
وأحياًنــا أخرى تجدها في ســرور وســعادة لتزف للنــاس معلومة.. لكن 
القريبيــن منهــا أو حتــى أولئــك الذيــن عرفــوا شــخصيتها عــن قــرب، 
يجدون في النائب معصومة عبدالرحيم شــخصية فريدة من نوعها.. 
ولربما وجدوا قلًبا ال يعرف البغض أو اإلساءة حتى لمن يسيء إليها.. 
بــل تصــر علــى تكرار مــا تؤمن به، وهــو "أن تخاطب النــاس بروح األمل 

والتفاؤل وتزرع البسمة وتقترب من الجميع، فأنت إنسان حقيقي".

حين تخاطب الناس بروح األمل 
والتفاؤل وتزرع البسمة...   

فأنت إنسان حقيقي

النائب معصومة عبدالرحيم

أنا محظوظة.. ألن جدتي 
المالية الكبيرة ”بنت حجي 

عباس”
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"أضــواء البــالد" حظيــت بالحفــاوة والترحاب وحلت ضيفة لــدى النائب "أم حســن".. الطبيبة معصومة عبدالرحيم، واإلنســانة 
الوالــدة وأخــت الجميــع، ليس كنائبة، إنما حديث عن الوجه اآلخر فــي حياتها، بعيًدا عن قبة البرلمان، ورجعنا معها إلى فترة 

الطفولة.. فكيف كانت؟
النائب معصومة: مالمح مرحلة الطفولة عشــتها في قرية الديه الطيبة في فترة الســبعينات، هي ذكريات جميلة ال تزال باقية في مخيلتي، وأبرز 
صور تلك الطفولة، هي أنني في تلك المرحلة، كان لي جار صديق عزيز اســمه "صالح" وكنا نجلس مًعا كل صباح في البيت ونلعب الســكونة 
والصيدة والخشيشــة مع أندادنا من األطفال، ولك أن تعود إلى تلك المرحلة معي لنرى الجيران في قمة الطيبة والكرم والمحبة، لقد كانت أجواء 
القيظ بحرارته جميلة لنا حين كنا أطفاال، وكانت أجواء الشــتاء والمطر أجمل أيًضا حين نركض بفرح تحت المطر المتســاقط أو نلعب في الطين 

والوحل.
أما دكان "حجي ميرزا" رحمه هللا فقد كان مصدر سعادتنا حين نشتري الحلويات واآليسكريم، فقد كان هذا الدكان الوحيد في "الفريج" القريب من 
بيتنا، وتتكرر عبارة "وين رايحين.. دكان حجي ميرزا.. من وين يايين من دكان حجي ميرزا"، واليوم نحن سعداء أن نرى ذلك الدكان الصغير 

وقد تحول إلى اسم تجاري كبير في البحرين "أسواق الحلي"، وله أفرع في كل مناطق البحرين.
أتذكر األوقات الجميلة مع والدي رحمه هللا حين نجتمع معه على اإلفطار صباًحا قبل ذهابه إلى العمل وقد أحضر "الخبز والسمبوسة والجباتي".. 

تلك أيام جميلة ال تبارح الذاكرة.

النائب معصومة عبدالرحيم في حوار الوجه آالخر مع الزميل سعيد محمد

دعينــا أم حســن نذهــب إلــى مقاعــد المدرســة وصــوًلا إلــى 
الجامعة ومن تتذكرين من الصديقات والمعلمات؟

النائــب معصومــة: في مدرســة جدحفــص االبتدائية، وكذلك مدرســة 
جدحفــص اإلعدادية الثانوية، تعــود بي الذاكرة إلى أشــياء محببة، فقد 
كنت أواًل من عشــاق مــادة الرياضيــات واللغة العربيــة واإلنجليزية، 
وأحببت معلمتي فهيمة التوراني التي درستنا العلوم والكيمياء واألحياء، 
ومعلمتي أنيســة التاجر التي جعلتني أتعلق باللغــة العربية منذ المرحلة 
االبتدائية، وكانت تدرســنا مادة الدين أيًضــا، أتذكر معلمتي آمال خلف 
التي درســتنا مادة الرياضيات، وكانت شــديدة جًدا لكنها معلمة فاضلة، 
وفي المرحلة الثانوية أتذكر المربية الفاضلة خلود العريض التي توفيت 
رحمها هللا بالسرطان وكانت تدرسنا الرياضيات، ومن صديقاتي أتذكر 
اإلنسانة الرائعة غالية المال، وليلى عبدالعزيز وبسمة الفردان وعالقتنا 

رائعة ونتواصل مع بعض باستمرار حتى اآلن.

منذ طفولتي كان والدي 
رحمه اهلل يناديني 

”الدكتورة معصومة”

مع أسرتها

لحظة حنان األمومة مع مالك
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بين الطب والهندسة.. لماذا وكيف رجحت كفة دراسة الطب؟
النائــب معصومــة: كان الوالد رحمــه هللا يناديني "الدكتــورة معصومة" 
منــذ صغري.. جــاءت الدكتورة معصومة.. ذهبــت الدكتورة معصومة.. 
)تبتسم(... وبهذا زرع في نفسي الرغبة والحب لكي أكون طبيبة، وعندما 
تخرجــت بامتياز من المرحلة الثانوية، حصلت على بعثة لدراســة الطب 
فــي العراق، وكان ذلك في العام 1987 وكانت الحرب العراقية اإليرانية 
قائمــة آنــذاك، فعدت إلــى البحرين وحصلــت على بعثة أخرى لدراســة 
الهندســة اإللكترونية في جامعة البحرين، وبالفعل، درســت السنة األولى 
وفي الســنة الثانية وجدت نفســي أنني ال أســتطيع المواصلة في دراســة 
تخصــص ال أحبه، وواصلــت البحث عن فرصة لدراســة الطب وقدمت 
أوراقي لدى جامعة موســكو وحصلت على الموافقة والتحقت بالدراســة. 
وكما تعلم، في فترة التســعينات، كانت روســيا تعيــش مرحلة حرجة أيام 
حكم ميخائيل غورباتشــوف والحياة كانت صعبــة للغاية في فترة التحول 
من البروسترويكا إلى الرأسمالية، ومع توافر المال لديك لكن من الصعب 
الحصــول على المــواد الغذائيــة فغالبيتها غير متوافــرة، أضف إلى ذلك 
الطقس شــديد البرودة، فكان وضعي وحياتي شــاقة من جهة، عالوة على 
المشــقة األخــرى وهي اللغة، ولكن الهدف الــذي وضعته أمامي هو أنني 
وعدت والدي أال أعود إال ومعي الشهادة فتغلبت على كل تلك المصاعب، 
حتــى أرجــع إلى بــالدي طبيبة ألرفــع رأس والدي وأحقــق األمنية التي 

زرعها بداخلي ونمت وكبرت معي.

أكملت دراستي في العام 1997 وعدت إلى البحرين، وفي أوائل التسعينات 
قدمت االمتياز وحصلت عليه، ودخلت تخصص الطب النفســي وحصلت 
على البــورد العربي األول والثاني، ثم تم ابتعاثي للتخصص كأول طبيبة 
بحرينية تتخصص في مجال عالج إدمان الكحول والمخدرات، وأنا ممتنة 
كثيــًرا للمرحوم الطبيب الكريــم محمد خليل الحداد، فهو بحق من األطباء 
الذيــن يســتحقون كل االحتــرام التقدير رحمه هللا، وعملــت معه وتعلمت 
منــه الكثير من خالل التجارب والمواقف والــدروس، وكان آنذاك يغطي 
عيادة "القلق" بمستشــفى الطب النفســي، وســاعد كل األطباء البحرينيين 
فــي مشــوارهم المهني والعلمي، وعلى يده تم ابتعاثــي أنا والطبيبة زهرة 
الشــويخ إلى تايوان وال ننســى فضله علينا، فهو باإلضافة إلى كونه طبيبا 
معروفا، فهو أســتاذ جامعي تعلمنا منه كيف نجري الدراســات واألبحاث 

وكيف نطبقها على أرض الواقع.

صمدت في روسيا رغم 
”البروسترويكا” ألنني 

قطعت وعًدا لوالدي

أسرتي الصغيرة يجمعها الحب والتقدير المتبادل

في مسيرتك العلمية والمهنية.. هل هناك محطات تأثرت بها 
وأضافت لك تجربة معينة الفتة؟

النائــب معصومــة: المحطات مــع مرضــاي وذويهم، وحيــن أتكلم عن 
مرضى إدمان الكحول والمخدرات أســتطيع القول إن هذه الفئة - التي ال 
يحترمها البعض والبعض اآلخر يعتبرا من أهل اإلجرام - لم يعاشــروهم 
بعــد التعافــي ويرونهم كيف يتحولــون إلى نماذج رائعة من البشــر، وقد 
عشــت الكثيــر من القصص عن حياة مرضاي وكأنهــا من األفالم ولكنها 
قصــص واقعيــة، فمنهم مــن عاش أســوأ الظروف التي رمــت به في أو 
على طريق اإلدمان.. اإلنســان يا أخي لم يولد ومعه الشر، لكن في بعض 
األحيــان، يتم وضعه فــي ظروف وبيئة تصنع في داخله الشــر، فيرتكب 
األخطاء ألسباب قاهرة في بعض المراحل، لكن المدمن حين يتعافى تجد 

فيه انطالقة جديدة إلنسان رائع.

وأنا في الواقع أتأثر كثيًرا بمواقف مؤلمة تجمعني من ذوي المدمنين، من 
اآلباء واألمهات والشــقيقات واألشــقاء حين يحضــرون وألتقي بهم، ولك 
أن تتخيل كم هو مؤثر مشــهد األب كبير السن وهو يبكي حسرة على ابنه 
وقلبه مكســور فيكســر قلبي معه، ثم بعد ذلك، تعال وانظر إلى هذا األب 
حيــن يرى ابنه وقد تعافى.. عش معه الفرحة والبهجة، وهذا بالنســبة لي 

هو النجاح الحقيقي.

مرضى اإلدمان ليسوا كسائر المرضى، فمريض الضغط أو السكر تكون 
معاناتــه ذاتيــة، لكن مريض اإلدمان يؤذي غيره مــن أهله ومحيطه، وقد 
تعلمت العمل من الجهتين، مع المرضى ومع األهل لكي نصل إلى مرحلة 

تعافي المريض ليبدأ حياة جديدة.

نتعلم من األجداد واآلباء واألمهات الكثير.. حدثينا عن عالقتك 
معهم وذكرياتك وما تعلمت من حكم ومواقف؟

النائب معصومة: سأخبرك عن جدتي "عودتي" بنت حجي عباس وجدي 
حجــي محمد رحمــة هللا عليهما، فالجــدة العودة بنت حجــي عباس كانت 
"ماليــة كبيــرة"، والــكل يعرفها كونها قارئــة كبيرة في البلــد.. لها هيبة 
وحضور وشــخصية، وأنا محظوظــة ألنني في فترة الطفولة تعلمت على 
يدهــا، وعلــى الرغم من أنها كانــت كفيفة البصر، لكنهــا تمتعت ببصيرة 
قلــب.. أجلس معها في الصباح لتعلمني تالوة القرآن، وفي بعض األحيان 
أحضر معها المأتم الذي يحمل اســمها، وكان يكتظ بالنســوة اللواتي يأتين 
لمأتمهــا من كل مكان، والبعض يحرص علــى الحضور مبكًرا للحصول 

علــى مكان للجلوس، وال يجد البعض اآلخر بًدا من البقاء في المأتم وقوفًا 
على األرجل.. كانت العودة تتمتع بهيبة وصوتها جهوري وآســر في ذات 
الوقــت.. "يخلي اللي ما يبكي يبكي"، ورأيت ذلك بعيني وتعلمت منها أن 
هذه الشخصية.. المرأة الكفيفة.. تكون قوية الشخصية وقوية في أخالقها، 
فعلى ســبيل المثال، منزلنا في الديه بيت كرة قدم كما نسميه من مساحته، 
وحين تزروها النســوة في مجلســها تقف لهن احتراًما، وحين يقبلن عليها 
ويلقين عليها الســالم ترد بالقول، وهذا ما أتذكره وال يغيب عن ذاكرتي، 

فتجيــب قائلةً "عليكم الســالم ورحمــة هللا وبركاته.. هلــت علينا األفراح 
بجيتكــم ونور المكان بطلتكم".. تعلمت منها حب وتقدير الناس بتواضعها 
للصغيــر والكبير. وإضافــة إلى ذلك، كانت تكتب األشــعار في حب أهل 

البيت عليهم السالم، فكانت تملي علي وأنا أكتب ثم تعيد حفظها.
أما عن جدي الحاج محمد رحمة هللا عليه، فيأتي ليزورنا فجر كل يوم قبل 
ذهابــه إلى العمل وكنا نعيش حينها في القلعة، وحالما يدخل للمنزل، أقبل 
رأســه ويديه فيبادرتي بتقبيل باطن يدي ويجلســني إلى جنبه، وعلى كبر 
ســنه، كان كأنه شاب في العشــرين بصحة وعافية ويمشي دائًما لمسافات 
طويلــة.. كان يتمتع بإيمان قوي ويتقرب إلى هللا ســبحانه وتعالى بالعبادة 
ويهتــم بصحته حيث ينام مبكــًرا وهو دائم التفــاؤل وأحاطني وأحاط من 

عرفه بمحبة كبيرة.

سيلفي مع رفيق الدرب بوحسن
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دعينا ندخل إلى براحة الهوايات، ما الذي يســتهويك في وقت 
الفراغ؟ 

أحب الســفر كثيًرا، فالســفر بالنســبة لي متعة واستكشاف خصوًصا حين 
يزور اإلنســان األماكن الصح مــع الناس الصح، ولعــل رحلتي األخيرة 
لمدينة العيون في األحســاء بالمملكة العربية السعودية والتقائي مع الشيخ 
أحمــد هللا يطول عمره، وجدت أن العيون ليســت ســياحة فقط بل تاريخا 
وعراقــة وأصالــة وثقافة، والشــيخ أحمد كان معلًما ثم مديًرا لمدرســة ثم 
عميًدا للمنطقة ثم شــيخها، فهؤالء النــاس حين تلتقي بهم تجدهم يصنعون 
حاضــًرا مختلفًا من إرث تاريخي وثقافي وإنســاني مختلــف أيًضا، وفي 

السفر أتعلم أيًضا كيف أبني نفسي قبل اآلخرين.

القــراءة لها مكان ومتعة خاصة في نفســي، وأحب قراءة الكتب التي تلهم 
النفس وال تحبطها، أي الكتب التي تمنح القارئ اإليجابية واألفكار البناءة 
الخالقــة، ولدي كتب أحببتها مازلت أحتفظ بها منذ ســنين، وبالمناســبة، 
أنجــزت مؤخــًرا كتابًا بعنــوان "هابي بيرث دي تايغر"، واســتلهمته من 
تجربة ابني حسن، وقد كتبته إهداء له، وسيرى النور قريبًا وأتمنى أن ينال 
إعجاب الجميع الســيما فئة ذوي االحتياجات الخاصة الذين يمثلون مكانة 

خاصة في قلبي وحياتي.

وســأتحدث لــك عن هــذا الكتاب الــذي بين يــدي، وعنوانــه "الحياة بال 
أطراف"، ومؤلفه أســترالي الجنســية اســمه نيكوالس جميش فيوتتش أو 

"نك فيوتتش"، وهو من مواليد العام 1982، ومؤســس منظمة الحياة بال 
أطــراف، ولد "نك" وهــو يعاني من متالزمة نقص األطــراف األربعة، 
وهــي متالزمــة نادرة الوجــود ويعاني المصــاب بها من فقــدان األذرع 
واألرجــل، عاش حياته كطفل عرضة للســخرية لمــن حوله، ما أدى إلى 
إصابته باإلحباط وتعرضه لحاله نفســية سيئة في بداية مراحل حياته حتى 

فكر في االنتحار، لكنه في نهاية المطاف آمن بحتمية تعايشه مع إعاقته.
وهو في الســابعة عشــرة من العمر، أســس منظمته غير الربحية "الحياة 
بــدون أطراف"، وقدم من خاللها الخطابات فــي أماكن مختلفة من العالم 
دعــا فيها إلى التعايش مع اإلعاقــة وبث األمل في النفس والعيش بإيجابية 
بعيًدا عن اإلحباط واليأس، وكان يضرب نفسه كمثال أثناء خطاباته ليثبت 

للناس قدرتهم على فعل المستحيل.

أذهلني كتاب نك فيوتتش 
”الحياة بال أطراف”

أحب القراءة التي تمنح 
اإليجابية واألفكار البناءة 

الخالقة

مع ابنتيها شوق ومالك في رحلة بحرية

بالتأكيد هذا إنســان ملهــم رائع.. ترى ما 
الحكمة التي تؤمنين بها في الحياة؟

النائب معصومة: هللا سبحانه وتعالى هو الرزاق 
الكريم، وهو المنعم وقتما يشــاء ال وقت ما أشاء 
أنا أو تشــاء أنت، وتالزمني اآلية الكريمة "بسم 
هللا الرحمــن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيًرا 
يره"، فهي تمنحك القدر في أن تقدم ولو الشيء 
البسيط اليسير لكنه عند هللا سبحانه وتعالى كبيًرا 
ويجزل لــك المكافأة نظيره.. حتــى حين تواجه 
إســاءة أو انتقــاد أو إحباطات، فــال تعر لها أي 
اهتمام ألن رب العالمين هــو العالم بالنوايا وما 
فــي الصــدور والضمائر وليس فالنــا وعالنا.. 
نفوض أمورنا هلل ســبحانه وتعالى ونتوكل عليه 
ولذلــك تجد األبــواب تتفتح لك، وربما يتســاءل 
اإلنســان "من أيــن تفتحت؟"؛ ليــدرك أنها من 
رحمــات هللا جل وعاله بكلماتــه التامة وله 99 
من األســماء الحسنى وفي كل اسم عظمة خالق 

واحد أحد.

نحن اآلن في ضيافة هذه األسرة الكريمة، 
وصلنا للختام، كيف هي؟

النائب معصومة: أشــعر أنني أظلم أســرتي في 
بعــض األحيــان، لكننــي حالما تتــاح الفرصة، 
أشــركهم معي فــي الكثيــر مــن الموضوعات 
والنقــاش والبحث مًعا الســيما بالنســبة لقضايا 
المجتمع التي تشاركني فيها شوق ومالك وابني 
حســن هو الخيــر والبركة، وأقضي عــادة يوم 
الجمعة مع أســرتي وقد يتضايــق البعض حين 
ال أرد علــى اتصالــه في ذلك اليــوم، وأقول إنه 
يوم واحد لعائلتي الجميلة وباقي األيام أنا معكم، 
وكلمة حق لزوجي الغالي فهو سنادي وعضيدي 
وهــو عون مــن الدرجة األولــى، وتعيش معي 
حمواتــي العزيــزات كشــقيقات لي، فأســرتي 
يجمعها الحب واالحتــرام والتقدير المتبادل وهلل 

الحمد والمنة.

أشعر أنني أظلم أسرتي 
بعض األحيان.. لكن الحب 

والتقدير يجمعنا
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تضيء ومضات 
مفعمة باألمل

المدربة
ندى نجم

الخطط الفاشلة... ال تعني نهاية العالم
إيذاًنــا باالنطــالق فــي رحلــة تغيير الذات، طرحت المدربة ندى نجم تســاؤالت عدة "هل تريد أن تصبــح أكثر وعًيا بذاتك؟ 
هل تريد التخلص مما يقلقك من خالل طرق أفضل للتعامل مع الحياة؟ إذن، ضع يدك بيدي ودعني أدلك على الطريق 
الصحيح.. فمن خالل "رحلة خذي بيدي للتغيير" وهي الفكرة التي طرحتها المدربة ندى، يمر المسار على ثالث مراحل، 
األولــى هــي مرحلة اكتشــاف الذات، والثانية هي ترويض الذات، والثالثة هــي الـ"بلوك" )BLOCK(، لكن هل هناك بعد 

الـ"بلوك" مراحل أخرى؟

الدخول إلى عمق النفس
الجواب هو "نعم"، كما تقول المدربة ندى، فالرحلة تشمل 6 مراحل، وبهذا فإن المرحلة الرابعة هي مرحلة "افتح قلبك"، والخامسة "أنت واآلخرين"، 
والسادسة "السالم"، وتشرحها لنا بالقول إن هذه الرحل تسبر أغوار النفس من العمق وتجعلنا نكتشف ذواتنا بطريقة فريدة، فقد جمعت خبراتها الحياتية 
واالطالعية والبحثية ووضعتها في إطار مبسط من خالل تمارين التي تساعد في التعرف على الذات أكثر، والتعرف أيًضا على طرق حل المشكالت 

ومن ثم االنطالق إلى أبعاد جديدة.

التغيير لألفضل صعب ويتطلب تهيئة واستعدادا نفسيا

االستعداد النفسي للتغيير
ســألنا المدربة ندى "هل بإمكان كل إنســان أن يتغير إلى األفضل ولماذا 
يخفــق البعض؟"، تقول "الغالبية تريــد بالتأكيد التغير إلى األفضل، ولكن 
لألســف ال يرغبــون في القيــام بالتمارين الخاصة بكل مرحلــة، وبالتالي 
ينظــرون إلــى الجوانب التي يريــدون أن يطوروها في الذاتية ويســعون 
لذلــك، أما التناقض فيظهر حين تخبرني بأنك تريد أن تتغير لكنك ال تريد 
أن تبــذل جهًدا لكي يحدث هذا التغيير، ومــن هنا، البد من القول إن حالة 
"رفض التغيير" موجودة، ذلك ألن التغيير صعب، ودعني أكون صريحة 
معك، ألن ذلك جزء من خبراتي ونفعني كثيًرا في نقل تجاربي لآلخرين.. 
كان مــن الصعب علي فــي يوم ما أن أعترف بأخطائي قبل أن أتطور في 
مراحــل الوعــي، بل كان من الصعــب علي تقبل انتقــاد اآلخرين، أو أن 
أعترف مع نفسي بأن أخاطبها بالقول "لقد فعلت ذلك األمر بشكل خاطئ، 
وتلــك خطوة خاطئة"، إلى أن نصل لمرحلة التصالح مع النفس وأســامح 
نفســي حين أخطأ وأتقبل ما حدث، على أن أســير بعــد ذلك على مخطط 
واضح في حياتي لكي أتطور شيئًا فشيئًا.. وألن التغيير صعب، فالبد من 

تهيئة االستعداد النفسي لهذا التغيير.

استشعار النعم الصغيرة
بما أنك باحثة في مجال الوعي والتأمل والتنمية البشــرية، وحاصلة على 
شهادتي الكوتشينج والتدريب من أكاديمية مانشستر، وماجستير في إدارة 
األعمــال، وبكالوريــوس اللغة اإلنجليزية والفرنســية، وعملت ألكثر من 
خمس سنوات في مجال االستشارات والتدريب والتراجم، وخمس سنوات 
فــي مناصب إدارية متعددة في القطاع الخــاص، ما الذي أضافته لك تلك 
الخبرات من فرص لنقلها إلى اآلخرين السيما خالل العام 2020 الصعب؟ 
تقــول ندى "تركز عملي في مجال االستشــارات العامة وتدريب مهارات 
الحياة والتغيير والكوتشــينج لمســاعدة األفراد إليجاد رسالتهم الحياتية أو 
اتخــاذ قرار مصيري، أو لحل مشــكلة مؤرقة يحتــاج صاحبها لخبير في 
األمر وللســرية التامة في النقاش، كما قدمت دورات وبرامج عدة لتطوير 
الذات وزيادة الوعي الفردي واإلجتماعي، ونفذت أنشــطة تطوعية عديدة 
منهــا مبادرة "أبدع من بيتك" في فترة حجر الكورونا، وقدمت الكثير من 
الدورات وجلســات الكوتشــينج للعامة وللمؤسات، ولهذا فإنني أهدف ألن 
أكون إنسانة ملهمة، ومتحدثة مؤثرة عالميًا لزرع الوعي والقيم والعادات 
األخالقية في المجتمع، وتعديل الممارســات غير المقبولة، ومن المهم أن 
أضيء نقطة بشأن ما واجهناه في العام 2020 ومازلنا نواجهه إثر جائحة 
كورونــا، فقد جعلتنا نظهر قوتنا الداخلية للتغلب على شــيء صعب يمكن 

أن يواجهنــا وكذلك نستشــعر النعم الصغيرة التي لم نكن نشــعر بها.. كنا 
في الســابق نتسوق ونخرج ونزور أهلنا وكان رتم الحياة مليئًا بالمشاغل، 
فاكتشــفنا النعم المنســية حين فقدناها، واليوم، أعــاد الكثير من الناس رتم 
الحياة بشــكل هادئ، ويكفي أن نقول إننا ما دمنا في صحة وعافية وأهلنا 
معنا، فنحن في خير حال ونعمة عظيمة نشكر عليها رب العالمين سبحانه 

وتعالى.

الفصل المقبل من الحياة
ولكــن هــل تعلم ما الجزء المهم؟ لقد علمنا الوضع االســتثنائي أن الخطط 
الفاشــلة ليســت نهاية العالم، وبذلك، نكون مســتعدين للفصــل المقبل من 
الحيــاة أيًا كان وضعه، وبمقدرونا أن نواجــه أي أمر قد يحدث، ولنتخيل 
مًعا كيف نصنع ســعادة فــي يومنا.. تمضي قرابة 7 ســاعات في العمل، 
ويتبقى لديك قرابة 8 ساعات، فبيدك أن تفعل في هذه الساعات ما يسعدك 
ويسعد أسرتك، حتى لو تدخل بيتك وفي يدك "حالوة مصاصة" ألطفالك، 
فترى البســمة على وجوههم، وتضم طفلك وتشــعر معــه باألمان، وترى 
زوجتك مبتســمة وهي تدخل عليك لتقدم لك كوبًا من الشــاي، فاستشــعار 

النعم الصغير يضفي حالة من السعادة.

جائحة كورونا أظهرت 
لنا النعم المنسية
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اإلعالمية 
والمحامية 

الكويتية

رشا 
سالم

صياغة 
األمل 

تعني بناء 
التطلعات 
لمستقبل 

أفضل

تطــرح اإلعالميــة والمحامية الكويتية رشــا ســالم في أول حــوار صحافي لها خصت به 
"أضــواء البــالد" مجموعــة مــن األفكار التــي تنطلق مــن إيمانها بالدور الــذي يمكن أن 
يقــوم بــه كل مــن يمتلك المبادرة لخدمة اإلنســانية واألوطان والنــاس، وألنها تمتلك 
شخصية لها تأثيرها كونها قانونية من ناحية وإعالمية من ناحية أخرى، فهي ترى أن 
غــرس القيــم في المجتمعات مهمة نبيلة للغاية، كما أن من األهمية بمكان توظيف 

األفكار والمبادرات للتواصل اإليجابي بين مختلف الثقافات والشعوب.. لنقرأ الحوار:

فــي فتــرة زمنيــة قصيرة، ومــع جمعكم بيــن القانــون واإلعالم، 
وربمــا  المشــاهدين،  مــن  شــريحة  لــدى  حضــور  لكــم  أصبــح 
الهتمامكم بالقيم والمعاني الطيبة من نشــر معاني التفاؤل 

والمحبة والسالم.. هل ما قلناه صحيح؟
في الواقع، كلنا ندرك اليوم أن اإلعالم في فضائه الواســع والتحول الكبير 
من اإلعــالم التقليدي إلى الرقمــي، واالبتكار الكبيــر والمذهل للتطبيقات 
والوسائط التي أتاحت للجميع ومن مختلف األعمار، أن يكون لهم حضور 
مــن خــالل تلك المنصــات، يؤكد بال شــك أهمية أن يتم توظيــف األفكار 
والمبادرات والتجارب ألهم األهداف وهو التواصل المنجز واإليجابي بين 
مختلف الثقافات والشــعوب، ولهذا رأينا كيف أن الكثير من المتخصصين 
في مجاالت الطب والهندسة والقانون بل وحتى أساتذة الجامعات وغيرهم 
من الشــرائح، بدأوا يواكبون المرحلة ودخلوا اإلعالم من مختلف وســائله 

ليكون لهم شرفة يطلون منها بأفكارهم وتواصلهم مع الناس.

لهــذا أقــول في اإلجابة على الســؤال: نعم.. لعل تجربتــي القصيرة عمًرا 
والعميقة من ناحية التأثير، جعلتني أركز كثيًرا على مدخالت مهم تحتاجها 
كل المجتمعات، وعلى الخصوص الخليجية والعربية واإلســالمية، سواء 
من خالل برنامج "االســتئناف" الذي أقدمه على قناة الشــاهد كل ثالثاء، 
أو من خالل حســاب اإلنســتغرام أو التواصل مع مختلف فئات المجتمع، 
أقول هذه التجربة جعلتني أميل مع المســار الذي يقدم المعنى والمضمون 
اإليجابي، ويتناول القيم السامية والراقية بالشكل الذي يوصلها إلى مختلف 

األعمار.

كورونــا  جائحــة  ظــل  وفــي  اليــوم  اإلعــالم  أن  تعتقديــن  هــل 
يقــوم بــدوره بشــكل عميق.. أم ســطحي؟ ذلــك أن الكثير من 
المشــاهدين العــرب يــرون فــي منتجــات اإلعــالم خــالل الجائحــة 

تخبًطا أو عدم طرح الموضوعات بشكل خارج التقليدي؟
في هذا الجانب، البد من االستناد إلى الدراسات العلمية دون شك، فاإلعالم 
كركن مهم في مجال العلوم اإلنسانية يستند في مضمونه الحقيقي والصحيح 
على المعلومات والبيانات والدراســة واالستنتاج وليس على إطالق اآلراء 
ارتجاليًــا، وأرى أنــه من المهم التركيــز على الجانب البحثــي في القضايا 
أو الجوانــب التــي يكون لإلعالم فيهــا ركيزة.. والحقيقــة، هي أن اإلعالم 
ركيزة أســاس فــي كل مناحي الحياة، لكــن، فيما يتعلق بجائحــة كورونا، 
وكيفيــة التعاطــي مع الــدور اإلعالمي في التواصل مــع الجماهير وتوفير 
المعلومــات، فإنني أجد أن هناك من نجــح وهناك من أخفق! إننا أمام أزمة 
صحية عالمية نســتطيع القــول إنها أربكت العالم أجمــع، وألن المحاربين 
في الصفوف األمامية هم العاملون في الحقل الصحي والمؤسســات البحثية 
والعلمية، ونحن نثمن ونقدر هذه الجهود اإلنسانية الكبيرة، وألننا أمام وضع 
اســتثنائي، فإن المؤسســات اإلعالمية تأتي سنًدا للمؤسســة الصحية، وفي 
اعتقادي، أن من أدى رسالته اإلعالمية بنجاح، هي المؤسسات التي درست 
وقيمت وناقشــت برامجها ثم بدأت العمل وفق خطة مدروســة، واســتغلت 
إمكاناتها البشرية والمادية في نشر المعلومات الصحيحة والرسائل الوقائية 
باإلضافة إلــى التصدي للمعلومات المغلوطة، أمــا التخبط واإلرباك، فهذا 
األمر وارد ومتوقع في هذه الظروف، وفي ظل انتشار عالمي كبير لوسائل 
التواصل االجتماعي، وعموما فإن المؤسسات اإلعالمية المهنية التي تعمل 

باحترافية، قامت وما تزال بدور مهم.

جائحة كورونا أعادتنا للتأمل على المستوى 
الفردي واألسري واالجتماعي والمهني
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هــل توقفــت رشــا فــي العــام 2020 لحظــة مــا وقالــت.. يجب أن 
أتغيــر.. هــذا القــرار ســأتخذه.. هــل األمــر ســأرفضه.. أي هل كان 

للعام الصعب دروًسا لك؟
2020 هو عام إعادة التفكير في كل مجريات حياتنا.. ليس بالنسبة لي، بل 
لكل إنســان، وكما قلت لك، نحن عشــنا عاًما استثنائيًا بكل أبعاده ومخاوفه 
وقلقــه، ولهذا نعم.. توقفت مع نفســي.. ألم تتوقف أنت مع نفســك؟ ولربما 
تواردت أفكارنا لنسأل: هل علينا إعادة ترتيب حياتنا وأولوياتنا؟ هل نمتلك 
الروحيــة واإليمــان ألن نكون أقوياء فــي مواجهة الشــدائد؟ إلى أي مدى 
أعــادت إلينا الجائحــة أمورنا التي فقدناها أو كدنا نفقدها.. على المســتوى 
الفردي واألســري واالجتماعي والمهني، لذلــك، لحظتي التي توقفت فيها 
كثيــًرا وفكــرت فيها مليًا هــي أن أكون واقعية فــي كل خطواتي، وأبرمج 
حركــة فــي الحياة اليومية بالتوكل على هللا أواًل ثــم تحقيق إنجاز جديد كل 

يوم إن أمكن.. وهلل الحمد، التوفيق من رب العالمين.
ودعني أضيف أمًرا.. لقد كان فقد المغفور له بإذن هللا تعالى ســمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمد الجابــر الصباح، طيــب هللا ثراه، مؤثــًرا في أبناء 
الكويت جميًعا، وكان بالنسبة لنا جميًعا بمثابة الحدث المحزن والمؤلم لكن 

في الوقت ذاته، اإلصرار على أن نواصل بناء الكويت كما علمنا ووصانا 
ووجهنــا رحمه هللا، فقد أعطى الكثير للكويت وللعالم العربي واإلســالمي 
وللعالم، وهو "أمير اإلنســانية"، ونسأل هللا ســبحانه وتعالى أن ينعم عليه 

بالرفيع من الدرجات في الفرودوس األعلى.

حيــن تتحدثيــن مــع ضيوفك.. خــارج الهواء.. هــل تجدين نغمة 
التفــاؤل أكبــر أم التشــاؤم.. أم بيــن بيــن؟ أحاديــث الكواليــس 

أحياًنا تكون مثيرة؟
ضيوفي بكل صراحة، وأرســل لهم كل الشــكر والتقدير واالمتنان وكذلك 
إلــى فريق العمل من الزمالء، نعم ضيوفي جزء من رســالتي في برنامج 
"الشــاهد"، والشــكر لهذه القناة المتألقــة والجديرة بالتعبيــر عن العرفان، 
أمــا عن التشــاؤم، فليــس له مكان فــي الحقيقة في أي جانب مهم بالنســبة 
لــي، ولعلني أكون صريحة وأقــول إن األحاديث مع الضيوف من مختلف 
االتجاهات والتخصصات سواء قبل الهواء أم بعده، فهم مورد مهم يضيف 
إلي الكثير من األفكار والخبرات، ومنها تجاربهم في التعامل مع الظروف 

والمراحل واألزمات والقضايا.. بكل تفاؤل وقدرة على التجاوز بهدوء.

اإلعالم مهم في توظيف األفكار والمبادرات للتواصل 
اإليجابي بين مختلف الثقافات والشعوب

الكثير من المجتمعات عادت 
إلى طريق المحبة والسالم 

والعمل التطوعي

مــاذا تقوليــن لألهــل واألصحاب والمعــارف حــال حديثهم معك 
عن األمور المحيطة من مخاوف وســلبية وقلق.. هل لك كونك 
محاميــة وإعالميــة القــدرة علــى تغييــر أفكارهــم أم تنجرفيــن 

معهم؟
لقــد أنعم هللا ســبحانه وتعالــى علينا بالكثير من النعم في هــذه الجائحة، وال 
يجب أن ننظر إلى الجانب الســلبي أو "الكارثي" كما يرى البعض، فهناك 
نعم عظيمة منها أن الكثير من المجتمعات عادت إلى طريق المحبة والسالم 
والعمــل المجتمعي والتطوعــي ورص الصفوف.. وهلل الحمد لدينا في دولة 
الكويت وفي كل دول الخليج العربي، نماذج من المشــروعات والمبادرات 
التــي أثبتــت أننا على قدر كبير من المســؤولية الوطنية، مــن أجل أوطاننا 
الغالية وشــعوبنا، بل ومن أجل كل اإلنســانية.. والكويــت كما تعلم هي بلد 
اإلنســانية وهو لقب حملــه المغفور له بإذن هللا تعالى ســمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح، طيب هللا ثراه، وأطال عمر صاحب 
السمو األمير نواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المفدى، وكل 
شعب الكويت وكل الشعوب في خير وسالم.. ولهذا أقول رًدا على السؤال.. 
كلنا نشد عزم بعضنا.. وهلل الحمد، من نعم هللا جل وعال علي أن من حولي 
من األهل والمعارف واألصدقــاء والزمالء، نرفع لهم القبعة ألنهم موضع 

ثقة وإخالص في العمل وقدرة على تجاوز كل األفكار السلبية.

ترى.. ما أبرز مشروعات رشا سالم في عامل األمل.. 2021؟
أود اإلشــارة إلى أنني بدأت مشــواري اإلعالمي كاتبة في جريدة الشــاهد 
فــي العام 2015، ثم انطلقــت للعمل التلفزيوني من خــالل 3 برامج على 
قناة الشــاهد أيًضا، وكان برنامج "ســوالف ضحى" هو أول انطالقة، تبعه 

برنامج "مع رشا"، وحاليًا أقدم برنامج االستئناف.
وقطًعا، هناك الكثير مما نطمح إليه كبشر.. خصوًصا أنني من الناس الذين 
يمتلكون قدرة على صياغة التطلع والنظر إلى المســتقبل دون تعثر، ولعل 
من أهم مشــروعاتي لهذا العام هي االستمرارية وااللتزام بالعمل للوصول 
إلى أهدافي التي أطمح إليها، وأتطلع للوصول واالنتشار على مستوى دول 
الخليــج والعالم العربي إليصال رســالتي التي تهــدف لإلصالح والتعاون 
والدفــاع عن القضايــا التي تهم المجتمعات وتعــزز المصلحة العامة، وأنا 
ال أبحث عن الشــهرة، بــل أبحث عن النجومية الفريدة، فالشــهرة أمر في 
متناول الجميع إال أن "النجومية" غاية صعبة، وبالتأكيد، فإننا جميًعا نسأل 
هللا سبحانه وتعالى التوفيق، وأكرر دائًما "وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت 

وإليه أنيب".
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تــرى، مــاذا يحــدث لــك حينمــا تعيش حالــة من القلــق واإلحباط والتشــاؤم في حياتــك األســرية أو العملية أو الدراســية؟ 
وعلى النقيض، كيف تجد نفسك حينما تكون متفائًلا بأمر إيجابي قد يحدث أو حدث بالفعل، وتشعر بحالة من القوة 

الداخلية؟ وما تأثير التفاؤل واألمل الذي شعرت به في داخلك؟

للتحول من عقلية متشائمة إلى 
متفائلة... إليكم هذه األسرار

خبيرة علم النفس 
والتنمية البشرية 

األميركية 

تنصحكم...

جيمي 
هاوب 

سنقدم للقارئ الكريم ملخًصا من كتاب مهم وملهم لمؤلفته خبيرة علم 
النفــس االجتماعي والتنمية البشــرية جايمي هــاوب، ولكن قبل ذلك 
ســنقف قلياًل عند دراســة حديثة صادرة عن جامعة هارفارد شملت 
أكثر من 400 عينة من الجنسين بين 25 و50 عاًما من العمر، وتبين 
أن األشــخاص المتفائليــن أقل عرضة لإلصابة باألمراض النفســية 
مثل الكآبة والقلق والتوتر من المتشــائمين، ويكون الشخص المتفائل 
أكثر نجاًحا في حياته، فيتفاعل بشــكل كبير مع الناس المحيطين به، 
كما يتميز بقدرة علــى التكيف مع الصعوبات الحياتية التي تواجهه، 
فلو أصيب اإلنسان المتفائل بأي مرض من األمراض المزمنة نجده 
أكثر تقباًل للواقع، على عكس الشــخص المتشــائم، لذلك فالشــخص 
الناجح والمقبل على الحياة يميل إلى التمســك بالتفاؤل واألمل، فهما 

يمثالن عنصرين أساسين في تكوينه النفسي.

وهناك وصفة ســحرية  للصحة البدنية وهي التفاؤل واألمل في علم 
النفس، فهي بمثابة منشــط صحي وقوي لإلنسان، وتؤثر بشكل كبير 
على مستوى الصحة الجسدية التي يتمتع بها الشخص المتفائل، فنراه 
يتمتــع بصحة جيدة، بل وحياته تكون خالية من األمراض خصوصا 
المزمنــة مثــل تصلــب الشــرايين وضغط الــدم وغيرهــا، ويكون 

جهــاز المناعة لديه قويًا يمكنه من مكافحة األمراض والفيروســات 
والبكتيريا.

ضاعف جرعتك الروحية
هناك تســاؤالت مهمة تحيط بالكثير من الناس، ســواء كانوا باحثين 
في علم النفس والتنمية البشــرية أم من العامة ممن يأملون في تغيير 
حياتهــم لألفضل، ولهذا كانت التســاؤالت محل اهتمــام خبيرة علم 
النفس والتنمية البشــرية األميركيــة جايمي هاوب في كتابها "أفضل 
العــادات لحياة صحية"، وهــو كتاب اختصر الكثير من األمور التي 
نحتــاج لفهمها. وفــي الحديث عن التفاؤل واألمل، تــرى الباحثة أن 
هاتين الوســيلتين هما األكثر نجاًحا لحياة صحية ونفسية واجتماعية 
متوازنة، بل ال مبالغة حين نقول إنها أصبحت من أساســات الحياة، 
ذلك ألننا جميًعا نرغب في أن نعيش حياةً يتقلص فيها حجم المتاعب 
والهمــوم، وإذا أردت ذلــك فحــاول بقدر اإلمــكان أن تضاعف من 
جرعاتك الروحية وأولها اإليمان باهلل ســبحانه وتعالى، ثم التمســك 
باألمل وبأن القادم هو أفضل، لذا أصبح التفاؤل بمثابة الطاقة الكامنة 
التي تدفع اإلنسان إلى حب الحياة، األمر الذي ينعكس على المجتمع 

بأكمله.

غالف كتاب أفضل العادات لحياة صحية
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علماء النفس 
يعتبرون األمل 
منشطا صحيا 

فعاال جدا
شمعة أبارنا لرمزية األمل

وهناك جانب مهــم تناولته المؤلفة، وهو أمر ال يفعله الكثيرون ويبتعدون 
عنه، أال هو المشــاركة فــي المجتمع واإليمان بالتكافــل االجتماعي؛ ألن 
انتشار السعادة من خالل التكافل والعمل مع اآلخرين وفعل الخير يمنحان 
النفس شــعوًرا بالراحــة والرضا، وهي بمثابة جرعة قوية للعمل بنشــاط 
وهمــة في أقصــى الظروف وأصعبهــا، كما وينعكس هذا الشــعور على 
تصرفاته في محيطه وفي عالقته باآلخرين، فنرى الشخص المتفائل أكثر 
األشخاص المقبلين على الحياة، والمبادرين إلى تقديم يد العون والمساعدة 
لمن يحتاجها، فتشيع حالة من التكافل االجتماعي في المجتمع بأسره، وقد 
عبرت عنها بشــمعة "أبارنا" لرمزية األمل وهي صورة تمثل إضاءة في 

ظالم التشاؤم.

قيود يكبل المتشائم بها نفسه
لحظــة! هل مــن الممكن أن يكــون لألمل أثر في مســتوى إنتاجية وقدرة 
اإلنسان على االبتكار؟ نعم بال شك، فالشعور بالتفاؤل واألمل يدفع اإلنسان 
إلى العطاء والعمل واإلنجاز للوصول إلى النجاح، فال يســتطيع الشخص 
المتفائل أن يكون خاضًعا للتحديات والصعوبات الحياتية، بل على العكس، 
الشــخص المتفائل هو من أكثر األشخاص القادرين على ضبط النفس فال 
يركن إلى اإلحباط، بل إن قسوة الحياة وصعوبتها تدفعه إلى بذل مزيد من 
الجهــد ومزيد من العمل، وبالتالــي الكثير من اإلنتاج، األمر الذي ينعكس 
باإليجاب على تقدم المجتمع وزيادة مســتوى الرفاهية. وتســاءلت الكاتبة 
فــي جانب من بحثها المتعلق بالقيود التي يكبل اإلنســان المتشــائم نفســه 
بها فتقول "لن نتكلم عن المتشــائم، بل ســنتكلم عن المتفائل وحالته تشرح 
المعنى، فاإلنســان المتفائل له قدرة هائلة في التعامل مع العثرات، ويتميز 
بالقدرة على مواجهة المشــكالت والعثرات التي قد تصادفه في حياته، بل 

ويجعل منها وســيلة للمقاومة واالســتمرار في الحياة، كما ويعمل بكل ما 
يملكــه من قوة ومن قدرات كامنة لتخطي تلك الصعوبات، وإيجاد الطرق 
والوســائل للخــروج من هذه األزمة، فهو يجيــد التعامل مع هذه الصعاب 
فنراه يغير لحظات الفشل والهزيمة إلى عزيمة وقوة للمواصلة، كما يجعل 

منها فرصة للتعلم والتطور وليس أمرا يدعوه إلى القلق واإلحباط".

بدًلا من توقع الهزيمة!
إن مــن األهمية بمــكان تأكيد الفكــرة اإليجابية، وفي هــذا تنصح المؤلفة 
الجميــع بتبنــي األفــكار باإليجابية ســواء فيما يخصهم هــو أو ما يخص 
اآلخريــن، واالبتعــاد عن كل ما هو ســلبي، ولنبدأ بالقضاء على الســلبية 
من خالل الحرص على عدم المقارنة بينك وبين اآلخرين بطريقة ســلبية، 
فيجب عليك أن تؤمن أن لكل إنســان موهبــة خاصة به ليس بالضروري 
أن تمتلكهــا، أما التلطف مع الذات فهو يعني أن نتمكن من تحديد الشــيء 
الجميل الحســن في كل موقف حتى في تلــك المواقف الصعبة، والبد من 
الحرص علــى العقالنية في حالة التعامل مــع الصعاب والتحديات، ومن 
المهــم هنا التركيز على تحقيق النتائج اإليجابية بداًل من توقع الهزيمة في 
كل لحظــة، ومع كل ما تقدم، فللصحة البدنيــة أثرها الكبير، فعلى الجميع 
االهتمــام بتحســين صحتهم البدنيــة من خالل ممارســة الرياضة ولو من 
خالل التمارين اليومية الســهلة اليسيرة، واتباع نظام غذائي صحي وترك 
العادات الســيئة وأخطرها تعاطي الكحول والمخــدرات والتدخين وكذلك 
العادات النفســية الســيئة كالحقد والحســد وافتعال المشــاكل وتدني الحالة 
الروحية الطيبة لإلنســان، ثم بالقراءة، سيتعود العقل على التحدي، وأول 
تحــدي أن تغذي عقلك يوميًا بتعلم أشــياء ومعلومات ومهارات جديدة كل 

يوم.

توقع األشياء الجميلة يمنحك 
الطاقة لفتح صفحة جديدة
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لكي تدحر منظمة 
الصحة العالمية 
جائحة كوفيد 19

نروي قصة 
اللقاحات التي 

تمنحنا األمل
فضاءاتــه  بــكل   2020 العــام  كان  إذا 
الســوداوية حمــل تســمية "عــام كورونا"، 
فــإن منظمــة الصحة العالميــة تروي قصة 
اللقاحــات التــي تمنح تســمية "عــام األمل 
جميلــة  عبــارة  وضعــت  ولهــذا،   ،"2021
علــى موقعهــا اإللكترونــي تقــول "نفكــر 
فــي الماضــي ومــا حققتــه فيــه اللقاحــات 
لإلنسانية بالوقت الذي ينتظر فيه العالم 

لقاًحا يدحر جائحة كوفيد 19".

تزويد العالم
ووفــق تقريــر المنظمــة، فهــي تمتلــك فــي إطــار تشــاركها مــع 
القطاعين العام والخاص كليهما تاريًخا ُيفخر به في مجال علم 
اللقاحات، ولقد تســنى بفضل برنامج المنظمة الرائد والمعني 
باختبــار صالحيــة اللقاحــات مســبًقا عن طريــق تقييــم إمكانات 
تزويد العالم بإمداداتها، نشر لقاحات مضمونة الجودة ومأمونة 
وناجعــة لعشــرات البلدان الموجودة بأنحاء العالم بأســره، وهو 
برنامــج يمنح البلدان األمــن والثقة الالزمين للوقوف على ضمان 
اســتيفاء ما تشــتريه من لقاحات لمعايير المنظمة فيما يتعلق 

بالمأمونية والنجاعة والجودة.

تحالف اللقاحات
وُزّود مئــات المالييــن مــن األطفــال بربــوع العالم أجمــع بلقاحات 
منقــذة لــألرواح بفضــل البرنامج الموســع للتمنيع الذي أنشــأته 
المنظمــة فــي ســبعينات القــرن الماضــي بمســاعدة كل مــن 
منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( والتحالف العالمي 
مــن أجــل اللقاحــات والتمنيع )تحالــف اللقاحــات( وغيرهما، وهو 
برنامــج مطبــق بجميع بلدان العالم ويؤثــر تأثيًرا هو األعمق من 
حيث وصوله إلى أبعد المناطق مقارنة بأي برنامج آخر منفذ في 

مجال الصحة العمومية. 
والمهنييــن  للحكومــات  الدعــم  المنظمــة  موظفــو  ويقــدم 
الصحييــن فــي ميــدان إعطــاء اللقاحــات بالمواضــع التــي يلــزم 
توفيرهــا فيهــا علــى أرض الواقع، وُيقاس معــدل نجاحها بعدد 
مــا تنقذه ســنوًيا من مالييــن األرواح. وتســنى بفضل التطعيم 

استئصال شأفة الجدري وُيوشك شلل األطفال على أن ُيدحر.

دراسة بوادر الجوائح
تــدرس المنظمة ســنوًيا اتجاهات األنفلونــزا في معرض وقوفها 
الســالالت  لتحديــد  لمواجهتهــا  االســتعداد  أهبــة  علــى  دوًمــا 
الناشــئة منهــا، والتي ينبغــي إدراجها في لقــاح األنفلونزا الالزم 
إعطاؤه بالموسم المقبل، وترصد باستمرار البوادر التي ُيحتمل 

أن تدل على خطورة اندالع الجوائح.

وتحصــل اليــوم نســبة قدرهــا 86 % مــن أطفــال العالــم علــى 
اللقاحــات األساســية المنقــذة لــألرواح، وقد زادت نســبتهم عّما 

كانت عليه في العام 1980 والتي لم تبلغ سوى 20 % تقريًبا.

وتوفــر هــذه اللقاحــات الحمايــة لهــؤالء األطفــال ومجتمعاتهــم 
المحليــة مــن طائفــة مــن األمــراض المعديــة، ومنهــا الحصبــة 
والخنــاق والكــزاز والســعال الديكــي والتهــاب الكبد B وشــلل 
األطفال، علًما أن عدد المصابين منهم بالشــلل بســبب شــلل 
األطفــال قــد خفض بنســبة 99.9 % بجميع أنحــاء العالم طوال 

العقود الثالثة الماضية.

 ويأتــي هــذا القــدر مــن الحمايــة ثمــرة جهــود حثيثــة يبذلهــا 
العالــم لزيــادة معــدالت إتاحة اللقاحــات وتعزيز قــدرة الفرد على 
تحمــل تكاليفهــا فــي إطــار المقــدم بالعقــود األخيرة مــن دعم 
مــن شــراكات جديــدة مثل التحالــف العالمي من أجــل اللقاحات 
والتمنيع، تحالف اللقاحات - الذي يركز على توسيع نطاق توافر 
اللقاحــات بأفقــر البلــدان - ومبــادرة مكافحة الحصبــة والحصبة 

األلمانية.
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قصة لقاح اإليبوال
هــذا مــا حدث مع وبــاء إيبــوال.. إنه قصة تســتحق التأمــل.. لقد 
عرفنــا مــرض اإليبــوال منــذ ســبعينات القــرن الماضــي، ولكنــه 
تصــّدر عناويــن الصحــف في فتــرة األعــوام 2014-2016 عندما 
أزهقــت جائحتــه المندلعــة بغــرب إفريقيــا أرواح أكثــر مــن 11  
ألــف شــخص، وأفضــت إلى إجــراء أولــى التجارب البشــرية على 
لقــاح مضــاد لــه وأحدثت تغييرات فــي طريقة اســتجابة العالم 
للفاشــيات، وســعًيا إلــى التصــدي لخطــر اإليبوال،  فقــد ُحددت 
أولويــة هــي مــن أكبــر األولويــات فيمــا يخــص تمويــل جهــود 
اكتشــاف اللقاحــات المضــادة لإليبــوال واتبــاع مســار ســريع في 
إجــراء التجارب الســريرية عليها وتســريع وتيــرة الموافقة على 
إجــراءات تنظيمهــا وتمكين الشــركات المصنعة مــن إنتاجها 
واســتهالل طرحهــا فــي األســواق. ولــم يســتغرق إجــراء أولى 
التجــارب علــى لقــاح  rVSV-ZEBOV المضاد لإليبــوال بغينيا 
في العام 2016 إال عشرة أشهر إجماًلا، وهي سرعة لم يسبق 

لها مثيل في ذلك الوقت.

لقاح التهاب السحايا بإفريقيا
تروي منظمة الصحة العالمية قصة لقاح التهاب السحايا، فقد 
اســتفادت إفريقيــا أيًضــا مــن تطويــر لقــاح مبتكر آخــر، بعد أن 
ألحقــت أوبئة التهاب الســحايا المستشــرية على نطاق واســع 
الدمــار ببلــدان إفريقيــا جنوب الصحــراء الكبرى ألكثــر من 100 
عــام. وُأفيد أثناء انــدالع جائحة وخيمة من المرض في العامين 
1996 و1997 بوقــوع أكثــر مــن 200 ألــف حالــة وفاة بســبب ما 
يعــرف باســم "حــزام التهــاب الســحايا" الممتــد مــن الســنغال 
غرًبــا إلــى إثيوبيــا شــرًقا، وتحــدى وزراء الصحــة األفارقــة الخبراء 
المعنييــن بشــؤون الصحــة العمومية واختصاصيي الشــؤون 
العلميــة فــي أن يســعوا إلى إيجــاد نهج جديد فــي ظل وجود 
أكثــر مــن 450 مليــون شــخص مــن المعرضيــن لخطــر اإلصابة 

بمرض المكورات السحائية.
األمــراض  لمكافحــة  األميركيــة  والمراكــز  المنظمــة  وأوصــت 
والوقاية منها وبرنامج التكنولوجيا المالئمة في مجال الصحة 
بتطويــر لقــاح متقــارن مضاد للمكورات الســحائية الســتعماله 
بإفريقيا بحيث يمكنه أن يقّلل بشكل هادف من عبء المرض 
ويتغلــب بنهايــة المطاف على ما يندلع مــن أوبئته التي تتخذ 

شكل موجات.

واســُتهل في العام 2005 إجراء التجارب الســريرية على اللقاح 
فــي كل مــن غامبيا وغانا والهند ومالي والســنغال، واختبرت 
المنظمــة صالحيتــه مســبًقا في يونيــو 2010. ووّســعت أولى 
البلــدان التــي أدخلته - بوركينا فاســو ومالــي والنيجر - نطاق 
وإدارتــه  بترخيصــه  يتعلــق  فيمــا  بهــا  الُمضطلــع  األنشــطة 
والتخطيــط لشــن حمــالت التمنيــع بــه ورصــد األحــداث الضــارة 

الالحقة للتمنيع به وإدارتها.

وأدخل اللقاح المبتكر والميسور الكلفة في أواخر العام 2010 
وحصل على التطعيم به منذ ذلك الحين أكثر من 300 مليون 
شــخص يعيشــون بالبلدان الواقعة ضمن نطاق حزام التهاب 
السحايا، ما أدى إلى تخفيض معدالت اإلصابة به وتخليص تلك 
البلدان جميعها تقريًبا من هذا السبب الرئيس الندالع األوبئة 

الفتاكة.

التطلع إلى المستقبل
إن لقاحــي اإليبــوال والتهــاب الســحايا هما من أكثر التطــورات إثارة، والتي طرأت في مجــال الصحة العمومية 
العالميــة بالتاريــخ الحديــث، وكذلــك حال تطور برامــج التمنيع الروتيني التــي حققت نجاًحا باهــًرا في مجال 
كبح جماح فاشيات الحصبة وشلل األطفال، التي ألحقت الدمار ذات مرة بالمجتمعات المحلية وأزهقت أرواح 
صغــار األطفال وشــوهتهم. ونجــح لقاحا المكورات الرئويــة والفيروس العجلي في مكافحة بعض األســباب 
األكثر شيوًعا التي تقف وراء الوفيات الناجمة عن االلتهاب الرئوي واإلسهال، وأدى ابتكار مصادر التمويل إلى 
تسريع وتيرة إدخال لقاح المكورات الرئوية، ما مّكن من تدشينه بالعام 2011 في العالم ألول مرة بالبلدان 

الغنية وتلك الفقيرة في آن مًعا.
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مــع أنــه لــن يكــون لنا لقاء واجتماع هذا العام في النســخة الخامســة من اليوم الرياضــي البحريني وفق اإلجــراءات الجديدة لوزارة 
الصحة والفريق الوطني الطبي لمكافحة كورونا )كوفيد 19(، التي بدأت في 31 يناير 2021 وتستمر لمدة 3 أسابيع، إال أن لهذه 
المناســبة أثًرا في ســلوكنا اليومي، لهذا يأتي هذا االســتطالع لنركز على المعاني التي اكتســبناها من الفعالية في ممارساتنا 

الحياتية كأسلوب حياة ونمط صحي نتبعه كأفراد.

التالحم والقيم الوطنية
شــهدت الفعاليــة فــي األعــوام األربعــة الماضية، وبعــد مباركة وموافقــة المغفور له بــإذن اهلل تعالى فقيد الوطــن الكبير صاحب 
السمو الملكي األمير  خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب اهلل ثراه، وبدعم من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، شــهدت مشــاركة واســعة قــل نظيرها، حيث 
جمعت مختلف األطياف والشرائح لممارسة األنشطة الرياضية المتنوعة في عرس رياضي مميز، تتعدد فيه األنشطة بين الرياضة 
والترفيه والبرامج االجتماعية، إال أن من أبرز صوره تلك التي تجســد التالحم بين أبناء البحرين وإظهار قيم المحبة والســالم بين 

كل من يعيش على أرض البحرين.

حرمتنا الجائحة من لقاءاته 
لكن معانيه تبقى مؤثرة 

في سلوكنا اليومي

اليوم الرياضي البحريني... 
أسلوب حياة وقيم محبة

إن اليــوم الرياضي الوطني مناســبة رياضية مهمة 
تقيمها مملكة البحرين بصورة ســنوية وتهدف إلى 
إعالء شــأن الرياضيــة البحرينيــة باعتبارها تمثل 
قيمة مهمــة من قيم التعارف والتالقــي بين الجميع 
باإلضافــة إلــى كونهــا تحمــل فوائد صحيــة على 
جميع أبناء البحريــن عالوة على توعية المواطنين 
والمقيميــن بأهميــة ممارســة الرياضيــة اليوميــة 

وجعلها أسلوب حياة".

"

إعالء شأن 
الرياضة البحرينية

في اســتطالع "أضواء البالد" تحدثنا مع شــريحة من قرائنا عن أثر هذا 
اليوم وإن كنا ســنفتقده هذه المرة، وجمعنا العديد من اآلراء بشأن تجربة 
"يوم البحرين الرياضي"، وهنا تشــير ســيدة األعمال لطيفة عيد إلى أن 
مــن األهمية بمــكان القول إن كل الذي مررنا به من الظروف القاســية، 
أدى إلــى تغير عادات النــاس، وبما أن االلتزام بالتباعــد االجتماعي له 
انعكاســاته فــي إهمال الحمية الغذائيــة والميل إلى الكســل والخمول بل 

واإلفراط في الطعام.
وبالنســبة لي، فأنا أشــدد على أهمية اليوم الرياضــي البحريني ألن فيه 
تكريســا لشــعار "الرياضــة للجميع"، فصحــة الفرد ليســت تعني فقط 
حمايته من األوبئة واألمــراض، بل لحمايته من األمراض المترتبة عن 
قلة الحركة والبعد عن األنشــطة الرياضية طبًعا بشرط االلتزام بالتباعد 
االجتماعي واإلجراءات االحترازية، وبودي أن أعبر عن الشكر الجزيل 
لســمو الشــيخ ناصر بن حمد باعتباره داعًما رئيًسا لكل أنواع الرياضة، 
ويشجع على دعم المبادرات سواء للهواة أو للمحترفين، وفي هذا تشجيع 
للجميــع على جعــل الرياضة برنامج حياة صحيا؛ ألن العقل الســليم في 

الجسم السليم.

ويتفق جمال بوعركي مع ما طرحته لطيفة عيد، فاليوم الرياضي بالنســبة 
له يشــكل نقلــة نوعية وثقافية لجميع أفراد المجتمــع، وأصبح بمثابة العيد 
والعــرس الذي يحتفــل به الجميــع بإنجازاتهم وبالمســتويات العالية التي 
تحققهــا الرياضة من جانب الصحة والســعادة، وأصبح الجميع يبحث عن 
كيفية استثمار هذا اليوم الرياضي بما يعزز مفاهيم من قبيل "الوقاية خير 
من العالج"، والمقولة الســائدة "العقل الســليم في الجسم السليم" أصبحت 

واقًعا ملموًسا يعيشه الجميع.
ويعبــر عن اعتقاده بالحاجــة إلى مزيد من البرامج واألنشــطة الرياضية 
بشــكل دوري، كما هي األنشــطة والفعاليات الثقافيــة والوطنية األخرى، 
األمــر الذي ســوف يزيد من قــدرة المجتمع على العطاء كما ســيزيد من 
مســتوى الوالء واالنتماء لمملكتنا الغالية؛ لما تحويه هذه الفعاليات من قيم 

وطنية بعيدة الدالالت.

 لطيفة عيد

جمال بوعركي
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ويــرى الرياضــي والممرض إبراهيــم الغيص 
ناحية أخرى مهمة في اليوم الرياضي البحريني، 
فالفرصــة في هــذه الفعاليــة مفتوحــة لمختلف 
الشــرائح العمرية، من الصغار إلى الشباب إلى 
كبار السن، وبهذا يتحقق الهدف الذي يؤكده سمو 
الشيخ ناصر بن حمد في جعل الرياضة أسلوب 
حيــاة، اهتماًما بتكامل الصحة البدنية والنفســية 
وكذلك األثر الجميل لليــوم الرياضي البحريني 
كما رأينا في الســنوات الســابقة، فالكل يجد فيه 
فرصة للتالقي مع أبناء البلد، ويعزز العالقة بين 
العاملين في مختلف الجهات الحكومية واألهلية، 
والصورة هنا تعطي انطباًعا طيبًا ليوم وفرت له 

الدولة سبل النجاح ليحقق أهدافه.

 إبراهيم الغيص

 محمد صباح
ويتمنــى بطل كمال األجســام محمــد صباح كل 
التوفيق للقائمين على اليوم الرياضي البحريني، 
فأعضــاء اللجنــة األولمبيــة وكل المؤسســات 
الرياضيــة ومختلــف الجهات التي تشــارك في 
هــذه الفعالية تؤكــد بمشــاركتها إيمانها بإعطاء 
الرياضة والرياضيين مكانتهم الالئقة بهم، وكما 
نعلم، فإن أبناء البحرين من الجنسين، يطمحون 
دائًمــا للوصول إلــى العالمية لرفع اســم بالدهم 
عاليًــا، وهو هــدف نبيل نســعى كلنــا من أجل 

تحقيقه، كل في مجاله وتخصصه.

في هذا اليوم، يمكن لكل الفئات المشــاركة، واألهم بالنســبة البتسام علي 
الدبيني، مدرســة إســعافات أولية ورئيس فريق "نبضة حياة التطوعي"، 
هو منح الفرصة لمشــاركة العاملين في الحقل التطوعي والخيري ليقدموا 
أنفســهم ويخدموا المجتمع، وهذا ما نجده فــي فريقنا التطوعي؛ ألن اليوم 
الرياضــي وخطة اللجنــة األولمبية تضــع في االعتبــار كل االحتياجات 
والمتطلبات، ومنها توفيــر الخدمات بكل أنواعها، وبالتأكيد فإن الخدمات 
اإلســعافية تدخل ضمنها، ولوجــود عدد كبير من الفعاليات، تشــرفنا مع 
أعضاء الفريق من المســعفين والمسعفات وكذلك األطباء والطبيبات وكل 
متطوع معنا ألن نعبر عن ســعادتنا بالمشــاركة، وهي فرصة لكي أعبر 
إلخوتي من األعضاء جميًعا عن جزيل الشــكر والثنــاء لجهودهم الطيبة 

المباركة.
وتوضــح الدبيني أن اليوم الرياضي البحريني أضاف بالفعل حالة متجددة 
مــن الحــراك الرياضــي وتعزيــز دور الرياضة، وقــد رأينا المشــاركة 
الضخمة في الســنوات الماضية، وحتى العــام الماضي، وعلى الرغم من 
بدايــة المخــاوف والقلق من فيــروس كورونا في فبرايــر 2020، إال أن 
بالدنا وضمن خطة اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، والفريق الوطني الطبي، وضعت كل االعتبارات االســتراتيجية 
ألن تمضــي الحياة ولكن وفق مــا فرضته الجائحة من إجراءات، فلم تكن 
المشــاركة بأقــل من نجاحها في الســنوات التي ســبقتها، ونعيــد هنا على 
أن المرتكــز األســاس هو الوعي الكبير بين أفــراد المجتمع البحريني من 

مواطنين ومقيمين.

ابتسام الدبيني

شيخة سيادي
تعبر شــيخة ســيادي، اختصاصية عالقات عامــة وإعالم، عن مدى أهمية يوم البحريــن الرياضي الوطني، الذي ال يقتصر علــى الجوانب الرياضية 
وترويج أنماط الحياة الصحية الســليمة، بل هو في الواقع يتيح المجال لكل فئات المجتمع لنشــر التوعية الصحية وتشــجيع العمل المجتمعي، وقد شهدنا 
خالل األعوام الماضية كيف احتفلت كل وزارات الدولة ومؤسســاتها بهذا اليوم في صورة باعثة على الســرور، وقدمت الدولة التســهيالت لتشــجيع 
العدد األكبر من المواطنين والمقيمين للمشــاركة، ونشــيد هنا بدور ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وكل الجهات التي تساهم في إنجاح هذه الفعالية.

ومن وجهة نظرها، تقول سيادي إن نجاح المشاركة عاًما بعد عام يجسد مستوى الوعي بأهمية الرياضة البدنية في حياتنا اليومية، وال شك أن احتفال 
العام الماضي 2020 وهذا العام 2021 ونحن في ظروف جائحة "كورونا"، مع اإلجراءات االحترازية وااللتزام بإرشــادات الفريق الوطني لمكافحة 

فيروس كورونا، يجعلنا نستمر كأفراد في مواصلة السلوك وإن كانت الفعاليات واألنشطة متوقفة.
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ويضــع اختصاصــي اإلعالم اإللكتروني بمجلس النــواب محمد ضاحي رؤيته، فيقول إن فكرة االحتفال باليوم الرياضي من كل عام في 
شهر فبراير تحت شعار يوم البحرين الرياضي الوطني هي فكرة وطنية من أجل التوعية بأهمية الرياضة، وما لها من نتائج صحية على 
حياة اإلنســان، واتباع نمط معين في ممارســة الحياة اليومية من خالل تحديد أوقات معينة لتناول الوجبات إلى جانب ممارســة الرياضة 
بانتظام الســيما رياضة المشــي لمدة ســاعة يوميًا، مشيًرا إلى أن االحتفال هذا العام ســوف يكون مختلفا تماًما عن العام الماضي، وذلك 
نتيجة تداعيات فيروس كورونا، الســيما أن هناك فيروســا متحورا يلوح في األفق، حيث ســيتم االلتزام بالتباعد االجتماعي أثناء إقامة 

الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص واألندية واالتحادات والمراكز الشبابية للفعالية بكل حذر.

نشــر الوعي الصحي بين المواطنين، كما يؤمن ضاحي، مســؤولية وطنية لغرس ثقافة الرياضة كأسلوب حياة صحية، وتشجيع األفراد 
على تناول الوجبات الصحية بداًل من الوجبات الســريعة المشــبعة بالدهون حتى أوقات متأخرة من الليل، والتي باتت تشكل هاجًسا على 
صحة البدن بين الشــباب، في ظل انتشــار العربات المتنقلة التي تفوق 300 عربة في معظم طرقات البحرين، لذلك يجب اســتغالل هذه 
المناســبة هذا العام لحث وتوجيه ونشــر الوعي بين الشــباب خصوصا وجميع فئات المجتمع عموما، عن االبتعاد عن الوجبات السريعة 
قدر اإلمكان، واالســتعاضة بالوجبات الصحية ومنها على ســبيل المثال خالل اإلفطار يفضل تناول البيض المســلوق مع خبز الحبوب 
الكاملــة والطماطم إلى جانب الفواكه، حيث تمد الجســم بالفيتامينات والمعادن الحتوائهــا على جميع العناصر الغذائية الصحية، ومن ثم 

ممارسة الرياضة.

وينصــح بأهميــة االلتــزام بتوقيت معين بين فترتي الغداء والعشــاء وحث الشــباب على عــدم التأخر في توقيت تناول الوجبات بشــكل 
عشوائي، وااللتزام بتناول الوجبات المسلوقة أو المشوية والغنية بالخضروات، واالبتعاد عن تناول الحلويات، وشرب الماء بكثرة، وكل 

ذلك سيعود على الصحة بالنفع، تأكيدا على أن الجسم السليم المعافى هو مصـدر السعادة لإلنسان.

محمد ضاحي

علي حسن بدر
ويشــاركنا مهندس الحاسب اآللي علي حسن بدر بقوله إن من المهم لثقافة 
الرياضة أن تســود  فــي المجتمع، وتتغلغل في العقــول والنفوس لتصبح 
جزًءا من شخصية الفرد، ومن مسلمات المجتمع، ولن نتمكن من ذلك إال 
بإعطاء هــذه الثقافة نصيبها من االهتمام عبر نشــر الوعي الكافي حولها 

بمختلف جهات المجتمع: في البيت، المدرسة، المؤسسة وغيرها.

والبعض يبخل على نفســه أو يعرض عن االشتراك في األندية الرياضية 
بحجــة كلفة قيمة اإلشــتراك، والبعض اآلخر يتشــايخ وهو شــاب، فتراه 
يؤثر الكســل والدعة على الحيوية والنشاط، والحقيقة، كما يقول بدر، أننا 
نضطــر لصرف المال الذي بخلنا به للعالج من األمراض التي حاصرتنا 
جــراء إهمال الرياضة، وكما قيل، فإن العقل الســليم في الجســم الســليم، 
والوقايــة خير مــن العالج، والرياضة عالج لمــا اقتربت منه األمراض، 

ولكنها بالتأكيد جهد بدني ممزوج بشعور لذيذ من الثقة بالنفس.

وتتعاظم أهمية اليوم الرياضي الوطني مع تزايد واهتمام مختلف شــرائح 
المجتمــع البحرينــي بإرســاء دور الرياضــة البدنية، ســيما أن العديد من 
النشــاطات الرياضية الترفيهية التي تمارس خالله تحمل أهدافًا اجتماعية 
عديدة، ومن هنا تأتي أهمية توسيع قاعدة الممارسين للرياضة في البحرين 
باعتبارها نشــاطًا صحيًّا ومقوًما رئيســا في زيادة وتيرة العمل واإلنتاج، 
ومــن هــذا المنطق يشــاركنا الشــاب فهد علي المــاص بالقــول إن اليوم 
الرياضي البحريني فكرة مبدعة تشــجع المواطنين على االهتمام بالمجال 
الرياضي، ســواء بالنســبة للرياضيين أم المواطنين والمقيمين، وحتى لو 
كانت المشــاركة يســيرة، إال أن فوائدها كبيرة للصحة والطاقة اإليجابية، 

والخروج من ضغوطات الحياة النفسية.

وبالنســبة لي، تمنح الرياضة راحل البال والنشاط الحركي، ومع األسف، 
فالكثيــر مــن النــاس ال يخصصــون وقتًا للرياضــة، لذلك فوجــود اليوم 
الرياضي فرصة لتجربة فائــدة الرياضة صحيًا ومعنويًا، ويواصل عليها 
الشــخص بعدها في حياته اليومية، ومن خالل ممارســة الرياضة بشــكل 
جماعــي، يمكن أن تكون الطريقة بســيطة لتذكير األفــراد بأهمية العيش 
بشكل صحي، وبودي أن أهنئ الجميع بهذه المناسبة، وأن يعيشوا بصحة 

وعافية.

مشاركة بكفاءة وصناعة المستقبل
ختاًما، نعيد تأكيد رســالة اللجنة المنظمة، فــال تخفى هنا حقيقة 

كون ممارســة النشــاط البدني تعد من المتطلبات األســاس التي 

تعين اإلنســان علــى الحفاظ علــى صحته وقدرتــه على األداء 

والفعل ومن ثم ســعادته وإســعاد من حوله، فالفــرد الذي يتمتع 

بصحة جيدة هو القادر على العطاء ومباشــرة دوره في المجتمع 

بكفاءة، وبالتالي المشاركة في صناعة المستقبل. 

وإضافة لنشــر الثقافة الرياضية، وزيــادة وعي المجتمع بأهمية 

ممارســة الرياضة والنشــاط البدني، إلى جانــب الحصول على 

مؤشرات الممارســة الرياضية بالمجتمع، ودرجة إقبال األفراد 

عليها باعتبارها من النشاطات المهمة، فإن هذا اليوم يعد مناسبة 

مهمــة لتأكيد أن المواطن البحريني هــو الثروة الحقيقية في بناء 

المجتمع ومحور االهتمام، حيث تعتبر الرياضة كأحد مرتكزاتها 

االستراتيجية. 



في خطوات عملية
الديكور البوهيمي
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يعــد الطــراز البوهيمــي )بوهــو ســتايل( مــن أنمــاط 
الديكــور المهمــة، وهو يقــوم على حرية الفــرد التامة 
في اختيار عناصر مسكنه، ويمتاز باللمسات المفعمة 
بيــن  الخلــط  يتيــح  الجريئــة والحيويــة، كمــا  باأللــوان 
الثقافــات المختلفــة. باختصار، إنه نمــط ديكور مفعم 
بالجنــون، ومناســب للهاربين من الروتين، وعاشــقي 

السفر واقتناء الذكريات من كل بلد، يعبرون فيه.

يطبق الطراز البوهيمي باتباع قاعدة بسيطة، حسب 
مصممــة الديكــور الداخلي منيــرة الغفيلي، وتقضي 
بأن يحدد اللون األساسي لكل غرفة من غرف المنزل، 
بحيــث يكــون هــذا اللــون حميمًيــا ودافًئــا، ثــم يتــم 
اختيــار قطعة أثاث أو ديكور بوهيمية مميزة، مع ربط 
باقــي العناصر بتلك القطعــة، على أن يراعى التناغم 

واالنسجام من حيث الحجم والمساحة في الفراغ.
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النباتات
والديكــور  مثاليــة  بصــورة  النباتــات  تتناســب 
البوهيمــي، فهــي تمثل طريقة ميســورة الكلفة 
وســهلة المصــدر فــي إعداد جــو مريح، مــع إضافة 
بعــد مثالــي للغرفــة. كمــا تقــوم النباتــات أيًضــا 
بمهمــة تنقيــة الهــواء، وإضافــة بقعة مــن األلوان 
للغرفــة، مــن دون أن تتنافــر مع عناصــر التصميم 

األخرى أو تتسبب بالتشويش للعين.

اللعب في أنماط الديكور
واألشــكال  األنمــاط  بيــن  والتبايــن  المــزج  يتــم 
والمقاييــس المختلفــة، إلنشــاء ديكــور بوهيمــي 
خصب بســهولة حسب الغفيلي، مع الحفاظ على 
مجموعــة ألــوان ثابتــة )األرجــوان والفيــروز والبنــي 
خصوًصــا(، علــى أن تترابط وتتناغــم بين العناصر 
البوهيميــة. مثًلا: في منزل يهوى صاحبه الســفر، 
الغرفــة،  فــي تصميــم  الشــخصية  القطــع  تدمــج 
وتســلط اإلضاءة المناســبة عليها، علًمــا أنه ليس 

من الضروري أن تكون هذه القطع متشابهة.

األلوان البراقة
البوهيمــي،  الديكــور  فــي  نفكــر  حينمــا 
فإن األلــوان الزاهية وتلــك الجريئة، تتبادر 
إلــى الذهن في كثير من األحيان، الســيما 
الــوردي والبرتقالــي واألزرق واألخضــر، مــع 
اإلشــارة إلى أن الفيروزي هو األكثر شــهرًة 

عند تعداد ألوان الطراز البوهيمي.

الخامات
الديكــور  فــي  البوهيمــي  النمــط  يمتــاز 
بمنســوجات القطن في المعلقات، والصوف 
والسجاد، إضافة إلى الوسائد الغنية باأللوان 
واألنســجة والنقــوش الزاهيــة، وحلــي الخــرز 
والكريســتال المتباينة في األلوان واألنسجة 
مؤثــًرا  تضفــي  بحيــث  الطبقيــة،  واألنمــاط 

بصرًيا مرًحا.

المعادن والمرايا
تعد أســطح المعدن والمرايا من السمات 
المميــزة للتصميــم الداخلــي البوهيمي، 
وإيحــاًء  إشــراًقا  أكثــر  يجعلــه  مــا  فهــي 

بالفسحة.

األكسسوارات
األكسســوارات  الطــراز  هــذا  فــي  تحضــر 
التــي  والتحــف  الفنيــة،  والقطــع  واللوحــات 
ترمز إلــى الثقافات المختلفــة، مثل: الهندية 
واإلفريقيــة والمغربيــة التي تمتاز بنقوشــها 

وألوانها الزاهية.
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• قصي أطراف الهليون وضعيها جانبًا لحين الحاجة. وقطعي الساق وضعيه على جنب.
• سخني 2 ملعقة كبيرة زيت في قدر كبيرة مع غطاء على نار متوسطة. أضيفي البصل األخضر والثوم واقليها برفق مع التحريك من حين آلخر لمدة 
5-10 دقائق حتى يصبح طريًا. أضيفي ســاق الهليون، الكوســة والمرق، ثم ارفعي النار. يغلى المزيج، ثم يخفف المزيج على نار هادئة ويطهى لمدة 

20 دقيقة أو حتى يصبح طريًا جًدا.
• ارفعيه عن النار واخفقي بخالط يدوي حتى تصبح ناعمة. أضيفي التتبيلة، ثم أعيدي المقالة إلى نار منخفضة. يضاف أطراف الهليون سيقان أزهار 
الكوسة، ثم ترفع الحرارة إلى أعلى وتترك حتى الغليان. خففي الحرارة إلى متوسطة واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقتين أو حتى تنضج األطراف.

• ســخني ملعقة صغيرة زيت زيتون المتبقية في مقالة صغيرة على نار عالية. تضاف شــرائح أزهار الكوســا وتطهى مع التحريك من حين آلخر لمدة 
5 دقائق أو حتى تصبح طرية قلياًل وذهبية. يرفع عن النار ويقلب مع أوراق النعناع وعصير الليمون.

• يقدم الحساء مع القليل من الكريمة الطازجة وخليط الكوسا المقلية والفلفل الحار. رشي عليها زيت الزيتون وقدميها مع الخبز.

• 340 غ )حوالي حزمتين( من الهليون المقطع
• ¼ 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز،

باإلضافة إلى كمية إضافية للرذاذ
• حزمة بصل أخضر مقطعة إلى شرائح رقيقة

• 2 فص ثوم مقطع إلى شرائح رقيقة
• كيلوغرام كوسة خضراء مفرومة خشنة

• 2 لتر )8 أكواب( مرق الخضار أو الدجاج
• 4 زهرات كوسة، تقطع السيقان إلى شرائح، احفظي الزهرة كاملة

• ½ باقة نعناع
• عصير نصف ليمونة

• ⅓ كوب )80 غ( قشدة طازجة
• شرائح رقيقة من الفلفل األحمر الطويل والخبز للتقديم

المكونات

الخطوات

حساء الكوسة والهليون والنعناع

• قشري اليقطين وقطعي نصفه بالطول ثم اغرفيه وتخلصي من البذور. ثم قطعي أفخاذ اليقطين والدجاج إلى قطع 3 سم.
• رشي ملعقة كبيرة من الزيت في مقالة كبيرة على نار متوسطة، أضيفي الدجاج واتركيها على النار لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح ذهبية اللون، مع التقليب بانتظام.

• قشري وابشري الزنجبيل والثوم. قطعي قطعتين من الفلفل إلى شرائح رفيعة واضربي على عشبة الليمون بالجزء الخلفي من السكين. قلبيها في المقالة، ثم أضيفي 
أوراق الليمون. اطهي كل شيء لمدة دقيقتين إضافيتين أو حتى ينضج الزنجبيل والثوم مع التحريك بانتظام.

• أضيفــي اليقطيــن إلــى المقالة، ثم اســكبيه في المرقة وحليب جوز الهند وقلبيه جيًدا. يغلى المزيج ويخفف النار ويتــرك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 25 و30 
دقيقة أو حتى ينضج اليقطين وتتماسك الصلصة، وقطعي الفطر بعد 15 دقيقة.

• قطعي الفلفل المتبقي إلى شرائح رفيعة. قطعي ليمونة إلى أسافين وقطف أوراق الريحان التايلندية، وتخلصي من السيقان.
• ارفعي الحساء عن النار وقلبيه مع صلصة السمك. أضيفي السكر، واعصري فيه من الليمون المتبقي وتبليه بملح البحر والفلفل األسود.

• قدمي الحساء الساخن في أوعية دافئة، ثم انثري فوقه الفلفل الحار والريحان. قدمي حب الرشاد )في حالة استخدامه( مع الليمون على الجانب للعصر عليها.

• كيلوغرام قرع أزرق كوينزالند
• 6 أفخاذ دجاج منزوع الجلد والعظام

• زيت الفول السوداني
• قطعة 2.5 سم من الزنجبيل

• 2 فص ثوم
• 3 حبات فلفل أحمر طازج

• عود من عشبة الليمون
• 3 أوراق ليمون

• 600 مل مرق دجاج عضوي
• 400 غ حليب جوز الهند الخفيف

• 150 غ فطر
• 2 ليمون

• باقة من الريحان التايلندي الطازج )30 غ(
• 2 ملعقة كبيرة صلصة السمك

• ملعقة كبيرة سكر نخيل أو سكر بني ناعم
• اختياري: علبة من الرشاد الصغير

المكونات

الخطوات

شوربة دجاج حارة وحامضة مع اليقطين
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باستا الكوسة باألجبان الثالثة

• ابدئي بتحضير دفعة من عجينة الباســتا، ثم ضعيها 
في الثالجة لتستريح.

• ســخني ملعقة زيت كبيرة في قدر كبير عميق على 
نار متوســطة. أضيفي البصل والثــوم والريحان، ثم 
خففي الحرارة إلى متوسطة منخفضة واطهي المزيج 
مــع التحريك لمــدة 10-12 دقيقة حتى يصبح شــديد 

النعومة ويصبح ذهبيًا.
• ســخني مقــدار ملعقة كبيرة من الزيــت المتبقي في 
مقــالة كبيرة منفصلة علــى نار عالية. تقلى الكوســا 
على دفعات مع التحريك لمدة 4-5 دقائق حتى تصبح 
ذهبية اللون ومقرمشــة. انقليه إلــى الطاجن. أضيفي 

أوراق الريحان والمرق.
• يتبــل، ثم ارفعي النار إلى درجة عالية واتركيه حتى 

الغليان. خففي الحرارة إلى متوسطة منخفضة واتركيها 
علــى نار هادئة مع التحريك مــن حين آلخر لمدة 25 
دقيقة أو حتى تنخفض وتكثف وتتحلل الكوسة. ارفعيه 

عن النار وأضيفي الجبن وعصير الليمون.
في هــذه األثنــاء، لتحضيــر عجينة الباســتا، قطعي 
العجينــة إلى 4 قطع متســاوية، ثم غلفي 3 أجزاء في 
غالف بالســتيكي واتركيه جانبًا. ابدئــي بإعداده في 

آلة المعكرونة.
• افــردي العجينــة بيديــك وادخليهــا فــي اآللة 3-2 
مــرات، وقومي بطيها إلــى نصفين في كل مرة حتى 
تصبح مرنة. استمري في لف ورق المعكرونة خالل 

كل إعداد، حتى سمك 2 مم.
• ضعــي المعكرونة علــى صينية مغطــاة بالطحين 

وقومــي بتغطيتها بمنشــفة نظيفة بينمــا تقومين بلف 
القطع المتبقية.

• ســخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. دهني صينية 
التحميص مقاس 30 ســم × 25 سم. ثم وزعي طبقة 
من مزيج الكوسا بسمك 1 سم فوق قاعدة الصينية، ثم 
قطعي رقائق المعكرونة عليها. كرري الطبقات حتى 

تستخدمي كل خليط الكوسا والمعكرونة.
• رشــي فوقه قشر الليمون، وجبن البارميزان وقليال 

من الفلفل األسود، ثم رش القليل من الزيت.
• اخبزيها لمدة 35-40 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون 

وتغلي.
 • اتركــي الصينية جانبًا لمدة 5 دقائق لتبرد قلياًل، ثم 

قدميها مع السلطة الخضراء.

• عجينة باستا
• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز، باإلضافة إلى كمية إضافية للرذاذ

• 2 بصل مقطع رقيق
• 4 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح رقيقة

• ½ باقة ريحان، أوراق ممزقة، سيقان مفرومة ناعًما
• 8 كوسات كبيرة، مقطعة إلى شرائح بحجم 1 سم

• لتر )4 أكواب( مرق دجاج أو خضروات
• ½ كوب )125 غ( جبنة ريكوتا

• 180 غ جبن فونتينا، مبشور خشن
• 3/2 كوب )50 غ( جبن بارميزان مبشور ناعم 

• ليمونة مبشورة القشر وعصير ليمون
• سلطة خضراء للتقديم

المكونات

الخطوات

كعك السمك

• قطعي عشب الليمون وأزيلي الطبقة الخارجية القاسية. قشري الزنجبيل، ثم افرميه جيًدا بداخل عشبة الليمون ومعظم الكزبرة مع السيقان، واحتفظي 
ببضع أوراق جميلة من الكزبرة في وعاء من الماء البارد.

• قطعي السلمون إلى قطع بسماكة 1 سم فوق المزيج السابق، ثم ضعي نصف السلمون على جانب واحد. قطعي الباقي قطعا ناعمة جًدا، مثل البوريه 
تقريبًا، ثم اخلطي القطع الكبيرة مرة أخرى من خالله وتبليها بملح البحر والفلفل األسود. قسميها إلى 4 ثم شكليها إلى 2 سم فطائر سميكة.

• ضعــي مقــالة كبيرة غير الصقة على نار متوســطة إلى عالية مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتــون. قومي بطهي الفطائر لمدة دقيقتين على كل جانب، 
أو حتى تصبح ذهبية اللون. 

• اسكبي مربى الفلفل الحار فوق كعك السمك، وأضيفي القليل من الماء إلى المقالة، ثم أطفئي النار.
• زينيه بأوراق الكزبرة وقدميه ساخنًا.

• عود من عشبة الليمون
• 6 سم قطعة زنجبيل

• ½ حزمة كزبرة طازجة )15 غ(
• 500 غ فيليه سلمون منزوع الجلد، منزوع الجلد والعظم

• ملعقة كبيرة مربى فلفل حار

المكونات

الخطوات
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ريزوتو القرع

• سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت.
• قشري وقطعي القرع إلى مكعبات صغيرة )حوالي ½ بوصة(.

• في وعاء متوسط، ضعي زيت الزيتون والملح والفلفل المطحون الطازج. تبطن صينية الخبز بورق زبدة، ثم يسكب القرع فوقها في طبقة متساوية. 
• تحمص لمدة 30 إلى 35 دقيقة حتى تصبح طرية وتحمر، مع التقليب مرة واحدة.

• في هذه األثناء، افرمي الكراث. وقطعي المريمية.
• امزجي المرق والماء والملح في قدر وضعيه على نار متوسطة. )ستستخدمين هذا المرق الدافئ لتقليب الريزوتو(.

• سخني زيت الزيتون والزبدة في مقالة كبيرة على نار متوسطة. أضيفي الكراث واطهي لمدة 5 إلى 6 دقائق حتى ينضج. أضيفي المريمية المقطعة 
ومسحوق الثوم واألرز واطبخي مع التحريك من حين آلخر لمدة دقيقتين تقريبًا حتى يبدأ األرز في التحول إلى اللون البني الفاتح.أضيفي الماء واطهيه 

حتى يمتص السائل بالكامل.
• أضيفي مغرفتين من المرق الساخن إلى الريزوتو. يطهى مع التحريك من حين آلخر حتى يمتص السائل بالكامل، ثم أضيفي مغرفتين إضافيتين من 
المرق. اطبخي بنفس الطريقة لمدة 12 دقيقة مع إضافة مغرفتين مع التحريك. بعد 12 دقيقة، تذوقي حبة أرز. إذا كان قشديًا ولكن مازال متماسًكا في 

المنتصف، فأنت جاهزة للخطوة األخيرة! إذا لم يكن كذلك، استمري في الطهي وأضيفي المرق لبضع دقائق أخرى.
• عندما ينضج األرز، خففي النار. أضيفي مغرفتين إضافيتين من المرق، وجبن البارميزان، وبضع حبيبات من الفلفل األســود. قلبي بقوة لمدة دقيقة 
إلى دقيقتين حتى تحصلي على ريزوتو سميك ودسم. ثم أضيفي القرع مع التقليب وقدميه على الفور. )الحظي أنه سيكون هناك بعض المرق المتبقي: 

هذا متوقع! يمكنك حفظه واستخدامه لتقليب بقايا الطعام إلعادته إلى قوام كريمي(.

• حبة قرع صغيرة
• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• ½ ملعقة صغيرة ملح كوشير
• فلفل مطحون طازج

• لتر مرق خضروات
• لتر ماء

• ملعقة صغيرة ملح
• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

• 2 ملعقة كبيرة زبدة مملحة
• 2 كراث متوسط

• 12 إلى 14 ورقة حكيم )2 ملعقة كبيرة مقطعة(
• ¼ ملعقة صغيرة بودرة ثوم
• 2 كوب أرز أربوريو أبيض
• كوب جبن بارميزان مبشور

• فلفل أسود مطحون طازج

للقرع

للريزوتو

الخطوات

كاري المشروم

• سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.
• ســخني نصف الزيت في قدر كبير مقاوم للحريق على نار متوســطة. أضيفي الفطر واطهيه لمدة 5-8 دقائق أو حتى ينضج ويصبح ذهبيًا. أضيفي 
مقدار ملعقة الزيت المتبقية، ثم الثوم والزنجبيل والبصل والفلفل الحار والبهارات. اطهيه لمدة دقيقتين إضافيتين مع التحريك المستمر أو حتى تحمص 

البهارات وتفوح رائحتها ويلين البصل. أضيفي الطماطم وصلصة المانجو وحليب جوز الهند وقلبي حتى تمتزج المكونات.
• يطهى المزيج على نار خفيفة، ثم ينثر فوق البانير.

• انقليه إلى الفرن واتركيه على النار لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح البانير ذهبي اللون.
• قدمي الكاري مع األرز وأوراق الكزبرة.

• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
• 500 غ فطر مشكل، مفروم خشن

• 2 فص ثوم مقطع إلى شرائح رقيقة
• 5 سم قطعة زنجبيل مبشورة

• بصلة بيضاء مقطعة شرائح رقيقة
• فلفلة حمراء طويلة مقطعة إلى شرائح رفيعة

• ملعقة صغيرة كركم مطحون
• ملعقة صغيرة من بذور الحلبة

• ملعقة صغيرة خردل أسود
• 1 ½ ملعقة صغيرة مسحوق كاري خفيف

• 500 غ طماطم ناضجة، مفرومة خشنة أو 400 غ طماطم مفرومة
• ملعقة كبيرة صلصة مانجو

• 400 مل من حليب جوز الهند
• 200 غ بانير مفرومة

• أرز بسمتي بني مطبوخ، أوراق كزبرة، ودجز ليمون، للتقديم

المكونات

الخطوات
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بودنغ الشوكوالتة

• سخني الفرن على 160 درجة مئوية. دهني وعاء الخبز في الفرن بسعة 1.5 لتر )6 أكواب(.
• انخلي الدقيق، ½ كوب )110 غ( سكر و¼ كوب )25 غ( كاكاو في وعاء ويقلب حتى يمتزج.

• في وعاء منفصل، اخفقي الزبدة المذابة والحليب وخالصة الفانيليا والبيض. صبيه تدريجيًا في الخليط السابق، ثم امزجيه.
• وزعي الخليط بالتســاوي في طبق معد. يمزج المتبقي ½ كوب )110 غ( من الســكر و¼ كوب )25 غ( من الكاكاو ويرش فوق الجزء العلوي من 

البودينغ. اسكبي كوبًا واحًدا )250 مل( من الماء المغلي بحذر فوق سطح البودينغ.
• اخبزيها لمدة 30-35 دقيقة حتى يتماسك السطح. انتظري لمدة 10 دقائق حتى يبرد قلياًل.

• رشي البودينغ الدافئ بالكاكاو اإلضافي وقدميه مباشرة مع آيس كريم الفانيليا.

• كوب )150 غ( دقيق ذاتي التخمير
• كوب )220 غ( سكر ناعم

• ½ كوب )50 غ( مسحوق كاكاو، باإلضافة إلى الغبار
• 60 غ زبدة غير مملحة، ذائبة ومبردة

• ½ كوب )125 مل( حليب
• ½ ملعقة صغيرة فانيليا

• بيضة
• آيس كريم فانيليا للتقديم

المكونات

الخطوات

فطائر التفاح والتوفي

• ضعي الدقيق والبهارات والسكر البودرة و150 غ من الزبدة في محضر الطعام، واخفقي حتى يشبه الخليط فتات الخبز.
• أضيفي 2-3 مالعق كبيرة من الماء البارد واخفقي حتى يجتمع الخليط مًعا لتشكيل كرة ناعمة. احفظيه في غالف بالستيكي وتبرد لمدة 30 دقيقة.

• في هذه األثناء، ضعي التفاح في مقالة مع 50 غ من الزبدة المتبقية و3 مالعق كبيرة من الماء. ضعيه على نار خفيفة واطهيه مع التحريك من حين 
آلخر لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج التفاح ويتم امتصاص السائل. تبرد قلياًل ثم تقلب في دولسي دي ليتشي.

• سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. دهني صينية مافن من 6 حفر، ثم احرص على تغليف الحفر بورق الخبز.
• افردي العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الطحين وقطعي ست دوائر بحجم 12 سم. اجلبي المعجنات المتبقية مًعا وافرديها مرة أخرى. اقطعي 
6 دوائر بحجم 6 سم. اضغطي على دوائر المعجنات الكبيرة في فتحات المافن المبطنة. املئيه بخليط التفاح. ادهني الحواف بالبيض، ثم ضعي دوائر 
المعجنات الصغيرة فوقها واضغطي برفق على حواف المعجنات إلغالق الفطائر. استخدمي أي بقايا من المعجنات لتزيين الجزء العلوي من الفطائر، 

ثم ادهنيها بالبيض. يرش السكر الناعم ويخبز لمدة 20-30 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.
• ضعيه لمدة 10 دقائق في المقالة، ثم اقلبي الفطائر وقدميها مع الكسترد ودولسي دي ليتشي اإلضافي.

• ½ 2 كوب )225 غ( دقيق عادي منخول
• ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

• 2 ملعقة طعام سكر بودرة منخول
• 200 غ زبدة مبردة غير مملحة، مفرومة خشنًا

• 600 غ )حوالي 3 حبات( تفاح جراني ســميث، مقشــر، منزوع النواة، 
ومفروم تقريبًا

• ½ كوب صلصة دولسي دي ليتشي، باإلضافة إلى كمية إضافية للتقديم
• بيضة مخفوقة قلياًل

• 2 ملعقة كبيرة سكر ناعم
• كاسترد للتقديم

المكونات

الخطوات
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كرامبل التفاح والتوت األزرق

• نحمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
• لتزيين الكرات، ضعي الدقيق والزبدة في محضر الطعام واخفقيها لمدة دقيقة واحدة أو حتى يشــبه الخليط فتات الخبز. يضاف الســكر البني ويخفق 
المزيج حتى يمتزج - إذا بدا المزيج رطبًا أو متكتاًل جًدا، أضيفي ملعقتين أو ملعقتين كبيرتين من الدقيق الكامل. يضاف اللوز الكامل و⅓ كوب )50 

غ( من الفول السوداني، ثم يخفق المزيج حتى يفرم بشكل خشن. ضعيه جانبا.
• ضعي التفاح والتوت والسكر الناعم والفانيليا في وعاء وقلبي جيًدا حتى يتغطى. ضعيها في طبق خبز 1.5 لتر، ثم رشيها فوق طبقة الكومبلي. رشي 

فتات باللوز المقشر و2 ملعقة كبيرة من الفول السوداني المفروم.
• اخبزيها لمدة 45-50 دقيقة حتى تصبح الفتات ذهبية اللون وتغلي. يرش بالسكر البودرة ويقدم مع الكريمة.

• 4 تفاحات مقشرة ومقطعة إلى مكعبات بحجم 2 سم )حوالي 850 غ(
• 500 غ من التوت األزرق المجمد، مذاب

• ¼ كوب سكر ناعم )55 غ(
• ملعقة صغيرة فانيليا

• سكر ناعم وقشدة للتقديم

• نصف كوب دقيق دقيق كامل )80 غ(
• 2 ملعقة كبيرة دقيق سادة

• 50 غ زبدة مبردة غير مملحة ومقطعة
• 2 ملعقة كبيرة سكر بني

• ⅓ كوب لوز كامل محمص )55 غ(
• ⅓ كــوب فــول ســوداني محمص غيــر مملــح )50 غ(، باإلضافة إلى 

ملعقتين كبيرتين إضافيتين فول سوداني مفروم
• ½ كوب لوز مقشر )40 غ(

للكرامبلالمكونات

الخطوات

فطيرة الجزر والشوكوالتة البيضاء مع آيسكريم الزنجبيل

• ابدئي هذه الوصفة قبل 4 ساعات من التقديم.
• ضعي البســكويت في محضر الطعام واخفقي حتى تحصل على فتات صغيرة. تذوب 90 غراًما من الزبدة، ثم أضيفي إلى فتات البســكويت ويخفق 

المزيج. ضعي الخليط في قاعدة وجوانب قالب تارت منزوع القاع مقاس 22 سم ثم برديه.
• ســخني الفرن إلى 200 درجة مئوية. ضعي الجزر على صينية خبز مبطنة بورق الخبز مع فانيليا وبذور، و 50 جراًما من الزبدة المتبقية، وقلبيها 
حتى تمتزج. تحمص لمدة ساعة أو حتى تنضج. ضعي مزيج الجزر الساخن في الخالط واخفقيه حتى يصبح ناعًما. أضيفي الشوكوالتة واخفقي حتى 

تذوب وتمتزج. أضيفي الزنجبيل المطحون والبيض وصفار البيض والسكر البني والقشدة الحامضة واخفقي حتى تصبح ناعمة جًدا.
• في غضون ذلك، قلل الفرن إلى 180 درجة مئوية. ضعي الصينية لمدة 10 دقائق أو حتى تصبح ذهبية اللون.

• اخفضي درجة حرارة الفرن إلى 160 درجة مئوية. اسكبي مزيج الجزر في قشرة الفطيرة واخبزي لمدة ساعة و 15 دقيقة أو حتى ينضج تماًما. 
• تبرد على درجة حرارة الغرفة. ثم ضعيه في الثالجة لمدة 3 ساعات.

• لعمل آيسكريم الزنجبيل، ضع الزنجبيل المتبلور في اآليسكريم. ضعها في وعاء سعة 1.5 لتر. يجمد لمدة 4 ساعات أو حتى يتجمد.
• قدمي فطيرة الجزر مع آيسكريم الزنجبيل.

• 400 غ بسكويت الزنجبيل
• 140 غ زبدة غير مملحة ومقطعة

• 800 غ جزر مفروم )حوالي 5 حبات(
• حبة فانيليا، مقسمة، بذور مبشورة

• 100 غ شوكوالتة بيضاء مفرومة ناعًما
• ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

• بيضة، باإلضافة إلى 2 صفار بيض إضافي
• 200 غ سكر بني

• 250 غ كريمة حامضة
• كريستايزد آيس كريم الزنجبيل

• لتر آيسكريم فانيليا طري )4 أكواب(
• كوب زنجبيل متبلور مفروم )230 جم( وكمية إضافية للتقديم

المكونات

الخطوات



أضواء البالد 88

كب كيك الموز والفول 
السوداني النباتي

• سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية/ 165 درجة مئوية، وصفي علب المافن.
• في وعاء، امزجي الدقيق والسكر و12 ملعقة صغيرة ملح وبيكربونات الصودا.

• في وعاء آخر، اهرسي الموز مع الزيت وخالصة الفانيليا.
• اســكبي المكونات المبللة في الجافة واخلطيها بملعقة حتى تمتزج تماًما )ال تفرطي في الخلط وإال ســيكون الكب كيك ثقياًل(. أضيفي الحليب الخالي 

من األلبان حسب الحاجة لتحقيق مزيج ناعم.
• اسكبي المزيج في قوالب الكب كيك واخبزيه لمدة 18-20 دقيقة.

• اتركيه ليبرد. 
• للتزيين، اخفقي المكونات مًعا حتى تحصلي على كريمة ناعمة.

• تدهن الكب كيك بالكريكة وتزين بالفول السوداني المسحوق والشوكوالتة المبشورة.

للكعك
• 240 غ دقيق ذاتي التخمير

• 140 غ سكر ناعم
• ملعقة صغيرة بيكربونات صودا

• ½ ملعقة صغيرة ملح
• 60 مل زيت نباتي

• 2 موزة ناضجة
• ملعقة صغيرة فانيليا

• 2-3 مالعق كبيرة من حليب اللوز )أو حليب خال 
من األلبان(

للتزيين
• 80 غ سمن نباتي

• 200 غ سكر بودرة
• 25 مل حليب نباتي )استخدمنا حليب اللوز(

• 6 مالعق كبيرة زبدة فول سوداني ناعمة
• فول سوداني مملح، محمص ومهروس للتزيين

• شوكوالتة داكنة مبشورة

المكونات

الخطوات

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
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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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