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تحقيق 2

مــع إشــراقة يوم الســادس عشــر من ديســمبر بكل عام، تشــرق على مملكــة البحرين بهجة 
االحتفاء بوطن عظيم، تمتد جذور حضارته عبر التاريخ العريق لما قبل 5 آالف سنة من الجزيرة 
العربيــة.. مــن دلمون إلى تايلوس وأرادوس إلى أوال إلى ذلك البلد الذي خلده التاريخ بدخول 
أهلــه فــي الدين اإلســامي طوًعا وامتثــاًلا في القرن الســابع للهجرة )629 للميــاد(.. إلى هذا 

البلد الصغير اليوم، وبإنجازاته التي جعلته كبيًرا على خارطة العالم.

تشرق بهجة احتفال البحرين بأعيادها الوطنية؛ إحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة 
في عهد المؤســس أحمد الفاتح دولة عربية مســلمة العام 1783، والذكرى الثامنة واألربعين 
الســتقالها وانضمامها إلى األمم المتحدة دولة كاملة العضوية، والذكرى العشــرين لتســلم 
جالــة الملــك مقاليــد الحكــم في الباد، وتشــرق معها مســيرة اإلنجــازات على طريــق التطور 

والتقدم والرفعة.
كانــت اللبنــة األولى في العام 2001، حين صوت شــعب البحرين علــى ميثاق العمل الوطني 
في الرابع عشر من فبراير من ذلك العام بنسبة 98.4 بالمئة، لتنطلق اإلنجازات في مساراتها 
السياســية واالقتصادية واالجتماعية والتنموية واإلعامية والثقافية، فقد أرســى جالة الملك 
مشــروع التحديث الشــامل منذ توليه مقاليد الحكم في العام 1999، لتتوالى مراحل التقدم 

التي أصبحت محط أنظار العالم.

فــي هــذه الذكــرى، نقــدم هــذا العــدد ليوثــق جوانــب مــن مســيرة اإلنجــازات، التي قــد تكون 
متعــددة ال يمكــن جمعهــا فــي حيز محــدود، إال أن أبرز مامحهــا جاءت في المحتــوى، رافعين 
أجمــل التهانــي والتبريكات إلى عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة، وإلى شعب البحرين الكريم..

تهنئــة مكللــة بأعطــر ورود البحرين وزهورها، وأزكــى الدعوات لهذا البلــد الكريم بمزيد من 
التقــدم والنهضــة، ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يعيد أفــراح البحرين بأعيادها وهي تســير 

على طريق المجد والعا والسمو.

“أضواء البالد”
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"يطيــب لنــا فــي البدء أن نتوجه للجميــع بخالص التهاني في ذكــرى العيد الوطني المجيد، والــذي تأتي ذكراه 
العطــرة لتجــدد لدينــا مشــاعر الفخــر واالعتــزاز بعراقــة الدولــة البحرينية التــي بزغ نورهــا قبل أكثر مــن قرنين، 
وتواصلت عليها منذ ذلك الحين بشــائر الخير والتقدم، بفضل اهلل وفضل رؤية قادتها وإخاص شــعبها، الذي 

يسجل له التاريخ بأنه نعم السند والعضيد في إعانة قادته على حمل أمانة الوطن على الوجه األمثل".

من كلمة عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في احتفال األعياد الوطنية بقصر 
الصخير العامر، األحد 16 ديسمبر 2018.

حمل أمانة الوطــن 
على الوجه األمثـــل

"إن المواطنيــن الذيــن هبــوا لنــداء الواجــب بمشــاركة غير مســبوقة فــي االنتخابات، يســتحقون أن تكون 
الموضوعات التي تهمهم تشــريعيا ورقابيا هي أولوية في عمل مجلس النواب، وســيجدون من الحكومة 
كل الدعم والمساندة في ذلك، فكلنا نعمل على االستجابة لطموحات شعبنا العزيز في العيش الكريم 
بما يليق به من كرامة وعزة، وبقيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ستظل 

البحرين واحة العطاء والعزة والكرامة واألمن واالستقرار".
مــن كلمــة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، خال 

استقبال سموه مجموعة من النواب، الثاثاء 4 ديسمبر 2018.

ستظل البحرين 
واحة العطاء
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"إن المرحلــة المقبلــة تتطلــب تعزيــز الثقة بكافة الجهــود والبرامج والمبــادرات التي يتم تقديمهــا من مختلف 
الجهــات الحكوميــة بكفــاءة وفاعليــة، وتجديد العــزم على المضي قدمــا نحو تقديم الخدمــة الحكومية بجودة 

عالية بتكاتف جميع أعضاء فريق البحرين الواحد لتحقيق األهداف التنموية للمملكة".
من كلمة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، األحد 6 أكتوبر 2019 في افتتاح الملتقى الحكومي.

تجديد العزم 
والمضي قدًما

 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين

والذكرى العشرين لتولي جاللة الملك مقاليد الحكم في البالد

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
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 بداية وبمناسبة احتفال مملكتنا العزيزة بعيدها الوطني المجيد يشرفني أن أرفع إلى مقام سيدي 
صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ملك مملكة البحريــن المفدى حفظه اهلل ورعاه وإلى 
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه وإلى 
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه.

 مــا أجمــل أن نحتفــل بأعيادنا الوطنية والوطــن يزخر باإلنجازات، وما أبهى أن نعيش هذه المناســبات 
العزيزة وعيال الوطن يفخرون بتلك اإلنجازات، فاإلنجاز يحتفل به الجميع؛ ألنه ثمار جهد الجميع.

 هذه اإلنجازات لم تكن لترى النور لوال وجود إســتراتيجية واضحة المعالم ومبنية على أســس علمية. 
فالقيادة الرشيدة رسمت الرؤية وحددت أسسها الثاثة بوضوح، وهي االستدامة والعدالة والتنافسية، 

كما أنها وضعت اإلطار الزمني لهذه الرؤية وهو 2030.

 ثــم قامــت الحكومــة الموقرة بمهمة وضــع برنامج عملها؛ لتنقل تلك الرؤيــة وتضعها في خطة عمل 
يســعى مــن خالها الجميع، كل حســب مهامه، لتنفيذها، وتتبع ذلك عملية قيــاس المردود للوقوف 
على النتائج. في الواقع النتائج يمكن أن تتحدث عن نفسها، ولعلنا في هذا المقام نركز على التقرير 
األخيــر لألمــم المتحــدة عن التنمية البشــرية، فقد وضع هذا التقرير مملكــة البحرين ضمن الدول التي 
بلغت مستوى متقدما جدا على صعيد التنمية البشرية، وكما نعلم، فإن هذا التقرير يقيس التنمية 

على أساس متوسط الدخل ومستوى التعليم والصحة. هذا إنجاز مشّرف لبحريننا العزيزة.

 هــي فعــًلا عملية محكمة تســتند إلى منهجية علمية أساســها اإلدارة باألهداف والتخطيط الســليم 
المتعمق وتقييمها على أساس مدى تحقيق تلك النتائج للرؤية وعناصرها. تحضرني في هذا السياق 
مقولة جميلة للدكتور غازي القصيبي رحمه اهلل فهو يقول "إنني ال أؤمن بالحلول العاجلة، ال أؤمن أن 

للنجاح أي سبيل سوى التخطيط الهادئ والتنفيذ الصحيح".

 كل عــام وبحريننــا العزيــزة فــي نمــاء مســتمر في ظــل قيادتها الرشــيدة وبســواعد وقــدرات أبنائها 
األوفياء.

في عيدِك الــ 48 أنِت أزهى.. 

أحمــد البحر
الرئيس التنفيذي لصحيفة “البالد“
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بحرين المحبة، بحرين الشــموخ، وطن العزة، بلد اإلنجاز، وأكثر من ذلك.. البحرين لدى كل مواطن 
المعنى األسمى للمحبة والوالء... 

تأتــي األعيــاد الوطنية ومملكة البحرين محاطة بعقد من الذهب في "عام الذهب".. إنجازات طالت 
مختلف الصعد االقتصادية والسياسية والرياضية، فعززت محبة البحرين الراسخة في ضمير وقلب 

كل مواطن.

وطــن الكــرام وبلــد األمان، هذه هي البحرين، عشــقت اإلنجاز وعشــقها، بينها وبيــن الريادة عاقة 
محبة ومودة ال تنفك، وفي كل عام من عمر الوطن يتحقق فيه الكثير بحجم المنجزات في القصير 

من عمر الزمن، فاهلل حبى هذه األرض بقيادة حكيمة وشعب تواق للعلو والرفعة له ولوطنه..

وفي أعيادنا الوطنية المجيدة، التي تحل علينا كل عام في الســادس عشــر من ديســمبر، احتفاًلا 
بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤســس أحمد الفاتح دولة عربية مســلمة العام 
1783، والذكرى الثامنة واألربعين الستقالها وانضمامها إلى األمم المتحدة دولة كاملة العضوية، 
والذكــرى العشــرين لتســلم حضــرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، عاهل الباد 
المفــدى حفظــه اهلل ورعاه مقاليد الحكم في الباد، يتعالى الطموح وتتعاظم التطلعات ويتجلى 
االعتــزاز بمــا تحقــق من إنجازات على طريــق النهضة والتقدم والتطور، منذ أن وقفنا أمام مشــروع 

إصاحي كبير أسسه صاحب الجالة الملك؛ لينقل بادنا إلى واقع جديد في بناء الدولة الحديثة.

هــذا الواقــع في مداه التنمــوي، تحقق أيًضا بجهود الحكومة بقيادة صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه، وبرؤى صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفظه اهلل ورعاه، وبجهود أبناء البحرين الكرام في كل المواقع، 
فمنهج اإلصاح والتحديث ودولة القانون والمؤسسات، استناًدا إلى الدستور ومبادئ ميثاق العمل 
الوطنــي والرؤيــة االقتصادية 2030، نقــل بادنا إلى آفاق رحبة من التقــدم، وتبقى التطلعات أكبر، 
واآلمــال أكثــر، نحو مســتقبل نتشــارك فــي صياغته جميًعــا لبناء هــذا الوطن الغالــي.. فللبحرين، 
ملًكا وحكومًة وشعًبا، أجمل التهاني والتبريكات، ونسأل اهلل جل وعا أن يديم علينا نعمة األمن 

والسام واالستقرار والرفعة.

عيد البحرين... وعقد اإلنجاز المتأللئ

مؤنس المردي
رئيس تحرير “البالد“
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مملكة البحرين
تمضي قدًما لجني ثمار المشروع اإلصالحي 

الشامل لجاللة الملك

منجزات تأسست على مقومات دولة 
القانون والمؤسسات والقدرة على 

مواكبة المستجدات

المنظومة التشريعية شهدت 
نقلة تاريخية استناًدا إلى الدستور 

وميثاق العمل الوطني

تخطو مملكة البحرين خطوات جبارة لتواكب متطلبات العصر الحديث واالنتقال إلى المســتقبل 
الزاهــر ضمــن المشــروع اإلصاحي الشــامل فــي التحديث، فمنذ تولــى عاهل الباد صاحــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في الباد العام 1999، انطلقت المبادرات اإلصاحية 
التي بلغ صداها المحافل الدولية والعالمية، وتعددت مسارات التحديث والتطوير لتشمل مختلف 
المياديــن فــي إطار الملكية الدســتورية، وتجلت المنجــزات الوطنية الهائلة من خال وضع أســس 
ومقومــات دولــة القانــون والمؤسســات، فالمنظومــة التشــريعية شــهدت نقلــة تاريخيــة اســتناًدا 
إلــى الدســتور وميثاق العمــل الوطني، ومن ثم صياغة حياة سياســية واقتصادية تتمتع باالنفتاح 

والقدرة على مواكبة المستجدات والتطورات.

إن الركن األساس في عملية التحديث الشاملة هو سيادة القانون والمواطنة وصيانة حرية التعبير 
وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، جنًبا إلى جنب الحفاظ على األمن واالستقرار كأهم ركائز التنمية؛ من 

أجل توفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين، وفيما يلي توثيق ألهم المراحل...
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تولــى عاهــل الباد صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة مقاليــد الحكم؛ لتبدأ مملكة البحرين مشــروًعا 

إصاحًيا شامًلا.

إلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة والعفو غير المشروط بحق 
الموقوفيــن في قضايا الحق العام، والســماح بعــودة جميع المنفيين من أبناء 

البحرين إلى الباد من دون قيد أو شرط.

- عودة الحياة النيابية إلى البحرين، وبدء أول انتخابات عامة نيابية وبلدية.
- إنشــاء "ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة" في يوليــو 2002 وتطويــر اختصاصاته في العــام 2010، 

ليكون جهازا مستقا ماليا وإداريا للرقابة على أموال الدولة.
- إنشــاء مجلــس التنميــة االقتصادية برئاســة ولــي العهد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة، وتــم تعديل اختصاصاته 

بموجب مرسوم ملكي في العام 2005.

صدر يوم 22 نوفمبر 2000 األمر رقم )36( لسنة 2000 بتشكيل لجنة وطنية عليا إلعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، 
وضمــت اللجنــة 44 عضوا برئاســة وزير العدل والشــؤون اإلســامية عينهــم األمير من الوزراء وكبــار الموظفين وأعضاء 
مجلــس الشــورى وبعض أعضــاء الجمعيات المهنية واألهلية وبعض أســاتذة الجامعات، وتم االســتفتاء يومي 14 و15 
فبراير 2001 ووافق الشــعب البحريني عليه بنســبة 98.4 %، كما كانت المشــاركة الشــعبية في االســتفتاء عالية، إذ 
وصلت إلى 90.3 % من المؤهلين للتصويت، كما تم تغير اسم الدولة، وهو أمر يجيزه الدستور، من دولة البحرين إلى 

مملكة البحرين.

تدشــين الرؤيــة االقتصاديــة لمملكــة البحرين حتى العام 2030، ودشــنها جالــة الملك في 23 أكتوبــر 2008، وتم إقرار 
االستراتيجية االقتصادية الوطنية )2009 - 2014(. وتستهدف دعم أسس االستدامة والتنافسية والعدالة في التنمية 

االقتصادية.

1999

2001

2002

2000

2008
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ارتفع عدد المشــروعات االســتثمارية األجنبية الجديدة الواردة إلى مملكة البحرين إلى 637 مشــروًعا خالل السنوات 2003 - 2016 بكلفة 35 مليار 
دوالر، ما أسهم في توفير 82 ألف وظيفة في 519 شركة، بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات للعام 2017. ووسط 
جملة المنجزات الديمقراطية واالقتصادية المحققة، أولت القيادة الرشــيدة اهتماًما كبيًرا بالجانب اإلنســاني، وكان للعنصر البشــري الوطني النصيب 
األكبر من الرعاية؛ باعتباره حجر الزاوية في المشروع اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك وركيزة النهضة الحضارية الشاملة واألساس الالزم لتقدمها 
ورفعتهــا، وخيــر دليل على ذلك تصنيف مملكة البحرين طوال الســنوات الماضية ضمن الدول ذات التنمية البشــرية العالية جــًدا وفقا لتقارير التنمية 

البشرية الصادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

وضعت المملكة األطر التشــريعية المعززة للحقوق االجتماعية واألســرية، من خالل إصدار قانون الطفل رقم )37( لســنة 2012، والمرسوم بقانون 
رقم )22( لسنة 2000 بشأن الحضانة األسرية، والقانون رقم )34( لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، والقانون رقم )18( لسنة 2006 بشأن الضمان 
االجتماعي، والقانون رقم )58( لســنة 2009 بشــأن حقوق المســنين، والقانون رقم )5( لســنة 2007 بشأن مكافحة التســول والتشرد، وقانون األسرة 
"الموحد" رقم )19( لســنة 2017، والقانون رقم )17( لســنة 2015 بشــأن الحماية من العنف األسري، والقانون رقم )74( لسنة 2006 بشأن رعاية 
وتأهيل وتشــغيل المعاقين، وتعديالته، والقانون رقم )28( لســنة 2006 بشــأن االحتياطي لألجيال القادمة، والمرســوم بقانون رقم )78( لسنة 2006 
بشأن التأمين ضد التعطّل، وتعديالته لسنة 2014، والقانون رقم )57( لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل )تمكين(، وتعديالته، والقانون رقم )3( لسنة 

2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي.

انضمــت البحريــن إلى العديد من االتفاقات والمعاهدات الحقوقية اإلقليمية والدولية، ومن أهمها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية في 
العــام 2006، العهــد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في العام 2007، اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة 
)الســيداو( العام 2002 وتعديالتها العامين 2010 و2014، اتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة العام 2011، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســاد 
بالعام 2010، الميثاق العربي لحقوق اإلنســان العام 2006، اتفاقية إنشــاء منظمة المرأة العربية العام 2002، والعديد من االتفاقات العربية والخليجية 
ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان. كما انضمت خالل السنوات السابقة إلى االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري العام 
1990، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنســانية أو المهينة العام 1998، واتفاقية حقوق الطفل العام 
1991، وبروتوكوليها االختياريين بشــأن اشــتراك األطفال في المنازعات المسلحة، وبيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي إنتاج المواد اإلباحية في 

العام 2004.

2018 مشــاركة  العــام  انتخابــات  شــهدت 
كبيــرة تتويًجا لمســيرة العمــل الديمقراطي 
منــذ انطالقتها فــي العــام 2002، إذ بلغت 
الكتلــة االنتخابيــة التي يحق لهــا التصويت 
في انتخابات 2018 نحو 424 ألف صوت، 
بزيــادة 47 ألفًا و287 صوتًا عن حجم الكتلة 
في انتخابات 2014، وبلغت نسبة المشاركة 
76 % فــي االنتخابــات النيابية و70 % في 

االنتخابات البلدية.

العــام 2018 كان عــام الذهــب، كمــا وعد 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشــباب مستشــار األمــن الوطنــي رئيــس 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، ووصلت 
الميداليــات الذهبيــة التي حملت اســم مملكة 
البحريــن الغاليــة فــي مختلــف البطــوالت 
الدوليــة والقارية والعربية إلى 197 ميدالية، 
إضافة إلى 158 ميدالية فضية و135 ميدالية 

برونزية.

إنشــاء مركز الملــك حمد العالمــي للتعايش 
الســلمي إذ أصدر جاللة الملك األمر الملكي 
رقــم )15( لســنة 2018، وهــو أول مركز 
من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق 

األوسط.

كشــف تقريــر حديــث صــادر عــن البنك 
الدولي عــن حصول البحرين على المركز 
األول فــي العالــم من حيث وقــت االمتثال 
الضريبــي العــام الماضي، وفقًــا لما ورد 
في تقرير مجموعة البنك الدولي لممارســة 

أنشطة األعمال للعامين 2019 - 2020.

اختيــار البحريــن ضمــن أفضــل 10 دول 
عالميا للعيش والعمل بها بالنسبة للمغتربين، 
إذ تتصــدر المركز األول على دول الشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا.

احتلــت البحرين المركــز األول عربيًا والثالث 
على مستوى دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم، كما جاء 
في تقرير مجموعة بوســطن االستشارية بشأن 
تقويم التنمية االقتصادية المســتدامة، والصادر 
فــي شــهر يوليــو 2019، بمــا يعكــس الــدور 
اإليجابــي الــذي يلعبــه التعليم كركيــزة تنموية 

أساسية تساهم بشكل فّعال في تعزيز التنمية.

ترشــيح مملكــة البحريــن لعضويــة مجلس 
حقوق اإلنســان التابع لمنظمة األمم المتحدة 
للفترة من العام 2019 إلى 2021، وعضوية 
لجنة المخدرات التابعة للمجلس االقتصادي 
واالجتماعــي للفترة من 2020 إلى 2022، 
وعضويــة لجنة القانــون التجــاري الدولي 
للفتــرة 2020 إلــى 2025، وعضوية لجنة 
المجلــس التنفيــذي لصندوق األمــم المتحدة 

للطفولة للفترة 2020 إلى 2022.

أظهرت نتائج تقرير األمم المتحدة للحكومة 
اإللكترونية 2018 حصــول مملكة البحرين 
على المركز 26 عالميًا والخامس آسيويًا في 
تقرير األمــم المتحدة للحكومــة اإللكترونية 
2018، إذ حافظــت علــى تصنيفهــا ضمن 

الدول ذات المؤشر العالي.

حــازت البحرين المســتوى األول في تقرير 
االتجــار  لمحاربــة  األميركيــة  الخارجيــة 
بالبشر، وتم اختيارها أفضل بلد في العالم من 
بين 68 دولة لإلقامة والعمل للعمال األجانب 

للعام 2018.

حققت البحرين تقدًما كبيًرا في تحقيق أهداف 
التنمية المســتدامة 2030، إذ تم إدماج أكثر 
مــن 78 % من تلــك األهداف فــي برنامج 
عمــل الحكومة "نحو مجتمــع العدل واألمن 

والرفاه".

أكد التقرير الســنوي الصــادر عن مجموعة 
بوســطن االستشــارية للعــام 2018 بشــأن 
مستويات الرفاه حول العالم، أن البحرين قد 
تقدمــت من المرتبة 47 في العام 2011 إلى 
المرتبــة 43 في العــام 2018 من بين 152 
دولة شــملها التقرير، وتحققــت هذه النتيجة 
اإليجابية بفضل ارتفاع المؤشرات الخاصة 
التحتيــة  والبنيــة  االقتصــادي  باالســتقرار 
والتعليــم  والمســاواة والصحــة  والتشــغيل 

والدخل الفردي.
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مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب 
حققت تميز البحرين في تقارير األمم المتحدة

يؤكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن المشروع اإلصاحي لعاهل الباد جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
جاء مستجيًبا لتطلعات المجتمع البحريني، فجعل من التحول الديمقراطي جزًءا ال يتجزأ من التنمية الشاملة لإلنسان 
فــي مملكــة البحريــن، فــكان قوة الدفع نحــو تعزيز التقدم واالنفتــاح والديمقراطية والوحدة الوطنيــة، في ظل ما عرف 
به من انفتاح وتســامح واعتدال. فكان مفهوم التكامل بين مختلف أبعاد المشــروع اإلصاحي هو الصفة الجامعة بين 
الجوانب السياســية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها، ما ســاعد على ضمان تحقق مجتمع يجمع 
بيــن األصالــة واالنفتــاح علــى العالم، مجتمــع حر يحترم حقوق اإلنســان، ويقيم التنميــة االقتصادية على تنمية اإلنســان 

وتأمين حقوقه األساسية. 

وزير التربية

النعيمي: حققنا نسبة قيد 
100 % في المرحلة االبتدائية 

وننافس إقليميا ودوليا

قوانين على ضوء التطورات

145 ألف طالب بمختلف المراحل

وكان من نتائج المشــروع اإلصاالحي تحقيق العديد من اإلنجازات والمؤشــرات االيجابية االقتصاديــة واالجتماعية والتنموية، إذ حصلت 
مملكــة البحريــن خالل العقدين الماضيين على مســتويات متميزة في التنمية البشــرية، ومنهــا المجال التعليمي. وهنا نصــل إلى ما أضفاه 
المشــروع اإلصالحي على المســيرة التعليمية من مالمــح، وما تحقق فيها من إنجازات؛ بفضل الدعم الذي يحظــى به التعليم باعتباره أحد 
ركائــز التنميــة، إذ يعتبر االســتثمار في التعليم أهم اســتثمار نقوم به، ولذلك فــإن من أوجه العناية به خالل هذا العهــد الزاهر إقرار وتنفيذ 
مبادرات المشــروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، التي شــملت إنشــاء كلية البحرين للمعلمين وبوليتكنك البحرين، وهيئة ضمان جودة 

التعليم والتدريب، وتحسين أداء المدارس، وتطوير التعليم العالي. 

لقاؤنــا مع الوزيــر النعيمي في رحاب االحتفال باألعياد الوطنية يحمل الكثير من الوجهات والمحطات المهمة، فيطلعنا الوزير على تطوير 
البنية التشريعية للتعليم والتعليم العالي بإصدار قانوني التعليم والتعليم العالي في العام 2005 ليستكمال هذا اإلطار القانوني، إضافة الى البدء 
في مراجعة المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في ضوء التطورات الحاصلة في المجتمع 
واالقتصاد في البحرين. وأســهم كل ذلك في تطوير التعليم وضبطه بما يوازن بين توفير حق التعليم للجميع، وإعداد المواطن ليكون منتًجا 
وفعااًل مخلًصا لوطنه وقيادته في ذات الوقت، كما أســهم مجلس التعليم العالي منذ إنشــائه في تحقيق تطور ملموس في قطاع التعليم العالي 
بالمملكة، بما في ذلك دعمه االستثمار في التعليم العالي الخاص، والذي نتج عنه افتتاح العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة الجديدة، 

واستضافة عدد من البرامج األكاديمية بالتعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة.

وينتقل بنا الحديث إلى تطوير البنية التحتية للتعليم بتوفير مزيد من المدارس والمباني المدرسية في مختلف المحافظات، بما يزيد من الطاقة 
االستيعابية للمدارس، ويرتقي بمستوى بالبيئة المدرسية، إذ تم التوجه إلى إنشاء نوع جديد من المدارس يتسم بالعصرية والجاذبية واالنسجام 
مع البيئة، وهنا يذكر الوزير أن مدارسنا صديقة للبيئة وذكية ومشبكة إلكترونيا ومرنة، وتستوعب المدارس الحكومية حاليا أكثر من 145 
ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية، ويتم توفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة بنسبة قيد في المرحلة االبتدائية تصل إلى 100 % هذا 
إضافة إلى ضمان إلزامية التعليم ومجانيته، وعلى صعيد الخدمات المساندة للتعليم تم توفير الكتب المدرسية مجانا، والمواصالت المجانية 

للطلبة بتخصيص 650 حافلة لنقل ما يقارب 37 ألف طالب.



حوار 22

مشروع العاهل لمدارس المستقبل
وبالتأكيد، فإن التحول إلى التعلم اإللكتروني من خالل مشــروع جاللة الملك حمد لمدارس المســتقبل يعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم، إذ تفضل جاللة 
الملك بتدشــين هذا المشــروع الرائد في يناير 2005، ومن أبرز مزاياه: زيادة فرص التعلم بالنسبة للطلبة، وامتداد التعلم إلى خارج المدرسة، وتكثيف 
التواصــل بيــن المعلمين والمتعلمين وأولياء األمور، ومواءمة المحتوى حســب الحاجات الفردية، ولمختلف الفئات واألعمار، وتحقيق مرونة أكبر في 
االستعمال المستمر )24/24 ساعة( كامل أيام األسبوع. أما عن التوسع في سياسة دمج ذوي االحتياجات الخاصة القابلين للتعلم في المدارس الحكومية، 
وتوفيــر معلميــن واختصاصيين مؤهلين في مجال التربية الخاصة وتهيئة البيئات المدرســية المناســبة لهم، بلغت نســبة مــدارس الدمج إلى المدارس 
األخرى نحو 40 % حاليا، وهو إنجاز كبير ونوعي على مستوى البعد اإلنساني للتعليم الخاص بهذه الفئة من األبناء الذين باتوا يحظون بعناية خاصة، 
ويتخرجون من التعليم النظامي ويلتحق العديد منهم بالجامعات مع توفير بعثات مناســبة لهم. هذا إضافة إلى توفير الحافالت المجهزة للطلبة من ذوي 
االحتياجات الخاصة والمزودة بكراسي متحركة ومصعد كهربائي للطلبة من ذوي اإلعاقة الجسدية والحافالت المختصة بنقل الطلبة من ذوي اإلعاقات 

الذهنية البسيطة ومتالزمة داون، وتوفير الكتاب المدرسي الذي روعي فيه التالؤم مع االتجاهات التربوية والعلمية الحديثة.

وأنشأت الوزارة مركزا لرعاية الطلبة الموهوبين في البحرين يقدم الدعم لهذه الفئة من الطلبة من المدارس الحكومية والخاصة، من مختلف المراحل 
التعليميــة، بمــن فيهم الموهوبون من ذوي االحتياجات الخاصة، عبر األنشــطة التي ينفذها المركز، والتي تســهم في اكتشــاف وصقل مواهب الطلبة 

وإبداعاتهم، وتلعب دوًرا مهًما في غرس وترسيخ القيم الوطنية، إلى جانب دورها في تعزيز مضمون المناهج الدراسية.

إيجاد نظام تعليمي 
قادر على تخريج كوادر 

مؤهلة للتعامل مع 
التقنيات الحديثة

مراجعة المناهج الدراسية وتجديدها

مؤشرات في تقارير عالمية

ويحدثنــا الوزيــر النعيمي عــن جهود وزارة التربيــة والتعليم على صعيد المناهج الدراســية، إذ قامت الــوزارة وفي وقت مبكر من 
المشروع اإلصالحي بتطوير المناهج الدراسية في 3 اتجاهات، أولها مراجعة المناهج الدراسية عموما وتعزيز وتجديد المحتوى بما 
يتناسب مع المستجدات خصوصا في العلوم والرياضيات واللغات، وثانيها التركيز على مهارات القرن الواحد والعشرين التي يجب 
أن يكتسبها الطالب البحريني، وثالثها إدخال مادة التربية للمواطنة وتعزيزها بشكل مستمر، وتوثيق جهود أبناء البحرين، ومساهماتهم 
في ساحات الشرف والفداء؛ من أجل وطنهم وأمتهم، وفي هذا السياق تم تعميم مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان، 
لتشمل جميع المراحل الدراسية، عالوة على العناية باألنشطة الطالبية بتوفير األنشطة والبرامج والفعاليات التي بات يتجاوز عددها 

حاليا 4 آالف نشاط.

أمــا على صعيد أهم النتائج ومؤشــرات النجاح، فيحدثنا الوزير عن اإلحالة إلى عدد مــن التقارير الدولية ذات العالقة بالتعليم لتكون 
ناطقة بنفسها، والتي تؤكد أن مملكة البحرين حققت نتائج متميزة بالمجالين التربوي والتنمية البشرية، وهي نتائج تشّرف كل بحريني، 
وتأتي تأكيدا إلنجازات العهد الزاهر في المجال التعليمي. ومن هذه التقارير تقرير مجموعة بوسطن االستشارية للعام 2018 وتقرير 
العام 2019، الذي أظهر أن المملكة احتلت المركز األول عربيًا والثالث على مستوى دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا فيما يخص 
المؤشــرات المتعلقة بالتعليم، وتقرير التنمية البشــرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2018، وتقرير منظمة اليونســكو 
العالمي بشأن رصد التعليم 2019، وتقرير البنك الدولي بشأن مؤشر رأس المال البشري 2018، وتقرير المنتدى االقتصادي العالمي 
بشــأن التنافســية 2018 وتقرير ذات المؤسسة بشأن الفجوة بين الجنســين 2018، وأكدت جميعها المكانة الرفيعة التي تحتلها مملكتنا 

في مؤشرات التعليم.



حوار 24

تكامل التطور وتحقيق التوازن
نســأل الوزيــر عن أبرز مالمح التطور الذي شــهدته مملكــة البحرين في 
العهد الزاهر وحظيت باإلعجاب وانعكاسها على مسيرة التقدم من منظور 
المواطــن والمســؤول، فيجيب "فــي الحقيقة من الصعــب االكتفاء بجانب 
واحد من أوجه التطور الذي شــهدته مملكة البحرين في العهد الزاهر؛ ألن 
هذا التطور شــمل مختلف أوجه الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والتعليمية والصحية واإلســكانية وغيرها، ولكن الالفت في رأيي 
هــو تكامــل هذا التطــور، أي أنه شــمل مختلف أوجه حيــاة المواطن، مع 
الحــرص على تحقيق التوازنات من خالل التمّســك بمجتمع عادل يجد فيه 
الجميــع مكانا ومكانــة، في ظل تكافؤ الفــرص والترابط بين اإلصالحات 
السياســية الّرامية إلى إرســاء نظــام ديمقراطي تعّددي يضمــن الحريّات 
ويصون حقوق اإلنســان، واإلصالحــات االقتصادية التي تقوم على هدف 
بناء اقتصاد متنوع ومتفتّح على العالم بما يوفره من فرص لخدمة اإلنسان 
البحريني، وتأمين حقوقه األساســية، فكان من النتائج هذا التقدم الكبير في 

مؤشرات التنمية البشرية في التقارير الدولية على سبيل المثال".

وقطًعــا، يهمنا معرفة اســتراتيجية العمل التي انتهجتهــا الوزارة منذ بدء 
المشــروع اإلصالحي للنهوض بقطاع التربيــة والتعليم والنهوض ضمن 
توجهــات رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030، وفي هذا الصــدد، يقول 
الوزير إن طموحاتنا في مجال التعليم في العهد الزاهر أصبحت أكبر مما 
كانــت عليه في الســابق. ولكي تواصل مملكة البحريــن النمو واالزدهار 
االقتصــادي، كان البــد من موجود شــركات قادرة على المنافســة إقليميًا 
ودوليًا، وأن نكون قادرين على جذب الصناعات والشــركات الجديدة إلى 
البحرين، وتحقيق هذا الهدف يتطلب وجود نظام تعليمي قادر على تخريج 
أفراد مؤهلين يمتلكون المهارات األساســية للتعامــل مع أحدث التقنيات، 

وعلــى درجة عالية من القدرة والكفاءة فــي مختلف المجاالت، ومزودين 
بمهــارات القيادة واإلبداع واالتصــال؛ إذ إن وجود مجتمع على قدر كبير 
من التعليم، يعد أفضل ضمانة لمســتقبل البحرين. ولذلك، حرص المجلس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب على ضمان التأكد من أن نظامنا التعليمي 
يــزود جميع الطالب بالتدريب الالزم الذي يعينهم على النجاح في ســوق 
العمل، وهذا بالطبع يســتلزم تركيًزا كبيًرا على مســتوى الجودة في جميع 
المراحل الدراســية والمهنية والتعليم العالي؛ ألن تحقيق هذا المستوى من 
الجودة ما هو إال تجســيد ألهداف االســتراتيجية الوطنيــة لتطوير التعليم 
والتدريــب، التــي تم تنفيذها بقيادة برئاســة نائب رئيــس مجلس الوزراء 
رئيــس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب ســمو الشــيخ محمد بن 
مبــارك آل خليفة، وتعتمد هذه االســتراتيجية علــى مجموعة من البرامج 
المبتكــرة التي صممت بهدف تحســين مســتويات التعليــم الثالثة، وهي: 
التعليم المدرســي، والتعليم المهني، والتعليــم العالي. وتم تصميم وتطوير 
تلــك البرامج للنظام التعليمي بعد إجراء دراســة مقارنة مع نظم تعليم في 
دول أخــرى تتمتع بإنجازات فائقة في المجال واالسترشــاد بتجاربها التي 
حققت نجاحات كبيرة، إضافة إلى إســهامات من خبراء دوليين مرموقين 

في هذا المجال، وآراء العديد من التربويين والخبراء.

وعلى الصعيد التنفيذي تســعى وزارة التربيــة والتعليم إلى تحقيق تطوير 
نوعــي لنظام تعليمــي يمتاز بالجودة بما يحقق التميــز واالتقان واإلبداع، 
منبثقًــا مــن ثوابت وقيم الديــن اإلســالمي الحنيف، والتفاعل اإلنســاني، 
والحضــاري، واالنتماء العربــي لمملكة البحرين ودســتورها، بما يحقق 

متطلبات التنمية المستدامة المنسجمة مع المستويات العالمية.

13 دولة عضًوا 
باليونيسكو استفادت 
من تجربة البحرين في 

تطوير التعليم الصناعي

مشروعات متعددة ناجحة محليا وإقليميا
نســأل الوزير عن المشــروعات التي تم استحداثها بالوزارة وحققت نجاًحا محلًيا وإقليمًيا في قطاع 
التربية والتعليم، فيجيب بتتعدد المشروعات التعليمية الناجحة التي تنفذها الوزارة، ومن أبرزها 

كما يعددها الوزير النعيمي:

* مشــروع جاللــة الملــك حمد لمدارس المســتقبل: وقد ســبق أن أشــرنا إلى مميزاته ونجاحاتــه، إذ يعتبر نقلة 
نوعيــة فــي مجــال التعليم؛ ألنه حقق انتقــااًل نوعيًا من النظم التعليميــة االعتيادية إلى التعليم المســتقبلي القائم على 
توظيــف تكنولوجيا المعلومات، إلعداد األجيال الجديدة تأسيًســا لمجتمع المعلومــات المتطور وبناء االقتصاد القائم 

على المعرفة.
* التمكين الرقمي في التعليم: طُبق خالل العام الدراسي 2015 - 2016؛ استكمااًل للنجاح الذي حققه مشروع 
جاللــة الملــك حمد لمدارس المســتقبل، إذ تواصل الــوزارة تعميمه بعد أن حقــق نجاًحا متميًزا في تشــجيع الطلبة 
والمعلمين على االنتقال من اســتهالك المحتوى التعليمي الرقمي إلى إنتاجه وفق معايير عالمية، وأســهم في تنامي 
دافعية الطلبة للتحصيل الدراســي. وســاهم المشــروع أيضا في تحقيق العديد من قصص النجاح المتميزة في مجال 
االبتكار والتعلم اإللكتروني، ومن بينها مبادرة "مكتبتي الرقمية" الفائزة بجائزة المنظمة اإلســالمية للتربية والعلوم 

والثقافة )إسيسكو( للموارد التربوية الرقمية المفتوحة في دورتها األولى للعام 2018.

* جائــزة اليونســكو - الملك حمد بن عيســى آل خليفة الســتخدام تكنولوجيــات المعلومات واالتصال في 
مجال التعليم: تهدف الجائزة إلى تعزيز وتشجيع المبادرات واألفكار والتجارب والتطبيقات التي من شأنها وضع 
طرائــق تعليم وتعلم تتناســب مع العصر الرقمــي. وتعتبر الجائزة من الجوائز الدوليــة المتميزة على صعيد منظمة 
اليونسكو؛ كونها ضمن مجال توليه المنظمة كل االهتمام وهو تكنولوجيا المعلومات واالتصال، وتمت الموافقة على 

تمديد الجائزة لـ 6 سنوات جديدة بدًءا من العام 2015؛ نظًرا لما حققته من نجاح وسمعة دولية كبيرة.

* المركز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال: تم تدشــين هذا المركز من الفئة الثانية ويعمل تحت مظلة 
اليونســكو العــام 2012، ويهدف إلــى تطوير القدرات الوطنيــة واإلقليمية للتوظيف األمثــل لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصال في مختلف المجاالت في القطاعات الحكومية والخاصة وبناء القدرات الوطنية واإلقليمية ودعم المؤسسات 

في المجال اإللكتروني وأمن المعلومات.

* مشــروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق اإلنســان: تم تطبيق هذا المشروع في مرحلة تجريبية بالمرحلة 
اإلعدادية وتم تعميمه ليشمل المرحلتين االبتدائية والثانوية والثانوية الصناعية، في ضوء ما حقّقه من نجاح في نشر 
قيم التســامح والتعايش والحوار ونبذ العنف والتطّرف، من خالل أنشــطة ومشــروعات مبتكرة اشــترك في تنفيذها 
الطلبة والتربويون بالمدارس، ما ســاهم في انخفاض الممارسات والظّواهر غير المرغوبة. ونال المشروع إشادات 

دولية عديدة، وصفته بالتجربة الرائدة التي تستحق التعميم عالميًا. 

* التطويــر النوعي لمناهج التعليــم الفني والمهني: اهتمت مملكة البحرين بتطوير التعليم الصناعي وتجويد 
برامجه، كما تعاونت مع خبراء من منظمة اليونسكو لتطويره، وتم إعداد مساقات التعليم الصناعي باللغة اإلنجليزية، 
وتوفيرها على موقع منظمة اليونسكو اإللكتروني، إذ استفادت منها 13 دولة أخرى، إضافة إلى تدشين مركز التميّز 
للتعليم الفني والمهنّي، وهو أول مركز تميز يعمل تحت المنظمة. وتوسعت مملكة البحرين في التعليم الفني والمهني 
ليشــمل الطالبات، عبر تدشــين مشــروع التلمذة المهنية للطالبات. ويتضمن مجاالت عدة، مثل صيانة الحاســوب، 

وصيانة األجهزة الطبية.
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التربية والتعليم في العام 2019..
مشروعات منجزة وأخرى في الطريق

حققت الوزارة عدًدا من اإلنجازات خالل العام 2019، ومن بينها النتائج 
المتميزة في تقرير مجموعة بوســطن االستشارية، الذي أظهر أن المملكة 
احتلت المركز األول عربيًا والثالث على مســتوى دول الشــرق األوســط 
وشمال إفريقيا فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم، وكذلك تقرير البنك 
الدولي بشــأن فقر التعلّم في سنوات التعليم االبتدائي، الذي أظهر حصول 
المملكة على المرتبة األولى عربيًا بأفضل نسبة تعلم، بما يعني أن غالبية 
األطفــال )نحو 68 %( فــي مدارس مملكة البحرين يتقنــون القراءة وفقًا 
للمعاييــر الدولية المعمــول بها اتقانًا كاماًل. وبيّــن التقرير أن النتائج التي 
حققتها مملكة البحرين تعتبر األفضل في منطقة الشــرق األوســط وشمال 
إفريقيا، كما كشف التقرير عن أن نسبة االنقطاع عن التعليم في البحرين ال 
تتجاوز 2 %، وهي من أقل النسب في المنطقة والعالم. وبحسب التقرير، 
فإن المملكة تُعتبر من دول العالم التي حققت تقدًما بارًزا في تمكين غالبية 
األطفال من القدرة على القراءة في ســنوات التعليم االبتدائي وفقًا للمعايير 
الدولية، وما يعنيه ذلك من تقدم مهم في تنفيذ ما تضّمنه الهدف الرابع من 

أهداف التنمية المستدامة للعام 2030.

وتعمل الوزارة على استكمال تنفيذ العديد من المشروعات التربوية خالل 
العــام المقبل، ومن بينها ما يتعلق بالجانب اإلنشــائي، إذ وضعت الوزارة 

خطةً إنشــائية تغطي احتياجــات المملكة من المدارس والمباني األكاديمية 
المواكبة للنمو في أعداد الطلبة للســنوات العشــر المقبلة، تشــمل إنشــاء 
مدارس جديدة، وصيانة وإعادة إنشــاء المــدارس التي تم إخالؤها كليًا أو 
جزئيًــا، تنفيًذا لقــرار مجلس الوزراء الموقر بناًء علــى التقرير المرفوع 
من وزارة التربية والتعليم ووزارة األشــغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني بشــأن الوضع اإلنشــائي لتلك المدارس، والتوسع اإلنشائي من 
خالل بناء مباٍن أكاديمية جديدة في المدارس القائمة، وقد تمت مناقشتها في 
عدد من اجتماعات المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبمشاركة 
مســؤولين من كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة األشــغال وشؤون 
البلديــات والتخطيط العمراني، ووزارة المالية واالقتصاد الوطني، وهيئة 
البحريــن للثقافة واآلثــار. وتتضمن الخطة 3 جوانب بحســب األولويات 
والدعــم المالي، وهي إنشــاء مــدارس ومباٍن أكاديميــة جديدة في مختلف 
المحافظــات، مع مراعــاة الكثافــة الطالبية ومشــروعات وزارة التربية 
والتعليم، وصيانة المدارس والمباني القائمة، وتطوير الصاالت الرياضية 
متعددة األغراض في المدارس بمختلف المحافظات، بإقامة صاالت يمكن 

استخدامها للفعاليات الرياضية والتربوية واالجتماعية والثقافية.

تستمر الوزارة في تنفيذ مزيد من المشروعات على الصعيد التعليمي منها:
• مشــروع االســتراتيجية العددية، الذي يعد من المشــروعات الرائدة في 
مجــال تعليم الرياضيات وتطوير التفكير الرياضي لدى الطلبة وتحســين 
أدائهــم في هذه المادة، ما يمكنهم مــن تحقيق نتائج متميزة في االمتحانات 
الوطنيــة علــى الصعيد المحلــي، والمنافســة وتحقيق مســتوى متقدم في 
المسوحات الدولية )تيمس( وأولمبياد الرياضيات على الصعيد الخارجي، 
إذ بذلت الوزارة جهوًدا في تقديم الدعم للمعلمين بتوفير األدلة اإلرشــادية 

والتدريب المستمر على االستراتيجيات التعليمية والتقويمية المتنوعة.
• مشــروع االســتراتيجية القرائية للغة العربية، الذي يهدف إلى االرتقاء 
بمســتوى أداء طلبــة التعليم األساســي ودعــم كفاياتهم القرائيــة في اللغة 
العربيــة، وقامت الوزارة بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لمعلمي المادة 
لتعريفهم باســتراتيجيات تدريســها وتزويدهم بالمواد العلمية واألنشــطة 
التطبيقيــة المطلوبة، إلــى جانب تطوير كتب اللغــة العربية، وتخصيص 
حصص للقراءة باللغة العربية في بداية اليوم الدراســي، وتشــجيع الطلبة 
على المشــاركة في المســابقات الدولية مثل تحدي القــراءة العربي، الذي 
حصلت فيه مدرسة اإليمان الخاصة على المركز األول باعتبارها األكثر 
تميًزا من أصل 41 ألف مدرسة شاركت في المسابقة من دول العالم كافة.
• تعزيــز تدريــس اللغة اإلنجليزيــة، ولتي خضعــت مناهجها لمراجعات 
عديدة لمواكبة المستجدات على هذا الصعيد، إذ تسعى الوزارة إلى تطوير 

المكتســبات المعرفيــة للطلبــة، واالرتقــاء بكفاياتهم اللغويــة التواصلية، 
وإكسابهم مهارات هذه اللغة التي تعتبر إحدى اللغات الحية التي تمّكن من 

التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. 
• تعزيــز التمكيــن الرقمي، من خالل تحويل الكتب الدراســية إلى صيغة 
رقمية، وإنتاج إثراءات رقمية وربطها بالموضوعات في الكتب الدراسية، 

وتزويد المعلمين بنسخ الكترونية تفاعلية من سالسل الكتب المدرسية.
• التعــاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتنفيذ مشــروع STEM، الذي 
يستهدف تعريف طلبة الصف التاسع بأهمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات والفضاء.
• تطويــر مناهج العلوم التجارية، إذ تم على هذا الصعيد تطوير 18 كتابًا 
مدرسيًا؛ بهدف ربطها بشكل ممنهج مع االقتصاد الوطني وتوجهات سوق 

العمل.
• بحث مجاالت التعاون بين الوزارة واليونسكو فيما يتعلق بدعم المنظمة 
لتطويــر المناهــج الدراســية والتعليــم الفنــي والمهني من خــالل خبراء 
المنظمة، وكذلك ســبل االســتفادة من خبرة اليونســكو في إنشــاء جامعة 
عيسى الكبير - الهداية الخليفية، عبر توفير الخبرة الضرورية في مرحلة 

إنشاء هذه الجامعة المتخصصة في العلوم الجديدة.
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وزير اإلسكان
مدن البحرين الجديدة في صدارة 

المشروعات الكبرى
تعــد مســيرة اإلســكان فــي مملكــة البحرين شــاهدا علــى مــا أواله عاهل البــاد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة من رعايــة واهتمام للمواطــن البحريني على 
صعيــد توفيــر الســكن المائم؛ باعتبــاره يمثل أولوية لــدى المواطن لتحقيق االســتقرار 

االجتماعي والمعيشي.

25 ألف وحدة خالل 4 أعوام
والدالئل على هذا األمر عديدة، وحين نسردها في لقاء مع وزير اإلسكان 
باســم الحمر، في بهجــة االحتفاالت باألعياد الوطنية المجيدة، يتيســر لنا 
التعــرف على الكثير من مالمح اســتراتيجية المملكــة في مجال الخدمات 
اإلســكانية. وهنا، يشــير الوزير الحمر إلى أن "من أبرز تلك الدالئل هو 
أمر جاللة الملك ببناء 40 ألف وحدة ســكنية وتوزيعها على المســتفيدين، 
وكل الجهــود والخطط اإلســكانية الحالية والمدرجة فــي برامج الحكومة 
الســابق منها والحالي مســتمدة من هذا األمر الســامي، وتمكنت الوزارة 
خالل األعــوام األربعة الماضية من االلتزام ببناء وتوزيع 25 ألف وحدة 
ســكنية على المواطنين، ونحن في طريقنا نحو االلتزام بتنفيذ ما تبقى من 

الوحدات المطلوبة".

ويواصل الوزير الحديث عن مظاهر االهتمام بالملف اإلسكاني في العهد 
اإلصالحي لجاللة الملك، ومنها مشــروعات مــدن البحرين الجديدة التي 
توفــر، إلى جانــب الوحدات، بيئة ســكنية تواكب المواصفــات والمعايير 

الدولية لتوفير جودة السكن.
ويتجلى ذلك من خالل مواقع تلك المدن المميزة، إذ يقع 3 منها في مناطق 
ساحلية، إلى جانب االهتمام بالمرافق العامة والتشجير والخدمات التعليمية 

والصحية والتجارية والرياضية وغيرها.

وال شــك في أن شــمولية التطور والتنمية في جميع القطاعات والمجاالت 
بالمملكــة، كمــا ينوه الوزير "كانت من أبرز المكتســبات التي تحققت في 
العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المفدى حفظه هللا 
ورعــاه، والدليــل على ذلك ما تضمنته رؤية مملكــة البحرين االقتصادية 
2030 من مبادئ وأهداف استطاعت الحكومة أن تحقق العديد منها خالل 
الســنوات الماضية، فشــهدت المملكة تطوًرا نوعيًا في مجاالت اإلســكان 
والتعليم والصحــة والرياضة، فضاًل عن التطورات االقتصادية األخيرة، 
وتأســيس الشــركات والهيئــات التي تخدم تلــك األهــداف وتحقق مبادئ 

االستدامة والعدالة والتنافسية وتوفر سبل العيش الكريم للمواطنين".

تشييد 132 وحدة 
سكنية في منطقة 

اللوزي بمرحلة تجريبية

"
"
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تنويع الخيارات اإلسكانية
وبالنظر إلى استراتيجية وزارة اإلسكان، فإنها تقوم على أساس السعي نحو 
توســيع قاعدة المعروض من الخدمات والمشروعات اإلسكانية؛ ليحصل 
المواطن ذو الدخل المحدود على خدمته اإلســكانية. ويطلعنا الوزير على 
أن "الــوزارة اتجهت إلى بناء مشــروعات المدن الجديدة التي توفر آالف 
الوحدات الســكنية وهلل الحمد تم تشغيل 3 مدن منها وسكن المواطنون في 
وحداتهم، كما اعتمدت الحكومة مبدأ تفعيل الشــراكة مع القطاع الخاص، 
فأطلقت العديد من البرامج التي تهدف إلى تنويع الخيارات اإلسكانية أمام 
المواطنين، سواء عن طريق بناء الوحدات على أراٍض حكومية، أو توفير 
الخيــارات والحلول التمويلية، أو شــراء الوحدات الجاهزة من المطورين 

العقاريين.

وبالفعــل تمكنت الوزارة من تنفيذ هذه االســتراتيجية المســتقاة من برامج 
عمل الحكومة، والعمل مســتمر نحو إطالق مزيد من المبادرات والحلول 
التي تســهم فــي تنويع الخيــارات أمام المواطن والحصــول على خدمات 

فورية دون الحاجة إلى االنتظار".

مبادرات جديدة وبرنامج مستدام
ووفق منهجية عمل واضحة ترتبط بكون الملف اإلسكاني بطبيعته برنامجا 
مســتداما والعمل به متواصل منذ ســتينات القرن الماضي باعتبار السكن 
عاماًل رئيســا في تحقيق اســتقرار األســر البحرينية، يشدد الوزير الحمر 
علــى أن "هذا مــا وعت إليه القيادة الرشــيدة والحكومــة الموقرة مبكًرا، 
فنُفذت آالف الوحدات الســكنية من خالل مشــروعات المدن والمجمعات 
الســكنية، وحتى اآلن تسير الوزارة على ذات النهج، مع إضافة مبادرات 
جديــدة تهدف لتنويع الخيارات اإلســكانية لمواكبة الطلــب المتنامي على 

الخدمات اإلسكانية بحكم ارتفاع معدالت النمو السكاني".

ويواصــل حديثــه بالقول "كمــا ذكرت تأتي مشــروعات مــدن البحرين 
الجديــدة في صدارة المشــروعات الكبرى التي نفذتهــا الحكومة الموقرة 
خالل الســنوات األخيرة، وهلل الحمد تم افتتاح مدينة سلمان ومدينة خليفة، 
وتســكين المرحلة األولــى من مدينة شــرق الحد، ونســتعد حاليًا الفتتاح 
وتســكين إسكان ضاحية الرملي، كما ســيتم خالل أيام توقيع اتفاقية البدء 

في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة مع أحد أكبر المطورين الصينيين".

برنامج التطوير يوفر قرابة 15 ألف وحدة سكنية 
خالل السنوات العشر المقبلة

"
وعــن دور القطاع الخــاص، يلفت الوزير إلــى أن "القطاع الخاص يقوم "

بدور رئيس في توفير الخدمات اإلســكانية للمواطنين، ســواء على صعيد 
بناء وحدات الســكن االجتماعي التي يســتفيد منها المواطنون ذوي الدخل 
المحدود المدرجون على قوائم انتظار الوزارة، أو من خالل التســهيالت 
والحلــول التمويليــة التي تقدمها المصــارف والبنوك من خــالل برنامج 
مزايــا، فلــك أن تعلم أن هذا البرنامج اســتطاع أن يلبــي أكثر من 4500 
طلب إسكاني خالل الســنوات القليلة الماضية، فإذا ما تم إضافة الوحدات 
السكنية التي شيدها القطاع الخاص في مدينة سلمان وإسكان اللوزي التي 
يبلــغ عددهــا 2450 وحدة ســكنية، إضافة إلى عدد الوحــدات التي قامت 
الوزارة بشــرائها من شــركة ديار المحرق والبــالغ عددها 3200 وحدة 
ســكنية، فإن القطاع الخاص بذلك يكون قد أسهم حتى اآلن في توفير أكثر 
من 10 آالف خدمة إسكانية، وهذا مؤشر على أن سياسة الحكومة المتعلقة 

بقطاع اإلسكان تسير على النهج الصحيح".

وعن هذا التوافق يقول الحمر "ال شــك أنه بتضافر جهود القطاع الخاص 
مع مشــروعات وبرامــج القطاع الحكومي، فإن ملف الســكن االجتماعي 
وفــي ظل الرعاية والدعــم الالمحدود من لدن القيادة الرشــيدة والحكومة 

الموقرة، قادر على االستدامة واالستمرارية على المدى البعيد".

خدمات إسكانية فورية
الطمــوح كبير لدى وزارة مهمة واســتراتيجية كوزارة اإلســكان، ولعلنا 
نســأل عن أهــم إنجــازات الــوزارة خــالل العــام 2019 والمرتقب من 
مشــروعات خالل العام المقبل 2020، فيطلعنا الوزير على أنه "تم إبرام 
أولى مشروعات برنامج تطوير الوحدات السكنية على األراضي المملوكة 
للدولة بالتعاون مع بنك اإلســكان في شهر أكتوبر 2019، والتي بموجبها 
ســيتم تشييد 132 وحدة ســكنية في منطقة اللوزي كمرحلة تجريبية، على 
أن يوفر هذا البرنامج ما مجموعه 15 ألف وحدة ســكنية خالل الســنوات 
العشــر المقبلــة، لتكــون مبادرة جديدة تســهم فــي زيــادة المعروض من 
الوحدات السكنية وتخفيض األعداد على قوائم االنتظار من خالل خدمات 

إسكانية فورية".
ومســك ختام اللقاء يحمل البشــائر، فالوزير يحدثنا عن الشروع في إعداد 
برنامج تنفيذ المشــروعات اإلســكانية المقررة في برنامج الحكومة لتنفيذ 
االلتــزام الخاص بالعمل على توفير 25 ألف وحدة ســكنية، وكان باكورة 
تلك المشــروعات التحضير للشــروع في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة 
التــي توفير نحو 3000 وحدة ســكنية، تنفيًذا ألمر ولــي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة خالل الملتقى الحكومي.

زيادة المعروض من 
الوحدات السكنية 

وخفض األعداد على 
قوائم االنتظار

تطوير الوحدات 
السكنية على 

األراضي المملوكة 
للدولة بالتعاون مع 

بنك اإلسكان

"

"

"

"
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الشيخة رنا بنت عيسى
لزيادة بعثاتنا الدبلوماسية وتعزيز حضورنا 

في دول مجموعة العشرين

الدبلوماسية البحرينية... مسيرة نصف قرن في نصرة القضايا العادلة

أضاف المشروع اإلصاحي لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شرفات مميزة 
على صعيد الدبلوماسية البحرينية، إذ حققت قفزات هائلة وخطوات واسعة في كل مناحي التقدم 
والريادة، استناًدا إلى إرثها القائم على مبادئ التعايش الوطني واالحترام المتبادل والعمل الجماعي 
المشــترك وحســن الجوار وعدم التدخل في الشــؤون الداخلية للدول األخرى، وتوثيق أواصر الصداقة 
والتعــاون مــع جميــع الدول والمجتمعات، وااللتــزام بميثاق األمم المتحدة والقوانيــن واألعراف الدولية، 
والوقوف بصابة إلى جانب الحـق، والحرص على نشر السام، كمنهاج عمل تلتزم به في كل مواقفها 

وخطواتها، وتتمسك به في جميع أدوارها وتحركاتها.

ويضفي الحديث مع وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، رونًقا خاًصا على 
المسيرة الدبلوماسية في العهد الزاهر، فهي أول امرأة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 
تتبــوأ هــذا المنصــب بجدارة، فهي تحمل شــهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة أكســتر - 
بريطانيا في العام 2008، وشهادة ماجستير اآلداب في السام والصراع الدولي من الجامعة األميركية 
بواشنطن العام 1998، وهي ذات الجامعة التي نالت منها شهادة البكالوريوس في العاقات الدولية 
العام 1996، وتميزت بحضورها الفاعل في العديد من االجتماعات الثنائية ومتعددة األطراف في إطار 
األمم المتحدة والمنظمات والوكاالت الدولية األخرى، الســيما منتدى حوار التعاون اآلســيوي، ومنظمة 
التعــاون اإلســامي، وجامعــة الدول العربيــة ودول مجلس التعاون الخليجي، بما فــي ذلك االجتماعات 

بين اآلسيان ودول مجلس التعاون الخليجي.

تعزيز مكانة البحرين إقليميا ودوليا
وال شــك في أن ما شهدته الدبلوماســية البحرينية في العهد الزاهر لجاللة 
الملــك، يمثل صفحــة رائدة، وفي هــذا الصدد، تتحدث الشــيخة رنا بنت 
عيســى قائلة "بفضل من هللا تعالى، ثم بفضل التوجيهات الســديدة والدعم 
الكبيــر من لدن حضــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، والمساندة المتواصلة والمستمرة من 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، رئيس الوزراء 
حفظه هللا، وصاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، 
أصبحت الدبلوماسية البحرينية نموذًجا للدبلوماسية المتفاعلة النشطة التي 
تدافع عن مصالح مملكة البحرين في الخارج وتســهم في ترســيخ وجهها 
الحضاري، وتعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية، وتقوم بدور مهم في نصرة 
القضايــا والمصالح العربية واإلســالمية ومواجهــة التحديات التي تواجه 

المجتمع الدولي لصياغة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارا لإلنسانية.

وبال شــك فإن مرور عقديــن مزدهرين من حكم جاللــة الملك المفدى قد 
تحققت فيهما العديد من اإلنجازات للمواطن البحريني على مستوى التنمية 
الشــاملة، فقيادتنا تضع المواطن في قمة األولويات، وتســعى بكل جهدها 
لتعزيز النهضة وتحقيــق التقدم واالزدهار وبناء أجيال واعية ومتحضرة 
تؤمن بالتعايش واالنفتاح والتواصل مع جميع الشعوب والثقافات، ورجال 
ونســاء مخلصين مدركين لعظم المســؤولية، وهو األمر الذي ســاهم بال 
شك في تكوين قاعدة من الدبلوماسيين البحرينيين األكفاء الذين استطاعوا 
وبــكل اقتدار حمل الرســالة وأداء األمانة في أن يكونوا لســانا ناطقًا عن 

مملكة البحرين ومنجزاتها".

 “دبلوماسية البحرين“
تحقق قفزات هائلة وخطوات 
واسعة في مختلف مناحي 

التقدم والريادة

"
"
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بلورة رؤية متكاملة للمجتمع واالقتصاد
وبســؤال الشــيخة رنا بنت عيســى عن اســتراتيجية العمل التي انتهجتها 
وزارة الخارجية منذ بدء المشــروع اإلصالحــي وربطها برؤية البحرين 
2030، تتنــاول وكيل وزارة الخارجية عناصر مهمة عدة "منها أن رؤية 
البحرين االقتصادية 2030 رؤية شاملة للمملكة تسعى لتطوير اقتصادها، 
مع التركيز على هدف أساس يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع 
مواطنــي المملكة، كما تركز على بلورة رؤيــة حكومية متكاملة للمجتمع 
واالقتصــاد، وتتمحــور حول 3 مبادئ أساســية هي التنافســية، والعدالة، 

واالستدامة.
ونحــن فــي وزارة الخارجيــة وإدراكا ألهمية الرؤيــة 2030 عملنا على 
تطويــر األدوات الدبلوماســية الرقميــة؛ لتعزيز االرتقــاء بالخدمات التي 
تقّدمها الوزارة وتوفير اســتدامة خدمية دبلوماسية تواكب تطلعات مملكة 
البحريــن محليًا وإقليميًــا وعالميًا، وعلى إثر توجيهــات وزير الخارجية 
معالــي الشــيخ خالد بن أحمد بن محمــد آل خليفة، اعتمدنــا خيار التحول 
الرقمــي فــي تقديم عدد من الخدمات؛ نظًرا لما توليــه مملكة البحرين من 
اهتمــام بالتحول إلــى الحكومة اإللكترونية في تقديــم الخدمات للمواطنين 
والمقيمين والزّوار، بما يساهم في الوصول إلى أهداف الرؤية االقتصادية 

لمملكة البحرين 2030. 

كمــا أن منظومــة الخدمات اإللكترونيــة التي نقدمها للســفارات األجنبية 
حققت عدًدا من النتائج اإليجابية، إذ ساهمت في رفع السمعة الطبية 

لمملكــة البحرين لدى البعثات الدبلوماســية باعتمادها على أســلوب غير 
تقليــدي في تقديم الخدمات، وتوفير بيئة عمل خالية من العمل المكتبي، ما 
زاد مــن إنتاجية الموظفين، إضافة إلى تحقيق أســس التنمية التي تعتمدها 

البحرين في رؤيتها االقتصادية وهي العدالة واالستدامة والتنافسية.

فضاءات رحبة في أجواء االنفتاح
نسأل الشيخة رنا: سعادتكم أول امرأة تتبوأ منصب وكيل وزارة الخارجية، 
هــل يمكن تعريفنا بفكرة عن أبرز البرامج والمشــروعات التي تم تنفيذها 
وأسهمت في تطوير العمل بالوزارة؟ فتجيب بالقول "إنني أفخر بأن أكون 
أول دبلوماســية بحرينيــة تحظى بالثقة الملكية الســامية ويتم تعيني وكياًل 
لوزارة الخارجية، وهذا ما لم يكن ليتحقق لوال الفرص التي أتيحت للمرأة 
البحرينية في العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى والمساندة الكبيرة من لدن 
صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة، وهي بال شك مسؤولية كبيرة 
وطموحاتي أكبر تحلق في الفضاءات الرحبة وأجواء االنفتاح والتقدم التي 
تهــب رياحهــا في عهد جاللته حفظه هللا، والــذي نحتفي هذا العام بمرور 
عشــرين عاَمــا على توليه الحكــم، وكذلك مع الرؤيــة الطموحة للبحرين 
2030 التي انعكست على القطاعات كافة في المملكة استناًدا إلى المبادئ 

الثالثة للرؤية، العدالة والتنمية واالستدامة".

نطمح إليجاد مندوبيات في العواصم ذات الثقل والقرار 
السياسي بما تحتضنه من عدد وافر من المنظمات

نصف قرن من الدبلوماسية المتزنة
وارتباطًا بالمبادئ الثالثة لرؤية 2030، يأتي العمل متناغًما مع األهداف 
واآلليــات، فتلفت الشــيخة رنا بنت عيســى إلى أن "ما نســعى إليه، وفق 
توجيهــات معالي وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمــد آل خليفة حفظه 
هللا، هو ترجمتها لواقع ملموس في العمل الدبلوماســي وتطوير آلياتها كي 
تكون البحريــن دائًما ذات الحضور الفاعل في المحافل اإلقليمية والدولية 
ال تحيد عن نهج السالم ونصرة القضايا العادلة، ما أهلها فعال ألن تحصد 
السمعة اإليجابية في غضون مسيرة نصف قرن من الدبلوماسية المتزنة، 
والتي تكللت أخيرا بنيل البحرين عضوية مجلس حقوق اإلنسان باالستناد 
لتاريخها المشــرف في مجال حقوق اإلنسان. ويتركز اهتمامي حاليًا على 
االرتقاء بالكوادر البشــرية في الوزارة ورفع نســبة النســاء العامالت في 
الســلك الدبلوماسي البحريني، الالتي تصل نسبتهن حاليا إلى نحو 32 % 

من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية".

تعزيز الحضور على خارطة العالم
وتبدو رؤية وزارة الخارجية طموحة للغاية، فعن أبرز إنجازات الوزارة 
خالل العام 2019 والخطط المزمع تنفيذها مستقباًل بدًءا من العام 2020، 
تتطرق الشــيخة رنا إلى الســعي للتوســع في عدد بعثاتنا الدبلوماسية في 
الخارج، مبينة "نطمح مستقباًل إلى تعزيز حضورنا في كل دول مجموعة 
العشــرين، إضافة إلى أن يكــون لدينا مندوبيات فــي العواصم ذات الثقل 
والقرار السياسي بما تحتضنه من عدد وافر من المنظمات، مع االستمرار 
فــي برامجنــا التطويريــة الموجهــة لكوادرنــا الدبلوماســية، واالرتقــاء 
بمهاراتهم؛ كي تكون الدبلوماســية البحرينيــة قادرة على التفهم واإلدراك 
التام للمتطلبات وللمتغيرات الدولية بتحدياتها المختلفة، وصياغة المواقف 
الخارجية الحريصة على الصالح العام التي تأخذ في االعتبار التوازن بين 

أولوياتها االستراتيجية والتزاماتها الدولية".

الدفاع عن مصالح البحرين 
وترسيخ الوجه الحضاري 

وتعزيز المكانة اإلقليمية 
والدولية للمملكة

"

"
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داود نصيـف
“بابكو“ تواصل مسيرة تطوير 

العمليات التشغيلية وفق أحدث 
تقنيات الصناعة

يمثــل االحتفــال التاريخــي يوم االثنيــن 26 نوفمبر من العــام 2018، الذي تفضــل برعايته 
عاهــل البــاد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة في قاعدة الصخير الجوية 
لتدشين خط األنابيب النفطي الجديد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية 
السعودية الشقيقة، بحضور ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفــاع صاحــب الســمو الملكــي األمير محمــد بن ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
ســعود، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفــة، يمثل حدًثــا حضارًيا كبيــًرا يؤكد عمــق العاقات بين 

المملكتين الشقيقتين.

فهذا المشروع الذي يعتبر ثمرة التعاون المستمر بين "بابكو" و"أرامكو" يحمل الكثير 
من الخير للبلدين والشعبين، ويفتح اآلفاق االقتصادية الواعدة، وفي الوقت ذاته يقدم 
نموذًجــا لتميــز "بابكو" منذ تأسيســها في العام 1929، إذ كانــت خطط النمو والتطوير 
تســير بشــكل متصاعــد، وهــي تضطلع بدورهــا االســتراتيجي المهم الذي أســهم في 
إرســاء دعائــم مملكــة البحريــن الحديثــة، واليــوم، ونحن نعيــش فرحة األعيــاد الوطنية، 
يأتي هذا اللقاء مع رئيس مجلس إدارة "بابكو" داود نصيف، مكلًلا باإلنجازات المشــرفة 

نهدف إلى تعزيز قدراتنا والطموحات الواعدة...
التنافسية لمواجهة 
تحديات صناعة النفط
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خارطة طريق االزدهار
فــي حديثــه عن منجزات العهد الزاهر، يؤكد رئيس مجلس إدارة "بابكو" أن المشــروع اإلصالحي الذي أرســى دعائمــه جاللة الملك، وضع خارطة 
الطريق ألهداف التنمية الشاملة التي ساهمت في تحقيق االزدهار والتقدم لمملكة البحرين، ومنذ انطالقة هذا المشروع اإلصالحي قبل نحو عقدين من 
الزمن، تم تحقيق إنجازات رائدة ومتميزة في مختلف الميادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، وأصبح هذا المشروع بمثابة تجربة رائدة 

لبناء مجتمع مدني قوي وفاعل يتميز بالتنوع والفعالية والقدرة على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية.

وتمكنت البحرين، بفضل المبادرات اإلصالحية الشاملة لجاللة الملك ودعم الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومؤازرة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، من تحقيق إنجازات شاملة في مختلف الميادين والمؤسسات، 
ومنها على ســبيل المثال تشــكيل مجلســي الشــورى والنواب وديوان الرقابــة المالية واإلدارية، والمجلــس األعلى للمرأة، إضافة إلى تدشــين الرؤية 
االقتصاديــة لمملكــة البحرين 2030 وغيرها من المنجزات التي وضعت المملكة في مصاف الدول األكثر تطوًرا وقوة وانفتاًحا، وأســفرت أيًضا عن 

تحسين األوضاع المعيشية واالجتماعية ألبناء الوطن؛ باعتبارهم ثروة الوطن وعماد المستقبل.

رسالة الوالء والوفاء
وعلــى نطاق اســتراتيجية الشــركة المتواكبة مع المشــروع اإلصالحي ورؤية 2030، يقول نصيف "بابكو هي الشــركة الوطنيــة العريقة التي تمثل 
صرًحا شامًخا، ورافًدا أساسيًا، وركيزة جوهرية ضمن ركائز التنمية المستدامة في ربوع وطننا الغالي، وهي دعامة اقتصادية رائدة تحمل بين طياتها 
رسالة الوالء والوفاء، ومنذ بدء المشروع اإلصالحي، حرصت الشركة على وضع الخطط والبرامج طويلة المدى الرامية إلى تحسين كفاءة عملياتها 
التشــغيلية وفق أحدث تقنيات العصر وتنويع منتجاتها وتعزيز مجاالت البيئة والصحة والســالمة مع التركيز على وضع خطط تدريب وتطوير القوى 
العاملة، كل ذلك بهدف تعزيز قدراتها التنافســية لمواجهة تحديات صناعة النفط والوفاء بمتطلباتها في المســتقبل إضافة إلى تحقيق االســتدامة لمسيرة 

النمو في مملكة البحرين على المدى البعيد وتوفير البنية التحتية الالزمة لرؤية البحرين االقتصادية 2030".

طفرة نوعية ونقلة عالمية
بضع محطات مهمة في مســيرة "بابكو" يلفت إليها نصيف، فمع بداية العهد الزاهر لجاللة الملك، تم دمج كل من شــركة بنوكو وشــركة نفط البحرين 
المحدودة )بابكو( في العام 1999، وعلى مر السنوات واصلت الشركة مسيرة اإلنجازات والنجاحات المتتالية وفق خطة واعية ومدروسة حسب رؤى 

وطموحات القيادة الرشيدة لتحقيق طفرة نوعية هائلة ونقلة عالمية رائدة في صناعة التكرير في العالم. 
ومــن بين أبرز المشــروعات التي قامت الشــركة بتنفيذها على مدار األعوام الســابقة مشــروع مزج المنتجات النفطية وطــرح الجازولين الخالي من 
الرصاص في األســواق المحلية العام 2000، والبدء بتشــغيل مجمع إنتاج الديزل منخفض الكبريت العام 2007، وتدشــين المشــروع البيئي إلزالة 
الكبريــت مــن غاز المصفاة العام 2009، وافتتاح مجمع الزيت األســاس للتشــحيم العام 2011. وفي نوفمبــر 2018، وبحضور عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة وولي العهد بالمملكة العربية الســعودية صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان آل سعود تم تدشين خط 

األنابيب الجديد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؛ ليجسد أسمى عالقات األخوة ووشائج الود والمحبة بين المملكتين الشقيقتين.

مشوار الرقي المنشود
مسك الختام في هذا اللقاء يكلله نصيف بقوله "تواصل بابكو مسيرة تطوير عملياتها التشغيلية وفق أحدث تقنيات الصناعة بفضل الدعم الالمحدود من 
لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا، وصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا، وصاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا، وحســب توجيهات معالي الشــيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط؛ من أجل مواصلة مســيرة النجاح واإلنجاز 

للشركة وتأكيد دورها الريادي في تحقيق الرقي المنشود للوطن الغالي".
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تحديــث مصفاة بابكو بقيمة 4.85 مليارات دوالر، إنشــاء 
خــطّ ألبا الســادس بقيمة 3 مليارات دوالر، إنشــاء منّصة 
اســتيراد الغاز المســال بقيمة 670 مليون دوالر، إنشــاء 
خطّ أنابيب جديد يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية 
بقيمة 330 مليون دينار، إنشــاء مدينة الملك عبدهللا الطبية 
بقيمة 270 مليون دوالر، إنشاء منتجع الساحل بقيمة 170 
مليــون دوالر، إضافة إلى تطوير بالج الجزائر بقيمة 1.3 

مليار دوالر.

تقدر إيــرادات المشــروعات النفطية ومشــروعات النفط 
والغــاز الطبيعــي، واإليــرادات التــي ســوف تتحقق من 
استكشــاف النفط والغاز الجديدة في حــدود 2.032 مليار 

دينار للعام 2019، و2.096 مليار دينار للعام 2020.

اكتشــاف خليج البحرين في العام 2017 يعد أكبر اكتشاف 
نفطــي في تاريــخ البحرين، ويجري العمــل على عمليات 
التنقيــب والتقييــم للكميــات القابلة لالســتخراج في خليج 
البحرين والتي ســتحدد كلفة تطوير إنتاج النفط الصخري، 

وبالتالي تحديد اإليرادات المتوقعة في السنوات المقبلة.

“بابكو“..
كيان رئيس في تعزيز موقع البحرين 

التنافسي إقليميا

تعتبــر تجربــة "بابكو" فــي االعتماد على القــوى العاملة 
الوطنيــة إلدارة مختلف القطاعات اإلنتاجية بالشــركة من 
التجارب النموذجية الرائدة، إذ تحرص الشركة على تولي 
الكوادر البحرينية المناصــب القيادية فيها، كما تدعم أكثر 
مــن 150 طالبًا في مختلف مجاالت التعليــم العالي داخل 

مملكة البحرين وخارجها.

سياسة بحرنة الوظائف لدى الشركة تعد مثااًل يحتذى لمختلف 
الشركات والمنشآت الوطنية العاملة بالقطاع الخاص، إذ تهتم 
بتوظيف العنصر النسائي وتمكينه من تبوء مناصب عليا في 

مختلف األقسام اإلدارية والفنية بالشركة.

تمتــع الشــركة باشــتراطات ومقاييــس عاليــة لبيئة عمل 
ســليمة وآمنة بجانب سعيها لتحســين بيئة العمل بالشركة، 
وتطبيقها أحدث أنظمة الصحة والسالمة المهنية، وضعها 

في مصاف أنجح شركات النفط في العالم.

تشير بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية واالقتصاد الوطني، بشأن الوضع المالي واالقتصادي للمملكة 
وأســس تقديــرات الميزانيــة العامة للدولة للســنتين الماليتيــن 2019 - 2020 وخطــط الحكومة التنفيذية 
بشــأن االقتصاد الوطني والمشــروعات الجديدة، إلى أن هناك خطة طموحة لتنويع مصادر الدخل بصورة 
نوعية؛ كونها تشــمل عدًدا من القطاعات الصناعية االســتثمارية والبنى التحتية والسياحة، كما ستعمل 
علــى تعزيــز موقع مملكة البحرين التنافســي إقليمًيا عبر التوظيــف األمثل لمزاياها وخصائصها بما يرفد 

مسار التنمية االقتصادية، ومن أبرز تلك المشروعات: 
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إبراهيم جناحي
إنشاء “تمكين“ في العام 2006 

ركيزة رئيسة لمشروع جاللة 
الملك إلصالح سوق العمل
تتعدد المحاور وتتنوع أثناء الحديث مع الرئيس التنفيذي لصندوق العمل )تمكين( 
إبراهيــم جناحــي فــي إطار اإلنجازات التــي تحققت في العهد اإلصاحــي لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، فقد جاء إنشــاء "تمكين" في العام 
2006 ليكــون إحــدى الركائــز الرئيســة لمشــروع جالــة الملــك إلصــاح ســوق العمــل، 
انســجاًما مــع أهــداف رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030 ومبادئها األساســية المتمثلة 
في االســتدامة والعدالة والتنافســية. ويتمثل الهدف الرئيس لـ "تمكين" في تقديم 
البرامــج والمبــادرات التــي مــن شــأنها تطويــر القطــاع الخــاص فــي الباد بمــا يضمن 
تحقيــق أهداف المملكة في تعزيز اســتدامة االقتصــاد الوطني، وتنويع موارد الدخل 

وخلق فرص إبداعية من خال اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وفــي ضــوء ذلك، يشــير جناحي إلــى أن "تمكين" يعمل على تطويــر مهارات وقدرات 
األفــراد البحرينييــن بما يتماشــى مــع االحتياجات المتنامية لســوق العمل، إضافة إلى 
تقديم مختلف أشــكال الدعم المالي والفني واالستشــاري والتقني للمؤسسات في 
البــاد بما يســاعد علــى نموها وازدهارها، لتســاهم في تطوير المشــهد االقتصادي 

في المملكة، إلى جانب خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة في البحرين.

نحو تعزيز مكانة 
البحرين لتكون وجهة 
اقتصادية استثمارية 
أولى على مستوى 

المنطقة
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متغيرات جذرية اقتصادًيا
وعن أبرز مالمح التطور الذي شهدته البحرين في العهد الزاهر وحظيت 
باإلعجاب وانعكاسها على مسيرة التقدم من منظور المواطن والمسؤول، 
يؤكــد جناحي أنه يمكن لمتابع المشــهد االقتصــادي أن يلمس المتغيرات 
الجذريــة التي برزت في ســوق العمــل نتيجة عوامل عــدة، منها تضافر 
الجهود بين مختلف مكونات االقتصاد سواء الجهات الحكومية أو الخاصة 
أو األفراد العاملين في مختلف المجاالت، وذلك في ســبيل االســتفادة من 
المــوارد االقتصادية المتنوعة التي تزخر بها مملكة البحرين، إضافة إلى 
توظيف الحلول التقنية والرقمية، وبروز قطاعات جديدة رئيسة وفرعية، 
إلى جانب التوسع والدخول في أسواق جديدة واكتشاف العديد من الفرص 
المتاحــة في الســوق، هــذا إلى جانب حــرص القيادة الرشــيدة في مملكة 
البحرين على تشجيع االبتكار وتوظيف الحلول الرقمية الرائدة كالخدمات 
الســحابية والتكنولوجيــا المالية والتحــول الرقمي الذي من شــأنه إضافة 

الكثير لالقتصاد الوطني.

ويتطرق جناحي إلى دور المرأة البحرينية، فينوه إلى أنها حظيت في هذا 
العهد الزاهر باهتمام خاص متمثل في قيام المجلس األعلى للمرأة بالتنسيق 
مع مختلف المؤسســات لتقديم الحلول المبتكــرة والمبادرات المتخصصة 
التي تهدف إلى تقديم الفرص المناسبة للمرأة البحرينية وتعزيز مشاركتها 
فــي المجــاالت كافة. ويضيف جناحــي "نحن نفخر بشــراكتنا الدائمة مع 
المجلــس األعلــى للمرأة فــي تقديم الدعــم بمختلف أشــكاله كفرص دعم 
ريادة األعمال، والتدريب على المهارات األساســية واالحترافية، وفرص 
االحتضــان وغيرهــا إضافة إلى التســهيالت التمويلية وكل ما من شــأنه 

تعزيز حضور المرأة البحرينية على مختلف األصعدة".

نطرح هذا الســؤال: ما اســتراتيجية العمل التي انتهجها "تمكين" منذ بدء 
المشــروع اإلصالحي وربطهــا برؤية البحرين 2030؟ ومــا أبرز بنود 

اســتراتجية 2018 - 2020 ومــا الــذي تحقــق منها حتــى اآلن؟ فيجيب 
جناحــي بقوله "منذ إنشــائه عمل )تمكين( علــى تأطير عمله ضمن دورة 
اســتراتيجية مدتها 3 أو 4 سنوات، بدًءا من الدورة األولى وهي التأسيس 
2007 - 2009 وركــزت علــى 3 محاور رئيســة، وهي خلــق الوعي، 
وتطوير الخدمات، وبناء العالقات، تليها الدورة الثانية وهي االنتشــار في 
الفترة 2010 - 2014 وتم التركيز فيها على التوســع وتسويق الخدمات، 
ودعم بيئة األعمال، ثم الدورة الثالثة وهي األثر في الفترة 2015 - 2017 
وجاءت استكماال لسابقتيها في قياس أثر الدعم المقدم من تمكين على سوق 
العمــل، إذ ركزت هذه الــدورة على العمالء، وتحســين الجودة، وتحقيق 
النتائــج، وانتهــاًء بالدورة الحالية وهي التحــول 2018 - 2020 وترتكز 

على 3 ركائز رئيسة وهي التنوع، والتسارع، واالستدامة.

 ومــع مرور ســنتين من عمر الدورة االســتراتيجية الحاليــة، فإن تمكين 
ركز على تشــجيع التنوع االقتصادي المدعوم باإلنتاجية واالبتكار إضافة 
إلــى تحقيــق التنوع داخليًا من خــالل تقديم برامج وخدمــات جديدة تخدم 
شــريحة أوســع من العمالء. أما فيما يتعلق بالتســارع، فقد سعى صندوق 
العمل إلى مساعدة العمالء على االستجابة السريعة للمتغيرات االقتصادية 
الجديدة، إلى جانب التســارع الداخلي في تقديم خدمات أســرع لمضاعفة 
القيمة المكتســبة، أما فيما يتعلق بالبند الثالث وهو االســتدامة، فقد اشــتقه 
تمكيــن من أحد ركائز رؤيــة 2030، إذ يعمل صندوق العمل على تعزيز 
نماذج األعمال والموارد البشرية التي تدرك تطور الواقع االقتصادي إلى 
جانب ابتكار حلول مناسبة لمستقبل االقتصاد، ويجب التنويه إلى أّن انتهاء 
الدورة االستراتيجية ال يعني إلغاء العمل بركائزها، بل نحن نحرص على 
مواصلة العمل عليها؛ لكونها تشــكل حجر األساس الذي نستمر في البناء 

عليه". 

تشجيع االبتكار وتوظيف 
الحلول الرقمية الرائدة 

كالخدمات السحابية 
والتكنولوجيا المالية 

والتحول الرقمي

"

"
إعادة هيكلة دعم المؤسسات

ويذكــر جناحــي أن العام 2019 شــهد العديد من التحــوالت في خدمات 
وبرامج "تمكين" من خالل إعادة هيكلة الدعم في برنامج دعم المؤسسات 
متمثال في برنامجي تطوير األعمال، والتدريب ودعم األجور، إلى جانب 
تفعيــل العديد من الحلــول اإللكترونية مثل الدفــع االلكتروني عن طريق 
نظــام "فواتير" وتفعيل الحســاب إلكترونيا دون الحاجــة لزيارة الفروع، 
إضافــة إلى الزيارة الميدانية االفتراضية خالل مرحلة المتابعة، وكل ذلك 
بهدف إضافة مزيد من الســرعة والمرونة على الدعم المقدم للمؤسســات 

ابتداًء من مرحلة تقديم الطلب، وحتى سداد المدفوعات.

شراكات لتحقيق أقصى استفادة
وحين نســأل عن أكبر وأبرز مشروعات "تمكين" وبرامجه التي حظيت 
بالدعــم من جانب الدولة وتميــزت في التنفيذ، يأتــي "تمكين" كجزء من 
المنظومــة االقتصادية الوطنيــة المتكاملة، التي تعمل ضمــن رؤية ثاقبة 
وتحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة متمثلة بعاهل البالد جاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة، إذ إن هذا االهتمام المباشــر يشــكل حافًزا لجميع مكونات المجتمع 
المدني في مملكة البحرين لتقديم أفضل الحلول التي من شأنها تعزيز مكانة 

مملكة البحرين كوجهة اقتصادية استثمارية أولى على مستوى المنطقة.
ومما الشك فيه فإن "تمكين" يحرص على الدخول في شراكات مختلفة مع 
جميع المؤسســات؛ بهدف تحقيق أقصى اســتفادة من أوجه الدعم المختلفة 
ســواء من خالل البرامج الرئيســة أو من خالل المبــادرات المتخصصة، 
وهــي بال اســتثناء تحظى باالهتمــام والمتابعة في جميع مراحلها ســواء 
مــن التخطيــط إلى التنفيذ؛ ألنها تبنى على أســس قوية تســتند إلى بحوث 
الســوق، ودراســات الجدوى واألثر، إضافــة إلى مجموعــات التركيز، 
والجلســات الفردية، واستشارات القطاعات، والمنتدى التشاوري السنوي 
الــذي يحــرص "تمكين" على عقده للقاء مع الجمهور الكريم واالســتماع 
إلــى مالحظاتهم وتوظيف رؤاهم بما يســاهم في تطــور برامج "تمكين" 

واالرتقاء بمستوى وجودة الخدمات.

إقامة شراكات مختلفة مع 
المؤسسات بهدف تحقيق أقصى 

استفادة من أوجه الدعم

"
"
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يمثــل الملتقــى الحكومــي الســنوي وبرنامــج عمــل الحكومــة، تجربــة بحرينيــة مثاليــة فــي إطــار التطويــر الشــامل 
للدولــة، ويفتــح الملتقى بوابة العمل لتطوير األداء الحكومي بتحســين جودة ومســتوى خدمــات الوزارات والجهات 
الحكوميــة لتقــدم خدماتهــا بأفضل الممارســات، إضافة إلى تشــجيع العمل الجماعــي، وإبراز الكفــاءات، وإذكاء روح 
المبــادرة واالبتــكار والتميز الفردي والمؤسســي وفق معاييــر اإلنصاف والعدالة، واألولوية هنــا تحقيق أقصى درجات 

رضا المتعاملين مع األجهزة الحكومية.

برنامج عمل الحكومة...
تجربة بحرينية مثالية في إطار 

التطوير الشامل

لقياس مستوى األداء وتحقيق األهداف بفترة زمنية محددة
هــذه التجربــة هي واحــدة من ثمــرات العهــد الزاهر، وفي هذا الشــأن، 
المتخصــص فــي اإلصــالح اإلداري والحائــز على ماجســتير الصناعة 
المتقدمة محمد عيســى الكويتي، أن المشــروع اإلصالحي لجاللة الملك، 
شــمل قضيتين مهمتين همــا الميثاق الوطني والمجلــس النيابي، فالميثاق 
الوطنــي هــو وثيقة تعبر عن مبادئ وقيم وأســس تحدد مــا يمكن أن تقوم 
عليه الدولة من عدل ومساواة ومواطنة متساوية وعدالة اجتماعية وحماية 
للمال العام، هذه القيم هي التي يســعى المجتمع والدولة إلى الوصول إليها 
والتقــدم فيهــا، أما القضية الثانيــة فهي المجلس النيابــي، الذي مازال في 
بداياتــه وفي محاوالت الكتســاب مزيــد من الصالحيــات تمكنه من أداء 
مهمته في تمثيل مصالح المجتمع وتطوير أدواته الرقابية والتشــريعية بما 

يجعله قادًرا على حسن تمثيل مصالح المجتمع.
ويشير إلى أن على مجلس النواب إدراك أن مهمة تمثيل مصالح المجتمع 
تعنــي أن عليه تطويــر أدواته الرقابية والتشــريعية، وأن يعمل على رفع 
مستوى صالحياته، وهذا يحتاج إلى وعي من النواب بضرورة العمل مًعا 
كفريق همه تقوية الكيان الذي يضمه، وهو بذلك يحتاج إلى قوانين تدعمه 
وتســانده في ذلك مثل قانون صحافة مســتنير وقانون حق الحصول على 
المعلومات وقانون أداء يلزم الحكومة بوضع مؤشــرات أداء ويحتاج إلى 

جهاز مكافحة الفساد.

وينتقــل الكويتي إلى جانــب مهم، فمع بداية العهد الزاهر، بدأ في البحرين 
عصر من االنفتــاح والحرية واإلعفاء عن المســجونين والمبعدين، ونبع 
ذلك من إدراك بأهمية االنفتاح للتغلب على عدم االســتقرار وربط العالقة 
بيــن التنميــة والمواطنة وبين االســتقرار، وثمرة هذا االنفتاح هو إنشــاء 
مجلس نواب ومجلس شــورى وبداية حركة تحول في المجتمع تتطلع إلى 
المشــاركة في صنع القرار والمشــاركة في إدارة البــالد وتوزيع ثروتها 
واستثمارها، هذا التحول من رعية إلى مواطنة ما زال في بداياته ويتطلب 
وقتًــا ليتجــذر في وعــي الناس، وهــذا دور مجلس النــواب اآلن في رفع 
الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة. وإلقناع الناس بجدوى المشاركة البد 
لمجلس النواب من إظهار دوره في تمثيل مصالح فئات المجتمع في مقابل 
مصالح الحكــم التي تمثلها الحكومة ومجلس الشــورى، وتثقيف المجتمع 

لهذه الفوارق في المصالح. 
ويواصــل حديثــه قائال "هناك حاجة لتقوية مجلس النواب ورفع مســتوى 
صالحياتــه مقارنــة بمجلس الشــورى وبتجارب عالمية أثبتــت جدواها، 
والبــد لهــذا اإلصالح أن يقــوم على مبدأ العدالة والمســاواة فــي التمثيل 
ورفع مســتوى النزاهة في االنتخابــات؛ لكي يقتنع المواطن بأن صوته له 
قيمة وتأثير فيزداد إيمانه بأن االســتقرار القائم على العدالة والمساواة هو 

الطريق إلى التقدم واالزدهار".

محمد الكويتي
 رفــع مستــوى 

المـعيـشة وتحقيق 
االستقرار واالستثمار 

اآلمن

 "

"
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وفــي شــأن التــوازن بين اإلنفــاق واإليــرادات، يؤكد الكويتــي أنه "أمر 
مطلوب وضــرورة يحتمها واقع االقتصاد البحرينــي المعتمد على الريع 
من إيــرادات النفط، وفي مثل هذه الحاالت حيث ال توجد صادرات كافية 
تغطي متطلبات المجتمع واحتياجاته، فإن التوازن ضرورة، لكن الســؤال 
هــو: لماذا ال يــزال االقتصاد البحرينــي يعتمد على إيــرادات النفط رغم 
استمرار الحديث عن تنويع االقتصاد وتوسيع قاعدته اإلنتاجية على مدى 
30 ســنة دون التوصل إلى مســتوى مقبول من التنويع؟ فبرنامج التوازن 
المالي الذي أقر أخيرا لم يكن مدروًســا بما فيه الكفاية، ونجد نتائجه على 
التعليم، إذ خرج ما يقارب من 4 آالف موظف ومدرس من التعليم ســوف 
يكون لهم تأثير عكســي على مســتوى التعليم، ويجري الحديث اليوم عن 
فصول دراســية دون مدرســين.. لذلك نقول إن نجاح مثل هذه البرامج ال 
يعتمد على البرنامج نفســه، فهو في الواقع أصبح جبريًا لعدم وجود جهاز 
تخطيط يعمل على تقوية االقتصاد وتنويعه والحد من العمالة األجنبية وما 
تســتنزفه من أموال إلى الخارج، مع أهميــة وجود جهة تخطيط يمكن أن 
تتحمل مسؤولية توجيه االقتصاد وتسريع وتيرة التنويع، وخلق مؤسسات 
إنتاجية كما فعلت الحكومة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي".

وألن التنميــة نتــاج زيادة إنتاجية االقتصاد وليســت نتيجــة زيادة ارتفاع 
أســعار النفــط، يقــول الكويتــي "إن رفــع اإلنتاجيــة يعتمد علــى القدرة 
االبتكارية في المجتمع وفي القوة البشرية، وهذا يعتمد على مستوى التعليم 
والتدريــب والبحث العلمي وعالقته بالمؤسســات اإلنتاجية، ونرى العالم 
اليــوم يتجه نحو اقتصادات متنوعة أهمها االقتصــاد المعرفي واالقتصاد 
الخدمــي إضافــة إلى الصناعــة والزراعة التي تشــكل القاعدة لمســتوى 
معيشة المجتمعات، وهذا يعني أننا نحتاج لبذل مزيد من الجهد في تطوير 
منظومــة التعليم وتزويد الطلبــة بالمعارف العصرية أواًل، ولكن األهم أن 
نزودهم بالقيم االنســانية والمهارات الفكرية التي تناسب العصر وتناسب 
التقدم المعرفي والتكنولوجي، وهنا تكمن أهمية التنافسية العالمية، فالدول 

التي تتخلف في هذا المجال لن يكون لها مكان في المستقبل". 

ويتطرق إلى نقطة جوهرية بقوله "رفع مستوى التعليم وتزويد الخريجين 
بالمهارات الفكرية يتطلب انفتاًحا فكريًا في المجتمع ونقاًشا حيويًا يشترك 
فيه الجميع، فمثل هذه األجواء من االنفتاح هي التي تنمي القدرة االبتكارية 
واإلبداعيــة؛ ألنها تزيل عامل الخوف من الفشــل والخوف من قول الحق 
والخوف من الخطأ، وكذلك إزالة عامل الخوف من الشــباب هي ما يحفز 
فيهــم روح الريــادة واإلبداع واالبتكار على مســتوى المجتمع وليس فقط 

أفراًدا معدودين ال يصل تأثيرهم إلى خلق زخم يحقق نتائج اقتصادية".

ويلفــت إلــى أن "برنامــج الحكومــة يوضــع كل 4 ســنوات لتحقيــق 
أهداف ترفع من مســتوى معيشــة المواطنين وتحقق مســتوى من األمن 
واالســتقرار يسمح باالستثمار اآلن، ما يلزم خلق بيئة مناسبة لالستثمار 
تقوم على ســيادة حكم القانون لحماية الملكية الفردية وحفظ الحقوق بكل 
عدالــة وحيادية، وخلــق مثل هذه البيئــة يحتاج إلى قوانيــن تحقق قدًرا 
كبيًرا من الشــفافية واالنفتاح والحصول علــى معلومات موثوقة تدعمه 
وتســانده، إضافة إلى وضع اســتراتيجيات وخطط وأهداف ومؤشــرات 
أداء تقيــد الحكومة والوزارات بتحديد مســتوى األداء الذي تســعى إلى 
تحقيقه خالل فترة زمنية محددة وفق مؤشــرات ســبق أن أعلنتها وتمت 
مناقشــتها مجتمعيًا، كما أن هناك حاجة لهيئة مستقلة لمكافحة الفساد تتبع 
مجلس النــواب ولديها صالحيات االســتقصاء والتحــري واإلحالة إلى 
النيابــة العامة، عالوةً علــى جهاز تخطيط تابع لمكتــب رئيس الوزراء 
وبإشــراف مباشــر من أحد نوابه، فوجود مثل هذا المكتب ســوف يقلل 
من مســتوى الهدر في الوقت والمال والجهد الذي يذهب جراء األخطاء 
الكثيــرة الناتجة من عدم التنســيق بين الوزارات، وتأخير المشــروعات 
وزيادة كلفتها، ودون مثل هذا الجهاز ســيكون مــن الصعب جًدا تحقيق 
أهداف عليا مثل التنمية المستدامة والتنمية البشرية والتنمية االقتصادية، 

فهذه تحتاج إلى تضافر جهود تكون متسقة ومتكاتفة".

ونظــًرا لما يوجبه تطويــر األداء واإلنتاج والخدمــات ومواكبة متطلبات 
العصر الحديث في علوم اإلدارة والتوجه نحو الذكاء االصطناعي وتوظيف 
التكنولوجيا، ونجاح مملكــة البحرين في مجال الحكومة اإللكترونية، فإن 
هنــاك العديد مــن التحديات كما يراهــا المتخصص فــي اإلدارة والتنمية 
والبشــرية واإلنتاجية حسن الفردان، فعلم اإلدارة الحديث اليوم يعد أساًسا 
للتخطيط االســتراتيجي وقياس معدالت األداء ومؤشــرات اإلنتاج. وهنا، 
يمثــل الملتقى الحكومي، بمبادرة من ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة، لقاًء سنويًا لمراجعة اآلليات والسياسات واألهداف.

ويضيــف الفردان "هنــاك مجموعة مــن العناصر المهمة لــكل األجهزة 
الحكوميــة تبنــى عليها خطــط التنمية، فمن جهة البد مــن تقييم ومراجعة 
الرؤى والرســائل واألهداف بشكل واضح، واالســتغالل األمثل للموارد 
البشــرية، بحيث تتناغم وتنســجم مع االســتراتيجيات والسياســات العامة 

للدولــة وخططهــا التطويريــة والتنمويــة، إضافــة إلــى صياغــة المهام 
والمسؤوليات، واســتحداث اإلطار المؤسسي والتقســيمات اإلدارية التي 
تضمن توافر عناصر قوة لكفاءة األداء وفعالية برامج تحســين اإلنتاجية، 
ويحقــق الملتقــى الحكومي هذا الجانب مضافًا إليه التنســيق والتكامل بين 

أجهزة الدولة".

ويرى الفردان أن "البحرين لها ديناميكية وفرتها أهداف الرؤية االقتصادية 
2030، ولهــا حيويــة فــي تقديم المبــادرات؛ ذلك ألن التطوير المســتدام 
يتركــز على وضوح الرؤى بين مختلف األطراف، من صناع القرار إلى 
المسؤولين التنفيذيين إلى المستويات المختلفة من الموظفين، وال يجب أن 
نغفل دور الملتقى في مراجعة الجدولة الزمنية لتنفيذ المشــروعات ومدى 
التقدم الذي تحقق ومرونة تحديد المعوقات ومراجعة ســير العمل وتعديل 

المسارات".

حسن الفردان 
تقييم ومراجعة الرؤى 

والرسائل واألهداف 
بشكل واضح

"
"
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البحرين تحقق 
مراتب متقدمة 

في مؤشر التنمية 
البشرية

برامج وخطط نوعية 
الستراتيجية طويلة المدى

المملكة بالمرتبة 43 عالميا في 
مؤشر التنمية البشرية 2018

علــى الرغــم من التحديــات والمصاعــب التي تواجــه الكثير من 
الــدول في مجال رفع مؤشــرات التنمية الشــاملة والمســتدامة 
لديهــا، إال أن مملكــة البحريــن، وفــي ظــل محدوديــة مواردهــا 
الماليــة، وضعت الثروة الحقيقية، متمثلة بالمواطن البحريني، 
فــي قمــة اهتماماتها، وشــهدت العشــرون عاًمــا الماضية، في 
ظــل العهــد الزاهر لجالة العاهل، إضافات نوعية الســتراتيجية 
التنميــة طويلــة المــدى الســيما علــى صعيــد مســاهمة القوى 
الوطنيــة العاملــة والتوطين واإلنتاج ومواكبــة التطور التقني 

وإدارة المتغيرات بكفاءة عالية.

نتــاج هــذه الســنين من العمــل، يضعنا أمــام التقريــر الوطني 
للتنمية البشــرية الذي تم تدشــينه في شــهر نوفمبر الماضي 
مــن العام الجاري 2019، والذي أصدره مركز البحرين للدراســات 
االستراتيجية والدولية والطاقة )دراسات( بمناسبة إحراز مملكة 
البحريــن المرتبــة الثالثــة واألربعيــن علــى مســتوى العالــم في 
مؤشــر التنمية البشــرية للعام الجاري. متقدمة بذلك 4 مراتب 
عــن العــام الماضــي، إذ كانت البحرين في المرتبة 47 بالنســبة 
لمؤشــر التنميــة البشــرية مــن بيــن 189 دولــة علــى مســتوى 
العالم، فما المقومات التي مكنت البحرين من تحقيق مسارات 

متقدمة في مجاالت التنمية البشرية؟

علي الرويعي: 
جاللــة الملــك وضــع التدابيــر لصياغة شــكل وهيكلة 

دولة المؤسسات

عصام الخياط: 
مواكبــة التحــوالت باالســتثمار األمثــل فــي المــوارد 

والطاقات والعقول البشرية

المواطنون البحرينيون مشاركون في إنجاح 
المشروعات التنموية بكل المجاالت

اإلجابة على هذا التســاؤل تأتي من المتخصصيــن وذوي الخبرة بالطبع. 
ولخبرته في مجال التنمية واإلدارة، يشير علي أحمد الرويعي إلى أن "أي 
تقدم ألي دولة في مجال التنمية البشرية، يرتبط بالتحوالت في بناء الدولة 
الحديثة، ولهذا، شهد العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، قفزات بالوطــن والمواطن بدًءا من الدعوة لصياغة 
ميثاق العمل الوطني تبعه وضع دســتور البحريــن وهو اللبنة األولى في 
قيــام دولة نهضوية حديثة، وهنا أقول إن جاللتــه وضع التدابير لصياغة 
شكل وهيكلة دولة المؤسسات بأن أمر بمشاركة المواطن في صنع القرار 
مــن خالل مجلــس برلماني منتخب من الشــعب يتولــى الرقابة وإصدار 
التشــريعات والقوانيــن التي تهم الوطــن والمواطن، وكذلــك االنتخابات 

البلدية، وأعطى للمواطنين الحق في اختيار مرشحيهم".

ويشير الرويعي إلى أن "لجاللة الملك نظرة بعيدة لمراقبة عمل الوزارات 
والهيئــات الحكوميــة والمالية، وكشــف قصور تطبيــق األنظمة للحد من 
الهدر وتقنين استخدام الميزانية طبق البنود واألبواب المصنفة لها، عالوة 

على محاســبة الجهات المقصرة ومعالجــة تطبيق اللوائح واألنظمة، لذلك 
دعــا جاللته إلى تحديــث وتطوير الخطط التنموية واالســتفادة من أنظمة 
الدول المتقدمة والمشاركة في عقد الندوات داخل البحرين كحوار المنامة 
وغيرها من الحوارات الدولية وكذلك المشــاركة في حضور االجتماعات 

داخل وخارج البحرين".

ويضيــف الرويعي "كان لجاللة الملك الــدور الكبير في حضور المحافل 
العربية ومشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في التنمية الشاملة واالهتمام 
أيًضا بالدور األمني والعســكري، لذلك، فإن هذه اإلنجازات والمكتسبات 
التي تفضل بها جاللة الملك رســمت السياسات الداخلية والخارجية، وهي 
تتطلــب بذل مزيد من جهود الوزارات والمســؤولين في تحقيق األهداف، 
وكذلك على المواطن والمقيم أن يكون مشارًكا في إنجاح هذه المشروعات 
التنمويــة في كل المجاالت والمحافظة على ما تحقق وتفعيل دوره بوصفه 
مواطنا يشــارك في صنع القرار وتنفيذ ما يســند له من مســؤوليات تجاه 

وطنه".

يتجه رئيس قســم التنمية االســتثمارية بالمحافظة الشــمالية عصام عيسى 
الخياط إلى العام 2000، ففي ذلك العام كانت االنطالقة لمنجزات التنمية. 
فعلــى مدى 20 عاًما ونحــن نعيش في هذا العهد الزاهــر نلحظ بوضوح 
الصورة الواعدة التي تســعى مملكتنا الحبيبة لرســمها للمواطن البحريني 
في مختلف المجاالت السياســية واالجتماعية واالقتصادية، ويبقى الوضع 
المعيشــي للمواطن هًما كبيًرا تسعى الحكومة الموقرة إلى تحقيقه، وتحت 
شــعار أمــن اقتصادي واجتماعي مســتدام في إطار تــوازن مالي، أخذت 
المملكــة علــى عاتقها خالل الســنوات األربع المقبلة هذا الشــعار كهدف 
اســتراتيجي من أجل تحقيق الرفاه والرخــاء للمواطن، واتخذت خطوات 
كبيرة من أجل تحقيق أهداف التنمية المســتدامة؛ على اعتبار أن المواطن 
محــور وهدف التنمية، رغم التحديات المالية واالقتصادية بســبب تراجع 

أسعار النفط عالميًا وما تشهده المنطقة من توترات وأوضاع.
ويضيف الخياط "على الرغم من ذلك، فإن التحديات كبيرة ومن مخاضها 
تولــد الفــرص، لذا تأتــي البرامج والخطــط االقتصادية مبنيــة على نتاج 
المــوارد البشــرية وتطويرها لتطويعهــا لتصبح في صالــح الناتج العام، 
والعوامــل المؤديــة للنجاح كبيرة وكثيــرة، فمنها مثــاًل أن المملكة تمتلك 

قامــات اقتصاديــة ومقومات تنموية تخــدم أهداف التحــول من االقتصاد 
النفطــي إلى غيره من النماذج الصناعيــة خصوًصا الصناعات التحويلية 
والزراعيــة والطاقــة المتجددة ومجــاالت علوم المســتقبل، ومنها الذكاء 
االصطناعــي والتكنولوجيــا الحديثة والتحول الرقمــي وغيرها، لذا نحن 
بحاجة إلى مواكبة هذه التحوالت باالستثمار األمثل في الموارد والطاقات 
والعقول البشرية عبر التركيز على مخرجات التعليم المتخصص وتطوير 
المنهجيات في الدراسات والمجاالت ذات العالقة، لتواكب هذه المتغيرات. 
كذلك البد من دعم برامج ريادات األعمال في مثل هذه األنشطة من خالل 
توفير بيئات مناسبة كالحاضنات الصناعية والتجارية التي تسهم بشكل أو 

آخر في دعم االقتصاد الوطني.
وعلى صعيد آخر ينبغي علينا فتح مزيد من الفرص للمشروعات الزراعية 
والتربية الحيوانية التي تســهم في تحقيــق األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي، 
عبر االستثمار األمثل وتبني أنشطة نوعية في هذا المجال، خصوًصا في 
ظل التطورات الهائلة التي يشــهدها هذا القطاع الحيوي المهم، وبناًء على 
مــا تقدم فإن التنمية المســتدامة وكي تتحقق البد من تنمية بشــرية تواكب 

التقدم المنشود في مثل هذه المجاالت آنفة الذكر.

 العام 2000... االنطالقة

ارتباط التحوالت في بناء الدولة
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يمكن وصف مشروع البحرين اإلصاحي بأنه عبارة عن عقد ووعد بين عاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، والشــعب، وأهمية 
هــذا المشــروع اإلصاحــي أنه وضع أسســا رئيســة من خال الميثاق نفســه، 
وعندمــا ننظــر إلــى الميثاق نجد أنــه عبارة عن 180 مشــروعا تقريًبا وخطط 
لإلصاح واعتمد عليها أساسا كخطة لتطوير ونمو في أمور الدولة ولصالح 
المواطــن، واعتمــد هــذا الميثاق الذي هو العقد بين الشــعب وجالة الملك 
في مســيرة التطوير في البحرين، فهو نوع من الممارســة الديمقراطية ألنه 
عبــارة عــن اتفاق مــا بين الحاكم وشــعبه في اســتفتاء حاز موافقة بنســبة 
مئويــة كبيــرة بلغــت 98.4 بالمئــة، ويعتبــر هــذا الميثــاق عمــاًدا للمســيرة 
الديمقراطيــة، ونقطــة التغيرات األساســية في الدســتور وبرز مــن توصياته 

رؤية البحرين االقتصادية 2030. 

التجربة الديمقراطية البحرينية... وضوح في 
الرؤية وإدراك للتطور السياسي

صياغة حياة سياسية تقوم على المشاركة والمواطنة 
واالنتماء والهوية الوطنية

نقاط أساس اعتمدتها الدولة
ذلــك المدخــل طرحته نائــب رئيس مجلس أمنــاء معهد البحريــن للتنمية 
السياســية الشيخة مي بنت ســليمان العتيبي في حديثها عن مالمح مسيرة 
العمــل الديمقراطي في مملكة البحرين ونحــن نحتفل بأعيادنا الوطنية، إذ 
تشــير إلى أنه على مدى عقدين من الزمن نرى تنفيذ هذه النقاط األساسية 
التي وُجدت في الميثاق واعتمدتها الدولة كأساس للنماء الوطني والمجتمعي 
واالقتصادي في الســلطة القضائية والتتنفيذية والتشــريعية، واعتمدت في 
التنميــة على دراســة وتطوير االحتياجــات الوطنية ســواء االقتصادية، 
اإلســكانية، الصحــة، التعليم، األشــغال، وغيرها. كل هــذه األمور التي 
نعتبرها أســاس دولة المؤسســات، إلى جانب االهتمام بالمواطن ومعيشته 
والقواعد الصحيحة لتطور القوانين إلى نحو جديد يتماشــى مع احتياجات 
الدولة المؤسســية، وطبعا بدعم قوة السلطة التشــريعية والسلطة التنفيذية 
وأهمها الســلطة القضائية، ونتابع هذا التطور في العمل المتواصل لفريق 

البحرين في اللجنة التنسيقية.

الوعي في اختيار الممثلين
 بالنســبة لنا المتخصصين فــي العمل البرلماني والبلــدي، أرى أن هناك 
تطــوًرا كبيــًرا في المجال التوعوي السياســي واالجتماعــي، إذ إن هناك 
اختالفــا ما بين العمل البرلمانــي والعمل البلدي في طريقة التنفيذ، فالعمل 
البرلمانــي عمــل تشــريعي والعمل البلــدي تنفيذي تقريبًــا، ولفت نظري 

التطــور الذي حــدث في وعــي المواطن فى كيفيــة اختيــار ممثليه، هذا 
االختــالف يظهر بوضوح منذ العام 2006 إلى اليوم بمســاهمة وتخطيط 
من العديد من الهيئات مثل المجلس األعلى للمراة، ومعهد التنمية السياسية 
وغيرها من المؤسسات، واليوم نرى نوًعا من المهنية في طريقة التخطيط 
والتنفيذ، ونرى الترابط والتكامل بين هذه المجالس والمعاهد والهيئات في 
تنفيذ الرؤية بصورة متجانسة، ونطمح إلى الكثير من هذا التكامل العملي 

للوصول إلى الرؤية المتكاملة التي أُسس لها في الميثاق ورؤية 2030.

تحفيز على العمل واإلنتاج
وفي شأن مالمح التطور، تشير العتيبي إلى ما نراه في الدراسات المتعددة 
للنواحي اإليجابية والسلبية في مسيرة المملكة، ومنها النقد للواقع ومحاولة 
استشــفاف احتياجــات المواطــن، وقد ســاهم التواصل مــع المواطن عن 
طريق وســائل التواصل واالجتماعات المســتمرة ودعم الخبراء والقراءة 
الدائمة للواقع المجتمعي إلى جانب الشــفافية في الطرح وتحفيز الموظف 
البحرينــي على العمل واإلنتاجية من خــالل الملتقى الحكومي ومن خالل 
الهيئات الحكومية وشبه الحكومية في دراسة الواقع والعمل على تطويره، 
ســاهم هذا كله في وضوح الرؤية العامة بشــكل أعمــق، وإيمان بالوطن 
وإدراك وفهم للعمل والتطور السياسي في المملكة إلى جانب الدفع بالعجلة 
االقتصاديــة لنمو وطنــي يدعم احترام مؤسســات الدولــة ولمواطن يعلم 

بحقوقه وواجباته ويصون سمعة وطنه.

مي العتيبي 
“الميثاق“ عماد المسيرة ونقطة التغيرات 

األساسية ومنطلق رؤية البحرين 2030
"

"
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أحمد الخزاعي 
مشروع البحرين اإلصالحي رائد 

في الشرق األوسط وتأسس على 
توافق واضح

رأي وقرار الشعب
وينظر المستشــار السياســي والمدير العام لمؤسســة خزاعي 
اسوشيتس أحمد الخزاعي إلى مشروع جاللة الملك اإلصالحي 
على أنه ركيزة أســاس لقيام دولية مدنيــة حديثة تلبي تطلعات 
القيادة الحكيمة والشــعب الوفي، وال ينسى المواطن البحريني 
كيــف تقدم جاللة الملك بكل ثقة وعزم منــذ توليه مقاليد الحكم 
وجمع اإلرادة الشــعبية بنفســه على كلمة واحدة، تلبي تطلعات 
الشــعب وترتقي باألداء الحكومــي، وقام بخطوة ليس لها مثيل 
فــي العالــم بتغيير نظــام الحكم بما يتناســب وتلــك التطلعات 
وجعله ديمقراطيًا ليكون للشــعب رأي وقرار فيما يستحدث من 
تشــريعات وسلطة فيما يتعلق بالرقابة، مشــكاًل شراكة حقيقية 
وفاعلة تلبي التطلعات، لذلك فإن مشروع البحرين اإلصالحي 
ينظــر لــه دوليًــا كمشــروع رائد في الشــرق األوســط؛ كونه 
المشــروع الوحيد الذي تم بتوافق واضــح، موحًدا كل الفرقاء 

وأسس لبداية جديدة وزاهرة لمملكة البحرين.

الحقوق والحريات والواجبات
ويفّصــل الخزاعــي بقولــه "تعتبر الحيــاة السياســية من أبرز 
مالمح المشــروع االصالحي، مؤكدةً حــرص مملكة البحرين 
على تحقيق مبدأ اإلصالح السياســي الشامل في أنظمة الدولة، 
وإرســاء دعائم الدولة المدنية الحديثة، التي ترتكز على مفهوم 
الديمقراطية الصحيحة لتواكب الديمقراطيات الدولية العريقة، 
مؤسسة حياة سياسية تقوم على المشاركة والمواطنة واالنتماء 
والهوية الوطنيــة، وتعزيز الحقوق والحريات والواجبات لدى 
جميع شــرائح وجماعات وأفراد المجتمع. وما أعتبره شخصيا 
مــن أهم نتائج هذه الحريات هو إشــراك المرأة وإعطاؤها حق 
المواطنة كاماًل ومنحها حق المشــاركة ناخبة ومترشحة أيًضا 
في االنتخابات البلدية والتشــريعية، ما أدى لتقلدها أعلى سلطة 

تشريعية في المملكة.
ويــرى أن مشــاركة الســلطة التنفيذيــة نظيرتهــا التشــريعية 
بميزانياتهــا وبرامجها للخروج بــكل ما فيه صالح الوطن عن 
طريــق النقاش واألخــذ بالتوصيات، كما أن الحراك الشــعبي 
واهتمامــه بالعمــل التشــريعي يــدل علــى انتشــار الوعي في 
المجتمع وهو ركيزة أساس لتطوير العمل البرلماني. ويضيف 
قوله "إنني فخور لكون النظام التشــريعي واألدوات المتوافرة 
لألعضــاء المنتخبين تنافس تلــك التي يملكها أعضاء المجالس 
التشــريعية في الديمقراطيات العريقة، وأتمنى أن يرقى العمل 
التشــريعي والرقابي في المملكة عن طريق التطوير المســتمر 
وتوفير التدريب المتواصل ليرقى العمل السياســي عموما، ما 

سيؤثر إيجابا على جميع نواحي الحياة العامة في المملكة".

تعامل بموضوعية وحرفية
ويختتــم الخزاعي بالحديــث عن مالمح التطور الذي شــهدته البحرين في عهد جاللة 
الملــك، قائال "هي تلك التي تعنى باإلنســان البحريني، فلقد شــهدنا تغيًرا ملحوظًا في 
تطور وضع المرأة البحرينية من خالل سياســات المســاواة بين الجنســين في أماكن 
العمل، وحرية التعبير، تصحيح أوضاع من ال يملك جنسية، حقوق اإلنسان، المشاركة 
في صنع القرار، كما أنه تم تأســيس المجلس األعلى للمرأة، المؤسسة الوطنية لحقوق 
االنســان، معهد البحرين للتنمية السياسية، ومجلس التنمية االقتصادية، وكلها ساهمت 
بما ال يقبل الشك في التعامل مع الملفات المطروحة كل حسب اختصاصه بموضوعية 
وحرفيــة، كذلــك، تم تأســيس المجلس األعلى للقضــاء، المحكمة الدســتورية، ديوان 

الرقابة المالية، بجانب حرية تأسيس الجمعيات السياسية".

"
"

عبدالرحمن النجدي: 
علينا العمل بكامل طوائفنا وفئاتنا 

لتطوير الديمقراطية وسد نقصها 
والدفع بها نحو األفضل

من حقبة تقليدية إلى أخرى معاصرة
يلفــت المتخصــص فــي العلــوم السياســية والقانون الدســتوري 
المستشــار القانونــي عبدالرحمن الحميدان النجــدي إلى أن الكثير 
مــن المواطنين يعتقدون أن االنتقال من حقبة سياســية تقليدية إلى 
حقبة سياسية ديمقراطية معاصرة يعني انتقااًل كاماًل وشاماًل وتاًما 
ونهائيًــا، كاالنتقال من الليل إلى النهار، ومن الحرارة إلى البرودة 
وهكــذا، والصحيح، أن االنتقال في المســارات البشــرية الكبرى 
ليــس بالصورة الطبيعية التي أســلفنا ذكرها، وإنما هو عبارة عن 
بداية جديدة لحياة بشرية جديدة من أجل القيام بأعمال ومشروعات 
إنســانية وتنمويــة وحقوقيــة راقية وغيــر مجربــة، والدخول في 
أفكار سياســية ديمقراطية نوعية ســامية، تعنى بالعنصر البشري 
البحريني األهم، وكل ما يحيط بها من ضرورات مادية ومعيشــية 
وإنســانية، لذلك، فــإن المشــروع اإلصالحي لجاللــة الملك كان 
انتقااًل لبداية طريق آخر صحيح، ومسار صائب للنهوض بالوطن 
والمواطــن، من خــالل المشــاركة والتعاون بين جميــع مكونات 

المجتمع البحريني، وهذا ما حصل طيلة فترة النقلة.

ال نقف أمام األخطاء والفشل
ويضيــف النجــدي "لكي نعــرف أهــم إيجابيات وميــزات وثمار 
المشــروع اإلصالحــي منذ عقديــن وحتى اآلن، علينا أن نشــاهد 
مناحي حيــاة المواطنين في الدول الخليجيــة والعربية واألجنبية، 
فبعض الدول الخليجية أفضل منا في مســتويات مداخليها المالية، 
إال أننــا أفضــل كثيــًرا منها فــي مســتويات الحريات والمســاواة 
والمعامــالت، ويكفي أن تطلع على وســائل التواصل االجتماعي 
وتشــاهد مدى مــا وصلت إليــه البحرين من حريات فــي االنتقاد 
والطرح البناء وعرض المشــاكل المختلفة مع طرفها اآلخر، وهم 
أشخاص في جهات رسمية، أما ما يخص الدول العربية التي تعنى 
بالمواطنة والمواطن، فالسكن والصحة والتعليم ومستوى المعيشة 
والخدمات االجتماعيــة واألمنية ال يمكن مقارنته بما هو كائن في 
الــدول العربية والكثيــر من الدول األجنبية أيًضــا". ذلك المحور 
يطرحــه النجــدي، الذي يــرى أن هذا المســتوى الرفيــع هو أحد 
مخرجات المشــروع اإلصالحي، وهذه الرؤية تعني أننا يجب أن 
نواصل من خالل المشــروع اإلصالحي بميثاقه ودســتوره اللذين 
يحثــان على معالجة الكثير من الســلبيات التــي ال تزال حاضرة، 
وأال نقف أمام األخطاء والفشــل مهما كان موضعه، دون أن نعمل 
مــن أجل مزيد من اإلصالحات والحلول، فالمشــروع اإلصالحي 

يدفع نحو ذلك.

تطوير التجربة وسد النقص
ويقــول النجــدي "بصفتي متخصًصــا في مجال علــم السياســة والقانون 
الدســتوري، أســتطيع القول إن جاللة الملك حفظه هللا، اتخذ القرار العظيم 
عندما طرح مشروعه اإلصالحي السياسي والديمقراطي، الذي غير وجه 
النظم البحرينية السياســية، وجعل البحرين في مصاف الدول الديمقراطية 
المعاصــرة، وعلينــا نحن المواطنيــن، إن أردنا تحقيــق ديمقراطية فاعلة 
وجــادة، أن نشــارك فيهــا بكل قــوة، وننخــرط فــي تفاصيلهــا ودقائقها، 
فالمنافــذ متاحة حاليًا، وعلينا بكامل طوائفنــا وفئاتنا أن نعمل على تطوير 
الديمقراطيــة وســد نقصها والدفــع بها نحو األفضل، انطالقًــا من القواعد 
الوطنية والعربية واإلســالمية، فجاللة الملك أدى مهمته على أكمل وجه، 
وعلينــا بعدها كمواطنين أن نــؤدي مهاًما ال تنتهي، وأن نولي المشــروع 
اإلصالحــي أهم رعاية وتركيز، وبكل أمانة وصدق، فنحن من يعمل على 

إنمائه وتطويره ورفع شأنه".

"
"
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المواطنـــون يعبـرون عــن حــب البحـريـــن والــتطـلـعــــات 
لمسـتـقـبــــل أكـثـــر إشــراًقا

مشاهد النهضة والتقدم... اعتزاز وفخر 
بثمار المشروع اإلصالحي

في التعبير عن االعتزاز والفخر بمسيرة التقدم والنهضة التي تشهدها مملكة البحرين في العهد الزاهر لعاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار المشروع اإلصاحي الكبير الذي حقق نقلة نوعية للبحرين في شتى الميادين، 
يتشــارك المواطــن والمقيــم، الصغيــر والكبيــر، نســاًء ورجــاًلا، فــي حبهــم لوطــن يضم الجميــع، ويمضــي بهم نحو استشــراف 
مستقبل أكثر إشراًقا، ونستذكر هنا مقولة لجالة الملك "يحدونا الفخر واالعتزاز بمواقف أهل البحرين في كافة المحطات وعلى 
مر العهود، فقد كان لرجالها ونســائها، على حد ســواء، خطاهم الثابتة في إثراء مســيرة البناء الوطني.. عطاًء، وعلًما، وعمراًنا، 
حيث عملوا بكل إخاص على رعاية ثوابتنا الوطنية وتأصيل قيمنا اإلنسانية، مجسدين في ذلك أرقى وأرفع درجات المسؤولية".
وفــي رحــاب أعيادنــا الوطنيــة المجيدة، تتــوارد الخواطر فــي أجمل أيام الوطــن بالعهد والوالء، ومســار التطلعــات واآلمال التي ال 
تتوقــف عنــد حــد في وطن عريق فــي تاريخه مجيد بحضارته ورائــد بتطلعاته، وهو الوطن الذي يمثل نموذج التعايش والســام 
والمحبــة وموئــًلا للتاريــخ والحضــارة والنهوض نحو المســتقبل بــإرادة واعدة، وإصرارا على المضي في مســيرة اإلنجــازات وإكمال 

مسيرة األجداد واآلباء في مسيرة التنمية.. وفي هذه الخواطر التي سجلتها مشاعر عدد من المواطنين أصدق تعبير...
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حيــن ننظر للتطوير والتغيير والتحديــث في البحرين، نجد أن 
المملكــة تتجه إلــى التركيز على مضمون اإلبــداع واالبتكار، 
وفي هذه النقطة تتحدث رئيس قســم اإلعالم والعالقات العامة 
بمعهــد البحريــن للتدريب اإلعالمية ســهير المهنــدي، فتلفت 
إلــى أن البحرين تميــزت في هذا الجانب، ولــو قمنا بمراجعة 
وأســقطنا الضوء على عملية قراءات شــاملة علــى التطوير، 
ســنرى أن في مؤسســات القطاع الحكومــي أو الخاص هناك 
اهتمــام بالتطوير، وعلى ســبيل المثال، برنامــج "فكرة" الذي 
أطلقــه ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، فتح المجال للكثيرين للمساهمة كأفراد وليس فقط من 
أصحاب الخبرة والمسؤولين في الوظائف الحكومية من منطق 
الخطط االستراتيجية، بل هناك مشاركة فاعلة من أبناء الوطن 
خصوًصا من جانب الشــباب دون تحديد لمســتوياتهم العلمية، 
ومنهم حملة الشــهادات الثانوية، وكذلك دون تحديد لمراكزهم 
الوظيفية أو جنســهم، فأصبحوا يشــاركون في التغيير وتطوير 
الخدمات التي تقدمها الــوزارات واألجهزة الحكومية لمختلف 

أفراد المجتمع.
وتواصــل ســهير حديثها "صحيح هنــاك تحديــد للفائزين في 
مثل هذه المشــروعات، ولكن يتم االســتفادة من المشــروعات 
األخرى؛ ألن الهدف هو إشراك جميع أفراد المجتمع في عملية 
التطوير، ومن جانب آخر، هناك اهتمام من المســؤولين ضمن 
هذه الديناميكية للتطوير، ونرى أن المؤسسات وضعت الحوافز 
لتشــجيع الموظفين على تقديم األفكار الجديدة، والمشــروعات 
وكذلــك الخطط الجديــدة تؤخذ بعين االعتبار وتدرســها لجان 
متخصصة، ويتــم اختيار األفكار الجديــدة ومراجعة تلك التي 
تحتاج إلى اســتكمال، والجامعات اليــوم أيًضا تركز على مبدأ 

)فكــر خــارج الصنــدوق(، من خــالل النــدوات والمؤتمرات 
والمحاضــرات والــورش التدريبية والــدورات واالجتماع مع 
طلبة الجامعات السيما على صعيد الذكاء االصطناعي وربطه 
بالمســتقبل التقني والتكنولوجي الحديــث الذي يواكب عصرنا 
الحاضر. واهتمت البحرين باالستفادة من خبرات بعض الدول 
وتســتضيف الخبراء لتقديم خبراتهــم، والحديث هنا عن الذكاء 
االصطناعي، فإن البحرين تراه منهًجا للمســتقبل، وعلى مدى 
العشــرين عاما الماضية ركزت البحريــن على البحث العلمي 
والتشجيع على اإلنتاج في هذا المجال، والمجلس األعلى للمرأة 
هنــا مثال واضح، إذ اهتم المجلس بالبحث العلمي اعتماًدا على 
التعاقــدات بين المؤسســات العلمية والخبرات التــي لها خبرة 
طويلــة في مجال البحوث، وبدأت تنفــذ توصيات وتطلع على 

نتائج الدراسات لتمكين المرأة البحرينية.

بالبحريــن اليــوم، وفي كل حديث أو قــول أو توجيهات للقيادة 
الرشــيدة، نجــد في محتواه اإلشــارة إلى الــذكاء االصطناعي 
والتخصصات المستقبلية والبحث العلمي، مثاًل مركز البحرين 
للدراسات االســتراتيجية والدولية والطاقة يركز على البحوث 
العلمية والتوسع في كل مجاالتها، فهذه االهتمام بالبحث العلمي 
يؤكد أن البحرين في ســعي دؤوب للتغييــر والتطوير، فالحياة 
في حركة دائمة وسريعة، واليوم تظهر الكثير من التخصصات 
والمشروعات ما يلزم متابعتها علميًا وتقنيًا، األمر الذي أعطى 
مملكــة البحرين مكانة على المســتوى الدولي والعالمي لتتميز 
وفق المشــروع اإلصالحــي لجاللة الملك حفظــه هللا ورعاه، 
وانطالق المشــروعات االسثمارية والعمرانية واالستمرار في 

البحث العلمي بما يخدم المستقبل".

سهير المهندي
البحث العلمي 

}ومتطلبات المستقبل
إبراهيم الوزان
محور المسيرة 

اإلصالحية

يشــيد مدير مكتب وزير شؤون اإلعالم  والمســؤول عن مهام االتصال والتسويق بالوزارة إبراهيم 
حمــد الوزان بما تشــهده مملكــة البحرين من إنجــازات  ديمقراطية وتنموية وحضارية شــاملة منذ 
انطالق المشــروع اإلصالحي الرائد لجاللة الملك، رافًعا أســمى آيات اإلجالل والتهاني إلى عاهل 
البالد صاحب  الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى  رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميـــر خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى  النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء  صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، وإلى شــعب البحرين الكريم؛ 

بمناسبة احتفاالت المملكة  بأعيادها الوطنية. 

ويعرب الوزان عن فخره واعتـــزازه باإلنجازات الوطنية  المحققة في مجاالت اإلصالح والتحديث 
وتعزيز حقوق اإلنســان، ودعم تقدم المرأة وإطالق حرية الرأي والتعبيـــر المســؤولة في مختلف 
وســائل اإلعالم  واالتصال، في ظــل تناولها  للقضايا الوطنية بحرية وموضوعية وشــفافية، منوها 
بالتقدم الملحوظ في تمكين الشــباب وتعزيز مشــاركتهم في مســيرة البناء  والتنمية،  وتأكيد جدارتهم 
بتولي المناصب القيادية بالوزارات والهيئات الحكومية،  وتمثيلهم الشريحة األكبـر من نواب السلطة 
التشــريعية  بفضل دعم جاللة الملك للشباب، وتقدير جاللته الدائم إلبداعهم وعطائهم؛  إيمانًا بكونهم 

}الثـروة الحقيقية للوطن ومحور المسيرة التنموية واإلصالحية المستدامة.

{
سعود العباسي

الصدارة في إنجاز 
خطط التنمية

بالتأكيــد، فــإن االهتمام بخطــط التنمية الشــاملة هو أبرز مخرجات المشــروع 
اإلصالحي لجاللة الملك، وهنا، يلفت رئيس قسم اإلعالم بمعهد التنمية السياسية 
سعود العباسي إلى أن صدارة البحرين في إنجاز خطط التنمية جاءت نتاج عمل 
وتخطيط مدروس وفق اســتراتيجية وطنية للوصول إلى األهداف المنشــودة من 
التطور. يقول العباســي "لعلني أشــير أيًضا إلى ما نشــهده من تقدم على مستوى 
اإلعــالم والصحافة والحرية الــرأي في العهد الزاهر باعتبــاره ديناميكية مهمة 

تسهم في االرتقاء والشراكة المجتمعية بين كل المؤسسات الحكومية واألهلية.
وال شك في أن أعيادنا الوطنية، تجدد التعريف بقائمة اإلنجازات الوطنية، إال أن 
هنــاك مالمح تعبر عن اإلخالص في العمل من أجل الوطن، من خالل األهداف 
والقيم النبيلة بترســيخ االنتماء للوطن والمحافظة على مكتسباته وتحقيق التفاعل 
اإليجابــي والتعــاون بين األفراد لخدمة مجتمعهم، والمســاهمة فــي دعم الجهود 
الرسمية واألهلية ومساندتها في جميع المجاالت، وتتجلى أصدق الصور وأجمل 
المعانــي، وأعمق تعابيــر الحب والوالء للبحريــن قيادة وشــعبًا وترابًا وتاريًخا 
وحضــارةً، في ذلك االلتفاف العظيم حول عاهل البــالد المفدى حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، حفظه هللا ورعاه، فــي كل خطوة من 
الخطــوات التي اتخذها جاللته للمضي في تنفيذ المشــروع اإلصالحي إلى آفاق 

رحبة من التقدم".
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أحمد الربيع

جمال آجور

التحديات كبيرة والعزيمة أكبر

خطوات الفتة 
على المستوى 

الدولي

العزيمة التي يتمتع بها شعب البحرين الوفي محور قوي، وفي هذا الجانب يرى رئيس قسم 
شــؤون المجتمع بمحافظة العاصمة أحمد الربيع أن "المســار الذي أسسه عاهل البالد وفق 
المشــروع اإلصالحي البحريني الرائد، يهدف إلى أن تتصدر البحرين الصغيرة بمساحتها 
الكبيرة بإنجازاتها، تتصدر الريادة في اإلنجازات التي تتشــارك في تحقيقها القيادة الرشيدة 
والشعب الكريم، فذلك البناء منطلق من الرغبة لبلوغ الطموح وتوافق الرؤى للوصول إلى 

أعلى درجات القمة.
ونحن بال ريب، نفخر بأن نهضة البحرين شــارك فيها كل أبنائها، وأعطت قيادتنا الرشيدة 
األولويــة في الجهود لرفع مســتوى معيشــة المواطن، وحــري بنا ونحن نحتفــل بأعيادنا 
الوطنية أن نخطط للمستقبل، إيمانًا بضرورة إشراك جميع فئات المجتمع في عملية التنمية 
االقتصاديــة واالجتماعية، فالتحديات كبيرة، والتطلعات كبيرة، لكن العزيمة واإلرادة التي 
يحملهــا شــعب البحرين أكبــر وأقوى وهذا ليــس بالغريب في وطن صنــع الريادة في كل 

مراحل مسيرته".

يقــرأ الفنــان جمــال أجور مالمــح النهضة والتقــدم بقولــه "إن إنجازات 
العهــد الزاهــر منذ تولي حضــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، عاهل البالد المفــدى أيده هللا مقاليد الحكم فــي البالد، نهضت 
بالبحرين نهضة جبارة اســتمدت رؤاها وبنودها التطويرية من المشروع 
اإلصالحــي، فأهم تلك المالمح إنشــاء المجلس الوطنــي بغرفتيه النواب 
والشــورى لتقدم البحرين صورة متقدمة من المشــاركة في صنع القرار، 
والدليل على ذلك هو المشــاركة في االنتخابــات النيابية والبلدية منذ العام 
2002 وحتى انتخابات 2018 التي شــهدت عرًسا مميًزا بمشاركة جميع 

أطياف المجتمع".
ويضيف "من تلك المالمح أيًضا، إنشاء المحكمة الدستورية كركن أساس 
في بناء مؤسســات الدولة، وهنــاك الكثير من الدالئل األخرى، إذ نهضت 
البحريــن على مختلف األصعدة ومنها االقتصادية والعمرانية والصناعية 
والتعليمية، وال ننســى دور المرأة البحرينيــة التي تبوأت أعلى المناصب 
ســواء على المســتوى الداخلي أو الدولي، لهذا أقــول ونحن نعيش ذكرى 
أعيادنــا الوطنية إن خطوات البحرين في العهد اإلصالحي الزاهر كثيرة، 
والفتة على المســتوى الدولــي، إذ حققت المراتــب المتقدمة في مجاالت 
التنمية البشرية، وهلل الحمد والمنة، فإن مسيرة النهضة تسير بقراءة واقعية 

للمستقبل بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين".

{

{

حورية الديري

نبيل العجيمي

تنافسية وإنجاز واستدامة

تطلعات ترسم 
طريق المستقبل

تصف مدير اإلعالم وتنمية المرأة بجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية حورية الديري أن 
"ذكرى العيد الوطني المجيد تأتي لتجدد في نفوسنا أكبر معاني الفخر واالعتزاز بما وصلت إليه مملكة 
البحرين من نهضة حضارية في مختلف مجاالت التنمية، والتي تتنامى بفضل ما نلقاه من دعم دائم من 
قبل القيادة الرشيدة التي تعمل برؤية معاصرة لتلبية متطلبات الحاضر والمستقبل، وذلك يتجلى واضًحا 
فيما نراه من مبادرات وطنية وإصالحات مســتمرة، تتوجها مســاعي تعزيز روح التالحم الوطني من 
خالل ما توليه حكومتنا الرشيدة من رعاية واهتمام بتطوير المواطن البحريني وتشجيع الكوادر البشرية 

نحو اإلبداع واالبتكار لدعم مسيرة اإلنجازات في مختلف المجاالت.
إنها أرقى مراحل اإلشراق التي نعيشها ونحن نشهد التكاتف الهائل من قبل جميع المؤسسات الحكومية 
والخاصة، والجهود المشهودة التي توليها مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة بدعم التوجهات الحكومية 
للوصول بالمواطن البحريني نحو تنافســية اإلنجاز واســتدامة العطاء... إنها حصيلة مشــرفة، وشرف 
كبير لنا ونحن نحيا حياة تعزز التوازن بين المرأة والرجل في مختلف األصعدة، والتي أولت فئة الشباب 
كل االهتمــام ليكونوا عصب التنميــة وعمادها، وهذا ما يجعلنا كمواطنين أمام مســؤولية كاملة لصون 
هذا االرث الحضاري والعمل بروح الجد واإلخالص لدعم هذه المســيرة الغراء، لنعيش حياة مزدهرة 

بالخير والنماء".

يصيــغ رجــل األعمال نبيل حســن العجيمــي كلماته مــن التطلعات التي ترســم طريق 
المســتقبل ونحن نعيش مناســبة وطنية عزيزة على قلوبنا، ذكــرى العيد الوطني المجيد  
 وعيد جلوس عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ، ويقول "نحن 
المواطنين، ومن خالل عقدين من الزمن عشناها مع المشروع اإلصالحي لجاللة الملك 
المفدى، نستحضر سجاًل كبيًرا من اإلنجازات على األصعدة الداخلية والخارجية لمملكة 
البحرين، وألن للبحرين إرثا حضاريا وإنسانيا ممتدا عبر التاريخ، فإن الجهود تتواصل 
بين القيادة والشعب بعطاء وبذل تتالقى فيه الطموحات التي ينشدها الجميع تأسيًسا على 
المشــروع اإلصالحي لجاللة الملك، الذي وضع لبنات الشــراكة لتحقيق نهضة شــاملة 

تضع بالدنا على خارطة المستقبل بكل ثقة وإصرار.    
إن البحرين تمضي بخطى واثقة في مســيرتها لتعزيز الممارسة الديمقراطية في مملكتنا 
الغالية، استناًدا إلى ما تحقق من نقلة قوية وسريعة في مختلف المجاالت، والجانب الرائع 
أننا في هذا الوطن الكريم، نجد ذلك االهتمام بالقضايا الوطنية وخدمة الوطن والمواطنين 
والعمل على تعزيز مفاهيم العمل الوطني المشترك بما يعود بالنفع والخير على البحرين 
وشــعبها وتطوير مختلف المجاالت السياسية والتنموية واالقتصادية والثقافية في   البالد؛ 

من أجل تحقيق األهداف والتطلعات المرجوة" .  

{

{



استطاع 62

يشــدد الباحث والمؤلف وســام الســبع، باعتباره أحد الكتاب والمؤرخين 
البحرينييــن الذيــن اهتمــوا باإلنتاج الفكــري الذي يحمل اســم البحرين، 
علــى "الدور الــذي يلعبه المفكــرون والنخبة المثقفة فــي البحرين، وفي 
مختلف المراحل، أي دورهم في المســاهمة لتعزيز وترسيخ قيم المواطنة 
والمشــاركة في النهــوض بالمجتمع، وقد رســخ المشــروع اإلصالحي 
لجاللــة العاهل المفدى حفظــه هللا ورعاه القيم المعــززة للكيان الوطني، 
وشــهدت البحرين صوًرا متألقة من التقدم في مختلف الميادين، وال يعني 
هذا الوقوف عند حد معين، بل هناك حاجة لمشاركة مختلف الفئات بتقديم 
األفكار والمبادرات والبرامج التي تسهم في تقدم الوطن، وحين نقف على 
المراحــل المهمة ضمن المشــروع اإلصالحي، فإن تحقيق نســبة 98.4 
بالمئة يؤكد أن القيادة الرشــيدة وشــعب البحرين الكريــم يتطلعون بآمال 
كبيرة للتقدم واالزدهار، وبالتأكيد نشعر بالفخر نحن أبناء البحرين، الذين 
اجتهــدوا في التحصيل العلمي ونالوا أعلى الشــهادات والدرجات العلمية 

من أجل خدمة الوطن الغالي.
لقد تناولت الخطابات الســامية لجاللة الملك حفظه هللا ورعاه تأكيد وضع 
الخطط والسياســات االستراتيجية، وهذا يتمحور على فتح المجاالت أمام 
أبناء الوطن من الجنســين، السيما ذوي المؤهالت والخبرات؛ باعتبارهم 
طاقة وثروة كبيرة ومن خاللهم تتحقق التطلعات للمستقبل بنهضة تنموية 

شاملة".

وباعتبارها رئيًسا لقسم البرامج االجتماعية بالمحافظة الشمالية، تتطرق حياة الحليبي إلى 
اآلفاق الواســعة التي شــهدتها البالد على مدى العشــرين عاًما الماضية ضمن المشروع 
اإلصالحــي الملهم لجاللة المل، في مجال تطوير البرامج الخاصة بتنمية المجتمع، قائلة 
"إن هــذا الجانب حظي باهتمام الدولة، ووجدنا اهتمام وزارة الداخلية أيًضا ينصب على 
تشجيع المبادرات والبرامج التي يوليها معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفة وزير الداخلية كل الدعم من أجل ترسيخ الوالء والهوية الوطنية، وروح المسؤولية 

في صيانة الوطن ومكتسباته.
وحتى على مســتوى االحتفال باألعياد الوطنية واأليــام الوطنية بمختلف عناوينها، نجد 
اليوم توســًعا في األنشطة والفعاليات ســواء التي تنفذها الجمعيات أو األندية أو المراكز 
الشــبابية، وســائر منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تنفيذ األنشــطة المشــتركة مع 
الجمعيــات واللجــان من مهرجانات ومنتديــات ومحاضــرات وورش عمل في مختلف 
المجــاالت الرياضيــة والثقافية والفنيــة والترفيهية، والتركيز علــى معاني حب الوطن 

واالنتماء وغرس قيم المواطنة الصالحة في نفوس األطفال والناشئة والشباب".

وسام السبع

حياة الحليبي

دور المفكرين 
والنخبة المثقفة

التقدم في برامج 
تنمية المجتمع

{

{

وينظر مؤسس ومنسق فريق إكسبو 973 للتراث والحرف اليدوية محمد حسين جناحي إلى ما 
تحقق خالل عشــرين عاًما مضت، فيقول "إن هذه الفتــرة الزمنية من العهد الزاهر تحت راية 
آل خليفة األبرار وحكمة مليكنا المفدى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة حفظه 
هللا ورعاه وســدد على طريــق الخير خطاه، تطــورت الحياة في مجاالتهــا ونهضت البحرين 
لمواكبة العصر وتطوراته وبحكمة قائدها ومجهودات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، رئيس الــوزراء الموقر أطال هللا في عمره، ففتحت 
أبواب المدنية على مصراعيها أمام أبناء البحرين صغيرهم وكبيرهم، وتيسرت المعرفة وذللت 
الصعــاب، فــكان الخير والصالح لكل من أراد النجاح والعمل، وأصبحت البحرين في مصاف 

الدول المتقدمة والمستخدمة لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا والتقنية الحديثة".
ويضيف "لقد فتطورت الصناعات القائمة مثل التطوير الذي تم بشــركة بابكو، واالكتشــافات 
األخيرة من النفط، وعلى صعيد الرياضة، لنا الفخر بوجود حلبة البحرين )فورموال وان(، وأما 
مــا تحقق في مجال المعــارض الدولية فقد كان كبيًرا وأبهــر الكثيرين من رقي تنظيم معرض 
الطيران الذي كان له صدى عالمي، ولنا الفخر أن فريقنا )إكسبو 973( أحد ثمرات هذا االنفتاح 
ليقوم بإلقاء الضوء ونشــر التراث البحريني األصيل، ومهــارات الحرفيين البحرينيين اليدوية 
فــي إطــار جديد يواكب العصر ويذكر الجميع بالماضي الجميل المشــرف، ونحن على الدرب 
ســائرون وللعهد حافظون ولملكنا مخلصون، متضرعيــن إلى هللا جل وعال أن يحفظ البحرين 

ملًكا وحكومةً وشعبًا".

من الجميل التعبير عن المشاعر الوطنية المخلصة تجاه الوطن، ليس في المناسبات الوطنية فحسب، 
بــل طيلة أيام العام، ووفق رأي حمد العويناتي )أعمال حــرة(، فإن ميزة البحرينيين التي توارثوها 
من األجداد إلى اآلباء ويورثونها إلى األبناء، هي التفاني واإلخالص في خدمة الوطن، ويقول "منذ 
الصغر، تمثل لنا أعيادنا الوطنية فرصة ســانحة، ليس فقط للفرحة والســرور والمشاركة في مباهج 
العيــد الوطنــي وذكرى جلوس جاللة الملك المفدى رعاه هللا، بل هي كما نرى اليوم مســاحة رحبة 
مــن العمــل المنجز والتخطيط ووضع التصورات واألفكار الحديثة التي تســهم في تحقيق مزيد من 

المنجزات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت فعليًا.
وكل إنجاز يتحقق في البلد له انعكاس في الشعور بالسعادة بين المواطنين، وهلل الحمد، نجد اليوم اسم 
مملكة البحرين وبيرقها يرتفع في المحافل العالمية، وعلى الرغم من صغر مساحتها كما نقول دائًما 
إال أنهــا صنعت علــى خارطة العالم مكانتها المميزة، وقد جاء المشــروع اإلصالحي لجاللة الملك 
حفظه هللا ورعاه، ليفتح المجال أمام مسيرة العمل الديمقراطي نيابيًا وبلديًا، والتجربة تتطلب سنوات 
من العمل حتى تأتي بثمارها، إضافة إلى تأسيس الهيئات والمؤسسات التي تضع البرامج والخطط، 
وأبــرز دليــل هي الرؤية االقتصاديــة لمملكة البحرين 2030، وعلى بنودها تســير المملكة وتحقق 
اإلنجاز تلو اآلخر، وحين نرفع التهاني إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين الغالي بهذه األعياد 

الوطنية، فإننا دون شك نسأل هللا جل وعال أن ينعم علينا بمزيد من التقدم والرفعة والنهضة".

محمد جناحي

حمد العويناتي

مواكبة العصر 
}وتطوراته

كل السواعد البحرينية }
يسعدها اإلنجاز



استطاع 64

أسمهان بوخوة

حدثينا عن إنجازات سار مول خال العام 2019؟
دائًما ما يميز مجمع ســار هو اســتقطاب عدد كبير من المحالت التجارية 
العالمية والمحلية، والســعي فــي تلبية احتياجات أهالــي المنطقة وتحقيق 
تطلعاتهــم ومطالبهم الخدميــة المختلفة. من أهم إنجازات المجمع في العام 
2019 هــو افتتاح "فــرع اإلدارة العامة للمرور"، حيــث يقدم هذا الفرع 
خدمات مباشــرة الحوادث وتخليص المعامالت المرورية. أيًضا توســعة 
النــادي الرياضــي "Under Ground" الذي يختــص بتدريب عدد من 
األندية البحرينية واألفراد ما أدى إلى توســعة األنشطة الرياضية الخاصة 
به. وكذلك تم اســتقطاب محــالت تجارية لبيع المالبــس وخياطة رجالية 
وصالونــات نســائية وزيادة حزمــة المطاعم ليضاف إليهــا "DQ ديري 

كوين" ومطعم "Box it" وتم زيادة مواقف السيارات للزبائن.
ومــن ناحية البرامــج المجتمعية التي طالما اســتقطبت أهالي المحافظات 
األخــرى لدينا الحــدث الكبير المقــام ضمن برامج الصيف واســتمر مدة 
شــهرين وهو ســوق المزارعين داخل المجمع خالل فصل الصيف، وهو 
األول فــي المملكة وبالتعاون المشــترك بين إدارة المجمــع والمزارعين 

البحرينيين ليبلغ عددهم 35 مزارًعا في السوق. 

هــذا بجانب الحملة التوعوية لمكافحة ســرطان الثدي بالتعاون مع وزارة 
الصحــة تحــت رعاية الوكيل المســاعد منال العلــوي، وبحضور محافظ 
المحافظة الشــمالية ورئيس المجلس البلدي الشمالي ومدير مجلس التنمية 
االقتصادية، وتم تقديم االستشــارات المجانية وتوزيع منشــورات توعوية 

وتوزيع منتجات للوقاية من األمراض، وغيرها من البرامج المجتمعية.

مــا المشــروعات أو التطــورات التــي ســتضاف إلــى المجمع 
خال العام 2020؟

هناك برامج مثل األعياد الوطنية لدول مجلس التعاون والمناسبات الرسمية 
للمملكة مثل عيد العمال، وعيد الفطر، وعيد األضحى، القرقيعان، وغيرها 
من األنشــطة والفعاليات الخيرية. وهناك خطة لتوسعة مواقف السيارات 
والمحــال بالمجمع؛ بســبب زيادة الطلب إضافة إلــى دعم جميع الفعاليات 

والمبادرات التطوعية التي تعمل على تنمية قدرات الشباب.

ما تمنياتك لمملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني؟
أتمنى للبحرين أن تكون بلدا آمنا ومستقرا في ظل القيادة الرشيدة.

أطمح للحصول على درجة 
الدكتوراه في األعوام المقبلة {

أول أبنــاء رجل األعمال الســيد حســن بوخــوة. حاصلة على درجــة البكالوريوس في 
العلوم المالية في جامعة البحرين، وماجستير إدارة األعمال من جامعة Torrens في 
أســتراليا، وتطمــح إلى الحصول على درجة الدكتــوراه في األعوام المقبلة، وحصلت 
أخيرا على جائزة رواد التميز لدعم الشباب العربي واإلفريقي في المجاالت االقتصادية 
والثقافيــة واالجتماعيــة، وغيرهــا من الجوائز. تعمل في مؤسســة بوخــوة منذ أكثر 
من 25 سنة، وتحمل منصب المدير المالي لمجموعة بوخوة اإلنشائية وأيًضا مديرة 
مجمع سار التجاري منذ سنة 2014. كنت محكمة في برنامج "مشروعي" الذي يأتي 
تحت مظلة برامج "تمكين" لتنمية الشــباب البحريني، وهي عضو في "EO" وهي 
منظمــة رواد األعمــال الدولية، وعضو في جمعية ســيدات األعمال البحرينية وعضو 
فــي فريــق لجنــة االستشــارات لــدى "تمكيــن". وغيرهــا. هي أســمهان بوخــوة التي 

استضفناها في لقاء عن إنجازات سار مول والمشروعات المقبلة.
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“أضواء البالد“
تستضيف فائزين بالنسخة 

الرابعة من جائزة البحرين 
لريادة األعمال

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس التنمية االقتصادية صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســــلمان بــن حمــد آل خليفــة أن مــا حققتــه البحرين من نجــاح متميز 
وحضور قوي في ريادة األعمال على مختلف المستويات، عكسه االهتمام الذي أولته 
المملكة بتأسيسها بيئة عمل متكاملة حاضنة لإلبداع ومحفزة على االبتكار تسهم 
فــي بنــاء اقتصاد مســتدام قــادر على جــذب مزيد من الفــرص بما يتماشــــى مع رؤى 
وتطلعــات أهــداف المســــيرة التنموية الشــــاملة بقيــادة عاهل الباد صاحــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشـــــار ســـــموه إلـــــى أن ريـــادة األعمال فـــي المملكة تعـــــد أحد المحـــاور المهمة في 
تنميـــــة وتطوير مختلـــــف القطاعات الحيويـــة بمـــا يتوافـــــق مع مبـــادئ رؤية البحرين 
االقتصادية 2030، االستدامة والتنافســـــية والعدالـــة، ويصـــب فـــي خدمـــة االقتصاد 
الوطنــي، واســـــتمرارية العمـــــل علـــــى زيــادة قــدرة ريـــــادة األعمــال التنافســـــية بمـــــا 
يواكـــــب االقتصــادات العالميــة، منوهــا ســـــموه بالمبــادرات التي قامت بهــا المملكة 
لتعزيــز البيئــة المحفــزة علــى اإلبــداع واالبتــكار وإثرائهــا بمختلــف اإلمكانــات الازمــة 
والتشـــــجيع علـــى توليـــد األفكار المبتكـــرة والخاقة بما يلبي التطلعات المنشودة. 
وتـــــم تكريـــــم المؤسســـات الفائـــــزة بحســـب نتائـــج لجنـــة التقييـــــم العليـــا للجائزة 

ضمـــن المرحلـــة النهائية.

كان لـ "أضواء الباد" وقفة مع بعض الفائزين بالجائزة.

دعم “تمكين“ يمهد 
الطريق لنمو “شيبرد 

ستوديو“

مشــروع "شــيبرد ستوديو للتصاميم" لكل من رواد األعمال عبداهلل بن هندي، 
وراشــد العريفي، وأحمد المناعي، فاز في فئة جائزة العام للمؤسسات الناشئة 

ضمن جائزة البحرين لريادة األعمال.

وعمــا أضافتــه لهــم الجائــزة بعــد الفــوز، يقــول أحمــد المناعــي أحد مؤسســي 
المشــروع "فخرنا وتشــرفنا بأن تتاح لنا الفرصة بأن نذكر في منصة ذات أهمية 
كجائــزة البحريــن لريــادة األعمــال. نحــن نــرى إضافــة هــذه الجائــزة قيمــة لعملنا 
لسببين: األول هو الفرصة بأن يدرك الناس عملنا، والثاني هو أن تكون الجائزة 

دافًعا لنا للوصول لطموحاتنا".

وفيمــا يتعلــق بدعــم "تمكيــن" لهم ولمشــروعهم، يقــول المناعــي "نتمنى أن 
يســاعدنا دعــم صنــدوق العمل فــي الوصــول إلى آفــاٍق جديدة، ويمهــد الطريق 
لشركتنا للنمو وخدمة عمائنا بشكل أفضل وإنماء الخدمات التي نقدمها اآلن".

الجائزة دافع للوصول لطموحاتناأحمد المناعي
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دعم “تمكيــن“ 
ساهم في تطور 
“ال ال بيال“ لتصبح 
مؤسسة ريادية 

واعــدة

فاز مشــروع "ال ال بيا للمناســبات واألزهار" لرائدة األعمال نهلة المحمود في فئة جائزة العام للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
ضمن جائزة البحرين لريادة األعمال 2019.

وعمــا أضافتــه لهــا الجائزة بعد الفوز، تقول المحمود "تعتبر جائزة ريادة األعمال، خصوًصا التمييز على فئة المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة، بالنســبة لنــا إضافة ســتفتح لنا فرًصا تجارية جديــدة محلًيا وإقليمًيا وســتوفر لنا المصداقية عنــد عرض منتجاتنا 
وخدماتنــا لعمائنــا مــن األفــراد والشــركات. ولقد بدأنــا بالفعل في إبــرام صفقات جديدة بعد الفوز، وهو مؤشــر جيــد على تأثير 
الجائزة على الفائزين وجميع المتسابقين النهائيين في اعتقادي من الذين تم تسليط الضوء عليهم وعلى أعمالهم التجارية 

التي تم عرضها على الجميع من الجمهور واإلعام، وهذا بالنسبة لي بحد ذاته فوز للجميع".

وفيما يتعلق بدعم "تمكين" لها ولمشروعها، تقول "ال يخفى على الجميع دعم صندوق العمل لجميع رواد البحرين من الشركات 
الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة وتعــدد برامجهــم لتخــدم وتشــمل جميــع الفئــات والصناعــات بمــا يســهم في تطويــر األعمال 
وتوســعها محلًيــا وإقليمًيــا. ودعم )تمكين( بشــكل خــاص له األثر الكبير على تطور مشــروع )الال بيا( على مدى األعوام الســبعة 
السابقة لتصبح من مؤسسة طموحة صغيرة لمؤسسة ذات مشروعات ريادية واعدة ومنجزة بقاعدة زبائن كبيرة من داخل وخارج 

البحرين. ونطمح دائًما بتطوير هذه األعمال بشراكتنا المستمرة مع )تمكين( لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين".

الجائزة تفتح فرصا تجارية محليا وإقليميانهلة المحمود

صندوق 
العمل تبنى 

مسيرة التطوير 
لـ“الصغيرة 

والمتوسطة“

فازت شركة "كام تيليكوم" لرائد األعمال نزار الساعي في فئة جائزة العام للمؤسسات الوطنية ذات الطابع الدولي ضمن جائزة 
البحرين لريادة األعمال.

وعما أضافته له الجائزة بعد الفوز، يقول الســاعي "إنه أمر يدعو للفخر تنافســنا في مســابقة بحجم جائزة البحرين لريادة األعمال 
تحــت رعايــة ولــي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة، إذ تشــجع الجائزة على اإلبداع وتدعم األفكار الرائدة والمشــروعات الناجحة للفائزين، من خال تمكينهم من المســاهمة 
فــي التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة تماشــًيا مــع رؤيــة مملكة البحريــن. الجائزة التــي تم التقديــم عليها هي من ضمــن فئة العام 
للمؤسســات الوطنيــة ذات الطابــع الدولي وهلل الحمــد تم التقديم وحققنا الفوز، األمر الذي يوجــه جهودنا لمواكبة رؤية البحرين 

االقتصادية لسنه 2030 وهي )تحويل اقتصاد البحرين من الريادة إقليمًيا إلى المنافسة عالمًيا(".

وفيما يتعلق بدعم "تمكين" له ولمشروعه، يقول "نظام البحرين االقتصادي يتميز بكونه أكثر أسواق االتصاالت تحرًرا في المنطقة 
من خال وجود قانون اتصاالت شــامل يحتوي على أفضل القوانين المعمول بها في مجال االتصاالت التي تائم شــركات االتصاالت 
الكبيــرة والصغيــرة، ويتــم تطبيقه بشــكل منصف وعادل من قبــل هيئة تنظيم االتصاالت )TRA( على جميع شــركات االتصاالت 
فــي البحريــن، ووجــود مؤسســة وطنيــة شــبه حكومية مثل )تمكين( ســاعد علــى تبني مســيرة التطوير للمؤسســات الصغيرة 
والمتوسطة مثل شركة كام تليكوم من خال إتاحة برامج متعددة مثل برنامج تدريب ودعم األجور، وبرامج تطوير المؤسسات".

تشجيع اإلبداع ودعم األفكارنــزار السـاعــي
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“تمكيـن“ ساهم 
فـي انـتـشـــار 

“خدمات دكتوري“ 
محـلًيـا

فازت منصة "خدمات دكتوري" اإللكترونية لرائد األعمال أحمد عبدالحميد العوضي 
فــي فئــة جائــزة العــام للمؤسســات متناهية الصغــر ضمن جائــزة البحريــن لريادة 

األعمال.

وعمــا أضافتــه لــه الجائزة بعــد الفوز، يقول العوضــي "إن الجائزة تعتبــر مكرمة من 
ســمو ولي العهد، والفوز بها منحنا حافًزا ودافًعا كبيًرا للعمل بالمشــروع بصورة 
أســرع، كما أن الفوز بها ســاهم في اتساع رؤية المشروع ونموه بحيث يتم التركيز 
على األسواق الخليجية وأسواق الدول العربية وليس فقط على السوق المحلية".

وفيمــا يتعلــق بدعــم "تمكيــن" له ولمشــروعه، يقــول "تلقينــا الدعم مــن تمكين 
وهــذا مكننــا من بدء العمل على المشــروع وبنــاء المنصة اإللكترونية، واالنتشــار 

في البحرين".
ويضيف أن "المشــروع لم يطلق بشــكل رســمي إال أن العمل عليه بدأ منذ عامين، 

على أن يطلق في مطلع العام المقبل 2020".

الفوز حافز ودافع للنموأحمد العوضي



تحقيق 72

عرفاًنا بجميل “أغلى األوطان“..
إرادة التفوق تجمع تطلعات شباب البحرين

الفــوز بـ "خليجــي 24" يطـرز 
بهجـة األعيــاد الوطنيــة 

وطموحـات “عصر الذهـب“
شــهدت القطاعات الشــبابية على اختافها، وعلى رأســها القطاع الرياضي، اهتماًما شخصًيا من لدن عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ودعمه غير المحدود لتشــجيع الرياضيين على الظهور بمســتويات مشــرفة في المشــاركات 
الرياضيــة المختلفــة وإحــراز مزيــد من اإلنجازات، فيما أولت الحكومة حيًزا كبيًرا من خططها لرعاية مشــاريع الشــباب كواحدة من 

ثمار المشروع اإلصاحي.

ولهــذا، فــإن التطــور النوعــي للتخطيــط المــدروس والتنفيذ المتطــور كان ركًنــا مهًما من اهتمــام ومتابعة ممثــل جالة الملك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، والنائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، فيما تبذل االتحادات الرياضية والمؤسســات الشــبابية كل جهد ممكن إلضافة مزيد من التقدم في الحقول الشــبابية 
المختلفة. وهذا األمر له أثره في نفوس الشــباب، ليأتي الحدث الرياضي التاريخي بفوز منتخب البحرين بكأس الخليج 24 تتويًجا 

زاهًيا لهذه التوجهات الوطنية، وفي هذا االستطاع نستمع إلى مزيد من اآلراء...

"نجتمــع تحت راية واحدة.. هــي راية الوطن.. ويجمعنا هدف واحد.. هو 
رفعــة البحرين".. بهذه الكلمات تحدث رئيس االتحاد البحريني للترايثلون 
الشــيخ صقر بن ســلمان آل خليفــة' ليركز علــى أن الحديث عن "عصر 
الذهــب هو حديث عن تكامل فــي الرؤى والطموحات بين القيادة الحكيمة 
والشعب المليء بالطموح والتطلعات، وها هي احتفاالتنا بأعيادنا الوطنية 
وبذكرى جلوس جاللة العاهل حفظه هللا ورعاه متواكبة مع فرحة تاريخية 
رياضية بحرينية بالظفر بكأس الخليج العربي، ولنا في توجيهات وكلمات 
ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار االمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة، بــأن عصر الذهب يعني تهيئة الوســائل لتحقيق الغايات، 
وهذا ســر النجاح الذي تعلمناه من ســموه. وأتذكر أننــي كنت أتحدث مع 
ســموه على هامش بطولة الشرق األوســط للرجل الحديدي مؤخًرا، حين 
قــال )ال يمكــن أن نرضى إال بأن نكون الرقم "1"( في داللة على منهجنا 
الــذي ال ينحصر في تحقيــق الميداليات الذهبية، بل يضــم الراية الواحدة 

والنظرة والتوجه والقائد الذي يقودنا إلى األمام.
وال ريب في أن مشروعنا اإلصالحي الذي دشنه جاللة الملك المفدى في 
عهده الزاهر، شــرع األبواب لمشــاركة الجميع، من جهات وأفراد.. من 
اتحادات رياضية ومؤسســات المجتمع إلى الجهات الرســمية والوزارات 
ألن يقوم الكل بدوره، ونحن مؤمنون، شــاء من شــاء وأبى من أبى، بأن 
مملكة البحرين هي أفضل بلدان العالم.. فهي الوطن الغالي الذي يســتحق 
منــا االجتهاد والبــذل، وال أدل من أن هذا الوطن بتعداده ســكانه كأصغر 
دولــة في الخليــج، يتصدر ويتميز، وبصراحة أقــول: لم أتمكن من حبس 
دموعي والقشــعريرة تمألني فــي لحظة الفوز بــكأس الخليج.. ألنني في 
تلك اللحظة نظرت إلى بلد صغير بناســه ولهجاته المختلفة وثقافته وهم ال 

يعرفون المستحيل".

مؤمنون بالبحرين...
أفضل بلدان العالم

الشيخ صقر بن سلمان 
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الفارس عباس الغريفي، الذي كان وال يزال يحث كل الشــباب، الفرســان 
والرياضييــن والمبدعيــن فــي كل المجاالت ألن يثبتوا حبهــم للوطن من 
خالل الصبر وتجاوز العقبات ونيل أعلى المراتب، يقول "إننا نرفع القبعة 
تقديــًرا وإعجابًا بما يحققه شــباب البحرين، واليوم، نحــن نحتفل بأعيادنا 
الوطنيــة وكل أهل البحرين يحتفلون بإحراز بطولة خليجي 24 في حدث 
ال يمكــن وصف الفرحة به وهلل الحمد والمنة، والتهاني مرفوعة إلى قيادة 
البالد الرشيدة وإلى شعب البحرين بأعيادنا المجيدة وبفوزنا ببطولة مجلس 
التعاون الخليجي، وال شك في أنني واحد من الذين تشرفوا بكلمات حضرة 
صاحــب الجاللة الملك المفدى رعاه هللا، المشــجعة والمحفزة والتي ترفع 
من معنوياتنا وتدفعنا لمواصلة مشــوار التميــز، حتى وإن طرأت عقبات 
وحواجز، فإنك تجد إصراًرا وعزيمةً لدى شــريحة كبيرة من الشباب في 
مجاالت الرياضة، تماًما كمــا هو في المجاالت اإلبداعية األخرى، علميًا 
وفنيًــا واجتماعيًا، والبحرين كما يقولون دائًما والدة بالمبدعين، وكلنا أمل 

في أن يواصل الجيل الجديد المشوار وهذا هو األمل فيهم".

يصــف بطل قفــز الحواجز للخيل مدير مركز غزوان للفروســية الفارس 
البحرينــي الكابتن ســامي محمد غزوان، المشــاعر في رحــاب االحتفال 
باألعيــاد الوطنية المجيــدة وذكرى جلوس عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأنها أيام تتالقى فيها لحظة اإلنجاز بأسمى 
وأعلى لحظــات االعتزاز باالنتمــاء والوالء لهذا الوطــن الغالي وقيادته 
الرشيدة وشعبه الكريم الوفي، ويشير إلى أنه حين يحقق إنجاًزا ويرفع فيه 
علم البحرين، فإن تلك اللحظات هي التي تمأل قلبه بالفخر؛ ألنه يؤمن بأن 
كل مواطن بحريني محب لوطنه، يتمنى أن يقدم للوطن ولو شــيئًا يســيًرا 
مــن العرفان بالجميل. ويضيف "هــذا األمر تعلمناه مــن أجدادنا وآبائنا، 
وأســتذكر هنا عميد الفرسان البحرينيين الوالد محمد غزوان )رحمه هللا(، 
الذي كان حتى آخر أيام حياته، يزرع فينا وفي نفوس أبنائه من الفرســان 
معاني وقيم حب الوطن، ونحن وهلل الحمد نمضي في العهد الزاهر لجاللة 
الملك رعاه هللا، في مســيرة من اإلنجازات التي نتشــارك فيها كبحرينيين 
إلعــالء رايــة البحرين، وها قــد رأينا كيف أن بالدنا عاشــت ليلة تحقيق 
بطولــة خليجــي 24 تلك البهجة الكبيرة في كل مدنها وقراها وشــوارعها 
وطرقاتهــا وبيوتها ومجالســها، وهذا أصــدق تعبير عــن الحب للوطن، 

ونسأل هللا أن تشهد بالدنا مزيدا من النهضة والتقدم".

نرفع القبعة.. 
تقديرا وإعجابا

لحظة اإلنجاز.. هي 
لحظة االعتزاز

عباس الغريفي
سامي محمد غزوان

يعبــر مدير المنتخب األول لكرة الســلة الكابتن نوح نجف، عن الطموح 
الكبيــر الذي يحمله أبناء البحرين لخدمة بالدهم في كل الميادين، ويقول 
"هذا الشــعور نابــع من العطاء الذي اســتمده البحرينيــون من أجدادهم 
وآبائهــم، وكلما تحقق إنجاز ســواء على صعيد الرياضــة أو المجاالت 
األخــرى، فإنهم يفخــرون بهم، وقد جاء المشــروع اإلصالحي لحضرة 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، عاهــل البالد المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه، ليضيف الكثيــر من اإلنجــازات ويفتــح مزيدا من 
المجــاالت لكل أبناء البحريــن بكل تخصصاتهم وفئاتهم للمشــاركة كل 
حســب إبداعه وتطلعاته، ونحن اليوم فــي أعيادنا الوطنية وفرحة الفوز 
ببطولــة كأس الخليــج، نجتمع كلنا على حب الوطــن العظيم، الذي مهما 
قدمنــا وعملنا واجتهدنا فال نوفيه حقه، وليس أجمل من أن نرفع التهاني 
للبحرين، ملًكا وحكومةً وشــعبًا، ونمضي قدًما إلى المســتقبل الذي نبنيه 

بتكاتفنا وتعاضدنا من أجل البحرين الغالية".

يتحفنا في محطتنا األخيرة، رئيس جمعية ملتقى الشــباب البحريني حسين 
اإلســكافي بعبارة لها رونق خاص بالقــول "روح الفريق الواحد.. الرغبة 
في الفوز.. إرادة التفوق.. هي األشــياء التي تبقى وتصنع الفرحة"، وبين 
جنبات تلك العبارة تأكيد ألهمية دور شباب الوطن، بإسهاماتهم واحتضان 
طاقاتهــم وإبداعاتهم بما يخــدم بالدنا مملكة البحريــن الغالية، فهم محور 
رئيــس في المســيرة التنموية التي تشــهدها بالدنا في ظــل العهد الزاهر 
لجاللــة العاهل، ونحن في ملتقى الشــباب، وضعنا نصب أعيننا أن يكون 

للشباب البحرينيين إسهاماتهم في مختلف المحافل.

ويؤمــن اإلســكافي تمام اإليمان بــأن أبناء البحرين كانــوا وال يزالون هم 
"شرفة الحاضر والمستقبل"، كما كان أجدادهم وآباؤهم في الماضي، ومن 

ذلك المسار البحريني األصيل، تواصل المسيرة طريقها نحو المستقبل.

نجتمع في حب 
روح الفريق الوطن العظيم

وإرادة التفوق

نوح نجف
حسين اإلسكافي
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مهرجان البحرين أوال 12
تفضـــل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فشمل برعايته الكريمة 
مهرجان البحرين أواًل في نســخته الثانية عشــرة للعام 2019، الــذي نظمته وزارة التربية 
والتعليم باســتاد البحرين الوطني، وخصص هــذا العام لالحتفال بمرور 100 عام على بدء 

التعليم النظامي الحكومي في مملكة البحرين.
ولــدى وصول موكب جاللة الملك كان في االســتقبال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
إذ قدم لجاللة الملك وزراء التربية والتعليم بالدول العربية الشقيقة، والمديرين العامين لعدد 
مــن المنظمات التربوية اإلقليميــة والدولية، إضافة إلى ممثل لجامعة الدول العربية، والذين 
حضروا هذا المهرجان الوطني بدعوة كريمة من جاللته؛ للمشــاركة في احتفاالت المملكة 

بمئوية التعليم.
هذا وقوبل جاللة الملك بالترحيب والهتاف من قبل الطلبة المشــاركين في المهرجان، الذين 

تجاوزت أعدادهم 30 ألف طالب من المدارس الحكومية والخاصة.
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رامز محمد العواضي

 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين

والذكرى العشرين لتولي جاللة الملك مقاليد الحكم في البالد

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
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احــتــفـــاالت
يـــوم المــرأة البحرينـيــــــة

تفعيــا لمبــادرة قرينــة جالــة الملــك رئيســة المجلــس األعلى للمــرأة صاحبة الســمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من خال حرصها على دعم وتمكين 
المــرأة البحرينيــة فــي شــتى مجــاالت الحيــاة، وتقديــًرا لجهــود النســاء الاتــي كان 
إلسهاماتهن األثر في تطوير أداء العمل احتفلت العديد من المؤسسات والشركات 

والوزارات بالسيدات العامات شكرا وعرفانا لجهودهن... 

غرفة التجارة والصناعة

مجموعة البركة المصرفية 

شركة مطار البحرين
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بابــكو

ألبـــا

ديوان الخدمة المدنية

هيئة الكهرباء والماء

مصرف البحرين المركزي

وزارة الداخلية



تحت األضواء 86

النيابة العامة

جامعة البحرين

المجلس األعلى للبيئة

محافظة العاصمةالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

محافظة العاصمة
وزارة اإلسكان

وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة المواصالت واالتصاالت

مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
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سمو رئيس الوزراء ينيب سمو الشيخ سلمان 
بن خليفة لحضور حفل السفارة اإلماراتية

أناب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مستشار 
سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، لحضور الحفل الذي أقامه 
ســفير دولة اإلمارات العربية الشــيخ ســلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ بمناســبة 
اليوم الوطني الـ 48 لدولة اإلمارات العربية. حضر الحفل أصحاب السعادة والوزراء 
ووكالء الوزارات وكبار المسؤولين مقدمين أحر التهاني والتبريكات لدولة اإلمارات 

بهذه المناسبة السعيدة. 
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نيابة عن سمو رئيس الوزراء... سمو الشيخ سلمان 
بن خليفة يحضر حفل السفارة التايلندية

أناب رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، مستشــار صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، لحضور حفل االستقبال الذي 
أقامه ســفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين تانيت نا ســونخال في فندق الكروان بالزا؛ بمناســبة 
اليــوم الوطني لبالدهــم، بحضور عدد من كبار المســؤولين في مملكة البحرين وأعضاء الســلك 
الدبلوماســي. ونقل ســمو الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء إلى ملك مملكة تايلند وشــعبها الصديق بهذه المناسبة، وتمنيات سموه لمملكة تايلند 

وشعبها الصديق بهذه المناسبة مزيدا من التقدم واالزدهار.
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تنطق الصورة.. بال مفردات من قاموس الكلمات، وبال حروف تتوالى في 
صياغتهــا، لكنها تنطق.. بالبليغ من الكالم والجميل من المشــاعر والنبيل 
من األحاسيس.. هنا وهناك، في مختلف شوارع وطرقات مملكة البحرين، 
تنبض الصورة ليالمس نبضها القلوب قبل العيون.. هنا، لقطة تحكي طيبة 
األجداد واآلباء.. وهنا، كفوف يتقاطر منها الخير والسالم، وهناك، سواعد 
تبنــي وتعمر.. وبين هنا وهناك، تجمعنا قبلة المســلمين في وطن للجميع، 
بــكل أديانهم ومذاهبهم.. وبين هناك ووقع هنا، األرض والنخيل وخيرات 
البحرين حيث العشــق األسطوري.. لقطات تبعث في كل لحظات، السيما 

في أعياد الوطن، سيمفونية "هوى الديرة".. الوطن الذي نهواه.
"بحريننا" ليســت مجــرد منظومة من الصور علــى جغرافيا الوطن، بل 
هي نتاج حملة إعالمية للجنة متابعة تنفيذ الخطية الوطنية لتعزيز االنتماء 
الوطنــي وترســيخ قيم المواطنة، في إطــار الرؤية الشــاملة لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بضرورة تعزيز االنتماء 
الوطنــي، وهي جزء من جهود تضافرت من أجــل خلق مظلة مجتمعية، 
ضمن مشروع وطني نموذجي يعزز إرث البحرين ومسيرتها التاريخية.. 

مسيرة السالم والتعايش والمحبة.
تشــمل الخطة مســارات عدة، منها برامج االنتماء التي تهدف إلى تكوين 
الشــعور الفــردي باالنتمــاء الوطنــي من خــالل تفاعل جميــع مكونات 
المجتمع، ومنها برامج وأنشــطة منظمــة تهدف إلى تعزيز القيم البحرينية 
لــدى الجمهور بالتعاون مع الشــركاء كافة، أما مبادرات اإلعالم فتشــمل 
مجموعة من األنشــطة اإلعالميــة المختلفة التقليدية وغيــر التقليدية التي 
تهــدف إلى تعزيــز االنتماء الوطني وترســيخ قيم المواطنة، فيما تشــمل 
مبــادرات المناهــج والمقررات تطويــر المناهج التعليمية واألنشــطة في 
مؤسســات التعليــم المختلفة؛ مــن أجل ضمــان تعزيز االنتمــاء الوطني 

وترسيخ قيم المواطنة.
وللصورة أثرها الجميل في النفوس.. تجول في شــوارع البالد لتســتوقفك 
واحدة من الصور.. ولربما عشــت معها لحظــات في الصحافة واإلعالم 
وبرامــج التواصل االجتماعي، لكن تلك اللحظات في أصلها ارتباط وثيق 

بوطن عظيم.. تمتد جذوره عبر التاريخ..

األرض والنخيل وخيرات البحرين.. العشق األسطوري

البحر.. ذلك اإلرث والموروث في وجدان البحرين

سواعد أبناء الوطن.. تبني الحاضر لمستقبل مشرف

في السراء والضراء.. يجمعنا حب الوطن

 نحــب
هــــوا الـديـــــرة

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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