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الذي  البحرين  تاريخ  اأكرب حقل نفط يف  اكت�شاف  الإعالن عن  ياأتي 

يعد اأول اكت�شاف منذ عام 1932 عند تد�شني اأول بئر نفط فيها، لي�شفي 

اأجواء الفرح على البحرين، وليبث الأمل والتفاوؤل يف قلوب اأهل البحرين 

جميًعا، مبوا�شلة البناء بهمة عالية يف م�شرية النماء والنه�شة املباركة، 

ليعّم خريها اجلميع.

التي وعد وب�ّشر بها قائدنا جاللة  الأجمل  الأيام  اإحدى فوا�شل  اإنها 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه الذي 

عمل جاًدا ومل يدخر و�شًعا من اأجل اإ�شعاد اأبناء ال�شعب جميًعا وتوفري 

احلياة احلرة الكرمية لهم.

اإنه عهد حمد بن عي�شى اآل خليفة.. عهد اخلري الوفري واحلياة احلرة 

اإنه عهد التحولت الكربى يف م�شرية البحرين بكل وجوهها؛  الكرمية.. 

يده  امتدت  قائد  عهد  واملعي�شية،  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 

الكرمية باخلري والعطاء لأبناء ال�شعب دائًما يف خمتلف الظروف.

عهده  متّيز  الذي  والإن�شان..  القائد  خليفة..  اآل  عي�شى  بن  حمد 

اإن�شان  كل  قلب  اإىل  والفرح  ال�شرور  اأدخلت  التي  واملبادرات  باملكرمات 

من  والعمل  بالأمل  املفعمة  البحرينية  الروح  �شياغة  واأعادت  بحريني، 

اأجل غد اأف�شل واأجمل.

بن  حمد  امللك  جلاللة  الدائمة  الأولوية  هو  البحريني  الإن�شان  هذا 

عي�شى اآل خليفة، عاهلنا املفدى حفظه اهلل ورعاه الذي مّهد الطريق �شالًكا 

اأمامنا جميًعا، وفتح قلبه املفعم باحلب لكي يحت�شن كل اآمال وتطلعات 

اأبناء البحرين، ويعمل على جت�شيدها على اأر�ض الواقع.

وب�شرية  بحكمة  ياأتي  الذي  واملهم  اجلديد  البحريني  الإجناز  هذا 

البحرين  واإمكانات  قدرات  تعزيز  اأجل  من  و�شعها  التي  النافذة  القائد 

�شي�شهم يف العمل على جتاوز التحديات الراهنة، واإحداث حتولت كبرية 

ورفاه  خري  اأجل  من  التنموية؛  البحرين  م�شرية  يف  جديدة  اآفاق  وفتح 

ال�شعب البحريني.

ونحن اإذ ن�شاأل العلي القدير اأن يدمي اخلري والنعمة على البحرين، 

حفظه  املفدى  امللك  جاللة  اإىل  والتربيكات  التهاين  اأجمل  نرفع  فاإننا 

على  والتقدير  بال�شكر  جاللته  اإىل  ونتوجه  املنا�شبة،  بهذه  ورعاه  اهلل 

توجيهاته ال�شديدة من اأجل خري ومناء البحرين واأبناء �شعبها جميًعا، 

ونقول: اإن »البحرين ت�شتاهل«.

ت�ستاهل البحرين مملكة اخلري.. الكت�ساف النفطي الأكرب
اجلاللة  �شاحب  اأجرى 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

ات�شالً  املفدى  البالد  عاهل 

امللكي  ال�شمو  ب�شاحب  هاتفًيا 

اآل  �شلمان  بن  خليفة  الأمري 

خليفة رئي�ض جمل�ض الوزراء، 

الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

ويل العهد نائب القائد الأعلى 

جمل�ض  لرئي�ض  الأول  النائب 

الوزراء؛ مبنا�شبة الإعالن عن 

يف  نفط  حقل  اأكرب  اكت�شاف 

تاريخ البحرين.

ويف بداية الت�شال، ابتهل 

وجل  عز  املوىل  اإىل  جاللته 

على  مّن  اأن  وال�شكر  باحلمد 

باكت�شاف  واأهلها  البحرين 

�شائالً  الكبري،  احلقل  هذا 

املوىل عز وجل اأن يدمي اخلري 

على اجلميع.

عن  جاللته  اأعرب  كما 

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  �شكره 

الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض 

ويل  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

العليا  اللجنة  رئي�ض  العهد 

والأمن  الطبيعية  للرثوات 

ولأع�شاء  القت�شادي، 

قطاع  على  والقائمني  اللجنة، 

من  حتقق  ما  على  النفط؛ 

نتائج طيبة التي حتمل اخلري 

الذي  البحرين  ل�شعب  الكثري 

احلياة  من  مزيًدا  ي�شتحق 

الكرمية.

باجلهود  جاللته  ونوه 

الكبرية التي قامت بها اللجنة 

الطبيعية  للرثوات  العليا 

برئا�شة  القت�شادي  والأمن 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

الأعلى  القائد  نائب  العهد 

جمل�ض  لرئي�ض  الأول  النائب 

الوزراء، يف تنفيذ التوجيهات 

الأولوية  اإعطاء  اإىل  امللكية 

ا�شتك�شاف  لعمليات  الق�شوى 

العمل  جاللته  مثمًنا  النفط، 

التوجيهات  و�شع  على 

وقيام  التنفيذ،  مو�شع 

اخلطط  بو�شع  العليا  اللجنة 

لال�شتك�شاف  التف�شيلية 

تنفيذها. ومتابعة 

ويل العهدرئي�س الوزراءجاللة امللك

امل����ل����ك: اخل������ري ال���ك���ث���ري ل�����س��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن
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جاللته رًدا على برقية رئي�س الوزراء.. امللك:

االكت�ضاف النفطي فاحتة خري ونه�ضة متجددة للبحرين

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

خليفة حفظه اهلل ورعاه

ملك البالد املفدى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

التهنئة  ال�سامي خال�ص  مقامكم  اىل  نرفع  اأن  ي�سرنا 

ال�سخري  النفط  من  كبري  مورد  باكت�ساف  والتربيكات 

باالإ�سافة  البحرين  باأ�سعاف حقل  تقدر كمياته  اخلفيف 

موؤكدين  العميق،  الغاز  من  كبرية  كميات  اكت�ساف  اىل 

جلاللتكم رعاكم اهلل اأن هذا االكت�ساف �سي�سكل رافدا هاما 

و�سيكون  جاللتكم  بقيادة  اململكة  يف  والتطوير  للتنمية 

له اأطيب االأثر على االرتقاء بالو�سع اخلدمي الذي يوفر 

احلياة الكرمية التي تن�سدونها لكل مواطن.

ان هذا االكت�ساف الكبري الذي �سيكون باإذن اهلل عالمة 

اأغرا�ص  خلدمة  تطويعه  على  احلكومة  �ستعمل  فارقة 

البناء والتحديث التي ت�سرع بخطوات التطوير وجتعل 

تطلعات  يحقق  الذي  االجتاه  يف  دائما  التنموي  امل�سار 

اجلميع وبناء عليه فان االأجهزة احلكومية املعنية قد مت 

توجيهها للتعاون مع ال�سركات العاملية الكربى وتكثيف 

االكت�ساف  هذا  من  الق�سوى  اال�ستفادة  لتحقيق  اجلهود 

الكبري. 

للجهود  تقديرنا  عن  لنعرب  املنا�سبة  هذه  وننتهز 

واالأمن  الطبيعية  للرثوات  العليا  اللجنة  بذلتها  التي 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  العزيز  االبن  برئا�سة  االقت�سادي 

القائد  العهد نائب  اآل خليفة ويل  االأمري �سلمان بن حمد 

هذا  يف  الوزراء  جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب  االأعلى 

مملكة  تاريخ  يف  واالأبرز  االأ�سخم  واالكت�ساف  االإجناز 

يوفق  اأن  قدرته  جلت  املوىل  داعني  احلديث،  البحرين 

الغايل و�سعبه  الوطن  ملا فيه خري و�سالح هذا  اجلميع 

العزيز حتت القيادة احلكيمة جلاللتكم رعاكم اهلل.

واهلل اأ�ساأل اأن يحفظ جاللتكم ويدميكم ذخرا للوطن 

و�سعبه

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

رئي�س �لوزر�ء

حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  وبعث 

اهلل ورعاه برقية �سكر جوابية اإىل �ساحب ال�سمو امللكي 

رئي�ص الوزراء حفظه اهلل ورعاه، وفيما يلي ن�سها:

بن  االأمري خليفة  العزيز  العم  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

�سلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء حفظه اهلل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، 

املهنئة  �سموكم  برقية  تلقينا  واالعتزاز،  التقدير  بكل 

تاريخ  يف  للنفط  حقل  اأكرب  اكت�ساف  عن  باالإعالن  لنا 

اخلري  يدمي  اأن  وجل  عز  املوىل  داعني  البحرين،  مملكة 

على بلدنا و�سعبنا الكرمي.

�سموكم  تقديرنا جلهود  نعرب عن خال�ص  واإذ  واإننا 

التي  واالإجنازات  امل�ساريع  لكافة  الدوؤوبة  ومتابعتكم 

العمل  جماالت  من  العديد  يف  املوقرة  احلكومة  حتققها 

الوطني، لنتطلع الأن يكون هذا االكت�ساف النفطي الكبري 

فاحتة خري ونه�سة متجددة للبحرين و�سعبها. 

ال�سخري  النفط  من  الكبري  املورد  هذا  اكت�ساف  اإن 

اخلفيف والغاز العميق، اإمنا هو ح�سيلة عمل متوا�سل 

الوطنية  بامل�سلحة  االلتزام  من  ينطلق  وطني  ونهج 

ال�ساملة  التنمية  متطلبات  تلبية  على  والعمل  العليا 

التي ترتبط ب�سكل وثيق باحتياجات املواطنني يف �ستى 

املجاالت.

جهود  اعتزاز،  وبكل  املقام  هذا  يف  ن�ستح�سر،  كما 

�ساحب ال�سمو امللكي االبن العزيز االأمري �سلمان بن حمد 

االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

لرئي�ص جمل�ص الوزراء، يف حتقيق هذا االإجناز الوطني 

من خالل رئا�سة �سموه للجنة العليا للرثوات الطبيعية 

اال�ستك�ساف  عمليات  وم�ساعفة  االقت�سادي  واالأمن 

والتنقيب التي تتم ب�سكل مدرو�ص والتي اأ�سفرت عن هذا 

للبحرين و�سعبها، يف  املب�سر باخلري  النفطي  االكت�ساف 

اإطار امل�سي قدما يف ترجمة التوجيهات امللكية ومراعاة 

فكرا  ت�ستدعي  التي  والتحديات  املت�سارعة  املتغريات 

ع�سريا وعمال مكثفا مبا يحقق التنمية ال�ساملة.

التحيات  اأطيب  �سموكم  اإىل  نبعث  اخلتام،  ويف 

واأ�سدق التمنيات مبوفور ال�سحة والعافية، ون�ساأل اهلل 

عز وجل اأن يحفظ �سموكم ويرعاكم، ودمتم �ساملني.

حمد بن عي�سى �آل خليفة

ملك مملكة �لبحرين

رئ��ي�����س ال�������وزراء: ت��وج��ي��ه الأج����ه����زة احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون م���ع ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة 

ال���ك���ب�����������رى ل��ت��ح��ق��ي�����ق ال����ش���ت���ف�����������ادة ال���ق�������ش�������وى م����ن الك���ت�������ش�������اف ال��ن��ف�����ط��ي

مبنا�شبة اكت�شاف اأكرب حقل للنفط يف تاريخ اململكة

رئي�س الوزراء وويل العهد  يتبادالن التهاين

امللك رًدا على برقية ويل العهد:

نقدر جهود �ضموكم من خالل رئا�ضتكم للجنة العليا للرثوات الطبيعية

بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 

برقية  املوقر  الوزراء  رئي�ص  خليفة  اآل  �سلمان 

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  وتربيك  تهنئة 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد  �سلمان بن حمد 

الوزراء،  جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب  االأعلى 

يف  للنفط  حقل  اأكرب  اكت�ساف  مبنا�سبة  وذلك 

تاريخ مملكة البحرين، وفيما يلي ن�سها:

الوالد  العزيز  العم  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ص جمل�ص 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

اأرفع اإىل �سموكم خال�ص التهاين والتربيكات 

تاريخ  يف  للنفط  حقل  اأكرب  اكت�ساف  مبنا�سبة 

ل�سيدي  الزاهر  العهد  خالل  البحرين  مملكة 

بن  حمد  الوالد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

التنموية  للم�سرية  امتدادا  بذلك  ليكون  ورعاه 

�سموكم  جلهود  وتكليال  جاللته،  بقيادة  ال�ساملة 

امل�سنية نحو البناء والتنمية.

العمل  ملوا�سلة  جميعا  يوفقنا  اأن  اهلل  ادعو 

م�سرق  م�ستقبل  اإىل  يقودنا  الذي  والعطاء 

ومزدهر.

واأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يدمي على �سموكم 

ملوا�سلة  وال�سعادة،  والعافية  ال�سحة  موفور 

التي  املباركة  امل�سرية  ظل  يف  اخلري  عطائكم 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  �سيدي  يقودها 

الوالد حفظه اهلل ورعاه.

ودمتم �ساملني موفقني،،، 

�بنكم

�سلمان بن حمد �آل خليفة

ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى

�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء

الوزراء  رئي�ص  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبعث 

برقية �سكر جوابية اإىل �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

العهد نائب القائد االأعلى

حفظه  الوزراء  جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب 

اهلل، وفيما يلي ن�سها:

االمري  العزيز  االبن  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

�سلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل

ويل العهد نائب القائد االأعلى

النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،، 

اأن  واعتزازنا  �سرورنا  دواعي  من  كان  فلقد 

لنا  املهنئة  الكرمية  �سموكم  برقية  على  نطلع 

البحرين  يف  للنفط  حقل  اكرب  اكت�ساف  مبنا�سبة 

خالل العهد الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

حفظه اهلل ورعاه.

الوطنية  م�ساعركم  ل�سموكم  ن�سكر  اإذ  واإننا 

النبيلة التي نعتز بها كثريا لنوؤكد باأن املنجزات 

على  اململكة  حتققها  التي  والعديدة  الكبرية 

اإمنا تتم بف�سل ت�سافر  التنموية  امتداد م�سريتها 

جهودنا و�سعينا لبناء نه�سة وتقدم بلدنا العزيز 

خلف  املخل�سني  الوطن  اأبناء  جميع  ووقوف 

اجلهد  بكل  العمل  وموا�سلة  احلكيمة  قيادتهم 

لتحقيق روؤى �ساحب اجلاللة واآماله يف حتقيق 

املحب  الويف  اأبناء �سعبه  الكرمية جلميع  احلياة 

جلاللته.

اإليه  �سعت  الذي  الكبري  االإجناز  هذا  اإن 

مع  بالتعاون  املعنية  احلكومية  االأجهزة 

التي  اجلهود  وبف�سل  الكبرية  العاملية  ال�سركات 

بذلتها اللجنة العليا للرثوات واالأمن االقت�سادي 

باإذن  ا�سهاما كبريا  برئا�سة �سموكم �سوف ي�سهم 

اهلل تعاىل يف م�سريتنا اخلرية للتنمية والتطور.

مع اأطيب متنياتنا ل�سموكم واعتزازنا الكبري 

بكل ما تبذلونه من جهد ا�سهاما يف ما ن�سعى اإليه 

جميعا من نه�سة وتقدم لبلدنا احلبيب.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

رئي�س �لوزر�ء

تلقى �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه برقية 

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  وتربيك  تهنئة 

القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان 

االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه 

للنفط يف  اأكرب حقل  اكت�ساف  اهلل، وذلك مبنا�سبة 

تاريخ مملكة البحرين، وفيما يلي ن�سها:

العزيز  الوالد  �سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

ال�سامي  جاللتكم  مقام  اإىل  اأرفع  اأن  ي�سرفني 

التربيكات  واأطيب  التهاين  اآيات  واأخل�ص  اأ�سدق 

تاريخ  يف  للنفط  حقل  اأكرب  اكت�ساف  مبنا�سبة 

مملكة البحرين والذي مت بف�سل وتوفيق من اهلل ثم 

اإرادة جاللتكم، اإذ اأن هذا االجناز مل ن�سل اإليه لوال 

ما  وهو  ورعاكم،  اهلل  حفظكم  جاللتكم  توجيهات 

يوؤرخ النطالقة نه�سوية جديدة يف عهد جاللتكم 

الذي يتوا�سل مع االإعالن التاريخي الكت�ساف اأول 

بئر للنفط يف مملكة البحرين عام 1932 يف عهد 

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ حمد بن عي�سى 

اخلري  مل�سرية  امتدادا  بذلك  لي�سجل  خليفة  اآل 

والبناء التي متيزت بتوظيف موارد النفط ل�سالح 

التنمية والتطوير مبملكتنا

الغالية.

اإن العطاء والتقدم واالجناز هي عناوين بارزة 

جاللتكم  تقودونها  التي  املباركة  امل�سرية  اأكدتها 

مملكة  فيها  ت�سهد  ثابتة  وخطوات  روؤى  وفق 

م�ستقبل  لتطلعات  حتقيقا  اأيامها  اأزهى  البحرين 

هذا البلد االأمني ومواطنيه الكرام.

اإننا يا �ساحب اجلاللة نعاهدكم على اال�ستمرار 

نهجا  جاللتكم  ارت�سيتموها  التي  اخلطى  على 

واملوؤازرة  التاأييد  كل  تلقى  التي  والتقدم  للبناء 

املخل�سني ما يدفعنا نحو غد  اململكة  من مواطني 

جميل واأفق اأرحب من التنمية واالزدهار و�سناعة 

اهلل  حفظكم  جاللتكم  راية  حتت  الوطن  هذا  جمد 

ورعاكم.

اأن يدمي على جاللتكم نعمة  واأ�ساأل اهلل تعاىل 

اخلرية  جهودكم  يكلل  واأن  والعافية  ال�سحة 

بال�سداد والتوفيق.

ودمتم جاللتكم �ساملني موفقني.

ابنكم

�سلمان بن حمد �آل خليفة

ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول لرئي�س 

جمل�س �لوزر�ء

وبعث �ساحب اجلاللة امللك املفدى برقية �سكر 

جوابية اإىل �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب 

القائد االأعلى

وفيما  الوزراء،  جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب 

يلي ن�سها:

االأمري  العزيز  ابننا  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

�سلمان بن حمد اآل خليفة

االأول  النائب  االأعلى،  القائد  نائب  العهد،  ويل 

لرئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه اهلل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. وبعد..

بكل االعتزاز، تلقينا برقية �سموكم املهنئة لنا 

اأكرب حقل للنفط يف تاريخ  باالإعالن عن اكت�ساف 

تقديرنا  خال�ص  عن  معربين  البحرين،  مملكة 

العليا  للجنة  رئا�ستكم  خالل  من  �سموكم  جلهود 

وم�ساعفة  االقت�سادي  واالأمن  الطبيعية  للرثوات 

ب�سكل  تتم  التي  والتنقيب  اال�ستك�ساف  عمليات 

مدرو�ص والتي اأ�سفرت عن هذا االكت�ساف النفطي 

املب�سر باخلري للبحرين و�سعبها.

اجلهد  بهذا  اعتزازنا  عن  نعرب  اإذ  واإننا 

الذي من �ساأنه تعزيز طموحاتنا لتبقى  واالإجناز 

التحديات  مع  التعامل  يف  راقيا  منوذجا  مملكتنا 

وحتقيق كل االآمال التي يتطلع لها �سعبنا العزيز، 

لنوؤكد على دور �سموكم الريادي يف موا�سلة االأداء 

و�سعبها،  البحرين  ازدهار  طريق  على  الوطني 

متمنني ل�سموكم ال�سحة والعافية.

ودمتم �ساملني واهلل يحفظكم.

حمد بن عي�سى �آل خليفــة

ملك مملكة �لبحرين

امللك  تلقى �صاحب اجلاللة 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

برقية  املفدى  البالد  عاهل 

�صاحب  من  وتربيك  تهنئة 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو 

رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بن 

الوزراء املوقر، وذلك مبنا�صبة 

اكت�صاف مورد كبري من النفط 

واكت�صاف  اخلفيف  ال�صخري 

كميات كبرية من الغاز العميق 

ن�س  يلي  وفيما  اململكة،  يف 

الربقية:
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»العليا للثـروات الطبيعية«:

اكت�صاف اأكرب حقل للنفط ال�صخري وكميات من الغاز العميق

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  من  بتوجيه 

خليفة عاهل البالد املفدى الإعطاء االأولوية الق�سوى لعمليات 

امل�سرية  وفق  البحرين  موارد  لزيادة  النفط  ا�ستك�ساف 

التنموية ال�ساملة التي اختطها جاللته، قامت اللجنة العليا 

للرثوات الطبيعية واالأمن االقت�سادي برئا�سة �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء بو�سع اخلطط 

التف�سيلية لال�ستك�ساف ومتابعة تنفيذها، من خالل ت�سخري 

موارد �سركات النفط الوطنية مل�ساعفة عمليات اال�ستك�ساف 

والتنقيب. 

وقد اأ�سفرت اأعمال اللجنة بتوفيق من اهلل يف التو�سل اىل 

اأكرب اكت�ساف يف تاريخ مملكة البحرين.

العهد  امللكي ويل  ال�سمو  يرفع �ساحب  املنا�سبة؛  وبهذه 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

ال�سامي  املقام  اىل  التربيكات  اآيات  اأ�سمى  اللجنة،  واأع�ساء 

ال�سمو  واإىل �ساحب  املفدى،  امللك  حل�سرة �ساحب اجلاللة 

امللكي رئي�س جمل�س الوزراء، وتعلن اللجنة العليا للرثوات 

كبري  مورد  اكت�ساف  عن  االقت�سادي  واالأمن  الطبيعية 

حقل  باأ�سعاف  كمياته  تقدر  اخلفيف،  ال�سخري  النفط  من 

الغاز  من  كبرية  كميات  اكت�ساف  اإىل  باالإ�سافة  البحرين، 

العميق.

ل�ساحب  الزاهر  العهد  خالل  االكت�ساف  هذا  ويعترب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

اأول اكت�ساف منذ عام 1932، عندما مت تد�سني اأول بئر للنفط 

يف اململكة خالل عهد املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ حمد 

اخلري  مل�سرية  امتداًدا  بذلك  لي�سجل  خليفة؛  اآل  عي�سى  بن 

والبناء التي متيزت بتوظيف موارد النفط ل�سالح التنمية 

والتطوير باململكة.

وفور �سدور التوجيهات امللكية ال�سامية، با�سرت اللجنة 

العليا للرثوات الطبيعية واالأمن االقت�سادي و�سع اخلطط 

حيث  والتنقيب،  اال�ستك�ساف  عمليات  مل�ساعفة  التف�سيلية 

النفط  و�سركات  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  توجيه  مت 

امل�سح اجليولوجي،  بالعمل على حت�سني م�ستوى  الوطنية 

عدد  وحفر  املتاحة،  التقنيات  اأف�سل  توظيف  خالل  من 

واال�ستعانة  املا�سية،  الفرتة  يف  اال�ستك�سافية  االآبار  من 

بال�سركات العاملية يف هذا املجال.

و�سي�ساهم تطوير هذا احلقل اجلديد يف رفد قدرات مملكة 

ومبادرات  م�ساريع،  تنفيذ  وموا�سلة  التناف�سية،  البحرين 

ال�سقيقة  الدول  مع  بالتزاماتها  الوفاء  وكذلك  التنمية، 

واالأ�سواق املالية العاملية.

القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ووجه 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء الهيئة الوطنية 

لال�ستخراج  القابلة  الكميات  جدوى  لتحديد  والغاز  للنفط 

باملدة  لتطويره  اخلطط  وو�سع  اجلديد،  احلقل  هذا  من 

وتكلفة  للموقع  اجليولوجية  الطبيعة  مراعاة  مع  الزمنية، 

اال�ستخراج، ليكون لهذا احلقل م�ساهمات قيمة �سمن املوارد 

التنمية والتطوير، مثمًنا �سموه جهود  الوطنية يف م�سرية 

كافة العاملني يف قطاع النفط بو�سع توجيهات جاللة امللك 

املفدى وخطط اللجنة مو�سع التنفيذ، من خالل حتقيق هذه 

النتائج وموا�سلة التطوير ل�سالح اململكة.

اجل����دي����د احل�����ق�����ل  ل����ت����ط����وي����ر  اخل�����ط�����ط  ل����و�����ص����ع  ي�����وج�����ه  ال����ع����ه����د  ويل 
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تفاعل �تفا�ؤل مع خرب
»اأكرب اكت�شاف نفطي« يف تاريخ البحرين

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اإن�شتغرام  يف  امل�اطن�ن  تفاعل 

اكت�شاف  اأكرب  خرب  مع  »الأيام«  �شحيفة 

عن  ين  معربرّ اململكة،  تاريخ  يف  نفطي 

بدوام  للمملكة  �شعادتهم وتفاوؤلهم، ودع�ا 

اخلري والأمن والأمان.

وقال�ا:  اهلل،  حمدوا  املعلقني  من  الكثري 

البحرين  بلدنا  احفظ  اللهم  هلل،  »احلمد 

وكل  ورخاء  �شخاء  واجعله  فيه،  وبارك 

امل�شلمني«. بلدان 

هذا  ينعك�س  اأن  امل�اطن�ن  ومتنى 

ال��شع  على  اإيجابي  ب�شكل  الكت�شاف 

للخريجني واملتخ�ش�شني يف  ا وظيفية  واأن ي�فر فر�شً املعي�شي، 

خمتلف املجالت ذات ال�شلة.

ب�جه  واهلل  »هال  علي:  ح�شني  وكتب 

اخلري ب�حمد«، وكتب عبداهلل امل�شلماين: »لئن 

وال�شكر  احلمد  لك  اللهم  لأزيدنكم،  �شكرمت 

ال�شاكرين  من  اجعلنا  اللهم  اجلزيل،  والثناء 

احلامدين ول جتعلنا من الآخرين«.

وقال ر�شا حبيل: »نتمنى اأن تك�ن فاحتة 

خري وفرج.. األف مربوك«. ودعت ن�رة: »اهلل 

يزيد ويبارك، ا�شاأل�ا اهلل من ف�شله وبركته«.

باخلري  والدعاوى  الأمنيات  تقت�شر  ومل 

العربية  اململكة  فمن  البحرينيني،  على 

»مربوك  �شالح:  عبداهلل  كتب  ال�شع�دية، 

يا  عمار  لكم،  فرحنا  واهلل  البحرين،  لل�شقيقة 

الزاهر عن  امل�شرية، عرب حمم�د  البحرين«. ومن اجلمه�رية  ديرة 

فرحته للبحرين و�شعبها.

م�سوحات جيولوجية لتحديد الكميات امل�ستخرجة.. وزير النفط:

البدء با�شتخراج النفط من احلقل اجلديد خالل 5 �شنوات

وزير النفط

هدى عبدالنبي:

ك�شف وزير النفط، ال�شيخ حممد بن خليفة 

اأن املدة الزمنية املت�قعة ل�شتخراج  اآل خليفة، 

اإىل  بالإ�شافة  اخلفيف،  ال�شخري  النفط 

ا�شتخراج الغاز العميق من حقل النفط اجلديد 

العام  من  العمل  يبداأ  اأن  على  �شن�ات،   5 تبلغ 

اجلاري.

تلفزي�ن  مع  لقاء  يف  النفط  وزير  واأو�شح 

البحرين اأن الهيئة ال�طنية للنفط والغاز ب�شدد 

الكميات  لتحديد  جي�ل�جية  م�ش�حات  عمل 

درا�شات  تليها  ا�شتخراجها،  املمكن  من  التي 

لكيفية ا�شتخراجه باأف�شل التكن�ل�جيا التي يف 

دد  �ش�ئها �شتحُحدد كلفة ال�شتخراج، على اأن حتحُ

اأخريا م�اقع ال�شتخراج، لفتا اإىل اأنه �شتجري 

ال�شتعانة بال�شركات العاملية يف هذا املجال.

�شي�شهم  اجلديد  احلقل  تط�ير  اأن  واأكد 

قدرات  ورفد  القت�شادية  بالعجلة  الدفع  يف 

م�ا�شلة  اأجل  من  وذلك  التناف�شية؛  البحرين 

تنفيذ امل�شاريع النفطية، الأمر الذي �شي�شهم يف 

زيادة الإيرادات احلك�مية.

»البحرينية للم�شوؤ�لية االجتماعية« 
تبارك امللك �احلكومة اكت�شاف النفط ال�شخري الكبري

��شــم اأكـبـر اكت�شــاف فــي تـاريــخ
البحــريـن يـتــ�شـدر »الـتـرنــد« فــي »تـويـــتــر«

البحرينية  اجلمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  رفع 

الدارة  وجمل�س  القع�د،  خالد  الجتماعية  للم�ش�ؤولية 

املقام  اىل  التربيكات  اآيات  اأ�شمى  اجلمعية،  واأع�شاء 

�شاحب  واإىل  املفدى،  امللك  اجلاللة  ل�شاحب  ال�شامي 

�شاحب  واإىل  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  امللكي  ال�شم� 

ال�شم� امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س ال�زراء، واأع�شاء اللجنة العليا للرثوات 

م�رد  اكت�شاف  مبنا�شبة  القت�شادي؛  والأمن  الطبيعية 

كبرية  كميات  اكت�شاف  وكذلك  الكبري،  ال�شخري  النفط 

من الغاز العميق. 

وقال القع�د ان هذا الكت�شاف الذي ياأتي يف العهد 

الزاهر ل�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

وحكمة  ادارة  اأن  جميعا  لنا  ي�ؤكد  املفدى  البالد  عاهل 

جاللته هي ذات بعد متميز لبناء وت�ظيف م�ارد البالد 

وذلك  خا�س؛  ب�شكل  ال�طني  والقت�شاد  عام،  ب�شكل 

خللق التنمية والتط�ير باململكة.

واأ�شاف »اإننا �شعداء بهذا الإجناز الذي �شي�شهم يف 

اإبراز مكانة مملكة البحرين القت�شادية، وم�ا�شلة تنفيذ 

بالتزامات  ال�فاء  وكذلك  التنمية،  ومبادرات  م�شاريع 

العاملية،  املالية  والأ�ش�اق  ال�شقيقة  الدول  مع  البالد 

وتط�ير عجلة النم� يف اململكة، مما يع�د على امل�اطن 

وال�شعب باملزيد من التقدم والرخاء«.

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

و�شم  ت�شدر 

اأكرب اكت�شاف يف 

البحرين  تاريخ 

ـــد« يف  ـــرن »ال

»تـــــ�يـــــر«، 

اأمــ�ــس الأحــد، 

عــدد  زاد  اإذ 

الــتــغــريــدات 

األف   21 على 

تغريدة حتى حلظة كتابة التقرير. 

الكبرية  �شعادتهم  عن  املغردون  وعرب 

اأن  املت�قع  من  الذي  التاريخي  بالكت�شاف 

اململكة  على  وكبري  اإيجابي  ب�شكل  ينعك�س 

واقت�شادها.

تفاعل�ا  من  فقط  البحريني�ن  ولي�س 

العديد  �شاركهم  فقد  ال��شم،  على  وغردوا 

من الإخ�ة يف الدول اخلليجية والعربية. 

وغررّد عامر بالليث قائال: »اهلل يعطيكم 

حممد  قال  فيما  �شرها«،  ويكفيكم  خريها 

البحرين  »ي�شتاهل�ن  اخلالدي:  �شع�د 

األف مربوك«.

اأكرب  للبحرين  »فرحانني  اأي�شا  ن�شر  حامت  املغرد 

البحرين  اأهلنا  الكبرية؟  الفرحة  ليه  يق�ل  ايل  فرحة، 

رابطة الدم والقرابة والأخ�ة واجل�ار«.

اأما احل�شام فقد عرب عن فرحته قائال: »األف مربوك 

لإخ�اننا يف البحرين. اهلل يدمي هالنعمة«.

�مها اخلالد غّردت »ت�شتاهل هذه البلد الطيبة«.
البحرين   تاريخ  يف  اكت�شاف  »اأكرب  العميد  وكتب 

 مـــربوووك 

لالأ�شقاء يف البحرين اكت�شاف حقل 

الإرهاب  دولتي  مع  عالقاته  يقطع  بلد  كل  كبري.  نفط 

وال�شتقرار..!  بالأمن  وينعم  خري  يح�شل  وقطر  اإيران 

وقطر  اإيران  الإرهــاب  دولتي  مع  عالقات  له  بلد   وكل 

يجتاحه الإرهاب وينعدم الأمن وال�شتقرار..!«

»  وجه  وعلرّق  العهد  ويل  �ش�رة  ن�شر  الدوي  اأحمد 

اخلري ما يجي منه اإل اخلري«.
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دعوا ال�صتثمار الفوائ�ض املالية يف هيكلة االقت�صاد وتنويع الدخل.. رجال اأعمال واقت�صاديون:

اال�ستك�سافات النفطية ترفع قدرات البحرين التناف�سية

تنمية القطاع ال�سناعي وجذب اال�ستثمار

من جهته قال رئي�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين، 

�صرتفد  اجلديدة  النفطية  »ال�صتك�صافات  اإن  نا�س،  �صمري 

قدرات مملكة البحرين التناف�صية وموا�صلة تنفيذ م�صاريع 

الدول  مع  بالتزاماتها  الوفاء  وكذلك  التنمية،  ومبادرات 

ال�صقيقة والأ�صواق املالية العاملية«.

 وبارك نا�س جلاللة امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد 

اكت�صاف  اأكرب  يعد  الذي  الكت�صاف  هذا  البحرين  و�صعب 

عندما  العام  ذلك  منذ  الأول  وهو  عام 1932،  منذ  نفطي 

ُد�ّصن اأول بئر للنفط يف اململكة، لي�صجل بذلك امتداًدا مل�صرية 

النفط ل�صالح  التي متيزت بتوظيف موارد  اخلري والبناء 

التنمية والتطوير مبملكة البحرين.

واأكد رئي�س »الغرفة« اأن هذه الرثوات نعمة حباها رب 

العاملني البحرين، ومتثل اإ�صافة قوية اىل اقت�صاد اململكة، 

م�صرًيا اإىل اأهمية ا�صتغالل هذه الرثوات يف تنمية القت�صاد 

الوطني يف املراحل املقبلة، بل والإ�صهام يف تاأ�صي�س اقت�صاد 

قوي لالأجيال القادمة.

التابعة  ال�صتك�صافات  به  خرجت  ما  »اإن  نا�س:  وقال 

اللجنة العليا للرثوات الطبيعية والأمن القت�صادي، برئا�صة 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

التحويلية  ال�صناعات  لتنمية  قوية  مقومات  هي  الوزراء، 

اأمام تنفيذ العديد  اأكرب  اأفقا  والبرتولية يف اململكة، وتفتح 

ال�صتثمارات  وجذب  القطاع  بهذا  املتعلقة  اخلطط  من 

اخلارجية«.

التوجيهات امللكية لدعم عمليات اال�ستك�ساف

اأكد رجل الأعمال وع�صو جمل�س ال�صورى،  من جهته، 

اإعطاء  اإىل  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  اأن  امل�صقطي،  خالد 

الأولوية الق�صوى لعمليات ا�صتك�صاف النفط لزيادة موارد 

الأثر  لها  قد كان  ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  البحرين وفق 

اإليها  يتطلع  التي  النتيجة  هذه  اإىل  الو�صول  يف  البالغ 

اجلميع.

ال�صوؤون  جلنة  رئي�س  ي�صغل  -الذي  امل�صقطي  ورفع 

املالية والقت�صادية مبجل�س ال�صورى- اأ�صمى اآيات التهاين 

والتربيكات اإىل مقام ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، و�صاحب ال�صمو امللكي 

الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، و�صاحب 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الكت�صاف  ملنا�صبة  الكرمي؛  البحرين  �صعب  عموم  واإىل 

التاريخي الأكرب الذي حتققه اململكة يف جمال النفط والغاز 

الطبيعية والأمن  للرثوات  العليا  اللجنة  اأعلنت عنه  الذي 

القت�صادي.

اللجنة  بذلتها  التي  باجلهود  ترحيبه  عن  واأعرب 

برئا�صة  القت�صادي  والأمن  الطبيعية  للرثوات  العليا 

�صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

ال�صتك�صاف  هذا  اأن  موؤكًدا  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

التاريخي �صيكون له انعكا�صات اإيجابية كبرية على الو�صع 

التحديات  البحرين، خا�صة يف ظل  الإقت�صادي يف مملكة 

التي تواجه القت�صاد العاملي بعد تراجع اأ�صعار النفط.

امللكي  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  اإىل  امل�صقطي  واأ�صار 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، للهيئة الوطنية للنفط 

والغاز، اإىل حتديد جدوى الكميات القابلة لال�صتخراج من هذا 

احلقل وو�صع اخلطط لتطويره باملدة الزمنية، مع مراعاة 

الطبيعة اجليولوجية للموقع، موؤكًدا اأهمية دعم هذا امل�صروع 

ال�صرتاتيجي املهم من خالل ال�صلطة الت�صريعية والدفع بكل 

اجلهود الرامية اإىل دعم قطاع النفط والغاز يف اململكة.

مردودات اإيجابية لهيكلة االقت�ساد

اإن  جعفري،  اأكرب  د.  القت�صادي،  اخلبري  قال  بدوره 

مردودات  لها  �صتكون  اجلديدة  النفطية  »ال�صتك�صافات 

هيكلة  على  اإيجاًبا  �صتنعك�س  البحرين،  على  اإيجابية 

وفورات  توفري  على  �صتنعك�س  كما  البحريني،  القت�صاد 

مالية للبحرين لت�صديد الدين العام«.

واعترب جعفري اأن الكت�صافات النفطية اجلديدة »�صرتفد 

احتياجات  توفري  يف  التناف�صية  البحرين  مملكة  قدرات 

الطاقة للقطاع ال�صناعي وموا�صلة تنفيذ م�صاريع ومبادرات 

وباخل�صو�س  القت�صادية،  القطاعات  جميع  يف  التنمية 

القطاع ال�صناعي«.

الرئي�س  الرافد  هي  النفطية  ال�صتك�صافات  »اإن  وقال: 

لالإيرادات يف ميزانية الدولة، ويلعب دورا تنمويا ورياديا 

ا�صتغالل  اإىل �صرورة  اأ�صار  اأنه  اإل  التنموية«،  امل�صرية  يف 

احلكومي  الدخل  م�صادر  تنويع  يف  املالية  الفوائ�س  هذه 

واإعادة هيكلة القت�صاد.

ودعا جعفري اإىل اأن »تخطو اململكة خطوات يف ا�صتثمار 

ت�صديد  اجلديدة يف  النفطية  لال�صتك�صاف  املالية  الفوائ�س 

ديون الدين العام وتنويع القت�صاد، من خالل العتماد على 

القت�صاد املعريف وال�صتثمارات طويلة الأمد، بالإ�صافة اإىل 

تر�صيد الت�صرفات الإنفاقية«.

تاأمني احتياجات القطاع ال�سناعي

اأن  ال�صعيد  كاظم  الأعمال  رجل  اعترب  جهته  من 

»ال�صتك�صافات النفطية �صت�صهم يف تعزيز القطاع ال�صناعي 

الذي يواجه �صعوبات يف تاأمني احتياجات الغاز«، م�صرًيا 

بالتزامات  النفطية اجلديدة �صتويف  اأن »ال�صتك�صافات  اإىل 

يف  ال�صناعي  القطاع  قدرة  و�صتعزز  املالية،  البحرين 

البحرين من حيث احتياجات املوارد النفطية«.

البحرين  النفطية  »ال�صتك�صافات  اأن  ال�صعيد  وراأى 

»قطاع  اأن  مو�صًحا  جديدة«،  �صناعية  ملرحلة  �صتهيئ 

الوطني  القت�صاد  يف  متزايدة  اأهمية  يحتل  ال�صناعة 

باعتباره قاطرة للتنمية القت�صادية والجتماعية، كما اأنه 

�صمانة لزيادة القيمة امل�صافة، وي�صاعد على تاأمني الكتفاء 

الذاتي وحت�صني املوازين القت�صادية ودفع عملية التنمية«.

املوارد  من  اململكة  احتياجات  »توافر  اأن  اإىل  ولفت 

النفطية ي�صهم يف تنمية قطاع ال�صناعة واإيجاد فر�س عمل، 

وكلما زاد حجم الإنتاج ال�صناعي اأفقًيا وعمودًيا نق�س عدد 

العاطلني عن العمل، عالوة على اإ�صهام القطاع ال�صناعي يف 

تنمية زيادة الدخل الوطني«.

قطاع  اإ�صهام  ن�صبة  ترتفع  »عندما  ال�صعيد  واأو�صح 

ال�صناعة يف الناجت املحلي الإجمايل تزداد ال�صادرات ويقل 

عندئذ العتماد على ت�صدير املواد الأولية؛ لأن العتماد على 

ت�صديرها فقط يعّر�س حلدوث التقلبات القت�صادية فيها، 

ب�صبب تقلب الطلب اخلارجي حني تتعر�س الدول ال�صناعية 

الكربى ملوجات الك�صاد القت�صادي«.

التخفيف من وطاأة الدين العام

اأكرب  عن  الإعالن  اإن  اأمني  نبيل  العمال  رجل  وقال 

اكت�صاف يف تاريخ البحرين للنفط والغاز »ل �صك اأنه خرب 

اأول  منذ  ا�صتثنائي  لكل مواطن بحريني، فهو حدث  مفرح 

اكت�صاف للنفط والغاز يف اململكة يف عام 1932، وهو يعني 

الكثري، اأولها اننا و�صلنا اىل قوة دفع قوية، بل غري م�صبوقة 

لقت�صاد البحرين ومواردها املالية واملوازنة العامة للدولة، 

ويعني اننا �صنكون اأمام �صل�صلة من امل�صاريع الكربى، �صواء 

تلك التي كان من املزمع العمل فيها اأو التخطيط لها، اأو التي 

توقفت او جمدت ب�صبب الو�صع القت�صادي وحالة التق�صف 

جديدة  م�صاريع  على  عالوة  الو�صع،  هذا  فر�صها  التي 

�صتفر�صها مقت�صيات املرحلة اجلديدة بعد هذه الكت�صافات 

اجلديدة من النفط والغاز«.

وي�صيف نبيل اأمني »ان الكت�صافات اجلديدة التي اأعلن 

العام  الدين  اأعباء  وطاأة  من  تخفف  اأن  نتمنى  اأم�س  عنها 

اأهداف التنمية وروؤية  والعجز يف املوازنة العامة، وتدعم 

البحرين القت�صادية 2030، وفق روؤى جديدة تتوافق مع 

معطيات وحتديات املرحلة الراهنة واملقبلة، والنطالق يف 

كل م�صارات النمو والتطور القت�صادي والتخطيط الواعي 

التاأثريات  جتاوز  من  ميكننا  مما  للم�صتقبل،  واملدرو�س 

ال�صالبة على م�صرية القت�صاد الوطني«.

ومتنى اأمني اأن يكون لأ�صحاب الأعمال يف الفرتة املقبلة 

العام  القطاعني  بني  الفعلية  ال�صراكة  يرتجم  الذي  الدور 

م�صلحة  ي�صب يف  اأبعادها وجتلياتها، مبا  بكل  واخلا�س 

البحرين اأولً واأخرًيا، ويطور بيئة الأعمال وال�صتثمار يف 

البحرين.

حت�سني ت�سنيف البحرين االئتماين

بدوره قال رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة برومو�صيفن 

القاب�صة اأكرم مكنا�س اإن اأ�صواق املال والأعمال يف املنطقة 

والعامل تلقت باهتمام كبري اإعالن مملكة البحرين اكت�صاف 

كمياته  تقدر  اخلفيف  ال�صخري  النفط  من  كبريا  موردا 

كميات  اكت�صاف  اإىل  بالإ�صافة  البحرين،  حقل  باأ�صعاف 

كبرية من الغاز العميق، وقال اإنه ما اإن جرى الإعالن عن 

هذا الكت�صاف حتى اأخذ م�صتثمرون؛ اأفراًدا وموؤ�ص�صات، يف 

اإبداء اهتمام اأكرب بالدخول يف ا�صتثماراتهم اإىل البحرين اأو 

التو�صع با�صتثماراتهم القائمة هنا.

والغازي  النفطي  الكت�صاف  اأهمية هذا  بالذكر  وخ�ّس 

يف حت�صني الت�صنيف الئتماين لديون البحرين ال�صيادية، 

وقال: »ميثل عن�صرا املالءة املالية للدولة وثقة امل�صتثمرين 

نتوقع  الئتماين، ونحن  ت�صنيفها  اأ�صا�صيني يف  ركنني  بها 

اأن ي�صهد هذان املوؤ�صران حت�صًنا كبرًيا بعد الإعالن عن هذا 

الكت�صاف النفطي وبدء تدفق عوائده اإىل خزينة الدولة«.

حدث تاريخي مهم

الديري:  الدكتور عبداحل�صن  القت�صادي  وقال اخلبري 

»اإن اكت�صاف مورد النفط ال�صخري الكبري هو حدث تاريخي 

فيه  يعاين  الذي  الراهن  الوقت  يف  ا  خ�صو�صً جًدا،  مهم 

القت�صاد الوطني من العديد من التحديات وال�صعاب التي 

تولدت بعد اأزمة انخفا�س اأ�صعار النفط«، م�صيًفا اأن حقل 

النفط ال�صخري »�صيعود بالنفع والإيجاب على القت�صاد 

البحريني واملواطن البحريني ب�صكل عام«.

واأ�صاف الديري اأن القت�صاد البحريني ل يزال اقت�صاًدا 

ما  على  يعتمد  مازال  اخلا�س  القطاع  اأن  مو�صًحا  ريعًيّا، 

تطرحه احلكومة من م�صاريع التي تقوم بتنفيذها موؤ�ص�صات 

القطاع اخلا�س، �صواء موؤ�ص�صات جتارية و�صناعية، ولذلك 

ما  اأن  م�صيًفا  الطبيعية،  الرثوة  هذه  ا�صتغالل  من  بد  ل 

يتوقعه من هذا الكت�صاف اجلديد هو اأن يحقق اإيراًدا مالًيا 

التحارب  من  ال�صتفادة  قبل، ويجب  ذي  من  اأف�صل  ب�صكل 

الرخاء  اأيام  النفطية يف  الرثوة  ا�صتغالل  ال�صابقة يف عدم 

ال�صتغالل الأمثل، وال�صعي وراء تنفيذ امل�صاريع ال�صناعية 

القت�صاد  ت�صاعد  التي  الكربى  والتجارية  وال�صياحية 

اأو  القت�صادي  الركود  فرتات  خالل  التوازن  على  الوطني 

الزمات املفاجئة، مثل اأزمة النفط احلالية.

وبنّي الديري اأن هناك الكثري من الأولويات وامل�صاريع 

�صي�صاعد  الكت�صاف  هذا  واأن  البحرين،  حتتاجها  التي 

احلكومة على امل�صي قدًما يف تتفيذ م�صاريعها التنموية التي 

�صت�صب يف م�صلحة املواطن.

 حمرر ال�ص�ؤون االقت�صادية:

قال رجال اأعمال واقت�صادي�ن بحريني�ن اإن االكت�صافات النفطية اجلديدة �صرتفد قدرات مملكة البحرين التناف�صية يف ت�فري احتياجات الطاقة للقطاع ال�صناعي وم�ا�صلة تنفيذ م�صاريع ومبادرات التنمية، 

وكذلك ال�فاء بالتزاماتها مع الدول ال�صقيقة واالأ�ص�اق املالية العاملية.

ودعا اقت�صادي�ن ا�صتطلعت »االأيام االقت�صادي« اآراءهم اإىل ا�صتغالل احلك�مة للف�ائ�ض املالية اجلديدة يف هيكلة االقت�صاد وتن�يع م�صادر الدخل احلك�مي نح� ا�صتثمارات ط�يلة االأمد، والت�جه نح� 

اال�صتثمار يف القطاع املعريف

واأعلنت اأم�ض اللجنة العليا للرثوات الطبيعية واالأمن االقت�صادي، برئا�صة �صاحب ال�صم� امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ض جمل�ض ال�زراء، و�صع اخلطط 

التف�صيلية لال�صتك�صاف ومتابعة تنفيذها من خالل ت�صخري م�ارد �صركات النفط ال�طنية مل�صاعفة عمليات اال�صتك�صاف والتنقيب، بعد اأن اأ�صفرت اأعمال اللجنة الت��صل اىل اأكرب اكت�صاف يف تاريخ مملكة البحرين.

ويعد هذا االكت�صاف النفطي اأول اكت�صاف منذ عام 1932 عندما ُد�ّصن اأول بئر للنفط يف اململكة خالل عهد املغف�ر له ال�صيخ حمد بن عي�صى اآل خليفة، لي�صجل بذلك امتداًدا مل�صرية اخلري والبناء التي متيزت 

بت�ظيف م�ارد النفط ل�صالح التنمية والتط�ير مبملكة البحرين خالل العهد الزاهر حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد.

د. عبداحل�صن الديري اأكرم مكنا�ض نبيل اأمني كاظم ال�صعيد د. اأكرب جعفري خالد امل�صقطي �صمري نا�ض
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حمد الدو�شريعادل حميدغازي اآل رحمة

التوجيهات امللكية كان لها الأثر البالغ للو�شول لهذه النتيجة.. نواب و�شويون:

دعم ت�ضريعي لتحقيق ال�ضتثمار الأف�ضل لأكرب حقل نفطي

ما  لكل  الكامل  الت�شريعي  الدعم  على  م�ؤكدين 

واإعداد  اجلديد  النفطي  للحقل  االأمثل  باال�شتثمار  يتعلق 

�شاأنها  من  والتي  املحكمة  واخلطط  اال�شرتاتيجيات 

من  ومبا  وجه  اأكمل  على  اجلديد  احلقل  م�ارد  ا�شتغالل 

وتعظيم  ال�طني  لالقت�شاد  النتائج  اأف�شل  حتقيق  �شاأنه 

يف  ال�شري  وم�ا�شلة  للم�اطنني  املعي�شية  املكت�شبات 

الزاهر جلاللة  العهد  امل�شتدامة يف ظل  التنم�ية  العملية 

امللك.

ال�طني  للمجل�س  الكامل  اال�شتعداد  اإىل  من�هني 

للم�شاركة الفاعلة يف دعم القطاع النفطي يف اململكة على 

املتطلبات  كاّفة  الت�شريعية وت�فري  البنية  تط�ير  �شعيد 

بهذا  االرتقاء  �شاأنها  من  التي  واالأنظمة  واالأطر  القان�نية 

النم�  من  الآفاق  بها  واالنطالق  واحلي�ي  املهم  القطاع 

واال�شتدامة.

اآل رحمة: دعم نيابي �ضامل
واأكد النائب غازي اآل رحمة اأن االكت�شاف اجلديد اإمنا 

الق�ش�ى  االأول�ية  باإعطاء  ت�جيهات جاللته  بف�شل  جاء 

وا�شتقطاب  الدولة  اإيرادات  وزيادة  اململكة  م�ارد  لزيادة 

االإجنازات  اأف�شل  لتحقيق  واال�شتثمارات  امل�شاريع 

للم�اطنني وفق خطط ا�شرتاتيجية مدرو�شة.

واأ�شاد اآل رحمة يف هذا ال�شياق باجله�د الكبرية التي 

تبذلها احلك�مة برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي االأمري خليفة 

بن �شلمان اآل خليفة رئي�س ال�زراء، وبدعم وم�ؤازرة من 

�شاحب ال�شم� امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

واالأمن  الطبيعية  للرثوات  العليا  اللجنة  رئي�س  ال�زراء 

اأثمرت بهذا املنجز الكبري  االقت�شادي، وهي اجله�د التي 

واالكت�شاف الذي اأثلج �شدور جميع البحرينيني واأفرحهم.

واأكد اآل رحمة عن ثقته الكبرية بقدرة الهيئة ال�طنية 

للنفط والغاز ووزارة �ش�ؤون النفط بقيادة ال�زير ال�شيخ 

الدرا�شات  بكافة  القيام  على  خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد 

التنفيذية  واخلطط  اال�شرتاتيجيات  اخلطط  واإعداد 

لتحقيق اال�شتثمار االأف�شل للحقل اجلديد، وه� االأمر الذي 

من �شاأنه اأن يع�د على اقت�شادنا ال�طني باملنفعة واخلري 

ال�فري.

م�شدًدا على الدعم النيابي ال�شامل الذي يحظى به ملف 

كبري  وتاأثري  بالغة  اأهمية  من  له  ملا  والغاز  النفط  قطاع 

على جممل ال��شع االقت�شادي باململكة.

بن حميد: �ضرورة و�ضع اخلطط
من جانبه اأكد النائب عادل بن حميد اأن هذا االكت�شاف 

البالد  عاهل  اجلاللة  �شاحب  ت�جيهات  �ش�ء  يف  ياأتي 

املفدى حفظه اهلل ورعاه باإعطاء االأول�ية الق�ش�ى لزيادة 

م�ارد البحرين.

التي  الكبرية  اجله�د  اىل  ال�شياق  ذات  يف  من�ًها 

ال�طنية  والهيئة  ال�طنية  للرثوات  العليا  اللجنة  بذلتها 

للنفط والغاز خالل الفرتة املا�شية عرب م�شاعفة عمليات 

من  عدد  مع  بالتعاون  االآبار  من  عدد  وحفر  اال�شتك�شاف 

ال�شركات العاملية.

و�شع  �شرورة  اإىل  النفط  وزارة  حميد  بن  ودعا 

اجلديد  امل�رد  هذا  الإدارة  الالزمة  اال�شرتاتيجية  اخلطط 

وا�شتغالله يف م�اجهة امل�شاعب االقت�شادية التي يعاين 

منها اقت�شادنا ال�طني.

م�شدًدا على اأهمية ت�شافر جميع اجله�د ال�طنية من 

ومبا  حمددة  زمنية  فرتة  عرب  امل�رد  هذا  ا�شتثمار  اأجل 

ي�شمن م�ا�شلة تنفيذ امل�شاريع التنم�ية وتط�ير املنظ�مة 

االقت�شادية وال�فاء بكافة االلتزامات املالية للبالد.

املالية  واللجنة  الن�اب  جمل�س  ا�شتعداد  على  واأكد 

املنا�شبة  الت�ش�رات واالآليات  باملجل�س حتديًدا يف و�شع 

م�ارده  اإدارة  وح�شن  اجلديد  االكت�شاف  هذا  ال�شتثمار 

وحتقيق اف�شل املنفعة والفائدة ململكتنا الغالية.

الدو�ضري: مزيد من املكت�ضبات للمواطنني
باالكت�شاف  الدو�شري  حمد  النائب  رحب  جانبه  من 

جه�د  اأن  م�ؤكًدا  البحرين،  تاريخ  يف  االأكرب  النفطي 

احلك�مة امل�قرة واللجنة العليا للرثوات الطبيعية واالأمن 

االقت�شادي وال�شعي امل�شتمر اإىل وفق املنهجية املدرو�شة 

ا�شتطاعت اأن حتقق هذا االكت�شاف غري امل�شب�ق والذي بال 

�شك �شيع�د اأثره على اململكة، يف ظل امل�شروع االإ�شالحي 

ال�شامل حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك املفدى.

مع  الت�ا�شل  ج�ش�ر  مد  اإن  الدو�شري  النائب  وقال 

رفعة  �شاأنه  من  ما  كل  لتحقيق  م�شتمر  امل�قرة  احلك�مة 

اململكة، م�شرًيا اىل اأن هذا االكت�شاف �شي�شاهم ب�شكل كبري 

يف حتقيق طفرة عمرانية يف اململكة، و�شي�شهم كذلك يف 

حتقيق املزيد من املكت�شبات للم�اطنني.

البكري: عمل يظهر تفاين الإن�ضان البحريني
من جهته تقدم النائب حم�شن البكري ب�افر ال�شكر اإىل 

جاللة امللك املفدى �شاحب الروؤية الفذة والذي كان من اأهم 

ت�جيهاته اإعطاء االأول�ية الق�ش�ى لعمليات اال�شتك�شاف 

جديدة  طبيعية  م�ارد  عن  والبحث  النفط  عن  والتنقيب 

مل�ا�شلة م�شرية التقدم واالزدهار وبناء بحرين امل�شتقبل، 

للرثوات  العليا  اللجنة  رئي�س  االأمني  عهد  ويل  �شكر  كما 

كافة  بت�شخري  وجه  والذي  االقت�شادي  واالأمن  الطبيعية 

االإمكانيات وا�شتغالل كافة التقنيات احلديثة لن�شل لهذا 

االكت�شاف ال�شخم.

الطبيعية  للرثوات  العليا  اللجنة  اإن  البكري  وقال 

والغاز  للنفط  ال�طنية  والهيئة  االقت�شادي  واالأمن 

النفط ال�طنية قامت بجهد جبار وعمل دوؤوب  و�شركات 

البحريني  االإن�شان  تفاين  يظهر  عمل  وه�  عليه،  ت�شكر 

التى  اأر�شه  يف �شبيل حتقيق طم�حه وا�شتغالل خريات 

وهبها اهلل له، وقال من حق كل بحريني اأن يفخر به�ؤالء 

الرجال والن�شاء العاملني بالقطاع النفطي.

امللكي  ال�شم�  �شاحب  ت�جيهات  على  البكري  و�شدد 

ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 

جدوى  لتحديد  والغاز  للنفط  ال�طنية  الهيئة  ال�زراء 

الكميات القابلة لال�شتخراج من هذا احلقل اجلديد وو�شع 

اخلطط لتط�يره، ليك�ن لهذا احلقل م�شاهمات قيمة �شمن 

امل�ارد ال�طنية يف م�شرية التنمية والتط�ير.

الكوهجي: �ضي�ضهم يف تعزيز مكانة البحرين
يف ال�شياق نف�شه اأ�شادت الدكت�رة فاطمة عبداجلبار 

مبجل�س  والطفل  املراأة  �ش�ؤون  جلنة  رئي�س  الك�هجي، 

للرثوات  العليا  اللجنة  بذلتها  التي  باجله�د  ال�ش�رى، 

الطبيعية واالأمن االقت�شادي، يف اكت�شاف اأكرب حقل للنفط 

يف تاريخ مملكة البحرين، والتي جاءت نتيجة للت�جيهات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  لدن  من  ال�شامية  امللكية 

االأول�ية  الإعطاء  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

الق�ش�ى لعمليات ا�شتك�شاف النفط لزيادة م�ارد البحرين 

وفق امل�شرية التنم�ية ال�شاملة التي اختطها جاللته.

واأثنت الك�هجي، مبا تق�م به اللجنة العليا للرثوات 

ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  االقت�شادي،  واالأمن  الطبيعية 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

ال�زراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد 

من  و�شعته  وما  ال�شامية،  امللكية  للت�جيهات  وتفعيلها 

خطط تف�شيلية وطم�حة، اأثمرت عن اكت�شاف م�رد كبري 

النفط ال�شخري اخلفيف تقدر كمياته باأ�شعاف حقل  من 

الغاز  من  كميات كبرية  اكت�شاف  اإىل  باالإ�شافة  البحرين، 

العميق.

الكبري  االكت�شاف  هذا  اأن  الك�هجي  الدكت�رة  واأكدت 

�شي�شهم يف تعزيز املكانة االقت�شادية ململكة البحرين يف 

االقت�شاد  اأنه �شيدفع بعجلة  العاملية، كما  النفط  اأ�ش�اق 

من  املزيد  تفعيل  يف  و�شي�شهم  االأمام،  نح�  ال�طني 

االإ�شرتاتيجيات التنم�ية، مبا يحقق ململكة البحرين املزيد 

من النه�شة ال�شاملة التي يق�دها جاللة امللك املفدى حفظه 

اهلل ورعاه.

اإىل  النفط ي�شاف  اكت�شاف حقل  اإن  الك�هجي  وقالت 

ال�فاء  من  اململكة  و�شيمكن  ال�طنية،  االإجنازات  �شجل 

بالتزاماتها مع الدول ال�شقيقة واالأ�ش�اق املالية العاملية.

الأحمد: نقلة نوعية للم�ضتوى القت�ضادي
االكت�شاف  اأن  االأحمد  حممد  النائب  اعترب  جانبه  من 

قدرات  البحرين  ورفد  �شاأنه  دعم  من  اجلديد  النفطي 

التنمية  ومبادرات  م�شاريع  تنفيذ  وم�ا�شلة  التناف�شية 

ال�شقيقة  الدول  مع  اململكة  بالتزامات  ال�فاء  وكذلك 

واالأ�ش�اق املالية العاملية.

العهد  خالل  الكبري  االكت�شاف  هذا  اأن  االأحمد  واأكد 

اآل خليفة عاهل  بن عي�شى  ل�شاحب اجلاللة حمد  الزاهر 

البالد املفدى اأثلج �شدر امل�اطنني البحرينيني، من�ًها اإىل 

ان النخب االقت�شادية واأع�شاء جمل�س الن�اب وامل�اطنني 

االكت�شاف  لهذا  الكاملة  التفا�شيل  عن  االإعالن  يرتقب�ن 

النفطي الكبري.

البلو�ضي: حت�ضني الو�ضع املعي�ضي للمواطنني
من جانبه اعترب النائب نبيل البل��شي اأن هذا االكت�شاف 

اجلديد اإمنا ياأتي نتيجة للت�جيهات امللكية ال�شامية والتي 

اأولت عمليات ا�شتك�شاف النفط اأهمية ق�ش�ى متا�شًيا مع 

لالرتقاء  جاللته  تبناها  التي  ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية 

مبملكتنا الغالية على كافة االأ�شعدة ويف كل املجاالت.

على  االكت�شاف  هذا  ينعك�س  اأن  البل��شي  ومتنى 

ي�شهم يف  واأن  ايجابي  ب�شكل  لل�طن  االقت�شادي  ال��شع 

حت�شني ال��شع املادي واملعي�شي للم�اطنني ب�شكل مبا�شر 

وفعال ي�شمن من خالله حتقيق الرخاء والرفاه للم�اطن 

لها  ت�شعى  التي  الكرمية  احلياة  له  وي�ؤمن  البحريني 

القيادة الر�شيدة.

 حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

رفع نواب و�شوريون خال�ص 

مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

البالد،  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

الأمري  امللكي  ال�شمو  ول�شاحب 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ص 

امللكي  ال�شمو  ول�شاحب  الوزراء، 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب 

�شعب  عموم  واإىل  الوزراء، 

البحرين الكرمي ملنا�شبة الكت�شاف 

حتققه  الذي  الأكرب  التاريخي 

والغاز  النفط  جمال  يف  اململكة 

والذي اأعلنت اللجنة العليا للرثوات 

عن  القت�شادي  والأمن  الطبيعية 

اكت�شافه.

وال�شوريون  النواب  واأو�شح 

اأن  لالأيام  ت�شريحات  يف 

التوجيهات امللكية ال�شامية لإعطاء 

لعمليات  الق�شوى  الأولوية 

موارد  لزيادة  النفط  ا�شتك�شاف 

التنموية  امل�شرية  وفق  البحرين 

البالغ  الأثر  لها  كان  قد  ال�شاملة 

الكبري  الإجناز  لهذا  الو�شول  يف 

جميع  قلوب  يف  اأدخل  والذي 

البحرينيني.

حم�شن البكري



الإثنني 16 رجب 1439ـ العدد 10585 07

Monday 2nd April 2018- No. 10585

www.alayam.com

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  ال�شغال  وزير  رفع 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  اىل  والتربيكات  التهاين  خال�ص 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  واىل  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

واىل  امل�قر،  ال�زراء  رئي�ص  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  المري 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  المري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

النائب الول لرئي�ص جمل�ص ال�زراء، واىل عم�م ال�شعب البحريني؛ 

مبنا�شبة اكت�شاف اكرب م�رد نفطي يف تاريخ اململكة.

وقال خلف ان عهد �شاحب اجلاللة، بدعم وم�ؤازرة �شم� رئي�ص 

ال�زراء و�شم� وويل العهد المني، عهد خري وبركة على البحرين 

و�شعبها، فمنذ ت�يل جاللته مقاليد احلكم ومملكة البحرين حتقق 

والتنم�ية،  ال�شيا�شية والقت�شادية  كافة؛  ال�شعدة  اإجنازات على 

املمالك  البحرين عاليا بني  ا�شم مملكة  وغريها من جمالت جعلت 

المري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  من  بدعم  وذلك  العامل،  يف  العريقة 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ص ال�زراء امل�قر، و�شاحب ال�شم� 

امللكي المري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد المني.

اإعطاء  اإىل  اإثر ت�جيهات جاللة امللك املفدى  انه  واأو�شح خلف 

الأول�ية الق�ش�ى لعمليات ا�شتك�شاف النفط لزيادة م�ارد البحرين 

للرثوات  العليا  اللجنة  عملت  ال�شاملة،  التنم�ية  امل�شرية  وفق 

الطبيعية والأمن القت�شادي برئا�شة �شم� ويل العهد الأمري �شلمان 

ومتابعة  لال�شتك�شاف  التف�شيلية  اخلطط  و�شع  على  حمد  بن 

اأكرب  اإىل  تنفيذها، فاأثمر عنها -بت�فيق من امل�ىل تعاىل- الت��شل 

اكت�شاف يف تاريخ مملكة البحرين باكت�شاف م�رد كبري من النفط 

ال�شخري اخلفيف تقدر كمياته باأ�شعاف حقل البحرين، بالإ�شافة 

اإىل اكت�شاف كميات كبرية من الغاز العميق، مما يع�د باخلري على 

البحرين وم�ا�شلة م�شرية التنمية والبناء يف ظل قيادتنا احلكيمة، 

وال�شري قدما اىل رفع راية مملكة البحرين. 

وتابع »ان هذا الكت�شاف املهم �شيع�د بالأثر الإيجابي يف رفد 

ومبادرات  م�شاريع  تنفيذ  وم�ا�شلة  التناف�شية،  البحرين  قدرات 

التنمية والبناء، واحلفاظ على ريادة مملكة البحرين يف كثري من 

املجالت«.

وزير 

الأ�شغال

املال: دعم نيابي لعمليات ا�صتك�صاف النفط ل�صالح الوطن

ال�صالح: الكت�صاف النفطي ثمرة من ثمار امل�صروع الإ�صالحي للملك

رفع اأحمد بن اإبراهيم املال رئي�ص جمل�ص الن�اب خال�ص التهاين والتربيكات ل�شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى؛ مبنا�شبة الإعالن عن اكت�شاف 

اأكرب حقل نفط يف تاريخ البحرين، م�ؤكًدا الدعم النيابي لإعطاء الأول�ية الق�ش�ى لعمليات 

ا�شتك�شاف النفط.

معرًبا رئي�ص جمل�ص الن�اب عن بالغ التقدير للحك�مة برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي 

الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ص ال�زراء، ول�شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص ال�زراء رئي�ص  حمد 

اللجنة العليا للرثوات الطبيعية والأمن القت�شادي، ولأع�شاء اللجنة والقائمني على قطاع 

النفط؛ على ما اأثمرته اجله�د ال�طنية الكرمية يف حتقيق النتائج الطيبة والأخبار املفرحة 

التي �شتع�د باخلري والنماء على مملكة البحرين و�شعبها الكرمي، �شائال امل�ىل العلي القدير 

اأن يدمي على البالد اخلري والعطاء.

التنم�ية  للعملية  ال�شامية  امللكية  الت�جيهات  اأن  اإىل  الن�اب  جمل�ص  رئي�ص  م�شرًيا 

املزيد  حتقق  اأن  الزاهر  العهد  يف  البحرين  مملكة  ا�شتطاعت  احلك�مة،  وجه�د  ال�شاملة، 

اخلطط  وفق  القادم،  وامل�شتقبل  وامل�اطنني  ال�طن  على  بالنفع  تع�د  التي  الإجنازات  من 

املدرو�شة والنهج احلكيم، وزيادة اإيرادات الدولة وا�شتقطاب امل�شاريع وال�شتثمارات، �شمن 

م�شرية العمل والإجناز ململكة البحرين، لفتا اإىل اأن هذا الإجناز املتمثل يف اكت�شاف حقل 

النفط �شي�شهم يف مناء وتط�ير البالد يف خمتلف املجالت.

بن  علي  ال�ش�رى  جمل�ص  رئي�ص  رفع 

التهاين والتربيكات  ال�شالح خال�ص  �شالح 

اإىل املقام ال�شامي ل�شاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى؛  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

مبنا�شبة اكت�شاف اأكرب حقل نفط يف تاريخ 

ثم  اهلل  بف�شل  جاء  الذي  البحرين  مملكة 

التي  املفدى  العاهل  بف�شل ت�جيهات جاللة 

الق�ش�ى  الأول�ية  اإعطاء  على  دائًما  ت�ؤكد 

لعمليات ا�شتك�شاف النفط، من اأجل ت�ظيف 

التنمية  امل�رد احلي�ي ل�شالح عمليات  هذا 

والتط�ير التي ت�شهدها اململكة، وت�شعى اإىل 

ما فيه خري ال�طن وامل�اطنني.

عن  ال�ش�رى  جمل�ص  رئي�ص  واأعرب 

بدوام  املفدى  للعاهل  متنياته  خال�ص 

يبذلها  التي  بامل�شاعي  والنجاح  الت�فيق 

جاللته اإىل الرتقاء باململكة على امل�شت�يات 

كافة.

اإىل  التهنئة  خال�ص  ال�شالح  رفع  كما 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

ال�زراء،  جمل�ص  رئي�ص  خليفة  اآل  �شلمان 

ثمرة  الطيب  التاريخي  الإجناز  هذا  معترًبا 

امللك  جلاللة  الإ�شالحي  امل�شروع  ثمار  من 

عن  البحث  اإىل  دائًما  ي�شعى  الذي  املفدى 

التي  التط�ير  عمليات  يف  لت�ظيفها  م�ارد 

متابعة  ونتاج  البحرين،  مملكة  ت�شهدها 

�شم�ه  ونهج  الدوؤوبة  ال�زراء  رئي�ص  �شم� 

ال�طني الذي يرتكز على اللتزام بامل�شلحة 

املتغريات  مع  ويتما�شى  للمملكة،  العليا 

التنمية  لتحقيق  املت�شارعة  والتحديات 

من خالل  �شم�ه  اإليها  ي�شعى  التي  ال�شاملة 

حتى  وامل�شه�د،  البارز  ال�طني  عمله 

اأرقى م�شت�يات  اإىل  البحرين  و�شلت مملكة 

مبادئ  وتر�ّشخت  للم�اطن،  الكرمي  العي�ص 

التنمية  جه�د  وتعززت  وال�شتقرار  الأمن 

قاعدة  بناء  اإىل  اأدى  مما  ال�شامل،  والتقدم 

ق�ية و�شلبة واأ�شا�ص را�شخ لبناء م�شتقبل 

واأبنائها  الغالية  البحرين  ململكة  م�شرق 

الكرام. 

عظيم  ال�ش�رى  جمل�ص  رئي�ص  واأبدى 

اللجنة  التي بذلتها  التقدير للجه�د الكبرية 

العليا للرثوات الطبيعية والأمن القت�شادي 

برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص ال�زراء 

الذي  التاريخي  الإجناز  هذا  اإىل  لل��ش�ل 

البحرين  مملكة  م�شتقبل  على  �شينعك�ص 

الكرمي.  و�شعبها 

يف  العهد  ويل  �شم�  جه�د  اأن  م�ؤكًدا 

�شتبقى  العزيزة  البحرين  مملكة  م�شرية 

لتعزيزها  بها  يهتدون  للجميع  نربا�ًشا 

حتقيق  يف  �شم�ه  اأ�شهم  اإذ  عليها،  والبناء 

�شاحب  اأرادها  التي  والتطلعات  الإجنازات 

اجلاللة امللك املفدى، اإذ نعمل بكل جد لتنفيذ 

للم�شي  املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  اإرادة 

قدًما يف حتقيق نه�شة البحرين يف املجالت 

كافة.

رئي�س جمل�س ال�شورى

عدنان يو�شفوحيد القا�شم

رئي�س جمل�س النواب

وزير الأ�صغال يهنئ امللك ورئي�س 
الوزراء وويل العهد بالكت�صافات النفطية

هناأت البحرين ملًكا وحكومة و�صعًبا بهذه املنا�صبة.. »م�صارف البحرين«:

نرتقب حت�صن الت�صنيف الئتماين للبحرين مع الإعالن عن الكت�صاف النفطي اجلديد
هناأت جمعية م�شارف البحرين قيادة وحك�مة 

حقل  اأكرب  اكت�شاف  عن  الإعالن  مبنا�شبة  و�شعبا 

املباركة  اجله�د  مثمنة  اململكة،  تاريخ  يف  نفط 

امل�قر  ال�زراء  رئي�ص  و�شم�  املفدى  امللك  جلاللة 

م�شرية  م�ا�شلة  اأجل  من  الأمني  العهد  ويل  و�شم� 

التنمية والزدهار يف اململكة، يف ظل العهد الزاهر 

جلاللة امللك املفدى.

عدنان  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 

تتفاعل  العامل  ح�ل  املالية  الأ�ش�اق  اإن  ي��شف 

الكت�شاف  عن  الإعالن  مع  جدا  عالية  باإيجابية 

البحرين.  تاريخ  يف  الأكرب  يعد  الذي  النفطي 

واأ�شاف »ميثل هذا الكت�شاف النفطي اجلديد دافعا 

اأ�شا�شيا لنا نرتكز عليه من الآن ف�شاعدا يف تعزيز 

جه�دنا الرامية اإىل التعريف مبزايا مملكة البحرين 

ب��شفها وجهة اأوىل لال�شتثمارات الأجنبية«.

واأ�شار عدنان اإىل اأنه من املرتقب حدوث حت�شن 

لينتقل  الئتماين،  البحرين  ت�شنيف  يف  �شريع 

BB-، يف �شل�شلة مراحل  BB+ بدل من  اإىل  مبدئيا 

اإىل حتقيق درجات  اأن ت�شل يف نهايتها  من امل�ؤمل 

ت�شنيف ائتماين مرتفعة، خا�شة اأن حجم ال�شادرات 

كبري  ب�شكل  ي�ؤثران  النفط  واأ�شعار  النفطية 

الدكت�ر  اأكد  للدول. من جانبه  الئتماين  الت�شنيف 

م�شارف  جلمعية  التنفيذي  الرئي�ص  القا�شم  وحيد 

البحريني  امل�شريف  القطاع  جاهزية  البحرين 

التط�رات  قيادة  اأجل  من  الدوام-  على  كان  -كما 

القت�شادية املرتقبة املرتتبة على الكت�شاف النفطي 

اجلديد، خا�شة مع تعزيز و�شع امل�شارف لناحية 

املالءة املالية والقدرة على مت�يل امل�شاريع الكربى.

واأ�شار الدكت�ر القا�شم يف ال�قت ذاته اإىل اأهمية 

رفع تناف�شية امل�شارف البحرينية يف ظل القت�شاد 

احلر، ووج�د بن�ك كربى ح�ل العامل من املرتقب 

اأن يثري هذا الكت�شاف النفطي غري امل�شب�ق �شهيتها 

لدخ�ل ال�ش�ق البحريني بق�ة.
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اأبــرز املحطــات التــاريـخـيـة
 فــــي تـــاريـــخ الـنـفــط بالــبـحـريـن

بابكو.. بداأت ت�صدير 
منتجاتها النفطية يف العام 1934
عام  اإبان  ون�شاأتها  الأوىل  بداياتها  منذ   

)بابكو(  البحرين  توا�شل �شركة نفط   ،1929

على  النبيلة  الوطنية  بر�شالتها  ال�شطالع 

 80 على  يربو  الذي   العريق  تاريخها  مدار 

ومنذ  امل�شتدامة.  التنمية  م�شرية  دعم  عاًما يف 

اكت�شاف النفط لأول مرة يف البحرين باجلزيرة 

العربية عام 1932، بداأت �شركة بابكو ت�شدير 

بدء  قبل   1934 عام  خالل  النفطية  منتجاتها 

اأن�شطة التكرير عام 1936، وفًقا ملوقع الهيئة 

الوطنية للنفط والغاز.

من  بالكامل  مملوكة  بابكو  �شركة  اإن 

البحرين،  مبملكة  املوقرة  احلكومة  قبل 

وا�شعة  نطاقات  تنفيذ  على  ال�شركة  وتعكف 

�شيما  ل  بالطاقة،  املرتبطة  الأن�شطة  من 

اإىل  والغاز،  النفط  منتجات  وتوزيع  تكرير 

ومنتجات  اخلام  النفط  وت�شدير  بيع  جانب 

�شركة  وت�شم  وغريها.  املكررة،  امل�شتقات 

التكريرية  و�شعتها  البحرين  م�شفاة  بابكو 

عالوة  يومًيا،  برميل  األف   260 حوايل 

التخزين  مرافق  على  ال�شركة  احتواء  على 

برميل،  مليون   14 من  اأكرث  ت�شتوعب  التي 

للمنتجات  بحرية  وحمطة  الت�شويق  وحمطة 

زبائن  من  الأكرب  الن�شيب  ميثل  البرتولية. 

ال�شركة من منطقة ال�شرق الأو�شط، وال�شرق 

كما  واأفريقيا.  اآ�شيا،  �شرق  وجنوب  الأق�شى، 

البحرين  مطار  بتزويد  بابكو  �شركة  تقوم 

تزويده  الطائرات، عالوة على  بوقود  الدويل 

املرافق  لت�شغيل  الطبيعي  الغاز  باإمدادات 

مملكة  يف  املختلفة  ال�شناعات  من  وغريها 

البحرين. وحتر�ص �شركة بابكو على تعزيز 

واجلهود  املبادرات  وموؤازرة  البيئي  امللف 

وتوا�شل  البيئة،  على  احلفاظ  اإىل  الرامية 

التنمية  م�شرية  دعم  يف  الدوؤوبة  م�شاعيها 

مدار  على  البحرين  مملكة  يف  القت�شادية 

التاريخ، يف املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل.

لعب النفط والغاز دوًرا كبريًا يف تغيري احلياة االجتماعية واالقت�صادية والبنية التحتية لدول جمل�س التعاون. 

كما اأن �صناعة النفط قد وفرت مبالغ كبرية لهذه الدول، مكنتها من تاأ�صي�س العديد من ال�صركات ال�صناعية والقيام 

مب�صروعات ا�صتثمارية كبرية، مت من خاللها توظيف املواطنني، مما اأثر يف حت�صني اأو�صاعهم املعي�صية، اأي اأن النفط 

كان له االأثر الكبري يف تغيري مالمح ومعامل احلياة يف دول املجل�س التعاون العربية اإىل االأف�صل.

وقد مرت �صناعة النفط يف مملكة البحرين بالعديد من املراحل:

1925

1929

1932

1934

1936

1936

1936

1945

1959

1966

1979

1985

1997

2005

2008

2009

2009

2010

2015

2016

 حكومة البحرين متنح اأول امتياز للتنقيب عن النفط يف 

البحرين )2 دي�شمرب(.

 تاأ�شي�ص �شركة نفط البحرين املحدودة )بابكو( وت�شجيلها 

يف )اأوتاوا( بكندا )11 يناير(.

 تدفق النفط بكميات جتارية من البئر رقم 1 )1 يونيو(، 

ومن البئر رقم 2 )25 دي�شمرب(.

 ت�شدير اأول �شحنة من النفط اخلام البحريني على منت 

ال�شفينة )اإل�شيغوندو( اإىل اليابان )7 يونيو(.

 افتتاح م�شنع تكرير النفط )12 يوليو(.

 تاأ�شي�ص �شركة )كالتك�ص( من قبل �شركة )�شوكال( 

و�شركة )تك�شاكو( بالت�شاوي.

 �شركة )بابكو( املحدودة ت�شبح مملوكة بالكامل )بن�شبة 

100%( �شركة فرعية ل�شركة )كالتك�ص(.

 مد اأنابيب النفط من اململكة العربية ال�شعودية مل�شنع 

التكرير يف مملكة البحرين؛ لتكرير جزء من النفط 

ال�شعودي.

 افتتاح اأول حمطة يف اخلليج لتوليد الكهرباء تعمل 

بالغاز الطبيعي يف اجلفري )30 اأبريل(.

 بداية اإنتاج النفط من حقل )اأبو�شعفة( البحري )حقل 

م�شرتك بني البحرين وال�شعودية(.

 تاأ�شي�ص �شركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز(، وكذلك 

تاأ�شي�ص �شركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات )جيبك(.

 تاأ�شي�ص �شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات )بافكو(.

 حكومة البحرين تتملك بالكامل )بن�شبة 100%( م�شنع 

التكرير )امل�شفاة(.

 �شدور املر�شوم باإن�شاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، 

ويف عام 2007 مت تاأ�شي�ص ال�شركة القاب�شة لتكون الذراع 

ال�شتثماري والتطويري للهيئة الوطنية للنفط والغاز.

 تاأ�شي�ص �شركة تو�شعة �شركة غاز البحرين الوطنية.

 تاأ�شي�ص �شركة تطوير للبرتول.

 تاأ�شي�ص �شركة زيت الأ�شا�ص للت�شحيم.

 تاأ�شي�ص �شركة �شكوجن جلف بتكم كريرز.

 تاأ�شي�ص �شركة البحرين للغاز امل�شال.

 متلك ح�شة كل من �شركة اأوك�شيدنتال الأمريكية و�شركة مبادلة 

الإماراتية يف م�شروع تطوير حقل البحرين. وقد اأ�شبحت �شركة 

تطوير للبرتول مملوكة بالكامل حلكومة مملكة البحرين.

تـــاريـــخ 
الـنـفــط 

بالــبـحـريـن
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