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ماذا  اجلوائز،  من  بكثري  وفزت  كرمت  واأن  �سبق   ]

تعني حلظة االنت�سار بالن�سبة لك؟

احلمد هلل، ح�صدت الكثري من اجلوائز يف البحرين وخارجها، 

عندما كنت اعمل مع �صركة يونيليفر العاملية يف مكاتبها يف جدة 

ودبي، ح�صلت على عدة جوائز من بينها جائزة النجمة الذهبية 

اأحد  يف  وعطائي  لأدائي  وذلك  اخلال�ص  الذهب  من  امل�صنوعة 

امل�صاريع ال�صرتاتيجية املهمة على امل�صتوى العاملي لل�صركة.

خالل  من  اجلوائز  من  الكثري  على  ح�صلت  ذلك،  عدا 

من  تقام  والتي  املختلفة  اخلطابة  م�صابقات  يف  م�صاركتي 

البحرين  م�صتوى  »التو�صتما�صرتز« على  اأندية اخلطابة  خالل 

ثالثة  ملدة  للخطابة  البحرين  بطل  كنت  فقد  الأو�صط،  وال�صرق 

اأعوام متتالية وو�صلت اإىل نهائيات م�صتوى ال�صرق الأو�صط يف 

اأربع م�صابقات وكان يل ال�صرف باأن اأمثل وطني الغايل يف هذه 

املحافل الدولية.

باأن  الطموحني  ال�صباب  املطاف، على  اأنه يف نهاية  واعتقد 

يجب  بل  والألقاب،  التكرمي  وحفالت  اجلوائز  وراء  يلهثوا  ل 

خالل  من  النف�صي  والر�صى  ال�صعادة  عن  يبحثوا  اأن  عليهم 

اإجناز اأهدافهم واأحالمهم وال�صتمتاع بهذه الرحلة التي ن�صميها 

اأعينهم:  الكرمية ن�صب  الآية  واأو�صيهم بو�صع هذه  »احلياة«، 

ى«. »َوَل�َصْوَف ُيْعِطيَك َرُبَّك َفرَتْ�صَ

[ اأين مت�سي اأكرث حلظاتك �سعادة؟ مع االأهل اأم يف 

العمل اأم ال�سفر..؟

ابنائي  مع  اأخرج  عندما  يل  بالن�صبة  �صعادة  الأوقات  اأكرث 

وميرحون  ي�صرحون  واأراهم  املنزل  حديقة  اإىل  وعبداهلل  دانة 

الثالث،  نخالتي  بري  اأقوم  بينما  اخل�صراء  احل�صائ�ص  على 

وكلي �صوق اأن اآكل من رطبها ال�صهي هذا ال�صيف من اخلال�ص 

وال�صكري والربحي مع بع�ص القهوة العربية!.

[ ما هو ر�سيدك من الكتب؟

اأول  واأ�صدرت  �صغري،  منذ  والكتابة  بالقراءة  �صغوف  اأنا 

www. كتاب يف ال�صرق الأو�صط عن العالقات مع امل�صتثمرين

ir-review.com، كما اأعمل على تاأليف كتابا اآخر حول اخلطابة 
3dspeaking.com.www، واأخريا كتابا دينيا »ثالثة اأ�صابيع 

.3weekswithgod.com.www »مع اهلل: رحلتي اإىل مكة

[ ماذا يعمل حممد هذه االأيام؟

اأعمل على اإنهاء كتابي الثاين، وهذا الكتاب له ق�صه.

فقد وفقني اهلل لتاأدية منا�صك احلج يف العام 2010 وكانت 

جتربتي مع احلج رائعة جدا، وقبل ال�صفر للحج ات�صل بي اأحد 

الأ�صدقاء وطلب مني طلبا غريبا قائال: »اأخربنا عن ما يجري 

يف احلج عرب الفي�صبوك«.

راأي  غريت  ولكني  متاما  الفكرة  هذه  رف�صت  البداية  يف 

فيما بعد، غري اإنني مل اأكتب تعليقاتي يف الفي�صبوك، بل اأن�صاأت 

مدونة وكتبت �صتة مقالت عن جتربتي يف احلج، وبعد فرتة، 

الفكرة  لأن  املدونة  يف  احلج  عن  الكتابة  عن  التوقف  قررت 

تطورت اإىل م�صروع اآخر هي كتابة كتاب عن جتربتي يف احلج 

حتت عنوان: »ثالثة اأ�صابيع مع اهلل: رحلتي اإىل مكة«.

اجلمهور  وي�صتهدف  الإجنليزية  باللغة  الكتاب  و�صيكون 

الغربي ولهذا ال�صبب مت ت�صميم غالف الكتاب يف نيوزلندا من 

قبل م�صمم م�صيحي، ولن يكون هذا الكتاب تقليديا حيث يتكلم 

عز  اهلل  ذلك مب�صيئة  من  اأكرث  �صيكون  فقط،  احلج  منا�صك  عن 

الطفولة حني  ذكريات  منذ  القراء معي يف رحلة  �صاآخذ  وجل. 

لل�صيوف  ا�صتقبايل  حلظة  اإىل  للحج  العزيزة  والدتي  غادرت 

�صيقا  الكتاب  يكون  اأن  واأمتنى  املنا�صك،  اأداء  بعد  يل  املهنئني 

ومفيدا للقراء.

واتطلع  الكتاب  ف�صال يف  كتابة 26  من  انتهيت  الآن  واإىل 

يف  به  وامل�صاركة  اهلل  �صاء  اإن  العام  هذا  خالل  الكتاب  لإنهاء 

معر�ص فرانكفورت الدويل للكتاب يف ال�صنوات القادمة.

[ كيف ترى �سباب البحرين اليوم؟

اأ�صتطيع اأن اأوؤكد اأن �صباب البحرين هم من خرية ال�صباب 

واعون  �صباب  فهم  والعامل،  العربي  الوطن  م�صتوى  على 

جمال  يف  وخا�صة  احلدود  اأبعد  اإىل  وطموحون  ومثقفون 

التح�صيل العلمي حيث جتدهم يطلبون العلم يف كل بقاع العامل 

وكما  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  واإىل  اأوروبا  اإىل  ال�صني  من 

يتفق الكثري من املحللني والقت�صاديني واملثقفني على اأن �صبابنا 

هم الرثوة احلقيقية لوطننا الغايل وهم احلا�صر وامل�صتقبل.

[ ما الذي يحتاجه اأولئك ال�سباب حتى يتميزون اأكرث؟

يف راأي املتوا�صع، يحتاج ال�صباب اإىل اأن ي�صعوا لأنف�صهم 

اهدافا وا�صحة ملا يريدون حتقيقه يف حياتهم من اأهداف علمية 

وجهدهم  اأوقاتهم  جل  تخ�صي�ص  ثم  ومن  واجتماعية  ومهنية 

�صعيا لتحقيق هذه الأهداف وما اأحلى ذلك ال�صعور عندما حتقق 

اأهدافك يف احلياة.

هذا من جانب، اما من جانب اآخر فاإين ادعو جميع ال�صباب 

اأن يطورا مهاراتهم القيادية واخلطابية عرب  اإىل  دعوة �صادقة 

املهارات  لهذه  ملا  العاملية  التو�صتما�صرتز  منظمة  اإىل  الن�صمام 

والعلمية  العملية  حياتهم  يف  للنجاح  كبري  ايجابي  تاأثري  من 

والجتماعية، وما يجدر بي ذكره هنا اأن هذه املنظمة العريقة قد 

دربت اكرث من اأربعة ماليني �صخ�ص حول العامل وقد ا�ص�ص اول 

ناد يف البحرين عام 1964 واما الآن فيوجد اأكرث من خم�صني 

ناديا للخطابة يف البحرين.

اوقاتهم  ا�صتثمار  ال�صباب  من  اأمتنى  اآخرا،  ولي�ص  اأخريا 

واملحا�صرات  الربامج  اإىل  ال�صتماع  عرب  مهاراتهم  لتطوير 

الذروة.  اأوقات  عند  القيادة وخ�صو�صا  عند  امل�صموعة  والكتب 

ب�صكل كبري وخ�صو�صا  القيادة  ا�صتفدت من وقت  انا �صخ�صيا 

عندما كنت اأعمل يف دولة الإمارات ال�صقيقة حيث ا�صتمعت اىل 

مئات املحا�صرات متنقال ما بني �صكني وموقع عملي فبينما كان 

ال�صائقون الآخرون ي�صتاطون غ�صبا من الزدحام، كنت ا�صتمتع 

لتطوير  املتنوعة  املحا�صرات  اإىل  ال�صتماع  من خالل  واأ�صتفيد 

مهاراتي املختلفة.

يجعلك تفخر بال�صباب البحريني

كاتب وحما�سب واإداري ومتحدث

محمد عيسى..

يتمتع حممد عي�سى ب�سخ�سية متعددة اجلوانب، فهو يحمل بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة البحرين، ولديه �سهادة املحا�سبة 

القانونية من املعهد االأمريكي للمحا�سبني القانونيني، وماج�ستري يف اإدارة االأعمال من جامعة هول الربيطانية، �سهادة التو�ستما�سرت 

املتميز من منظمة التو�ستما�سرتز العاملية بالواليات املتحدة االأمريكية، وع�سو معتمد يف كل من معهد القيادة واالإدارة واملعهد القانوين 

للإدارة يف اململكة املتحدة.

اإ�سافة اإىل لغة االأرقام ونظم االإدارة وعمله يف مكاتب �سركة يونيليفر العاملية يف كل من جدة ودبي، هو بطل البحرين للخطابة 

)التو�ستما�سرتز( لثلث اأعوام متتالية، وا�ستطاع من خلل التو�ستما�سرتز جذب عقول وقلوب اجلمهور من خلل خطابات ملهمة 

وم�سلية منذ اأكرث من 10 �سنوات. 

يخو�س حممد اأي�سا جتربة غنية مع الكتابة متثلت حتى االآن يف اإ�سداره ثلثة كتب اآخرها يعمل عليه االآن حتت عنوان »ثلثة 

اأ�سابيع مع اهلل: رحلتي اإىل مكة« والذي جرى ت�سميم غلفه من قبل م�سمم م�سيحي يف نيوزالندا. حممد اأب لولدين، دانة وعبداهلل، 

اللذين يبقيان لطيفان جدا حتى ي�ستيقظان، كما يقول!.

[ ����س���ب���اب ال���ب���ح���ري���ن ه����م م����ن خ�����رة ال�������س���ب���اب ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال����وط����ن ال���ع���رب���ي وال���ع���امل 

ال������ث������اث! ون������خ������ات������ي  اأب������ن������ائ������ي  ج������ان������ب  اإىل  اأم���������س����ي����ه����ا  الأوق������������������ات  اأ�������س������ع������د   ]

على ال�سباب الطموحني األ 

يلهثوا وراء اجلوائز وحفات 

التكرمي والألقاب بل البحث عن 

ال�سعادة يف اإجناز اأهدافهم

اأن�سح با�ستثمار الوقت يف 

تطوير املهارات عرب ال�ستماع اإىل 

املحا�سرات عند قيادة ال�سيارة 

وخ�سو�سًا يف اأوقات الذروة 

غاف كتابي »ثاثة اأ�سابيع مع 

الل�ه: رحلتي اإىل مكة« جرى 

ت�سميمه من قبل م�سمم 

م�سيحي يف نيوزلندا


