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ملحق اجتماعي شهري

البالد  آل خليفة عاهل  الملك حمد بن عيسى  الجاللة  في كلمة سامية لحضرة صاحب 
من  وبناتنا  أبناءنا  بأن  إيماننا  منطلق  "ومن  ورعاه:  اهلل  حفظه  جاللته  يؤكد  المفدى 
الواعد،  للمستقبل  المضمون  ثرائنا ورهاننا  والطموح مصدر  المنجز  البحريني  الشباب 
فقد جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل 
وبناء لتساهم في التطوير اإليجابي لنهضتنا الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة".

 
البشرية،  الموارد  مجال  في  االختصاصيون  بها  يؤمن  التي  والمعادلة  المبدأ  هو  هذا 
أو  دولة  أي  في  وارتقاء  وتطوير  بناء  عملية  ألي  الفاعل  والمحرك  األساس  هو  فاإلنسان 
مؤسسة أو منظمة. وكلما تعاملت هذه الدولة أو تلك وهذه المؤسسة أو تلك في إعداد 
هذا اإلنسان وتهيئته للمساهمة في أداء دوره باألسلوب العملي والمهني، كما يؤكد 

االختصاصيون، كلما زادت إنتاجيته كّما ونوًعا وانعكس ذلك على األداء المؤسسي.
 

آل خليفة ولي  األمير سلمان بن حمد  الملكي  السمو  السياق، يؤكد صاحب  وفي ذات 
البحريني هو  الوزراء حفظه اهلل ورعاه أن "االستثمار في الشباب  العهد رئيس مجلس 
المختلفة"،  والخطط  والبرامج  المبادرات  عبر  لتحقيقه  دوما  نعمل  استراتيجي  هدف 
ويؤكد سموه من خالل تلك الكلمات مرتكزات جوهرية وأساسية في أي عملية تنموية، 

وهذه المرتكزات هي:
 

االستثمار في الشباب، فالشباب هم األمل واألساس في مواصلة البناء والتقدم لبحرين 
هو  والذي  استراتيجي  هدف  االستثمار  هذا  أن  فهو  الثاني  المرتكز  أما  المستقبل. 
بالمفهوم اإلداري ترجمة للطموحات والتوقعات المستقبلية. ثم يأتي المرتكز اآلخر وهو 
التخطيط، الذي يعني التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في المستقبل وتحديد األهداف 

المطلوب تحقيقها واألساليب والوسائل الالزمة لتحقيق هذه األهداف.
 

البحريني في  الرشيدة لبحرين المستقبل، والتي تضع الشباب  هذه هي رؤية قيادتنا 
الواعد بعون  المضمون للمستقبل  بؤرة االهتمام واألساس ألي عملية تنموية والرهان 

اهلل تعالى.

بحرين المستقبل
والرؤية الحكيمة

أحمد عبداللطيف البحر
الرئيس التنفيذي لصحيفة البالد
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افتتاحية 4

بحرين 
المستقبل...

تعبــق بعطرهــا أعيادنــا الوطنيــة المجيدة، لتأخذنا إلى 16 ديســمبر من العام الماضي 2020، لنتشــرف 

باســتذكار مــا جــاء في الكلمة الســامية لعاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 

والتــي أشــار فيهــا جاللته إلى التطلع نحو المســتقبل الزاهر، حيث شــرف "بوســلمان" شــعبه بالتقدير 

علــى المــؤازرة المخلصة في جميع الظروف واألوقات، وهي مــن أقوى الحوافز وأكبر الهبات لبلوغ اآلمال 

والتطلعات الستقرار ورخاء بحريننا الغالية.

أليســت عظيمــة تلــك المشــاعر النبيلة من قائد المســيرة؟ نعم، هــا نحن نعيش هذه األيــام احتفاالت 

عــروس الخليــج "البحريــن" بأعيادهــا الوطنية إحياًء لذكــرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤســس 

أحمــد الفاتــح دولــة عربيــة مســلمة العــام 1783، وذكــرى تولي جاللــة الملــك مقاليد الحكــم، لنرى كيف 

نســتقبل عاًمــا جديــًدا فــي غمــرة احتفاالتنا بتطلعــات وطموحــات تتجاوز حــدود الالممكــن، ففي إطار 

المشــروع اإلصالحــي الكبيــر لجاللــة الملــك، ال تعــرف دينياميكيــة النهضة إال مســاًرا واحــًدا: التقدم في 

شتى الميادين.

من أبرز المالمح نحو المستقبل هي توجيهات جاللته بتأكيد تبني توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي 

فــي القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة ومواكبــة التطورات في هذا المجــال، وأن يكــون للبحرين موقعها 

البــارز فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالقتصاد الرقمي، هذا مــن ناحية، أما من ناحيــة أخرى، فهي 

ترجمــة للطموحــات والتطلعــات في فترة صعبة تعم العالم بأســره بســبب جائحــة كورونا )كوفيد 19( 

التي أثبتت فيها البحرين أنها موطن الجدارة والريادة.. كيف؟

لقــد أعلنــت اللجنة الوزارية للمشــروعات التنموية والبنية التحتية قبــل أيام قليلة مضت دعم ومباركة 

صاحب الجاللة الملك، ومتابعة واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

ســلمان بــن حمد آل خليفة، لخطة التعافي االقتصــادي، في إطار 20 محوًرا لتطوير البنى التحتية لخلق 

فــرص جديــدة تســهم في جذب مختلــف المشــروعات التنموية فــي القطاعــات االقتصاديــة المتنوعة، 

بمــا يتماشــى مــع المتطلبــات التنموية، واســتمرار تنفيذ المشــروعات وفق ما هو مخطــط لها وضمان 

عدم تأثرها بتداعيات الجائحة، ال ســيما المرتبط منها بالبنى التحتية؛ لما لها من أثر كبير على العائد 

االقتصادي واالستثماري.

في الحديث عن "بحرين المستقبل" جوانب كثيرة خصصنا لها هذا الملحق، وكل عام والبحرين، ملكا 

وحكومة وشعبا، في نمو وتطور ونهضة.

أضواء البالد

زاهرة برؤى جاللة الملك 
وسمو ولي العهد رئيس الوزراء
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أقوال  8

المؤازرة المخلصة في الظروف كافة
وباألخص  العامة،  والهيئات  القائمة  الدستورية  المؤسسات  على  للقائمين  نتوجه  الزاهر،  المستقبل  نحو  نتطلع  "ونحن 
الشبابية منها، ولجميع المواطنين بكثير من التقدير على مؤازرتهم المخلصة في كافة الظروف واألوقات، والتي نعتبرها 
من أقوى الحوافز وأكبر الهبات لبلوغ آمالنا وتطلعاتنا الستقرار ورخاء بحريننا الغالية، وكلنا فخر واعتزاز بهذا الخلق الكريم 

والعطاء النبيل وااللتفاف المقدر لمواطنينا الكرام.. عشتم سندا وذخرا".

)من كلمة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - 16 ديسمبر 2020(

ال يوجد حد للتميز
"إن المواطن هو الثروة الحقيقية التي نسعى دوًما لالستثمار فيه وخلق الفرص النوعية أمامه، ولذلك فإنه من الضروري أن 
نركز كل جهودنا ومشروعاتنا التطويرية لخدمة المواطن إلى جانب المستثمر والزائر والمقيم، الذين يساهمون أيًضا في 
نمو االقتصاد الوطني. إن تقديم الخدمة الحكومية بجودة وكفاءة وإتقان هي أولوية مستمرة نسعى دوًما أن تنفذ بإتقان 

للحصول على رضا المستفيدين منها، فالمواطن هو أساس العمل، وال يوجد حد للتميز في الخدمة".

)من كلمة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة - الملتقى الحكومي أكتوبر 2019(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك



أقوال  10

غرس أطيب المعاني والقيم
وصاياه كالنبراس الذي يشع مضيًئا الدروب، فال غرابة وال تعجب أو استفهام تجاه تلك المكانة 
وذلك الحب الكبير الذي يحمله شعب البحرين لفقيد الوطن الكبير سمو األمير خليفة بن 
امتداد  على  غرس  سموه  ألن  ذلك  مثواه(؛  الجنة  وجعل  ثراه  اهلل  )طيب  خليفة  آل  سلمان 
بالحب  المتدفقة  المشاعر  في  لنجدها  والقيم،  المعاني  أطيب  الكريم  الوطن  بناء  مسيرة 

واالقتداء.

المرزوق، نجد مالمح معطرة من  الزميل عادل عيسى  لمؤلفه  الوطن.. خليفة بن سلمان"  في كتاب "مجد 
سيرة الراحل الكبير ووصاياه وتوجيهاته، تعكس الجهود الكبيرة في بناء الوطن ونهضته، وكان خاللها قريبًا 
من جميع المواطنين بال استثناء مشاركا لهم في أفراحهم وأتراحهم، حريصا على أن يكون بينهم يستمع إليهم 
ويتفقد أحوالهم المعيشية واالجتماعية، يصدر التوجيهات واألوامر باإلسراع في تحقيق كل ما يلبي مطالب 
الشعب، فيبادله أبناء شعبه الحب بالحب والوفاء بالوفاء، ألنه )رحمه هللا( قامة وطنية كبيرة أخصلت للوطن، 
فأحبه شعبه عرفانًا بدوره القيادي في مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، فهو القائد المخلص الذي 

أفنى عمره وجهده من أجل رخاء وطنه وازدهاره.

إن مشاعر المودة والوالء الصادقة التي يبديها المواطنون تجاه األمير الراحل خليفة بن سلمان تجسد حالة من 
التقدير الشعبي لقيادة تخلص العمل والجهد لصالح الوطن، وملمحا من مالمح التعبير عن االمتنان لقائد تفانى 
في رفعة الوطن وازدهاره، وأرسى أسس بناء نهضة البحرين التنموية على مدى عقود من اإلنجاز فرفع اسم 
مملكة البحرين عاليًا، وجعل منها نموذًجا يدفع بالمسيرة دوًما إلى األمام بين الدول الناهضة والمتقدمة على 

صعيد التنمية البشرية والحضرية.

نتاج لمنظومة  البشرية هي  التنمية  البحرين على صعيد  التي حققتها مملكة  النجاحات  كان سموه يؤمن بأن 
متكاملة من العمل الدؤوب تشاركت فيه سواعد جميع أبناء الوطن، وكانت ترجمة حقيقية إلرادة أبناء البحرين 
المتحفزة للنمو واالرتقاء في كل المواقع، وبالتأكيد فإننا نشعر بالفخر واالعتزاز بما وصلنا إليه من درجات 
متقدمة على سلم التنمية البشرية وبالمكانة، ولعل تصدر مملكة البحرين تقارير التنمية البشرية التي تنشرها 
المؤسسات الدولية المتخصصة، ولسنوات عديدة متتالية، لهو شهادة ذات دالالت عديدة، على أننا نسير على 
الطريق الصحيح الذي نرجوه لوطننا وشعبنا، ولدينا عزم وتصميم على استمرار وتيرة العمل لصالح الوطن، 
رغم شدة التحديات التي تمر بها المنطقة، والتي تسببت في تراجع خطط التنمية في العديد من الدول، لكن 
البحرين حباها هللا عز وجل بشعب مثقف وواع وذي إدراك عال لطبيعة هذه التحديات، شعب لديه العزيمة 

القوية على مواصلة مسيرة ازدهار الوطن وتقدمه.

نستذكر دروس الراحل الكبير رحمه هللا: "إن أبرز ما يميز تجربة التنمية في البحرين أنها تركز على اإلنسان، 
باعتباره عنصر االستثمار األساسي الذي ترتكز عليه كل خطط التنمية، ولذلك فإن تنفيذ جميع خطط وبرامج 
التنمية التي تتبناها الحكومة ترتكز على إطار من الشراكة المجتمعية التي أثمرت عما يشاهده الجميع من 

جوانب نهضة حضارية وعمرانية في مختلف مناطق البحرين".

سمو األمير
خليفة بن سلمان

المغفور له 
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اإلخالص للوطن.. مواجهة التحديات..
التخطيط السليم.. التنفيذ المتقن.. 

رؤية 2030

سلمان بن حمد 
يرسم بحرين المستقبل بمرئيات الدولة الحديثة 

يمكن الحديث عن تصورات بحرين المستقبل بطموح كبير ال تحده الحواجز، ويأتي ملحقنا هذا متزامًنا مع أعيادنا 
الوطنية المجيدة؛ لنقدم قراءة موجزة لكنها ذات أسس نستوحيها من فكر وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، من النتائج اإليجابية األولية لبرنامج التوازن المالي، 
مروًرا بتحقيق األهداف المرحلية الموضوعة للبرنامج عبر تكاتف الجميع ووضع مصلحة الوطن ونمائه كإحدى األولويات 
خالل التنفيذ، وصوًلا إلى القدرة على مواجهة جميع التحديات وتحويلها إلى فرص، مع الحفاظ على جودة الخدمات 

والدعم المقدم للمواطنين.
نقدم في سطور هذا التقرير رصًدا ميسًرا يتناول بعمق مرئيات الدولة الحديثة في ظل العهد الزاهر لصاحب الجاللة 
الملك، والتي عزز بناءها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بـ "إعالء قيمة المواطنة"، باعتبارها 
فوق أية اعتبارات، وهي أيًضا ترسم أفق المستقبل الواعد بخطى واثقة يسهم فيها أبناء الوطن المخلصون جميًعا، 

وأبرز محاورها اإلخالص للوطن، ومواجهة التحديات والتخطيط السليم والتنفيذ المتقن وفق رؤية 2030.

وللتفصيل أكثر، فإن سمو ولي العهد رئيس الوزراء في لقاءات واجتماعات ومحافل عديدة أعاد التأكيد على تنفيذ 
البرامج الوطنية وتحقيق المنجزات الكبيرة على المستويات المختلفة، والذي كان للتخطيط السليم  العديد من 
 ،2030 االقتصادية  البحرين  رؤية  وأهداف  تطلعات  تحقيق  اتجاه  في  لتصبح  ذلك،  في  األثر  كبير  المتقن  والتنفيذ 
وبالنظر لما تحقق من منجزات منذ تدشين الرؤية، فإن كل ذلك يلزم مواصلة السير باتجاه تحقيق باقي األهداف 
التي تسهم في نماء وازدهار الوطن، بمرجعية الرؤية إضافة إلى المبادرات الوطنية المنبثقة عنها خالل السنوات 
الماضية في تنويع االقتصاد الوطني، ومواصلة تعزيز األمن االقتصادي واالجتماعي بما يسهم في توفير فرص واعدة 

للمواطنين، والسعي نحو ترسيخ األمن بما يحفظ المكتسبات ويدعم جهود العملية التنموية في المملكة.

مبادرات التنمية
وفق رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تستند األفكار المتقدمة على جعل المشروعات التنموية رافًدا اقتصادًيا للدفع بعجلة التنمية، لهذا يؤكد سموه أهمية أن تحظى 
مبادرات التنمية بتوفير فرص نوعية أكبر الستقطاب االستثمارات وتعزيز المقومات الجاذبة لها ودعمها بأحدث التقنيات المبتكرة وفق 

محاور عدة: 

 خلق الفرص االستثمارية وتعزيز التنافسية، من شأنه أن يخلق مزيدا من فرص العمل من جهة، ويرسخ التنافسية في تنفيذ الخطط التنموية.

 االستثمار في اإلنسانية مرتكز أساس لالقتصادات الناجحة، وهو ما أثبتته جائحة فيروس كورونا التي أضافت بعًدا جديًدا للتعاون الدولي القائم 

على تعزيز المبادئ اإلنسانية.

 مبادرة مستقبل االستثمار تجدد الثقة في قوة االقتصاد العالمي وتبعث األمل في إعادة رسم مالمح تعافيه عبر مختلف االستثمارات والشراكات، 

نسخته  في  االستثمار  مستقبل  مبادرة  منتدى  في  جاء  ما  حسب  االقتصاد،  لتنويع  االستثمار  مجاالت  في  واالبتكار  اإلبداع  أوجه  تحفيز  على  بناًء 

الخامسة في الرياض بتاريخ 26 أكتوبر 2021.

 االستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية التي تحقق تطلعات المواطنين وتدعم أولويات وبرامج خطة التعافي االقتصادي.

 االستمرار في تعزيز مسارات الرقابة وتبني المبادرات التي تستهدف ترسيخ نهج الشفافية والمحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي، بما يحقق 

األهداف المرجوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وفق ما بحثه مجلس الوزراء يوم االثنين 6 ديسمبر 2021.
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”حب التحدي... وعشق اإلنجاز”
استدامة وتنافسية وعدالة على طريق التنسيق والعمل المشترك

مستمر  فالتحدي  األهداف،  إلى  الوصول  في  الديناميكية  الصفة  تأخذ  التي  المبادئ  هي  والعدالة"  والتنافسية  "االستدامة 
ومتجدد، ومع "حب التحدي وعشق اإلنجاز" وهي عبارة رائعة أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة، يكون اإلنجاز لصالح الوطن والمواطن، عبر التنسيق والعمل المشترك.
تتجلى النهضة التنموية في مملكة البحرين في مشاهد ومالمح عدة، وألن التركيز انصب على دعم المشروعات االقتصادية 
والتجارية، وجذب االستثمارات األجنبية، وتدفق رؤوس األموال من خالل الرؤية االقتصادية التي حملت اآلفاق المستقبلية لمملكة 
البحرين، فال بد من أن يكون التتويج قائم على اتخاذ القرارات المناسبة واالستفادة المثلى من الدراسات والبحوث االقتصادية 
وتنميتها وتطبيق األمثل منها، لتشكل رؤية متكاملة. ترى إلى أي مدى يمكن أن تكون مقومات النهضة االقتصادية متناغمة 

مع التخطيط للمستقبل؟ في هذا االستطالع سنقف على آراء متنوعة... 

من  حالة  بأنه  عنه  تحدث  عما  الدوسري  خلف  عبدهللا  الشورى  مجلس  عضو  يعبر 
االطمئنان الواثق بما سيكون عليه مستوى معيشة وجودة حياة األجيال القادمة؛ ألن جاللة 
العاهل المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما هللا ورعاهما وضعا أمامنا 
إننا مقبلون على خير كثير بفضل سياسة وحكمة  أقول  بالخير، ولهذا  مؤشرات مبشرة 

قيادتنا الكريمة، وهذا ما نراه اليوم من ترجمة حقيقية للتطلعات الطموحات.
وليس من قبيل الصدف والمفاجآت أن نواجه التحديات والمتغيرات، إال أننا كبلد يؤمن 
بالتنمية الشاملة في مختلف الظروف، نرى استمرارية المشروعات الضخمة الواعدة التي 
وضعت في االعتبار حقوق األجيال القادمة في العيش برفاهية، بل وفي أمان واستقرار 
"نتابع  الوزراء. ويضيف  العهد رئيس مجلس  ولي  الملكي  السمو  ثاقبة لصاحب  برؤية 
تصريحات سموه، ونستمع إلى مرئياته من جهة، ونرى أمامنا عماًل حقيقًيا كبيًرا على 
تسير  إنها  أقول  حينما  أبالغ  وال  كبير،  بشكل  تسير  الحمد  وهلل  واألمور  الواقع،  أرض 
بشكل "غير متوقع"، وال غرابة في ذلك، فأمام كل هذه التحديات، جائحة كورونا مثاال، 
رأينا كيف أن بالدنا أثبتت لكل العالم أنها منطلق متجدد للتحديث والتطوير وعدم توقف 

مشروعات التنمية التي تلبي احتياجات المواطن والمقيم".
قد تسألني عما أطمح إليه، فأقول إن االستراتيجيات والمبادرات وكذلك السياسات التي 
تدرس حجم التحديات لم تقتصر، بل ولن تقتصر، على فترة أو مرحلة زمنية، بل تأخذ 
الحراك المتنامي والمستدام، ولهذا فإن كل المطلوب هو التعاون وتضافر جهود كل أجهزة 
حجم  إلى  تصل  بمستويات  ننجح  لكي  والخاص  العام  بقطاعيها  مؤسساتها  وكل  الدولة 

الطموح، بل وتتعداه إلى األعلى.

عضو مجلس الشورى

عبداهلل الدوسري 
مطمئنون على الجيل القادم

االستراتيجية اللوجستية محور يشرح أهميته رئيس لجنة المرافق العامة 
والبيئة بمجلس الشورى، لهذا يلفت إلى أن هذه االستراتيجية تأتي ضمن 
خطة التعافي االقتصادي التي جاءت تحقيًقا لرؤى عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبعد إعالن مجلس الوزراء برئاسة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة عن خطة التعافي االقتصادي؛ بهدف تنمية االقتصاد وخلق 
البحرين  مملكة  تنافسية  زيادة  في  يسهم  بما  للمواطنين  النوعية  الفرص 
وجذب مزيد من االستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين، 
تطوير  في  تسهم  اللوجستية  الخدمات  قطاع  استراتيجية  إن  فالقول  إذن 
اللوجستي  العمل  البحرين، ذلك ألنها مضمار  بمملكة  العمل االقتصادي 
ورافد واعد بمزيد من المكتسبات خصوصا مع وجود خطة لرفع مساهمة 
هذا القطاع في الناتج المحلي االجمالي بنسبة 10 % بحلول العام 2030.

ودعني أوضح أكثر ألقول إن إطالق استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 
لمملكة البحرين تأتي باعتبارها من ركائز خطة التعافي االقتصادي، والتي 
التنافسي كوجهة مثالية بالعمل  ستسهم في تعزيز مكانة وموقع البحرين 
وتسهيالت  ومبادرات  مشروعات  من  به  تتميز  ما  من خالل  اللوجستي 
جاذبة لرؤوس األموال وكبريات الشركات العاملة في المجال اللوجستي، 
ولدينا الكثير من العمل كنموذج، ساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية 
للقطاع ورفع من كفاءته، ما هيأ الظروف إلطالق االستراتيجية اللوجستية 
والمبادرات التنفيذية، والتي تتضمن سلسلة من الحوافز والحوكمة فضاًل 
اللوجستية،  المرافق  إدارة  في  المتقدمة  اإللكترونية  األنظمة  اعتماد  عن 

وهو ما يميز هذه االستراتيجية التي تخاطب المستقبل.

عضو مجلس الشورى محمد حسن

10 % نسبة ارتفاع الناتج المحلي

على مدى سنوات، كان ملف دعم الصناعات الوطنية من أهم الملفات التي 
حملها النائب غازي فيصل آل رحمة، ومن هذا المنطق، فإنه يقرأ مستقباًل 
اقتصادًيا ناجًحا؛ ألن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يركز دائًما 
فرص  دراسة  في  واالبتكار  اإلبداع  تحفيز  وهي  أال  مهمة  عوامل  على 
في  ينحصر  ال  المستقبل  اقتصاد  مالمح  رسم  وبالتالي  االقتصاد،  تنويع 
أهمية الخطط فحسب، بل في المراحل التنفيذية لتحقيق أهداف االستدامة 

والتنوع االقتصادي.
وتشجيع  وحماية  الوطني،  باالقتصاد  النهوض  إن  رحمة  آل  ويقول 
من  الناشئة  الوطنية  الصناعات  وتمكين  الوطنية،  الصناعات  ودعم 
إلى  باإلضافة  الجزئي،  الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  واالستمرار،  النهوض 
العمل والفرص  الصناعي، وتوفير فرص  المجال  تشجيع االستثمار في 
ماثلة  نجدها  غايات  كلها  الصناعي،  المجال  في  للمواطنين  االستثمارية 
في  واضحة  رؤية  لها  البحرين  مملكة  أن  سيما  ال  الدولة،  خطط  في 
تشجيع االستثمار وتنمية الصناعة، ويأتي دورنا جميًعا، كل في مجاله، 
الوطنية  للصناعات  األفضلية  منح  خالل  من  المبذولة  المساعي  لتعزيز 
والصناعات ذات المنشأ الوطني على مثيالتها من المنتجات األجنبية في 
المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي تستحوذ عليها الدولة أو 
من  الوطنية  الصناعات  لتمكين  وذلك  العامين؛  االعتباريين  األشخاص 

النهوض واالستمرار في ظل المنافسة االقتصادية.
إن من أهم دعائم االقتصاد حالًيا ومستقبلًيا كما يؤكد سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء هي االعتماد على الطاقات والكفاءات الوطنية والكوادر 
الوطني، وهي  المنشأ  ذات  المنتجات  بمستقبل  جًدا  متفائل  وأنا  الخالقة، 
بعون هللا قادرة على منافسة المنتجات األجنبية طالما لدينا طموح مشترك 

للتحول نحو اإلنتاج الفعال.

النائب غازي آل رحمة 

صناعاتنا الوطنية محط اهتمام
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النواب والمجلس  تختصر نعيمة فيصل الدوسري، عضو سابق بمجلس 
الزاهر  العهد اإلصالحي  أن  في  بالدنا  لمستقبل  نظرتها  للمرأة،  األعلى 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مستمر في 

فتح اآلفاق لمستقبل مشرق جًدا وهكذا تراه.

مجلس  رئيس  العهد  ولي  فسمو  جًدا،  مشرًقا  المستقبل  "أرى  وتضيف 
الوزراء األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا، يولي اهتماًما كبيًرا 
الكبيرة  االقتصادية  المشروعات  من  جملة  عبر  االقتصادية  بالتنمية 
النمو االقتصادي، ما سيؤدي إلى ازدهار اقتصادي واسع  التي ستسرع 

األطياف ومتنوع، وهذا بدوره سيرفع من مستوى دخل األفراد".
وهذا التفاؤل ال تراه في نفسها فقط إذ تقول "هذا تفاؤل عام يسود المجتمع، 
ونلمسه أينما ذهبنا، بين كل الشرائح االجتماعية، وتستند هذه المشروعات 
على استثمار القدرة البشرية المتوافرة في بالدنا، هذا من جهة، أما من 
جهة أخرى، فاستثمار موقعنا الجغرافي االستراتيجي يتيح لنا أن نصبح 

مركًزا اقتصادًيا نشًطا في المنطقة".
العضو السابق بمجلس النواب والمجلس األعلى للمرأة

نعيمة الدوسري
كل الشرائح متفائلة

المستقبل"  "بحرين  اتجاهات  دعم  في  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  من  المأمول  ما 
اقتصادًيا واستثمارًيا بالدرجة األولى؟ هنا يركز رئيس الغرفة سمير عبدهللا ناس على أن 
مجلس إدارة الغرفة سيواصل الجهود إلنجاح الخطط والمبادرات الوطنية الرامية لتعزيز 
األداء االقتصادي ورفع معدالت نموه وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في عملية 
التنمية االقتصادية الشاملة بالعمل مع الحكومة، لتحقيق أهداف جميع األولويات والبرامج 
القيادة  تطلعات  تلبي  ومكتسبات  إنجازات  إلى  وترجمتها  الوطنية  الخطط  تتضمنها  التي 

وشعب البحرين الوفي.
ويحدد ناس الصورة في موضعها قائال: استطاعات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي 

بدًءا من  فترة وجيزة،  في  إنجازات غير مسبوقة  تحقيق  خليفة  آل  بن حمد  سلمان  األمير 
تجاوز أزمة كورونا )كوفيد 19( وعودة الحياة إلى طبيعتها بفضل جهود الفريق الوطني بقيادة سموه، وصواًل إلى دخول مرحلة التعافي االقتصادي، 
وما يلقاه قطاع األعمال من اهتمام ومتابعة كبيرين من سموه تجسد في لقاءين عقدهما سموه مع رئيس الغرفة ونائبيه في الفترة ما بين فبراير 2021 

وسبتمبر 2021، واهتمامه بتذليل أي عقبات في طريق قطاع األعمال باعتباره أحد أهم عناصر التنمية المستدامة.
لقد شهدت البحرين تحسًنا في األداء االقتصادي بالعام 2021 على الرغم من جملة التحديات االقتصادية التي تواجه دول العالم، ما يؤكد حجم الجهود 
الهائلة التي بذلتها الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، والرؤى المستقبلية التي يحملها، لذلك أقول إن بالدنا تتجه نحو نهضة اقتصادية 
وتنموية مبشرة، استناًدا إلى خطة التعافي االقتصادي التي جاءت إنفاذا لتوجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي 

من شأنها تعزيز النمو االقتصادي والنهوض بالقطاعات التجارية واالستثمارية والصناعية.

رئيس الغرفة

سمير ناس
خطة التعافي والنهوض بالقطاعات

العهد رئيس مجلس  التي أسس عليها ولي  األولويات  اتجاهات واضحة مستلهمة من ركائز دراسة  القطري  فاطمة عباس  النائب  تضع 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ما يوصف بأنه تخطيط استراتيجي للعمل الحكومي، ولهذا هناك تركيز على 
ملفات تأخذ مستوى األولوية ال سيما مشروعات البنية التحتية وبرامج التنمية الشاملة، وما تم اإلعالن عنه حديثا من مشروعات كبرى في 
خطة التعافي االقتصادي يقدم دلياًل واضًحا على أن مسار التحديث والتطوير ليس هيًنا وفق التحديات الكبيرة، إال أن سموه يمتلك الرؤية 
التي تضمن تالقي مدخالت ومخرجات أجهزة الدولة لتجاوز الحواجز والمعوقات، وهذا ما تعلمناه من سموه، ولذلك أود أن أضيف جانًبا 
مهًما، أال وهو أن المشروع اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أحدث نقلة نوعية كبرى في مختلف 
الميادين، وقد عكست الرؤية االقتصادية 2030 أفكار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتتحول إلى ترجمة واقعية في إدارة الدولة 

الحديثة.

ولعلني ألفت إلى محور مهم، والحديث للقطري، وهو أمر يؤكد التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أال وهو تشجيع المبادرات 
الهادفة إلى خلق اقتصاد قوي ومتنوع يقوم على أسس عدة، أولها العمالة الوطنية المؤهلة والقادرة على إدارة اإلنتاج، ومن هنا نشيد بمبادرة 
"فكرة" التي طرحها سموه، والتي وجدنا كيف أنها خالل السنوات القليلة الماضية أثمرت مشروعات رائدة تقدم بها العاملون في القطاع 
الحكومي وبعضها تحول إلى برنامج عمل وتطبيقات تواكب مرحلة التحول الرقمي، فضال عن العمل على بناء قاعدة معلومات متطورة في 
القطاعات الحيوية يلمسها المواطن اليوم. وعلى أية حال، نحن المواطنين قبل أن نكون نواًبا للشعب أو مسؤولين أو مخططين استراتيجيين، 
نتابع ديناميكية العمل الكبير لسن التشريعات الحديثة المتقدمة واألنظمة المتطورة التي تسهم في تكوين بنية تحتية متكاملة تبدأ بدعم االقتصاد 
الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتنتهي عند قياس رضا المواطنين والمقيمين، وهذا جانب نفخر به كثيًرا، ونفخر كذلك بتضافر الجهود 
بين كل أجهزة ومؤسسات الدولة، وسيكون العمل مستقباًل من وجهة نظري بوتيرة أسرع وأكبر لتوطين التكنولوجيا والذكاء االصطناعي 

واالستثمار في رؤوس األموال البشرية والمادية التي هي بالتأكيد مطلب رئيس نحو اقتصاد منتج ومنجز.

النائب

فاطمة القطري
تشجيع المبادرات الهادفة إلى خلق اقتصاد متنوع
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يوسف  السياسية  والعلوم  االقتصادية  الشؤون  في  المحلل  يرى  كما  أيدينا،  وبين  والبناء،  النمو  من  جديدة  مرحلة  البحرين  مملكة  تعيش 
االقتصادية والتكنولوجية  البشرية والتنمية  السياسة واألمن والسكان والتنمية  العامة تتضمن مجاالت  المشعل، مجموعة من األطر  حامد 
واالجتماعية، وذلك كله ضمن إطار شامل، ورؤية متكاملة للمناهج والسياسات الالزمة لتحقيق األهداف التنموية المستقبلية من لدن ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، إذ حققت جاذبية وسالمة بيئة متاحة دون قيود وأكثر جذًبا.
البحرين  مقدرة  من  عزز  الكلي،  المستوى  على  االقتصادي  النمو  استقرار  تستهدف  سياسات  وجود  أن  كيف  للمشعل،  والحديث  لنرى، 
التنافسية، وأسهم في استقطاب مزيد من االستثمارات ورؤوس األموال األجنبية، فسموه عمل على تعزيز مكانة البحرين عالمًيا من خالل 
نظرة ثاقبة ومدروسة بعناية لتنمية الموارد المتاحة جعلت من المملكة مثااًل يحتذى به في انتهاج الخطط التنموية على جميع المستويات من 
أجل رفعة وازدهار البحرين وشعبها الكريم، ما مكنها من تبوء مكانتها الالئقة على الخارطة السياسية واالقتصادية العالمية، من خالل تعزيز 

العالقات الثنائية مع الدول في المجتمع الدولي والمنظمات السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
وينظر المشعل إلى األفق القريب، فيرى أن البحرين مقبلة على عقد جديد من االنفتاح يفقدها المزايا التقليدية القديمة لتحل مكانها المزايا 
القائمة على جاذبية وسالمة البيئة المتاحة لالستثمار، فهناك اليوم سياسات استقرار اقتصادية تجعل البحرين واثقة الخطى، وواثقة أيًضا في 
توجيهات القيادة الكريمة، وهي توجهات تتضمن رؤية لألجيال القادمة التي تحمل المسؤولية الوطنية، وبعون هللا، سنشهد مرحلة جديدة في 
مسيرة النمو والبناء في إطار مسيرة استراتيجية الدولة الرشيدة في التنمية االقتصادية، ورفع مستوى الدخل والعمل على زيادة مستمرة فيه، 
وتنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية األساسية وخلق البيئة المناسبة الستمرار النمو وتحسين مستوى 
المعيشة وزيادة الرفاهية للمواطنين، مع تحسين وتوسعة الخدمات االجتماعية كالتعليم والصحة واإلسكان، وتشجيع االدخار واالستثمار، ما 
سيحقق التكامل والتوازن بين القطاعات االقتصادية المختلفة، ويحقق النمو المتوازن في مختلف األنشطة، ليتم النهوض بكل نواحي الحياة 

االقتصادية واالجتماعية.

محلل الشؤون االقتصادية والعلوم السياسية 

يوسف المشعل 
رؤية متكاملة المناهج والسياسات
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صورة مجتمعية مثيرة لإلعجاب
يبدو العمل كبيًرا والجهد واضحا في تنفيذ البرامج، ولعلنا 
نسألكم سعادة المحافظ: وفق تقييمكم، ما أهم المجاالت 

التي تميزت بها البحرين خالل الجائحة؟
أهم المجاالت التي تميزت فيها مملكة البحرين خالل الجائحة هي تشكيل 
فعال،  بشكل  والتوعية  المكافحة  عمليات  أدار  الذي  الوطني  الفريق 
والتميز في المجال اإلعالمي والمكاشفة الصريحة واليومية من خالل 
والمؤتمرات  البحرين  لفريق  واإلعالني  اإلعالمي  التواصل  وسائل 
الصحافية التي كانت تبرز أعداد اإلصابات والتعافي بشكل يومي. إن 
تخصيص موقع إلكتروني لمتابعة الحاالت وأعداد اإلصابات والتعافي 
والحاالت القائمة وحاالت الوفاة كان له بالغ األثر في طمأنة المواطنين 
اإلشارات  نظام  وضع  ثم  الجائحة،  فترة  طوال  والزائرين  والمقيمين 
وأيًضا  الصحية،  والضوابط  باالحترازات  االلتزام  لدرجات  الضوئية 
والمعالجة  المكافحة  سبيل  في  المملكة  اتبعته  الذي  الصحي  النظام 

وتطبيق االحترازات والتباعد االجتماعي.
وبودي اإلشارة أيًضا إلى أنشطة أخرى منها طرق دفن الموتى المصابين 
بفيروس كورونا وتخصيص مقابر معينة تخدم جميع المناطق حرًصا 
على الوقاية من اإلصابات، وإقامة المراكز الخاصة بالفحص والتطعيم 
في  الجائحة  المتبع خالل  الوقائي  النظام  وتطبيق  منعزلة،  مواقع  في 

تتبع اإلصابات وعزلها ونظام الحجز الوقائي للمخالطين والمصابين.
وفي الواقع، ال يمكن إغفال الحزم االقتصادية التي تم إقرارها وتطبيقها، 
وكان لها كبير األثر في التسهيل على المواطنين والمقيمين، وحمالت 
توزيع السالل الغذائية على األسر المتعففة والعمالة األجنبية في مواقع 

سكنهم لتجنيبهم الخروج وتخفيض احتمال اإلصابة بالعدوى.
منها  والثناء،  لإلعجاب  مثيرة  المجتمع  في  الرائعة  الصورة  بدت  لقد 
تفشي  بداية  في  السكاني  االكتظاط  ومواقع  والشوارع  المناطق  تعقيم 
والدفاع  واألهلية  الرسمية  الجهات  بين  التعاون  خالل  من  الجائحة 
ودعم  المواطنين،  من  التطوعية  والفرق  الصحة  ووزارة  المدني 
حمالت التطعيم لكبار السن في منطقة عالي ونادي عبدالرحمن كانو 
لرعاية الوالدين في مدينة حمد؛ بهدف دعم نظام الوقاية وتقوية النظام 

المناعي لكبار السن والمصابين باألمراض المزمنة.

إشراك المحافظات في التخطيط
والبرامج  الخطط  عن  للسؤال  بنا  يمضي  العمل  هذا  كل 
التي تهدف إلى استمرارية وفاعلية ترسيخ الهوية الوطنية؟
وتكليفه  المملكة  في  المحافظات  نظام  تطوير  بمكان  األهمية  من  إن 
والتحديث  التطوير  عمليات  في  تساهم  التي  الصالحيات  من  بمزيد 
في  المحافظات  وإشراك  المناطق،  تطوير  في  الحكومة  تنتهجها  التي 
عمليات التخطيط والتطوير التي تقوم بها مختلف الوزارات والجهات 
في المملكة. أما على صعيد التوظيف، فمن المهم وضع برامج وخطط 

لتدريب وإحالل العمالة الوطنية بدل الوافدة.
واإلذاعية  التلفزيونية  البرامج  تطوير  مطلب  إلى  أيًضا  نشير  ولعلنا 
الستقطاب  والخليجية  العالمية  القنوات  في  والتطورات  يتواكب  بما 
التلفزيوني  اإلنتاج  وتكثيف  المواطنين،  من  والجمهور  المشاهدين 
للشعب  الوطنية  الهوية  تعكس  ومسلسالت  برامج  في  واإلذاعي 
البحريني، وتطوير المناهج التعليمية في المدارس والجامعات لترسيخ 
أيًضا  وضع  البحرين.  لمملكة  والتاريخية  والتراثية  الوطنية  الهوية 
على  والجامعات  المدارس  في  المناهج  تحديث  عمليات  في  التركيز 
العالمي  المستوى  الحثيث على  والتطور  يتناسب  بما  المستقبل،  علوم 
اإلقليمي ويعكس رؤية القيادة ويعزز الهوية الوطنية لمستقبل البحرين.

ونوجز محاور نراها على مستوى من األهمية منها: 
جاللة  جلوس  وعيد  المجيد  الوطني  )العيد  الوطني  اليوم  تكريس   
الملك المفدى حفظه هللا ورعاه( كيوم ومناسبة لتعزيز االنتماء الوطني 

وترسيخ قيم المواطنة.
الروابط  أواصر  لتعزيز  كمناسبة  المجتمعية  الشراكة  يوم  تكريس   

والتالحم الوطني بين جميع فئات الشعب البحريني. 
الهوية  وعكس  البحرين  مستقبل  لبناء  االصطناعي  الذكاء  توظيف   

الوطنية وترسيخها لدى الشباب والناشئة.
الوطنية  األعياد  مناسبات  في  الوطنية  والفعاليات  البرامج  تفعيل   
لضمان  للمحافظة  والديموغرافي  الجغرافي  التوزيع  على  القائمة 
مشاركة جميع شرائح المجتمع في سبيل تعزيز الثوابت والمرتكزات 
التي تقوم عليها الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء وترسيخ الوالء، وقد 
أعدت المحافظة 12 برنامًجا للعيد الوطني وعيد جلوس جاللة الملك 
المفدى 2021 تأكيًدا على سياسة االنتشار على المستوى الديموغرافي 
ومشاركة الناشئة والشباب في ترسيخ قيم المواطنة واالعتزاز والفخر 
بالموروث الشعبي والتاريخي والحضاري والشخصيات الوطنية، ما 

يؤدي إلى ترسيخ الوالء واالنتماء للبحرين الحبيبة.
الشعب،  مكونات  جميع  لدى  األمنية  والقواعد  المفاهيم  ترسيخ   
وتعزيزها في المناهج الدراسية بصفتها أحد األعمدة األساس في نماء 

وتقدم البالد واستقرارها االقتصادي.

التحول التدريجي نحو أتمتة 
جميع المعامالت واستبدالها 

بالخدمات اإللكترونية

العمل وفق تخطيط  إن  المستقبل.  برؤى  وثيق  ارتبطت بشكل  اللقاء جوانب  العصفور في هذا  الشمالية علي  يتناول محافظ 
مجدول زمنًيا مكن المحافظة من التحول التدريجي نحو أتمتة جميع معامالتها واستبدالها باستخدام الفضاء والمجال اإللكتروني 

بدل استخدام الورق في المعامالت والمراسالت اليومية بين منتسبي المحافظة.
)االجتماعات  واألسبوعية  األمنية(  واللجنة  التنسيقي  )المجلس  الدورية  االجتماعات  عقد  مستوى  على  بل  فحسب،  ذلك  وليس 
التشاورية للمسؤولين بالمحافظة( والمجالس )لقاء األهالي االفتراضي( واللجان عن طريق التواصل المرئي، وكذلك العمل عن بعد 
خصوصا خالل جائحة كورونا للموظفين والتواصل من خالل وسائل التواصل االجتماعي، كل ذلك مكن من إنجاز العديد من المهام 

واألعمال المنوطة بالمحافظة حسب نظام اإلشارة المعمول به في مواجهة جائحة كورونا.

دورة في مجال علوم الفضاء
ويلفت العصفور إلى أنه تم عقد دورة تدريبية في مجال علوم الفضاء، شارك فيها ما يقارب 15 متدربا ومتدربة من مناطق وقرى المحافظة 
لفترة 15 يوما متواصلة، وكذلك المشاركة من خالل التواصل المرئي في إقامة األنشطة وإحياء ذكرى المناسبات المختلفة )اجتماع رؤساء 
المآتم السنوي، يوم السكر العالمي( دعًما للتباعد االجتماعي أثناء مكافحة جائحة كورونا، عالوة العمل على التحول الرقمي وتوظيف الذكاء 

االصطناعي في أعمال المحافظة.
ويضيف: تم استخدام البرنامج الوطني للشكاوى والمقترحات "تواصل" وتفعيله خصوصا لعمليات التواصل بين الجمهور ووزارات الدولة 
متتالية،  3 سنوات  لمدة  الحكومة  برنامج عمل  في  التواصل  جائزة  المحافظة على  وقد حازت  الشكاوى عن طريقه،  وتوصيل  الخدمية، 
وكذلك توظيف السحابات اإللكترونية في عمليات تخزين الملفات بداًل من الملفات الورقية، والتدرج في استخدام وتوظيف وسائل التواصل 
االجتماعي في عمليات التواصل مع الجمهور والنشر الخبري واإلعالمي واإلعالني، بما يتواكب والتحول السريع للجمهور في االعتماد 

على برامج التواصل والبرمجيات على الهواتف النقالة والمحمولة في متابعة األخبار.

محافظ الشمالية 

علي 
العصفور 

أعيادنا الوطنية مناسبة 
لتعزيز االنتماء الوطني 
وترسيخ قيم المواطنة



ملف الشهر 22

منهج واضح في تأكيد االلتزام بالثوابت العربية 
واإلسالمية ومبادئ الشرعية الدولية 

14 عاًما في أروقة األمم المتحدة
إنجازات  عن  ونتحدث  الوطنية،  أعيادنا  فرحة  نعيش  ونحن 
بالدنا الغالية في كل الميادين، حري بنا أن نحظى بهذا اللقاء 

معكم للحديث عن تميز الدبلوماسية البحرينية...
إن ما حققته الدبلوماسية البحرينية بنى صرح ريادتها، حيث المنهج الواضح في 
الدولية  الشرعية  بمبادئ  وااللتزام  واإلسالمية،  العربية  بالثوابت  االلتزام  تأكيد 
الدول  بين  والتعاون  الحوار  مبادئ  وتأكيد  العالميين،  والسلم  األمن  يعزز  بما 
ذلك  وثمرة  األخرى،  للدول  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  ورفض  والشعوب، 
الدائم لتقريب  االتزان واالعتدال، موقعها وسمعتها على خارطة العالم وسعيها 

وجهات النظر، فهذا محور مهم في ثوابت السياسة البحرينية الخارجية. 
وبالنسبة لي، تعلمت الكثير من هذا الميدان، ولو سألتني عن الشخصيات الملهمة 
بن  محمد  الشيخ  معالي  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  القائمة  رأس  على  فيأتي 
مبارك آل خليفة، فهو الملهم األساس لنا وبمثابة مدرسة في الدبلوماسية، ومن 
الشخصيات التي عملت معها األمين العام األسبق كوفي عنان رحمه هللا، واألمين 
العام السابق بان كي مون الذي عملت معه وكنت أزوره في مكتبه وكان يتكلم 
الحقيقة، فإن  البحرين وقيادتها وشعبها. وفي  دائًما باعتزاز عن عالقته بمملكة 
في  عاًما   14 قرابة  عملت  ألنني  قلبي؛  إلى  األقرب  هي  المتحدة  األمم  تجربة 
أروقتها وكان عماًل كبيًرا ومضنيًا إال أنه كان ممتًعا ومفيًدا وتتعلم منه كل يوم 
أموًرا جديدةً، وكل ذلك يجسد العرفان لوطننا الغالي في خدمته، فالوطن يمثل 
رئيس  العهد  ولي  وسمو  المفدى  العاهل  وجاللة  الفرصة،  هذه  ومنحني  حياتنا 
المتميزة  الخارجية  السياسة  في  الدفة  أساس  هما  هللا  حفظهما  الوزراء  مجلس 
لمملكة البحرين، ونرى اليوم كيف أن معالي الوزير عبداللطيف بن راشد الزياني 

وفقه هللا يجدد هذه المسيرة برؤى معاصرة.

مهمة كبيرة وتاريخية
خطوات  في  دور  لسعادتكم  كان  الوقائع،  بعض  خالل  من 

مهمة أثبتت فيها البحرين جدارتها، حدثونا عنها؟
بك  أعود  المثال،  سبيل  على  الذاكرة،  تغادر  ال  التي  المواقف  من  الكثير  هناك 
إلى األمم المتحدة في العام 2003، وكنت أحد نواب رئيس الجمعية العمومية، 
وحين يغيب الرئيس، يتولى أحد نوابه المسؤولية، ومما أعتز فيه هو أن الرئيس 
أنابني ألكون مسؤواًل عن رئاسة الجمعية لمدة أسبوعين، وفي تلك الفترة كنت 
أتابع كل صغيرة وكبيرة؛ ألن نائب الرئيس يتمتع بصالحيات الرئيس، والنقطة 
المهمة التي أود اإلشارة إليها هنا هي مكانة وسمعة مملكة البحرين، وخذ مثااًل 
آخر، وهو أنني عملت على مهمة كبيرة وتاريخية وهي ترشيح البحرين لرئاسة 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، وعملت مع فريق العمل في إقناع الدول لدعم ترشيح 
اآلسيوية  المجموعة  في  األعضاء  الدول  دعم  على  للحصول  وسعينا  البحرين 

بالعامين 2006 و2007 فتلك الفترة كانت مخصصة للمجموعة اآلسيوية.
وعلى أي حال، درسنا الوضع، وكانت كمبوديا مرشحة لذات المنصب الذي يجذب 
وزراء الخارجية بالطبع، وهذا يعني مزيدا من التخطيط والعمل والمشاورات، 
البحرين وعالقاتنا  لمملكة  الطيبة  السمعة  نهار وساهمت  ليل  الحمد، عملنا  وهلل 
المهمة، ولكن كان  بالمجموعة اآلسيوية في تسهيل  الدول األعضاء  الطيبة مع 
تزكية  وبالفعل، حصلنا على  والتأييد،  الدعم  الحصول على  في  ننجح  أن  علينا 
المجموعة اآلسيوية بترشيح الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، وأتذكر أن المندوب 

بترشيح  العامة  الجمعية  لرئيس  االقتراح  قدم  شودري  افتخار  لبنغالديش  الدائم 
البحرين من خالل الشيخة هيا وبدأ يسرد المميزات الطيبة للبحرين ولمرشحتنا 
وتم االعتماد من المجموعة اآلسيوية، وهذه كانت أهم خطوة في الترشيح، فحين 
تحصل على تزكية المجموعة التي تنتمي إليها، تأتي الخطوة التالية وهي انتخاب 
آل  بنت راشد  هيا  الشيخة  بترشيح  فزنا   2006 يونيو   8 الدول األعضاء. وفي 
المنصب.  هذا  في  مسلمة  امرأة  أول  بذلك  لتكون  العامة،  للجمعية  رئيسا  خليفة 
أقول.. كان يوًما تاريخيًا، فهذا المنصب من الصعب الحصول عليه، وأتذكر أن 
مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
وزير الخارجية آنذاك حضر جلسة االنتخاب، واعتزازنا بهذه اليوم التاريخي هو 
أن من يتولى هذا المنصب يكون ممثاًل لـ 193 دولة، وهي مهمة تولتها البحرين 

بكل جدارة واقتدار.

وفق الظروف والمصالح السياسية
عدة  ركائز  على  تقوم  راسخة  البحرينية  الدبلوماسية  ثوابت 
المشترك  العربي  العمل  ودعم  النظر  وجهات  تقريب  منها 
وتقديم نقاط االتفاق على نقاط االختالف، كيف كان صداه وفق 

خبرتكم الطويلة؟
والعربي واإلسالمي  العالم  في  المختلفة  والقضايا  الموضوعات  فإن  تعلمون  كما 
غالبًا ما تكون معقدة، خصوًصا بالنسبة للخالفات التي تقع بين بعض الدول، وهذا 
يؤثر على العمل العربي المشترك ومناقشاته ومداوالته، لكنني تعلمت أن الخالف 
قائم وموجود لكنه دائًما يولد أفكاًرا جديدة، وحين نختلف فال بد من الخروج بنتيجة 
ترضي الجميع وهذه الخالفات التي تعطي أفكار جديدة ال بد أن تتحلى بالمرونة 
وقبول اآلخر، ويلزم أال تصر على موقفك، فهناك دول كثيرة لها مواقف يمكن أن 
تصر عليها، وإذا أصرت كل دولة عربية على موقفها لن فلن نصل إلى أي اتفاق. 
هنا، للبحرين رؤيتها ومنهجها وهو إفساح المجال لتقبل اآلخر، وكنا نؤكد دائًما أن 
الظروف والمصالح السياسية بل والعالم بأسره تغير، ولهذا فإننا كدول عربية ال بد 

أن نركز على مصالحنا المشتركة وعلى نقاط االتفاق وليس االختالف.
التي  القرارات  مشروعات  على  التفاوض  بأهمية  أزال  وما  المؤمنين  من  كنت 
الفرصة  تتاح  أن  بضرورة  طالبت  والبحرين  العربية،  الدول  جامعة  تطرحها 
لمناقشة وتعديل بعض مشروعات القرارات حتى ال تكون مكررة وتضع االعتبار 
للظروف السياسية الجديدة لكي يتكامل بحث المشروع من كل الجوانب واألبعاد، 
وهنا أذكر لك اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، فلم 
تكن على مستوى رؤساء الدول، وسعادة السفير إبراهيم الماجد، وهو مفكر ومقتدر 
وخبير في النقاشات السياسية، طرح فكرة البحرين في أن يكون اتخاذ القرارات 
على مستوى الرؤساء وليس على مستوى وزراء الخارجية، وطرحنا الفكرة آنذاك 
على األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية المرحوم عصمت عبدالمجيد الذي 
أيد الفكرة، ثم اعتمدت بعد ذلك من قبل مجلس وزراء الخارجية.. هذا يعطيك داللة 

على أن األفكار المبتكرة البناءة هي ميزة ما تقدمه البحرين وممثلوها.

الكبير  الدولي  التقدير  لنا  أوجزت  المنصور  توفيق  السفير  قدمها  إضاءات  هذه 
اإلصالحي  المشروع  وأضاف  نهجها،  واعتدال  موقفها  وثبات  البحرين  لمملكة 

لجاللة الملك أفقًا أرحب لوطن صغير له مكانة سامقة في المجتمع الدولي.
 

في  األميركية  المتحدة  الواليات  لدى  البحرين  مملكة  سفارة  في  أول  سكرتيرا  الدبلوماسية  حياته  مشوار  بدأ   ،1990 العام  منذ 

واشنطن، ثم سكرتيرا أول للبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة في نيويورك حتى العام 1999، وبعدها مستشارا 

االتحاد  لدى  البحرين  لمملكة  2001، وسفيًرا  العام  العربية حتى  الدول  العربية وجامعة  لدى جمهورية مصر  البحرين  في سفارة 

الروسي حتى العام 2003، وسفيرا غير مقيم في كوبا حتى العام 2011، وبعد عودته إلى البحرين عمل مديًرا إلدارة المنظمات 

2021، وحالًيا  العام  أكتوبر من  اإلفروآسيوية حتى  الغربية والشؤون  للدول  2017 ثم وكيًلا مساعًدا  العام  الخارجية حتى  بوزارة 

يتولى منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية واإلدارية. إذن، الحديث مع ضيفنا السفير توفيق أحمد المنصور ينقلنا إلى 

محطات بارزة عدة في مسيرة الدبلوماسية البحرينية ومكانتها على خارطة العالم.

باألهداف  بااللتزام  ترسخت  التي  البحرينية  الدبلوماسية  مسيرة  تتجلى  الوطنية،  بأعيادنا  فيها  نحتفل  التي  هذه  أيامنا  في 

االستراتيجية التي تشمل تأكيد سيادة واستقالل ووحدة أراضي مملكة البحرين على المستوى اإلقليمي والعربي والدولي وحماية 

العربية  الدول والشعوب والهيئات  الروابط والعالقات مع  االستراتيجية سياسًيا واقتصادًيا، وتنمية وتعزيز وتقوية  البالد  مصالح 

الدالئل  هذه  واإلسالمية..  العربية  لألمة  العادلة  القضايا  ودعم  والدولية  العربية  المحافل  في  البحرين  تمثيل  خالل  من  والدولية 

مثلت الركن األول منذ تأسيس دائرة الخارجية بمرسوم من صاحب السمو األمير الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة )طيب اهلل 

ثراه( في 12 يناير العام 1969، ثم صارت وزارة الخارجية مع نيل المملكة استقاللها بالعام 1971، وشهدت وزارة الخارجية تطورات 

عدة خصوصا مع العهد اإلصالحي الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 1999، والذي قاد 

الدبلوماسية البحرينية لتحقيق مزيد من النجاحات على المستويين اإلقليمي والدولي.

السفير 

توفيق 
المنصور 

الدبلوماسية البحرينية 
تميزت باالعتدال واالتزان 

وتقريب وجهات النظر
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ووفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية 
آل  عبدهللا  بن  خالد  الشيخ  التحتية  والبنية  التنموية  للمشروعات 
خليفة، فأمامنا مرحلة بناء جديدة واستراتيجية تشمل مشروعات 
في البنية التحتية واإلسكان والصناعة والسياحة والتعليم والصحة 
واالتصاالت وغيرها بما يزيد على 20 مشروًعا، وأمامنا أيًضا 
واستخدام  التكنولوجيا  توطين  إلى  لالنتقال  طموحة  تصورات 
التي هي  الذكاء االصطناعي والتحول اإللكتروني بكل متطلباته 
أساس االنتقال للمستقبل، وال شك في أن محطات التنفيذ لن تكون 
هينة سهلة وفق الظروف االقتصادية العالمية، إال أن البحرين التي 
حولت تجربة كورونا )كوفيد 19( التي اجتاحت العالم، حولتها من 
محنة إلى منحة، وهي هذه الدولة الصغيرة بمساحتها، فهذا يعني 

أنها قادرة على أن تصنع المعجزات للولوج إلى المستقبل".

تكامل يمهد للمستقبل
إذن، يهمني ما تقدم، ويهمني أيًضا مجالي الذي أتشرف فيه بأن 
الغالية، وفي تصوري منظر جميل بمشاهد  أعطي وأخدم بالدنا 
رائعة لخدمات بلدية وبيئية ومشروعات تشجير ورقعة خضراء 
خضراء،  المستقبل  بحرين  أرى  فإنني  والممكن،  المأمول  وفق 
ممهد  أيًضا  هو  الجهود  تكامل  أن  تالحظ  أن  لك  وبالمناسبة، 
للمستقبل.. لن نقول "سابق المستقبل" ولكن يهيئنا للمستقبل، وقد 
رأينا كيف انطلقت حملة التشجير "دمت خضراء"، بما يعني أن 
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لها مرئياتها 
في هذا النطاق، بل هذا ما يؤكده سعادة الوزير المهندس عصام 
بن عبدهللا خلف، فيما تسهل جسور التعاون مع المبادرة الوطنية 
األميرة  الملكي  السمو  بدعم من صاحبة  الزراعي  القطاع  لتنمية 
المفدى رئيسة  البالد  قرينة عاهل  آل خليفة،  إبراهيم  بنت  سبيكة 
المجلس االستشاري للمبادرة حفظها هللا، بهدف دعم استراتيجيات 
والخاص الستدامة  العام  القطاعين  مع  التنسيق  الدولة من خالل 
السمات  وإبراز  البالد،  في  الزراعي  القطاع  وتنمية  تطوير 
مر  على  تاريخي  كإرث  بالزراعة  واهتمامها  للمملكة،  الجمالية 

األزمنة، والسعي نحو زيادة وتوسعة الرقعة الخضراء.

خلق الشراكة الفاعلة
وتأخذ مسار الحديث إلى اإلنجاز، فتؤكد أن بلدية الشمالية نجحت 
وهلل الحمد في أن تترجم مخططاتها إلى عمل وليس أدل على ذلك 
إلى  لتصل  الشمالية  المحافظة  في  الحدائق  من  العديد  إنشاء  من 
32 حديقة خالل العام 2020، بعد أن كانت 13 حديقة في العام 
2010، أي بنسبة زيادة بلغت 145 %، ونحن حين نعمل للحاضر 
أعطيك  ودعني  الجهات،  كل  مع  التعاون  على  نثني  والمستقبل، 
مثااًل ونحن نتحدث عن رؤية مستقبلية جمالية لبالدنا، فقد أطلقنا 
االثنين  صباح  الحدائق"  "أصدقاء  مبادرة  من  الجديدة  النسخة 
للشراكة  ورائدة  جديدة  صورة  تمثل  وهي   ،2020 سبتمبر   14
المجتمعية، عبر تحفيز المواطنين والمقيمين على المحافظة على 
الخطوات  وهذه  والحي،  للبيت  مهًما  امتداًدا  تعتبر  التي  حدائقهم 
تحظى بدعم سعادة الوزير خلف، وسعادة وكيل الوزارة لشؤون 
البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة باالرتقاء بالرقعة 
الخضراء وتعزيز مبادرة "أصدقاء الحدائق" بخلق شراكة فاعلة 

مع المجتمع.

في الطريق 14 مشروًعا
البلدية  والخدمات  األنظمة  تطوير  أن  بتأكيد  أختم  أن  ويسرني 
وتسهيل  المواطن  إلى  الوصول  أليس  وساق.  قدم  على  يمضي 
إجراءاته ومعامالته إلكترونيًا بل والوصول إلى منزله في بعض 
راحة  يحقق  بما  الحكومة  برنامج  في  يصب  ما  هو  الخدمات 
مشروعا   14 إلى  عددها  يصل  مشروعات  هناك  ثم  المواطن؟ 
في  البلدية  الخدمات  وتوفير  الخضراء  الرقعة  زيادة  إلى  تهدف 

المحافظة من متنزهات ومماش وسواحل عامة.
في ختام حديثي أتشرف برفع أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، إلى صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى 
العائلة المالكة الكريمة وعموم شعب البحرين العزيز، وكل عام 

وبحريننا الغالية في أبهى حلتها وأمنها واستقرارها ونهضتها.

نرى بحرين المستقبل خضراء مشرقة... وخطتنا بدأت بالفعل

المدير العام لبلدية الشمالية 

لمياء الفضالة

المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية لمياء يوسف الفضالة ال تذيع سًرا حينما تؤكد أن تصور بحرين المستقبل في 
كل اتجاهاتها التنموية بنقلة تكنولوجيا حديثة واقتصاد رقمي وتعليم متقدم وتشريعات متطورة له شواهده 
اآلن حاضًرا. أما عن المستقبل، فال شك في أن العهد اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، والرؤى الواعدة التي يحملها كملفات رئيسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
باإلعالن عن مشروعات  تابعناه في حدث مهم  بالكثير، وليس بعيًدا ما  األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ينبئ 

البنية التحتية الضخمة.

البحرين تصنع المعجزات
وتقول الفضالة: دعني أختصر لك الطريق.. منذ 20 عاًما من بدء المشروع اإلصالحي الكبير، وضعت مملكة البحرين أولى خطواتها 
مروًرا  السلطات  بين  والتكامل  الديمقراطي  والعمل  المؤسسات  دولة  إكمال  من  واعدة  فيه خطوات  المستقبل، وخطت  مسار  على 
باإلنجازات التي ما تزال تتحقق رغم صعوبة الظروف والمراحل ومنها جائحة كورونا.. لكننا ماضون قيادة وشعبًا في مسيرة النهضة. 
وألننا نعيش فترة احتفاالت وطنية مجيدة عزيزة على قلوبنا، فمن عميق الفرحة أن ندعو هللا جل وعال ألن تكون "بحرين المستقبل" 

في أعلى مراتب التقدم والتطور.



ملف الشهر 26

إمكانات ومحفزات االستثمار
ويثني شعبان على المشروعات الكبرى للتعافي االقتصادي، التي تعطي داللة كبيرة على انتهاج البحرين مساًرا يقود 
للمستقبل بروح معاصرة، وبالطبع، فجمهورية مصر العربية حليف وشريك، وهذا ما أكدته في انعقاد فعاليات الملتقى 
بين  واالستثمارية  التجارية  العالقات  لدفع  ومصر،  البحرين  في  األعمال  قطاعي  بين  األول  اإللكتروني  االقتصادي 
مصر والبحرين في اتجاهات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وفتح مجاالت جديدة للصادرات والواردات عن 
طريق مضاعفة حجم التبادل التجاري خالل عام، عالوة على استعراض إمكانات ومحفزات االستثمار بين البلدين من 
أجل زيادة تحريك رؤوس األموال، وكذلك توجيه االستثمارات للقطاع الصناعي واالنتاجي والخدمي بما يحقق القيمة 
المضافة من زيادة فرص العمل وتشجيع القطاع المصرفي وزيادة الطاقة اإلنتاجية في سلع مستهدفة تخدم ميزان التبادل 

التجاري بين البلدين.

قطاعات إنتاجية محددة
ويلفت إلى أن من الجوانب المهمة أن البحرين عضو في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي تضم 18 دولة، 
في  للدخول  الخليج  مستوى  كبير على  فالطموح  دولة،   38 اإلفريقية وتضم  الحرة  التجارة  منطقة  في  ومصر عضو 
الحرة  التجارة  اتفاقيات  التجارية والخدمية لالستفادة من  القطاعات  صناعات مشتركة وتبادل جذب االستثمارات في 
والصناعات  واأللمنيوم  البتروكيماويات  مثل  محددة  إنتاجية  قطاعات  نستهدف  وبالتالي  البلدين،  جانب  من  الموقعة 
التحويلية والتصنيع الدوائي والخدمات الطبية والنسيج والسيارات وقطع غيارها، وهذا طموحي الشخصي في الحقيقة، 
فجذب االستثمارات للبلدين يحظى بدعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ونحن نعمل على جذب االستثمارات إلى البحرين؛ باعتبارها بيئة جاذبة لالستثمارات األجنبية وشعبها يتمتع 
بقوى عاملة تمارس كل المهن، وهي منصة تصدير للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ومنها إلى دول مجلس 

التعاون الخليجي.

وحدة الموقف والتوجه
التهاني  باقات  أجمل  أرفع  أن  ويسعدني  يسرني  البحرين،  لمملكة  المجيدة  الوطنية  باألعياد  االحتفاالت  غمرة  وفي 
والتبريكات إلى البحرين، ملكا وحكومة وشعبا، فكل من البحرين ومصر تربطهما عالقات سياسية واجتماعية متميزة 
تتوجها الصالت األخوية ووحدة الموقف والتوجه للقيادتين السياستين، ويعززها تعاون في قطاعات العمل كافة، وهو ما 
يمثل المناخ األمثل للشروع وبشكل فوري في تعزيز الصالت االقتصادية واالستثمارية والمالية لتفعيل وتنفيذ توجيهات 

قيادات البلدين وبما يعود بالنفع على المواطن فيهما ويزيد من استقرار ونماء البحرين ومصر.

 البحرين تتهيأ للمستقبل باقتدار وجدارة

السفير المصري 

ياسر شعبان
مهنًئا مملكة البحرين، ملكا وحكومة وشعبا، بذكرى العيد الوطني المجيد وذكرى تولي عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، يصف سفير جمهورية مصر العربية لدى 
مملكة البحرين ياسر شعبان التوجهات والخطط والبرامج التي تنفذها البالد بأنها تتهيأ للمستقبل 
باقتدار وجدارة، ونحن في الحقيقة نسعد بأن نعاصر هذه المرحلة المميزة التي تتصدرها مرئيات ولي 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بطموح ال يعرف  الوزراء صاحب السمو  العهد رئيس مجلس 

الحدود.
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مبادرات عالمية بناءة
تحقيق  في  أي  الشأن،  هذا  في  التشريعية  السلطة  دور  ما 

األهداف؟
لمرئيات  وتأييد ومساندة  التشريعية من دعم  السلطة  تعمل عليه  ما  هذا 
جاللة العاهل حفظه هللا، فهذا ركن مهم يتكامل مع رؤية البحرين 2030، 
وفقًا للخطط والبرامج والمبادرات التي تبنتها الحكومة الموقرة برئاسة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا، بجهود مستمرة وبجهد ال محدود لتحقيق تلك 
األهداف ضمن المساعي المستمرة لبناء الوطن وتنميته، وصواًل لمستقبل 
أفضل يتطلع له الجميع، ولهذا تحضرني هنا دعوة جاللة الملك المفدى 
حفظه هللا ورعاه إلى تبني مبادرات عالمية بناءة لمساعدة الدول المحتاجة 
على تحقيق تطلعات شعوبها للتنمية واالزدهار، من خالل التعاون الدولي 

عبر منظمة األمم المتحدة.

دعم فرص إحالل السالم
تحدثتم مرات عدة عن المبادرات الدولية، ومنها على سبيل 
المثال ما تطرقتم إليه بشأن حوار المنامة 2021، ما مرتكزات 

االتجاه الحالي والمستقبلي للمملكة على هذا الصعيد؟
قلت في تصريح صحافي سابق إن القمة األمنية اإلقليمية السابعة عشرة 
)حوار المنامة 2021( التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المعهد 
الدولي للدراسات اإلستراتيجية، اكتسب بفضل أهميته، أي حوار المنامة، 
مكانة دولية كبيرة عكست سياسة البحرين التي تلعب دوًرا إيجابيًا في بناء 
الدولي واإلقليمي  الحوار  والتشجيع على ممارسة  السياسية،  المبادرات 
للنقاش بشأن الموضوعات ذات االهتمام الدولي المشترك وحرصها على 
توطيد عالقاتها مع الدول ونهجها في التفاعل مع كل ما يستجد من أحداث 
والعالقات  التعاون  أواصر  وتقوية  السالم  تحقيق  على  حرًصا  عالمية، 
كانت  وبالدنا  الدولية،  التحديات  أبرز  ومناقشة  العالم،  دول  جميع  مع 
وما تزال وستظل صاحبة المبادرة والداعم الرئيس لجميع الفرص التي 
من شأنها إحالل السالم وتحقيق االستقرار والتطور المنشود في العالم 
الدولية  الجهود  يدعم  الذي  بالشكل  البناء،  والتواصل  الحوار  لغة  عبر 
الجهود  عبر  المجاالت،  مختلف  في  التنمية  واستدامة  األمن  لترسيخ 
تلك  لتحقيق  البحرين  مملكة  تلعبها  التي  المهمة  والسياسية  الدبلوماسية 

األهداف المنشودة.

رؤية واعية للتحديات
مجرد  هي  أم  الدولية  األطراف  بين  اإليجابي  الحوار  يؤثر  هل 

نقاشات؟
في  العام  هذا  انعقد  المنامة  حوار  أن  إلى  باإلشارة  لي  واسمح  نعم، 
مرحلة حساسة ودقيقة يمر بها العالم من تغيرات مناخية وتهديدات أمنية 
كورونا،  لجائحة  تأثيرات  من  العالم  دول  على  انعكس  وما  وإرهابية 
الشرق  استقرار  على  بظاللها  تلقي  العالمية  األمنية  األحداث  زالت  فما 
األوسط، ما يخلق معها حاجة ماسة إلى الحوار اإليجابي والهادف بين 

األزمات  ومعالجات  حلول  في  والمتخصصين  والخبراء  المسؤولين 
لوضع رؤية واعية لتحديات المنطقة والعالم أجمع وفي مقدمتها اإلرهاب 
الخالفات  ونبذ  السالم  وتعزيز  اإلرهابية،  المنظمات  منابع  وتجفيف 
تتبناه  ما  لب  وهو  واستقراًرا،  أمنًا  أكثر  لمستقبل  الصراعات  ووقف 
وحرصها  المنامة"  "حوار  مؤتمر  إقامة  عبر  لتحقيقه  وتسعى  المملكة 

على استمراره عاما بعد عام.
ودعني أعيد التأكيد أن بالدنا قادرة على مواكبة جميع التحديات األمنية 
الجهود  بفضل  ومتانة  قوة  أكثر  يجعلها  بشكل  وتجاوزها  والصحية 
الحكومية والتكاتف الشعبي والعمل المشترك، فقد أكدت جائحة كورونا 
موحدة  عمل  سياسة  إلى  الوصول  أجل  من  أجمع  العالم  تكاتف  أهمية 
هذه  لتجاوز  واالقتصادية  واألمنية  والعلمية  الطبية  الخبرات  وتبادل 
التحديات التي تحدق بالعالم، والتي تأثر  المرحلة والمراحل المقبلة من 
منها الجميع دون استثناء، ما يؤكد المصير العالمي المشترك والتأثيرات 

السلبية من الخالفات والصراعات في المنطقة والعالم.

الغاية األسمى للمنطقة
الدولي  المجتمع  إطار  في  مستقبًلا  الجهود  مالمح  ما  ترى، 

لتحقيق السالم؟
قيادتنا تؤكد دائًما االلتزام بالسالم والحوار والتعايش، من خالل ما تحقق 
من نتائج سياسية مثمرة لتحقيق السالم والحوار والتعايش عبر االتفاقات 
التاريخية التي تجدد النهج السامي والشجاع لتحقيق السالم باعتباره الغاية 
األسمى للمنطقة وجميع شعوبها، ونحن نفخر بأن مواقف مملكة البحرين 
تساهم بشكل كبير في ترسيخ األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، 
من خالل مناقشة أبرز التحديات والمتمثلة في السلوكيات اإليرانية الداعم 
لزعزعة استقرار منطقة الشرق األوسط والخليج العربي تحديدا، ناهيك 
عن دعمها المباشر لوكالئها من ميليشيات إرهابية مسلحة بدعم مباشر 
باألسلحة وتمويل مالي بهدف ضرب دول مجلس التعاون سعيا لزعزعة 
الذي  النووي  المنطقة، فضال عن استمرارها في تطوير برنامجها  أمن 
يشكل خطرا على المجتمع الدولي، كما أن الملف النووي اإليراني هو 
أحد أبرز الملفات التي يجب على المجتمع الدولي النظر فيها ومناقشتها 
بسبب  نووي  سالح  أي  امتالك  من  إيران  لمنع  الرامية  الجهود  ودعم 
المنطقة  دول  تجاه  اإليرانية  الجمهورية  تنتهجه  الذي  العدائي  السلوك 
السلوك  ووقف  الداخلية،  الشؤون  في  المباشرة  التدخالت  عبر  والعالم 

العدائي هو أحد أبرز الجوانب التي أكدتها الواليات المتحدة األميركية.
منطقتنا  بأن  قاطبة،  التعاون  مجلس  ودول  البحرين  في  نؤمن،  ونحن 
هي حجر األساس ألي مباحثات إقليمية أو دولية تناقش الملف النووي، 
جهود  كتعزيز  عالقة،  قضايا  أي  لمعالجة  الرامية  الجهود  جميع  ودعم 
مكافحة اإلرهاب وآلية حماية المالحة البحرية وضمان سالستها من كل 
ما يزعزع األمن واالستقرار المالحي، فركائز السياسة البحرينية الثابتة 

هي مناصرة القضايا العادلة.

في كل المحافل الدولية التي تكون مملكة البحرين حاضرة فيها، تتجلى مكانة هذه البالد الصغيرة مساحة الكبيرة حضورا 
وتأثيرا ومواقفا بناء على ثوابت سياستها، ولهذا يرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب 
حكيمة  رؤية  تعكس  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  نظرة  أن  البوعينين  السيسي  محمد 
الدولي لتجاوزها والتكاتف األخوي  التعاون  التي تستدعي  المتسارعة  العالمية والمتغيرات  ونظرة شمولية لألحداث واألزمات 
لمواكبتها، وتبين االستباقية لمستقبل البحرين على مختلف األصعدة امتدادا من التاريخ العريق للبحرين كأول حضارة في 

االقليم والمنطقة.
سألنا السيسي: من أي جانب تنظرون إلى دور البحرين عالميا؟ فجاءت اإلجابة مرتكزة على أن المنهجية التي تسير عليها مملكة 
البحرين في التعاطي مع جميع التحديات توضح ضرورة التكامل في الجهود بين دول العالم لتحقيق األهداف المشتركة، وهذا 
ما رأيناه على سبيل المثال، مما نتج عنه من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأزمة المناخ. أيضا هناك ملمح آخر يمثل أهمية 
2030 باعتبارها استحقاقا عالميا ينبغي على  التنمية المستدامة  العاهل لضرورة تحقيق أهداف  جوهرية، وهو تأكيد جاللة 

الدول السعي لتحقيقه، بمسؤولية دولية مشتركة تستدعي معها بذل الجهود الالزمة لتحقيق هذه األهداف.

جاللة الملك يؤكد أن أهداف التنمية المستدامة 2030 استحقاق عالمي

رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني

محمد 
السيسي 

سياسة البحرين تبني 
مبادرات متفاعلة مع 

مستجدات األحداث في 
العالم
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من أجمل الحكايات وفصولها واألحاديث وأطرافها، أن نسرد شيًئا 

ليحرزوا  طريقهم  شقوا  الذين  البحرين  أبناء  قصص  من  يسيًرا 

النجاح.. تجاوزوا كل العوائق وأزالوا كل الحواجز وتسلحوا بالعلم 

نفوس  في  يغرسون  أصبحوا  بل  المناصب،  أعلى  إلى  ووصلوا 

"الوجه  حديث  هو  هذا  وتجارب.  خبرات  من  اختزنوه  ما  الشباب 

اآلخر" مع الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية 

االجتماعية أحمد جعفر الحايكي. وبالمناسبة، وفي شهر أكتوبر 

الماضي من العام الجاري 2021، وفي لقاء مع اللجنة األهلية بقرية 

باربار، قال ضيفنا عبارة جميلة أصبحت تتكرر من موقع صحيفة 

"البالد" إلى روابط شبكات التواصل االجتماعي وهي "وظيفتي.. 

أحسن وظيفة في العالم".

في ذلك اللقاء، وصف ضيفنا وظيفته بأنها أحسن وظيفة في 

فلك  في  تدور  وظيفة  ألنها  عليها؛  نفسه  ويغبط  بل  العالم 

مساعدة المواطنين على العثور على وظيفة أو العمل على منع 

تسريح مواطن من عمله، لذلك فإن من خالصة التجربة هو القول 

إن أكبر تحد يواجهه اإلنسان في سوق العمل هو تحدي نفسه، 

لشغل  األنسب  الشخص  بأنه  اآلخرين  إقناع  على  قدرته  ومدى 

الوظيفة في ظل المنافسة العالمية الناتجة عن طبيعة السوق 

مزدحمة  العمل  سوق  أن  على  عالوة  العالم،  على  المفتوحة 

طريق  أن  االعتقاد  عمل  عن  للباحثين  ينبغي  وال  بالمنافسين 

النجاح مفروش بالسجاد األحمر. وجودنا في هذه الدنيا للتكافل والتعاون ومساعدة بعضنا

”الصعقيل والقلينة” أحلى 
أوقات الشتاء والصيف وما 

أجملها بين سماهيج وقاللي

أحمد الحايكي 

أيام الشباب في أحد مجالس قرية سماهيج

مع صديقه علي الصايم )يمين( في السبعينات

الوكيل المساعد لشؤون العمل
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وفيك انطوى العالم األكبر
نفائس  أيدينا من  بين  بها، ما  تأثرت  التي  النور  من أجمل األقوال والحكم وكالم 
من كالم أمير البلغاء اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(، ولك أن تتأمل بيت 
الشعر العظيم: "وتحسب أنك جرم صغير.. وفيك انطوى العالم األكبر"، فهذا األثر 
البليغ له انعكاسه على نفوسنا وأرواحنا من إعجاز خلق هللا سبحانه وتعالى، ويشحذ 
هممنا ألن نسبر أغوارنا ونخرج ما أودعه هللا جل وعلينا فينا من نظام خلق دقيق 
في كل تفاصيله وإعجازه. من ناحية أخرى، مؤمن جًدا بأنه ال خير في أمة تأكل 
مما ال تزرع وتلبس مما ال تنسج، وهذه األقوال مؤثرة في حياة كل من يتأمل في 
معانيها ودالالتها، وكلها مرتبطة بأقدس كالم وهو كالم هللا سبحانه وتعالى بالقرآن 
العطاء  خالل  من  اإلنسانية  لكل  السامية  بالقيم  ارتباطنا  يضاعف  الذي  الكريم، 
الدنيا  الخاتمة وهي أن وجودنا في هذه  النقطة  الناس، فأصل إلى  العظيم وخدمة 
للتكافل والتعاون ومساعدة بعضنا البعض وهذا من أكبر المقامات التي أترجمها 

في حياتي اليومية قدر استطاعتي.

هذه المدن التي أحبها
أما عن السفر فيقول ضيفنا: أحب السفر كثيًرا، بل أحب االختالط بمختلف 
على  التعرف  ويجذبني  المختلفة،  والديانات  والحضارات  والشعوب  الجاليات 
تقدم  التي  الفضائيات  أتابع  يجعلني  الشغف  وهذا  العالم،  شعوب  وتقاليد  عادات 
البرامج واألفالم الوثائقية عن حياة وثقافات الشعوب وأعيش معها لحظات مميزة، 
فاهلل سبحانه وتعالى خلق منا شعوبًا وقبائل لنتعارف وهذا أمر قرآني، زد على ذلك 
أن تجربة األطباق وطبخات الشعوب حين نزور هذا البلد أو تلك هي جزء جميل 

كما هو جمال حب الطبيعة.
ولهذا  والنشطة  الصاخبة  المدن  أحب  كنت  الحال،  بطبيعة  الشباب،  مرحلة  في 
فإن لجمهورية مصر العربية، ومدينة القاهرة التي ال تنام، مكانة خاصة ال سيما 
البحرين، والعيش  أنني عشت فيها سنوات الدراسة وهي أول بلد أعيش فيه بعد 
أولها االعتماد  الجديدة في حياتي  الكثير من األشياء  هناك عرفني وعلمني على 
على النفس فأنت لوحدك وعليك أن تقوم بكل شيء، وعليك أن تعيش وتصارع 
وتتعرض لألزمات والتحديات والمشكالت ويلزم أن تكون قويًا دائًما، فالتجارب 
من  ونتعلم  نجرب  أال  العيب  ولكن  يخطأ،  ال  من  هناك  وليس  تعلمنا  واألخطاء 
والسكينة حال  الهدوء  إلى  يميل  فاإلنسان  العمرية  المرحلة  هذه  في  أما  أخطائنا، 
السفر، فأحب مدن ملغا وبرشلونه والمدن الساحلية في إسبانيا، وكذلك أحب لوس 
والفلبين  تايلند  إلى  سافرت  األدنى  الشرق  دول  فيها، ومن  درست  التي  أنجلوس 
هللا  سبحان  بجمالها..  الساحرة  بالي  مدينة  فيها  أعجبتني  واألخيرة  وإندونيسيا، 

الخالق المصور المبدع.

التاريخ والروايات وخلق البشرية
لي شغف كبير بقراءة كتب التاريخ والروايات، وكم أحببت كتاب "مروج الذهب" 
عقلية  ولذةً  اكتشافًا  فيه  أجد  مرة  كل  وفي  مرة،  من  أكثر  قرأته  بل  للمسعودي 
فـ  ولهذا  البشرية،  خلق  فهم  من  يقربني  التاريخ  لقراءة  فحبي  وعموًما  وفكرية، 
البلدان،  الحموي في معجم  ياقوت  يذهلني  ثم  يغادر مكتبتي،  الذهب" ال  "مروج 
الذي يأخذنا إلى عوالم نكتشف فيها الكثير من المعارف. أما عن الروايات، فكما 
هو الحال في مرحلة الشباب، كانت روايات نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس 
وتشوفيسكي وعموم األدب العربي والروسي واإلنجليزي تمثل مرحلة مهمة من 

القراءة واكتساب المعرفة.

مجتمع متمدن بثقافته
أعيادنا  مع  الختام  مسك  سيكون  ضيفنا،  مع  الجميلة  رحلتنا  في 
الحايكي:  يقول  المستقبل"،  "بحرين  رحاب  في  ونحن  الوطنية، 
وهذه  كريمة،  حاكمة  بعائلة  الكريم  الوطن  هذا  في  حبانا  وتعالى  سبحانه  إن هللا 
قائده  يحب  بلد  في  الطيبة  بسمعتهم  البحرين  أبناء  كل  يحملها  والشمائل  السمات 
شعبه وشعبه يحبه، فحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
التنمية  أساس ومحور  البحريني  المواطن  المفدى حفظه هللا ورعاه، جعل  البالد 
تحقيقًا  والبرامج  األهداف  منه  تنطلق  الذي  االرتكاز  ومحور  المستدامة  الشاملة 
العاهل فتح األفق األوسع والضامن  لسعادته ورضاه، والعهد اإلصالحي لجاللة 
للحقوق والواجبات والمواطنة والعمل الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني في 
الذي يقدرون ويثمون ويعتزون بدور  الناس  القانون والمؤسسات، وأنا من  دولة 
مؤسسات المجتمع المدني في دعم المبادرات ونشر القيم الوطنية واإلنسانية والعمل 
التطوعي وثقافة التكافل والعطاء، وهذه صور من أجمل صور مجتمعنا البحرين 
الرائع.. وكل عام والبحرين، ملكا وحكومة وشعبا في تقدم ورخاء ورفعة وسالم.

من سماهيج إلى لوس أنجلوس
نرجع مع ضيفنا إلى فترات الطفولة والصبا والشباب، فيقول: أنا من 
مواليد العام 1963 بقرية سماهيج، وتلك القرية الجميلة التي نعشقها هي مرتع 
طفولتنا التي كانت مفعمة بالبساطة وحب الحياة، ويا لها من لحظات جميلة مع 
ألعابنا الشعبية التي نقضي بها أحلى األوقات كلعبة الصعقيل والخشيشة والقلينة 
والتيلة والتوفة وكلها ألعاب شعبية لم يعد الكثير منها موجودا اليوم، وسواء في 
حر الصيف أو برد الشتاء كنا نمارس طفولتنا بسعادة وأتذكر من األصدقاء في 
الحايكي، عبدهللا  الحايكي، عبدالجليل  الحايكي، عيسى  المرحلة عبدالهادي  تلك 
محسن، عبدهللا الدخيل، علي الصايم وكثيرون، رحم هللا الماضين وأطال عمر 
الباقين. وبالمناسبة، أجمل ما في تلك المرحلة معانيها الجميلة مع جيراننا أهالي 
قرية قاللي الذين ما تزال تربطنا بهم العالقات الطيبة، وكنا في فترة الشباب ننظم 
الدورات الرياضية المشتركة ونلتقي في مجالسنا ونتزامل في الدراسة، إلى حين 
مرحلة الدمج بين سماهيج وقاللي، وهذا باختصار مشهد من المشاهد التي أعرج 

عليها في شريط الذكريات عن تلك المرحلة.
كانت في مدرسة سماهيج  االبتدائية  فالمرحلة  الدراسة،  فترات  وإذا سألت عن 
للبنين وكذلك المرحلة اإلعدادية، أما الثانوية فكانت في مدرسة الهداية الخليفية 
حيث درست المسار التجاري، وحال تخرجي من المرحلة الثانوية في منتصف 
الثمانينات توجهت للدراسة الجامعة في القاهرة وتحديًدا في الجامعة األميركية 
الواليات  في  دراستي  أكلمت  البكالوريوس  مرحلة  وبعد  التجاري،  والمعهد 

المتحدة األميركية )والية لوس أنجلوس(، حيث تخصصت في اإلدارة.

العائلة تلهمك وتلهمها
كم هو رائع أن يكون إلهام النجاح من العائلة! يقول الحايكي: نحن في 
المجتمع الشرقي خصوًصا البحرينيين، لنا ارتباطنا العائلي الكريم الذي هو أساس 
ومفتاح النجاح بالنسبة لي ولكثيرين، ونحافظ على هذه الروابط مهما تغير الزمن، 
ولك أن ترى المجتمع البحريني والخليجي ومدى قوة ترابطه، فحتى اليوم وبالرغم 
نقوي  لكن ها نحن  الكون،  الحياة في كل  أثرت على مجريات  التي  الجائحة  من 
التعاون  مجلس  دول  من  حتى  واألقارب  األهل  ويزورنا  عليها  ونحافظ  الروابط 
الخليجي، وفي محيط أسرتي أو عائلتي فإنني أحمل أجمل المشاعر ألجمل شيء 
في حياتي.. مع الوالدين واألعمام واألخوال وعيال العم وأهل الزوجة واألبناء، 
فأراهم الدافع الحقيقي لتحقيق أفضل النتائج كونهم السند والعون، ومن المهم أن 

يراك أبناؤك وأقاربك شخًصا ملهًما.

روايات إحسان عبدالقدوس 
ونجيب محفوظ جزء من 

شغف مرحلة الشباب

سنوات الدراسة في مصر 
علمتني أن أصارع لوحدي 

وأتعلم من أخطائي

تجربة قيادة الباخرة في ملغا

سيلفي مع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

رحلة في أحد األنهار بوالية كيرال الهندية
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المشروع اإلصالحي عزز من مكانة 
البحرين على الخارطة الدولية

كيف ترى مسيرة النهضة في إطار المشروع اإلصالحي لجاللة 
العاهل؟

لقد نجم عن المشروع اإلصالحي لمسيرة الدولة الحديثة، الذي انطلق 
منذ تولي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
وضع   ،1999 العام  في  الحكم  مقاليد  ورعاه  حفظه هللا  المفدى  البالد 
على  مكانتها  وتعزيز  البحرين  مملكة  تميز  في  أسهمت  إضافية  لبنات 
الخارطة الدولية، وهو ما يشهده العالم أجمع في مختلف المحافل الدولية.
وقد بدأت مسيرة اإلصالح بالعام 2001 بالتصويت على ميثاق العمل 

الوطني الذي جسد مشاركة شعبية عالية بلغت نسبتها 98.4 %.

واعدة  رؤى  وفق  الدستورية  المملكة  إلى  انتقلت  بالدنا  أن  ونحمد هللا 
ساندتها الرؤية االقتصادية 2030. ونحن في بنك البحرين الوطني نعتز 
بكوننا ركنًا رئيًسا في مسيرة النهضة والتنمية ودعم االقتصاد الوطني، 
ونفخر أيًضا بأدوارنا الوطنية التي شهدنا من خاللها محطات اإلنجازات 
الديمقراطية وصنع القرار السياسي في دولة القانون والمؤسسات. وال 
الوطني كان أول مصرف وطني  البحرين  بنك  الجميع أن  يخفى على 
مملوك لمساهمين محليين في العام 1957. وكعالمة بحرينية مميزة فإننا 
تجربة  أفضل  لتقديم  بخبراتنا  قدراتنا واالستعانة  تطوير  بفخر  نواصل 
مصرفية لعمالئنا الكرام الذين وضعوا ثقتهم بنا، ليمتد حضورنا على 

النطاق اإلقليمي كذلك.

البحرين  بنك  فإن  البحرين  تاريخ مملكة  المتأصلة في  ونظًرا لجذورنا 
الوطني حرص على أن يولي اهتماًما كبيًرا بالمجتمع البحريني. من هذا 
المنطلق نؤكد أن جميع اإلنجازات التي حققناها كانت قائمة على أسس 

المساهمة في رفع راية الوطن.

نوعية  نقلة  إحداث  في  الثاقبة  الملك  جاللة  نظرة  ساهمت 
الرؤية  أوجدتها  التي  اإلضافة  فما  الميادين،  مختلف  في 
مصادر  لتنويع  استراتيجي  تخطيط  من   2030 االقتصادية 
في  النفطية  وغير  النفطية  القطاعات  ومساهمات  الدخل 

دعم االقتصاد الوطني؟
إن بنك البحرين الوطني يسعى وفقًا لخططه وبرامج عمله إلى تحقيق 
مزيد من اإلنجازات الرئيسة تحت مظلة مساهماته تجاه مملكة البحرين 
والمجتمع المحلي، وذلك عبر تطبيق مبادئ ومبادرات الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات )ESG(، بما يصب في تحقيق الرؤية 
والمساهمين  العامة  الجمعية  من  كل  وقد وضعت   .2030 االقتصادية 
التنفيذية نصب أعينهم مجموعة من  وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
المبادرات، أبرزها االستثمار في العنصر البشري والمجتمع ككل، ما 
الريادية من جهة، واالرتقاء  البنك  ساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة 
بقطاع الخدمات المصرفية والمالية في المملكة من جهة أخرى، وبالتالي 
هناك دور ديناميكي متجدد للبنك يتمثل في دعم المبادرات الرامية لتحقيق 
القطاع المصرفي،  المؤسسي على مستوى  الوطنية والتحول  األهداف 

ومواكبة التحول الرقمي وأحدث التطورات التكنولوجية.
ومن أهم األسس التي يتمحور عليها مخططنا هو تنفيذ توجيهات القيادة 
واالحتراف  المستقبل  علوم  امتالك  بشأن  الموقرة  والحكومة  الرشيدة 
العلمي والمعرفي والتفوق في العلوم والذكاء االصطناعي، وهي كلها 

أهداف مدرجة ضمن استراتيجية بنك البحرين الوطني.

البنك يشجع مبادرات التحول المؤسسي على مستوى 
القطاع المصرفي

للحسابات  التنفيذي  الرئيس  أكد 
الوطني  البحرين  بنك  في  االستراتيجية 
المشروع  أن  األحمد  عبدالعزيز  السيد 
اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ساهم في وضع 
لبنات إضافية ميزت مملكة البحرين وعززت 

من مكانتها على الخارطة الدولية.
الوطني  البحرين  بنك  في  "نعتز  وقال 
بكوننا ركًنا رئيًسا في مسيرة النهضة 
والتنمية ودعم االقتصاد الوطني، ونفخر 
من  شهدنا  التي  الوطنية  بأدوارنا  أيًضا 
الديمقراطية  اإلنجازات  محطات  خاللها 
وصنع القرار السياسي في دولة القانون 

والمؤسسات".
وأضاف األحمد خالل لقاء بمناسبة العيد 
لتسلم   22 والذكرى  المجيد  الوطني 
البالد  في  الحكم  مقاليد  الملك  جاللة 
بنك  حققها  التي  اإلنجازات  "جميع  أن 
على  قائمة  كانت  الوطني  البحرين 

أسس المساهمة في رفع راية الوطن".
الرئيس التنفيذي للحسابات االستراتيجية في بنك البحرين الوطني 

عبدالعزيز األحمد 
البنك يدعم المبادرات الرامية لتحقيق 

األهداف الوطنية
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الصحية  الخدمات  نوعية  تحسين  إلى  مجملها  في  تهدف  التي  الجديدة 
المقدمة وتوافرها لجميع شرائح المجتمع البحريني، مع االرتقاء بمستوى 

مرافق الرعاية الصحية.
لتعزيز  الصحي  القطاع  في  كثب  عن  الوطني  البحرين  بنك  عمل  وقد 
معتبرة  التزامات  وتخصيص  جديدة  شراكات  وتكوين  القائمة  العالقات 

لتمويل المشروعات والمبادرات المعنية بهذا الشأن.
وكوننا مؤسسة وطنية عريقة فقد أخذ بنك البحرين الوطني على عاتقه مد 
يد العون والمساعدة للمتضررين من جائحة "كوفيد 19"، إذ بادرنا بتوزيع 
سلة المستلزمات الغذائية ألكثر من 3000 شخص من العمالة الوافدة، كما 
4000 عامل وافد ضمن  الغذائية والمعيشية لحوالي  المستلزمات  وفرنا 
حملة محافظة العاصمة "مًعا نهتم"، وقد بلغت تبرعات ومساهمات بنك 
كورونا،  فيروس  انتشار  بذروة  أشهر،   6 فترة  خالل  الوطني  البحرين 

حوالي 3 ماليين دينار.

ما تطلعات بنك البحرين الوطني المستقبلية؟
نظًرا لتبعات جائحة "كوفيد 19" المستمرة اضطرت العديد من البنوك 
أن تتحمل عبء تخفيض المعدالت التمويلية ونقص السيولة وتدفق الدخل 
لتبني نهج  الوطني  البحرين  بنك  إلى مسارعة  الحد األدنى، ما أدى  إلى 
البيانات  على  القائمة  المصرفية  الخدمات  لدمج  حاليا  نسعى  إذ  رقمي، 
جديدة  حلول  بتقنية  الرقمية  االقتراحات  وقيادة  االبتكار  دفع  خالل  من 

وعمليات مبسطة.
كما قمنا أيًضا بتبني نموذج تشغيلي مفتوح قائم على االبتكار، ويتمحور 
استخدام  على  عالوة  المفضل،  الشريك  البنك  ليكون  األشخاص،  حول 

التكنولوجيا واعتماد طرق مبتكرة للعمل ضمن نظام إيكولوجي أساسي.
ويتطلع بنك البحرين الوطني ألن يصبح صاحب العمل المفضل لمواهب 

تقارير  ومسؤولية  المرأة  تمكين  على  خصوصا  التركيز  مع  المستقبل، 
.)ESG( الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

ويهدف بنك البحرين الوطني لتقديم نتائج مالية قوية، كما يسعى للتحكم في 
التكلفة عبر تطبيق نموذج تشغيلي فعال وسهل، إذ إننا ندعم نمو المبيعات 
قوي  نموذج  على  قائمة  ومدروسة  موسعة  استراتيجية  تنفيذ  خالل  من 

إلدارة المخاطر.
 

بمناسبة  البحرين  مملكة  إلى  البنك  يوجهه  التي  الرسالة  ما 
األعياد الوطنية؟

وجميع  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  عن  بالنيابة 
منتسبي بنك البحرين الوطني، نود أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، داعين هللا عز وجل أن 
الموقرة وعلى  الرشيدة والحكومة  القيادة  الغالية على  المناسبة  يعيد هذه 
شعب مملكة البحرين بموفور الصحة والعافية، وأن تنعم مملكتنا الحبيبة 
بمزيد من التطور واالزدهار والرخاء في ظل العهد الزاهر لجاللة الملك 
المفدى حفظه هللا ورعاه، ونتضرع للمولى جل شأنه أن يسدد خطاه على 

طريق الخير وأن يديم نعمة األمن واألمان علينا.
ونود كذلك أن نستغل هذه الفرصة لتقديم جزيل الشكر والعرفان للفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ولجميع الكوادر الوطنية العاملة 
في الصفوف األمامية وجميع مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا 
أروع صور العطاء واإلخالص من أجل تحقيق األهداف الموضوعة للحد 

من انتشار الفيروس ومكافحته.

بنك البحرين الوطني 
ركن أساس في مسيرة 
النهضة ودعم االقتصاد 

الوطني

ما أبرز اإلنجازات التي حققها بنك البحرين الوطني على مدى 
22 عاًما خصوًصا مع تولي جاللة الملك مقاليد الحكم؟

منذ تأسيس بنك البحرين الوطني العام 1957 كأول بنك محلي في مملكة 
أنه  إال  اليومية،  المصرفية  للخدمات  مزود  مجرد  البنك  كان  البحرين، 
استمر بالتدرج حتى أصبح كيانًا ماليًا مدفوًعا رقميًا، يخطو بثبات وحزم 
بالثورة  أساس  دور  لعب  في  البنك  كما واصل  التكنولوجي،  التقدم  نحو 
التفوق  من  وتمكن  المحلي،  الصعيد  على  المصرفي  للقطاع  الرقمية 
على منافسيه في السوق؛ نظًرا لحرصه على تلبية االحتياجات المتنامية 

لعمالئه بشكل أفضل.
تجربة  تعزيز  نحو  ومساعينا  الرقمي  للتحول  استراتيجيتنا  من  وكجزء 
العمالء، قمنا بتوجيه تركيزنا نحو تطوير منتجات جديدة، وهو ما ساهم 
الصغيرة  والشركات  التجاري  القطاع  من  التحول  عملية  تعزيز  في 
بطرح  قمنا  الماضي،  ديسمبر  شهر  وفي   .2020 العام  في  والمتوسطة 
 )NFC( التي تعمل بتقنية االتصال قريب المدى "Tap & Go" خدمات
عبر جميع أجهزة الصراف اآللي وأجهزة نقاط البيع التابعة للبنك عالوة 
على تدشين خدمة الصراف اآللي المتنقل في مختلف الفعاليات الوطنية 

في جميع أنحاء مملكة البحرين.
وفي شهر يناير 2020 استحوذ بنك البحرين الوطني على نسبة 49.76 
% من مجموع األسهم الصادرة لبنك البحرين اإلسالمي حتى يصبح ذا 
حصة مسيطرة بامتالكه نسبة 78.81 % من مجموع األسهم الصادرة 
خدمات مصرفية  بتقديم  المجموعة  وتعنى  اإلسالمي.  البحرين  بنك  من 
وخدمات  واالستثمار،  الخزينة  وأنشطة  الشركات  وقطاع  لألفراد 
استشارية استثمارية، ما يوفر فرصا مستقبلية تسمح بالتطور والنمو في 
البنك  ليصبح  المصرفي  القطاع  يشهدها  التي  المتسارعة  التغيرات  ظل 

أكثر فعالية ضمن أسواق جديدة وتعزيز وجودنا بها.
وقد تصدر بنك البحرين الوطني المرتبة األولى على مستوى مؤسسات 
البيئية  الحوكمة  تصنيف  في  البحرين  بمملكة  المصرفي  القطاع 
واحتل   "ESG invest" شركة  من  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية 
المرتبة الثانية بالتصنيف على مستوى جميع قطاعات المملكة إلى جانب 
للبيانات  ريفينيتف  شركة  مؤشر  في  الوحيدة  البحرينية  المؤسسة  كوننا 
انبعاثات  خفض  بمجال   "AFE" العربية  البورصات  واتحاد  المالية 
السنوي  المالية واالستدامة  نفتخر كذلك بإصدار تقرير  الكربون. ونحن 
األول للعام 2020، الذي يوفر مصدرا موحدا وموثقا للمعلومات بشأن 
يمثل  إذ  التقليدية،  التجارية  األنشطة  مع  االستدامة  دمج  وكيفية  األداء 
وفقًا ألفضل  استدامة  أكثر  نهج  تبني  نحو  في رحلتنا  كبيرة  ذلك خطوة 

الممارسات والمعايير الدولية.

المفدى  الملك  لجاللة  الزاهر  العهد  في ظل  التي حققناها  اإلنجازات  إن 
تكاد ال تعد وال تحصى، إال أن أبرزها كان خالل العام 2020 الذي شهد 
العديد من الخطوات األولى، إذ حققنا عددا من اإلنجازات االستراتيجية، 
كإطالق تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف النقال واالستمرار بتطويره 
وتحديثه كلما أمكن، وتصميم المنصة الرقمية بما يتماشى مع استراتيجيتنا 
الرقمية المنضوية تحت مظلة التحول الرقمي المستمر للبنك، وحرصنا 
على تعزيز إمكان الوصول إلى المنتجات والخدمات عبر استخدام أحدث 

التقنيات التي تساهم بتسهيل حياة عمالئنا.

للمشروعات  أهمية  الوطني  البحرين  بنك  يولي  أي مدى  إلى 
وغرس  الوطنية  الهوية  من  تعزز  التي  واالجتماعية  الوطنية 

االنتماء الوطني؟
منذ تأسيس البنك كانت وما زالت روح العطاء للمجتمع، الذي نعتز بكوننا 
للهبات  سياستنا  تنص  إذ  لمعتقداتنا،  األساس  الركائز  إحدى  منه،  جزًءا 
لألنشطة  السنوية  أرباحنا  من صافي   % 5 تخصيص  على  والتبرعات 
التي تصب لصالح المجتمع. ويبلغ ما خصصناه منذ العام 1981 وحتى 

اآلن أكثر من 50 مليون دينار لمجتمعنا المحلي.
وعلى الصعيد الداخلي قمنا بإطالق أكاديمية تعزيز ثقافة البيانات التي تؤكد 
التزامنا بتنفيذ خطط النمو، وذلك لتعزيز مكانتنا كقادة القطاع المصرفي، 
كما أنها تساهم في تزويد الموظفين بالمهارات الالزمة لمواكبة التغيرات 

الحاصلة بالقطاع وتمكنهم من تلبية احتياجات االقتصاد الرقمي.
أما بالنسبة لعمالئنا الكرام، فقد حرصنا على التعاون مع وزارة اإلسكان 
للمواطنين  الميسرة  القروض  تمويل  خيارات  لتقديم  اإلسكان  وبنك 
البحرينيين المدرجين ضمن برنامج مزايا. ويقدم البنك تسهيالت قروض 
عقارية مخصصة مع مزايا إضافية للمساعدة في تحقيق عنصر أساس 

في الرؤية االقتصادية 2030.
وقدمنا مبادرة حصرية للراغبين باعتماد نمط حياة أكثر استدامة تتمثل في 
تمكينهم من شراء وتركيب ألواح طاقة شمسية في عقاراتهم، وذلك عبر 
تزويدهم بعرض تمويلي لتشجيعهم على المساهمة بدورهم في المسؤولية 
المجتمعية اتجاه البيئة، وتخفيف أعباء مصروفاتهم المعيشية الناتجة عن 

استهالك الطاقة الكهربائية.
وما يزال بنك البحرين الوطني مستمًرا بزيادة مساهماته ودعمه للمبادرات 
التنمية االجتماعية االقتصادية في مملكة البحرين. وتعد  الهادفة لتعزيز 
زيادة انخراطه مع مؤسسات الرعاية الصحية والجمعيات الخيرية المعنية 
دعم  في  المبذولة  البنك  جهود  ضمن  رئيًسا  عنصًرا  الصحي  بالقطاع 
الريادية  المشروعات  دعم  جانب  إلى  األهمية،  ذات  التنموية  المجاالت 
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حتــى أنــداده وأصدقــاؤه ممن تربوا معــه وما يزالون على قيــد الحياة، أو ممن عملوا معــه، يصفونه بصاحب 
اللحظــات الفريــدة والعزيــزة فــي الحافظة التاريخية الســاحرة التي تبقــى طازجة بنكهتهــا األصيلة كما جاء 
فــي وصــف الكاتــب وعضــو مجلس الشــورى الســابق عبدالرحمن بوعلــي، بأنه يمتلــك روائع التاريــخ ومالمح 
الزمن الجميل والذكريات العزيزة ممزوجة ببساطة شديدة وتلقائية محببة بالكثير من الحكايات والطرائف 

والمعلومات.

خــالل مســيرة خدمته الحافلــة باإلنجازات في وزارة الصحة وكذلك في المجال الخيــري والتطوعي، والتي ترك 
فيهــا بصمــات متألقــة فــي جمعيــة الهالل األحمــر أو جمعيــة البحرين الخيرية أو ســائر المؤسســات واألهلية 
العاملة في القطاع التطوعي واإلنساني، آمن كما يؤكد مراًرا وتكراًرا بأن هذا الدور ما هو إال حالة من الكمال 
الروحــي فــي كســب الثــواب من رب العباد حين نبحر في أعمال الخير بكل ما نســتطيع مــن قدرة، أما الوجه 
اآلخر فهو الوطن، فنحن البحرينيين، ال سيما أهل الفكر والثقافة والقلم والمؤلفين، إنما نقوم بأيسر جهد 
في ســبيل الوفاء بالعرفان للوطن، وطيلة مســيرتي في الكتابة والتأليف، وجدت تلك النفائس أمانة ال بد 
مــن صونهــا وتقديمهــا لألجيال، فالبحرين تســتحق أن نوفــي لها بالدين وننقل ما نحمــل من علم ومعرفة 
إلى األبناء واألحفاد، وهذا الجهد بالتأكيد يبقى جيًلا بعد جيل؛ ألن أساس اإلخالص في نية العمل والتفاني 
فــي خدمــة الوطــن، وهــا نحن نرى في المشــروع اإلصالحي لحضــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، عاهــل البــالد المفــدى حفظــه اهلل ورعــاه، ودعم ومتابعــة ولي العهــد رئيس مجلس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، هــذا االنتقال الكبير نحو المســتقبل للنهــوض بوطننا 
إلى المعالي، وال شــك في أنني أســتذكر مســيرة المغفور له بإذن اهلل تعالى ســمو األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة )طيب اهلل ثراه(، فتلك مســيرة بناء لقائد فذ ثمن دور أهل الفكر والكتاب والمؤلفين ونهلنا من 

دروسه الكثير من المعاني والقيم.

المؤرخ القدير المريخي أثرى المكتبة الوطنية بسلسلة من الكتب التي وثقت تاريخ البحرين، وسرد العديد 
من الوقائع والنفائس الشعبية بل ورصد إنجازات ومكتسبات ضمنها بطون كتبه التي نستمتع بها ونحن 

نبحر في أزمنة رائعة خلف كل باب من أبوابها ريادة األوائل، وخالصة الدروس لألجيال.

المؤرخ

خليل المريخي 
حملت أمانة الحفاظ على نفائس تاريخ البحرين

حيــن نطالــع العناويــن القيمــة والثمينــة فــي المكتبــة البحرينية من مؤلفــات المــؤرخ البحريني 
خليــل محمــد المريخــي، فإننا نقف أمــام مراحل تاريخية موثقة في كتب عديــدة منها "البحرين.. 
صــور وحكايــات الماضــي"، و"ذاكــرة التاريــخ"، و"محطات مــن ماضي البحريــن" باللغتيــن العربية 
واإلنجليزيــة، و"ســير الزمن"، فقد آمن "بوطارق" بأن دوره فــي إثراء المكتبة البحرينية والخليجية 

والعربية عن نفائس تاريخ البحرينية مهمة مقدسة؛ ألنها تجسد حب الوطن الغالي وقيادته.
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عبدالكريم 
بوجيري: 

لدينا طاقات بشرية 
عظيمة... والتركيز على 
تدريـبها واالستثمار فيها

الركن األساس لتطوير االقتصاد
البحرين  بورصة  إدارة  مجلس  رئيس  يقول 
تتمنى  "كيف  سؤال  إن  بوجيري  عبدالكريم 
أستطيع  بل  أهمية،  يمثل  المستقبل؟"  بحرين 

القول إنه سؤال مهم ومصيري بال ريب، فنحن ال نمتلك موارد طبيعية، 
فال ال مناجم وال كميات هائلة من البترول ولكن عندنا عنصر أساس قد 
ال يتوافر في الكثير من الدول وهو اإلنسان المنتج المعطاء، وهذه هي 
صفات اإلنسان البحريني، ولهذا من الضروري أن نضع في اعتبارنا 
التركير أكثر وأكثر على الثروة البشرية، فهي أساسية وكفيلة بتطوير 

كل قطاعات االقتصاد ومواضع التنمية في بالدنا الغالية.
ولخبرته الطويلة التي وظفها في خدمة مملكة البحرين وما يزال، فإن 
عن  "أتحدث  فيقول  بوجيري،  يطرحها  باالهتمام  جديرة  أفكارا  هناك 
اإلنسان البحريني كثروة بشرية حقيقية وليس مجرد تعبير مجازي أو 
سبيل  على  وسويسرا  اليابان  مثل  دول  عن  نختلف  ال  نحن  وصفي.. 
االقتصاد،  لنمو  المحرك األساس  البشرية  الطاقة  فهناك جعلوا  المثال، 
ال  اليابان، وهي  أن  نجد  نهوضها،  ترتيب  وإعادة  الحرب  معاناة  فبعد 
تمتلك موارد طبيعية، إال أنها وظفت عقول مواطنيها وترجمة رغبتها 
في اإلنتاج وااللتزام بالعمل لتنهض وتصبح من كبرى الدول المتقدمة".

لماذا تعمل خارج البحرين؟
لدينا طاقات بشرية عظيمة والتركيز على تدريبها واالستثمار بها من 
الصغر لتكون البحرين في مقدمة الدول في العالم هو ما يهمنا بالدرجة 
األولى، ومن الممكن أن ترسم مملكة البحرين نفسها على خارطة العالم 

بطريقة مميزة من خالل االستثمار في العنصر البحريني وتدريبه، فلدينا 
برنامج واعد كبرنامج سمو ولي العهد للدراسات العليا، وقد أتى بثمار 
جيدة جًدا، حتى أن بعض كوادرنا الوطنية خدمت خارج البحرين، وقد 
نتساءل: "لماذا تعمل خارج البحرين؟"، وأنا أرى إجابةً على هذا السؤال 
أنه من المهم أن يكتسب البحرينيون الخبرة في الخارج ونقل الخبرة إلى 
وطنهم، لهذا نحن نسير على الطريق الصحيح، إال أنه ال بد من تكثيف 
الجهود في هذا المسار، وستكون األمور أفضل بتحسين تأهيل وتهيئة 

العنصر البشري.

نحو سوق حرة حقيقية
االهتمام  وهو  لبوجيري،  والحديث  مهًما،  آخر  أمًرا  أطرح  أن  وبودي 
بالتشريعات والقوانين والتأكد من أنها تصب في مصلحة السوق الحرة 
المفتوحة وتفعيلها بفكر السوق الحرة، أي أننا قد نتحدث عن منهج السوق 
الحرة ال  فالسوق  قد نطبق ونعمل بصورة مختلفة،  لكننا  الحرة نظريًا 
تأتي بثمارها إال حين تشجع االستثمار الخارجي وتشجع العمل بطريقة 
تواجه اضطرابات السوق، وبالتالي حين تكون سوقًا حرة تكون هناك 
الشركات  وكذلك  للدخول،  أجنبية  استثمارية  لشركات  خصبة  أرضية 

البحرينية تعمل بأريحية من أجل النهوض بعملياتها بصورة تنافسية.

5 أولويات...
مشروعات كبرى...

خطة تعاٍف اقتصادي طموحة ترسم 
بحرين المستقبل

ماذا يقول الخبراء؟
جاء اإلعالن عن خطة التعافي االقتصادي في 24 نوفمبر 2021 بما تحويه من تفاصيل مشروعات 
واعدة  وخلق فرص عمل  االقتصادي  النمو  على مسار  الحفاظ  في  الدولة  لجهود  تأكيًدا  ضخمة، 
وجعل المواطن الخيار األول في سوق العمل، عبر جملة من المبادرات التي تم تقديمها، والتي 
وفق  متواصلة  فالجهود  وبرامج،  أولويات  من  لها  وضعت  ما  وفق  تنفيذها  على  العمل  سيتم 
التوجيهات الملكية السامية لجاللة عاهل البالد، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

المالي  االستقرار  وتعزيز  الخمس،  أولوياتها  تحقيق  في  تصب  االقتصادي  التعافي  خطة  أهداف 
من أجل خلق فرص نوعية للمواطنين بما يعود بالنفع والنماء على الجميع. وتركز المشروعات 
المدرجة ضمن أولويات خطة التعافي االقتصادي على خلق فرص عمل واعدة للمواطنين لتعزيز 
مكانة البحرين التنافسية في المجاالت كافة، بما يرفد القطاعات االقتصادية، كما ستسهم في 
استقطاب مزيد من المشروعات االستثمارية المولدة للوظائف، والعمل على تعزيز استقرار سوق 
العمل، واستقرار الكوادر الوطنية في وظائفها وخلق مزيد من الفرص النوعية أمامها نحو مزيد 

من االبتكار واإلبداع.

كيف يرى الخبراء في االقتصاد والمال "بحرين المستقبل"؟ هذا السؤال يأتي في إطار الحاجة إلى 
ديناميكية التطوير في كل القطاعات، ولهذا، فإن ذوي الخبرة لديهم ما يقولون، ولنقرأ بعض 

النماذج في هذه السطور...
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عمار عواجي
خطوات التطوير 
تواكب الجهود 

الوطنية لتسريع 
معدالت التنمية

المشروعات الحديثة.. نقلة نوعية
بالنسبة للخبير االقتصادي عمار عواجي فإن كل المؤشرات تؤكد أن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأجهزة الدولة، كل في تخصصه ومسؤولياته، يرسمون الخطط 
المدروسة، والدليل على لذلك ليس ببعيد، فما تم إعالنه من مشروعات حديثة في إطار خطة التعافي االقتصادي يضعنا بوضوح أمام طموح 
كبير لخلق فرص عمل للبحرينيين كخير أول وتخصيص 30 مليار دوالر لمشروعات البنية التحتية من سياحة وصناعة وتعليم وإسكان، فعلى 

أي حال، وبمناسبة األعياد الوطنية المجيدة، نرفع أجمل التحايا والتهاني إلى قيادة البالد وشعبها الكريم.

تفعيل الطاقات الوطنية
الجميع،  منها  يستفيد  الجديدة  بالمشروعات  السارة  واألخبار  الشخصي،  المستوى  على  تفاؤل  وكلي  زاهًرا،  مستقباًل  أرى  عواجي:  ويضيف 
وال شك أننا نحب أن نرى مستقبل بالدنا مشرقًا بكوادرنا البحرينية التي تأخذ موضعها الرئيس في شغل الوظائف وقيادة المرحلة المقبلة، وال 
نغفل مشاركة المرأة ومساهمتها في المجتمع ودورها التنموي. وكما أكرر دائًما فإن كل خطوات التطوير تواكب الجهود الوطنية الرامية إلى 
تسريع معدالت التنمية في إطار رؤية البحرين 2030 التي تركز على تحقيق النمو من خالل تفعيل جميع الطاقات الوطنية ضمن مبادئ العدالة 

واالستدامة والتنافسية.
ولي نظرة مؤمن بها، وهي دور اإلعالم الوطني، فهو مجال مساند وحيوي، ونقدم التحية إلعالمنا البحريني الذي وجدنا من خالله خطابًا ممتاًزا 

ورسائل تخدم الوطن في عصر المعلومات والتكنولوجيا، فللعاملين فيه كل التقدير واالحترام والتحية.

نزار معروف
مشروعات البنية 

التحتية أسس تبنى 
عليها جودة الحياة 

المستقبلية

امتالك مقومات جودة الحياة
يأتي بناء جودة الحياة المستقبلية في عمق حديث المدير العام المساعد للتسويق واالبتكار في شركة "بنفت" نزار معروف، الذي 
يؤكد أن البحرين تمتلك مقومات النجاح، فهي تمضي بكل فخر بفضل تكاتف أبنائها، وهي تمتلك ثروة حقيقية تتمثل في الكوادر 
والطاقات والعقول من المخلصين والمبدعين من أبنائها، وهؤالء نجدهم في كل الميادين، وقد أثبتت التجارب أن اإلنسان البحريني 
معطاء ومنتج ومبدع في كل مكان وفي كل الظروف والمواقف، ومتالحم مع قيادته ووطنه ومجتمعه، وذلك كله قائم على االجتهاد 

واإلخالص، ولهذا تسير البحرين ونسير كلنا معها من نجاح إلى آخر.

رؤية تمضي نحو االزدهار
وفي منظوري، وال شك في أن كثيرين يتفقون معي، فإن مستقبل البحرين يمضي نحو االزدهار، وما هذه المبادرات والخطط التي 
نجدها ماثلة أمامنا إال مثال حقيقي، وستنعكس آثارها بالخير. وهناك اجتهاد وعمل مخلص في كل القطاعات سواء في التعمير أو 
جودة الخدمات الحكومية أو توطين التكنولوجيا أو القطاع المالي وتقديم الخدمات النوعية والتوسع في خدمات البنية التحتية، وكلها 
أسس تبنى عليها جودة الحياة المستقبلية، ونتمنى كل النجاح والتقدير وعموم الخير للبحرين، وحفظ هللا المملكة ورعاها، وبكل سعادة 

واعتزاز بهذا الوطن نهنئ البحرين ملًكا وحكوًمة وشعبًا بأيامنا الوطنية المجيدة.
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منصور سرحان
وثيقة عهد وركيزة عقد

الباحث الكاتب واألديب المفكر 
عضو مجلس الشورى

وفق ذلك، شهدت المملكة تطوًرا كبيًرا في البنية التحتية، حيث انتشرت 
المشروعات االسكانية في مختلف مناطق البالد، كما شهدت المملكة خالل 

والحدائق  والمتنزهات  التجارية  المجمعات  أحدث  بناء  الزمان  من  عقدين 
البحرين  ونساء  أيًضا جهود رجال  ونستذكر  المختلفة،  الترفيه  وأماكن  العامة 

بمبادرة سامية من صاحب  الحدث،  التي شاركت في والدة هذا  الشخصيات  من 
الجاللة الملك  بتشكيل "اللجنة الوطنية العليا إلعداد مشروع ميثاق العمل الوطني" من 

46 شخصية  وطنية بارزة في 23 نوفمبر 2000 ليشكل هذا الميثاق الوطني، الذي وصفه جاللته آنذاك بأنه وثيقة عهد وركيزة 
لعقد اجتماعي جديد في مسيرتنا الوطنية يرسخ ويوثق أصالة البحرين  وتميزها وتراثها الحضاري، ويؤكد وحدة الوطن أرًضا 

وشعبًا، ليتم إقراره في عرس ديمقراطي بتاريخ 14 فبراير 2001.

من أفضل بلدان العالم
ما شهدته البحرين بلغ اآلفاق، واألشقاء في الخليج يعبرون عما يكنونه لبلدهم الثاني، فالناشط االجتماعي الكويتي فايز العنزي 
يشيد بالتحول الديمقراطي الكبير في الحياة السياسية، الذي قاده جاللة الملك وما نتج عنه من تطور اجتماعي وسياسي واقتصادي 
للشعب البحريني الكريم، كما أن تقدم مملكة البحرين من المرتبة 47 في 2011 إلى المرتبة 43 في 2018 من بين 152 دولة 
شملها التقرير السنوي لمجموعة بوسطن االستشارية للعام 2018 بشأن مستويات الرفاهية حول العالم، يشير إلى ما سبق ذكره، 
وكان اختيار البحرين كأفضل بلد في العالم من بين 68 دولة لإلقامة والعمل للعمال األجانب للعام 2018، إنجازا مستحقًا للمملكة 

التي يتمتع فيها الوافد والمواطن بطيب العيش واإلقامة، وذلك يحسب لجاللة الملك وما قدمه ويقدمه من خدمات لشعبه المحب.

ومنذ استقالل مملكة البحرين في العام 1971، شهدت نهضة شاملة في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية والتعليمية والصحية 
وغيرها، إال أنها في عهد جاللة الملك استطاعت مضاعفة ما حققته من إنجازات على مدار 48 عاًما من بنية حديثة ومتنوعة 
عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة، وال يستغرب ذلك من قائد ذي عقل مستنير وضع خدمة بلده 
وأمتيه العربية واإلسالمية نصب عينيه. وإن انتخاب مملكة البحرين عضًوا في مجلس حقوق اإلنسان الدولي التابع لألمم المتحدة 
للسنوات من 2019 إلى 2021 للمرة الثالثة في تاريخ المجلس بنسبة تصويت بلغت 86 %، كان خير شاهد على حسن قيادة 

المملكة، وما تتمتع به من مكانة عالية في عهدها الزاهر.

منطلقات الدولة المدنية الحديثة لإلصالح والتنمية

بحريننا...
من الميثاق إلى الملكية الدستورية

بين العام 2001 وعامنا الذي يشارف على االنتهاء 2021 سنوات حبلى بالتحوالت والمستجدات والمتغيرات على صعيد العالم 
أجمع. العقدان من الزمان هما محور حديثنا في موضوعنا هذا، وهو مسيرة بالدنا الغالية من الميثاق إلى الملكية الدستورية. 
في فبراير من العام 2001 احتفلنا بالتصويت على ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4 % من المواطنين في استفتاء حضاري 
البالد صاحب  لعاهل  الكبير  اإلصالحي  المشروع  والتنمية في  الحديثة لإلصالح  المدنية  الدولية  كبير وضع أساس ومنطلقات 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، وجميل أن نستمع إلى رأي باحث وكاتب وأديب ومفكر بحريني كعضو مجلس الشورى منصور سرحان، الذي 
يقول إن العشرين سنة الماضية على صدور الميثاق، شهدت خاللها مملكة البحرين تطوًرا وازدهاًرا في جميع جوانب الحياة 
السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، وأصبحت البحرين دولة المؤسسات والقانون والحكم الرشيد، فصار ينظر إليها 

من قبل جميع دول العالم بالتقدير واالحترام.
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جاسم الحمر 
االنفتاح السياسي والديمقراطي

الكاتب واإلعالمي الكويتي 

جاسم  الكويتي  واإلعالمي  الكاتب  يرى  كما  الدستورية،  الملكية  إلى  التحول  إن   
الحمر، الزمه انفتاح سياسي وديمقراطي وتحقق سقف مميز على الصعيد الفكري 

في  للمبدعين  صعوًدا  شهدنا  وقد  العلمي،  البحث  وكذلك  الرأي  وحرية  واإلعالمي 
وجانب  والفكر.  والقلم  اإلبداع  ألهل  والدة  الحقيقة  في  والبحرين  المجاالت،  مختلف 

آخر يتطرق إليه الحمر، وهو إصرار البحرينيين على أن تبلغ بالدهم مراتب عليا على 
خارطة العالم، ولهذا تجدهم في غاية الحرص على العمل المخلص ألن يقدم أبناء البلد، أفراًدا 

ومؤسسات، المبادرات واألفكار التي تسهم في إحداث النقالت النوعية على طريق التطور.
بكل سعادة نهنئ أهلنا أهل البحرين ملكا وحكومة وشعبا، فهي الفرحة التي تجمعنا بال ريب، وهي تدل على عمق العالقات النابعة 
من القلب بين البلدين الشقيقين ووحدة المصير، ونبارك للبحرين بمناسبة اليوم الوطني، وأدام هللا التقدم واالزدهار الذي حققته 

البحرين في ظل قيادتها الحكيمة، وتمنياتنا لهم وللشعب البحريني الشقيق مزيدا من اإلنجازات في جميع المجاالت.

فالح الكبيسي 
بحرين الفخر والعروبة

اإلعالمي اإلماراتي 

الكبيسي  اإلماراتي فالح  البحرين يحرص اإلعالمي  أعياد  في كل عام، وفي 
أو عبر  االجتماعي  التواصل  يشارك من خالل منصاته على وسائل  أن  على 
تواصله مع أهله وأصدقائه في البحرين، فهو مثال لإلنسان العربي والخليجي 
والمسلم الذي يكن للبحرين مكانة خاصة. ويشير إلى أن أعياد البحرين الوطنية 
عموما  الخليج  دول  أبناء  كل  بها  يفخر  الخليج  دول  على  عزيزة  مناسبة  هي 
ومملكة البحرين خصوصا، وهي اليوم الوطني لهذه المملكة التي امتد تاريخها 
وأمجادها إلى آالف السنين منذ حضارة دلمون، وكذلك ذكرى عشرين عاًما على 
تولي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عز العرب وعز الخليج 
العربي مقاليد الحكم في البالد، فسالم يا بحرين الفخر والعروبة وأمنًا وأمانًا على أرضك 

وشعبك.. شعب البطوالت واألمجاد والعروبة.

فايز العنزي
خطط مدروسة وواضحة

الناشط االجتماعي الكويتي

ويشير العنزي إلى أن لدى مملكة البحرين خطط استراتيجية مدروسة وواضحة 
تمتد للمستقبل بعيد األمد من خالل رؤية البحرين 2030، التي من المتوقع أن 
تضع المملكة في مكانة مرموقة تليق بها وبعقول أبنائها المخلصين وقيادتها الحكيمة، 
وبينما اإلنجازات السياسية والحقوقية والمجتمعية تتواصل، ونحن ننظر بعين اإلعجاب لما 

تحققه مملكة البحرين من تقدم.

سعد صالح 
التضحيات من أجل الوطن بال قيود

اختصاصي اإلرشاد النفسي 

من المهم اإلشارة إلى أن التعديالت الدستورية للعام 2002 صدرت متضمنة 
تدشين ملكية دستورية عصرية على أسس راسخة من العدل وسيادة القانون 
واألمن والطمأنينة  والعلم والتضامن االجتماعي، واحترام حقوق اإلنسان 
وحرياته السياسية والمدنية  والثقافية واإلعالمية واالجتماعية واالقتصادية 
في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين  الجميع، وفي هذا الصدد يقول 
وذكراها  الوطنية  مناسباتنا  إن  صالح  سعد  النفسي  اإلرشاد  اختصاصي 
الوطني وتتكرر، وإن كانت بشكل  العمل  ميثاق  بالتزامن مع  دائًما  تتجدد 
مختلف خالل فترة األعياد الوطنية، لكن الجوهر هو التفاف الشعب تجاه 
القيادة، ليصبح الهم األول لدى الجميع هو الوطن، والجميع ينظر لمستقبل 

الوطن، ومستعد لتقديم التضحيات من أجل الوطن بال قيود وال شروط.
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أريج الخان 
االقتصاد القوي أساس التنمية

سيدة األعمال

من الواضح جًدا أن البحرين خطت خطوات مهمة على مسار 
تحقيق أهداف التنمية الشاملة لألمم المتحدة، ولذلك تتصدر الرؤى 

االقتصادية وتنويع مصادر الدخل قائمة أولويات الدولة. على هذا الصعيد، ترى 
قياًسا  المستقبل بخطى واثقة، وإنجازاتها  الخان أن بالدنا وبكل فخر تسير نحو  سيدة األعمال أريج 
بحجمها الجغرافي وإمكاناتها تعتبر نموذًجا لتحقيق التنمية الشاملة بخطط مدروسة ونظرة حكيمة من 
قيادتها الرشيدة في العهد اإلصالحي الزاهر لصاحب الجاللة الملك، وإصرار كل مؤسسات الدولة 

على أن يكون للبحرين دائًما وأبًدا، اسمها الالمع على خارطة العالم وهي كذلك.

ولهذا  المنجزة،  التنمية  أساس  هو  القوي  االقتصاد  فإن  وبالطبع،  بالتنمية،  الدولة  اهتمام  إلى  لننظر 
نرى نقلة اقتصادية واستثمارية واعدة وحيوية في األفكار المذهلة تشهدها مملكة البحرين، وهي اليوم 
من أفضل الوجهات لتعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري، كل ذلك تحقق بفضل من هللا سبحانه 
وتعالى، وبفضل المشروع اإلصالحي لجاللة الملك، وإيمان شعب البحرين بمتابعة التطورات التي 
بها ونعتز  نفخر  التي  المستقبل"  تكبر في "بحرين  العالم سياسيًا واقتصاديًا وتقنيًا، واآلمال  يشهدها 

باالنتماء إليها.

حياة الحليبي 
اإلرادة تحقق التطلعات

رئيس قسم البرامج االجتماعية 
بالمحافظة الشمالية 

على مدى عشرين عاًما، وضعت رئيس قسم البرامج 
الحليبي بصماتها  الشمالية حياة  بالمحافظة  االجتماعية 
في مهرجانات ولقاءات واحتفاالت باألعياد الوطنية سواء 
القول  وخالصة  األهلية،  أم  الحكومية  المؤسسات  مع  بالتعاون 
بالنسبة لها إن اإلدارة تحقق التطلعات، كيف؟ تقول "تطلعاتنا في بالدنا، هي تطلعات واعدة 
التي جعلت  اإلرادة هي  أن هذه  إال  تكن هينة،  لم  التحوالت  القيادة والشعب، فمرحلة  بين 

البحرين في مقدمة الدول إنجاًزا وتقدًما".

وانتماءاتهم  بكل طوائفهم  البحرين  أبناء  تحتضن  التي  المعاني  بأجمل  غبطتها  وتعبر عن 
واتجاهاتهم بالحفاظ على الوحدة الوطنية وسالمة النسيج والسلم االجتماعي، فهذه واحدة من 
الركائز التي تعتبر من النماذج المهمة تاريخيًا، فكل مواطن بحريني يمتلك رؤية واضحة 
لصيانة استقرار وأمن ومصلحة الوطن العليا، وقد فتح المشروع اإلصالحي لجاللة الملك 
منذ عشرين عاًما شرفات رحبة لمشاركة جميع أبناء البحرين في نهضة بالدهم، وهذا ما 

ضاعف من االلتفاف بين القيادة والشعب في مختلف الظروف.
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الناشطة االجتماعية 

مروة الحسن 

سفيرة "رؤية 2030"
تأمل الناشطة االجتماعية مروة الحسن أن يتم توظيف الطاقات البحرينية الخالقة 
لالستفادة من أفكارها في الخطط والبرامج التطويرية المستقبلية، فهي ترى أن 
مستقبل البحرين واعد، ولنا أن ننظر خلفًا إلى 10 سنوات مضت وكيف كانت 
بالدنا وكيف هي اليوم. وتقول: في كل فترة زمنية، تتقدم البحرين، وهي من 
أوائل الدول التي أولت اهتماًما بتنمية اقتصادها والتوجه نحو االقتصاد الرقمي، 
فقد كنت سفيرة رؤية 2030، وهي رؤية واضحة المعالم ورائدة على جميع 
األصعدة سياسيًا واقتصاديًا وتعليميًا، وكذلك في مجاالت التعليم والبنى التحتية 
وهذا ما يبهر الكثير من الدول التي نزورها، والكثير من اإلنجازات تحققت في 
ظل العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة، فيما طبقتها كل أجهزة الدولة.

واسمحوا لي أن أعتبر نفسي ثمرة لجهود التنمية والتطور، فأنا اليوم مهندسة 
التدريبي  الدبلوم  على  وحاصلة  العامة  العالقات  جمعية  في  وعضو  مدنية 
للبروتوكول واالتيكيت، ولدي اهتمام في أكثر من جانب خالف الجانب المهني، 
ألف   11 قرابة  يتابعني  االجتماعي  التواصل  في وسائل  مؤثرة  نفسي  وأسمي 
الناس وطرح  للتواصل مع  المجال  التكنولوجيا  لنا منتجات  متابع، وقد فتحت 
القضايا والموضوعات ونجد الكثير يسمعون لنا، وأحب دائًما تشجيع وتحفيز 
أبناء البلد، فقد أسست نفسي من الصفر، واخترت مجال الهندسة الذي كان يعتبر 
من المجاالت الرجالية، وألن البحرين تقدم الفرص للرجل والمرأة بالمساواة، 
فهذا ما فتح العديد من المجاالت التي يمكن للجميع أن يثبتوا أنفسهم فيها لخدمة 

الوطن.

وأود أن أقول إننا نرى البحرين وهي تدخل عصر التكنولوجيا.. إنها وطن يتمنى 
الجميع العيش فيه، وكل ما أتمناه أن تشهد بالدنا مزيدا من التقدم بمشروعاتها 
وخططها ونرى كيف يكون العمل باإلبداع، وهذا ما وجدناه في وضع الحلول 
 35 يتعدى  ال  لمن  مزايا  برنامج  وابتكار  المثال  سبيل  على  اإلسكان  لمشكلة 
عاًما من العمر وبرامج للفئات األخرى، ونرى من جانب آخر برامج "تمكين" 
إذن،  العاطلين وتدريبهم وتوظفيهم في تخصصات مختلفة،  الستيعاب مشكلة 

هذه هي البحرين التي تواصل طريقها على دروب النهضة.

نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والتحول الرقمي

بحرين المستقبل... األساس متين والطاقات 
البحرينية تواكب العصر

بمجرد أن تسأل أي بحريني هذا السؤال "في تصورك، كيف ترسم صورة بحرين المستقبل.. كيف تتخيلها.. 
كيف تتمناها؟"، فسيكون في مقدورك أن تكتب مرئيات أساسها الطموح ومحورها التفاؤل باأليام المشرقة 
والمستقبل الزاهر. ربما ال يقتصر الحديث في هذا اإلطار على مجرد أمنيات، وهي مشروعة، لكنه يشمل أيًضا 

األفكار واآلراء التي سنجد نموذًجا منها في هذا االستطالع. 

أمين سر جمعية البحرين التعاونية الزراعية

نبيل العجيمي

كل يوم يمر على البحرين هو عيد
هذه العبارة عرفت منذ سنوات عن أمين سر جمعية البحرين التعاونية الزراعية نبيل حسن العجيمي، 
ففي لقاءات ومحافل وطنية واجتماعية عديدة شارك فيها منذ سنين يؤكد أن البحرين ورغم محدودية 
الشاملة  والتنمية  التحديث  ميادين  في  كبيرة  بنقلة  المستقبل  انطلقت على طريق  أنها  إال  مواردها 
منذ بدء المشروع اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونحن 
والطاقات  متين،  فاألساس  المستقبل،  بحرين  عليه  ستكون  لما  التفاؤل  من  بكثير  ننظر  بعون هللا 
البحرينية المبدعة تواكب العصر ال سيما على صعيد االنتقال إلى لغة العصر، أال وهي التكنولوجيا 

والمعلوماتية واالقتصاد الرقمي، وتحققت خطوات مثالية في هذا المجال.

أضف إلى ذلك، والحديث للعجيمي، أن هناك أولويات مدروسة لالستثمار في المواطن، وقرأنا من 
خالل برامج عمل الحكومة األهداف التي تشمل استدامة الخدمات المقدمة للمواطن بكل اتجاهاتها 
من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وإسكان مع تحقيق التوازن المالية للحفاظ على نمو اقتصادي 
بتوفير  ذلك مربوط  القادمة، وكل  استدامتها لألجيال  للموارد وضمان  األمثل  إيجابي واالستخدام 
عناصر البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وكلنا ثقة في قيادتنا وأبناء وطننا ال سيما شباب البلد الذين 
نراهم اليوم يدخلون مجاالت أكاديمية وتخصصات تسهم في تأهيل الكوادر التي ستواصل عجلة 

التنمية والتقدم.
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مستقبل األجيال القادمة
لبالدهم،  مشرق  لمستقبل  الطامحين  البحرين  شباب  من  كأقرانه 
غوص  تخصص  القصاب،  جواد  حسن  الجامعي  الطالب  يؤكد 
مواطن  أي  تصور  عن  الحديث  أن  إفريقيا،  جنوب  في  تجاري 
تجاه هذا  أنه يرتكز على واجبه  يعني  بحريني عن مستقبل بالده 
الوطن، وهلل الحمد، فإن شباب البحرين من الجنسين، تعلموا من 
ما  كل  يبذلوا  أن  أيًضا،  واألمهات  الجدات  ومن  واآلباء،  األجداد 
ننتمي،  التي نعشقها وإليها  البالد  وفي وسعهم عرفانًا لجميل هذه 
نعم  من  علينا  وتعالى  سبحانه  أنعم هللا  بما  نحن محظوظون  وكم 
عظيمة، فالكل هنا في هذه األرض الطيبة، قياًدة وشعبًا، يعملون 

بإخالص لصياغة مستقبل األجيال القادمة.
مدروس  فمنهجنا  لنا،  بالنسبة  واضحة  المستقبل  مسارات  وإن 
بشكل علمي يتجسد في الرؤية االستراتيجية 2030، وبالتأكيد نحن 
نرى أن عجلة التنمية الشاملة والتطور ستكون ذات مدى أبعد من 
ذلك العام، إال أنه يمثل مرحلة مفصلية وفق برامج عمل الحكومة 
واألداء، وكل ما نتمناه هو أن نرى نقلة نوعية يشارك فيها أبناء 
والتحول  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  المتخصصون  البالد 
الرقمي، وفي الوقت ذاته، ال يجب إغفال األيدي الوطنية العاملة 
المؤهلة في مجاالت الصناعة واإلنتاج وكذلك في مجاالت التجارة 
والخدمات  والصحة  كالتعليم  األساسية  المجاالت  على  عالوة 
االجتماعية، وفي أعيادنا الوطنية نسأل هللا العلي القدير أن يحفظ 
بالدنا وينعم على قيادتها وشعبها بالخيرات والتوفيق لبلوغ أعلى 

مراتب التقدم.

التفرد كنموذج عربي
مملكة  أن  في  الدوسري  ومحمد  الكعبي  يوسف  من  كل  أفكار  تتالقى 
أهم  من  يعتبر  األساس  وهذا  متفرًدا،  عربيًا  نموذًجا  تعتبر  البحرين 
وأكبر التحديات التي وضعتها قيادة البالد وشعبها في االعتبار لمواكبة 
العصر الحديث، ولهذا تمكنت البحرين من أن تصنع لنفسها اسًما مميًزا 
ولها مواقفها في المجتمع الدولي القائمة على الثوابت في السياسة وفي 
االستراتيجية،  الوطنية  وخططها  مبادراتها  وفي  الدولية  العالقات 
وبحرين المستقبل هي أفق منظور من اآلن، ولكن ال بد من أن تتكامل 

المرحلة وفق متطلبات كل مرحلة وأهميتها.
وألن التكنولوجيا هي الحاضر بال منازع، وهي المستقبل بكل أدواته، 
لتوطين  دؤوب  اقتصاد رقمي وعمل  بناء  في  تسير  البحرين  فها هي 
التكنولوجيا وتنويع خيارات استثماراتها وتوظيف الذكاء االصطناعي 
التشريعية  السلطات  بين  المشترك  العمل  التكامل في إطار  مع تعزيز 
والتنفيذية، ودور األجهزة المتخصصة وتنفيذ برنامج عمل الحكومي 

وفق جداوله الزمنية.
هنا، في هذا الوطن، تبقى عبارة لها كيانها وأبعادها قالها جاللة الملك 
ألبناء  األفضل  على  داللة  في  بعد"،  نعشها  لم  األيام..  "أجمل  وهي: 
البحرين ال يقف عند منعطفات أو محطات أو خطوط نهاية.. فالطموح 
مستمر، وفي أعيادنا الوطنية، يزهو ذلك الطموح وكل عام والبحرين، 

ملًكا وقيادةً وشعبًا بخير وسؤدد وأمان وسالم ورفعة.

الطالب الجامعي 
حسن القصاب 

محمد الدوسري يوسف الكعبي  بسام الحسن 

رؤية وحكمة جاللة الملك
ويلفت بسام الحسن، موظف، إلى أن مناسبة األعياد الوطنية هي من أهم المحطات التي نستعد لها 
وفيها.. نستعد لها بإحياء مباهجها ومظاهرها، فهي مناسبة عزيزة الستقالل بالدنا وذكرى جلوس 

جاللة العاهل، ونستعد فيها الستقبال عام من الطموح.
ويقول: بودي أن أشير إلى أن جائحة كورونا )كوفيد 19( أثبتت للجميع أن رؤية وحكمة جاللة الملك 
أيده هللا، ودور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، وكل أجهزة الدولة، قد استطاعت 
أن تعيد ترتيب جميع جوانب الحياة بدًءا من الحفاظ على صحة الجميع مروًرا بالحزم المالية انتهاًء 
أن  الجائحة من  منعتنا   ،2021 العام  في  والمقيمين. ويستدرك:  للمواطنين  المتاح مجانًا  بالتطعيم 
نشعر ببهجة أعيادنا الوطنية، ولكن اآلن واألمور في التعامل مع الجائحة تعطي نتائج طيبة، فإن 
احتفالنا المقبل سيكون أفضل بعون هللا وسنعوض ما فات، واألمر كذلك، فمناسبة أعيادنا الوطنية 

تأتي كل عام بأفضل حال وهلل الحمد.
وبال شك، فالتطلعات والطموحات كبيرة، وهذا ما جبل عليه أهل البحرين في مسيرة مشاركتهم، من 
األجداد إلى اآلباء إلى األبناء واألحفاد في بناء هذا الوطن وتعلية صرح بنياته، لهذا يرى سلطان 
الصديقي، موظف، أنه متفق مع ما طرحه بسام الحسن من نقاط ليضيف إليها ما تشهده بالدنا في 
كل الميادين من نهضة ال تتوقف عند حد معين، والكل يسعى ألن يقدم من يمكنه من جهد، وألننا 
نتحدث عن أعيادنا الوطنية، فهي بكل معانيها جميلة وجليلة وعزيزة على قلوبنا، ومنها أيًضا نجدد 

طريقنا نحو المستقبل.

الكاتبة

شيرين فريد 

الحفاظ على المكتسبات
بنظرة ملؤها التفاؤل، تثق الكاتبة شيرين فريد في قدرة البحرين على تحديد موقعها من 
المستقبل بناء على الكثير من نماذج النجاح التي جعلتها في موضع الريادة عربيًا وإقليميًا 
وعالميًا، وما يلفت النظر هو أن جهود البحرين كانت وما تزال ترتكز على تحقيق أهداف 
األلفية في التنمية الشاملة لحياة أفضل لكل من يعيش فيها، وهذا ال يعد أمًرا غريبًا، فالمجتمع 
البحريني معروف منذ القدم بثقافته وحبه للعمل والنجاح واإلنجاز، وحين يتحدث الجميع 
عن الرؤية االقتصادية 2030 منذ مصادقة جاللة الملك، فإن لذلك األساس منطلقات منها 

التجديد في البرامج والمبادرات الفاعلة في اإلصالح الشامل.
وفي الحقيقة، فإن السؤال عن بحرين المستقبل وكيف ستكون يجعلنا أمام مسارين: المسار 
األول هو أن المشروع اإلصالحي لجاللة الملك المفدى أحدث نقلة كبيرة على مدى عقدين 
من الزمان منذ تولي جاللته مقاليد الحكم في البالد العام 1999، والشواهد كثيرة في هذا 
النطاق، أما المسار الثاني، فهو ما أسميه الطموح البحريني الذي ال يتوقف عند سقف معين، 
واألهم من ذلك كله من وجهة نظري، أن البحرين حافظت على المكتسبات المنجزات التي 
حققتها وأضافت عليها المزيد، ولعلنا نذكر الفضل لهذه البالد، ملكا وحكومة وشعبا، في 
مرحلة جائحة كورونا، وهي من أصدق األدلة على أن هذه البالد الصغيرة مساحة.. كبيرة 

بطموحها وتطلعاتها ومسيرها نحو المستقبل بخطى ثابتة.
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قال الرئيس التنفيذي لشركة درة البحرين ياسر الحمادي: إن الطفرة العمرانية التي انطلقت مع المشروع االصالحي 
لجاللة الملك المفدى والتي كانت درة البحرين في مقدمتها وتتشرف أنها نتجت من فكرة ورؤية جاللته، تشهد اليوم 

تجددا وانتعاًشا.

الرئيس التنفيذي لشركة درة البحرين 

ياسر الحمادي 

وأضاف: تمر علينا ذكرى اليوم الوطني المجيد هذا العام والبحرين 
جميع  على  األولى  المراكز  وتتبوأ  لنجاح،  نجاح  من  تصعد 
األصعدة، ويعود الفضل من بعد هللا سبحانه وتعالى لحنكة جاللة 
ورعاه  هللا  حفظه  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  المفدى  الملك 
وروح الشباب التي يقودها صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه 
في قيادة المسيرة المباركة منذ أكثر من عقدين من الزمان بكل ثبات 
وإصرار لتحقيق األفضل، ما كان له أعظم األثر في تبوء البحرين 
المتالحقة  الدولية  الشهادت  سيما  ال  المتقدمة،  المراكز  من  العديد 
لفيروس  التصدي  في  لنجاحها  زالت،  وما  المملكة،  تلقتها  التي 

االقتصادي  القطاع  على  انعكاسات  من  عليه  ترتب  وما  كورونا، 
والصحي واالجتماعي بالمملكة، والتي تجلت حكمة القيادة الرشيدة 

في التعامل معها بشكل احترافي فريد.

التي  العمرانية  الطفرة  فإن  العقاري،  الجانب  على  أما  وأضاف: 
والتي  المفدى  الملك  لجاللة  االصالحي  المشروع  مع  انطلقت 
فكرة  من  نتجت  أنها  وتتشرف  مقدمتها،  في  البحرين  درة  كانت 
ورؤية جاللته، تشهد اليوم تجددا وانتعاشا يتمثل في اإلعالن حديثا 
التي  المرتقبة،  العمالقة  الخمس والمشروعات  السكنية  المدن  عن 
ستساهم بشكل كبير في إثراء االقتصاد على مدى السنوات المقبلة.

المسيرة  أن  الدوسري  صباح  الشورى  مجلس  عضو  أكد 
الملك  الجاللة  البالد صاحب  عاهل  قادها  التي  اإلصالحية 
حمد بن عيسى آل خليفة أرست قواعد اإلصالح السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي في مملكة البحرين.

سيدي  قادها  التي  اإلصالحية  المسيرة  أن  شك  ال  وقال: 
آل خليفة،  الملك حمد بن عيسى  الجاللة  حضرة صاحب 
بخطى  تسير  ورعاه،  اهلل  حفظه  المفدى،  البالد  عاهل 
أرسى  أن  فبعد  اهلل،  بإذن  واعد  مستقبل  نحو  ثابتة 
جاللته قواعد اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي، 
في  المسيرة  هذه  مظلة  تحت  عديدة  إنجازات  تحققت 
التشريعات  تطوير  ومنها على صعيد  المجاالت  مختلف 
وتدفع  االقتصادية  المتغيرات  تواكب  التي  والقوانين، 
لمملكة  العالمية  االستثمارات  من  مزيد  استقطاب  نحو 

البحرين.

عضو مجلس الشورى 

صباح الدوسري 

وأضاف: لقد منح العهد اإلصالحي في عهد سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، القطاع الخاص 

فرصة مواتية لنموه وتطوره بوصفه المحرك األساس لالقتصاد الوطني.

وتابع: ولكون القطاع الخاص يعد المحرك األساس لالقتصاد الوطني فإن المأمول 
من هذا القطاع أن يساهم في خلق الفرص النوعية للمواطنين ويشارك بفعالية أكبر 
نحو الشراكة في المشروعات الحكومية خصوًصا فيما يتعلق بتوظيف المواطنين 

في مختلف القطاعات اإلنتاجية.

وأشاد عضو مجلس الشورى صباح الدوسري باإلنجازات التي تحققت في عهد 
صاحب الجاللة الملك، إذ إن حكومة البحرين تميزت في العديد من المجاالت، 
التطور مختلف  فقد شمل  التشريعات والقوانين،  تميزها في تطوير  إلى  فإضافة 
المجاالت ومن أهمها التطورات التي شهدها العالم في المجال التعليمي من حيث 
تحديث البنية التحتية في إرساء قواعد البنية التحتية اإللكترونية، فضال عن تعزيز 

حقوق اإلنسان والمرأة وإطالق الحريات التي يكفلها الدستور، وكذلك خلق بيئة 
جاذبة لالستثمارات، ولقد عززت هذه التطورات من دور البحرين على المستوى 
العالمي في جعلها من الدول المتقدمة التي تواكب التطورات العالمية، ما جعلها 
من الدول الجاذبة للمستثمرين، وقد تحقق ذلك بفضل توجيهات وأوامر صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكر عضو مجلس الشورى صباح الدوسري أن مملكة البحرين شهدت في عهد 
صاحب الجاللة الملك اهتماما متزايدا بقضية الشباب، لكون أن هؤالء قادة الغد، 
االقتصادي وغيرها من  النمو  معدالت  ارتفاع  بأهمية  اهتماًما  أولى جاللته  كما 

المكتسبات التي تحققت في هذا العهد الزاهر.

ودعا الدوسري، المولى عز وجل أن يديم على شعب البحرين جميعا نعمة األمن 
الملك  الجاللة  البالد صاحب  الذي تحقق بشكل ملموس في عهد عاهل  واألمان 

حمد بن عيسى آل خليفة.

المسيرة اإلصالحية أرست قواعد اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي في البحرين
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وأضاف أن التوجيهات الصادرة عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة فتحت اآلفاق أمام مملكة البحرين، إذ إن هذه التوجيهات والرؤى عززت من مكانة 

مملكة البحرين اقتصاديًا ودوليًا.

وأوضح أن جائحة كورونا أزمة جديدة على التاريخ البشري الحديث، إذ إنها ليست موجودة في ذاكرة وخبرات األجداد، 
لكن عندما نرى الحكمة وفن التعامل مع األزمة وتحويلها إلى فرصة في مملكة البحرين بداية من التعامل معها من توجيه 
ودعم إعالمي مكثف وتوعوي والفحوصات المجانية الموجودة هنا وهناك وتوفير اللقاح بشكل سريع لجميع سكان المملكة 
من مواطنين ومقيمين وتحويل األزمة لفرصة. فالتحول الرقمي السريع والدقيق لجميع الخدمات الحكومية دعمني كوني 
رائد أعمال في استمرار العمل دون توقف وفتح آفاق المستقبل نحو توفير الوقت والجهد في التواصل مع الجهات الالزمة.

وتابع: البحرين بالنسبة لي كمستثمر، أرض تحقيق األحالم، فالمملكة تعتبر وطنا وحاضنا قويا لكل حالم وطموح، وكوني 
مستثمرا جذبني إليها موقعها الجغرافي المميز وسهولة الوصول إلى األسواق العربية والعالمية. كما أن القوانين واإلجراءات 
والتسهيالت للمستثمرين والبنية التحتية القوية على جميع األصعدة من اتصاالت ومعامالت بنكية وتوافر جميع شركات 

الشحن الدولي، جميعها توفر عوامل جذب إلى المستثمرين من كل الدول وكل الجنسيات.

الحلواني  التنفيذي لشركة GPS International Dental Company رشيد عدنان  المؤسس والمدير  الشريك  وتوجه 
بالشكر إلى هللا سبحانه وتعالى أوال ثم لجاللة الملك وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوفير 
الفرصة إلى المستثمرين لالستثمار في البحرين، رافًعا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مملكة البحرين وشعبها أدام هللا 

عزها ورفعتها وأمنها وأمانها.

تعلمنا من  قائاًل: طموحي كما  البحرين،  لمملكة  البارين  المستثمرين من األبناء  الحلواني أن يكون هو وغيره من  وتمنى 
القيادة الرشيدة يعانق السحاب وحلمنا كما ارتبطت مملكة البحرين باستخراج اللؤلؤ قديما وصناعة األلمنيوم حديثًا أن ترتبط 
أيضا بصناعة أجود أنواع تركيبات األسنان التجميلية وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم، ناشرين عدوى السعادة والفرح 

واالبتسامة الموجودة على أرض البحرين.

توجيهات جاللة الملك خلقت الفرص واإلمكانات للمستثمرين

قال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة GPS International Dental Company رشيد عدنان الحلواني: قرأت ذات 
كثيرة،  حاالت  في  وتحديات  مشكالت  صور  في  تأتي  واإلمكانات  الفرص  أن  ستوفال  جيم  لسان  على  الكتب  أحد  في  يوم 
ولكنني رأيت تطبيق هذه المقولة بشكل فعلي وعملي من خالل أوامر وتوجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة وولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة".

الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة
 GPS International Dental Company

رشيد عدنان الحلواني 
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توازن أسواق الطاقة
استضافة  من خالل  مكانتها  ترسخ  البحرين  فإن  والغاز،  النفط  وحتى على صعيد 
24 و25  يومي  والغاز  للبترول  والعشرين  التاسع  السنوي  األوسط  الشرق  مؤتمر 
يناير 2022، فالبحرين تخرج من الوباء بطموح جريء وتتطلع إلى مستقبل واعد 
النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة،  النفط والغاز، وهذا ما أكده وزير  لصناعة 
الذي اعتبر المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على واقع ومستقبل صناعة النفط والغاز 
في المنطقة والعالم، وآليات تحقيق توازن أسواق الطاقة في ظل التحديات الناشئة 

عن جائحة "كوفيد 19".

عصر ذهبي آخر
والغاز  النفط  شركات  ورؤساء  التنفيذيين  المديرين  من  نخبة  سيجمع  والمؤتمر 
العالميين  النفط  وتجار  السياسات  وصناع  الحكوميين  المسؤولين  وكبار  العالمية 
وخبراء الطاقة والمحللين ومنظمات الطاقة الرائدة، وسيناقشون موضوعات مهمة 
مثل أسواق الطاقة، والتجارة في الشرق األوسط وتحول األسعار، وتوقعات تداول 
الغاز الطبيعي المسال وأنواع الوقود المستقبلية وتحول الطاقة، أي أنه عصر ذهبي 

آخر لهذه الصناعة.

موقع ذاناشيونال: الطموح الجريء

موقع بلومبيرغ: النمو االقتصادي

موقع ميد: اإلصالح االقتصادي واإلنجاز

موقع زاو االقتصادي: مستقبل الطاقة البديلة

جذب 2.5 مليار دوالر من االستثمار األجنبي 
المباشر بحلول 2023

مواقع عالمية: البحرين تواجه التحديات بجرأة وتسير نحو المستقبل بثبات

اهتمت العديد من المواقع العالمية المتخصصة، ال ســيما في المجال االقتصادي، بنشــر المقاالت والتقارير التي 
ترصــد جهــود مملكــة البحريــن في دعــم اقتصادها، ومن بين تلــك المواقع: بلومبيــرغ، زاو، ذا ناشــيونال وميد.
وبالطبــع هنــاك العديــد من الصحف والمنصــات العالمية التي ألقت الضوء على ما قامــت به البحرين على مدى 
الســنوات الماضية في مواجهة التحديات االقتصادية، ال ســيما في مرحلة الوباء الذي ضاعف تحديات اقتصادات 

العالم بأسره.
وتناول موقع "ذا ناشيونال" التقديرات التي تشير إلى تقلص اقتصاد البالد بنسبة 5.4 % مع انخفاض حاد في 
اإلنتــاج غيــر النفطــي، الــذي تقلص وفًقا لتوقعات صندوق النقد الدولي بنســبة 7 %، إال أن المملكة اتجهت إلى 
طــرح العديد من فرص االســتثمار، وانتهزت فرصة عقد "اكســبو دبي" 2020 للترويــج القتصاد البحرين المتنوع 
كبوابــة فــي الشــرق األوســط نحو االقتصــاد الرقمي، فهذا البلــد يواجه التحديات بجرأة ويســير نحو المســتقبل 

بثبات مؤسس على دراسة الفرص والتخطيط لها.

جذب 2.5 مليار دوالر
ومع إعالن البحرين عن تفاصيل جديدة عن خطتها للتعافي االقتصادي بعد الوباء، التي بموجبها سيتم استثمار أكثر من 30 مليار 
دوالر في البنية التحتية للبالد، تم تقديم خطة مشروعات استراتيجية, وهذا ما يعكس إصرار البحرين على دفع النمو وزيادة فرص 
العمل للمواطنين وجذب 2.5 مليار دوالر من االستثمار األجنبي المباشر بحلول العام 2023، كما زادت الخطة ضريبة القيمة 

المضافة من 5 % إلى 10 %، في خطوة لمساعدة المملكة على موازنة ميزانيتها بحلول العام 2024.
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نعم نعم.. نحب هوا الديره..

لو كانت اصغيره.. مزروعة وسط الهم..

من دون أي حيره.. نفدي ثرى الديره.. بالمال أو بالدم.. 

نعم يا نور عيوني...

نعم يا أحلى ايامي..

نعم يا عمري الغالي.. أمي أبوي اعيالي..

يا أغلى وطن في الدنيا انت يا بحرين...

هالديره ملفانه.. وملفى األياويد..

واألحاسيس  المشاعر  من  بالجميل  الوطنية  األعياد  أيام  تحلو 
فيها  نعيش  أيام  فهي  الوطن،  بحب  المفعمة  واللحظات 
تجاه  السامية  الراقية  المعاني  وكل  والعرفان  والوفاء  اإلخالص 
الوطن، وفي غمرة االحتفاالت بأعيادنا الوطنية، يكسو اللونان 

األبيض واألحمر فضاء ذلك الحب.. 

والشوارع  والميادين  والمرافق  المباني  في  فقط  ليس 
ذلك  من  أعمق  بل  واألزياء،  والمالبس  واألسواق  والمجمعات 
بكثير، وهو مستقر القلوب التي تنبض بالسعادة، وحين يثير 
وعدساتهم،  المصورين  شغف  الشامخ  الغالي  البحرين  بيرق 
فإن الكل يبدو مستعًدا ال للصورة، وإنما للتعبير عن ابتسامة 

الحب ولحظة االمتنان وأجواء غامرة وعامرة بعشق البحرين.

من بين مجموعة الصور الجميلة في هذا التقرير، يعبر المصورون 
فاطمة حبيشي العجمي وفاطمة دشتي ونجاة الفرساني وإيزا 
غيرهم  وبالتأكيد  مرهون  وحميد  موسى  وعباس  عيسى 
ارتباط  له  معنى  صورة  كل  في  يجدون  الذين  المصورين  من 
مع  للمناسبة  توثيق  مجرد  ليست  فاللقطة  المواطنة،  بقيم 
األهل واألصدقاء واألحبة ال سيما األطفال، ففيها غرس لالنتماء 
والمواطنة، وهذا جزء يسير من أثر الصورة من ناحية عاطفيتها 

ورمزيتها.

األبيض واألحمر 
يثيران شغف عدسات المصورين

”نعم يا نور عيوني”... 
لغة الصورة في عشق البحرين

واألهازيج  واألناشيد  األغاني  هي  كثيرة 
الوطنية التي يحفظها الكبار والصغار في 
األعياد الوطنية، إال أن أغنية "ملفى األياويد" 
التي كتبها الشاعر علي الشرقاوي وغناها 
عبدالرحيم  ومحمد  الشيخ  خالد  الفنانان 
ليس  االنتشار،  في  األسد  نصيب  لها  كان 
على صعيد االستماع والترديد فحسب، بل 
الصورة  يالزمان  ولحنها  كلماتها  أصبحت 
بعد  لتنتشر  والتصميم  الفيديو  ومقطع 
ذلك في وسائل التواصل االجتماعي تعبيًرا 

عن الفرحة بالمناسبة الوطنية المجيدة.
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لحظة مؤثرة... قد تأتي صدفة
يشعر المصور العالمي مازن مهدي بسعادة كبيرة حينما يلتقط صوًرا لألطفال وهم يرتدون األزياء الشعبية 
ويحملون علم البحرين، حتى أن بعض صوره في السنوات الماضية خالل األعياد الوطنية، أصبحت ذات انتشار 
عالمي، كونه يعمل مع عدد من الوكاالت العالمية، وكم هو جميل، كما يقول مازن، أن نرى صورة تنتشر في 
البحرين وهم يجسدون لحظة سعادة في احتفالهم بوطنهم األم..  العالمية ألطفال  مواقع وكاالت األخبار 

إنها لقطة مؤثرة، قد تأتي صدفة، لكن األبيض واألحمر يحمالنها على خارطة العالم.

أزياء وأعالم ومواقع
واألمهات  اآلباء  من  الكثير  يحرص  عام،  كل  في 
المناسبة،  على تجهيز زي جديد ألطفالهم بهذه 
فيما  بأحجام مختلفة،  البحرينية  األعالم  توفير  مع 
األطفال  لتصوير  عروًضا  المصورين  بعض  يقدم 
في أجنحة أو مواقع أو زوايا معدة لمناسبة العيد 
في  اآلخر  وبعضها  البيوت  في  بعضها  الوطني، 
المجمعات التجارية والحدائق، وكانت هذه الصورة 
منتشرة حتى العام 2019 أي قبل جائحة كورونا، إال 
أنها تعود هذا العام بفضل اهلل سبحانه وتعالى، 

وبالدنا وكل البلدان في خير وأمان.

أوسمة بزهوة األعياد
وذكرى  المجيد،  الوطني  العيد  ذكرى  في 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  تولي 
ومع  الحكم،  مقاليد  خليفة  آل  عيسى  بن 
لم  الرقمي،  اإلعالم  وسائل  في  الكبير  التطور 
في  أي  السابق،  في  كانت  كما  األوضاع  تعد 
سبيل  على  والتسعينات  الثمانينات  فترة 
في  إال  الصورة  مشاهدة  يمكن  لم  إذ  المثال 
االستمتاع  يكن ممكنا  ولم  والمجالت  الصحف 
إال من خالل شاشة  المتلفزة  المواد  بمشاهدة 
اإللكترونية  المواقع  ظهور  فمنذ  التلفزيون، 
في العام 2009 وحتى اليوم مع التطور السريع 

والمتتابع للمنصات والحسابات، فإن المصور الخبير عبدعلي قربان يرى أن الكم الهائل من 
الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بالمناسبة ال حصر لها، بل ويتنوع إبداع الصغار والكبار، 
سواء من المحترفين أم الهواة في رفع الصور والفيديوهات في منصاتهم، وبهذا تنشط 
#العيد_الوطني_ "#عيدي_يا_بالدي،  داللية  عبارات  من  تحمله  بما  "الهاشتاق"  األوسمة 
األوسمة  من  الكثير  وغيرها  #بلد_روحي،  #تبين_عيني،  #نحب_هوى_الديرة،  البحريني، 
ولربما  الكتب  عناوين  أو حتى  القصائد  أو  األغاني  أو  الوطنية  المقوالت  من  المستوحاة 
اختار البعض وسًما خاًصا به، لكن في النهاية، يستمتع الجميع بهذه المواد ونعيش كلنا 

زهوة أعيادنا الوطنية.
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طابع وأنماط األداء
والعرضة فن من فنون الدعوة للسلم أو الحرب، وقد تكون العرضة ذات جذور اجتماعية تضرب بقدمها حتى تصل إلى 
العصر الجاهلي الذي تميز بالعصبيات القبلية والحروب والغزوات. ومع انتقال وترحال القبائل العربية من شبه الجزيرة 
العربية خصوًصا من منطقة نجد، كما يوثق الكاتب والمؤرخ البحريني خالد عبدهللا خليفة، فإن هذا التراث القبلي قد انتقل 
بالضرورة إلى أماكن أخرى، ومن خالل عملية البحث لدى القبائل عن الماء والمرعى وعن األماكن األكثر أمنا فقد تفرقت 
تلك القبائل مبتعدة عن مركزها األساس، ومن ذلك هجرة قبائل الـ "عتوب" من شبه الجزيرة العربية إلى الكويت والبحرين 
وتفرق باقي القبائل في أماكن مختلفة فيما يعرف اآلن بمنطقة "الخليج العربي"، لذلك فإن لكل منطقة تراثها الخاص الذي 
يتميز بسمات خاصة تعكس طابع المزاج الشخصي والتفرد القبلي الذي ينعكس بالضرورة على أنماط اآلداء، بحيث تبدو 

هناك بعض االختالفات البسيطة في نوعيته تختلف من منطقة إلى أخرى.

الهجرات كعامل لالنتشار
ويرى الشاعر والراوي واإلعالمي المهتم بالتراث والتدوين الشعبي الشيخ عيسى بن خليفة آل خليفة أن العرضة فن من 
الفنون التراثية القديمة يقام في المناسبات المهمة، وهي عبارة عن أداء رجولي يختص به أهل الخليج العربي، وقيل إنها 
استعراض رجالي حربي تقوم به القبائل العربية قبل وبعد الحروب فيما مضى. والعرضة، ذلك الفن القديم، قيل إنه من 
بقايا استعدادات القبائل للحرب في الجاهلية، ويقال إن العرضة منبعها نجد، وكانت مختصة بقبائل عنزة الشهيرة التي يعود 
إليها أصل حكام الخليج العربي مثل آل خليفة وآل صباح وآل سعود، ومن بعد ذلك انتشرت العرضة في أقطار الخليج 
بسبب الهجرات التي قامت بها بعض القبائل، حيث اختلفت مسمياتها من منطقة 

إلى أخرى. 

سمات ”عرضة” أهل الخليج
"عرضة  تسمى  السعودية  وفي  "عرضة"  تسمى  وقطر  والكويت  البحرين  في 
نجدية"، وأخرى تسمى "العرضة الجنوبية" وهي تختص بأهل الحجاز والجنوب 
والـ  "عيالة"  الـ  فتسمى  اإلمارات  في  أما  واألداء،  اللحن  في  بالسرعة  وتتميز 
أيًضا، وفي عمان  "الرزيف"  بـ  البحرين  في  كانت تسمى سابقًا  "رزيف"، كما 
ثابت يكون من خالل صفين متقابلين  تقليد  العرضة  أداء  الـ "رزفة". إن  تسمى 
بعيدين عن بعضهما البعض. هذان الصفان يسميان صفوف الـ "شيالة" ويقابل هذه 
الصفوف رجل يلقنهم القصيدة يسمى الـ "شيال"، كما يوجد كذلك األفراد الذين 
يضربون على الدفوف والطبول، واألدوات المستخدمة في فن العرضة تختلف من 
منطقة إلى أخرى، ففي البحرين وقطر تستخدم طيران وطبلين والطوس، أما في 
السعودية والكويت فيستخدمون الطبل النصيفي، وهو عبارة عن نصف طبل يربط 
في اليد ويضرب به، كما أن هناك صفا لألسلحة النارية المسماة الـ "مقاميع" أو 
الـ "تفجان" وهي نوع من البنادق القديمة المتوارثة، يقودهم رجل يسمى "راعي 
الـ  أداء  أثناء  بالسيوف  يلعبون  الذين  الرجال  الوسط  في  يوجد  كما  المعقودة"، 

"رزيف" أي الرقص بالسيف في العرضة.

منها الميداني والحربي والقفلة والمشاية

”رقصة العرضة”
تراث عريق يـبهج أعياد الوطن

علــى إيقــاع الطبول وتمايل الصفوف بخطوات إلــى األمام متناغمة مع اإليقاع وحركة 
السيوف والبنادق، يكرر الكورال أبيات رقصة العرضة التراثية في بهجة أجواء األعياد 
الوطنيــة لمملكة البحريــن، فهذا الفن التراثي العريق تطور مع الزمن محافًظا على 
معانيــه التــي ارتبطــت بالحــرب ثم أصبح جــزًءا من مالمــح ومباهج االحتفــال باألعياد 

الوطنية والمناسبات كلمحة من مالمح الماضي.
العرضة، ال سيما البحرينية منها، لها شعرها الحماسي وسيوفها وطبولها وإنشاد 
الصفــوف مــع حملة الراية أو البيرق، وحســب جامعي التــراث ومؤرخيه، فإن هذا الفن 
يزيــد عمــره علــى 200 عــام منــذ بداية حكــم آل خليفة الكــرام في العــام 1783، وله 
ألوان عدة منها الميداني والحربي والبداوي والمشــاية والقفلة، وقصائده )شــيالته( 
عربية وغالبها شــعبي نبطي، ولربما تعددت أســماء العرضة في كل دولة من دول 
الخليــج بخصائــص فــي قصائدهــا وإيقاعهــا، إال أن الفــرق قــد يبــدو طفيًفا جــًدا، أما 

العرضة البحرينية والسعودية النجدية فتكادان تكونان متطابقتين.
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شهد إسحاق مصورة رياضية 

آفاق  أمام  نفسي  وفتحت  الرياضي،  التصوير  وهو  واحد  مجال  في  واإلعالمي  الرياضي  وطموحي  شغفي  دمجت 
التجربة، وذلك بعد حصولي على شهادة اإلعالم من جامعة البحرين. أنا شهد التي تعشق التحدي، فبالتحدي والشغف 
استطعت توظيف مهاراتي في تصوير جميع األلعاب الرياضية، ودخلت جميع المالعب الرجالية. كوني شابة بحرينية 
طموحة فإنني أحمل شمعة التحدي التي أمدتني وصقلتني بقوة لرفع اسم هذا البلد عاليًا، جميعنا أرقام، لكن عليك أن 
تكون رقما مؤثرا في هذا البلد، فنحن جميعنا بدأنا من مملكة البحرين وسنواصل المسير فيها لرفع اسمها، وكل عام 

ومملكة البحرين وقيادتها وشعبها بخير. 

حوراء محمد خريجة إدارة أعمال 

طموحي.. طموح أي شابة بحرينية تسعى خلف تطوير نفسها لتطوير بلدها، ومن منبر "البالد" أشد على أيادي 
شبابنا وشاباتنا لنسعى وراء تحقيق كل أحالمنا، وأحب أن أوجه رسالتي، أننا باإلرادة والعزيمة بالتأكيد سنرفع 

اسم الوطن، وكل عام ومملكة البحرين قيادة وشعبا بألف خير..
 

كلمات للشباب البحريني
بمناسبة األعياد الوطنية

وجه عدد من الشباب البحريني رسالة عبر برنامج "مجتمع البالد" الذي بثته صحيفة "البالد" بمناسبة األعياد 
للدعم  وامتنانهم  شكرهم  عن  معبرين  االحتفاالت،  هذه  بمناسبة  كلمات  البحرين،  مملكة  في  الوطنية 
الموجه من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإليكم بعضا من هذه الكلمات... 

شيماء علي باحثة قانونية 

تحتفل مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد الذي يشكل نصف قرن من اليوم، وباعتباري رئيسة اللجنة اإلعالمية بجمعية الحقوقيين 
البحرينية وباحثة قانونية، أشد على أيدي الشباب البحريني على اإلنجازات كافة التي قاموا، والتي يتطلعون للقيام بها في المستقبل، 
والتي تشد على أيدي الشباب من خالل جملة التشريعات والقوانين والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد الملك المفدى، حيث يمنح الفرص المعطاة للشباب لتشكيل البحرين الجديدة والتي نفتخر بتاريخها وحاضرها ومستقبلها.
يعتبر شهر ديسمبر شهر العطاء وشهر تحقق فيه اإلنجازات، ومن خالله يكرس الجميع مبادئه وطاقته وحبه الوطني، وباعتبارنا شباب 
البحرين نشد على أيدي الشباب للتطلع إلى مستقبل جديد. شهر ديسمبر هو شهر العطاء وشهر المكتسبات، وباعتباري باحثة قانونية 
أتمنى لمستقبل البحرين الحقوقي والقانوني االزدهار، وعليه نشد على أيدي الشباب البحريني في أن يمضي قدًما في هذا المجال ونسعى 
ونتطلع إلنشاء البحث القانوني والحقوقي؛ لتكون البحرين نقطة االنطالقة في الواقع القانون والتشريعي والحقوقي، وكل عام والبحرين 

بألف خير.
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ابتسم وأنت تتخيل

في ربوع تركيا يحلو للمشــاعر أن تترجم كلماتها.. لذلك كتبت خديجة 
الــوردي "عليك أن تؤمن بشــيء جميل قادم.. ارســمه.. دونه.. حدث 
نفســك عنه.. ابتســم وأنت تتخيله.. اربطه بدعائــك، فالذين ال يؤمنون 
بشيء قلوبهم خاوية". وألن في السفر وعبره وبين لحظاته ألقا خاصا 

بالنسبة لخديجة، فأجمل ما يكون األمر حين تنساب المفردات شفافة.

شتوية الكويت الباردة

تعود فاطمة ســالم إلى شهر ديسمبر من العام 2019 حيث اختاروا 
دولــة الكويت لقضاء إجــازة العيد الوطني. تقــول: وصلنا الكويت 
في يوم شــتوي بارد جــًدا.. وبدأنا التجوال في البلد الجميل حســب 
البرنامــج المعد مســبقا.. أجمل ذكرى إلى اليــوم كل ما نذكرها أو 
نشــاهد الفيديوهات نضحك مــن أعماق قلوبنا حيــن زرنا النافورة 
الراقصــة، وكان المطــر الخفيف يهطل ونحن مســتمتعون، وفجأة 
انهمــر المطــر وهبــت رياح قوية ورعــد وبرق وكنــا بعيدين عن 
الســيارة.. ركضنا وكأننا في سباق حتى وصلنا إلى السيارة مبللين 

نرتجف من شدة البرد، ومع ذلك ضحكنا وكنا في غاية السرور.

"تتعطر الذكريات مع من نحب ال ســيما حين نســافر إلى بلد 
نحبه، فتلك الذكريات تمثل حالة من التجديد المفعم بمذاق 
األمــل والتفاؤل واالبتســامة".. تلك كانت عبــارة نجالء قريص 
في اســتطالعنا عن خواطر السفر بالنسبة للسيدات، حيث 
تشــير إلــى أن الســفر إلــى العتبــات المقدســة هــي الوجهة 

المفضلة لها.

تقــول: تجمعنــي الكثير مــن الذكريات لكن أجملها حيــن نكون مع من 
نحــب من األهــل واألصدقــاء واألقارب، ثمــة روحانية نســتمد منها 
المعانــي الجميلة في تلــك األماكن التي تمأل القلــب والروح بجرعات 
إيمانيــة رائعة، تبقى معنا إلى األبد.. في الســفر، قد نكتشــف ذاتنا، أو 
ربما نكتســب خبرة في الحياة، لكن األجمل أن نتعلم من رحلة سفر أن 

حولنا أناس نحبهم ويحبوننا.. تك نعمة من هللا سبحانه وتعالى.

في السفر... 
تحلو الخواطر 

بذكرياتهن

اللحظات الجميلة 
تبقى زاهية

شالالت وجبال ”فالم”

وحيــث الطبيعة الســاحرة والمناظر الخالبة في النرويــج، اختارت هديل 
كمــال الدين لقطة مــع ابنها بدر فتقــول: "زرت النرويج مــع العائلة عام 
2017 وكانت ضمن رحلة بحرية في باخرة انطلقت من هولندا.. النرويج 
مــن الــدول التي تبقى في الذاكرة ومن يزور النرويج لن يســتطيع مقاومة 
فكــرة أن يعــود لها من جديــد، أما منطقتــي المفضلة كانــت flam حيث 

الشالالت والجبال الخضراء والقدرة اإللهية في خلق الجمال.
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طعم ”ليالي الحب” في عّمان

ألنهــا كاتبــة وأديبة، اختارت علياء الموســوي هذا النص كتحفــة أدبية نختتم بها 
فكتبت: الســفر هو رحلتك الخاصة نحو اكتشــاف الدهشة والبعد عن المألوف. أن 
تســافر يعني أن تفتح قلبك بل حواســك كلها نحو الحياة بكل تفاصيلها الجديدة، في 
الســفر هناك شيء دائما ينتظرك ليحاكي أفكارك كلها بال استثناء، فأنت في بداية 
الرحلة لســت فقط اللتقاط صور )السلفي(، إنما لالســتعداد للطيران فوق السحب 

ومشاهدة مباشرة وحصرية ألجمل اإلطالالت الكونية.

إنها رحلة إلى المملكة األردنية الهاشــمية يونيو 2019.. حملتني بين يديها بدالل 
مفــرط.. وصلت فكانت األغنية الشــهيرة "على دلعونا هوا الشــمالي غير اللون" 
تســتقبلني بكم وافر، فعال كيف تقاوم ســحر هبوب تلك الريح اللطيفة وهي تداعب 
روحك وجسدك، وأنت خليجي األصل ال تشهد إال فصاًل حاًرا طوال معظم شهور 

السنة..؟ أخذنا التاكسي نحو الفندق وابتدأت أحلى الرحالت حينها. 

أول المستقر كان أحضان صديقتي "فرح" التي ذوقتني طعم المنسف األصيل من 
مطعم القدس الشــهير، لتأخذني بعدها إلى السوق الشــعبية وجولة مكثفة نحو أهم 
األماكن منها الجامع الحسيني الكبير الذي يقع وسط البلد، دخلته فوجدته ال يختلف 
عن بقية المســاجد عندنا، يحمل طابع القدســية والســكينة، محاطًــا بآيات قرآنية، 

مكسوا بأصوات األدعية والتضرعات الخاشعة. 

فــي اليــوم الثاني نزلنا الســوق مجدًدا، لفتنــي منظر بائع الكتــب على الرصيف، 
فانعطفنا نحوه واشــتريت حينها ثالثة كتب.. في عّمان ستشــاهد وأنت تمشي هذا 
المشــهد كثيًرا، ففي كل زاوية هناك ينتظرك كشك للكتب المتنوعة في المضمون 
والشــكل والســعر أيًضا، بعدها تمشينا قلياًل باتجاه شــارع الريبو، ألجد بيت نوفة 
ينتظرنــي بلهفــة، بيــت يضج بالجمــال والرقي.. تعــود ملكيته إلــى الدكتور حنا 
القســوس والذي ورثه ابنه الســيد زيد القسوس وزير السياحة واآلثار في األردن، 

والذي نذر البيت بكامل ذاكرته للثقافة والفن.

خمســة أيــام قضيتها في عّمــان، بين أصوات أبواق ســيارات األجــرة، وحرارة 
الدبكات الشــبابية الحماسية وفتنة الورود التي تالحقني كلما أدرت وجهي صوب 
أي ناحيــة، فــال يمكن لي أن أنســى طعم الدراق الغني برائحــة الحقول، وال لون 
القهــوة الحاضرة بصوت "ســميرة توفيــق"، لتكون مقدمة دائًما للنشــامى وكرام 

القوم.. عّمان طعم ليال الحب وأول وجهات النظر.

في جامعة وسترن

كانت الســعادة كبيرة وفرحتهــا ال يمكن أن توصف، فعندما 
تخرجــت زينــب أحمد مــن جامعة ويســترن لتنــال درجة 
الماجســتير، جــاءت الصور لتتحدث عــن مرحلة مهمة في 
حياتها، إال أنها أحبت تلك البالد ألنها تعني لها محطة جميلة 
وعالمة فارقة، وتبقــى خواطرها وذكرياتها تتجدد ليس في 

الصورة فقط، بل في مشاعرها ومداها العميق في القلب.

طرابزون.. باقة األمنيات

ترسل باقة أمنيات جميلة من طرابزون في تركيا، فال شيء 
يضاهي السفر مع األهل والصديقات بالنسبة لسكينة يونس.. 
هناك بضعة أيام من الزمن كفيلة بأن تجعل اإلنســان يشــعر 
بنعــم هللا ســبحانه وتعالى وأعالهــا الصحــة والعافية.. في 
طرابــزون يحلو لــك أن تنعش قلبك وروحــك في كل وقت 
وتمتــع الناظر بجميل صنع هللا جل وعال.. وبين هذا وذاك، 

تمنح نفسك فرصة ألن تجدد الجمال بداخلها.

حكايات ال تمل سماعها

يمثل الســفر بالنســبة لجميلة نجــف عالًما ال 
يمكن مقاومة شــغفه، فهــي تمتلك فن ومهارة 
ومعلومــات المرشــدة الســياحية التــي تضع 
المســافرين معها في أجواء خاصة، ال ســيما 
في الوجهــة التي تحبها أال وهــي "أوزنغول 

- تركيا"..
كل الزوايــا في أوزنغول وكذلــك طرابزون 
لها حكاية بالنســبة لجميلة.. الناس.. الطعام.. 
األنهــار  واألوديــة..  الجبــال  النســمات.. 
والغابــات، ومعهــا ثمــة صباحــات مبهجــة 
ومســاءات لطيفة، وفي دفتر الذكريات الكثير 

ليقال من حكايات ال تمل سماعها.
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إليك طرق منزلية عدة تساعد في التخلص من االنتفاخ أسفل العينين: 
 الماء

السر األساس في التخلص من انتفاخ أسفل العينين هو شرب الماء.
داخل  السوائل  احتباس  يقل  الالزم  بالشكل  رطبًا  الجسم  يكون  عندما 
الجسم، وهو من األسباب المسببة لظهور االنتفاخات أسفل العينين، كما 

أن الماء يساعد الجسم في التخلص من السموم المختلفة.
لذا تأكد من تشربك 8 أكواب من الماء على األقل يوميًا، وقلل من تناول 
الملح الذي يعمل على زيادة خطر احتباس الماء داخل الجسم، وحاول 

التقليل من تناول الكافيين.

 الكمادات الباردة
أسفل  واالنتفاخ  التورم  تقليل  في  الباردة  الكمادات  تساعد  أن  يمكن 

العينين، ما عليك سوى اتباع الخطوات االتية: 
 لف الثلج في منشفة نظيفة، أو بللها بالماء البارد.

 اجلس وضع المنشفة المبللة على الجلد تحت وحول عينيك لبضع دقائق 
مع الضغط بلطف.

 استمر في ذلك لمدة 20 دقيقة.

 المالعق الباردة
هي طريقة بسيطة ولكنها فعالة جًدا، وتساعد في شد الجلد أسفل العينين 
االنتفاخات،  من  تخليصك  بهدف  المنطقة  في  الدموية  األوعية  وإراحة 

بإمكانك تطبيق هذه الطريقة من خالل اتباع الخطوات االتية: 
 ضع مالعق معدنية في الثالجة لمدة 10 - 15 دقيقة.

 قم بوضع الملعقة الباردة أسفل عينك حتى تصبح دافئة.
 استبدلها بأخرى باردة حتى تشعر بأن االنتفاخ قد زال.

 أكياس الشاي
يساعد  فكالهما  األسود،  أو  األخضر  الشاي  أكياس  استخدام  بإمكانك 
في التخلص من االنتفاخ أسفل العينين، حيث يحتوي الشاي على مادة 
الكافيين التي يمكن أن تخترق الجلد، وتساعد في التقليل من التورم في 

منطقة أسفل العينين وتزيد من الدورة الدموية.
والستخدام أكياس الشاي عليك اتباع الخطوات االتية: 

 ضع أكياس الشاي المستخدمة في الثالجة لمدة 30 دقيقة.
 استلِق وضع األكياس على جفونك لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.

 كرر هذه الخطوات مرات عدة خالل اليوم.

 شرائح الخيار
أسفل  انتفاخ  من  التخلص  في  الفعالة  الطرق  من  يعد  البارد  الخيار  إن 
التي  القابضة  والخصائص  الخيار  في  الموجودة  فاالنزيمات  العينين، 

يتمتع بها تساعد في شد الجلد والتقليل من االنتفاخات في المنطقة.
إزالة  في  يساهم  أن  شأنه  من  الخيار  استخدام  بل  وحسب،  هذا  ليس 
السواد تحت العينين والتجاعيد أيًضا. بإمكانك استخدام الخيار من خالل 

الخطوات االتية: 
 قم بتقطيع الخيار بقطع سميكة.

 ضع هذه القطع في الثالجة لمدة 10 دقائق.
 استلِق وضع قطع الخيار على جفونك لمدة 10 دقائق.

 كرر التجربة مرات عدة في اليوم.

 بياض البيض
من  والتخلص  البشرة،  شد  في  تساهم  بخصائص  البيض  بياض  يمتاز 
في  التجاعيد  منع ظهور  في  إلى دوره  باإلضافة  العينين،  أسفل  انتفاخ 

المنطقة. الستخدام بياض البيض عليك القيام بما يأتي: 
 قم بفصل بياض البيض عن الصفار وضعه في وعاء.

 قم بخلط بياض البيض حتى تحصل على مزيج متماسك القوام.
 استخدم فرشاة لوضع بياض البيض أسفل عينيك ودعه يجف.

 اتركه لمدة 15 دقيقة وكرر هذه التجربة يوميًا.

 البطاطا
أسفل  انتفاخ  التخلص من  فعالة في  تماًما كالخيار، فهي  البطاطا  تعمل 
تعمل  لاللتهاب  يمدها بخصائص مضادة  فيها  الموجود  فالنشا  العينين، 
كما  البطاطا  استخدم  العينين.  أسفل  الموجودة  االنتفاخات  عالج  على 

اآلتي: 
 قشر البطاطا واغسلها وجففها.

 اعصر البطاطا حتى تحصل على عصارتها وضعها في قطعة قماش 
نظيفة.

 ضع قطعة القماش على جفنك دقائق عدة.
 كرر العملية مرات عدة حتى تتخلص من االنتفاخ.

يمكن أن تساعدك النصائح اآلتية أيًضا على التخلص من االنتفاخ أسفل 
العينين: 

 قلل من السوائل قبل النوم.
 قلل من تناول الملح في نظامك الغذائي.

 احصل على قسط كاف من النوم.
 ارفع رأسك قلياًل أثناء النوم.

 توقف عن التدخين.
المواد  لديك من خالل تجنب  الحساسية   اعمل على تخفيف أعراض 
المسببة للحساسية قدر اإلمكان، وتجربة أدوية الحساسية المتاحة دون 

وصفة طبية.

نصائح سريعة للتخلص من 6
األكياس تحت العينين

أسفل  االنتفاخ  من  تعاني  أنك  وتالحظ  األحيان  بعض  في  تستيقظ  قد 
منزلية  طرق  إليك  لذا  أحياًنا،  ا  محرًجً يعد  وقد  مزعج  األمر  هذا  عينيك، 

وفعالة للتخلص من انتفاخ أسفل العينين.
أو  البكاء،  منها  مختلفة،  ألسباب  العينين  أسفل  انتفاخا  أحياًنا  تالحظ 
أو  الحرارة،  درجات  التغيير في  أو حتى  الجسم،  الهرمونية في  التغييرات 

قلة النوم، فكيف يمكنك التخلص من انتفاخ أسفل العينين منزلًيا؟
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Rouge Allure Laque
Chanel من Rouge Allure Ink Fusionو

مجموعة من 12 لونًا جديًدا فريًدا من المؤكد أنها ستصبح مناسبة 
لكل زمان. بلمسة واحدة، ينساب أحمر الشفاه الذي يدوم طوياًل في 
هذه المجموعة الجديدة على منحنيات شفتيك، ما يمنحها لونًا وكثافة.

Playtint
باللون  والخدود  الشفاه  ملون  ينساب 
لون  إلضفاء  بسالسة  الفاتح  الوردي 

آسر يدوم طوال اليوم.

Tinted Love من شارلوت تلبوري
الحب  بجمال  يرتقي  االختيار  وسهل  االستخدام  سهل 

للجميع وفي كل مكان.

Le Rouge Sheer Velvet 
أحمر شفاه دائًما ما سيبقى مختلفًا، وخاطفًا لألنظار.

 أفضل خيارات أحمر الشفاه... جربيها!
اختاري ما  الجمال.  أبرز وأرقى خبراء  الشفاه من  لشفاه جميلة وجذابة، نقدم لك خياراتنا ألحمر 

يناسبك، وكوني األجمل واألرقى في مناسباتك المختلفة... 
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إطالالت مختلفة لتنسيقها مع 
 ba&sh 6بوت

بوت كاتلين سويدي بطول الكاحل، تصميم أنثوي ممزوج بالتأثيرات 
 ba من  الماهوجني  البني   Caitlin الكاحل  حذاء  العصرية.  الغربية 
sh & مصنوع من جلد شمواه ناعم ومرن. ارتديه مع كل شيء، من 
إلى  الضيقة  التنورة  ومن  الضيق،  الجينز  إلى  الساق  واسع  البنطال 

الفستان البوهيمي.
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أجمل العباءات 
أناقة  ستمنحك  مختلفة  بتصاميم  شرقية  عباءات  هنا  من  تخيري 
أمسياتك  لتناسب  المتأللئة  باألحجار  المزينة  منها  بالرقي،  تفيض 

المميزة، ومنها البسيطة الناعمة لتناسب إطالالتك خالل النهار.
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بابا غنوج

• حبتا باذنجان
• ملعقة كبيرة ثوم مهروس

• ملعقة صغيرة ملح
• ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

• نصف ملعقة صغيرة كمون
• ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم

• 3 حبات فلفل رومي أخضر مفروم
• عصير ليمون حامض
• ملعقة كبيرة خل أبيض

• طحينة 

المكونات

وأدخليه  فرن  صينية  في  الباذنجان  ضعي   •
 200 حرارة  على  مسبقًا  محمى  فرن  إلى 
كان  إذا  ينضج.  حتى  واشويه  مئوية  درجة 
أفضل  على  تعرفي  منه  كبيرة  كمية  لديك 

طريقة لحفظ الباذنجان.
• ارفعي الباذنجان من الفرن، قشريه وضعيه 

في وعاء واهرسيه بواسطة شوكة طعام.
الفلفل  البقدونس،  البهارات،  الثوم،  • أضيفي 

الرومي، عصير الليمون، الخل والطحينة.
• قلبي المكونات جيًدا حتى تتجانس.

الخطوات

سلطة الكينوا والجرجير

• نصف كوب كينوا مغسولة
• 4 حزمات جرجير مفروم

• نصف كوب فجل مقطع إلى شرائح
• كوب طماطم مقطعة إلى شرائح

• نصف كوب خيار مقطع إلى شرائح

مقادير الصلصة: 
• 5 مالعق كبيرة زيت زيتون

• ملعقة كبيرة عسل
• 5 مالعق كبيرة عصير ليمون حامض

• ملعقتان كبيرتان خل بلسميك
• 3 مالعق كبيرة دبس الرمان

• 4 فصوص ثوم مهروس

المكونات

الكينوا  ضعي  متوسطة،  نار  على  قدر  في   •
واغمريها بالماء. اتركيها على النار لـ10 دقائق 

ثم ارفعيها. صفي الكينوا واتركيها تبرد.
عصير  العسل،  الزيت،  ضعي  وعاء،  في   •
والثوم.  الرمان  دبس  البلسميك،  خل  الليمون، 

اخلطي المكونات حتى تتجانس الصلصة.
الجرجير،  الكينوا،  التقديم، ضعي  وعاء  في   •

الفجل، الطماطم والخيار.
والخضار.  الكينوا  إلى  الصلصة  أضيفي   •

اخلطي المكونات حتى تتداخل.

الخطوات
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• ضعي السكر والماء في قدر صغيرة الحجم على نار متوسطة، وقلبي حتى يذوب السكر، 
ثم أضيفي شريحة من الليمون، واتركي الخليط على النار حتى يغلي ويصبح كالقطر، ثم 

ارفعيه عن النار، وأضيفي ورقات عدة من النعناع. 
• اتركي شراب السكر جانبًا حتى يبرد تماًما. 

• قطعي البرتقال والليمون إلى أنصاف عرضية بواسطة سكين حادة. 
• اعصري البرتقال والليمون بواسطة عصارة الحمضيات، وضعي العصير في زجاجة 
معقمة ونظيفة، ثم أضيفي شراب السكر إليه، وأغلقي الزجاجة، وحركي العصير قلياًل حتى 

تختلط المكونات مع بعضها. 
• حضري أكواب التقديم، وضعي بعض مكعبات الثلج في كل منها، ثم وزعي القليل من 

أوراق النعناع، ثم اسكبي العصير، مع مراعاة ملء ثلثي األكواب. 
• املئي الجزء المتبقي من األكواب بالمياه الغازية، وقدميها مباشرة.

الخطوات

عصير البرتقال بالليمون والنعناع

• كوب سكر
• نصف كوب ماء

• 10 برتقاالت
• 5 حبات كبيرة من الليمون

• 6 أكواب ماء الصودا، أو المياه الغازية 
• كوب أوراق نعناع أخضر

المكونات

شوربة بيضاء بالدجاج والذرة

مكعبات  إلى  ومقطع  مسلوق  دجاج  صدر   •
)300 غرام(

• كوب ذرة مسلوقة
• 3 أكواب مرق دجاج

• كوب حليب
• ملعقة كبيرة عصير ليمون

• ملعقة كبيرة نشاء الذرة
• ملعقة صغيرة صلصة صويا

• بيضة
• 3 مالعق كبيرة ماء

• في قدر على نار متوسطة، ضعي الذرة، الدجاج، مرق الدجاج، الحليب 
وعصير الليمون.

• اتركي المزيج على النار دون أن يغلي.
المزيج  إلى  الخليط  أضيفي  ثم  والماء  الذرة  نشاء  اخلطي  وعاء،  في   •

السابق. اخفقي المزيج حتى الغليان.
• أضيفي صلصة الصويا والبيض. اخفقي المزيج حتى يتجانس. اتركي 

القدر على النار لدقيقتين ثم قدمي الشوربة ساخنة، وألف صحة.

الخطوات
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المانتي التركي

• 500 جرام لحم مفروم
• كوبان من الدقيق
• كوب لبن زبادي

• بيضتان
• بصلة مفرومة

• معلقتان كبيرتان زيت
• معلقة كبيرة ثوم مهروس

• معلقة صغيرة ماء
• معلقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

• ½ معلقة صغيرة ملح
• ½ معلقة صغيرة ملح

• ¼ معلقة صغيرة فلفل أسود

المكونات

• اخلطي الدقيق مع الملح.
باليد  جيدا  واخلطي  الماء  وملعقة  البيض  أضيفي   •
طرية  عجينة  تتكون  حتى  العجن  طريقة  على 

متماسكة.
• غطي العجين واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى يرتاح.

والفلفل  والملح  المفروم  اللحم  مع  البصل  اخلطي   •
حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج مثل الهريس.
على  العجين  مدي  ثم  نصفين  إلى  العجين  قسمي   •
سطح مرشوش دقيق بشكل مستطيل وافردي العجين 

لسماكة رقيقة جدا ثم قطعي مربعات صغيرة.
• ضعي في كل مربع من العجين حوالي ملعقة كبيرة 
العجين  أطراف  وأغلقي  والبصل  اللحم  حشوة  من 

على شكل حزمة صغيرة.
• ضعي العجين المحشو في طبق مرشوش بالدقيق.

الفلفل األحمر  الزيت في مقالة ثم أضيفي  • سخني 
المطحون وقلبي حتى يتحمص قليال ثم أزيلي المقالة 

عن النار واتركي الفلفل ليبرد.
• أضيفي الثوم المهروس للبن الزبادي واخلطي.

ثم  يغلي  حتى  واتركيه  قدر  في  وملحا  ماء  • ضعي 
أضيفي قطع العجين المحشوة للماء واتركيها لمدة 20 

دقيقة تغلي حتى تنضج ثم صفيها وضعيه في طبق.
فوق  الثوم  مع  الزبادي  اللبن  صوص  أضيفي   •
المانتي ثم وزعي الفلفل األحمر مع الزيت وقدميها.

الخطوات

كرات اللحم بصلصة الكرز

• كيلو لحم مفروم
• كوب بقسماط مطحون

• 3 فصوص ثوم مهروسة
• بصلة صغيرة مفرومة ناعًما

• بيضة
• معلقة صغيرة ملح

• ½ معلقة صغيرة فلفل أسود

مقادير الصلصة
• ¾ 1 كوب حشوة كرز جاهزة

• ثلث كوب مرق دجاج
• ثلث كوب خل تفاح

• ¼ كوب صلصة الستيك الجاهزة
• معلقتان كبيرتان سكر أسمر

• معلقتان كبيرتان صلصة صويا قليلة الملح
• معلقة صغيرة عسل

المكونات

• سخني الفرن على حرارة 200 درجة مؤوية.
اآلتية  المكونات  أضيفي  اللحم:  لكرات   •
وفرم  والبيض  والبصل  المطحون  )البقسماط 
الثوم والملح واللحم( إلى وعاء، مع الخلط جيًدا. 
بوصة  بحجم  كرات،  هيئة  على  الخليط  شكلي 
الفرن  صينية  على  الكرات  وزعي  منها.  لكل 
المدهونة بالزيت، أدخليها الفرن من 11 إلى 13 
دقيقة، مع مالحظة نضوجها التام. بعد انقضاء 
الوقت المذكور ضعي كرات اللحم المطهوة بعد 

ذلك على مناديل المطبخ الماصة.
• للصلصة: أضيفي مكونات الصلصة إلى قدر، 
المستمر،  التحريك  مع  متوسطة،  حرارة  على 
الحرارة،  اخفضي  عندئذ،  الغليان.  حتى  وذلك 
مع  دقائق،  لثالث  مجدًدا  المكونات  واغلي 

مالحظة سمك قوام الصلصة.
• ضعي كرات اللحم في الصلصة، مع التحريك 

برفق لدقائق.

الخطوات
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حلى السميد

مقادير الطبقة األولى: 
• 4 مالعق كبيرة زبدة على حرارة الغرفة

• كوب سميد 
• كوب حليب سائل 
• كوب قطر ساخن

مقادير الطبقة الثانية: 
• كوبان من الحليب السائل 

• ملعقتان كبيرتان نشاء
• 3 مالعق كبيرة سكر

• ملعقة صغيرة خالصة فانيليا
• ملعقة كبيرة زبدة على حرارة الغرفة

المكونات
• لتحضير الطبقة األولى: في مقالة واسعة على نار متوسطة، ذوبي الزبدة ثم أضيفي 

السميد وقلبي حتى يتحمر.
• أضيفي القطر والحليب واخلطي.

• اتركي المقالة على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يغلي الخليط ويتماسك.
• وزعي خليط السميد في صينية ثم ضعيها جانبًا.

• لتحضير الطبقة الثانية: في قدر ضعي الحليب، السكر والنشاء.
• حركي المكونات حتى تتخلصي من التكتالت ثم ضعي القدر على نار متوسطة حتى 

يغلي الخليط ويكثف مع التحريك المستمر.
• ارفعي القدر عن النار ثم زيدي خالصة الفانيليا والزبدة.

• وزعي خليط المهلبية فوق طبقة السميد.
• أدخلي الحلى إلى الثالجة لحوالي 4 ساعات ثم قدميه على سفرتك.

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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