
العمل  نيدام(  )بال�ست  الهولندية  ال�سركة  وبداأت 

الأربعاء  يوم  يف  اجل�سر  افتتاح  ومت  البناء،  يف  الفعلي 

26 نوفمرب 1986م بح�سور رفيع متثل يف املغفور اهلل 

ال�سيخ عي�سى بن �سلمان  ال�سمو  باإذن اهلل تعاىل �ساحب 

اآل خليفة الأمري الراحل، واملغفور له باإذن اهلل تعاىل خادم 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  فهد  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

خادم  لذكرى  وتخليًدا  الكربى  ال�سقيقة  جلهود  وتكرمًيا 

ج�سر  ا�سم  الراحل  الأمري  اأطلق  فقد  ال�سريفني،  احلرمني 

متانة  ميثل  الذي  ال�سامخ  ال�سرح  هذا  على  فهد  امللك 

بناء  تعزيز  على  البلدين  وحر�ص  الأخوية،  العالقات 

العالقات بني ال�سعبني ال�سقيقني، ويوؤكد امل�سري امل�سرتك.

فقد عزز ج�سر امللك فهد الروابط الجتماعية، واحلركة 

ا�ستتباب  يف  و�ساهم  التنموية،  والنه�سة  القت�سادية، 

بالطمئنان  وال�سعور  ال�سامل،  الأمن  مفهوم  وتر�سيخ 

العربية  اململكة  الكربى  وال�سقيقة  الغالية  مملكتنا  بني 

اأ�سهم ب�سكٍل مبا�سر يف التحولت  ال�سعودية، الأمر الذي 

على  وانعكا�سها  اليومية  احلياة  اليوم يف  ن�سهدها  التي 

جمل�ص  دول  واأبناء  خا�ص،  ب�سكل  ال�سقيقني  ال�سعبني 

الأ�سعدة  خمتلف  يف  عام،  ب�سكل  اخلليجي  التعاون 

مل  التي  وال�سيا�سية،  والأمنية  والقت�سادية  الجتماعية 

نعرفها قبل افتتاح هذا ال�سرح التاريخي احل�ساري. 

امل�سافرين  لنقل  حيوًيا  ع�سًبا  اجل�سر  ويعترب 

من  مراحل  عدة  �سهد  وقد  الجتاهني،  يف  والب�سائع 

ال�ستيعابية من حيث  لزيادة طاقته  التطوير والزدهار 

التخلي�ص اجلمركي،  امل�سافرين والعبور ومنطقة  حركة 

العالقات  منو  مراحل  من  مرحلة  كل  متطلبات  ليواكب 

بني اجلانبني بخطط ق�سرية وطويلة الأمد بهدف حتقيق 

مع  متا�سًيا  الجتاهني،  يف  واحلركة  التنقل  ان�سياب 

وتبذل  ال�سقيقني،  البلدين  يف  احلكيمة  القيادة  تطلعات 

املحافظة  يف  جهودها  فهد  امللك  جل�سر  العامة  املوؤ�س�سة 

على هذا ال�سرح وتطويره مبا يخدم النمو املطرد ورفع 

كفاءة الأداء يف �سبيل الت�سهيل على امل�سافرين والعابرين 

القطاعات  جلميع  وامل�ساندة  والدعم  اخلدمات  وتقدمي 

الأمنية والإجرائية للو�سول اإىل الأهداف املن�سودة.

وياأتي م�سروع ج�سر امللك حمد، اجل�سر الثاين املزمع 

تنفيذه يف القريب العاجل باإذن اهلل، لريبط وثائق وُعرى 

التاريخية  العالقات  لتمتني  وتتويًجا  ال�سقيقني،  البلدين 

والتجارية والأمنية �سمن منظومة جمل�ص التعاون لدول 

اخلليج العربي، بف�سل اهلل �سبحانه وتعاىل، ثم توجيهات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  �سيدي  وحر�ص 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سيدي  واأخيه 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

ال�سقيقة، 

التنقل  يف  نوعية  نقلة  ي�سكل  الذي  امل�سروع  هذا 

واحلركة ي�سم وفًقا لت�سميمه املبدئي م�سارات لل�سيارات 

و�سكك احلديد، ليكون رافًدا ح�سارًيا يتما�سى مع متطلبات 

والب�سائع،  امل�سافرين  عبور  ت�سهيل  يف  احلديث  الع�سر 

وزيادة التبادل التجاري، والزدهار القت�سادي، وتوثيق 

لتقدم  ويوؤ�س�ص  الواحد،  والتاريخ  امل�سرتك  امل�سري 

العالقات بني ال�سقيقتني ودول جمل�ص التعاون. 

من  الذي  حمد،  امللك  جل�سر  الطموح  امل�سروع  هذا 

املاأمل اأن ي�ستكمل يف العام 2027م، بح�سب الت�سريحات 

الر�سمية، �سوف يرفع التوقعات وال�ستثمارات املبا�سرة، 

ال�سقيقتني،  بني  التجاري  التبادل  زيادة  على  ويعمل 

ليعم اخلري والربكة على البلدين ب�سكل عام، واملحافظة 

ال�سمالية ب�سكل خا�ص باإذن اهلل. 

بقلم: علي بن ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور

حمافظ املحافظة ال�صمالية

لم يكن في مخيلة أحد قط قبل حقبة ستينات القرن الماضي وجود جسر يربط يابستي، مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة 
تاريخية،  لفرص  وتحويلها  التحديات  من  يستلهمون  الذين  العظماء  أروقة  في  إال  تدور  ال  العظيمة  األفكار  هذه  فمثل  السعودية،  العربية 
وينظرون بصدٍق وعزيمٍة إلى العمق التاريخي الرابط بين الشقيقتين والبعد االستراتيجي الذي تتمتع به قيادة البلدين الحكيمة، ويعد الجسر 
الوزراء الموقر، األمر الذي  التي جنيناها من فكر سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس  الثمار الطيبة  إحدى 
يمثل إيماًنا من سموه بأهمية تعزيز وتوثيق وربط العالقات التاريخية الممتدة عبر قرنين من الزمان بين البلدين والشعبين الشقيقين، ويجسد 

المصير المشترك، والتقارب الحضاري، والمنافع المتبادلة القائمة على التكافؤ واألخوة. 
وكان سموه قد أطلق العنان لفكرة بناء الجسر عام 1965م أثناء زيارة سموه الرسمية للشقيقة الكبرى، حيث التقى سموه مع المغفور له 
بإذن اهلل تعالى الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي بارك الفكرة ووجه إلى تشكيل لجنة 
مشتركة بين البلدين لدراسة إمكانية تنفيذ المشروع، وأكمل المشوار بعده المغفور له بإذن اهلل تعالى الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود 

حيث أكمل االستشاريون والفنيون دراسة المشروع.
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علي بن ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور

ِجْسَرا »فهد وحمد« من تاريخ مشترك إلى مستقبل مشرق
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اململكة  يربط  الذي  فهد  امللك  ج�سر  ُيعد 

العربية ال�سعودية مبملكة البحرين من اأطول 

اأكرث  اأنه  كما  الأو�سط،  ال�سرق  يف  اجل�سور 

اإن�سائه  كلفة  بلغت  اإذ  تكلفة،  العامل  ج�سور 

564 مليون دولر، و يف الوقت ذاته ُيعد من 

اأهم املنافذ على م�ستوى دول اخلليج العربي 

ال�ساحنات،  امل�سافرين وعبور  من حيث كرثة 

على  الكربى  احل�سارية  املنجزات  من  وُعّد 

الع�سر  يف  املنطقة  يف  املعماري  ال�سعيد 

احلايل.

ي�سل  عاملًيا  الأهم  البحري  اجل�سر  هذا 

فيه  التفكري  ا�ستغرق  اإذ  الياب�سة،  طريف  بني 

وا�ستغرق  عاًما،   25 له  الالزمة  والدرا�سات 

ويبلغ  ال�سنة،  ون�سف  �سنوات  اأربع  تنفيذه 

طول اجل�سر نحو خم�سة وع�سرين كيلومرًتا، 

منطقة  جنوب  العزيزية  منطقة  من  ويبداأ 

اخلرب اىل منطقة البديع يف البحرين. 

كيلومرًتا   25 نحو  اجل�سر  طول  يبلغ 

وبعر�س 23.2 مرت. افتتح اجل�سر ر�سمًيا يف 

25 نوفمرب 1986، واأ�سهم يف حتقيق العديد 

للبلدين  والجتماعية  القت�سادية  الفوائد  من 

ال�سقيقني؛ ال�سعودية والبحرين، وكذلك لدول 

جمل�س التعاون اخلليجي. 

ويف يناير 2019 اأعلنت املوؤ�س�سة العامة 

الذين  امل�سافرين  عدد  اأن  فهد  امللك  جل�سر 

من  اأكرث  بلغ  عاًما   32 خالل  اجل�سر  عربوا 

382 مليون م�سافر، مبعدل 74،000 م�سافر 

اأعلى  اجل�سر  �سجل  نف�سه  العام  ويف  يومًيا، 

رقم عبور منذ افتتاحه يف 1986، اإذ بلغ عدد 

ج�سر  طريق  عن  العام 2019  امل�سافرين يف 

امللك فهد 2،918،993 م�سافًرا. 

تعود فكرة اإن�ساء اجل�سر اإىل عام 1965، 

امللك  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  قام  عندما 

اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  في�سل 

ال�سمو  �ساحب  با�ستقبال  ال�سعودية  العربية 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  ال�سيخ 

وقد  ال�سرقية،  للمنطقة  زيارة  خالل  الوزراء 

اأبدى ال�سيخ خليفة رغبته يف بناء ج�سر يربط 

عليه  وافق  الذي  الأمر  بالبحرين،  ال�سعودية 

امللك في�سل واأمر بت�سكيل جلنة م�سرتكة بني 

الدولتني لدرا�سة اإمكانية تنفيذ م�سروع ج�سر 

يربط بني البلدين. 

وبعد تويل املغفور له باإذن اهلل امللك خالد 

اأكمل  ال�سعودية  يف  احلكم  عبدالعزيز  بن 

امل�سروع،  درا�سة  والفنيون  ال�ست�ساريون 

على  عبدالعزيز  بن  خالد  امللك  وافق  ثم  ومن 

اإن�ساء اجل�سر، وقد بداأ العمل الر�سمي 1981 

بالتوقيع مع ال�سركة الهولندية بال�ست نيدام 

يوم 29  الفعلي  العمل  وبداأ  اجل�سر،  بناء  يف 

قاعدة  اأول  تثبيت  ومت   ،1981 عام  �سبتمرب 

الأحد 27 فرباير  من قواعد اجل�سور يف يوم 

1982، بينما مت افتتاح اجل�سر يوم الأربعاء 

 .26 /11 /1986

مكعب  مرت  األف   345 اجل�سر  ي�سمل 

اخلر�سانة  من  طن  األف  و25  الإ�سمنت،  من 

م�سبق  الفولذ  من  طن  اآلف  و10  امل�سلحة، 

اإن�ساءات  ا�ستخدمت يف  الإجهاد، وهي كميات 

والتج�سريات،  الأ�سا�سية  والقواعد  الركائز 

خالل  رفعت  التي  الرتبة  جمموع  بلغ  كما 

الإن�ساءات حوايل 9.5 مليون مرت مكعب.

من  الواحد  الكيلومرت  تكاليف  وبلغت 

مليون   68 للج�سر  املكّونة  الركامية  ال�سدود 

واحدة  دعامة  لتثبيت  ا�ستخدم  كما  ريال. 

باجل�سر 6 كيلومرتات من املواد اجلوفية و9 

اآلف عينة و16 األف جتربة وعملية خمتربية 

وو�سل  النتائج،  لت�سجيل  �سفحة  اآلف  و8 

باجل�سر  ا�ستخدمت  التي  العاملة  القوى  عدد 

ال�سنوات  خالل  التنفيذ  عمليات  ذروة  يف 

الأربع 1500عامل يف البحرين.

�سياحًيا  الو�سطية طابًعا  ت�سفي اجلزيرة 

على اجل�سر؛ ب�سبب املرافق الرتفيهية املنوعة 

للزائرين.  مق�سًدا  جتعلها  التي  ت�سّمها  التي 

�سكل  تتخذ  التي  ال�سناعية  اجلزيرة  وتقع 

يف  ركامية،  �سدود   4 من  واملكونة  ال�ساعة، 

املحبو�سة  الأنفا�س  يعيد  ما  اجل�سر،  منت�سف 

للعابرين، اإذ حتيط بها املياه وي�سل عمقها يف 

بع�س الأماكن اإىل 12 مرًتا. 

مق�سد  باأنها  ال�سناعية  اجلزيرة  تتميز 

ال�سياح من كال اجلانبني، اإذ تتكّون من جزءين 

مربعة،  كيلومرتات  �ستة  منهما  كل  م�ساحة 

ت�سم مطاعم متنوعة وحمالت تاأجري ال�سيارات 

ل�سركات  ومكاتب  �سفريات  ومكاتب  وبنوًكا 

اإىل قاعة ال�سيوف، كما  الت�سالت، بالإ�سافة 

لزوار  متنزًها  تعد  التي  ت�ستمل على احلديقة 

اجلزيرة. 

كما اأ�سهمت اخلدمات التي وفرتها موؤ�س�سة 

اجلانبني،  على  احلركة  �سهولة  يف  اجل�سر 

وتتمثل يف �سق طريقني على جانبي اجلزيرة 

�سّمما للم�ساعدة على �سهولة و�سرعة التدفق 

ال�سروري، هذا بالإ�سافة اإىل معابر ل�سيارات 

املخ�س�سة  ال�سيارات  عن  تف�سلها  الركاب 

لل�سحن. وهناك جمموعة من الأبنية وجمزاآت 

علوية لت�سهيل حركة ال�سري واملرور، ومناطق 

لوقوف ال�سيارات ومعابر للم�ساة. 

اجلزيرة  يف  يوجد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

احلكومية  لالإدارات  مكاتب  ال�سناعية 

و�سالح  العام  والأمن  واجلوازات  واجلمارك 

العامة  الإدارة  واأبنية  املدين،  والدفاع  احلدود 

ومعمل  املرافقة،  واخلدمات  وم�سجد  للج�سر 

القاذورات،  معاجلة  ومعمل  املياه  حتلية 

اإن�ساء  ومت  املروحية.  للطائرات  ومهبط 

لإي�ساح  باجلانبني  املعلومات  مركزي 

اإن�ساء اجل�سر ومراحله  املعلومات املوثقة عن 

والإح�ساءات والأفالم وال�سور واملج�سمات.

وك�سف مدير عام املوؤ�س�سة العامة جل�سر 

امللك فهد املهند�س عماد املحي�سن، يف ت�سريح 

�سابق له، عن حتقيق ج�سر امللك فهد منذ مطلع 

اأعداد  يف  قيا�سًيا  رقًما   2019 اجلاري  العام 

امل�سافرين، كان اآخرها ت�سجيل اأعلى رقم عبور 

اجل�سر  افتتاح  منذ  الجتاهني  يف  للم�سافرين 

عبور  رقم  واأعلى  م�سافًرا،  بـ119،320 

افتتاح  منذ  ال�سعودية  باجتاه  للم�سافرين 

ال�سبت  يوم  م�سافرين  بـ77،003  اجل�سر 

عبور  رقم  واأعلى   ،2019 اأبريل   6 املوافق 

متتالني  ليومني  الجتاهني  يف  للم�سافرين 

بـ228،421 م�سافًرا يومي اجلمعة وال�سبت 

رقم  اأعلى  وثاين  اأبريل 2019،  املوافق 6-5 

عبور للم�سافرين باجتاه البحرين منذ افتتاح 

 5 اجلمعة  يوم  م�سافًرا  بـ59،690  اجل�سر 

اأبريل 2019، وذلك وفق اإح�ساءات جوازات 

ج�سر امللك فهد باجلانب ال�سعودي.

اإن  �سابق  ت�سريح  يف  املحي�سن  وقال 

العام  هذا  من  الأول  للربع  بّينت  املوؤ�سرات 

عن  امل�سافرين  اأعداد  يف   %6 من  باأكرث  زيادة 

امتداد  وهو  املا�سي،  العام  من  نف�سها  الفرتة 

املعدل  بلغ  اإذ  الت�ساعدية،  ال�سنوية  للزيادات 

اليومي للم�سافرين لهذا العام حدود 80 األف 

م�سافر يومًيا، وهو الأعلى منذ افتتاح اجل�سر 

عام 1986.

382 مليون مسافر عبروه خالل 32 عاًما

جسر الملك فهد.. دور متناٍم في تنشيط الحركة التجارية واالقتصادية 

الت�سهيالت  �سركة  اأعلنت 

موؤ�س�سة  من  -املرخ�سة  العقارية 

التنظيم العقاري- طرحها مل�سروع 

وهو  ال�سكني،   »The Lake«

راقية  �سقًقا  ي�سم  مبنى  عن  عبارة 

وع�سرية يف منطقة مدينة حمد، اإذ 

يحتوي على 42 وحدة وي�ستهدف 

العوائل البحرينية.

 The Lake م�سروع  وُيعد 

ل�سركة  ال�سكنية  امل�ساريع  اأول 

مع  متوافًقا  العقارية  الت�سهيالت 

برنامج ال�سكن الجتماعي )مزايا(، 

وهو معتمد من قبل وزارة ال�سكان 

موؤ�س�سة  موافقة  على  وحائز 

امل�ساريع  كاأحد  العقاري  التنظيم 

ل�سرتاطات  امل�ستوفية  العقارية 

قانون التطوير العقاري باململكة.

جعفر  �سرح  جانبه،  من 

العقارات  رئي�س  العريبي 

جميع  اأن  العقارية  بالت�سهيالت 

والت�سطيبات  الإن�سائية  الأعمال 

ت�سميم  ومت  اكتملت،  قد  النهائية 

اجلودة  عالية  مبوا�سفات  املبنى 

مع  وع�سري،  فريد  وب�سكل 

ال�ستعانة مبكتب ا�ست�ساري معتمد 

وذي خربة، كما قام باإن�ساء املبنى 

مقاول �سمن الفئة الأوىل.

م�سروع  اأن  العريبي  وذكر 

The lake ميتاز بوجوده يف اأرقى 
من  بالقرب  حمد  مدينة  مناطق 

اللوزي،  وبالتحديد  الثاين،  الدوار 

اأجواًء هادئة واآمنة لالأ�سر  اإذ يوّفر 

توافر  اإىل  بالإ�سافة  البحرينية، 

والحتياجات  اخلدمات  جميع 

املبنى، مثل  بالقرب من  ال�سرورية 

والأ�سواق  وامل�ست�سفيات  املدار�س 

متعددة  مداخل  مع  التجارية، 

و�سهلة الو�سول.

ي�ستهدف  امل�سروع  اأن  واأ�ساف 

ترغب  التي  البحرينية  العوائل 

راٍق  �سكن  على  احل�سول  يف 

اإذ  املتناول،  يف  وباأ�سعار  ومالئم 

خمتلفة  مناذج   5 امل�سروع  ي�سم 

وع�سرية لل�سقق، وتتكّون كل �سقة 

من اأربع غرف نوم، �سالة وا�سعة، 

و�سرفتني  ردهة  جمهز،  مطبخ 

باإطاللت خمتلفة ومميزة.

املبنى،  مبميزات  يتعلق  وفيما 

ي�سم  امل�سروع  اإن  العريبي  قال 

�سقًقا ذات م�ساحة وا�سعة ومتنوعة 

اإىل  ت�سل  والت�ساميم  الأحجام  يف 

اآمن  مدخل  مع  مربًعا،  مرًتا   171

حمكمة  خا�سة  ومواقف  للمبنى 

ل�سيارات القاطنني، كما ميتاز املبنى 

مع  لال�ستقبال  وا�سع  بهو  بوجود 

مراقبة  وكامريات  وا�سعة  م�ساعد 

للحفاظ على �سالمة القاطنني.

امل�سروع  اأن  العريبي  واأكد 

مع  املبدئي  للحجز  قريًبا  �سُيطرح 

اإمكانية زيارة �سقة العر�س املجهزة 

التفا�سيل  من  وللمزيد  بالكامل، 

@( الإن�ستغرام  ح�ساب  زيارة 

.)tasheelat.business

تبداأ االأ�سعار من 59 األف دينار بحريني ومتوافق مع برنامج ال�سكن االجتماعي

»التسهيالت العقارية« تعلن 
مشروع »The Lake« السكني في مدينة حمد

جعفر العريبي
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ُيعد  فهد  امللك  ج�سر  اأن  كانو  نبيل  الأعمال  رجل  اأكد 

اأكرب اإجناز ح�ساري �سهدته منطقة اخلليج العربي، لفًتا 

اإىل اأن عائلة كانو كانت يف ال�سوق ال�سعودية قبل اإن�ساء 

ودول  البحرين  مع  الَبينية  التجارة  اأنع�س  الذي  اجل�سر 

جمل�س التعاون، اإذ كان لقطاع ال�سيافة ن�سيب الأ�سد من 

النتعا�س.

جمالً  فتح  اجل�سر  اإن  »الأيام«  مع  مقابلة  يف  وقال 

اأو  ال�سعودي  ال�سوق  لدخول  البحريني  للتاجر  كبرًيا 

لكانت  ولوله  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  ال�سترياد 

يلي  وفيما  بطيئة ومعقدة.  والت�سدير  ال�سترياد  عمليات 

ن�س املقابلة:

امل�شاريع  اأهم  من  فهد  امللك  ج�شر  ُيعد   ]

العربية  واململكة  البحرين  مملكة  بني  احل�شارية 

العالقات  تنمية  يف  اجل�شر  اأ�شهم  كيف  ال�شعودية. 

التجارية واالقت�شادية وال�شناعية بني اململكتني؟

�سهدته  ح�ساري  اإجناز  اأكرب  ُيعد  فهد  امللك  ج�سر   •
دولتني  بني  ي�سل  العامل  يف  بحري  ج�سر  واأهم  املنطقة، 

ع�سرية  وو�سيلة  جديدة  و�سل  حلقة  مثل  اإذ  �سقيقتني، 

حلركة النقل والتنقل والتوا�سل بني ال�سعودية والبحرين 

امللك  ج�سر  �سّهل  ولقد  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ودول 

الب�سائع  نقل  من   1986 نوفمرب  يف  افُتتح  الذي  فهد 

ا�ستثمارية  اآفاًقا  وفتح  ال�سقيقني،  البلدين  بني  باأنواعها 

ي�سعنا  التنقل، ول  و�سرعة  ل�سهولة  نظًرا  البلدين  لتجار 

�سوى اأن ن�سكر قيادة البلدين ال�سقيقني على هذا امل�سروع 

ال�سرتاتيجي احل�ساري الذي ُيعد نقلة نوعية على �سعيد 

امل�ساريع الكربى يف املنطقة.

الأ�سقاء ال�سعوديون ا�ستفادوا من النفتاح القت�سادي 

البحرين،  ال�ستثمارية يف  الت�سريعات  ومتانة  البحريني 

ا�ستثماراتهم  من  للعديد  ا  مقرًّ لتكون  البحرين  فاختاروا 

ا جتارية  بعد افتتاح اجل�سر، كما وجد البحرينيون فر�سً

متعددة يف ال�سعودية، خا�سة اأنها متتلك �سوًقا كبرية.

كان  فقد  كانو،  اأحمد  بن  يو�سف  ملجموعة  وبالن�سبة 

وجودنا يف اململكة العربية ال�سعودية قبل اجل�سر وذلك 

يف غ�سون عام 1949، عندما بداأ العم عبداهلل علي كانو 

ال�سعودية  العربية  اململكة  �سوق  دخول  يف  م�سواره 

وتاأ�سي�سه ملكاتب �سركة يو�سف بن اأحمد كانو يف املنطقة 

يف  جتاري  وح�سور  مكاتب  اإىل  ذلك  تطور  ثم  ال�سرقية، 

الريا�س واملنطقة الغربية.

واأ�سرع  اأ�سهل  احلركة  اأ�سبحت  اجل�سر  افتتاح  ومع 

من  �سّرع  ما  ال�سرقية،  املنطقة  يف  مكاتبنا  اإىل  للو�سول 

وترية العمل و�سمح لنا بالوجود ب�سكل دائم يف مكاتبنا يف 

التجارية مع الإخوة  البلدين، كما زاد من متانة عالقاتنا 

التجار وال�سركات التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية، 

من خالل ا�ستمرار الزيارات املتبادلة.

البحرين  االأعمال يف  ا�شتفادة قطاع  [ ما مدى 

اأثرت �شهولة انتقال الب�شائع برًّا  من اجل�شر؟ وهل 

االأ�شواق  يف  واملواد  لل�شلع  االإجمالية  التكلفة  على 

املحلية؟

• ال�ستفادة كبرية، فاجل�سر فتح جمالً كبرًيا للتاجر 
ال�سترياد  اأو  ال�سعودية  ال�سوق  لدخول  البحريني 

عمليات  لكانت  ولوله  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من 

حركة  منو  اأن  كما  ومعقدة،  بطيئة  والت�سدير  ال�سترياد 

ال�سادرات والواردات بني اململكتني رفع من حجم التبادل 

ا�ستفاد  اإذ  العربية،  البحرين ودول اخلليج  التجاري بني 

املنتجات  من  العديد  ا�سترياد  من  البحريني  ال�سوق 

والفواكه  واخل�سروات  وم�ستقاتها  الألبان  مثل  الغذائية، 

من ال�سوق ال�سعودي، ما اأ�سهم يف تنويع ال�سلع املعرو�سة 

تخدم  �سحية  تناف�سية  وجود  على  و�ساعد  البحرين  يف 

امل�ستهلك.

احلركة  على  للج�شر  كبري  تاأثري  من  هل   ]

ال�شياحية بني البلدين؟ وهل االإجراءات املتبعة اأ�شهمت 

يف ت�شجيع تدفق املواطنني والعائالت اخلليجية بني 

دول جمل�س التعاون؟

اإ�سهاًما كبرًيا جًدا  اأ�سهم  اأن اجل�سر  فيه  مما ل �سك   •
دخول  �سّهل  فاجل�سر  البحرين،  يف  ال�سياحة  تن�سيط  يف 

من  الأ�سقاء  ومعهم  البحرين  اإىل  ال�سعوديني  الأ�سقاء 

»الفنادق  ال�سيافة  قطاع  فانتع�س  التعاون،  دول جمل�س 

وت�سهد  كذلك،  التجزئة  قطاع  وا�ستفاد  لدينا  واملطاعم« 

بف�سل  ملحوًظا  تنامًيا  البلدين  بني  ال�سياحة  حركة 

بالدخول  يتعلق  فيما  البلدان  اتخذها  التي  الإجراءات 

واخلروج عرب ج�سر امللك فهد، ومنها القرار ال�سادر عام 

ال�سفر، وال�سماح لل�سعوديني  2003 بعدم ختم جوازات 

والبحرينيني بالدخول يف كال الجتاهني ببطاقات الهوية.

وي�سّكل الأ�سقاء اخلليجيون الن�سبة الأهم والأكرب من 

زوار مملكة البحرين، اإذ متتلك جمموعة يو�سف بن اأحمد 

وتتابع  البحرين،  يف  الفندقية  امل�ساريع  يف  اأ�سهًما  كانو 

اأهمية  مدى  وتعلم  كثب  عن  املحلي  ال�سياحي  القطاع 

اجل�سر يف خدمة القطاع ال�سياحي.

وعلى ال�سعيد الأ�سري، فاجلميع يعلم اأوا�سر الرتابط 

العائلي بني اأبناء دول جمل�س التعاون اخلليجي، وا�ستطاع 

تربط  التي  الأ�سرية  العالقات  اأوا�سر  يعزز  اأن  اجل�سر 

الطريق  و�سّهل  واخلليجيني،  بالبحرينيني  ال�سعوديني 

وال�سعودية  البحرين  يف  الدار�سني  الطلبة  من  للعديد 

والراغبني يف العمل والدرا�سة.

[ ُتعد اململكة العربية ال�شعودية ال�شريك االأول 

هو  ما  اأعمال،  رجل  كونك  اقت�شادًيا.  للبحرين 

والتجارية  االقت�شادية  العالقات  لتطوير  منظورك 

بني البلدين ال�شقيقني حا�شًرا وم�شتقبالً؟

ال�سوق  اإىل  كانو  اأحمد  بن  يو�سف  جمموعة  تنظر   •
اأنها الأهم على الإطالق يف املنطقة، ولقد  ال�سعودية على 

مّكن اجل�سر مملكة البحرين من ت�سهيل وتو�سيع وتنويع 

ال�سعودية  العربية  اململكة  مع  التجاري  التبادل  حركة 

التجاريني للبحرين، ويتطلع  ال�سركاء  اأكرب  اأحد  بو�سفها 

اجل�سر  م�سروع  من  النتهاء  اإىل  اململكتني  يف  املواطنون 

بني  التجاري  التبادل  لزيادة  حمد«  امللك  »ج�سر  الثاين 

نقل  عملية  وت�سهيل  الزوار  اأعداد  وم�ساعفة  البلدين، 

الب�سائع.

البَينية  التجارة  تنمية  على  اجل�شر  اأثر  كيف   ]

التي  القطاعات  اأهم  وما  التعاون؟  جمل�س  دول  مع 

ا�شتفادت منه؟

• ل �سك اأن جميع القطاعات ا�ستفادت ب�سكل اأو باآخر 
من ج�سر امللك فهد، فدخول الأ�سقاء من ال�سعودية واخلليج 

اأن  واأرى  منوه.  يف  واأ�سهم  البحريني  القت�ساد  اأنع�س 

قطاع ال�سيافة كان له ن�سيب الأ�سد من النتعا�س، وكذلك 

قطاعات التجزئة وال�سحن والأغذية.

نخل�س اىل القول اإن ج�سر امللك فهد اأ�سهم ب�سكل فّعال 

يف دفع عجلة التنمية القت�سادية ململكة البحرين وزيادة 

القت�سادية  روابطها  وتقوية  القت�سادي،  هيكلها  تنويع 

مع اململكة وبقية دول املجل�س، كما اأ�سهم يف جعل امل�ستقبل 

القت�سادي ململكة البحرين اأكرث اإ�سراًقا.

فاطمة �سلمان: 

الذي  فهد  امللك  ج�سر  اأن  الأمني  خالد  العمال  رجل  اأكد 

اأهم  من  ُيعد  ال�سعودية  العربية  واململكة  البحرين  يربط 

امل�ساريع التنموية، وهو �سرح من �سروح التنمية الجتماعية 

كما  الثامن،  العقد  منت�سف  يف  اإجنازها  مت  التي  والقت�سادية 

عّد خطوة رائدة ومتميزة على �سعيد تنمية وتطوير العالقات 

القت�سادية والتجارية، لي�س بني البلدين ال�سقيقني فقط، بل على 

م�ستوى دول جمل�س التعاون ب�سكل عام.

التفاقية  ب�ساأن  للج�سر  الكبري  الإ�سهام  اىل  اأ�سار  كما 

اأوجدت  والتي  التعاون،  جمل�س  دول  بني  املوحدة  القت�سادية 

وتطوير  لتنمية  والتنظيمية  القانونية  والأداة  ال�سلبة  القاعدة 

التعاون القت�سادي والتجاري بني دول املجل�س، م�سيًفا اأن اإقامة 

ج�سر امللك فهد قد ج�ّسد الأداة التنفيذية ووّفر البنية الأ�سا�سية 

ال�سرورية لتعزيز التعاون القت�سادي، وت�سهيل حركة ان�سياب 

ال�سلع والب�سائع وو�سائل الإنتاج الأخرى بني دول املجل�س.

وعن الآثار الإيجابية جل�سر امللك فهد يف املجال القت�سادي 

منافع  اأن  مفادها  اأ�سا�سية  حقيقة  جانبه  من  اأكد  والتجاري، 

يربط  اللذين  ال�سقيقني  البلدين  كال  على  تعود  اجل�سر  وفوائد 

بينهما اجل�سر ب�سكل خا�س، وكذلك دول جمل�س التعاون ب�سكل 

عام.

التجارة البينية

اأن  الأمني  اأكد  فهد،  امللك  جل�سر  الإيجابية  الآثار  اأهم  وعن 

ودول  ال�سقيقني  البلدين  بني  التجارة  زيادة  يف  اأ�سهم  اجل�سر 

جمل�س التعاون، وذلك عرب توفري البنية الأ�سا�سية حلركة ال�سلع 

والب�سائع، وبالتايل ت�سهيل حركة ال�سلع والب�سائع وانخفا�س 

�سادرات  ارتفعت  فمثالً،  وال�سحن.  والنقل  املوا�سالت  تكلفة 

و14.3  دينار  مليون   25.7 ال�سعودية  اىل  البحرين  وواردات 

مليون دينار يف عام 1987 اىل 102.9 مليون دينار و80.8 

نف�سه،  الوقت  ويف  التوايل،  على   1999 عام  يف  دينار  مليون 

التعاون  جمل�س  دول  اىل  البحرين  وواردات  �سادرات  ارتفعت 

 1987 عام  يف  دينار  مليون  و33.9  دينار  مليون   45.3 من 

اىل 180.8 مليون دينار و132.2 مليون دينار يف عام 1999 

على التوايل.

التجارة العابرة واإعادة الت�صدير

التجارة  حركة  تن�سيط  يف  اأ�سهم  »اجل�سر  قائالً:  واأو�سح 

جمل�س  دول  وبقية  البحرين  بني  الت�سدير  واإعادة  العابرة 

التجارة  قيمة  ارتفعت  فقد  الأخرى(،  العامل  )ودول  التعاون 

العابرة من جميع املنافذ )اجلوية والبحرية والربية( من 8.6 

عام  يف  دينار  مليون   78.3 اىل   1987 عام  يف  دينار  مليون 

مليون   11.5 من  ال�سادرات  اإعادة  قيمة  ارتفعت  كما   ،1999

دينار يف عام 1987 اىل 36 مليون دينار يف عام 1999«.

اال�صتثمار وال�صياحة 

اأما من ناحية ال�ستثمار، فقد اأكد الأمني اأن اجل�سر اأ�سهم يف 

زيادة تدفق ال�ستثمارات املبا�سرة بني دول املجل�س ب�سكل عام، 

وبني مملكة البحرين واململكة العربية ال�سعودية ب�سكل خا�س، 

�سياحية  كمدينة  البحرين  درة  م�سروع  ذلك  على  مثال  وخري 

متكاملة.

الأفراد  انتقال  �سّهل حركة  قد  اأن اجل�سر  اإنكار  كما ل ميكن 

و�سياحة  املجل�س  دول  بني  العائلية،  وخا�سة  ال�سياحة،  بهدف 

املعار�س واملوؤمترات، فمثالً، بلغ عدد القادمني اىل مملكة البحرين 

البحرينيني(  ي�سمل  )ل  �سخ�س  مليون   2.6 اجل�سر  طريق  عن 

القت�سادية  احلركة  اإنعا�س  يف  اأ�سهم  وقد   ،1999 عام  يف 

والتجارية والفندقية.

وتن�سيط حركة  الروابط  تعزيز  اأ�سهم يف  اجل�سر  باأن  علًما 

وتنمية  تطوير  وبالتايل  والب�سائع،  وال�سلع  لالأفراد  النتقال 

املطارات  يف  احلركة  تن�سيط  يف  اأ�سهم  فقد  املوا�سالت،  قطاع 

والعابرين،  واملغادرين  القادمني  امل�سافرين  حركة  زيادة  عرب 

املتعلقة  الأن�سطة  يف  املوا�سالت  قطاع  تنمية  اىل  بالإ�سافة 

بنقل الأفراد امل�سافرين وحركة نقل الب�سائع وال�سحن بني دول 

املجل�س والدول املجاورة.

�سوق العمل والعقار 

من جانب اآخر، اأ�سار اىل اأن اجل�سر، نتيجة ل�سهولة و�سرعة 

انتقال الأفراد عليه، اأ�سهم يف ات�ساع رقعة �سوق العمل وبالتايل 

حركة وانتقال اخلربات والتخ�س�سات بني دول املجل�س، خا�سة 

هذا  يف  املجل�س  دول  اتخذتها  التي  والإجراءات  ال�سيا�سات  مع 

ال�سدد.

ورجال  لالأفراد  النتقال  حركة  ت�سهيل  اأن  »كما  ويوا�سل 

العقارات  على  الطلب  زيادة  يف  مبا�سر  ب�سكل  اأ�سهم  الأعمال 

تو�ّسع  وبالتايل  ال�سكن،  اأو  ال�ستثمار  بهدف  وذلك  والأرا�سي؛ 

قطاع البناء والت�سييد. فمثالً، بلغت قيمة التداول يف العقارات 

وذلك  عام 1999؛  دينار يف  مليون  حوايل 120  البحرين  يف 

بهدف ال�ستثمار وال�سكن«.

قطاع الكهرباء واملاء واخلدمات

يف ال�سياق ذاته، اأ�سار الأمني اىل م�ساألة الكهرباء واملاء التي 

اأ�سبحت ُتعد من ال�سلع التي تخ�سع ملعايري التجارة الدولية من 

حيث ال�سترياد والت�سدير، اإذ اإن ج�سر امللك فهد �سوف ي�سهم يف 

ت�سهيل ذلك، خا�سة من حيث الربط الكهربائي بني دول املجل�س 

الذي هو يف مراحله النهائية، م�سيًفا اأن زيادة احلركة التجارية 

وتب�سيط  الأعمال  ورجال  لالأفراد  النتقال  حركة  وت�سهيل 

اإيجاًبا يف  اإجراءات النقل وال�سحن لل�سلع والب�سائع �سينعك�س 

تنمية قطاع اخلدمات يف دول جمل�س التعاون، وهذا �سيكون له 

مردود يف تعظيم القيمة امل�سافة جل�سر امللك فهد وتوفري فر�س 

عمل لأبناء دول جمل�س التعاون.

عالمة  فهد  امللك  ج�سر  اأن  الأمني  راأى  حديثه،  ختام  ويف 

التعاون،  متميزة يف امل�سرية اخلرية للتعاون بني دول جمل�س 

�سيا�سات  جت�سيد  يف  ي�سهم  و�سوف  اأ�سهم  اقت�سادي  و�سرح 

احلرة،  التجارة  منطقة  لإقامة  التعاون  دول جمل�س  واإجراءات 

وبالتايل  القت�سادي،  الندماج  ثم  اجلمركي،  الحتاد  ثم  ومن 

الوحدة القت�سادية اخلليجية.

خالد األمين: جسر الملك فهد وّفر البنية
 األسـاسـيـة لـتـقــويــة الـتـعــاون االقتـصــادي الخلـيـجـي

 نبيل خالد كانو: جـسـر الـمـلك فــهـد أكــبـر
 إنــجـاز حضاري شهدته منطقة الخـلـيـج الـعربي

خالد االأمني

اأ�صهم يف تعزيز 

التجارة الَبينية 

واال�صتثمار 

وال�سياحة بني دول 

التعاون



الـفـضـالــة: هــدفـنـا 

خلـق جــيــٍل واٍع بـأهـمـيـة 

الحـفـاظ عـلـى الـبـيــئــة
اأكدت مدير عام بلدية املنطقة ال�شمالية ملياء الف�شالة اأن البلدية اتخذت �شعار »ال�شراكة 

الأهداف  من  براجمها جمموعة  �شمن  وو�شعت  التنموية،  روؤيتها  لتحقيق  هدًفا  املجتمعية« 

ال�شتدامة  اأ�شا�س  على  قائم  �شامل  بلدي  عمل  يف  الطموحة  لروؤيتها  املحققة  ال�شرتاتيجية 

وال�شراكة املجتمعية عرب اإطالق العديد املبادرات التوعوية، معربة عن اأملها يف ا�شتمرار دعم 

املجتمع واحت�شانه وم�شاركته الفاعلة يف جميع املبادرات.
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بلدية الشمالية.. مبادرات طموحة لتعزيز الشراكة مع المجتمع

احلملة الوطنية التوعوية

 »ال�شمالية نبيها حلوة ونظيفة« 

وقالت يف ت�صريح لـ»الأيام«: »اإن 

�صعار  اأطلقت  ال�صمالية  املنطقة  بلدية 

)ال�صمالية.. نبيها حلوة ونظيفة( يف 

هذا العام، والتي ترتكز ب�صكل مبا�صر 

واملجل�س  البلدية  بني  ال�صراكة  على 

ر�صالة  وحتمل  واملجتمع،  البلدي 

هدفها خلق جيٍل واٍع باأهمية احلفاظ 

على  للحفاظ  والقوانني  الأنظمة  على 

جمال املناطق والبيئة«. 

كما تهدف اإىل زيادة الوعي بالآثار 

ال�صلبية الناجتة عن املخالفات البلدية 

الع�صوائية  املظالت  مثل  املختلفة 

ب�صكل  العامة  الطرق  واإ�صغال  وحجز 

ترخي�س،  دون  والبناء  قانوين،  غري 

والإعالنات املخالفة وامل�صوهة للمنظر 

وترك  اجلائلني،  والباعة  العام، 

الأنقا�س  ورمي  املهملة،  ال�صيارات 

املخالفات  تلك  اآثار  وبيان  وغريها، 

على املجتمع والبيئة.

�صت�صمر  احلملة  اأن  اإىل  واأ�صارت   

اجلاري،  العام  من  دي�صمرب  �صهر  اىل 

للمنطقة  العام  املنظر  على  وتركز 

من  بالتقليل  �صمولية،  اأكرث  ب�صكل 

ون�صر  البلدية،  املخالفات  ن�صبة 

واآثارها  بال�صلوكيات اخلاطئة  الوعي 

الأهداف  مع  ين�صجم  مبا  ال�صلبية، 

وزارة  لروؤية  املحققة  ال�صرتاتيجية 

الأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط 

بلدي  عمل  يف  الطموحة  العمراين 

ال�صتدامة  اأ�صا�س  على  قائم  �صامل 

وال�صراكة املجتمعية.

املنطقة  بلدية  عام  مدير  واأكدت 

تنفيًذا  تاأتي  احلملة  اأن  ال�صمالية 

و�صوؤون  الأ�صغال  وزير  لتوجيهات 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

خلف،  عبداهلل  بن  ع�صام  املهند�س 

البلديات  ل�صوؤون  الوزارة  ووكيل 

خليفة  ال  اأحمد  بن  حممد  ال�صيخ 

ب�صرورة تكثيف حمالت التوعية بني 

املوا�صيع  بجميع  واملقيمني  املواطنني 

املتعلقة بال�صاأن البلدي.

تكرمي  »�صيتم  الف�صالة  واأ�صافت 

وذلك  بلدية  دوائر  ثالث  اأف�صل 

بالعيد  البالد  احتفالت  مع  تزامًنا 

جاللة  جلو�س  وعيد  املجيد  الوطني 

العاملني  حتفيز  بهدف  املفدى،  امللك 

وخلق نوع من التناف�س ال�صريف بني 

لختيار  معايري  و�صع  ومت  الدوائر، 

ن�صر  اأهمها  من  والتي  الدوائر،  اأف�صل 

باحلملة،  اخلا�صة  التوعية  املواد 

النظافة  وحمالت  الفعاليات  واإقامة 

وال�صعي لتقليل املخالفات البلدية يف 

الدوائر«.

جمموعات جمتمعية لن�شر الوعي

جميع  ت�صمل  احلملة  اأن  وبينت 

خالل  من  ال�صمالية  املحافظة  دوائر 

البلدي،  املجل�س  اأع�صاء  مع  التعاون 

تهدف  املبادرة  هذه  اأن  واأ�صافت 

جمتمعية  جمموعات  تاأ�صي�س  اىل 

والعمل  البيئي  الوعي  ن�صر  مهمتها 

تطوير  يف  ي�صهمون  بيئيني  كاأمناء 

اأمناء  مل�صروع  امتداًدا  البلدي  العمل 

�صابًقا،  البلدية  د�صنته  الذي  البيئة 

من  عمل  فريق   12 بتكوين  وذلك 

للبيئة  كاأمناء  الدوائر  يف  املتطوعني 

من خالل الع�صو البلدي وممثلني من 

الوعي  ن�صر  التنفيذي، هدفهم  اجلهاز 

املجتمع  موؤ�ص�صات  مع  والتوا�صل 

املدين يف الدائرة وال�صعي اىل الق�صاء 

بالتعاون  البلدية  املخالفات  تلك  على 

مع الأهايل.

»ن�صعى  الف�صالة:  واأو�صحت 

مبادرات  اإىل خلق  امل�صروع  من خالل 

وتوعية  املخلفات  من  للحد  جمتمعية 

الأنظمة  باأهمية احلفاظ على  املجتمع 

اأجل  من  و�صعت  التي  والقوانني 

ال�صالح العام وللحفاظ على البيئة«.

ندوات  عقد  �صيتم  باأنه  واأ�صافت 

وحوارات يف جميع الدوائر مب�صاركة 

التنفيذي  اجلهاز  يف  امل�صوؤولني 

والبيئي  البلدي  بال�صاأن  واملهتمني 

واملقيمني  املواطنني  تعريف  هدفها 

املجتمع  على  املخالفات  تلك  باآثار 

والبيئية واملنظر العام للمنطقة.

عمل  ا�صتمرار  على  اأكدت  كما 

اأع�صاء  مع  بالتعاون  البيئية  احلافلة 

اأوربا�صر،  و�صركة  البلدي  املجل�س 

والتي تتمثل يف حافلة مزودة باأحدث 

جتول  البيئية  واملعلومات  التقنيات 

من  احلملة  فرتة  خالل  والقرى  املدن 

بيئًيا  اأبنائنا  وتثقيف  توعية  اأجل 

واإثارة  البيئة  على  احلفاظ  باأهمية 

بهدف  البيئة،  بالتحديات  اهتمامهم 

النا�صئة  الأجيال  �صلوكيات  تغيري 

البيئة من خالل حمالت توعية  جتاه 

خمتلفة.

مبادرة )يوم العميل( 

مع  التوا�صل  تعزيز  اإىل  وترمي 

املواطنني، ومت تخ�صي�س يوم الأربعاء 

ال�صاعة 8 �صباًحا  اأ�صبوع من  من كل 

املراجعني  ل�صتقبال  �صباًحا   10 اىل 

حتقيًقا  وتاأتي  م�صبقة،  مواعيد  بدون 

و�صوؤون  الأ�صغال  وزارة  لروؤية 

البلديات والتخطيط العمراين الرامية 

من خالل  املواطنني  ال�صتثمار يف  اإىل 

معهم  املختلفة  التوا�صل  قنوات  فتح 

عن  ر�صاهم  م�صتويات  من  يعزز  مبا 

اخلدمات البلدية.

 

مـبادرة )بـيـئـتـنا غري يف �شهـر الـخـيـر( 

ومـبادرة )عـا�شوراء نرتقي(

ا�صتغالل  على  البلدية  عملت 

ر�صالتها  لتو�صيل  الدينية  املنا�صبات 

البيئية لالرتقاء بوعي اجلمهور خالل 

حمرم،  و�صهر  املبارك  رم�صان  �صهر 

فتلك منا�صبات مهمة تتعدد فيها منابر 

ا�صتغالل  وميكن  الديني  اخلطاب 

ال�صلوك  اأمناط  معاجلة  يف  منا�صطه 

البيئي والجتماعي غري الر�صيد. 

»بيئيتا  حملة  انطلقت  هنا،  ومن 

مبنا�صبة  اخلري«  �صهر  يف  غري 

كاأول  املبارك  رم�صان  �صهر  حلول 

ال�صهر  هذا  يف  البلدية  تنفذها  حملة 

ال�صنية  الأوقاف  بني  حقيقي  بتعاون 

واجلعفرية لإ�صافة البعد الديني على 

من  البيئي  البعد  ذات  البلدية  ر�صائل 

خالل رجال الدين القادرين على ن�صر 

وانطالق  واملاآمت،  امل�صاجد  يف  الوعي 

حملة »عا�صوراء نرتقي« يف ن�صختها 

العا�صرة.

ملياء الف�شالة

مبادرة املدار�س

)eco schools( ال�شديقة للبيئة

دعوة مل�شاركة ودعم املجتمع للمبادرات

 وتهدف اإىل تر�صيخ ثقافة �صلوكية �صديقة للبيئة ت�صتهدف تالميذ املدار�س ومب�صاركة املعلمني واإدارة 

املدر�صة لالرتقاء بنظافة املدر�صة و�صورتها اجلمالية والتي تعك�س ال�صورة امل�صرقة ململكة البحرين.

الوعي،  اأكبادنا يف غرز ثقافة  ال�صمالية، ي�صتهدف فلذات  املنطقة  الذي متيزت به  اإن هذا الربنامج 

وقيم احلفاظ على البيئة وتر�صيخ �صلوكيات ح�صارية ا�صتفاد منه حتى اليوم اأكرث من 3200 طالب 

الزيارات  بعد  لدينا.  الفخر  على  تبعث  اأرقام  وهي  وخا�صة،  حكومية  مدر�صة  لـ52  وو�صل  وطالبة، 

امليدانية للمدار�س امل�صاركة يتم عمل تقييم لأداء املدار�س امل�صاركة وفًقا ملعايري الربنامج للتعرف على 

اىل  ي�صل  تقييم  على  التي حت�صل  للمدار�س  الأخ�صر  العلم  البلدية  املدار�س، ومتنح  هذه  تطبيق  مدى 

90%، ويف هذا العام �صاركت 17 مدر�صة يف الربنامج، ح�صلت 4 مدار�س على العلم الأخ�صر، ومت منح 

6 مدار�س على درع التميز نظري حمافظتها على معايري الربنامج وتطبيقه فعليا داخل املدر�صة.

اأن  الدائم، ولأجل هذا ناأمل  نحن على ثقة باملجتمع البحريني وبوعيه واهتمامه وتعاونه 

ي�شتمر دعم املجتمع واحت�شانه وم�شاركته الفاعلة يف جميع املبادرات البلدية والتي من �شاأنها 

عك�س اجلانب احل�شاري الواعي ململكة البحرين.
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