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ملحق اجتماعي شهري

م بالدنا وفــي كل ناحية وعلى كل صعيد،   الصفحــات المشــرقة فــي كل مراحل تقدُّ
نجــد فيهــا بصمات رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، في إرســاء مقومــات الدولة الحديثة وتطوير النظــم اإلدارية والمضي في 
تحقيق التقدم واالزدهار؛ لتكون مملكة البحرين الصغيرة بمســاحتها، في مقدمة 
الــدول الرائــدة بمجــاالت التنميــة، ولتكــون حاضرة فــي المحافــل العالميــة بثوابتها 
الراســخة وسياســاتها الحكيمة، وفي كل تلك المحطات واإلنجازات يبرز صانع النجاح 

سمو األمير خليفة بن سلمان.
وحين يتســنى لنا الحديث عن جوانب تلك المســيرة، ســنقف عند محطات ذهبية 
بالفعــل فــي تحقيــق نهضة البحريــن، فالحديث عن ســمو رئيس الــوزراء هو حديث 
عن مناقب وإنجازات وبذل ال حدود له من أجل صياغة حاضر ومســتقبل أبنائه، وهو 
حديث عن تكامل وشــمولية اإلنجازات والبصمات الواضحة في شــتى المجاالت، وفي 
إدارة أمور البالد بخبرة ودراية، وهو حديث أيًضا عن تســخير كل الطاقات واإلمكانات 

لجعل أسرة هذا الوطن تشعر باالرتياح والسعادة، فهذا هو أسمى األهداف.
وفي كل مراحل مسؤولياته والمناصب التي تبوأها، كان سموه وال يزال متمكًنا في 
تحديد األهداف والغايات والوصول إليها باقتدار عال، ضمن قائمة أولويات تأسســت 
علــى تحقيــق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومنها التوســع فــي تلبية متطلبات 
الخدمــات األساســية كالصحــة والتعليــم  بــدًءا مــن  الكريمــة للمواطنيــن،  الحيــاة 
والخدمات اإلسكانية، وصوًلا إلى مشروعات البنية التحتية وفق طموحات وتطلعات 

تتالقى فيها القيادة الرشيدة والشعب الكريم في وطن البناء والخير والرفعة.
ومن أصدق ما قيل، إن شخصية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، تتجسد فيها 
كل معانــي اإلبــداع والحكمــة والقيــادة الرشــيدة، كما تتجســد فيها القيــم العربية 

األصيلة، والسجايا الحميدة، والتواضع الجم، مع علو المكانة وسمو المنزلة.
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علي العريض: سمو رئيس الوزراء يمثل 
سجال لتاريخ الوطن في مرحلته الحديثة

عبدالنبي الشعلة: مواقف سمو األمير 
خليفة... سمات مسيرة الحكمة والحنكة

في رحــاب مجلس سمو رئيس الوزراء

سمو األمير خليفة بن سلمان...
مكانة كبيرة خليجيا وإقليميا ودوليا

من أقوال صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة

جوائز وطنية تألقت باسم األمير خليــفـة بـن سلمــان

اهتمام إعالمي عالمي بمنجزات البحرين 
وجهود رجل النهضة

"التسهيالت للسيارات" تحصد جائزة الموزع 
"GAC Motor" الذهبي لعالمة

"بنفت" تفوز بجائزة "التمويل الدولي" ألسرع  
مزود لحلول الدفع اإللكتروني نمًوا

أوسـمة وجـوائز لســمو رئيس الوزراء
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محطــات ذهبية
فـــي سيــرة سمو األمير خليفـة بن سلمان

مثلت شخصية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، موضع 
اهتمام العديد من المؤلفين والكتاب والمثقفين الذين ألفوا الكتب التي تناولت إضاءات على 
مسيرة سموه في بناء الدولة الحديثة، وكان أحدث تلك اإلصدارات هو الطبعة األولى من كتاب 
"خليفــة بــن ســلمان مجد الوطن.. ســيرة الوفــاء ورمز العطــاء" لمؤلفه الكاتــب البحريني عادل 
عيســى المرزوق، وهو من إصدارات العام 2018 وتم تدشــينه في العام 2019، وكذلك الطبعة 
األولى من سلسلة كتاب "مجلس الرئيس" لمؤلفه الرئيس المؤسس للجامعة األهلية عبداهلل 
الحواج. وكان للكاتب البحريني توفيق الحمد سلسلة كتب صدر أولها في العام 1996 بعنوان 
"خليفــة بن ســلمان.. رجــل وقيام دولة"، وكتاب "خليفة بن ســلمان.. قيــادة متميزة" وصدر في 
العــام 1997، وكتــاب "مــن أجــل البحريــن" الصــادر في العــام 2000، وفــي العام ذاتــه صدر كتاب 
"الشــقيقان والســنوات الصعبــة"، وكتــاب "نصــف قــرن مــن العطــاء"، و"عروبة البحريــن.. األمير 

واإلمبراطور" في العام 2002.
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ولــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، يــوم األحــد الموافــق 24 نوفمبــر العــام 1935. بعد عاميــن وبضعة 
أشــهر من مولد أخيه األكبر األمير الراحل ســمو الشــيخ عيســى بن سلمان 
آل خليفــة )طيــب اهلل ثراه(. ونشــأ ســموهما في رعاية والدهمــا المغفور له 
حاكــم البحريــن )1942 - 1961( صاحــب العظمــة الشــيخ ســلمان بــن حمد 
آل خليفــة، وقــد عمــد الوالــد الكريــم، بمــا حباه اهلل مــن حكمة وبعــد نظر، 
إلى إعداد ســموهما، منذ نعومة أظفارهما، لالضطالع بالمسؤولية وتحمل 
األمانــة، فبــدأ بتعليمهما القرآن الكريم على يد واحد من أشــهر المشــايخ 
فــي البحريــن فــي ذلك الوقــت، ولم يكد ســمو األمير خليفة يبلغ الســابعة 
مــن عمــره حتى أصدر الوالد أوامره بــأن ينتظم مع أخيه في حضور مجلس 
سموه، وهناك بدأ االطالع على مشاكل المواطنين وما يشغل اهتمامهم، 
وعلى السياسة الحكيمة التي ينتهجها الوالد الكريم )طيب اهلل ثراه( في 
إدارة شــؤون الحكــم، وهنــاك أيًضــا تعلمــا مبــادئ حســن االســتماع وإكرام 

الضيف واحترام الكبير وغير ذلك من أسس الخلق القويم.
ولــم تمــض ســوى فترة قصيرة، حتى بدأ ســموهما تعليمهمــا النظامي، إذ عين 
ســمو الوالــد الكريــم مجموعة من أكفأ معلمي ذلك الوقــت ليقوموا بتعليمهما 
المــواد األساســية، قبل التحاقهما بإحدى المــدارس التابعة للحكومة، وفي العام 

1957 ابتعث سمو األمير خليفة للدراسة في بريطانيا.

بدأ سمو األمير خليفة بن سلمان حياته العملية 
بالعمــل فــي ديــوان والــده، حيث كان مســاعًدا 
فــي الديــوان يعهــد إليــه العديد مــن المهمات 
معظمهــا  وكان  مباشــرة،  الحاكــم  قبــل  مــن 
يتركــز فــي أمــور المواطنين خصوصــا الجوانب 
الحاكــم  توجيهــات  يتابــع  كان  إذ  االجتماعيــة، 
في حل مشــاكل المواطنيــن، كما كان الحاكم 
يعهــد إليه بعــض المســؤوليات والمهــام ذات 
الطابع االقتصادي. وفي سبتمبر 1954 ُشكلت 
لجنة لدراســة مشــكلة اإليجــارات التي تمخضت 
عــن آثــار الحــرب العالميــة الثانية علــى البحرين، 
وكانت تلك المشكلة مؤثرة على شريحة كبيرة 
من المجتمع البحريني، وبالتالي أتاحت لسموه 
دائرة واســعة ليتحرك خاللها، مبدًيا قدًرا كبيًرا 
مــن الحنكــة والدرايــة والمثابرة، وهكــذا امتلك 
ســموه المفتاح الحقيقي للمشاركة في صناعة 

الحاضر والمستقبل البحريني.

على خطى سمو الشيخ سلمان بن حمد

المناصب والمهام
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وفــي 22 مــارس 1956، ُعيــن ســموه 
عضــًوا ثــم رئيًســا لمجلــس المعــارف 
النهــوض  كان   .1957 ينايــر   31 فــي 
وتطويــر  التعليمــي  بالمســتوى 
قطاعاتــه هدًفــا مركزًيــا ورئيًســا مــن 
للوالــد  التنمــوي  المشــروع  أهــداف 
الحاكــم، وبالتالــي فقــد عبــر عــن ثقة 
عالية بقدرات وكفاءة نجله سمو األمير 
خليفــة حين عينه عضــًوا في مجلس 
المعــارف الــذي شــكله فــي 22 مــارس 
النهــوض  مهمــة  إليــه  وأوكل   1956
بقطاع التعليم وتطويره، وكانت هذه 
المهمــة متوافقــة تماًمــا مــع حمــاس 
عميق كان ســموه يبديــه تجاه ضرورة 
تطويــر الحركــة التعليمية فــي البالد. 
وفي الحقيقة كانت الحركة التعليمية 
البحرينيــة تحتــل موقًعــا ريادًيــا علــى 
مســتوى الخليــج العربــي والمنطقــة، 
ولكــن رؤيــة ســموه كانــت تصــدر عن 
قناعــة بــأن النهضــة التعليميــة هــي 
الركــن األســاس ألي مشــروع نهضوي 
إلنجــاز  ســموه  بــادر  وهكــذا  شــامل. 
رؤيتــه لكن بأســلوب ربما بــدا مختلًفا 
آنــذاك، فبعــد دراســة شــاملة ودقيقة 
لواقــع الحركة التعليمية في البحرين، 
اســتمرت  بريطانيــا  إلــى  بزيــارة  قــام 
قرابــة 6 أشــهر عــاد منهــا بمنظومــة 
متكاملة من األفكار الجديدة والبرامج 
التطبيقيــة واألســاليب الحديثــة التي 
تهــدف بمجموعهــا لتنفيــذ النهضــة 
أســس  علــى  المطلوبــة  التعليميــة 

علمية حديثة.

أنشئ مجلس الري ليكون واحدا من المجالس المتخصصة 
بهدف وضع السياسة المائية للبالد والمحافظة على الماء 
باعتبــاره ثــروة قوميــة، إضافــة إلــى منــح التصاريــح الخاصة 
بحفــر اآلبــار االرتوازيــة فــي مختلــف أنحــاء البــالد. وشــهدت 
البحرين تأسيس أول مجلس بلدي قبيل 1920 ما جعلها 
األولى خليجًيا والثالثة عربًيا في هذا المجال، وبغض النظر 
عــن الدور الذي كانــت تقوم به البلدية من توفير الكهرباء 
والمــاء وتمهيــد الطــرق وإنشــاء الحدائــق وجمــع القمامــة 
بــل وتقديــم خدمات صحيــة للمواطنين، فقــد تم تطبيق 
أســلوب االنتخابات الحرة المباشــرة في تشكيل المجلس، 
وكان منصــب رئيــس البلديــة من أرفع المناصــب في ذلك 
الوقت، وقد تواله ســموه ســنة 1962 خلًفا لشــقيقه األكبر 
عندما تسلم مقاليد الحكم في البالد، وظل سموه رئيًسا 
لبلدية المنامة حتى تولى رئاسة المجلس اإلداري في العام 
1966،  وشهد مقر البلدية خالل هذه الفترة واألعوام التي 
تلتها العديد من األحداث المهمة التي تعتبر عالمات بارزة 

في تاريخ البحرين.

انتقل اهتمام سموه المباشر بعد ذلك إلى قطاع الكهرباء 
فكان عضوا في لجنة الكهرباء التي تم تشكيلها في 30 
ديســمبر 1957 وكانــت مهمة هذه اللجنة وضع السياســة 
الخدميــة المناســبة إليصــال شــبكة الكهرباء إلــى مختلف 
أنحــاء البــالد. ومــع مــرور الوقــت، تزايــد شــيًئا فشــيًئا عــدد 
وحجــم المســؤوليات التــي كان يكلــف بهــا ســموه، فإلــى 
جانــب عملــه رئيســا لمجلــس المعــارف وعضــًوا فــي لجنــة 
الكهربــاء ولجنة اإليجارات وغيرها من المســؤوليات األخرى، 
أصــدر ســمو الوالــد الحاكم )طيب اهلل ثراه( فــي 11 نوفمبر 
1958 مرسوما بتعيين سمو األمير خليفة عضًوا في اللجنة 
المكلفــة ببحــث شــؤون موظفــي الحكومــة، وشــارك فــي 
مهمة تنظيم شــؤون موظفــي الحكومة. وفي ذات العام، 
كلف سموه للقيام بأعمال سكرتير الحكومة ألول مرة في 
أغســطس 1958 وللمــرة الثانيــة في أغســطس 1960 ثم 
للمــرة الثالثــة في يوليو 1964. وفــي 16 نوفمبر 1960 جاء 
تعيين سموه رئيًسا لمالية الحكومة، واستطاع التأثير في 
مســيرة التنميــة البحرينيــة، ووضــع األســس المتينــة التي 

قامت عليها نهضة البحرين االقتصادية والمالية.

النهوض بالقطاع التعليمي

ريادة العمل البلدي السياسة الخدمية المناسبة
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أبدى سمو الوالد الحاكم )طيب اهلل ثراه( اهتمامات أكيدة 
بإصــدار عملــة وطنية بحرينية، وهذا ما حققه ســمو األمير 
خليفة من خالل رئاســته مجلس النقد الذي تشــكل في 9 
ديسمبر 1964، وفي 9 أغسطس 1965 تم تعيين سموه 
رئيًســا لمجلس اســتئناف قضايا الهجرة واإلقامة لألجانب، 
إذ كانــت مهام هــذا المجلس تتلخص فــي الموافقة على 
إصــدار التصاريح لألجانــب لدخول البحرين وإصــدار تصاريح 
اإلقامة لهم، هذا إضافة إلى وضع السياسة العامة للدولة 
بهــذا الخصــوص واإلشــراف علــى تنفيــذ قانــون األجانــب 

للهجرة واإلقامة عموما.

وفــي 2 مايــو 1966 تــم تعييــن ســموه رئيًســا للمجلــس 
اإلداري وحقــق اإلنجــازات التاليــة: تجذير النمط المؤسســي 
الوظيفيــة، وإنجــاز  الكــوادر  الحكوميــة، وتعزيــز  لألجهــزة 
مجموعــة متكاملــة مــن األنظمــة والقوانيــن التــي كفلــت 
مــا تــم الوصــول إليــه مــن إصالحــات إداريــة، ثم تــم تعيين 
ســموه رئيًســا لمجلس الدولة فــي 19 ينايــر 1970 باعتبار 
هذا المجلس الشــكل المتقدم واألكثــر نضوًجا للمجلس 
اإلداري وهو الشكل الذي أفضى فيما بعد لمجلس الوزراء.

تــم تأســيس المجلس األعلــى للنفط 
فــي نوفمبــر مــن العــام 1980 بوضــع 
السياسات النفطية العامة بما يضمن 
النفطيــة  الثــروة  علــى  المحافظــة 
وتطوير وتحديث استغاللها واإلشراف 
علــى مــا يتــم إنشــاؤه من مؤسســات 
نفطيــة وتنميــة الصناعــات المرتبطة 
المجلــس  ســموه  وتــرأس  بالنفــط. 
الــذي ضم في عضويته وزراء الخارجية 
والنفــط والصناعة والمالية واالقتصاد 
الوطنــي واألشــغال والزراعــة، كمــا تم 
فــي  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  إنشــاء 
أبريــل 1982 ليتولى وضع السياســات 
حاجــة  وتحديــد  بالتوظيــف  الخاصــة 
الجهــاز الحكومي من القــوى العاملة، 
إلــى وضــع البرامــج الضروريــة  إضافــة 
واإلنتاجيــة  الكفــاءة  مســتوى  لرفــع 
بيــن العامليــن في الحكومــة. وترأس 
فــي  ضــم  الــذي  المجلــس  ســموه 
عضويتــه وزيــر النفــط ووزيــر شــؤون 
رئاســة مجلس الوزراء إضافة إلى وزراء 
والصحــة  والتعليــم  والتربيــة  اإلعــالم 
والماليــة واالقتصاد الوطنــي والعمل 

والشؤون االجتماعية.

مــن األحــداث المهمــة في المســيرة، أنه وبعد ســاعات من 
التوقيــع علــى وثيقة إنهــاء المعاهدة الخاصــة التي كانت 
قائمــة بين البحرين والمملكة المتحدة في 15 أغســطس 
1971،  صــدر عــن ســمو األميــر الراحــل الشــيخ عيســى بن 
ســلمان آل خليفــة )طيــب اهلل ثــراه(، مرســوم بشــأن إعادة 
التنظيم السياسي واإلداري للبالد، وطبًقا لهذا المرسوم، 
تم تغيير اسم إمارة البحرين إلى دولة البحرين وكذلك لقب 
حاكم البحرين وتوابعها إلى أمير دولة البحرين، وتبع ذلك 
صدور مرســوم آخــر بإعــادة التنظيــم اإلداري للدولة، إذ تم 
تغييــر مســمى مجلس الدولة إلى مجلــس الوزراء ورئيس 
مجلــس الدولــة إلى رئيس الــوزراء وأعضــاء مجلس الدولة 
إلــى وزراء. وتــم تشــكيل مجلــس الدفــاع األعلــى برئاســة 
ســمو األمير خليفــة في 8 ديســمبر 1973، وضم المجلس 
فــي عضويتــه كال مــن القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
والماليــة واالقتصــاد  والداخليــة  والخارجيــة  الدفــاع  ووزراء 
الوطني وشــؤون مجلــس الوزراء واإلعــالم ورئيس الحرس 
الوطنــي ونائــب القائــد العام لقــوة دفاع البحريــن ورئيس 
هيئة األركان، وتولى المجلس مســؤوليات الشؤون العليا 

للدفاع والمحافظة على سالمة الوطن.

إرساء العمل المؤسسي

السياسات النفطية العامة

إعادة التنظيم السياسي واإلداري
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تــم تشــكيل المجلس األعلى للتنمية االقتصادية برئاســة 
سموه في 2 يونيو العام 2000، وضم المجلس في عضويته 
كال من ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزراء 
الخارجية والمواصالت والمالية واالقتصاد الوطني وشؤون 
رئاســة مجلس الوزراء واإلســكان والزراعــة والنفط والتجارة 
والصناعــة وعــددا من الشــخصيات االقتصادية فــي البالد، 
وتولى المجلس مســؤوليات التخطيط وتفعيل الشــؤون 

االقتصادية في البحرين.
لقــد أدار ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان ســدة االقتصــاد 
البشــرية  التنميــة  قواعــد  وأرســى  الشــاملة  والتنميــة 
والحضريــة تحقيًقــا لصالــح الوطــن والمواطنيــن واالرتقــاء 
بجوانب الحياة في مملكة البحرين، وتكريًما لســموه، ومع 
توالــي االحتفاءات الدولية التي يحظى به ســموه من قبل 
المنظمــات العالميــة والدوليــة، تــم فــي 21 أكتوبــر 2009 
منح ســموه لقب "صاحب الســمو الملكي األمير" من قبل 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة؛ ليشــهد على هذه المكانــة الكبيرة التــي تبوأها 

سموه في األوساط العالمية.

إدارة سدة االقتصاد
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يعبــر وكيــل ديــوان رئيــس مجلــس الــوزراء علي محمــد العريض عــن مرتبة من 
الشــرف واالعتــزاز بالعمل في خدمــة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة، لنحو 40 عاما في وظائف أساســية بديوان ســموه 
العامــر ومنهــا وظيفتــه الحالية وكيال للــوزارة بالديوان، ويعبر عــن الفخر بالقرب 
مــن ســمو األميــر خليفــة، إذ يحضر معظــم اجتماعاتــه ولقاءاته مع المســؤولين 
المحلييــن وكبــار الــزوار للدولــة، فضــًلا عــن اجتماعــات مجلــس الــوزراء، وتلقــي 
التعليمــات التــي يتم توجيههــا للجهات المعنية بالتنفيذ ثــم المتابعة إلحاطة 

سموه بما تم بشأنها.

يقــول العريض "إن تلك الســنوات هي المدرســة السياســية التــي تعلمت فيها 
وشاهدت فيها حكمة هذا القائد العظيم في كثير من المواقف التي ال تعد وال 
تحصــى لســموه في خدمة بلدنا العزيز، وبنــاء نهضته وتقدمه لبنة بلبنة حتى 

وصلت البحرين إلى ما هي عليه اآلن من مكانة إقليمية ودولية متميزة.
وبإذن اهلل تعالى، سوف تواصل مملكة البحرين الغالية تحقيق مزيد من التقدم 
والنمــاء فــي ظل القيــادة الحكيمة لعاهل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه وحكومته الرشــيدة برئاســة صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ودعم وتأييد صاحب السمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفــة ولي العهد األميــن نائب القائــد األعلى القائد 

األول لسمو رئيس الوزراء".

سمو رئيس الوزراء
يمثل سجال لتاريخ الوطن في 

مرحلته الحديثة

علي محمد العريض



حوار 20

شحذ الهمم والتغلب على الصعاب
ويضيــف العريض أن: صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء هو 
بحق مجد الوطن، وتاريخ سموه الوطني حافل باإلنجازات، ويمثل 
سجاًل لتاريخ الوطن في مرحلته الحديثة بكل ما شهدته هذه المرحلة 
من مواقف وأحداث وربما مصاعب، وأشــهد أن ســموه ال يستسلم 
أبًدا أمام شــيء يوصف بأنه مســتحيل أو بالمصاعب الكبيرة، فهو 
دائًما ما يشــجع الجميع ويشحذ الهمم لمواصلة العمل والتغلب على 
أية مشــاكل أو صعاب، ومن المنطقــي أن تتأثر البحرين بما يموج 
به العالم والمنطقة من تقلبات شــتى ســواء كان ذلك على المستوى 
االقتصــادي أم التجــاري أم األمنــي أم االجتماعــي، وفي كل هذه 
المواقف الصعبة كان ســموه هو ربان السفينة التنفيذية وقائدها في 

غمار أمواج هذه التقلبات إلى بر األمان بكل حكمة واقتدار.

من أبرز حكماء الخليج
ســمو األمير خليفة بن سلمان واحد من أبرز حكماء منطقة الخليج العربي 
الســاعين لدعم وتعزيز التعاون والتعاضد بيــن دول الخليج العربية، كما 
أنه كان من أشــد المؤيديــن والداعمين لقيام مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربية منذ إنشــائه في فبراير العام 1981، ومنذ ذلك الحين يساهم سموه 
بــدور إيجابي فاعل؛ كونه رئيســا لحكومة مملكــة البحرين، في كل جهد 
يستهدف تحقيق تطلعات وطموحات أبناء الدول األعضاء، والمشاركة في 
العمل من أجل التنمية المشــتركة للجميع وتحقيق التنســيق المشترك على 
الصعــد كافة، مع إيمان ســموه الكبير بالدور الرائــد الذي تقوم به المملكة 
العربية السعودية داخل المجلس عماًل على دفع التعاون بين دوله وتحقيق 
االســتقرار، ذلك أنه دون أمن واستقرار يصعب تحقيق التنمية المستدامة 
في أي منطقة كانت، وهذا األمر يعتبره سموه الركيزة األساس لكل جهود 

التنمية في المنطقة.

دراسة التجارب الناجحة
لقاءات ســموه ومجلســه وزياراته كانت المدرســة الحقيقية للجميع؛ لتعلم 
الحكمــة وفن اإلدارة التنفيذية. إن ســموه كثيًرا مــا كان يردد مقوله والده 
المغفور له بإذن هللا تعالى حاكم البحرين األســبق صاحب العظمة الشــيخ 
ســلمان بــن حمد آل خليفــة )طيب هللا ثراه(: "مجالســنا مدارســنا". وفي 
مجلس سمو رئيس الوزراء، رأينا وتعلمنا كيف يستمع سموه إلى ضيفه أو 
محدثــه بكل انتباه وإصغاء، حتى وإن كان محدثه يتناول موضوًعا يعرفه 
ســموه تمام المعرفة، إذ يرد ســموه بهدوء وبالمنطق وباألسانيد التاريخية 
التي يحفظها جيًدا أو بالحقائق واألرقام إذا كان األمر يتطلب ذلك، وكثيًرا 
ما كنا نرى - مندهشين - كيف أن ضيف سموه أو محدثه يتحول عن رأيه 
ويشيد برأي ومنطق سمو األمير. وفي مختلف زياراته الرسمية، كان من 
المالحظ حرص ســمو رئيس الوزراء وتوجيهاته ألعضاء الوفد المرافق 
بالعمــل علــى جذب االســتثمارات األجنبيــة للبحرين ودراســة التجارب 

الناجحة للعمل على نقلها للبالد.
 إن منهج ســموه في العمل واضح للغاية، وهو اإلخالص والتفاني في أي 
عمل أو وظيفة تقوم بها من أجل صالح بلدك ومواطنيك، منها قيم االجتهاد 
وشــحذ الهمم في كل عمل يقوم به اإلنســان مهما كان هذا العمل كبيًرا أو 
صغيًرا، فإنه في نهاية المسار سوف يصب في صالح الوطن والمواطن.. 
إن تعثــرت فــال تتوقف وال تيــأس أبًدا، بل واصل المحاولــة والعمل بكل 
إخالص ووطنية، وســوف يكون هللا عــز وجل بجانبك يدعمك ويهيئ لك 

سبل التوفيق.

خليفة بن سلمان ومسيرة العطاء اإلنساني
اإلنســان هو أســاس التنمية ومحورها، عمادها وهدفها. هكذا هي فلســفة 
صاحــب الســمو الملكي رئيس الــوزراء في الحكــم.. فالتاريــخ، ماضيًا 
وحاضًرا، يشــهد بأن ســموه حفظــه هللا ورعاه قد كــرس حياته من أجل 
إعــالء قيم اإلنســانية، فكان االرتقاء باإلنســان هو محور اهتمام ســموه، 
فاهتم بالتعليم والثقافة باعتبارهما أهم ما يميز اإلنســان، واحتلت البحرين 
أعلــى المراتب في هذا المجال بشــهادة "اليونســكو" التي منحت ســموه 
"ميدالية ابن ســينا"؛ تقديًرا لجهود ســموه الكبيرة في دعم التعليم والثقافة 
والتــراث اإلنســاني.. واهتم ســموه بالصحة، فكانت شــهادة مدير منظمة 
الصحة العالمية الذي وصف دور سموه في تطوير الخدمات الصحية في 
البحرين "بالدور الال محدود".. واهتم ســموه بحقوق اإلنســان، والمعاني 
الحقيقية لهذه الحقوق، فكان اإلنسان البحريني في أعلى المراتب في جميع 

جوانــب التنمية البشــرية والحضريــة. ولعل تكريم األمم المتحدة لســموه 
بمنحها له "جائزة الشــرف في اإلنجاز المتميز في مجال التنمية البشــرية 
والحضرية" أكبر شــهادة دولية وأممية لما حققتــه البحرين بفضل جهود 
ســمو رئيس الوزراء في مختلف ميادين التنمية البشــرية وحصولها على 
المكانة الرفيعة التي لفتت إليها كل أنظار العالم متمثلة في منظمته األممية 

الجامعة.
ولــم يقتصر األمر علــى الجانب الرســمي أو اإلداري أو فلســفة اإلدارة 
والحكم فحسب، بل كان سموه - وبشهادة الجميع - الحاكم األكثر تواصاًل 
مع شــعبه، يشــاركهم أتراحهم وأفراحهــم.. بابه مفتوح للجميع ومجلســه 
منعقــد علــى الدوام.. يســأل الصغير قبــل الكبير، الفقير قبــل الغني، عن 
أحوالهــم، ويتلمس احتياجات المواطنين ويســعى جاهــًدا إلى تلبيتها، وقد 
كان لي الشــرف بحكم موقعي بديوان ســموه، في اإلسهام في هذا الجانب 

اإلنساني الكبير، وقد تعلمت من سموه الكثير على هذا الصعيد.

خصال اإلنسانية الكريمة
الكرم والعطاء هو ديدنه.. التواضع والســماحة والمودة واالبتسام هي أهم 
خصاله.. يتعامل ســموه مع الجميع، أيًا كانت أعراقهم وأديانهم وطوائفهم 
ومذاهبهــم بروح األبوة الحقة، يحنو علــى الجميع، ويحرص على زيارة 
المرضى والضعفاء، وال أنســى على الصعيد الشــخصي موقفه اإلنساني 
الكبيــر معــي عندما أصبت منذ ســنوات بوعكــة صحية، إذ كان ســموه 
- ورغــم مشــاغله الكبيرة - يتابع عــن كثب إجراءات نقلــي إلى الخارج 
للعالج، وكان دائم االتصال بي لالطمئنان على الصعيد الشــخصي أو من 
خالل أنجاله أو أحفاده الكرام، وقد كان لذلك بالغ األثر النفسي في بلوغي 
الشــفاء بفضل هللا في أقصر فترة ممكنة. وأذكر هنا كلمات ســموه عندما 
توجهت وعائلتي بعد أن منَّ هللا عليَّ بالشــفاء لتقديم أســمى آيات الشــكر 
والعرفان والتقدير لسموه، إذ قال سموه آنذاك لزوجتي وأوالدي: "إن علي 
هو كابن من أبنائي وأحمل له كل المحبة وأيما تحتاجون إليه فأنا كوالدكم 
ال تتــرددون فــي إخباري به"... كلمات من ذهب ســتظل دوًما محل فخر 

واعتزاز وتقدير من جانبي ومن جانب كل أفراد عائلتي.
وال يقتصر دور ســموه اإلنســاني على بلده وشعبه ومواطنيه فحسب، بل 
امتد هذا الجانب ليشــمل إغاثة الملهوفين والضعفــاء أينما كانوا، فامتدت 
أيادي ســموه البيضاء إلى كل شعوب الدول الشقيقة والصديقة؛ تأكيًدا لكل 
معاني اإلنســانية والعطاء التي يؤمن بها ســموه، والتي هي أسمى صفات 

العظماء والقادة األفذاذ.
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يتناول رئيس مجلس إدارة صحيفة "البالد" عبدالنبي عبداهلل الشعلة مواقف عديدة ومجيدة تشرف بأن 
يكون فيها قريًبا من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه اهلل 
ورعاه، دونها ســجل الذاكرة في دائرة القضايا السياســية حيًنا، وفي محيط الجوانب اإلنســانية حيًنا آخر، 

وكلها تعطي خالصة واحدة: أننا أمام رجل له من السمات ما يميزه طيلة مسيرة عطائه.

إلى حقبة الثمانينات
ســجل الذكريــات يأخــذ الشــعلة إلى حقبة الثمانينات فيقــول "لم أكن وقتذاك قد دخلت وزيــرا في الدولة، عندما 
توفي المغفور له ابنه الشــيخ محمد )رحمه اهلل(، فقد ظهر ســمو األمير خليفة بن ســلمان في ذلك الموقف وفي 
ذلــك الظــرف كأي أب حنــون متألــم على فقد أعز مــا لديه في الحياة، وفي ذات الوقت، تجلى اإلنســان الصلب الذي 
أثبت رباطة جأشه وقوة احتماله وهي من الخصال اإلنسانية والقيادية التي تميز القادة". ثم سجلت الذاكرة أيًضا 
مشــهًدا آخــر عندمــا توفــي المغفور له بإذن اهلل تعالى األمير الراحل ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة 
)طيــب اهلل ثــراه(، والــذي كانت تربطه بســمو األميــر خليفة عالقة وثيقــة وصداقة ومودة واحتــرام متبادل بينهما 
عالوة على رابط األخوة، ولسنوات طويلة، كان سمو األمير خليفة كما هو معروف، السند القوي ألخيه، وكان سمو 

الشيخ عيسى الداعم األكبر لجهود سمو األمير خليفة.

مواجهة أخطر التحديات
ويلفــت الشــعلة إلــى أن: هــذا التوافــق بين االثنين أعتقد أنه ال مثيــل له، وقد أدى إلى تلــك المرحلة المزدهرة من 
نمــو البحريــن وتطورهــا ومقدرتها على مواجهة أخطــر التحديات، ومن بينها التحدي الذي بــرز بعد قرار بريطانيا 
االنســحاب ممــا ســمي فــي ذلك الوقت )شــرق الســويس( والمعنى هنا االنســحاب مــن منطقة الخليج، وبشــكل 
مباشــر جعــل هــذه الــدول مكشــوفة ووضعها في دائــرة األخطار، خصوصــا البحرين التــي كانت تواجــه التهديد 
اإليرانــي بضمهــا إليــه، وهــو تهديد يؤدي بال شــك إلى القضاء علــى الهوية، وهذا من أكثرهــا أهمية لكيان األمم 
)أي الهوية(، وواجه سمو األمير خليفة هذا الموقف بقوة وشجاعة وتمكن بحنكته وحكمته من أن يجد حًلا حمى 

البحرين وهويتها وعروبتها واستقاللها وكيانها وسيادتها.
لقد كان ســمو األمير خليفة بن ســلمان، ونحن نتكلم من الناحية السياســية، صلًبا وواجه شــاه إيران وجًها لوجه 
في ذلك الوقت وقال له بالحرف الواحد "إذا تمكنت من أن تطأ أرض البحرين كما تهدد، فستجد جثتي أول ما تقع 
عليها قدماك في تلك األرض"، وحري بنا اإلشــارة هنا إلى أن شــاه إيران - وعلى الرغم مما له وما عليه - فقد كان 
رجــًلا عاقــًلا وسياســًيا متمكًنا، ولذلــك أدرك ما يواجهه من تحد، وفضل حفظ "ماء الوجه"؛ لكي يغطي انســحابه 

أمام هذه الشخصية القوية.

مواقف سمو األمير خليفة... 
سمات مسيرة الحكمة والحنكة

عبدالنبي الشعلة
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التضامن الخليجي والعربي واإلسالمي
أما عن فلسفة سموه في دعم التضامن 
الخليجي والعربي واإلســالمي، فإن سمو 
رئيــس الــوزراء يعيــش إحســاس المــرارة 
واأللــم لمــا يجده من تشــتت فــي العالم 
العربي اإلســالمي، وعلى وجه الخصوص 
مــا يلــم باألســرة الخليجيــة، وكان يدعــو 
دائًمــا إلــى التعــاون والتنســيق وانتظام 
يطرحهــا  الثوابــت  تلــك  اللقــاءات.. 
بمســؤولي  يلتقــي  عندمــا  باســتمرار 
دول الخليــج، ويحــرص علــى إيصال هذه 
الرســالة مــن خــالل لقــاءات منتظمــة مــع 
ســفراء هــذه الــدول في البحريــن، والتي 
وتتضمــن  اإلعالميــة  بالتغطيــة  تحظــى 
مواقف ســموه، فســمو األميــر خليفة بن 
ســلمان يــدرك تمــام اإلدراك أن قلب دول 
الخليج هي المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة، وهــو يدعــو دائًمــا وأبــًدا إلــى 
االلتفــاف حولهــا وإلــى التنســيق معهــا 
فــي كل ما يتم في هــذه المنطقة، وقد 
أثبتــت األيــام أن انعــدام هــذا التنســيق 
المملكــة  حــول  االلتفــاف  هــذا  وانعــدام 
العربية السعودية أدى إلى ما حصل اآلن 

من تشرذم وتفتت.

كان سمو األمير خليفة ضد الحروب وضد 
إثارة النعرات الداخلية في الدول العربية 
خصوصــا دول الخليــج، إال أنه كان ال يتفق 
مــع أســلوب القــوة فــي إحــداث التغييــر؛ 
وذلــك إدراًكا منــه بمــا ســيؤدي إليه ذلك 
مــن مخاطــر جمــة، تنســحب علــى دول 
المنطقة عموما، وهذا ما حصل بالفعل.

وليس أزكى مســك ختــام وطيب حديث 
ونحن نتحدث عن ســمو األمير خليفة بن 
ســلمان إال أن نعبر عما نحمله في قلوبنا 
من حب كبير لقائد عظيم، تبصر أعيننا 
أينمــا يممنــا  بنــاء بالدنــا..  فــي  بصماتــه 
مــن مســيرة  زاويــة  وفــي كل  وجوهنــا، 
البحريــن، دعــوات صادقــة ألن يحفــظ اهلل 
هذا البلد الكريم، قيادة وشــعًبا، وينعم 

عليه باألمن والنماء والخير والنهضة.

أواصر المودة.. أسلوب فريد
ولســموه منهجــه وأســلوبه الفريــد فــي االهتمــام بالمحافظــة 
علــى أواصــر المــودة ضمــن إطــار األســرة الواحــدة بيــن أبنائــه.. 
لقــد أشــرت أعاله إلى ما ســجلته الذاكــرة حال وفــاة المغفور له 
ســمو الشيخ محمد )رحمه اهلل(، وكانت أحد األمثلة األولى التي 
دونتهــا قبــل ثالثة عقود من الزمن، واليوم، أراه عن كثب كيف 
يهتم ويشــارك في تخرج أحفاده، وأحدث مشــهد هو تاريخ 11 
يوليــو 2018، فــي حدث مهم وكبيــر حينما حرص على حضور 
أول طلعــة جويــة لحفيدتــه المالزم ثاني طيار الشــيخة عائشــة 
بنــت راشــد آل خليفــة بطائرة "هــوك" الحربية القتاليــة، وكانت 
أســارير االعتــزاز والفخــر بادية علــى محياه.. إن هذه األحاســيس 
كنت أجدها دائًما تبدو واضحة على وجه ســموه عندما يلتقي 
بالنــاس، وهــي ملكة مبهرة وواحدة مــن الخصائص التي تميز 
بهــا ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان، وتفنــن فيهــا وأتقنهــا، 
وتتجلى في تواصله وأســلوبه في اللقاء الناس، وقد حباه اهلل 
أيًضــا بذاكــرة قويــة جعلته يعطي بعًدا أعمق فــي التعبير عن 

إحساسه تجاه من يقابلهم.

موروث فكري واجتماعي
فــي هذا الســياق، وعندما رافقت ســموه فــي زياراته لعدد 

مــن دول الخليج، شــاهدت ووجدت ورأيــت بعيني كيف أن  

ســمو األميــر خليفــة بن ســلمان يصــف األماكــن والمراعي 

القبائــل ســواء  الصيــد والقنــص وأيــن تســكن  وأماكــن 

فــي المملكــة العربية الســعودية أو دولة اإلمــارات العربية 

المتحدة أو في دولة قطر أو دولة الكويت، بل رأيت أن أهل 

المنطقة أنفســهم ال يمتلكــون ذات القدر من المعلومات 

بمــا فــي ذلــك حفــظ أســماء المناطــق النباتــات واألشــجار 

وأســماء الطيــور التــي تســتوطن تلــك المنطقــة، وكذلك 

عيــون المــاء ومناطقهــا عــالوًة علــى الســهول واألوديــة 

وكل تلــك المناطــق كان على دراية بها وزارها، أضف إليها 

معرفــة القبائــل وأصولهــا، وهذا مــوروث إنســاني وفكري 

واجتماعي عظيم يتمتع به سموه رعاه اهلل.
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في رحــاب
مجلس سمو رئيس الوزراء

يحتفي رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة في رحاب مجلســه بكل أبناء 
الوطن. وبحق، ينهل الجميع من هذا المجلس العامر أجمل المعاني والدروس والعبر، وال غرابة في ذلك الحب 
الكبير الذي يحمله شعب البحرين لسموه، فقد غرس على امتداد مسيرة بناء الوطن الكريم أطيب المعاني 
والقيم، حتى أنك لتجد في المشاعر المتدفقة بالحب تجاه هذا القائد الوالد، األخ، الصديق، القريب من قلوب 

كل الناس نهًرا معطاًء من البهاء لدى الصغير والكبير من أبناء البيت البحريني العريق.

رخاء الوطن وازدهاره
يلتــف الجميع حول ســموه، فتنير ابتســامته ونظراته واهتمامــه األبوي بضياء هو 
األجمــل، فهــذه العالقة التي ترســخت عبر عقود من الزمن بذل فيها ســموه جهوًدا 
كبيرة في بناء الوطن ونهضته، وكان خاللها قريبًا من جميع المواطنين بال استثناء 
مشاركا لهم في أفراحهم وأتراحهم، حريًصا على أن يكون بينهم، يستمع إليهم ويتفقد 
أحوالهم المعيشــية واالجتماعية، يصدر التوجيهات واألوامر باإلســراع في تحقيق 
كل ما يلبي مطالب الشــعب، فيبادله أبناء شعبه الحب بالحب والوفاء بالوفاء، فسمو 
األميــر خليفة بن ســلمان قيمة وطنية كبيــرة أخصلت للوطن، فأحبه شــعبه عرفانًا 
بدوره القيادي في مســيرة التنمية التي تشــهدها البحرين، فهو القائد المخلص الذي 
أعطــى من أجــل رخاء وطنه وازدهاره، لهذا فإن مشــاعر المودة والوالء الصادقة 
التي يبديها المواطنون تجاه ســمو األمير خليفة بن ســلمان تجســد حالة من التقدير 
الشــعبي لقيادة تخلص العمل والجهد لصالح الوطن، وملمحا من مالمح التعبير عن 
االمتنان لســموه، رجل الدولة الذي يتفانى في رفعة الوطن وازدهاره، فسمو رئيس 
الــوزراء كما يراه المواطنون هــو مهندس نهضة البحرين التنموية على مدى عقود 
من اإلنجاز، وهو الذي رفع اســم مملكة البحريــن عاليًا، وجعل منها نموذًجا وعلى 
نحو يدفع بالمسيرة دوما إلى األمام بين الدول الناهضة والمتقدمة على صعيد التنمية 

البشرية والحضرية.

قوة النسيج الوطني المتماسك
في مجالس ســموه مساحة تشــع بالحكمة والنظرة الثاقبة التي 
تحمــل بصيرة الغد، الســيما على صعيد حرص ســموه على 
الترابط والتماســك وقوة النســيج الوطني، ويكرر سموه دائًما 
علــى أن نصيب كل من راهن علــى التأثير على قوة ترابطنا 
وتماســكنا قيادةً وشــعبًا هو الفشــل، فنحن بقيادة جاللة الملك 
ووعي الشــعب تجاه مســؤولياته الوطنية ســنظل متماســكين 
وســتظل وحدتنا الوطنية صلبة، وســتبقى البحرين كالعهد بها 
واحة أمن وأمان واســتقرار، فوالء شــعبنا لقيادة جاللة الملك 
الُمفدى والتفافه حولها ووعيه بالتزاماته هو السياج الذي حمى 
بالدنــا وال يــزال يحميها من الفتن.. إن شــعب البحرين يثبت 
يوًما بعد يوم أن وعيه أكبر من اســتهداف وحدته، وأن والءه 
لوطنــه وقيادة عاهل البالد صلــب ويقوده دائًما نحو مزيد من 
التمســك بوحدته الوطنيــة، وكل ذلك يلزم الجميع بأن يســاند 
المواقــف التــي توحد الكلمة والصف، وتجعــل المجتمع أكثر 

منعة وقوة وتماسًكا.
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االستماع إلى أبناء الوطن
إن النهج الذي يسير عليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في عالقته 
بالشــعب يقوم على أســاس المصارحة والمكاشــفة الكاملــة، وهذا النهج 
يُمارســه صاحب السمو إزاء الشــعب في كل األحوال، سواء مع األحوال 
واألوضــاع المفصليــة عبر المســيرة الوطنية، أو فــي مفترقات الطرق، 
خصوصــا عندمــا يتعكر صفو األوضــاع على الســاحة، أو عندما تتغير 
المواقف والنفوس، األمر الذي قد يســيء إلى ســالمة المســيرة الوطنية، 
أو حتى في األحوال والظروف واألوضاع العادية، فنهج ســموه ال يتغير 
وال يتبدل، إنه المصارحة والمكاشــفة مع الجميع، فمنهج سموه يقوم على 
أســاس االستماع إلى أبناء الوطن ومعرفة آرائهم ومواقعهم وما تجيش به 

صدورهم؛ باعتبارهم شركاء أصليين في بناء هذه المسيرة الوطنية.

"ستسمعون مني الخير دائًما"
ومــن عناصر هذا النهج حرص ســموه على التقاء الشــعب وممثليه عبر 
مجالســه والتحدث إليهم واالســتماع منهم. ويلفت سموه إلى أن المواضيع 
التي تهم الوحدة الوطنية واإلجماع الوطني على كل ما يهم شعب البحرين 
في مجلســه العامر هي موضع اهتمــام وتقدير؛ نظًرا إلى أهميتها الكبرى 
لمســيرتنا الوطنيــة، وبكل إخالص ومحبة لشــعب، ومن مقوالت ســموه 
الســامية "إن شــاء هللا لن تســمعون مني إال كل خير، وكل ما هو لصالح 
وحــدة هــذا البلد، فهذا وطننا، وهــذه هي حياتنا، والبــد أن نحافظ عليها، 
والبــد أن يشــعر المواطن أنه قريب في بلده وليــس غريبًا عنه.. تعرفون 
أنني أحب أن أســمع من الشعب كل ما يهم الوطن والمواطنين والمصلحة 
العامــة، ولكن ليس إلى درجة المواطن الذي يريد أن أتدخل في موضوع 
تأخير ترقيته في إحدى الوزارات، والحقيقة أنني أقدر كثيًرا مواقف أبناء 

البحريــن من أجــل مصلحة وخير الوطن، وأقدر أكثر وعَي هذا الشــعب 
ووالءه لقياداته ولبلده، ونحن ال نريد غير مصلحة هذا الشــعب، ولذلك ال 

نتوانى لحظة واحدة عن حمايته".

خطط وبرامج للنهوض باالقتصاد الوطني
ومــن الجوانب المهمة في بالدنا، التي يحرص عليها ســموه في أحاديث 
مجلســه العامــر، تتصدر رغبة الجميع في رفعة الوطــن وتقدمه. ونظًرا 
ألهمية قطاع االقتصاد فقد تركزت جميع الخطط والبرامج على النهوض 
باالقتصــاد الوطني ليكون قويًا ومتنوًعا، ويرتكز على نظام مالي ونقدي 
مســتقر، ولذا كان االهتمام بتهيئة مختلف الظروف المالئمة التي تضمن 
لالقتصــاد الوطنــي الحيوية والقدرة علــى التجدد والنمــاء، لما لذلك من 
أهميــة في إيجاد مزيد من فــرص العمل للمواطنين وتوفير ســبل الحياة 
الكريمــة للمواطنين. وأبــرز ما يُميــز االقتصاد البحرينــي، هو الحرية 
واالنفتــاح الذي تحكمه منظومة مــن القوانين العصرية والمتطورة، التي 
بدورهــا تجذب االســتثمارات إلى دخول الســوق البحرينيــة بكل ثقة في 
أنهــا لن تجد معوقات بيروقراطية أو إدارية، فاالســتثمار ال يأتي إلى أي 
سوق ما لم يكن على يقين بأن المناخ في البلد اآلتي إليه، لديه من الحرية 
واالنفتاح والقوانين والتسهيالت ما يمكنه من العمل بكل ارتياح، وتشجيع 
القطاع الخاص على المســاهمة في التنميــة االقتصادية واالجتماعية في 
المملكة باعتباره شــريًكا للحكومة في مختلف قطاعات التنمية وذا إسهام 
فــي القرار االقتصــادي، فالقطاع الخاص يمثل جناًحــا ال غنى عنه ألي 

مجتمع يسعى إلى النهوض واالزدهار.

قيم توارثتها األجيال
إن المجتمع البحريني المعروف منذ القدم بتماســك وتالحم جميع مكوناته 
التي تجمعها قيم المحبة والتسامح والتعايش وقبول اآلخر من األمور التي 
يوليها ســموه كل االهتمام؛ ألنها قيم توارثتها األجيال ورســخها دســتور 
المملكــة وميثاق العمــل الوطنــي، فالبحرين هي وطن للجميــع وبلد ينبذ 
الكراهية واالنقســام، وهي بلد للتقــارب والتعايش بين األديان، فليس لدينا 
تفرقة بين مواطن وآخر، وال مكان لمن يريد الفرقة بيننا، وشعب البحرين 
أثبت في مختلف المواقف التاريخية أنه شــعب واع وعصي على الفرقة؛ 
ألنه يدرك خطر الشقاق واالختالف، وقد رأينا في محيطنا اإلقليمي كيف 
تدار المخططات التي تستهدف تقسيم الدول على أسس وتصنيفات طائفية 
وأيديولوجيــة، ولــذا فإننا نحذر دائًما من خطــورة تفكك المجتمعات؛ ألنه 

متى ما تفككت المجتمعات ستنهار الدول ولن يبقى  
إال الفوضى والدمار.

مكانة الشقيقة الكبرى
وفــي مواضع وأحاديث ســموه، يأتي ذكر مكانة 
الشــقيقة الكبــرى، المملكــة العربية الســعودية، 
وعالقــات البلدين التي ترتكز إلــى عهود طويلة 
تجمــع القيادتين وإلى صالت قربــى ومصاهرة 
بيــن الشــعبين الشــقيقين، فالمملكــة هــي الداعم 
والســند القوي لمملكة البحريــن وألمتيها العربية 
واإلســالمية، ومكانتهــا الســامقة هــي موضــع 

اعتزاز وفخر الجميع.

تعزيز مكانة المرأة
للمــرأة البحرينية مكانتها الكبيرة لدى ســموه، ولها أهميــة خاصة عرفانًا 
بدورها في الحياة العامة، ويدعو لتعزيز مكانتها، فمن يتابع تاريخ البحرين، 
البــد أن يعــرف مكانــة المرأة في هــذا البلد منذ وقت طويــل، فلدينا بدأت 
تعليمها في فترات مبكرة تعود إلى بدايات القرن العشــرين، وشــاركت في 
العمــل العام منذ فترات طويلة، وانخرطت إلى جانب الرجل في الوظائف 
الحكومية وتولت مناصب قيادية، فلدينا وزيرات وسفيرات وعضوات في 
الســلطتين التشــريعية والقضائية، فضاًل عن أنهن يشــغلن مناصب قيادية 
في مختلف اإلدارات الحكومية، ولدينا ســيدات أعمال ورائدات في العمل 
الخيــري والتطوعي، ونحن نفخر بنســاء البحريــن، وال نفرق في التعامل 

معهن، والمساواة بين الجنسين معروفة في البحرين منذ زمن طويل.
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سمو األمير خليفة بن سلمان...
مكانة كبيرة خليجيا وإقليميا ودوليا

يؤكد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة، تسخير كل الجهود من أجل عالم تنعم شعوبه باالستقرار 
والســالم. وعلى خارطة الوطن العربي واإلســالمي، يدعو سموه إلى 
جعــل التضامــن العربي قبــس النور الــذي يقود هــذه المنطقة إلى 
أعلــى مراتــب التنميــة في ظل بيئة آمنة ومســتقرة، فهــذا التعاون 
هــو الســبيل األمثل لدرء المخاطــر التي تحدق بالمنطقــة، والطريق 

األسلم واألنجح لوقف التدخالت في شؤون دول المنطقة.
إن الحفــاظ على األمن واالســتقرار، كما يرى ســموه، لــم يعد من بين 
خيــارات متعددة، بــل ضرورة تفرضها التحديــات األمنية واالقتصادية 
العالميــة التــي تحدق بالمنطقة بأشــكال وصنوف متعددة؛ ذلك ألن 
اســتهداف هــذه المنطقــة ومحاولة تقويض اســتقرارها لــم يتوقف 
يوًمــا، وعلى الجميع الحذر والتمســك بعروة التعاون والتآخي، فهي 
ســبيل النجــاة والخــروج مــن هــذه التحديــات بســالم دونمــا أن تتأثر 
شعوبنا سواء في تنميتها أو أمنها، وإن حكمة قادة الدول العربية 
ســتقوي منظومــة التعــاون العربــي وســتجعلها أكثر قــدرة ومنعة 
فــي مواجهــة األخطــار وفي مقدمتهــا اإلرهاب، والعمــل على تطوير 
العمــل العربــي المشــترك؛ للتغلب علــى كل التحديــات التي تواجه 

أمتنا العربية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها المعاصر.
والــرؤى التــي يطرحهــا ســموه هي مــن ثوابــت السياســة البحرينية 
التــي تدعــم كل جهــد يســتهدف تعزيــز أواصــر التضامــن العربــي 
واالرتقاء بمســتوى التنســيق والتشــاور بين الدول العربية من أجل 
بلورة رؤى مشــتركة بشــأن قضايا وأزمات المنطقــة المختلفة؛ إيماًنا 
منها بأن ذلك هو أفضل ســبيل للتصدي للتحديات والمخاطر التي 

تهدد أمن المنطقة.
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ولو تابعنا ورصدنا مواقف ورؤى ســمو األمير 
خليفة بن سلمان التي ال يختلف اثنان على ما في 
مضامينهــا من حكمة القائد الفذ، الحتجنا إلى أن 
نفرد صفحات مضيئة ال حدود لها. هنا مضمون 
حوار صحافي أجرته صحيفة "الرياض" بتاريخ 
24 أكتوبر 2015 نجده مهًما للتوثيق، وكم كان 
وصف الصحيفة موفقًا كون ســمو األمير خليفة 
بن ســلمان يمثل مًدا فكريًا وثقافيًا واندماًجا بين 
األصالــة والحداثة في نظرتــه وتحليله لألمور، 
وهو القائد الذي غمرته األمم المتحدة بجوائزها 
لــدوره في البنــاء والتنمية، ومتمــرس بارع له 
إلمــام تام بالمنطقة وتاريخهــا وحكامها وقبائلها 
ورجاالتها ومناطقها، وما يشــغل باله هو تدافع 
المتغيرات وما آلت إليه األوضاع عربيًا وإقليميًا 
ودوليًــا، ولــه رؤيــة واضحــة حيــال كل ذلك، 
ومنها تعبير ســموه عن اعتزازه وتقديره لخادم 
الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود حفظه هللا والقيادة والشعب السعودي، 
ومواقــف المملكــة الصلبة مع البحريــن وكأنه 
ينســج قصيدة في حب المملكة وشعبها، وأن ما 
يربــط بين بلدينا وشــعبينا الشــقيقين أبلغ من أن 
تعبر عنــه الكلمات، ومكانة أرض الحرمين في 
قلوبنا ووجداننا ال يمكن أن نختصرها في بضع 
كلمــات، فهم األخوة والســند والــدرع الحصين 
لألمتين اإلســالمية والعربية، ومواقف المملكة 
العربية الســعودية تجــاه البحرين ودول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية وســائر الدول 
العربية واإلسالمية في مختلف الظروف تبرهن 
نهجا راسخا في نصرة الحق ولم الشمل والحفاظ 

على كيان األمة وسيادتها.

تلك العالقات لها مرتبتها المهمة لدى ســموه لكي تزداد تطوًرا وقوة، ومجاالت التعاون بينهما اتســعت لتشمل مختلف األصعدة، 
وبما يحقق طموحات البلدين بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة وأخيه خادم الحرمين الشــريفين 
عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويلبي آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين، فمواقف السعودية 
تجــاه البحريــن ال تحتــاج إلى دليل، بل هي معلنة على مســامع العالم أجمع، فالســعوديون هم من أبرز حماة العقيدة اإلســالمية 
والحرمين الشــريفين، ونحن نتمنى الخير دائًما للمملكة العربية الســعودية ولقيادتها الحكيمة ولشعبها الشقيق، فالمملكة ال تتوانى 
عن مســاندة أشــقائها في كل مكان من العالم العربي أو االســالمي، ومواقفها على الصعيد الدولي مشــهودة وهي تحظى باحترام 
وتقديــر كبيرين بفضل سياســاتها المتوازنة ودفاعها عن الحق، وانتصارها للقضايا العربية واإلســالمية، فالنهج الســعودي في 

التعامل مع األحداث والمستجدات أثبت فاعلية على الدوام، وهو موضع تنوير واحترام من الجميع.

السند والدرع الحصين

االنتصار للقضايا العربية واإلسالمية
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المرحلة الراهنة كما يشــدد ســموه تتطلب جمع الكلمة والعمل من أجل اســتقرار دائم، وأن تعمل دول مجلس التعاون على التعاطي مع كل مرحلة بما 
تتطلبه مســيرة المجلس، والنأي بدوله عن أية أخطار وتحديات تهدد دول المنطقة في أمنها واســتقرارها، وتوظيف مختلف اإلمكانات والطاقات نحو 
التطوير والبناء والتنمية، فنحن نمر بوقت دقيق يستوجب مزيدا من التشاور والتنسيق، وأن يكثف قادة دول المجلس من لقاءاتهم في ظل العمل الخليجي 
المشترك، وإيجاد صيغ جديدة للعمل تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية التي تشوبها تطورات وظروف دقيقة وبما يسهم في تحقيق أهدافنا في األمن 
واالســتقرار والنمو، وإن ثقتنا لكبيرة في ظل القيادة الواعية والحكيمة ألصحاب الجاللة والســمو قادة دول مجلس التعاون في العمل الجاد ومضاعفة 

الجهود في استمرارية التنسيق والتشاور في مختلف المجاالت بما يعزز من جهود دول المجلس على صعيد التنمية ويحفظ لها األمن واالستقرار.
إن منطقتنا العربية، كما يرى سموه بنظر ثاقبة، تخوض معركة مصير، ونحن نشهد أحداثًا جساًما وتطورات عربية وإقليمية، ونرى أن إنقاذ منطقتنا 
من كل ما يحدث فيها هو أن يتم التعامل معها بحكمة، وأن تكون المصلحة الوطنية ومصالح العرب العليا هي المحرك لنا جميًعا، وأن نســتعيد قدرتنا 

على الفعل والتحرك الجماعي؛ لحماية دولنا وتأمين مستقبل شعوبنا.

وبعمق، يشــدد ســموه على أن في كل مرحلة من مراحل عملنا الوطني، علينا أن 
نســتعيد من تاريخنا الكثير من المشــاهد واألحداث؛ لنســتلهم منها الدروس والعبر 
وتكريس األمن واالستقرار في بلداننا؛ من أجل مزيد من الرخاء واالزدهار، ولكن 
فوق ذلك فإن اآلمال ستظل تراودنا في رؤية عالم عربي موحد، وهذا يتطلب بذل 
مزيــد من الجهــد للوصول إلى ما نتطلع إليه، فهناك من يتدخل ويســعى إلشــعال 
النيران في مجتمعاتنا وإشــغالنا عن البناء والتنمية، وإن المخطط على هذا الصعيد 
يســتهدف الجميع ولن يستثني أحًدا، وذلك يتم تنفيذه بشكل مرحلي بحيث ينتقل من 
بلــد إلى آخــر تباًعا، لكن يجب أن يكون لدينا الوعــي واإليمان القوي بقدرتنا على 
التصدي ألية محاوالت تســتهدف أمننا واســتقرارنا وتعايشنا الســلمي، الذي كان 

وسيظل وسيبقى دائًما من أهم سمات مجتمعاتنا الخليجية والعربية.

ويلفــت ســموه دائًمــا إلــى إدراك المرحلة التي 
نحياها والتي تشــهد أحداثًا ومتغيرات متشابكة، 
ويدعــو دول العالم إلى التعــاون والتكاتف؛ من 
أجل صــون األمن واالســتقرار وحماية الســلم 
الدولــي، مــن خــالل التحــرك الجماعــي لحل 
الصراعــات وإزالــة التهديــدات مــن مختلــف 
مناطــق العالم، فــال يمكن الحديث عن الســالم 
في بعــض الجوانب وإغفاله في جوانب أخرى، 
وعلينــا جميًعــا أن ندرك أن مصيــر دول العالم 
بــات فــي وقتنا الحاضــر مصيًرا مشــترًكا وال 
يمكن أن نســمح ألي من كان أن يعبث به، وأن 
يعرض العالم بأســره لمخاطر وتهديدات لم تعد 

خافية على أحد.

التحرك الجماعي لحل الخالفات

التنسيق والتشاور في مختلف المجاالت

أهم سمات المجتمعات
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من أقوال صاحب السمو الملكي األمير حـروف مضيـئـــة...
خليفة بن سلمان آل خليفة

تنفــذ الحكومــة مشــروعات تنمويــة وفــق رؤيــة مدروســة يدعمها قطــاع خاص 
متحفــز للمشــاركة البنــاءة فــي التطويــر العقــاري، مــا جعــل البحريــن تحتفــظ 
ببريقهــا الجاذب لالســتثمار في هذا القطاع رغم ما يشــهده مــن تنافس، إال أن 
التنافسية البحرينية ظلت رائدة بفضل ما توفره الحكومة من حماية وضمانات 
للمســتثمرين ومــا تطرحــه مــن فرص أمام االســتثمار فــي هذا القطــاع، وهو ما 
ســاعد كثيًرا على اســتقطاب االســتثمارات الخارجية في القطاع العقاري إلقامة 
المشــروعات التطويريــة في البــالد، عالوًة على أن صناعة المعــارض والمؤتمرات 
تحظى باهتمام كبير من الحكومة التي تقدم كل التســهيالت المناسبة التي 
تعزز من دورها في خدمة االقتصاد الوطني، وسياســات الحكومة في ســعيها 
لتنويع مصادر الدخل تعمل على تطوير البيئة االستثمارية في المجال العقاري 
وتحفيــزه للقيام بــدوره كأحد القطاعات الحيوية وتوفير المقومات التي تضمن 

له القدرة على المنافسة إقليمًيا ودولًيا.

)معرض الخليج للعقار 2018(

"

"

عــرف عــن رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، مقوالتــه الســامية التي 
تزخــر بالدراية والحكمة والتوجيه والرأي الســديد. ففي 
كل محفل أو لقاء أو حدث أو فعالية أو مجلس، السيما 
فــي مجلــس ســموه العامــر، يمكــن اســتلهام األفــكار 

العظيمة، وفيما يلي نخبة من أقوال سموه:
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إن مسيرة التنمية التي يقودها صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد، حفظه اهلل، ال 
حدود لها، وغايتها أن ينعم شــعب البحرين بأعلى مســتويات الرفاهية والرخاء، ولقد تم إنجاز العديد من 
المكتسبات، وال يزال العمل متواصال بكل عزم وإرادة من أجل حاضر ومستقبل أكثر نماء وازدهاًرا. إن أهم 
ما ُتركز عليه الحكومة في خططها واستراتيجياتها هو العمل بوتيرة أسرع لتنفيذ المشروعات بمختلف 
المناطق وبمستويات من الجودة تضمن توفير أرقى الخدمات للمواطنين، وإن ما نقوم به من أجل الوطن 
وشعبه واجب علينا، وسقف طموحنا ال يقف عند حدود، وغايتنا أن نصل بالوطن إلى أعلى درجات التقدم 
والنماء، وإننا على ثقة في أن ذلك ســوف يتحقق، ألن لدينا وهلل الحمد شــعبا يمتلك وعًيا وإحساًســا كبيًرا 

بالمسؤولية تجاه الوطن.

 إن التحديات االقتصادية الراهنة تضاعف من حجم المســؤوليات في النهوض بمســتويات التنمية 
وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني في مجال جذب االستثمارات، والحكومة حريصة على دعم الغرفة 
التجارية وتعزيز ريادتها في رعاية مصالح قطاع األعمال في المملكة. إن ما يبذله القطاع الخاص في 
دعــم البنــاء والتنميــة بما يســرع من خطوات المســيرة الوطنية نحــو بلوغ أهدافهــا التنموية يعزز 
قدرة االقتصاد الوطني التنافســية، ما أعطانا الدافع لمد آفاق هذه المشــاركة لمســتويات أرحب بما 
ينســجم مــع الحــراك التجاري في البحرين وعراقــة تجارها وتاريخهم المشــهود بالعطاء والبذل في 
ســبيل الوطن، وســنواصل تقديم صور الدعم كافة للقطاع الخاص وإســناده وتعزيز مشاركته في 

صياغة خطط التنمية والسياسات االقتصادية المستقبلية.

نحن حريصون على تفعيل الرقابة وتشديد المحاسبة لحفظ المال العام وحسن إدرته وضمان 
التوظيــف األمثــل لــه بما يعــزز مبــادئ النزاهة والشــفافية، فالحكومــة تواصل االســتراتيجيات 
والمبــادرات التــي تكفــل توجيه المال العام باتجاه أوجه الصــرف المحكمة التي ترتقي بالوطن 
وشعبه، وإن مساعيها متواصلة في تفعيل الرقابة الداخلية في العمل الحكومي وتشديدها 

وتطويرها ليقينها بأن الحفاظ على المال العام غاية والرقابة وسيلة لتحقيق ذلك.

)مجلس سموه العامر - 8 مايو 2018(

)استقبال مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين - 25 مارس 2018(

)لدى تسلم سموه تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية "2016 - 2017" 4 ديسمبر 2017(

"

"

"

"

"

"
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اســتطاعت غرفة تجارة وصناعة البحرين على مدى خمســة وســبعين عاًما أن تكون شريكا حيوًيا ومهًما 
فــي مســيرة التقدم والتطور التي تشــهدها مملكة البحرين؛ وذلك بفضل عطــاءات أجيال متعاقبة من 
رجــال األعمــال والتجــار الذين ســاهموا بكل إخالص وتفاٍن في مســيرة نماء الوطن وازدهــاره، وهذا التاريخ 
الطويــل يجســد جانًبــا مهًمــا مــن تاريخ مملكــة البحريــن المعاصر، وشــاهًدا أميًنــا على حقبة مــن الزمن 
مــرت فيهــا البحرين بأحداث وتطورات عديدة سياســيا واقتصاديا واجتماعيا، كان للغرفة خاللها إســهام 
كبير في صناعة القرار االقتصادي والتجاري، وال تزال مســيرة عطاءاتها مســتمرة. إن احتفال الغرفة اليوم 
بيوبيلها الماسي ليس احتفاًلا خاًصا بها فحسب، وإنما هو مناسبة يحتفل بها الوطن بأكلمه لما يمثله 
"بيت التجار" من قيمة ومكانة تاريخية كأول غرفة تجارية في المنطقة كان لها وال يزال دورها في صياغة 

منظومة االقتصاد الوطني وتطورها.

إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
تقفز من نجاح آلخر، وإن ردود األفعال اإليجابية واإلشادة اإلقليمية والدولية من دول العالم وزعمائها 
بحق قيادتها وشــعبها لم تأت إال من خالل المســاهمة الفاعلة لشــعب هذا الوطن كل في موقعه، 
فأية إشادة إقليمية أو دولية ألي منا هي إشادة بشعب البحرين أوًلا، وإن غايتي وهدفي منذ أن بدأت 
عملــي، كان أميــري آنــذاك ثم مليكي حالًيا، تنفيذ توجيهاته خدمة لشــعبنا، ويســعدني ما تحملت 
وأتحمله وما سأتحمله من أمانة ومسؤولية من أجل البحرين ملًكا وشعًبا.. لقد وفرنا وال زلنا نحرص 
على توفير األفضل واألحســن لشــعبنا وســنواصل العمــل لتحقيق ذلك بكل ما نملــك من إمكانات 

وجهد وطاقة.

)في االحتفال باليوبيل الماسي لغرفة تجارة وصناعة البحرين - 31 مارس 2015 (

)28 أغسطس 2016 – مجلس سموه العامر بقصر القضيبية(

"

"

"

"

يشــكل قطــاع النفــط والغاز أهميــة في تطوير االقتصــاد الوطني وإنعاشــه، فالحكومة حريصة على االســتمرار 
فــي تطويــر هــذا القطاع بالشــكل الــذي يكفل لها اســتغالل مواردهــا النفطية لتعزيــز اقتصادهــا الوطني، إذ 
وضعت من الخطط والبرامج ورســمت من السياســات ما يكفل النهوض بقطاع النفط والغاز من خالل تطويع 
التكنولوجيــا الحديثــة واألســاليب المتطورة، واســتطاعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز علــى الرغم من عمرها 

الزمني القصير أن تحقق تطلعات الحكومة في تطوير الصناعة النفطية في البالد.

)لدى تسلم سموه التقرير الفصلي األول عن إنجازات وأعمال وبرامج الهيئة الوطنية للنفط والغاز – يناير/ مارس 2006(

"

"



الجوائز واألوسمة 42

جوائز وطنية تألقت باسم  
األمير خليفة بن سلمان

تقديــًرا لــكل الجهــود المميــزة فــي خدمة الوطــن، جــاءت مجموعة من 
الجوائــز الوطنيــة الرائــدة التــي أسســها رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة، وظهرت ثمارهــا بتحقيق 

مؤشرات نجاح في العديد من المجاالت ومنها:

جائزة األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتفوق الصناعي
انطلقــت جائــزة ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة للتفــوق 
الصناعي بالعام 1997 وشكلت بلورة ألول عملية تقويم علمي لنشاط 
المؤسســات الصناعيــة علــى اختالفها وأنواعها. وبرنامــج الجائزة مدرج 
فــي أعمــال برنامــج وزارة الصناعة ضمــن برنامج الحكومــة، وهو متحرك 
يتــم تغذيتــه بأي معلومات مســتجدة عن ظروف ترشــيح المؤسســات 
آليــة  وهــي  والكبيــرة،  والمتوســطة  الصغيــرة  بأحجامهــا  الصناعيــة 
مســتمرة فــي اتجاه تيســير التأهيــل والترشــيح لهذه الجائزة بحســب 

آليات التقويم المتعمدة.

جائزة سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتميز في األداء التعليمي
فهــي أيًضــا بمبــادرة وتوجيهات ســموه لالرتقاء بمســتوى الممارســات 
والخدمة التعليمية وجودة الخريج ونشر ثقافة الجودة والتميز لتطوير 
التعليــم فــي مملكة البحرين بصورة مســتمرة، ثم صــدر بعد ذلك قرار 
وزاري رقــم 202م ع ن 2003 بتشــكيل اللجنــة العليــا للجائــزة برئاســة 
وزيــر التربيــة والتعليم ماجد النعيمي وعضوية وكيــل الوزارة والوكالء 

المساعدين.

جائزة سمو األمير خليفة بن سلمان للصحافة
تأتــي فــي ســياق حــرص وزارة شــؤون اإلعــالم علــى دعم وتشــجيع كل 
مــا يخــدم الصحافة الوطنية من حيث الشــكل والمحتــوى؛ إدراًكا منها 
بأهميــة التأثيــر اإليجابي للكلمــة الحرة النزيهة على توعيــة الرأي العام 
بضــرورة المحافظــة علــى اإلنجــازات والمكتســبات الوطنيــة المحققــة، 
بمــا يحقــق مصالــح الوطن ويلبــي طموحات المواطنيــن على األصعدة 
كافة. انطلقت هذه الجائزة في العام 2016 في سياق التعامل اإليجابي 
والبناء مع الجســم الصحافي البحريني في ظل المواءمة بين توســيع 
نطــاق الحريــة إلــى أكبر حد ممكن مــع المحافظة علــى الثوابت والقيم 

العليا التي تحكم المجتمع.
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أوسـمة وجـوائز
لســمو األميـــــر خليفـة بن سلمان

وسام الرافدين من الدرجة األولى – العراق.

وسام األرز الوطني من الدرجة األولى من فخامة دولة الرئيس سامي الصلح رئيس وزراء جمهورية لبنان.

وشاح قائد من الدرجة األولى من وسام دانييبروغ - الدنمارك.

وســام القالدة الخليفية، وهو أعلى وســام بحريني في الدولة بموجب األمر األميري رقم )8( لســنة 1976، 
تقلــده ســموه مــن قبــل األمير الراحــل المغفور له بإذن اهلل تعالى ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل 

خليفة )طيب اهلل ثراه(.

وســام النهضــة المرصــع عالــي الشــأن، تقلده ســموه مــن قبل ولي عهــد المملكــة األردنية الهاشــمية 
)آنذاك( األمير عبداهلل الثاني بن الحسين، وهو أرفع وسام أردني.

وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة بموجب األمر األميري رقم )20( لسنة 1999، 
من ِقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وسام القائد األعلى للدفاع عن اإلقليم من ملك ماليزيا.
درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية بالجامعة اإلسالمية العالمية - ماليزيا.

وسام سكوتنا من رئيسة جمهورية الفلبين غلوريا ماكاباغال ارويو.

الزمالة الفخرية للكلية الملكية للجراحين األيرلنديين.
وســام الفــارس ذي الدرجــة األعلــى الــذي يعد أرفع وســام تمنحــه مملكة تايلنــد ببراءة ملكيــة من ملك 

مملكة تايلند، وسمو رئيس الوزراء أول شخصية عربية تحصل على أعلى وسام في تايلند.

وســام جوقة الشــرف الرفيع من رئيس جمهورية فرنســا جاك شــيراك، وهو أرفع األوســمة التي تمنحها 
جمهورية فرنسا لرؤساء الدول والحكومات.

درجــة الدكتــوراه الفخريــة من جامعة أنديرا غاندي المفتوحة بجمهوريــة الهند بأمر من رئيس جمهورية 
الهند أبوبكر زين العابدين عبدالكالم.

وســام الحملة الكبرى للوســام العلوي من عاهل المملكة المغربية جاللة الملك محمد الســادس، وهو 
أرفع وسام مغربي.

وسام االتحاد من رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وسام البرلمان األعلى لإلنجاز من رئيس مجلس النواب بجمهورية الفلبين هوزيه دفنشيا.

3  أبريل

مارس

24 سبتمبر

19 ديسمبر

30  يناير

4 أكتوبر

30  يناير
31  يناير
16 نوفمبر

7 أكتوبر  
3 ديسمبر  

21 فبراير  

21 فبراير  

23 مارس

1999

1976

1952

1958

1960

2001

2003

2004

2 فبراير 

 2005

13 أبريل 



الجوائز واألوسمة 46

وســام الفــارس األعلــى الفلبينــي ) الكاندوال الوطنــي برتبة جراند كولــر ( من رئيســة جمهورية الفلبين 
غلوريا ماكاباغال ارويو، وهو أعلى وسام فلبيني يمنح للقادة ورؤساء الدول والحكومات.

جائزة الشرف لإلنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية واإلسكان للعام 2006 من برنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية، من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، في جنيف بجمهورية سويسرا.

درجــة الدكتــوراه الفخريــة فــي المجــال اإلنســاني والتنميــة البشــرية مــن جامعــة لورنــس التكنولوجية 
بالواليات المتحدة األميركية من قبل رئيس الجامعة.

قــالدة الملــك عبدالعزيز من قبل من خادم الحرمين الشــريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل ســعود 
)طيب اهلل ثراه(، وهو أعلى تكريم سعودي يمنح لكبار القادة والزعماء.

درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية من جامعة "االمير سونغ كوال" التايلندية من قبل رئيس 
الجامعة.

ميدالية ابن سينا الذهبية من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو( - من قبل 
المدير العام لمنظمة اليونسكو كوتشيرو ماتسورا.

الدرع الذهبي من غرفة تجارة وصناعة باريس بجمهورية فرنسا، والتي تمنحها للقادة ورؤساء الدول.
بأمر ملكي منح لقب "صاحب السمو الملكي األمير".

جائــزة الرؤيــة القياديــة في العمل المصرفــي العربي والدولي للعام 2009، التــي يمنحها اتحاد المصارف 
العربية للقادة والزعماء العرب والشخصيات الدولية البارزة.

وســام النهضــة للملــك حمــد مــن الدرجــة الممتازة بمناســبة احتفــاالت مملكــة البحرين بعيــد الجلوس 
والعيد الوطني، وتقلده سموه من قبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الدرع الذهبي من اتحاد الحقوقيين العرب، وهو أرفع وسام يمنحه االتحاد للقادة والزعماء العرب.
جائزة األهداف االنمائية لأللفية من األمم المتحدة.

درع االتحاد اإلفريقي من قبل رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي جونج بينج.

الجائزة األوروبية للشخصية العالمية في العالقات الدولية للعام 2013 من اتحاد االقتصاديين واإلداريين 
العرب في االتحاد األوروبي.

جائزة رجل الدولة من منتدى قيادة األعمال اآلسيوي في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة األولى من جاللة الملك حمد 1999 أعلى وسام فلبيني 2007

وسام الفارس ذي الدرجة األعلى من مملكة تايلند 2003

جائزة الشرف لإلنجاز المتميز 2007

وسام االتحاد من دولة اإلمارات العربية المتحدة 2005

وسام البرلمان األعلى لإلنجاز من الفلبين 2005

2007

2008

2009

4 يناير

2 يوليو

24 يونيو

11 ابريل 

13 اغسطس

12 أكتوبر 

19 أكتوبر 
21 اكتوبر 

13 ديسمبر 

4 أبريل 

8 اكتوبر 

20 نوفمبر 

14 ديسمبر 

19 سبتمبر 

 2010

 2012

 2013
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الجائــزة الذهبيــة لالتحاد الدولي لســيدات األعمال والمهنيات، وتعتبر األولى على مســتوى تاريخ االتحاد 
التي يتم منحها لرجل من قادة التغيير.

جائزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية المســتدامة من االتحاد الدولي لالتصاالت في األمم 
المتحدة، وجاء تكريم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ليكون أول رئيس وزراء عربي يكرمه االتحاد 
الدولــي لالتصــاالت، إذ اعتبــره االتحــاد مــن القــادة الذيــن يدعمون قــوة تكنولوجيــا المعلومــات لتحقيق 

األهداف اإلنمائية المستدامة.
جائــزة القيــادة المتميــزة للعــام 2016 مــن االتحــاد الدولــي لمنظمــات التدريــب وتنميــة الموارد البشــرية 

)IFTDO(، وسموه أول شخصية عالمية قيادية تنال هذه الجائزة.
جائزة شــعلة الســالم من جمعية تعزيز الســالم ومقرها فيينا، ليكون بذلك أول رئيس وزراء عربي ينال 

هذه الجائزة الدولية التي يتم منحها لرؤساء الدول والحكومات وكبار الشخصيات.
وسام االستحقاق ذو النجمة الذهبية الكبرى من الطبقة األولى من عائلة هابسبورغ الملكية ومجلس 

مدينة هوالبيرن النمساوية.

درجــة الدكتــوراه الفخريــة من جامعة القــدس المفتوحة من رئيس دولة فلســطين محمود عباس أثناء 
زيارته إلى مملكة البحرين.

"درع الجامعــة العربيــة فــي الريادة في العمل التنمــوي" من جامعة الدول العربية، ويعد صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء أول قائد عربي يحصل على هذه الجائزة التي اســتحدثتها الجامعة العربية هذا 

العام وتمنح للشخصيات العربية الرفيعة ذات اإلسهام الفعال في تطوير العمل العربي التنموي.
"ميدالية اليونســكو للســالم"، التي تحمل كلمة "الســالم" بكل اللغات الرســمية لألمم المتحدة وهي: 
اإلنجليزيــة والفرنســية والعربيــة واإلســبانية والروســية والصينيــة، مــن المديــرة العامــة لمنظمــة األمم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( السيدة ايرينا بوكوفا أثناء زيارتها إلى مملكة البحرين.
"درع البرلمــان العربــي" مــن رئيس البرلمان العربي مشــعل بن فهم الســلمي، أثناء زيــارة وفد البرلمان 

العربي إلى مملكة البحرين.
درع التسامح االتحاد الدولي للسالم والمحبة )فوبال( من رئيس االتحاد العالمي للسالم والمحبة )فوبال( 

هونغ تاو تسي.
أطلق عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اسم "مدينة خليفة" على مشروعات 
المدينــة الجنوبيــة اإلســكانية التــي تجمــع عســكر وجــو والــدور وضواحيها تيمنا باســم صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء وتقديًرا إلنجازاته الكبيرة ومســاهمته القيمة المتواصلة مــن خالل عمله المبارك 

في خدمة الوطن ورفعة شأنه.

اختارت منظمة الصحة العالمية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
قائًدا عالمًيا في إنجاز دولي جديد يعكس التأثير والصدى العالمي الواســع إلســهامات سموه العظيمة 
فــي مجــاالت الصحــة، إذ شــهد القطــاع الصحــي في مملكــة البحريــن تطــوًرا وتقدًما يســتحق أن يكون 

نموذًجا تستفيد منه دول العالم.

8 يونيو 

29 فبراير 

22 مارس 

30 مارس 

22 أكتوبر 

11 أبريل 

19 أبريل 

18 مايو 

22 مايو 

12 ديسمبر 

20 سبتمبر 

20 مايو 

 2014

 2016

 2017

2019

درع التسامح من االتحاد العالمي للسالم والمحبة 2017
وسام جوقة الشرف الرفيع من فرنسا 2004

وسام سكوتنا من الفلبين 2001

الدرع الذهبي من اتحاد الحقوقيين العرب 2010

درع االتحاد اإلفريقي 2012
الجائزة الذهبية لالتحاد الدولي لسيدات األعمال والمهنيات 2014
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بمنجــزات  عالمــي  إعالمــي  اهتمــام 
البحرين وجهود رجل النهضة

فــي هــذه الصفحات نســتعرض نماذج من التقارير اإلعالمية التي نشــرتها بعض المواقع اإلعالميــة األجنبية، التي أولت اهتماًما 
بمتابعة أخبار وإنجازات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في جوانب مختلفة السيما على 

صعيد المنجزات االقتصادية ورؤى سموه بشأن العديد من قضايا التعاون الدولي.

حوار مع سمو األمير خليفة في موقع 
”ماركوبوليس” االقتصادي

مــن بيــن الحوارات المتميــزة، حوار أجراه موقــع "ماركوبوليس"، 
أكــد فيــه ســمو رئيــس الــوزراء النظــرة تجــاه التحديــات اآلنيــة 
والمســتقبلية، إذ يؤكــد ســموه أننــا جــزء مــن المنطقــة التــي 
نعيــش فيهــا، وكذلك جزء مــن العالم بأســره. بطبيعة الحال، 
نحــن نتأثــر بمــا يحدث ليــس فقط فــي بيئتنا المباشــرة ولكن 
فــي البيئــة األكبــر، ومما ال شــك فيــه أن قطاعــات عديــدة تتأثر 
باألزمات العالية، السيما البنوك والمؤسسات المالية والشركات 
األخــرى التــي لها عالقــات تجاريــة ومالية عميقة مع بلــدان أخرى 
فــي العالم، وقد ســاهمت آليــات المتابعة المســتمرة للظروف 
الناتجــة عن األزمة المالية العالميــة ومتابعتها في أقصى مدى 
مــن تعاملنــا ومواقفنــا، وال يــزال العالــم يواجــه تحديــات كبيرة 

بسبب األزمة المالية واالقتصادية العالمية.

وفي موضع آخر، يؤكد ســموه في الحوار أننا على يقين من أن 
أي جهد ســيكون محدوًدا في نجاحه إذا كان يفتقر إلى العمل 
الجماعــي، لذلــك، نحــن ال نعتمــد موقــف "االنتظــار والترقــب" 
ولكننــا نعمل على تطوير مبادئ وتدابير ونضع اســتراتيجيات 
تســتند إلــى التنســيق علــى المســتوى الدولــي؛ لضمــان بقاء 
األســواق الحــرة والمفتوحــة، ولعــل دور كل دولــة فــي الحد من 
تداعيــات األزمــة االقتصاديــة العالميــة يكمــن فــي التقليــل إلى 
أدنــى حــد من اآلثار المترتبة علــى اقتصاداتها، مع الحفاظ على 
الوصــول الكامل والحر إلى الســوق العالمية مــن خالل إجراءات 
وسياســات كل بلــد، ونحــن ندعــو دائًمــا للتعــاون والتنســيق، 
فاالقتصــاد العالمــي اليــوم يعتمــد علــى الشــراكة والتعــاون 

والكيانات االقتصادية الكبيرة. 



تحقيق 52

تقرير موقع             
”إنديا تايمز” بشأن 

العالقات البحرينية 
الهندية

تقرير موقع  
”ميدل إيست 24” 
عن جائزة منظمة 

الصحة العالمية

مزايا تشجيع االستثمار
وفــي إطــار دول مجلــس التعــاون الخليجي، يلفت ســموه إلــى أن: هناك أفًقــا كبيًرا للتعاون فــي العديد من المجــاالت، األمر الذي 
ســيفيد الجميع، ونؤكد التخصص ومســتوى الخبرة في البحرين باعتبارها مركزا ماليا وتجاريا، ونحن ســعداء وفخورون بتحقيق 
النجــاح فــي هذا الصــدد؛ بفضل الجهود المبذولة والخدمات المقدمة من أجل تلبية االحتياجات المتطورة للبنوك والمؤسســات 
الماليــة، وكذلــك تشــريع الرقابــة المتقدمــة التي تمنــح الثقة لالســتثمار، فالتشــريعات التــي اعتمدناها هي األفضــل في مجاالت 
الخدمــات المصرفيــة واألنشــطة المالية، وفًقــا للمعايير الدولية المتخصصة. وفــي البحرين، لدينا العديد من المزايا التي تشــجع 

االستثمار وتسمح تشريعاتنا وممارساتنا التجارية للشركات األجنبية بامتالك العقارات بالكامل.
ويشدد سموه على أن: سياسات البحرين تجاوزت النظرة التقليدية التي ترى األصول فقط من حيث الهياكل المادية أو المباني، 

فنحن نعتبر أن أهم األصول التي يجب تطويرها هي الموارد البشرية والتعليم والبحث عن معرفة جديدة.

واهتــم موقــع "إنديــا تايمــز" بالزيــارة التي قــام بها 
مملكــة  إلــى  مــودي  نارينــدا  الهنــد  وزراء  رئيــس 
البحريــن فــي شــهر أغســطس من العــام الماضي 
2019،  والمحادثــات الشــاملة التي أجراها مع ســمو 
رئيــس الوزراء، إذ إن هــذه الزيارة تفتح بين البلدين 
آفاًقا أرحب للتعاون في مجاالت تكنولوجيا الفضاء 
والطاقــة الشمســية والتبادل الثقافــي، فيما أثنت 
علــى مــا يوليــه ســموه مــن دعــم لتطويــر وتعزيــز 
العالقات الثنائية، وهذا ما تجلى في تبادل مذكرات 

التفاهم بين البلدين.

ومــن أبــرز تلــك المذكــرات هــي التعاون فــي مجال 
الطاقة الشمسية، وكذلك فتح المجال لتكنولوجيا 
الفضاء بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية والهيئة 
الوطنيــة لعلــوم الفضــاء فــي البحريــن، وقــد أكــد 
ســموه أهميــة تنمية آفــاق التعاون والتنســيق مع 
الهنــد؛ باعتبارها دولــة لها ثقلهــا المتنامي دولًيا 
فــي مجــاالت التنميــة والتكنولوجيــا واالقتصاد، ما 
يمهد النجاح لتسخير إمكانات البلدين ومواردهما 

وقاعدة االقتصاد واالستثمار الواعدة بالفرص.

وبمناســبة حصول سمو رئيس الوزراء 
علــى جائــزة منظمــة الصحــة العالمية 
باعتبار ســموه قائدا عالميا في تطوير 
الرعايــة الصحيــة العالميــة شــهر مايو 
مــن العــام الماضــي 2019، قــدم موقع 
مشــترًكا  تقريــًرا   "24 إيســت  "ميــدل 
مــع "أرابيان بيزنس"، تنــاول ما اتخذته 
مملكــة البحرين منــذ فترة طويلة من 
خطــوات لتزويــد المواطنيــن بالرعايــة 

الصحية المتقدمة للمستفيدين.

ويشــير التقرير إلى أن من بين أسباب 
نجاح البحرين في تحقيق هذه الجائزة، 
فــي قطــاع  والالفــت  الســريع  التطــور 
الخدمــات العالجيــة والرعايــة الطبيــة، 
فــي  المرافــق  بتنميــة كل  واالهتمــام 
الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة، إذ 
يحصــل المقيمــون، كمــا المواطنيــن، 
علــى الرعايــة فــي جميــع أنحــاء البــالد 
تتطــور  وعمومــا،  ممتــازة،  بدرجــة 
البحريــن باســتمرار، بــل إن التوقعــات 
تذهــب إلــى أن الحكومة تســعى لرفع 
كلفتهــا  وتخفيــض  الخدمــة  جــودة 

المالية.



تحقيق 54

تقرير موقع
”أرابيان إيروسبيس”

موقع ”شيبينغ نيوز” 
ينشر تقريرا عن ميناء خليفة

وفي الثامن عشــر من يناير 2019، كتبت 
المحــررة جــون ليــك فــي موقــع "أرابيــان 
الحــدث  بمناســبة  تقريــًرا  أيروســبيس" 
المميــز، وهو إنجاز الشــيخة عائشــة بنت 
امــرأة  أول  باعتبارهــا  خليفــة  آل  راشــد 
بحرينية تحلق بطائرة عسكرية، وتناولت 
إشــادة ســمو رئيــس الــوزراء بقــوة دفــاع 
البحريــن كصرح وطني، والدعم الملكي 
إنجــازات متعــددة،  الــذي مهــد لتحقيــق 
فســموه يعبــر عــن االعتزاز بأن قــوة دفاع 
البحريــن كانت وال تــزال مصدر فخر كبير، 
بفضــل كفاءاتهــا ومشــاركتها الناجحــة 
فــي العمليــات اإلقليمية، وكذلــك حماية 
األمــة والحفــاظ علــى أمنها واســتقرارها، 

وتعزيز األمن واالستقرار اإلقليميين.

ووصفــت المحــررة هــذا اإلنجــاز بأنــه يعود 
إلــى المنــاخ المحّفز الذي توفــره الحكومة 
برئاسة سموه للمرأة البحرينية للمشاركة 
والوقــوف في مجــاالت مختلفة من العمل 
جهــوًدا  البحريــن  بذلــت  إذ  الوطنــي، 
وكانــت  مواطنيهــا،  لتمكيــن  حقيقيــة 
رئيــس  عائشــة، حفيــدة ســمو  الشــيخة 
الوزراء، أول بحرينية تتخرج من األكاديمية 
العسكرية الملكية البريطانية المرموقة 

في ساندهيرست.

ويصــف موقع "شــيبينغ نيور" فــي تقرير 
مطــول واحــًدا مــن المشــروعات الكبــرى 
التــي حملــت اســم ســمو رئيــس الــوزراء، 
وهــو مينــاء خليفــة بــن ســلمان التجــاري 
الــذي يتمتع بأعلى إنتاجية في المنطقة، 
علــى مــدى عشــرة أعــوام مــن العمليــات 
التنويــع  تســهيل  يواصــل  إذ  الناجحــة، 
االقتصادي بما يتماشــى مع رؤية البحرين 
االقتصاديــة 2030، ودعــم القطــاع البحري 
فــي البحرين من خالل زيادة االســتثمارات 
والتحوالت فــي عمليات الموانئ والحلول 
اللوجســتية، ما أسهم بشكل كبير في 
تعزيــز قطاع التجــارة البحريــة والصناعية 

في المملكة.

ويعدد التقريــر العمليات بدًءا من أحجام 
الحاويات التي نمت بنسبة 54 %، وحركة 
المــرور بنســبة 27 %، والبضائــع العامــة 
بنســبة 87 %، إذ خــدم المينــاء أكثــر من 
10000 ســفينة، بما في ذلك 357 سفينة 
زائــرا   721343 ســياحية جلبــت مجتمعــة 
 % 123 زيــادة قدرهــا  مــع  البحريــن،  إلــى 
فــي إجمالي الــواردات مــن الحاويات و117 
% فــي إجمالــي الصــادرات، فيمــا بلغــت 
العــام  فــي  للمينــاء  الســنوية  اإلنتاجيــة 
2018 نحــو 43232 حاويــة، وهــو مــا يمثــل 
زيادة بنسبة 54 % عن اإلنتاجية المسجلة 
فــي أول عام كامل من عملياته. والميناء 
منصة الســتثمار وتنميــة موانئ البحرين 
البحريــة  العاملــة  والقــوى  المســتقبلية 
واللوجيســتية، إذ يمثــل البحرينيــون 64 

% من القوة العاملة.
وعــن تطويــر العمليات لتلبيــة احتياجات 
ومتطلبــات  المســتقبل  فــي  النمــو 
العمالء، أشار التقرير إلى أن الدولة تعمل 
مــع مجلس البحريــن للتنمية االقتصادية 
الداخليــة  بــوزارة  الجمــارك  وشــؤون 
فــي  االســتثمارات  مــن  مزيــد  لتســهيل 
البالد، عبر تقديم حلول جذابة لسلســلة 

التوريد وبيئة مالئمة لألعمال.



آخر األخبار 56

التسهيالت للسيارات
تحصد جائزة الموزع الذهبي لعالمة 

”GAC Motor”
كرمــت "GAC GROUP"، شــركة التســهيالت للســيارات الوكيــل والمــوزع 
الحصــري لعالمــة "GAC MOTOR" فــي مملكــة البحريــن؛ لتحقيقهــا لقــب 
المــوزع الذهبــي في منطقة الخليج العربي والشــرق األوســط للعام 2019  
للعــام الخامــس علــى التوالــي، وذلــك فــي حفل أقيم فــي مدينــة جوانزو 

الصينية بحضور موزعي هذه العالمة التجارية من جميع العالم.

وتعليًقا على هذا اإلنجاز، أعرب المدير العام لشركة التسهيالت للسيارات 
بريــر جاســم عــن فخــره واعتــزازه باإلنجاز الــذي حققته شــركة التســهيالت 
للســيارات الوكيــل والمــوزع الحصــري لعالمــة "GAC MOTOR" خــالل زمــن 
قياســي؛ لتضــع نفســها فــي مصــاف العالمــات التجاريــة الرائــدة وتنافــس 
بجودتهــا وكفاءتهــا مختلف العالمــات التجارية العريقة، مــا جعلها واحدة 
مــن العالمات التجارية األســرع نمًوا في مملكة البحرين. وأشــاد برير بالثقة 
المقدمــة مــن قبــل الزبائــن الكــرام لهــذه العالمة؛ لمــا تتميز به مــن متانة 
واعتمادية عالية. وأضاف برير: نحن ملتزمون بتوفير مركبات عصرية راقية 
متقّدمة من الناحية التقنية لنوفر لعمالئنا الفخامة بجودة عالية؛ ليتسنى 
لهم االستمتاع بأداء قيادة استثنائي وتقنيات حديثة متطّورة واقتصادية 

في استهالك الوقود".

مــن جانبــه، صرح مدير المبيعات ســامي بوحســن بقوله "نحن في شــركة 
التســهيالت للســيارات تجمعنــا رؤيــة واحــدة وهــدف واحــد لتمثيــل هــذه 
العالمة التجارية بأفضل صورة، إذ نعتمد في عملنا على مبدأ رضا العمالء 
وتوفير قاعدة واســعة من الخيارات في ســوق السيارات بجودة تنافسية"، 
مشــدًدا علــى أن هــذا النجــاح في تحقيق هــذه المبيعات يعكــس الموقع 

الصحيح للمركبات التي تطرحها الشركة وإقبال الزبائن عليها". 



آخر األخبار 58

”بنفت” تفوز بجائزة ”التمويل الدولي” ألسرع  
مزود لحلول الدفع اإللكتروني نمًوا

تماشًيا مع رؤية البحرين االقتصادية 2030

فــي إنجــاز عالمــي جديد لشــركة "بنفــت"، الشــركة الرائدة في مملكــة البحريــن والالعب الرئيس فــي مجال المعامــالت المالية 
اإللكترونيــة، حصلــت الشــركة على جائزة "أســرع مــزود لحلول الدفــع اإللكتروني نمًوا" مــن قبل جوائز التمويــل الدولي للعام 
2019، التــي أقيمــت يــوم 23 ينايــر الجــاري فــي فندق برج جميــرا بدبي في دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة. منحت هــذه الجائزة 
المرموقــة لـــ "بنفــت" تقديــًرا لإلنجــازات المتواصلة التي حققتها الشــركة فــي قطاع الخدمــات المالية واللتزامهــا بتوفير أحدث 

الخدمات المالية والتكنولوجيا المتطورة التي تساهم في تعزيز مكانة المملكة باعتبارها مركزا ماليا مهما في المنطقة.

جوائز التمويل الدولي هي جوائز في اعتماد التميز المؤسسي والمهني، تأتي لتسلط الضوء على االبتكار 
واألداء العالــي فــي مجــاالت الحلول والمنتجات والخدمات، كما أنها تبــرز وتكرم األفراد الذين كان لهم تأثير 
إيجابــي علــى أداء شــركاتهم والطاقــات التي طــورت منتجات أو خدمــات مبتكرة وخلقــت معايير ألقرانهم 
فــي الصناعــة. ويعتبــر الفوز بجوائــز التمويل الدولــي بمثابة تقدير للجهود المســتمرة وااللتزام بتحســين 
أداء األعمــال. مجلــة التمويــل الدولــي هي مجلة عالمية مختصــة في عالم المال واألعمــال ومقرها العاصمة 

البريطانية لندن. 

نجحــت "بنفــت" أخيــرا في اتخاذ خطــوات كبيرة لتطوير مشــهد التكنولوجيا المالية فــي مملكة البحرين. 
ومن المزمع أن تدشن "بنفت" رمز االستجابة السريع، الذي يعرف كذلك باسم "كيو آر" )QR Code(. وإضافة 
إلــى ذلــك، خلقت "بنفت" شــراكات اســتراتيجية مختلفة لتوفير حلــول مبتكرة تهدف إلــى تقوية العالقات 
بين الشركات وزبائنهم. وتماشًيا مع رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030، تحرص "بنفت" باستمرار  على 
إطــالق حلــول مبتكــرة وخدمات من شــأنها إعداد المملكة القتصاد المســتقبل. وحتى العام 2019، ســجل 
أكثــر مــن 280 ألف مســتخدم فــي تطبيق المحفظــة الوطنية اإللكترونيــة للهواتف الذكيــة "BenefitPay"؛ 

ليصبح بذلك أكثر منصات الدفع عبر اإلنترنت استخداًما في المملكة. 

وبهــذه المناســبة، علــق الرئيس التنفيذي لشــركة "بنفت" عبدالواحــد الجناحي قائًلا "تعتبــر هذه الجائزة 
إنجازا جديدا ومهما بالنســبة لنا. إنها بمثابة شــهادة على التنفيذ الجاد للمبادرات االســتراتيجية للشــركة 
والموجهة نحو جعل مملكة البحرين نموذًجا إقليمًيا لخدمات التكنولوجيا المالية. باإلضافة إلى ذلك، تأتي 
هــذه الجائــزة نتيجــة لتفاني فريقنا ولتعكس الجهود التي بذلها لتحقيق رؤية الشــركة. ســنواصل البناء 
علــى هــذا اإلنجــاز؛ ســعًيا مّنــا لتعزيز مكانــة المملكة كنظــام بيئي رائــد للتكنولوجيا الماليــة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا".

نبذة عن "بنفت"
تأسســت شــركة "بنفــت" )www.benefit.bh( فــي شــهر نوفمبــر من العام 1997، إذ حصلت الشــركة علــى تصريح مصرف 
البحريــن المركــزي لتكون مزود الخدمات المســاندة للقطاع المالي. وتوفر شــركة "بنفــت"، المملوكة لبنوك خاضعة لرقابة 
بنك البحرين المركزي، إمكانات الدفع المبتكرة وحلول إدارة المعلومات وخدمات االســتعانة بمصادر خارجية في العمليات 

التجارية عبر مختلف القطاعات في مملكة البحرين والمنطقة.

كما توفر "بنفت" مجموعة متنوعة من الخدمات الرائدة في المنطقة تشــمل تشــغيل أجهزة الصراف اآللي، ونقاط البيع، 
والشــبكة الخليجية ألجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع بالتعاون مع دول الخليج، ونظام إدارة مطالبات الشــبكة الخليجية، 
إضافة إلى مركز المعلومات االئتمانية للشركات واألفراد، وخدمة دفع الفواتير، والخصم المباشر، وبوابة الدفع اإللكتروني، 
ومنصــة المعامــالت المصرفيــة عبــر اإلنترنــت، ونظام البحريــن لمقاصة الشــيكات اإللكتروني، والســحب النقــدي لبطاقات 

أمريكان إكسبريس، عالوة على المنصة الوطنية "اعرف عميلك إلكترونيا" والمحفظة الوطنية "بنفت بي".
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مشاركة كثيفة بـ ”اليوم العائلي” من الموظفين وعوائلهم

وزير النفط: ”بابكو“ حريصة على قضايا 
الصحة والسالمة والبيئة

شــــهدت فعاليــة "اليــوم العائلــي"، التي اختتمت بها شــــركة نفط البحرين )بابكــو( فعاليات أســــبوع البيئة والصحة 
والســـالمة 2020 في حلبة البحرين الدولية، حضــــورا كثيفا ألكثــــر مــــن 30 ألــف فــــرد يعملون في الصناعة وعائالتهم 

وأبنائهم، ما يدل على الثقافة العالية لشــعب البحرين واهتمامه بأمور الصحة والسالمة والبيئة.
وأقيمــت الفعاليــة تحــت شــعار "نحــن نهتــم" بحضور اآلالف من موظفي بابكو والمقاولين وأفراد عائالتهم، إذ حرصوا 
على المشــاركة في تلــك الفعاليات المهمة التي تقام كل عامين، وتهدف من خاللها شــركة بابكو إلى ترســيخ ثقافة 
الســـالمة المهنية وتعزيز الوعي بأمور البيئة والصحة والسالمة ليس فقط في مواقع العمل، ولكن في شــــتى ربوع 
المجتمع. افتتح فعالية "اليوم العائلي" وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، بحضور رئيس مجلس 
اإلدارة الرئيس التنفيذي للشــركة داود نصيف، وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة، ونائب الرئيس التنفيذي رئيس لجنة 

البيئة والصحة والسالمة إبراهيم طالب، وأعضاء اإلدارة التنفيذية، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.
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“8in1“ معرض إكسبو
نيابة عن رئيس جهاز المســاحة والتســجيل 
العقاري الشيخ ســلمان بن عبدهللا آل خليفة، 
افتتــح الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة التنظيم 
العقاري الشــيخ محمــد بن خليفــة آل خليفة 
معــرض اكســــبو )8in 1(، الذي أقيم تحت 
رعاية رئيس جهاز المســــاحة والتســــجيل 
"فيرســت  شــركة  وبتنظيــم  العقــاري، 
الدولــــي  البحريــــن  بمركــــز  تارجيــت" 
للمعــــارض والمؤتمرات، بمشاركة العديــد 
مــن الشــــركات المحليــــة والدولية. وضم 
االكسبو معارض عــــدة منهــــا "معــرض 
الحديــــث،  للمنــــزل  الدولــــي  البحريــــن 
للصحــــة  الدولــــي  البحريــــن  معــــرض 
والجمــــال، ومعــرض البحريــــن الدولــي 
أقســــامه  بيــــن  وشــــمل  للتكنولوجيــــا"، 
أحــدث المعروضات فــي مجال العقــارات 
الداخلــي واألثــاث  والديكــــور والتصميــم 
والتكنولوجيــا، وأهــم التطــورات في مجال 

الصحة.
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“طيران الخليج“ تفتتح 
متحفا خاصا بالذكرى     

الـ 70 لتأسيسها
افتتحت شــركة طيران الخليــج، الناقلة الوطنية 
لمملكــة البحريــن، متحفها المصغــر في مجمع 
الســيتي ســنتر، الذي يمثــل بداية لسلســلة من 
االحتفاالت بالذكرى الســبعين لتأســيس الناقلة. 
وأقيــم االفتتــاح الرســمي تحت رعايــة وزير 
الصناعــة والتجــارة والســياحة رئيــس مجلس 
إدارة طيران الخليج زايــد الزياني، الذي أطلق 
المشــروع بحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وممثلين عن وسائل اإلعالم. 
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”طيــران السالم“ 
العمانيــة تدشن مكتبـا 

في البحريــن
افتتحــــت "طيــــران السالم"، وهــــي شــركة 
طيــــران اقتصاديــة مقرها ســــلطنة عمــــان، 
مكتبا لهــا في العاصمة المنامــة؛ لدعم عمليات 
الشــركة، في الوقت الذي تســعى فيه "السالم" 
لرفــع حجم أعمالها مع تســلمها طائرات جديدة 

هذا العام.
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”الربيع للسفر 
والسياحة” تفتتح 

مقرها الرئيس الجديد 
افتتحت شــركة الربيع، االســم الرائد في مجال 
الشــركة والســياحة في مملكة البحرين، مقرها 
الرئيــس الجديــد في حدائــق بالزا في شــارع 
البديــع، بحضــور القائــم بأعمــال مديــر إدارة 
المرافــق والخدمــات بهيئــة البحرين للســياحة 
والمعارض ســنان الجابري، والرئيس التنفيذي 
لشــركة الربيع للســفر والســياحة محمد الحمد، 
ونائب الرئيس التنفيذي أحمد الحمد وممثلين من 

شركات الطيران العالمية. 
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”بن هندي“ تكشف 
النقاب عن ”كيــا 

سيلتوس“ الجديدة
كشــفت شــركة بــن هنــدي للســيارات، الوكيل 
الحصري لســيارات كيا موتــورز في البحرين، 
النقاب عن الطراز الجديد كليًا في فئة السيارات 
الرياضيــة المدمجــة "كيا ســيلتوس" في مملكة 

البحرين.
دشن السيارة الجديدة السفير الكوري لدى مملكة 
البحريــن هيونومو كــو، ورئيس مجلــس إدارة 
مجموعــة شــركات بن هندي، عبــدهللا أحمد بن 
هنــدي، وعضوا مجلــس اإلدارة نائبــا الرئيس 
التنفيذي لمجموعة شركات بن هندي خالد عبدهللا 
بــن هندي وعبدالعزيز عبــدهللا بن هندي، وذلك 
في حفــل خاص أقيم بمعرض "كيــا" في العكر 
الغربي، وبحضور عدد كبير من الشــخصيات، 
وأصحاب شــركات السيارات وتأجير السيارات 
ورجــال األعمال ولفيــف من رجــال الصحافة 
واإلعالم ومســؤولي مجموعة شــركات عبدهللا 
بن هندي. وبمناســبة طرح السيارة في البحرين 
صــرح المديــر العــام لكيــا موتــورز البحرين 
جرديــب ســتينج مولتانــي قائاًل "تتميز ســيارة 
كيا ســيلتوس بقيمة رائعة مقابل سعرها؛ بفضل 
تزويدهــا بمجموعة من المزايا التكنولوجية التي 
ترفع من مســتوى الراحة والســالمة إلى أقصى 
الحدود، إضافة إلى المساحات الداخلية الرحبة، 
عاليــة المســتوى والتنــوع، التــي تســتوعب 5 

أشخاص في راحة تامة".
وأضــاف "كمــا أنني أنتهز هــذه الفرصة ألتقدم 
بخالــص الشــكر والتقديــر لزبائننا الكــرام في 
البحرين على ثقتهــم الكبيرة ودعمهم المتواصل 

لنا على مدار السنوات الماضية".
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”أبــل بـيــز”
تفتتح فرًعا جديًدا في 

مجمع السيف
افتتحت مجموعة محمد بن عادل فخرو، صاحبة 
امتيــاز أبــل بيز فــي البحرين وســلطنة عمان، 
مطعــم "أبل بيز" فــي مملكــة البحرين بمجمع 
الســيف، بحضــور عدد كبيــر مــن المدعوين 
وممثلي وســائل اإلعالم.  تأسس "أبل بيز" منذ 
ما يقارب 3 عقود على مبادئ القيمة االستثنائية 
والمــرح العائلي، واعتاد الناس دائًما على رؤية 
أبــل بيز، واحــدة من أكبر سلســلة المطاعم في 

العالم، مع أنماط جديدة ومميزة.
ويجتذب المطعم عدًدا كبيًرا من الزوار بســبب 
تصميمــه الفريــد والمعاصــر، ويوفــر تجربة 
فريــدة للعمــالء عندما يتعلــق األمــر بالمطبخ 
األميركــي. كما يقدم أنواعا مختلفة من شــرائح 
اللحــم، الفاهيتا، والعديد مــن األطباق المختلفة، 
ومجموعة مختارة من الحلويات والمشــروبات 
اللذيــذة، مــع الحــرص علــى جــودة الخدمات 

المقدمة واألجواء العائلية المتوافرة.
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”سوني” تضيف               
 ”MASTER Series”

لمجموعة التلفزيونات 
في البحرين

ارتقت "سوني الشرق األوسط وإفريقيا" بمجموعتها 
إلــى  البحريــن  فــي   )MASTER Series( القمــة 
مســتويات جديــدة مع طــرح تلفزيونــات Z9G من 
نــوع LED بوضــوح 8K وتلفزيونــات A9G مــن 
نــوع OLED ووضــوح 4K. وتشــكل تلفزيونــات 
MASTER Series مــن ســوني الــذروة في جودة 
الصورة المتاحة للمشــاهدين في المنزل، فهي قادرة 
على عــرض صور تنقــل بأمانة نيــة مبتكريها. وال 
تُطلق تســمية MASTER Series سوى على أفضل 
تلفزيونات سوني، وهي تعطي صورة وألوانًا وتباينًا 
ونقاًء عالي المستوى يضاهي الشاشات من المستوى 
 MASTER Series االحترافي. وتضــّم تلفزيونات
نمطًا مخصًصا لتطبيق "نتفليكس" وآخر لتكنولوجيا  
"آيماكــس"؛ للحــرص أكثــر فأكثــر علــى أن يكون 

المحتوى المعروض كما هو مفترض.



تحت األضواء 80

سانـت لورانــس تحصـد 
أكبـر جائــزة فــي ”ادخـار 

الوطنــي“
أقام بنك البحرين الوطني الســـــحب علـــى جائـــزة 
الحلـــــم المرتقبـــــة ضمن برنامج "ادخار الوطني" 
2019، الذي قـــدم منـــذ تدشـــينه جوائـــز ســـخية

20 مليـــــون دوالر. وتـــــم  تجـــــاوز مجموعهــا 
اإلعالن عـــــن فـــوز ليـــــن أدريانا سانت لورانس 
بالجائزة الكبرى للعام 2019، إلـــى جانب 12 فائزا 
بالجوائز النقديـــــة لشـــهر ديســـــمبر، فـــي حفـــل 

توزيـــع الجوائـــز المقـــام بمجمـــع األفنيوز.
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جورجيــــا
أفضل 6 وجهات 
للسـيــاحـة فــي

تقــع جمهوريــة جورجيــا شــمالي تركيــا، حيــث يحدها 
البحــر األســود مــن الغــرب، وروســيا والشيشــان مــن 
الشمال، فيما تقع كل من ارمينيا وأذربيجان مع تركيا 

في الجنوب.
تمتــاز جورجيــا بطبيعتهــا الجبليــة وغناهــا بالمــوارد 
إلــى  إضافــة  الطبيعيــة  مناطقهــا  وجمــال  المائيــة 

احتوائها على الكثير من المعالم التاريخية العريقة.
عاصمــة البالد هي تبليســي وتعتبر األشــهر من بين 
مناطــق الســياحة فــي جورجيــا يليها مدينــة باتومي 

وكوتايسي وبورجومي.

تعرف معنا على أفضل المناطق السياحية فيها:

تعد تبليســي واحدة من أفضل مدن جورجيا للعوائل، 
إذ تتمتع بموقع مميز على ضفاف نهر كورا، وتحيط  
بهــا التــالل والجبــال الجميلة، كما تعكس هندســتها 
المعماريــة المتنوعة تاريخها الطويــل منذ أن كانت 

عاصمة لجورجيا منذ القرن الخامس.

ويمثل متنزه متاتسميندا بارك أحد أجمل األماكن في 
العاصمة لألطفال، إذ يقع في الجزء العلوي من جبل 
متاتسميندا مع إطاللة جميلة على تبليسي، ويفخر ما 
بين متنزهــات البالد بما يقدمه للزائرين من الفرص 
الترفيهيــة المتنوعــة، بدءا مــن عجلــة فيريس إلى 
مركز ترفيه األطفال، وحتى متاجر الهدايا التذكارية 

والمقاهي ومناطق النزهات المتنوعة.

تمثــل مدينــة باتومــي أحد أفضــل األماكن الســياحية فــي جورجيا 
للعوائــل، حيث توفــر لزائريها إلى جانب شــواطئ البحر األســود 
المغطاة بالحصى، روعة االستمتاع بالهندسة المعمارية الحديثة، مع 
فرص الترفيه المتنوعة ما بين الحدائق الرائعة والمتنزهات الخالبة.

ويقدم مركز دولفيناريوم باتومي للزائرين عروض الدولفين بأسعار 
معقولة ومســلية باللغات الجورجية واإلنجليزية والروســية، والذي 
يستمر لمدة 20-30 دقيقة وسط أجواء من المرح والسعادة، إذ يمكن 
لجميع أفراد األســرة االستمتاع بتجربة ال تنسى، مع فرص السباحة 

مع الدالفين أيًضا، فضال عن ركوب الخيل.
كمــا يعد مطعم أولــد بورجومي أحــد أفضل الوجهــات للزيارة مع 
العائلة في تلك المدينة الســاحرة، حيث يوفر هذا المطعم ذو األسعار 
المتوســطة األطباق المحلية والعالمية مع خيارات الشــواء الرائعة، 
فقط احجــز طاولة مقدًما عند الزيارة؛ ألن هذا المطعم هو واحد من 

أكثر المطاعم رواًجا في المدينة.

باتومي تبليسي
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تقع كوتايســي، ثالث أشهر مدن جورجيا على 
بعد نحــو 220 كيلومتــًرا من تبليســي، على 
نهــر رايونــي، وتعد واحــدة من أقــدم المدن 
فــي جورجيــا وعاصمة ســابقة للبــالد، كما 
أنها بمثابــة العاصمة التشــريعية للبالد ومقر 

البرلمان الجورجي.

وتوفــر المدينــة بعًضــا مــن المعالــم الثقافية 
القديمــة التي يجب استكشــافها، مع بعض من 
مواقــع التراث العالمي لليونســكو، مع ســبل 
االســتمتاع بالمشــاهد الطبيعية الساحرة عبر 
اوكاتســي كانيون الذي يحظى بشعبية واسعة 
بيــن الزائرين، ولإلقامة بالقــرب منه اضغط 

هنا لتتعرف على أفضل الفنادق.

بورجومي هــي مدينة منتجع صغيرة، 
علــى بعــد نحــو 120 كيلومتــرا من 
المعدنيــة  بمياههــا  تشــتهر  تبليســي، 
الطبيعيــة ذات الخصائــص العالجيــة 
المتنوعة، وتتمتــع بالعديد من األماكن 
الترفيهية المثالية للعوائل، بما في ذلك 
متنزه المياه المعدنية، وهو متنزه جميل 
به مســارات رائعة للمشــي لمســافات 
طويلة، وسينما، وحمام سباحة، فضال 
عــن تلفريــك رائــع ينقلك إلــى عجلة 
فيريس أعلى التل. كما تمتاز بوجومي 
بالفنادق المميزة ذات اإلطاللة الخالبة.

كوتايسي

بورجومي

تعــد مدينــة أبخازيا وجهــة ســياحية متنوعة 
في شــمال جورجيا، تتمتع بمزيج ســاحر من 
األماكــن التاريخيــة والطبيعيــة الرائعة بعيدا 
عن حشــود الســائحين، ما يجعــل منها وجهة 
مثالية في جورجيــا للعوائل من محبي الهدوء 

واالسترخاء.
وإلــى جانب الشــواطئ الســاحرة التي تشــبه 
شــواطئ مدينة باتومــي، تقــدم أبخازيا أيضا 
لألســر الثقافــات والضيافــة الرائعــة، فضال 
عن فرص زيارة بحيرة ريتســا التي تقع على 
ارتفاع 950 متًرا فوق مســتوى ســطح البحر 
وتحيــط بها غابات جبلية ومروج ســاحرة، إذ 
تنعكس روعة المشاهد الخالبة على صفحات 
المياه الفيروزية، ما يجعل منها وجهة ساحرة 

لزيارة جميع أفراد العائلة.
ويمكنكــم عند زيارة البحيرة اســتئجار قارب 
والقيــام برحلــة استكشــافية ممتعــة لتســجيل 

ذكريات ال تنسى.

أبخـازيــا

تقع منطقة غودواري بين أوروبا وآســيا، 
علــى ارتفــاع 2000 متر فوق مســتوى 
سطح البحر، وتمثل أحد منتجعات التزلج 
األكثر شــهرة في جورجيا للعوائل، حيث 
توفر التضاريــس الطبيعية الفريدة والقمم 
الجبلية العالية والمنحدرات الشاسعة التي 
ال حدود لها فرصة رائعة الستمتاع جميع 

أفراد العائلة.

ولعــل التجربة األكثر إثــارة لالهتمام في 
غــودواري هــي التزلــج مع االســتمتاع 
ببعض من قمم أوروبا األكثر إثارة، فضال 
عن المشــاركة فــي الطيران الشــراعي، 
وتجربــة التزلج بطائــرات الهليكوبتر، إذ 
يمكنــك الطيران عاليًا واكتشــاف الجمال 

البكر لمنطقة القوقاز.

غودواري
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• حّمي الفرن على حرارة 220 درجة مئوية.
• ادهنــي صينية )بقاعدة غير ثابتــة(  بالقليل من 
الزبدة وضعي فوقهــا ورقة غير الصقة )اتركي 

حواف الورقة على  األطراف(. 
• فــي الخــالط، ضعي الســكر وجبــن فيالدلفيا، 

واخلطيهما لتحصلي على  مزيج كريمي القوام. 
أضيفي الملح وأكملي الخفق.

• أضيفــي البيض )واحدة تلــو األخرى( وأكملي 
الخفــق حتى تختلــط المكونات جيــًدا مع بعضها 

البعض.  
• أضيفــي كريمــة الخفــق وأكملــي الخفق حتى 

يتكاثف المزيج. 
• أضيفي الطحين وقلّبي المزيج بملعقة السباتوال 

حتى تختلط المكونات جيًدا مع بعضها البعض. 
ضعــي مزيج الكيك فــي الصينيــة وأدخليها إلى 
الفرن لمــدة 50 دقيقة حتى ينضج  الكيك ويصبح 

الوجه أشبه بالمحروق. 
• أخرجي ســان سيباســتيان تشيز كيك من الفرن 

وأتركيه ليبرد قلياًل. 
• انزعــي جوانــب الصينيــة، ثــم قطعــي ســان 

سيباستيان تشيز كيك وقدميه.

• 500 غرام من جبن فيالديلفيا الكريمي
• 3 حبات بيض صغيرة الحجم
• ملعقتان كبيرتان من الطحين

• كوب كريمة خفق
• ¾ كــوب مــن الســكر إضافــة إلــى ملعقتين 

كبيرتين من السكر
• رشة ملح

المكونات

الخطوات

كعكة سباستيان

• فتتي البســكويت واخلطيه مع الزبدة وضعيه فــي صينية واضغطي عليه جيًدا ثم ضعيه في 
الثالجة حتى يتماسك.

• احضري وعاء واخلطي الجيالتين مع الماء حتى يذوب.
• اخلطي الجبن الكريمي، الســكر والفانيليا في الخــالط الكهربائي ثم أضيفي خليط الجيالتين 

وقلّبي جيًدا.
• اسكبي الخليط فوق طبقة البسكويت وادخلي الصينية الفريزر حتى تتماسك وتتجمد.

• احضري كوب الماء الساخن وذّوبي الجيلي ثم أضيفي الماء البارد وقلّبي جيًدا.
• اسكبي الخليط على طبقة الجبن الكريمي ثم أدخلي الصينية الفريزر مرة أخرى حتى يتجمد 

التشيز كيك.
• زينيها بالفراولة وقدميها.

• 3 أكواب بسكويت شاي
• 5 مالعق زبدة

• كوبان جين كريمي
• ملعقة جيالتين

• ملعقتان سكر بودرة
• ملعقتا ماء

• ملعقة فانيليا
• علبة جيلي فراولة

• كوب فراولة
• كوب ماء بارد

• كوب ماء ساخن

الخطواتالمكونات

تشيز كيك الجيلي
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• اخلطي الزيت والبيض والفانيليا والسكر مع الحليب جيًدا.
• أضيفي البيكنج بودر للدقيق وقلبيه جيًدا.

• أضيفي الدقيق تدريجيًا واخلطي حتى يمتزج ويصبح لديِك عجينة لزجة.
• ضعي أوراق النعناع في الخالط وعصير وبشر الليمونة ثم صفي الخليط وأضيفيه لعجينة الكيك وقلبيه حتى يختلط جيًدا.
• في قالب مدهون بالزبدة ورشــة دقيق ضعي خليط الكيك واخبزي في فرن ســاخن على 180 درجة لمدة 30 دقيقة حتى 

تنضج ثم اتركيها تبرد.
• لعمل كريمة الليمون

ضعي الجبنة وبشر وعصير الليمون والسكر والزبدة في وعاء على نار هادئة واخلطي جيًدا ليصبح لديِك كريمة الليمون. 
اتركيها جانبًا لتبرد.

• ضعي الكعكة في طبق التقديم وضعي فوقها كريمة الليمون وبشر الليمون وأوراق النعناع ثم قدميها.

الخطوات

• ½ كوب زيت نباتي
• كوب سكر

• بيضتان
• كوب حليب

• كوبان من الدقيق
• ملعقة كبيرة بيكنج بودر

• ملعقة صغيرة فانيليا

• 4 مالعق أوراق نعناع
• حبة ليمون حامض حلو

• كريمة الليمون
• ملعقتان كبيرتان من الزبدة

• كوب سكر
• بشر وعصير ليمونة

• 3 قطع جبن كيري

المكونات

كعكة الليمون

• ½ قالب كعك 
• علبة آيس كريم فراولة

• علبة آيس كريم شوكوالتة
• كوب صوص شوكوالتة

• كوب صوص فراولة
• كوب من ثمار الفراولة مقطعة أنصاف

• قســمي الكعك لطبقات وشــرائح رقيقة 
بســمك 2 ســم. ثم ادهني قــاع قالب فرن 
متحــرك بطبقــة خفيفة بالزبــدة ورصي 

طبقة من الكعك.
• بملعقــة اآليــس كريم ضعــي طبقة من 
آيــس كريم الفراولة الليــن ثم طبقة كعك 
ثم طبقة آيس كريم الشــوكوالتة بالتبادل، 

ونصف كمية صوص الفراولة.
• اســتمري مــع تســوية طبقــات اآليس 
كريم باالســباتيوال، مع مراعاة عدم ترك 
فراغــات وتتفريــغ الهواء، حتــى ينتهي 
المقــدار. ثــم  وزعــي نصــف صوص 

الشوكوالتة على الوجه.
• غطــي القالــب بكيس بالســتيك رقيق 
وضعيه بالمجمدة ليلــة كاملة حتى يجمد 

تماًما.
• أخرجــي القالب عند التقديــم ثم افتحيه 
علــى طبــق أو صينيــة ووزعــي باقــي 
الصــوص على الوجــه وزيني بأنصاف 

الفراولة.

المكونات

الخطوات

كعكة طبقات اآليسكريم
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يقــول عالــم اإلدارة د. بنتــون  "إن النــاس ينظــرون إلى ما هو موجود خلــف الرتبة، خلف المكانة، إنهم ينظرون إلى إنســانية 
الشخص وهذا يعني أن نرتبط بالناس ونتواصل معهم". انتهى.

أســتذكر وأنا أتفحص هذه المقولة وأســقطها على أرض الواقع مواقف صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه في هذا المسار.

هذه المواقف تعكس وبصدق إيمان هذا الرجل الراسخ بأن االرتباط بأبناء وطنه والتواصل معهم هو على رأس أولوياته 
الشــخصية وخــارج دائــرة الرســميات. لعل ما نراه ونشــهده في مجلس ســموه العامر، هذا المجلس الــذي هو إلى جانب 
كونــه مدرســة لنــا جميعــا ننهــل فيها من شــتى حقول المعرفــة علما وتجاربا وممارســات، فإنــه منبر إلبداء الــرأي، حيث 
يؤكــد ســموه للحضــور وبصفة مســتمرة أنه يســعده االســتماع إلــى أراء الجميــع وأفكارهــم ومقترحاتهــم، وأن هذا هو 
الهــدف األســاس مــن هذا المجلس. لذا، في معظم األحايين هو من يبادر بالســؤال عن موضــوع ما ثم تراه منصتا لآلراء 

والمداخالت بشأن ذاك الموضوع.

فــي هــذا المجلــس نلمــس فــن التواصل، الــذي هو من أهــم خصائص القائــد اإلداري، نتعلم كيــف يكون التواصــل الصادق 
والنابــع مــن القلب، فعندما يتحدث ســموه يتملكك اإلحســاس بمدى قربه من أبناء وطنــه وهمومهم ومدى درايته بدقائق 
أمورهــم الحياتيــة، ذلــك اإلحســاس األخــاذ بأن هــذا الرجل فعــال يعيش معك، فهو دائم الســؤال عــن أحوال األهــل واألقارب 

صغارهم وكبارهم ويسأل عمن لم يره أو لم يحضر المجلس لفترة.

اهتمام سموه الشخصي بالتواصل مع الناس ال يقتصر على من يحضر مجلسه العامر، بل إنه يبادر بزيارات  سموه الشخصية 
للمجالس والعوائل في مختلف المناســبات، ومشــاركته لهم في أفراحهم وأتراحهم. ســمو األمير خليفة بن ســلمان، أطال 

اهلل في عمره، يؤمن إيمانا راسخا بأن القادة، كما يقول جون ماكسويل، يجب أن يكونوا قريبين ليرتبطوا مع التابعين...

سمو األمير خليفة 
واالرتباط بالمواطـن

أحمد البحر
الرئيس التنفيذي لصحيفة "البالد"

 عروض  2020
ابدأها صح

مانع للصــــدأ عازل حـــراري تأميـــــن

تسجيـــــل ٧ سنوات ضمان ٣ سنوات صيانة
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د.ب
شـهرياً

ابتداًء من73

د.ب
شـهرياً

ابتداًء من100
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شـهرياً

ابتداًء من115
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شـهرياً

ابتداًء من75

د.ب
شـهرياً
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إدارة وتشغيل منظومة مت�كاملة ومستدامة للطاقة،

مع تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق القيمة المنشودة

للمساهمني والزبائن والعاملني.

رســــالتنــــا
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