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مهّي�أة  �أ�صبحت  �لهند  �إن  �ل�صعلة  وق�ل 

�لع�مل  �لث�نية يف  �القت�ص�دية  �لقوة  لت�صبح 

بعد �ل�صني، ف�صالً عن تز�يد قوته� �لع�صكرية 

وي�صمل ذلك �لنو�حي �لنووية.

و�مل�صتجد�ت  �لظروف  �أن  �إىل  و�أ�ص�ر 

�لر�هنة �لتي متّر به� منطقة �خلليج �لعربي 

من  حتديًد�  �لبحرين  ومملكة  ع�م،  ب�صكل 

�الأ�صعدة  على  �ملختلفة  �لتحدي�ت  حيث 

�لتغّي�ت  على  عالوة  �الأمنية،  خ��صة  ك�فة، 

و�ملح�ذير  �لعالق�ت،  م�صتوى  على  �الإقليمية 

�أ�صو�ق  تو�جهه  عّم�  �لن�جتة  �القت�ص�دية 

توثيق  �صرورة  على  ت�أكيًد�  ُتعد  �لنفط، 

الأنه�  �لهند؛  مع  �لعالقة  وتدعيم  �لتع�ون 

ق�درة على مو�جهة تلك �لتحدي�ت.

و�أ�ص�ف »�لع�مل �الآن يف مرحلة تر�ّصخت 

فيه �لقن�عة بعدم وجود �لتز�م يف �ل�صي��صة، 

قوة  على  �العتم�د  �إمك�نية  عدم  يعني  م� 

و�حدة فقط ل�صم�ن �صالمة �ملنطقة، وبطبيعة 

�لدول،  �صي��ص�ت  حتدد  �مل�ص�لح  ف�إن  �حل�ل 

مد  ي�صتوجب  م�  �ملو�قف،  لتغي  وتوؤدي 

�جل�صور مع �الأ�ص�س �لف�علة ك�فة«.

وت�بع »يف ظل هذه �لظروف، ت�أتي زي�رة 

ونحن  �لبحرين،  �إىل  �لهند  وزر�ء  رئي�س 

�إدر�ك  على  �حلكيمة  �لقي�دة  ب�أن  ثقة  على 

و�صًع�  تدخر  ولن  �لزي�رة،  هذه  ب�أهمية  ت�م 

لال�صتف�دة منه� من �أجل توثيق �لعالقة �لتي 

ق�ئمة بني  ت�ريخية قدمية  رو�بط  �إىل  ت�صتند 

�لبلدين يف خمتلف �الأ�صعدة و�مل�صتوي�ت، مب� 

فيه� �لثق�فية و�الجتم�عية«.

�لبحرين  بني  �لرو�بط  �أن  �ل�صعلة  و�أكد 

م�صرتكة،  و�مل�ص�لح  مت�صّعبة،  و�لهند 

و�لت�ريخ يوؤكد وي�صهد على ذلك، ومل ي�صبق 

�خلليج  دول  بني  خالف  �أي  هن�ك  ك�ن  �أن 

و�لهند  �لبحرين  بني  للعالقة  �أن  �إال  و�لهند، 

خ�صو�صية متيزه� عن بقية �لدول.

وق�ل: »نحن على ثقة ب�أن �لهند �صتكون 

و�صت�صهد  لق�ص�ي�ن�،  �مل�ص�ندة  �لدولة  د�ئًم� 

�لفرتة �لق�دمة زي�دة مطردة يف حجم �لتب�دل 

موؤهل  �مل�صتوى  هذ�  �أن  خ��صة  �لتج�ري، 

للتع�ون   � �أي�صً �أخرى  فر�س  وهن�ك  لذلك، 

�مل�صرتك على م�صتوى �ملنطقة«.

يف  طويالً  ب�ًع�  �لهند  لدى  �أن  وذكر 

و�ل�صن�ع�ت  و�لبحوث  �لعلمية  �ملج�الت 

على  �لتع�ون  تعزيز  �إىل  ونتطلع  �لفكرية، 

هذ� �مل�صتوى لال�صتف�دة من جتربتهم �لر�ئدة 

و�لعريقة يف تلك �ملج�الت، الفًت� �إىل �أن �ململكة 

تع�ون  �تف�قي�ت  وقعت  �ل�صعودية  �لعربية 

دوالر  ملي�ر   75 على  تزيد  مبب�لغ  موؤخًر� 

لال�صتثم�ر يف جم�ل �لط�قة ب�لهند، وُتعد تلك 

� ذ�ت �أهمية على م�صتوى تعزيز  �ملب�درة �أي�صً

�لتع�ون �خلليجي.

�ص�رة جنيب:

تع�قبت  وقد  �لبحرين،  يف  هن�  ب�أكمله�  ع�ئلتي  »تعي�س 

خم�صة �أجي�ل منذ ثم�نين�ت �لقرن �لت��صع ع�صر، �أي قبل حو�يل 

�أكرث من 100 �صنة«، هذ� م� ق�له رجل �الأعم�ل �لهندي كي�صور 

كيلور�م، م�صًي� �إىل �أن �أجد�ده ج�وؤو� �إىل �لبحرين من كر�ت�صي 

عن طريق �لبحر يف مركب بخ�ري، وقد ��صتغرق �الأمر حو�يل 

10 �أي�م لي�صلو� �إىل هن�، ثم �نتقلو� عرب قو�رب �ل�صي�دين �إىل 

جزيرة �لبحرين �لتي مل تكن �صو�رعه� مر�صوفة �آنذ�ك.

كي�صور �لذي حتدث عرب »�الأي�م« ق�ل �إنه من �جليل �لث�لث، 

و�أو�صح �أن رحلة �لع�ئلة بد�أت عندم� قّرر عدد من �الأفر�د يف 

�لهند �أن �لوقت قد ح�ن للم�صي قدًم� يف حتقيق فر�س �أف�صل، 

و�أخذت ع�ئلتي �خلطوة �الأوىل مع عدد قليل من �الأ�صدق�ء يف 

�إال  ك�ن »خم�طرة« حينه�،  ب�أنه  م� ح�صل  و��صًف�  �لفرتة،  تلك 

�لبلد  هذ�  يف  للعي�س  تنتقل  �أن  ب�أجي�له�  للع�ئلة  �أت�حت  �أنه� 

�جلميل. ويو��صل »قبل �أكرث من 100 �صنة، وحتديًد� يف �لع�م 

وبد�أ  �لبحرين،  �إىل  كيلور�م  ه�ريد��س  جدي  و�صل   ،1910

�لعمل ب�لتع�ون مع �لطو�وي�س يف جم�ل �للوؤلوؤ«.

وك�ن  جًد�،  �صغًي�  �ملك�ن  ك�ن  �لوقت  ذلك  »يف  ويت�بع 

جميع �الأه�يل من �ملو�طنني و�ل�صك�ن يعرفون بع�صهم �لبع�س، 

وك�ن �ل�صك�ن �ملحليون منفتحني جًد� على �لتج�رة �خل�رجية.

�إىل جت�رة �ملو�د �لغذ�ئية،  بد�أ جدي ت�جًر� للوؤلوؤ، و�نتقل 

�الأقم�صة  لبيع  متجًر�  �فتتح  من  �أول  �أنن�  �إىل  �الإ�ص�رة  وجتدر 

و�لدي  من  كل  وج�ء  �لبحرين،  ب�ب  �ص�رع  يف  و�ملن�صوج�ت 

�لهند يف  يف  تعليمهم�  �أنهي�  �أن  بعد  �لبحرين  �إىل  ب�بو  وعمي 

�لع�ئلة  من  �لث�لث  �جليل  من  �أين  يعني  م�   ،1952 �لع�م 

�ملوجودة يف �لبحرين.

وعمي  و�لدي  لكن  كبًي�،  حتدًي�  �الأعم�ل  منو  ك�ن  لقد 

و�صع� حجر �الأ�ص��س لن�، م� �صمح لتج�رتن� ب�لنمو و�الزده�ر 

يف �ل�صوق �لن��صئ«.

يف  بن�  خ��س  �إلكرتوين  متجر  �أول  �فتت�ح  »مت  و�أ�ص�ف 

�خلم�صين�ت من �لقرن �مل��صي، وك�ن ذلك مبنزلة معلمن� �لت�يل، 

طريق  على  لالأقم�صة  متجرن�  �فتتحن�  �صنو�ت،  ب�صع  وبعد 

�ملتنبي، و�لذي ال يز�ل ق�ئًم� حتى �ليوم«.

و�أكد �أنه يف بد�ية �ل�صتين�ت من �لقرن �مل��صي، مت �فتت�ح 

فروع لهم يف دبي، وُتعد تلك عالمة ف�رقة ب�لن�صبة لتج�رتهم، 

�لبحرين يف  �لتو�ّصع خ�رج  �أ�صك�ل  من  �صكل  �أول  ذلك  ك�ن  �إذ 

�نتقلت  �مل��صيني،  �لعقدين  �أنه يف  �إىل  �الأو�صط. و�أ�ص�ر  �ل�صرق 

مثل  �لتج�رية،  �الأعم�ل  من  �أخرى  جم�الت  يف  للعمل  �لع�ئلة 

�ملجوهر�ت و�لعق�ر�ت و�الأجهزة �ملنزلية. 

لدين�  يكون  �أن  ك�ن  �لر�حلني  و�لديه  حلم  �أن  �إىل  و�أ�ص�ر 

�لتعليم  جودة  مدر�صة  مع  ذلك  وقد حتقق  تعليمية،  موؤ�ص�صة 

�لتي ت�أ�ص�صت ع�م 2003.

يف  للعمل  �نتقلو�  �أنهم  �إىل  كيلور�م  لفت  ذلك،  عن  ف�صالً 

وهن�ك  و�حللول،  �الأمن  و�أنظمة  و�لكهرب�ء  �مليك�نيك�  جم�الت 

روؤية لدى �جليل �لق�دم ق�ئمة على طرح �ملزيد و�مل�ص�ركة ب�صكل 

�أكرث فع�لية يف �الأن�صطة �لتج�رية �ملتنّوعة.

يف  ل�صركتن�  �لرئي�صة  �مل�ص�هم�ت  ك�نت  »لط�مل�  وق�ل: 

حتقيق �لنمو �القت�ص�دي جزًء� حيوًي� من �أعم�لن�. نحن نح�ول 

من  �لنج�ح  حتقيق  �إىل  ون�صعى  خمتلفة،  �أ�صو�ق  ��صتك�ص�ف 

تنفتح  �ل�صركة  �لع�ملة، و�لذي يجعل  �لقوى  �ملزيج من  خالل 

على �ملزيد من �لثق�ف�ت«.

وفيم� يتعلق بحي�تهم يف �لبحرين، �أكد �أن �ململكة منفتحة 

�ل�صعب  مع  �لتع�مل  و�صال�صة  �صهولة  وُتعد  �جلميع،  على 

�لبحريني د�ئًم� ج�نًب� جذ�ًب� للغ�ية. 

�لذي  و�لود  �لدفء  على  �لعثور  �ل�صعب  »من  و�أ�ص�ف 

وم�  �لبحرين  ك�نت  لط�مل�  �لع�مل،  مك�ن يف  �أي  هن� يف  نتلق�ه 

ز�لت ترّحب ب�جلميع، وال ميكن �إغف�ل �جل�نب �ملتعلق ب�صهولة 

عظيمة  فر�صة  د�ئًم�  يعطي  �لذي  �لعمل  �صوق  يف  �النخر�ط 

للجميع«. وحول �حلرية �لدينية، �أكد �أن »عمر �ملعبد يف �ملن�مة 

يبلغ حو�يل 200 ع�م، وهو مفتوح جلميع �لذين يتطلعون �إىل 

تقدمي �لتوجيه �لروحي«، الفًت� �إىل �أنهم يحتفلون ب�لعديد من 

�لن��س من  �لعديد من  �ملهرج�ن�ت مثل هويل وديو�يل، وهن�ك 

يوؤكد  �ملن��صب�ت، مب�  تلك  ي�ص�ركون يف  �لذين  �الأدي�ن  خمتلف 

للبحرين.  و�لثق�يف  �لديني  �لت�ص�مح  مدى  بو�صوح  ويظهر 

�صهر  مثل  �الإ�صالمية،  �ملن��صب�ت  خالل  �إنهم  ق�ل  �ملق�بل،  ويف 

�لذي  �ملجل�س  جميعن�  ي�صت�صيف  �الأعي�د،  �أو  �ملب�رك  رم�ص�ن 

نقوم بزي�رته، ويتم �الأمر نف�صه يف �أثن�ء زي�رة ديو�يل، �إذ يقوم 

جميع �أ�صدق�ئن� بزي�رتن�. 

�صمو  ب��صت�ص�فة  ت�صّرفو�  �لع�ئلة  جمل�س  يف  �أنهم  و�أكد 

ويل �لعهد �ل�صيخ �صلم�ن بن حمد �آل خليفة، ووزير �خل�رجية 

�ل�صيخ خ�لد بن �أحمد �آل خليفة، و�ل�صيخ عي�صى بن �صلم�ن �آل 

خليفة، و�ل�صيخ حممد بن �صلم�ن �آل خليفة، جنلي ويل �لعهد، 

م� يوؤكد �إمي�ن �لع�ئلة �مللكية �لبحرينية ب�حلري�ت �لدينية.

وختم كيلور�م حديثه ب�أنهم -ع�ئلة- ب�لفعل حمظوظون 

وي�صّرفهم �أن يعي�صو� يف هذ� �لبلد �جلميل.

مخاطرة رحلة األجداد غّيرت حياتهم 

مؤكًدا أنها انتقلت من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة 

100 عام و5 أجيال من عائلة كيلورام في البحرين

الشعلة: العالقة مع الهند ضمانة اقتصادية

�ل�صبت 23 ذو �حلجة  1440ـ �لعدد 11092 

Saturday 24th August 2019 - No. 1109223

ـة
ايــ

ــــ
عـ

ــر
ب

�شفحات اأ�شب�عية تعنى ب�ش�ؤون املحافظات

رئي�س جمعية جتار ثاتاي هندو:
اأجـــ�اء االأمــــــن واال�شتقــــــرار 

يف البحـرين ت�شجع على اال�شتثمــــار

�أ�ص�د بوب ث�كر رئي�س جمعية جت�ر ث�ت�ي هندو يف �لبحرين 

ب�لت�صهيالت �لتي تتلق�ه� �جل�لية �لهندية يف مملكة �لبحرين، موؤكًد� 

�أن �لتج�ر �لهنود مي�ر�صون جمموعة و��صعة من �الأن�صطة �لتج�رية 

�جل�ذبة  و�لبيئة  و�ال�صتقر�ر  �الأمن  ب�أجو�ء  تتميز  �لتي  �ململكة  يف 

لال�صتثم�ر.

�لهنود  يلق�ه�  �لتي  �ملع�ملة  »�الأي�م«  مع  مق�بلة  يف  وو�صف 

ن�صعر  ونحن  هن�  �لهنود  من  �أجي�ل  تع�ي�صت  وقد  ممت�زة،  ب�أنه� 

ب�ال�صتقر�ر كم� لو كن� يف بلدن� �الأم، م�صًي� �ىل �أن �جل�لية �لهندية 

على  �صجعه�  م�  �ملوقرة،  �حلكومة  من  و�مل�ص�ندة  �لدعم  كل  تلقى 

�لتو�ّصع يف �أن�صطته� �لتج�رية وتنميته�.

�لهندية تخطط لبن�ء معبد كبي بكلفة  �أن �جل�لية  �إىل  و�أ�ص�ر 

1.5 مليون دين�ر، م�صيًد� مبن�خ �حلرية �لدينية يف �ململكة.

وفيم� يلي ن�س �ملق�بلة:

�لهندية،  �جل�لية  ت�ريخ  عن  حتدثون�  �أن  ب�إمك�نكم  هل   .1

وحتديًد� �لهندو�س يف �لبحرين؟

لقد عززت �جل�لية �لهندية رو�بطه� �لعميقة مع مملكة �لبحرين 

منذ ح�ص�رة دملون. ويف ذلك �لوقت ك�ن �لتج�ر �لهندو�س يقومون 

وي�صرتون  �ل�صنني،  مئ�ت  منذ  للمملكة  و�لتو�بل  �حلبوب  بت�صدير 

�للوؤلوؤ من �لبحرين. 

بد�أت  ومتى  و�لبحرين؟  �لهند  بني  �لعالق�ت  �نطلقت  كيف   .2

ويف �أي جم�ل؟

لقد �عت�دت مملكة �لبحرين على ��صتي�د �لتو�بل و�حلبوب من 

�صبه �لق�رة �لهندية، ويف �لوقت ذ�ته تقوم �ململكة بت�صدير �للوؤلوؤ 

�إىل �لهند، ويقوم �لتج�ر ب�صر�ء �للوؤلوؤ. 

3. متى مت بن�ء �ملعبد �لهندو�صي يف �لبحرين؟

�أكرث من 200  �لبحرين منذ  �لهندو�صي يف  لقد مت بن�ء �ملعبد 

الأنهم  ملًك� وحكومة و�صعًب�  �لبحرين  �صنة، ونحن ممتنون ململكة 

�صمحو� لن� مبم�ر�صة معتقد�تن� بحرية. وقد ك�ن �لكثي من �أ�صدق�ئن� 

�لبحرينيني ي�ص�ركونن� �حتف�التن� �لدينية. 

�قت�ص�د  يف  �الإ�صه�م  �لهندية  �لع�ئالت  ��صتط�عت  كيف   .4

�صون؟ �لبحرين؟ ويف �أي قط�ع هم متخ�صّ

�لتج�ر �الأو�ئل من ع�ئلة به�تي� ك�نو� يبيعون �حلبوب و�لتو�بل 

 .� �أي�صً �مل�ل  ب�إقر��س  يقومون  بع�صهم  وك�ن  و�للوؤلوؤ،  و�لب�ص�ئع 

ت�صيي  �ل�صهل  من  يكن  مل  الأنه  للغ�ية؛  كبية  م�ص�هم�تهم  ك�نت 

�لتج�رة دون ذلك، فقد ك�نت جت�رتهم متنّوعة.

5. م� هي �أهم �ملن��صب�ت للج�لية يف �لبحرين؟ 

ب�لن�صبة جل�لية به�تي�، فهم يحتفلون ب�ملن��صب�ت �لكربى مثل 

� مبهرج�ن �الأ�صو�ء(، وهو �الأهم، و�لـ»هويل«  �لديو�يل )ُيعرف �أي�صً

 � �أي�صً و�مليمونة  �مل�صهورة  �الحتف�الت  �أحد  هو  �الألو�ن(  )مهرج�ن 

جل�ليتن� و�ملجتمع �لبحريني.

6. كيف ت�صفون تع�ون �لبحرين مع �جل�لية �لهندية؟ 

�أجي�ل من� هن�، وجعلون� ن�صعر كم�  لقد ع��س  للغ�ية.  ممت�ز 

متع�ونة  �لبحرين  يف  �حلكومة  ك�نت  لقد  من�زلن�.  يف  كن�  ولو 

ع�ملتن�  لقد  �لتج�رية.  �أن�صطتن�  تو�صعة  على  و�صّجعون�  للغ�ية 

بن�  مرّحبني  �لدو�م  على  وك�نو�  مبودة  د�ئًم�  �لبحرينية  �حلكومة 

لديه� جمعية  »�لب�ني�ن«  ج�لية  �أعم�لن�.  وتنمية  و�لعي�س  للعمل، 

عق�ًر� يف  ذ�ت�ي«، وهي متتلك  �لهندو  عليه� »جمتمع جت�ر  يطلق 

�لعق�ر  هذ�  تطوير  ب�إع�دة  نقوم  �أن  �إىل  نخطط  نحن  �ملن�مة.  قلب 

من خالل بن�ء معبد �أكرب، �إذ �صي�صم ق�عة عر�س متطّورة متعددة 

وعالقتن�  �لبه�تي�  ج�لية  ت�ريخ  يوثق  ومتحًف�  �ال�صتخد�م�ت، 

� �لعديد من �ملرفق�ت �الأخرى �لتي ب�الإمك�ن  ب�لبحرين، و�صي�صم �أي�صً

�أن ي�صتفيد منه� �أفر�د �جل�لية. �صيكلف �مل�صروع 1.5 مليون دين�ر 

بحريني، و�صيتم �فتت�حه من قبل رئي�س وزر�ء �لهند، و�صيكون ذ� 

ف�ئدة جلميع �أفر�د ج�لية �لبه�تي� يف �لبحرين. 

7. يف �أي جم�ل ترتكز ��صتثم�ر�ت �جل�لية �لهندية يف �لبحرين؟

�ل�صن�عة، و�لتعليم، و�لعق�ر�ت، و�خلدم�ت، و�ل�صي�فة، وبكل 

ت�أكيد �لتج�رة.

�سارة جنيب:

اأكد رجل الأعمال عبدالنبي ال�سعلة اأن زيارة رئي�س وزراء الهند ناريندرا 

مودي اإىل مملكة البحرين ُتعد عالمة بارزة على طريق العالقات البحرينية 

من  مرحلة  غ�سون  تاأتي يف  لأنها  توقيتها؛  من حيث  وبالأخ�س  الهندية، 

الأخرية،  الفرتة  الهند يف  بها  التي مّرت  ال�سيا�سية والقت�سادية  املتغرّيات 

والتي دفعت بها اإىل م�ساف الدول املتقدمة وانتزعتها من ت�سنيفها دولة 

من العامل الثالث.

عبدالنبي ال�سعلة


