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يعقد ال�سبت بدبى

لقاء خليجى حول التغذية العالجية

ي�ستكمل يف يونيو القادم

ديار املحرق تنتهي من بناء �أ�سا�سات مدينة التنني ال�صينية
�أعلنت ديار املحرق� ،أحد �أكرب �شركات
التطوير العقاري يف مملكة البحرين ،ا�ستكمال
بناء �أ�سا�س جممع مدينة التنني وركن املطاعم
يف مدينة التنني ال�صينية.
وقد بد�أ العمل يف هذا امل�شروع يف  15مايو
 2014حيث �أ�سندت مهام البناء �إىل �شركة نا�س
للمقاوالت التي ا�ستطاعت باقتدار االنتهاء من
بناء الأ�سا�سات يف الوقت املحدد ،ففي غ�ضون
هذه الفرتة ،مت �إجناز  %21من �إجمايل املدة
الزمنية املحددة للم�شروع ب�أكمله .ومن املقرر
�أن ينتهي العمل يف جممع مدينة التنني و�شارع
املطاعم وكافة الأعمال ذات ال�صلة يف يونيو
.2015
ً
وتعليقا على هذه التطورات املثمرة ،قال
الدكتور ماهر ال�شاعر الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ديار املحرق« :نحن ن�شعر بال�سعادة البالغة
اللتزمنا باالنتهاء من بناء �أ�سا�سات جممع مدينة
التنني وركن املطاعم يف املوعد املحدد ،و�أود �أن
�أقول �أن مبد�أنا يف العمل هو حتري الدقة و�إتباع
�أعلى معايري اجلودة ،بالإ�ضافة �إىل �إلتزامنا
ب�إجناز �أعمالنا يف املوعد املحدد ،وخا�صة يف ظل
تعاوننا املثمر مع �شركة نا�س للمقاوالت التي
ال ت�ألوا جهدا ً من �أجل ا�ستكمال م�شروع مدينة
التنني ال�صينية ،فاجلميع يبذل جهودا ً حثيثة
لإجناز العمل على �أكمل وجه ،وبانتهاء العمل
يف جممع مدينة التنني وركن املطاعم يف مدينة

د .ماهر ال�شاعر

ديار املحرق».
ويعترب م�شروع مدينة التنني ال�صينية الأول
من نوعه يف مملكة البحرين وهو بح�سب ال�شاعر
يفتح �آفاقا ً لفر�ص واعدة من النمو والإبتكار
يف جمال البيع باجلملة والتجزئة للمنتجات
وذلك للم�ستهلكني املحليني وال�سائحني .وتبلغ
م�ساحة �أر�ض مدينة التنني ال�صينية التي تقع
يف الركن اجلنوبي الغربي يف مدينة ديار

املحرق 115,000مرت مربع .ويتميز ت�صميم
املجمع التجاري ب�أنه م�ستوحى من فن العمارة
ال�صينية الأ�صيلة ،فهو يعك�س روح احل�ضارة
ال�صينية ،وي�ستوعب امل�شروع  750متجرا من
متاجر التجزئة ومنطقة خم�ص�صة للمخازن
تبلغ م�ساحتها حوايل  4,500مرت مربع.
�أما ركن املطاعم فتبلغ م�ساحته 6,000
مرت مربع ويوجد به موقف رحب لل�سيارات
ي�ستوعب � 1,500سيارة.
وتهدف مدينة التنني ال�صينية �إىل جذب
اال�ستثمارات الأجنبية التي من �ش�أنها تعزيز
االقت�صاد الوطني وخلق املزيد من فر�ص العمل
للإ�ستفادة من الكوادرال�شابة مع ال�سعي اجلاد
من �أجل تلبية كافة متطلبات امل�ستهلكني.
مت �إطالق م�شروع مدينة التنني ال�صينية
يف مايو  2012فكان ثمرة تعاون الإتفاقية
التي �أبرمت بني �شركة ديار املحرق وم�شغل
امل�شروع  Chinamexو�أ�سندت �أعمال الت�صميم
والإ�شراف �إىل �شركة دار اخلليج للهند�سة،
و ُكلفت �شركة نا�س للمقاوالت للقيام ب�أعمال
البناء� ،أما اخلدمات الإ�ست�شارية اخلا�صة
بالتكلفة فقد �أ�سندت �إىل �شركة Baker،
،)Wilkins& Smith Middle East (BWS
وقد اختريت �شركة  Cluttonsكالوكيل املُكلف
لأعمال الإيجار للم�شروع يف مملكة البحرين.

تنطلق يوم ال�سبت القادم مبجمع
حممد بن را�شد الأكادميي مبدينة دبي
الطبية فعاليات اللقاء اخلليجي الرابع
للتغذية العالجية والذي تنظمه جمموعة
د� .سليمان احلبيب ،وذلك بالتعاون مع
املركز العربي للتغذية ومدينة دبي
الطبية خالل يومي ال�سبت والأحد 4–3
ذواحلجة 1435هـ ،املوافقني  27و28
�سبتمرب 2014م ،مب�شاركة نحو 21
متحدثا ً من �سبع دول عربية� ،إذ �سي�شهد
اللقاء نحو  20حما�ضرة علمية و�أربع
ور�ش عمل متخ�ص�صة ،وتلك الفعاليات
معتمدة بواقع � 17ساعة �إ�ضافة �إىل
�ساعة �إ�ضافية لكل ور�شة عمل من
الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
و� 13.5ساعة هيئة �صحة دبي .هذا ما
ذكره الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن �سليمان
احلرب�ش نائب الرئي�س التنفيذي
ل�ش�ؤون الأطباء وامل�شرف على التعليم
الطبي مبجموعة د� .سليمان احلبيب

الطبية.
حيث �أكد على ثقة اللجنة املنظمة
وجمموعة د� .سليمان احلبيب الطبية يف
�أن ترتقي الأن�شطة العلمية واملحا�ضرات
التي �سي�شهدها اللقاء لتطلعات
وطموحات احل�ضور وت�ضيف �إىل
ر�صيدهم العلمي واملهني جتربة ثر ّية
تنعك�س �إيجابا ً على املر�ضى ومراجعي
العيادات وامل�صابني بالأمرا�ض املزمنة
�أو التي لها �صلة بالتغذية.
م�شريا ً �إىل �أن اللقاء �سي�شهد تنوعا ً
كبريا ً يف الطرح واملو�ضوعات �إذ �سي�شهد
حما�ضرات وور�ش عمل عن ال�سمنة
وال�سكري ومنو الأطفال والن�شاط البدين
�إ�ضافة �إىل الطب التكميلي والتخل�ص
من ال�سموم ورفع كفاءة الأي�ض
للوقاية من الأمرا�ض املزمنة ،و�سوف
ي�ستعر�ض اللقاء عددا من الدرا�سات
واال�سرتاتيجيات اخلليجية يف عالج
ال�سكري وال�سمنة ومتالزمة الأي�ض.

يف م�ؤمتر االحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات ..د .جواهري:

تطورات ت�شهدها �صناعة الأ�سمدة يف العامل
ع��ق��د االحت������اد اخل��ل��ي��ج��ي
والكيماويات
للبرتوكيماويات
م�ؤمتره اخلام�س للأ�سمدة وذلك يف
مدينة دبي بدولة الإم��ارات العربية
املتحدة وذلك خالل الفرتة من 16
لغاية � 18سبتمرب اجلاري بح�ضور
�أكرث من  300م�شارك من خمتلف
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية
والدولية املعنية بقطاع �صناعة
الأ���س��م��دة وخاماتها واخل��دم��ات
امل�ساندة لها .وقد �شارك يف امل�ؤمتر
وف��د من �شركة اخلليج ل�صناعة
البرتوكيماويات برئا�سة الدكتور
عبدالرحمن جواهري ال��ذي �أب��دى
�سعادته البالغة بهذه امل�شاركة ،م�ؤكدا ً
ب�أن مثل هذه الفعاليات التي يرتقبها
املخت�صني واملهتمني بهذه ال�صناعة
احليوية هي يف حقيقة الأمر فر�صة
�سانحة للتباحث والإطالع على �آخر
امل�ستجدات والتطورات التي ت�شهدها
�صناعة الأ�سمدة والإ�ستفادة من
اخل�برات املختلفة التي يتمتع بها
امل�شاركني.

كما �صرح الدكتور جواهري عن
مبادرة ال�شركة املتمثلة يف تقدميها
الرعاية لعدد من طالب اجلامعات
للم�شاركة يف هذا التجمع ومنحهم
الفر�صة للإطالع على الأجواء اخلا�صة
ب�صناعة الأ�سمدة وخدماتها والتعرف
على جمموعة التحديات التي ت�شهدها
هذه ال�صناعة ،م�ضيفا ً ب�أن مثل هذه
املبادرة �ست�سهم يف ت�شجيع �أجيال
�شابة للإنخراط بالعمل م�ستقبالً يف
هذه ال�صناعة ل�سد احلاجة املتزايدة
للعمالة الوطنية وذلك يف ظل زيادة

الطاقات الإنتاجية التي ت�شهدها
منطقة اخلليج العربي.
و�أ���ض��اف رئي�س ال�شركة �أن
ال�صناعة ال ميكن �أن تقف عند نقطة
معينة ،بل �إنها م�سرية متوالية من
التطورات التي ال حدود لها ،فالزيادة
الكبرية التي ت�شهدها الطاقات
االنتاجية حول العامل من هذا املنتج،
ي�ؤكد مبا ال يقبل ال�شك �أهمية هذه
ال�صناعية اال�سرتاتيجية يف متطلبات
احلياة اليومية للب�شر ،مبا يف ذلك
�أهميتها لتحقيق الأمن الغذائي .

جمموعة بنك البحرين للتنمية و«بوليتكنك البحرين»

ختام الربنامج التمهيدي يف ريادة الأعمال ملجموعة من الطلبة
اختتمت جمموعة بنك البحرين للتنمية بالتعاون مع
«بوليتكنك البحرين» الربنامج التدريبي يف ريادة الأعمال
ملجموعة من طلبة «بوليتكنك» وذلك يوم اخلمي�س املا�ضي
مبركز ريادات يف منطقة عايل.
ّ
وقد ت�ضمن الربنامج التدريبي  -الذي نظمته وحدة
ا�ست�شارات الأعمال مبجموعة بنك البحرين للتنمية -
ا�ستعرا�ض ومناق�شة املتطلبات واملهارات الأ�سا�سية
اخلا�صة بت�أ�سي�س و�إدارة امل�شاريع ال�صغرية ،مثل
متطلبات احل�صول على ال�سجل التجاري والإجراءات
التنظيمية الأخرى املعمول بها يف مملكة البحرين .وكذلك
تدريب الطلبة امل�شاركني يف الربنامج على كيفية �إعداد
خطة عمل مل�شروع معني ،والتي تت�ضمن فكرة امل�شروع
والأمور املالية والفنية واملحا�سبية التي ينبغي على
رائد العمل معرفتها وتطبيقها ب�شكل عملي� ،إ�ضاف ًة �إىل
ا�ستعرا�ض اخلدمات املالية وغري املالية التي تقدمها
جمموعة بنك البحرين للتنمية لرواد الأعمال مع عر�ض
مناذج لتجربة رواد �أعمال بحرينيني وا�ستعرا�ض

اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات ذات العالقة بقطاع
ريادة الأعمال .وخالل اختتام الربنامج قال ال�شيخ ه�شام
بن حممد �آل خليفة ،نائب املدير العام – اخلدمات غري
املالية مبجموعة بنك البحرين للتنمية« :ي�أتي تنظيم هذا
الربنامج التدريبي يف ريادة الأعمال لطلبة بوليتكنك
البحرين كثمرة للتعاون وال�شراكة املثمرة مع جمموعة
بنك البحرين للتنمية على �صعيد تطوير وحتفيز ثقافة
ريادة الأعمال يف مملكة البحرين وذلك يف �إطار مبادرات
ر�ؤية البحرين االقت�صادية  2030و�ضمن ا�سرتاتيجية
جمموعة بنك البحرين للتنمية لن�شر وتعزيز ثقافة ريادة
الأعمال االحرتافية».
و�أ�شار ال�شيخ ه�شام �إىل �أن ريادة الأعمال ال تعني
مهنة �أو وظيفة معينة ،و�إمنا هي جمموعة متكاملة من
الأفكار واملهارات واملبادرات التي يتمتع بها الفرد حتى
ي�صبح رائد عمل ،كما �أنّ رائد العمل ال يعرتف – عاد ًة –
بالعقبات التي يواجهها و�إمنا ينظر �إليها على �أنها جمرد
حتديات ميكن مواجهتها والتغلب عليها.

