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د. فوزي بهزاد لـ »مبا�شر«:

 نق�ض املعرو�ض من مواد البناء يعالج بتو�سعة الطاقة الإنتاجية

قال الدكتور فوزي بهزاد رئي�س جمل�س 

اإدارة مركز ال�شرق الأو�شط للأوراق املالية 

املالية  الأ�شواق  وم�شت�شار  والتدريب 

البحرين  بور�شة  عام  ومدير  وموؤ�ش�س 

التجارة وال�شناعة  وم�شت�شار وزير  �شابقاً 

بالبحرين فى حديث خا�س ملوقع »مبا�شر« 

التعاون  بدول  املعرو�س  نق�س  ظاهرة  ان 

كـ  الأ�شا�شية  البناء  مواد  من  اخلليجي 

اأ�شعارها بني  »الأ�شمنت واحلديد« وارتفاع 

احلني والخر يوؤدي اإىل تعطيل عجلة البناء 

والت�شييد يف املنطقة واإدخال كافة الأطراف 

ذات العلقة يف متاهة »امللمة واملنازعات« 

ب�شبب التاأخري.

ل  الهام  املو�شوع  هذا  ان  اىل  م�شريا 

القت�شادية  بالطرق  باملنطقة  يعالج  اأن  بد 

زيادة  مقدمتها  يف  ياأتي  والتي  املعتادة 

النتاج من خلل تو�شعة الطاقة الإنتاجية 

للم�شانع احلالية بدلً من تاأ�شي�س م�شانع 

التعاون  جمل�س  دول  منظقة  يف  جديدة 

تركيا  مثل  دول  من  لل�شترياد  اللجو  اأو 

حاجة  لتلبية  وذلك  غريهما،  اأو  تايلند  اأو 

الإمنائية  وخططه  اخلليجي  ال�شوق 

دون  املجل�س  دول  كل  الطموحة، وذلك يف 

ا�شتثناء.

يف  املجل�س  دول  رغبة  مع  ومت�شياً 

القت�شادي  التكامل  مرحلة  يف  الدخول 

فيما بينها، قال الدكتور بهزاد انه ل بد من 

القيام بالبدء بالقطاع اخلا�س على م�شتوى 

اخلليج وحتفيزه لأخذ املبادرة بدعوة رجال 

التو�شعة  للم�شاهمة يف عملية  الأعمال فيه 

بزيادة راأ�س املال لل�شركات القائمة لتغطية 

احتياجيات ال�شوق اخلليجي ككتلة واحدة.

زيادة  فكرة  تعرث  حالة  يف  انه  وا�شار 

فانه ل  القائمة  لل�شركات  الإنتاجية  الطاقة 

بد من التوجة لتاأ�شي�س ال�شركات امل�شاهمة 

ال�شرورية  املواد  لهذه  املنتجة  العامة 

لعملية التنمية مع اإدراج تلك ال�شركات يف 

فر�شة  هذه  وتعد  اخلليجية،  البور�شات 

يف  املجل�س  دول  مواطني  لإ�شراك  منا�شبة 

عملية التنمية وال�شتفادة منها.

واختتم حديثه بقوله انه ل بد من عقد 

اخلليجية  احلكومات  بني  حمددة  اتفاقيات 

الدول  تلك  ح�شول  لتاأمني  ال�شركات  وهذه 

على ما حتتاج اإليه من مواد البناء الأ�شا�شية 

دون انقطاع وبا�شعار تناف�شية.

د.فوزي بهزاد

خلل ور�شة عمل حول احللول البديلة لت�شوية املنازعات 

م�سوؤول اأمريكي: البحرين رائدة يف جمال ال�سريفة الإ�سالمية

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  نظمت 

ت�شوية  ممار�شات  اف�شل  حول  عمل  ور�شة 

املنازعات يف جمال ال�شريفة ال�شلمية، وتاأتي 

هذه الور�شة �شمن نطاق خطة الغرفة لتعزيز 

العلقة مع املخت�شني يف هذا املجال والتعريف 

بخدمات الو�شائل البديلة لت�شوية املنازعات يف 

البحرين واملنطقة.

خرباء  من  عدد  الور�شة  يف  �شارك  وقد 

ت�شوية املنازعات يف جمال ال�شريفة ال�شلمية، 

حيث �شارك اأوليفر اأغا، ال�شريك الإداري لقطاع 

ال�شريفة ال�شلمية يف موؤ�ش�شة هولند ونايت 

نيمارك،  ريت�شارد  اىل  بالإ�شافة  الور�شة،  يف 

الأمريكية  للجمعية  الأول  الرئي�س  نائب 

التنفيذي  الرئي�س  اجلل�شة  اأدار  وقد  للتحكيم، 

للغرفة جيم�س ماكفري�شون.

قال  العمل،  ور�شة  على  وتعليقاً 

ماكفري�شون: ان البحرين تعترب رائدة يف جمال 

ال�شلمية.  وال�شريفة  املالية  اخلدمات  تقدمي 

اأن هنالك طلبا متزايدا على  واأكد ماكفري�شون 

املوؤ�ش�شات  قبل  من  املنازعات  ت�شوية  خدمات 

هذه  توفره  ملا  وذلك  املجال  هذا  يف  العاملة 

والتكلفة  الوقت  توفر  حلول  من  اخلدمات 

لت�شوية اي نوع من املنازعات.

وحتدث اأوليفر اأغا عن اأهمية تطوير مركز 

ال�شريفة  ل�شناعة  املنازعات  لت�شوية  دويل 

املمار�شات  اف�شل  لتوفري  وذلك  ال�شلمية 

الدولية يف هذا املجال، و اأكد اأغا اأن هنالك منوا 

هائل يف جمال ال�شريفة ال�شلمية يف املنطقة 

مركز  تطوير  ال�شرورة  من  ولذلك  والعامل، 

دويل يواكب هذا النمو لهذه ال�شناعة. 

باأن  نيمارك  ريت�شارد  �شرح  جانبه،  ومن 

غرفة البحرين لت�شوية املنازعات توفر اف�شل 

اخلدمات واملمار�شات الدولية يف جمال احللول 

البديلة لت�شوية املنازعات والتي تواكب النمو 

املنازعات  ت�شوية  على  القبال  يف  امل�شتمر 

كخيار اول جلميع الطراف، وتعترب البحرين 

جمال  يف  والرائدة  احلا�شنة  الدول  اأهم  اأحد 

ال�شريفة ال�شلمية ملا وفرته من بنية حتتية 

اأ�شا�شية لتطوير هذا املجال.

�شارك يف اجتماع جلنة الأ�شمدة يف الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات 

جواهري: �سناعة الأ�سمدة اخلليجية رمز ال�سناعة امل�سئولة
جواهري  عبدالرحمن  املهند�س  �شارك 

رئي�س �شركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات 

بالحتاد  الأ�شمدة  للجنة  الدوري  الجتماع  يف 

والكيماويات  للبرتوكيماويات  اخلليجي 

والذي عقد موؤخراً يف مدينة اجلبيل ال�شناعية 

باململكة العربية ال�شعودية. 

جواهري  عبدالرحمن  املهند�س  عرب  وقد 

عن �شعادته باللتقاء باخوانه اأع�شاء اللجنة، 

مثنياً على التنظيم الرائع والإعداد اجليد لهذا 

للم�شوؤولني  وامتنانه  �شكره  مقدماً  الجتماع، 

الأ�شا�شية  لل�شناعات  ال�شعودية  بال�شركة 

»�شابك« على كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.

وحتدث املهند�س عبدالرحمن جواهري عن 

اأ�شار اإىل مناق�شة  اجتماع جلنة الأ�شمدة حيث 

الأع�شاء للق�شايا املدرجة على جدول الأعمال 

املعد من قبل الأمانة العامة للحتاد اخلليجي 

ذلك  يف  مبا  والكيماويات  للبرتوكيماويات 

ب�شورة  الأ�شمدة  اأ�شواق  على  العاملي  الطلب 

الأمن  جمال  يف  اجلوهرية  واملوا�شيع  عامة، 

كذلك  تطرق  الجتماع  باأن  م�شيفاً  الغذائي، 

اإىل التطويرات التكنولوجية يف جمال ت�شنيع 

امل�شئولية  روح  ممتدحاً  الأ�شمدة،  واإنتاج 

اللجنة  اأع�شاء  بني  �شادت  التي  والتعاون 

باأف�شل  للخروج  كبريا  حر�شاً  اأظهروا  الذين 

ب�شناعة  الرتقاء  �شاأنها  من  التي  التو�شيات 

الأ�شمدة يف الدول اخلليجية.

حر�س  اإىل  جواهري  املهند�س  واأ�شار 

املوا�شيع  تبني  على  الأ�شمدة  جلنة  اأع�شاء 

التي من �شاأنها النهو�س بال�شناعة اخلليجية 

ت�شتحقها بني مثيلتها  التي  للمكانة  لي�شالها 

اخلليجية  ال�شناعة  باأن  م�شيفاً  العاملية، 

لهذه  الرتويج  مهمة  عاتقها  على  اأخذت  قد 

زمن  والتي حققت يف  ال�شرتاتيجية  ال�شناعة 

اأ�شحت  حتى  الجنازات  من  العديد  قيا�شي 

م�شتوى  على  لي�س  امل�شئولة  لل�شناعة  رمزاً 

النتاج فح�شب، بل كذلك على �شعيد اهتمامها 

جتاه  الجتماعية  وامل�شئولية  بالبيئة  البالغ 

املجتمعات اخلليجية.

املهام  تنفيذ  اإىل  جواهري  املهند�س  ودعا 

جدارة  لثبات  املتناهية  بالدقة  املطلوبة 

النهو�س  على  وقدرتها  اخلليجية  ال�شركات 

متتلك  عاملة  قوى  خلق  عرب  ال�شناعة  بهذه 

التطوير  عملية  يف  بدورها  الكايف  الوعي 

املن�شودة مبا يعزز م�شتوى الثقة لدى قياداتنا 

ال�شناعة  هذه  وم�شاندة  دعم  يف  وي�شهم 

احليوية. 

هي  الأ�شمدة  جلنة  اأن  بالذكر  اجلدير 

اخلليجي  بالحتاد  العاملة  اللجان  اإحدى 

يف  وي�شرتك  والكيماويات  للبرتوكيماويات 

ع�شويتها روؤو�شاء ال�شركات ومدراء الت�شويق 

يف ال�شركات املنتجة للأ�شمدة.

بتلكو تقدم الهاتف الذكي اجلديد املقاوم للماء

هاتف  جلهاز  تقدميها  عن  بتلكو  اأعلنت 

من  كليا  اجلديد  الذكي   Sony Xperia Z
�شوبر  �شمارت،  �شوبر  باقات   مع  �شوين. 

�شمارت ليت و�شوبر �شمارت ماك�س – والتي 

تقدم جميعها بيانات غري حمدودة.  

باقة  ت�شمل  او�شحت:  لها  بيان  ويف 

�شوبر �شمارت بقيمة 25 د.ب مكاملات حملية 

ال�شبكات  جميع  على  دقيقة   300 مدتها 

ودولية(،  )حملية  ن�شية  ر�شالة  و100 

اإىل بيانات غري حمدودة، يف حني  بالإ�شافة 

تقدم باقة �شوبر �شمارت ليت بقيمة 15 د.ب 

خدمة بيانات غري حمدودة واأ�شعارا خمف�شة 

للمكاملات والر�شائل الن�شية الق�شرية. اأم باقة 

�شوبر �شمارت ماك�س بقيمة 50 د.ب، فت�شمل 

بيانات غري حمدودة ومكاملات غري حمدودة 

على �شبكة بتلكو و2000 دقيقة من املكاملات 

ر�شالة  و1000  الأخرى  لل�شبكات  املجانية 

ن�شية بالأ�شافة اإىل ر�شيد بقيمة 10 دنانري 

جميع  وتاأتي  والتجوال.  الدولية  للمكاملات 

 Sony Xperia Z هاتف  جهاز  مع  الباقات 

بعقد  الآن  ومتوفر   3G بتقنية  يعمل  الذي 

�شوبر  اأو  �شهرا   12 ومدته  �شمارت  �شوبر 

�شمارت ليت و�شوبر �شمارت ماك�س ومدتهما 

تقنيات  باأحدث  متتعه  وبف�شل  �شهرا.    18

يحتوي  تطوراً،  واأكرثها  الذكية  الهواتف 

كامريا  على   Sony Xperia Z هاتف  جهاز 

عالية  فيديو  وكامريا  ميغابيك�شل  �شعة 13 

الو�شوح؛ بالإ�شافة اإىل كونه �شد املاء. ي�شع 

يديك  بني   Sony Xperia Z هاتف  جهاز 

مدير  عرب  وقد  �شوين.  من  التقنيات  احدث 

بتلكو  مبجموعة  ال�شحافية  العلقات  عام 

ال�شفقات  هذه  بتقدمي  ال�شركة  �شعادة  عن 

ذات القيمة العالية التي تقدم اأحدث الأجهزة 

غري  بيانات  تقدم  باقات  مع  طلبا  واأكرثها 

لأجهزة  املتنامية  الحتياجات  تلبي  حمدودة 

هواتف ذات موا�شفات عالية وا�شتخدام عايل 

من البيانات. 

مذكرة تفاهم بني اجلانبني لدعم وتنمية ريادة الأعمال

جمموعة بنك البحرين للتنمية وبوليتكنك البحرين �سريكان ا�سرتاتيجيان
للتنمية  البحرين  بنك  جمموعة  وقعت 

بنك  مقر  يف  اأم�س  يوم  البحرين  وبوليتكنك 

البحرين للتنمية باملنطقة الدبلوما�شية، مذكرة 

يف  الطرفني  و�شراكة  بتعاون  خا�شة  تفاهم 

امل�شروعات  ودعم  الأعمال  رواد  تنمية  جمال 

ال�شغرية واملتو�شطة واعتبار الطرفني �شريكني 

يف  �شة  متخ�شّ برامج  تنفيذ  يف  ا�شرتاتيجيني 

تن�شيق  على  بناًء  الأعمال  ريادة  وتنمية  دعم 

اجلانبني يف هذا املجال.

يف  اجلانبني  تعاون  على  املذكرة  وتن�س 

برامج  واأي  وتوعوية  تدريبية  برامج  تقدمي 

ومبادرات اأخرى تهدف اإىل دعم وتطوير برامج 

البحرين،  بوليتكنك  طلبة  من  الأعمال  راود 

يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  وكذلك 

مملكة البحرين واملنطقة ب�شكٍل عام. 

املذكرة،  هذه  توقيع  على  تعليقه  ويف 

البحرين  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  قال 

للتنمية ن�شال �شالح العوجان: »نحن �شعداء 

بوليتكنك  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  جًدا 

املوؤ�ّش�شات  اإحدى  متثل  التي  البحرين، 

مملكة  يف  املتميزة  والعلمية  الأكادميية 

�شعي  املذكرة  هذه  تعك�س  حيث  البحرين، 

جمموعة بنك البحرين للتنمية امل�شتمر لتعزيز 

ال�شراكات ال�شرتاتيجية مع خمتلف املوؤ�ش�شات 

الأعمال،  ريادة  قطاع  بتنمية  العلقة  ذات 

والعمل على تطوير وتعزيز نظام بيئة ريادة 

البحرين  بنك  جمموعة  تنفذه  الذي  الأعمال 

املوؤ�ش�شات  وتنمية  متويل  جمال  يف  للتنمية 

من  ذلك  يتطلبه  وما  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

طرح برامج م�شرتكة مع املوؤ�ش�شات الأكادميية 

العمل  ثقافة  ن�شر  �شبيل  يف  العلمية  واملراكز 

الو�شط  يف  والبتكار  الإبداع  ومفاهيم  احلر 

من  اجلن�شني  من  اجلامعات  وطلبة  الأكادميي 

من  الطلبة  وم�شروعات  اأفكار  حتويل  اأجل 

م�شروعاٍت  اإىل  والتجريبي  النظري  امل�شتوى 

من  ال�شتفادة  مع  الواقع،  اأر�س  على  جتارية 

البحوث العملية يف هذا املجال، وهذا ما ن�شعى 

اإليه من خلل �شراكتنا مع بوليتكنك البحرين«.

واأكد العوجان اأن هذه املذكرة تاأتي من�شجمة 

مع مبادرات روؤية البحرين القت�شادية 2030 

العلقة بطرح برامج ومبادراٍت م�شرتكة  ذات 

واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  لتنمية 

توفري  جانب  اإىل  الأعمال،  تاأ�شي�س  وت�شهيل 

مع  تتنا�شب  التي  التمويلية  والآليات  الربامج 

متطلبات املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة التي 

ت�شكل الن�شبة الأكرب من املوؤ�ش�شات العاملة يف 

مملكة البحرين وحتظى باهتمام عاملي متزايد 

نظًرا اإىل ميزاتها القت�شادية املتعددة. 

الرئي�س  باأعمال  القائم  اأو�شح  جانبه،  من 

الدكتور  البحرين  لبوليتكنك  التنفيذي 

هذه  توقيع  »ان  الع�شريي:  اإبراهيم  حممد 

التفاقية يعد من اخلطوات املهمة بالن�شبة اإىل 

ومتابعة  بالغ  باهتمام  ويحظى  البوليتكنك، 

من قبل جمل�س اأمناء البوليتكنك، وعلى راأ�شه 

ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة، لكونها 

وت�شهم يف  البوليتكنك،  ور�شالة  وروؤية  تتفق 

حتقيق الأهداف التي اأن�شئت من اأجلها، وتلبي 

 -  2011 احلكومة  عمل  برنامج  متطلبات 

اإن   ،2030 البحرين  روؤية  وحتقق   2014

وب�شكل  جاهدة  ت�شعى  البحرين  بوليتكنك 

مع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكات  عقد  م�شتمر نحو 

الدعم  توفري  يف  ت�شهم  التي  اجلهات  جميع 

لطلبة  خدمة  وذلك  الأعمال،  لرواد  والتطوير 

البوليتكنك«.

واأكد الع�شريي اأن هذه التفاقية تهدف اإىل 

املبادرة  روح  تنمي  تعاونية  م�شاريع  تقدمي 

ومهارات ريادة الأعمال لدى اخلريجني، وذلك 

الإر�شاد  من  م�شرتكة  برامج  توفري  عن طريق 

والتدريب والندوات وور�س العمل وما اإىل ذلك 

ب�شكل م�شتمر، من اأجل حث الطلبة اخلريجني 

امل�شاريع  وخلق  الأعمال  ريادة  عامل  لدخول 

املوؤ�ش�شات  عدد  من  يزيد  مبا  ال�شتثمارية، 

تنمية  ليدعم  اململكة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 

�شتقدمه  ما  اأن  م�شيًفا  الوطني.  القت�شاد 

البوليتكنك �شي�شهم يف حتديد مهارات التطوير 

امل�شاريع،  تلك  تتطلبها  التي  وال�شتدامة 

الأكادميية  الربامج  ت�شميم  يف  وامل�شاعدة 

الداخلي  التدريب  وتقدمي ال�شت�شارات وتوفري 

البوليتكنك، وخلق فر�س عمل منا�شبة  لطلبة 

دورات  البوليتكنك  توفر  املقابل  ويف  لهم. 

تدريبية ق�شرية ملنت�شبي بنك التنمية وعملئه.

م�شوؤولو اجلانبني بعد توقيع االتفاق

م�شوؤولون م�شاركون يف الور�شة

امل�شاركون يف اجتماع اللجنة


