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Ramadanyat

أكد أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

د .عبدالحسن الديري :الشباب عماد
المستقبل وبسواعدهم تُبنى األوطان

أكد سفير الشباب العربي وعضو مجلس إدارة اإلتحاد الخليجي لرواد األعمال ورئيس جمعية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة البحرينية د .عبدالحسن الديري أن الشباب هم عماد المستقبل وبسواعدهم ُتبنى األوطان والشباب
هم شريحة كبيرة ال يستهان بها في أي مجتمع وأي مكان وزمان .وقال لـ “رمضانيات” في حوار مطول حول دور
الشباب في نمو ورقي الوطن وكذلك دور جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبحرين إن “ المجتمع البحريني
مجتمع فتي ،وبالتالي فال مناص من إيالء المكانة واألهمية البالغة لهذه الشريحة والتفكير الجاد بكيفية االستفادة
من طاقاتها الكامنة” .وأشار إلى أن جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ( )BSMESهي إحدى
الجمعيات الغير ربحية وقد أنشأت عام 2001م وتعنى أساسًا بشأن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإزدهارها.
وذكر أن أبرز أهداف الجمعية يتمثل في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى أصحاب المشاريع الواعدة
في مملكة البحرين ،وتقديم االستشارات ذات الصلة وخدمات إسداء المشورة إلى الشركات الصغيرة والناشئة ورواد
األعمال“ .رمضانيات” تنشر الحوار المطول والفريد مع سفير الشباب العربي وعضو مجلس إدارة اإلتحاد الخليجي
لرواد األعمال ورئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية د .عبدالحسن الديري...

“ي ُدْ نِينَ عَ َليْهِ نَّ مِ نْ َجلَابِيبِهِ نَّ “

الحجاب  ..رداء اإليمان

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

اج َ
ك
ِي ُق ْل ل َِأ ْزوَ ِ
قال سبحانه وتعالى“ :يَا أَ ُّي َها ال َّنب ُّ
وَ َب َنات َ
ِين ي ُْدن َ
ِساءِ ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ْه َّن ِم ْن
ِين عَ َلي ِ
ِك وَ ن َ
َ
سأ ْل ُت ُم ُ
وه َّن
َج َلابِيب ِ
ِه َّن” ،وقال جل جالله“ :وَ ِإ َذا َ
َ
اسأ ُل ُ
اب“ ..الحجاب في
وه َّن ِم ْن وَ رَاءِ ِح َج ٍ
َم َتاعًا َف ْ
اإلسالمي هو لباس يستر جسد المرأة
الدين
ّ

ّ
وكل ما فيها من مفاتن ،وهو فرض
وشعرها
واجب على ّ
كل مسلمة بالغة عاقلة ،والحجاب
الشرعي في اإلسالم المفروض على المرأة هو
ّ
أن تغطي المرأة سائر جسدها ،وللحجاب ح ّتى
يكون صحيح ُا ومقبو ً
البد من اإللتزام
ال شروط
ّ
صحة الحجاب أن يستوعب كل
بها ،ومن شروط
ّ
الجسم ويغطيّه إال ما استثني منه ،كالوجه
والكفين ،وأال يكون ملفتًا للنظر ،وأن يكون ساتر ُا
ّ
يشف وال يظهر ما يجب إخفاؤه ،كما
للعورة وال
ويجب أن يكون الحجاب فضفاضًا وال يصف
جسد المرأة ،وأال يكون ذا رائحة زكية تلفت النظر
ّ
معطرًا ،كما ويجب أن ال يشبه
إليها وال يكون
مالبس الرجال وأن ال تتشبه النساء بهم ،وأن ال
يشبه أيضًا مالبس الكافرات من غير المسلمات..
فما هو الحجاب؟ ،وما هي شروطه؟ ،وما
الحكمة من فرضه على المسلمات؟ ،وما فضل
من تلتزم به؟ ..تساؤالت تجيب عنها “رمضانيات”
حول رداء العفة والطهارة ...
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“ولَا ي ُ ْب ِد َ
ين ِزي َن َت ُه َّن إِلَّا َما َظهَ َر ِم ْنهَ ا“
َ

الحجاب  ..ثوب العفة والحياء
الحجاب أحد الفروض الواجبة على المرأة المسلمة ،ولغويا الحجاب هو الساتر ،وحجب
سترت بستر ،وعادة ما يسمى غطاء رأس
الشئ أي ستره ،وامرأة محجوبة أي امرأة قد ُ
المرأة بالحجاب في األوساط العربية واإلسالمية ،وهناك إجماع من علماء الدين اإلسالمي
على وجوب الحجاب على المرأة ،وإن كانوا يختلفون في هيئته ،فمنهم من يرى أن على
المرأة ستر جميع جسدها بما فيه الوجه والكفين ،بينما يرى أغلبهم جواز كشف الوجه
والكفين ،ورغم ذلك تجدر اإلشارة إلى أنه في العصر الحديث ظهر تيار يعارض الحجاب
بدعوى أنه ليس فرضًا بل عادة ،وهناك بعض الدول تمنع أو تقيد ارتداء غطاء الرأس أو ما
يعرف بالحجاب في المؤسسات العامة كالجامعات والمدارس أو المؤسسات الحكومية؛
مثل فرنسا وتونس سابقًا ،بينما توجد دول ومنظمات أخرى تفرضه على مواطناتها
وحتى األجنبيات منهن مثل إيران والسعودية والسودان“ ..رمضانيات” تنشر رداء العفة
والطهارة واإليمان والحياء وتسرد شروطه وأحكامه في الدين اإلسالمي...
ي ُْعر َْف َن َف َلا ي ُْؤ َذي َ
ْن” -األحزاب -لتسترهن بأنهن عفائف
مصونات فال يتعرض لهن الفساق باألذى ،وفي قوله
سبحانه َف َلا ي ُْؤ َذي َ
ْن إشارة إلى أن معرفة محاسن المرأة
إيذاء لها ولذويها بالفتنة والشر ،وقال سبحانه وتعالى:
اس َأ ُل ُ
س َأ ْل ُت ُم ُ
اب
وه َّن ِمن وَ رَاء ِح َج ٍ
وه َّن َم َتاعًا َف ْ
“وَ ِإ َذا َ
م وَ ُق ُلوب ِِه َّن” -األحزاب ،-فوصف
م أَ ْط َهرُ ل ُِق ُلوب ُِك ْ
َذل ُِك ْ
الحجاب بأنه طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات ألن
العين إذا لم تر لم يشته القلب ،ومن هنا كان القلب
عند عدم الرؤية أطهر ،وعدم الفتنة حينئذ أظهر ألن
“ف َلا َت ْخ َ
الحجاب يقطع أطماع مرضى القلوبَ :
ض ْع َن
بِا ْل َقوْ ِل َفي ْ
َط َم َع ا َّل ِذي فِ ي َق ْلبِهِ َمر ٌ
َض” -األحزاب ،-كما
أن الحجاب ستر ،وقال رسول اهلل“ :إن اهلل حيي ستير،
يحب الحياء والستر” ،وقال“ :أيما امرأة نزعت ثيابها في
غير بيتها خرق اهلل عز وجل عنها ستره”.

فضائل الحجاب
الحجاب طاعة هلل عز وجل وطاعة للرسول ،وأوجب
اهلل طاعته وطاعة رسول فقال “وَ َما َك َ
ان ل ُِم ْؤ ِم ٍن
َسو ُل ُه أَ ْمرًا أَن ي َُك َ
وَ َلا ُم ْؤ ِم َنةٍ ِإ َذا َق َ
م
ون َل ُه ُ
ضى ال َّل ُه وَ ر ُ
َسو َل ُه َف َق ْد َ
ض َّل
ص ال َّلهَ وَ ر ُ
ا ْل ِخ َير َُة ِم ْن أَ ْم ِر ِه ْ
م وَ َمن ي َْع ِ
ض َلا ً
َ
ال ُّمبِينًا”  -األحزاب  ،-وقد أمر اهلل سبحانه النساء
ات ي َْغ ُ
ض ْ
ض َن ِم ْن
بالحجاب ،فقال تعالى“ :وَ ُقل ِّل ْل ُم ْؤ ِم َن ِ
ْصا ِر ِه َّن وَ ي َْح َف ْ
وج ُه َّن وَ َلا ُيب ِْد َ
ين ِزي َن َت ُه َّن ِإ َّلا َما
أَب َ
ظ َن ُفرُ َ
َ
ظ َه َر ِم ْن َها”  -النور  ،-وقال سبحانه“ :وَ َقرْ َن فِ ي ُبيُوت ُِك َّن
ُ
اه ِليَّةِ ا ْلأو َلى”  -األحزاب  ،-وقال
وَ َلا َتبَرَّ ْج َن َتب َُّرجَ ا ْل َج ِ
َ
اسأ ُل ُ
س َأ ْل ُت ُم ُ
وه َّن ِمن وَ رَاء
وه َّن َم َتاعًا َف ْ
تعالى“ :وَ ِإ َذا َ
َ
م وَ ُق ُلوب ِِه َّن” -األحزاب،-
ِح َج ٍ
م أ ْط َهرُ ل ُِق ُلوب ُِك ْ
اب َذل ُِك ْ
َ
َ
ك وَ َب َنات َ
اج َ
ِساء
ِي ُقل ِّلأ ْزوَ ِ
ِك وَ ن َ
وقال تعالى“ :يَا أ ُّي َها ال َّنب ُّ
ِين ي ُْدن َ
ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ِه َّن”  -األحزاب -
ْه َّن ِمن َج َلابِيب ِ
ِين عَ َلي ِ
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم“ :المرأة عورة”
يعني يجب سترها.

عفة وطهارة وستر
وجعل اهلل تعالى التزام الحجاب عنوانا للعفة،
ك وَ َب َنات َ
اج َ
ِساء
ِي ُقل ِّل َأ ْزوَ ِ
ِك وَ ن َ
فقال تعالى“ :يَا أَ ُّي َها ال َّنب ُّ
ِه َّن َذل َ
ِين ي ُْدن َ
ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ِك أَدْ َنى أَن
ْه َّن ِمن َج َلابِيب ِ
ِين عَ َلي ِ

تقوى وحياء وإيمان
وقال تعالى“ :يَا َبنِي آدَ َم َق ْد أَن َز ْل َنا عَ َلي ُ
م ِلبَاسًا يُوَ ا ِري
ْك ْ
َاس ال َّت ْقوَ َى َذل َ
سوْ َءات ُ
ِك َخ ْيرٌ” -األعراف
م وَ ِريشًا وَ ِلب ُ
ِك ْ
َ
 ،واهلل سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجابإال المؤمنات ،فقد قال سبحانه وتعالى“ :وَ ُقل
ِساء ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ِين” ،ولما
ِّل ْل ُم ْؤ ِم َن ِ
ات” ،وقال اهلل عز وجل“ :وَ ن َ
دخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة
رضي اهلل عنها عليهن ثياب رقاق ،قالت“ :إن كنتن
مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات ،وإن كنتن غير
مؤمنات فتمتعن به” ،كذلك فإن الحجاب رداء الحياء،
قال رسول اهلل “ص” أن “لكل دين خلقًا ،وإن خلق
اإلسالم الحياء” ،وقال“ :الحياء من اإليمان ،واإليمان
في الجنة” ،وقال عليه الصالة السالم“ :الحياء واإليمان
قرنا جميعًا ،فإن رفع أحدهما رفع اآلخر” ،كذلك فإن
الحجاب يتناسب أيضًا مع الغيرة التي ُجبل عليها
الرجل السوي الذي يأنف أن تمتد النظرات الخائنة إلى
زوجته وبناته ،وكم من حرب نشبت في الجاهلية
واإلسالم غيرة على النساء وحمية لحرمتهن ،قال
علي رضي اهلل عنه“ :بلغني أن نساءكم يزاحمن
العلوج –أي الرجال الكفار من العجم – في األسواق
أال تغارون؟ إنه ال خير فيمن ال يغار”.

شروط الحجاب
ويرى الفقهاء أن هناك شروطا يجب توافرها في
الحجاب ،لكنهم اختلفوا في هذه الشروط ،وأجمع
أئمة المسلمين كلهم  -لم يشذ عنهم أحد  -على
أن ما عدا الوجه والكفين من المرأة داخل في وجوب
الستر أمام األجانب ،وعورة المرأة عند الشافعية
والحنابلة جميع بدنها ،وال يصح لها أن تكشف أي جزء
من جسدها أمام الرجال األجانب ،إال إذا دعت لذلك
ضرورة كالطبيب المعالج ،والخاطب للزواج ،والشهادة
أمام القضاء ،والمعاملة في حالة البيع والشراء،
فيجوز أن تكشف وجهها وكفيها ،وعورة المرأة
عند الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إال الوجه
والكفين ،فيباح للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها
في الطرقات ،وأمام الرجال األجانب ،ولكنهم قيدوا
هذه اإلباحة بشرط أمن الفتنة ،أما إذا كان كشف
الوجه واليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي ،أو لما
فيهما من الزينة كاألصباغ والمساحيق التي توضع
عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما.

سميك ًا ال يصف
وأجمع العلماء على أن يشترط أن يكون الحجاب
سميكا ال يصف ما تحته ،ألن الغرض من الحجاب
الستر ،فإن لم يكن ساترا ال يسمى حجابا ألن ال يمنع
الرؤية ،وال يحجب النظر ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم
فيما رواه مسلم“ :صنفان من أهل النار لم أرهما
بعد :نساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن
كأسنمة البخت المائلة ال يدخلن الجنة ،وال يجدن
ريحها ،وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا” وفي
رواية “مسيرة خمسمائة سنة” ،ومعنى قوله صلى
اهلل عليه وسلم “كاسيات عاريات” أي :كاسيات في
الصورة عاريات في الحقيقة ألنهن يلبس مالبس ال
تستر جسدا ،وال تخفي عورة ،والغرض من اللباس
الستر ،فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عاريا.

فضفاض ًا غير ضيق
كما اشترط العلماء أن يكون الحجاب فضفاضا
غير ضيق ،وما ذلك من ربط بالحديث السابق عن
“الكاسيات العاريات” ،وما تفعله بعض المتحجبات
من ارتداء مالبس محددة للخصر والصدر كالبلوزة
والتنورة ،ولو كانت طويلة ،ال يفي بشروط الحجاب
الصحيح ،كما يجب أال يكون الثوب فيه تشبه بأزياء
الرجال ،وما ذلك للحديث الذي رواه الحاكم عن أبي
هريرة رضي اهلل عنه“ :لعن النبي الرجل يلبس لبسة
المرأة ،والمرأة تلبس لبسة الرجل” ،وقال عليه الصالة
والسالم فيما رواه البخاري والترمذي واللفظ له “لعن
اهلل المخنثين من الرجال ،والمترجالت من النساء”،
أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن ،كما
يشترط أال يكون الحجاب زينة في نفسه ،أو مبهرجا
ذا ألوان جذابة تلفت األنظار لقوله تعالى “وال يبدين
زينتهن إال ما ظهر منها” ،ومعنى “ما ظهر منها” أي
بدون قصد وال تعمد ،فإذا كان في ذاته زينة فال يجوز
إبداؤه ،وال يسمى حجابا ،ألن الحجاب هو الذي يمنع
ظهور الزينة لألجانب.
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أكد أن  %4فقط معدل األعمال التجارية الحرة بدول الخليج

د .عبدالحسن الديري :طاقات الشباب واعدة في بناء األوطان

كشف سفير الشباب العربي وعضو مجلس إدارة اإلتحاد الخليجي لرواد األعمال ورئيس
جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية د .عبدالحسن الديري أن معدل
األعمال التجارية الحرة بين المواطنين الذين يمتهنون العمل الحر يتراوح بين  %3و %4
من مجمل السكان العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي .وقال في حديث
لـ “رمضانيات” حول أهمية دور الشباب وكذلك دور جمعية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بالبحرين إن تقرير لمنظمة اإلسكوا بين أن الشباب البحريني الواقع في
الفئة العمرية من  24 -15سنة بلغ نسبة  %14من نسبة السكان ،فيما كانت النسبة األكبر
للسكان لفئة األطفال والمراهقين بنسبة  ،%23فيما لم تتجاوز نسبة المسنين فوق 65
سنة أكثر من  .”%2وأضاف أن جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأسست بهدف
مساعدة أصحاب األعمال والمشاريع الناشئة والمؤسسات القائمة وذلك عن طريق
التعاون مع جميع األطراف الحكومية ذات الصلة والمعنيين بالقطاع الصناعي والهيئات
المختصة في مملكة البحرين وذلك بغية تحقيق االزدهار والنمو المرجوين “...رمضانيات”
تنشر الحوار مع سفير الشباب العربي وعضو مجلس إدارة اإلتحاد الخليجي لرواد األعمال
ورئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية د .عبدالحسن الديري...

األهم هو أنه :هل توجد لدى الشباب الرغبة الذاتية
في التألق واإلنجاز؟ والتي إذا ما توافرت سوف ُتغنينا
عن السؤال األول والعكس صحيح ،بمعنى أنه إن لم
تتوافر لدى الشباب الرغبة الذاتية نحو اإلنجاز والتميز
فإن كل الجهود التي تبذلها الدولة في هذا السبيل
هباء منثورا”.
سوف تذهب
ً
وبين أنه “في هذا السياق يبرز التساؤل حول مدى
رغبة الشباب نحو التألق واإلنجاز في ميادين العلم
والعمل ،وهل تحتاج مناهجنا الدراسية إلى اآلليات
والطرق التربوية التي تعمل على تزويد الطلبة
وتغذيتهم بذات السلوك منذ الصغر ،حتى إذا ما
اشتد عودهم وش ُّبوا وكبروا استطاعوا أن يكونوا
شركاء حقيقيين في نهضة الوطن وتقدمه عبر
االعتماد على الذات دون االعتماد على الحكومة
في توفير الدراسة والوظيفة والسكن وما إلى ذلك
من خدمات صحية واجتماعية .فالوظيفة وخاصة
الحكومية هي الخطر األكبر أمام إمتهان الشباب
للعمل الحر وبدء مشروعاتهم الصغيرة معتمدين
على سواعدهم ومتسلحين بالعلم والمعرفة
والرغبة في اإلنجاز وإثبات الذات أمام مخاوف اليأس
والفشل والخسارة ،فمن ال يفشل ال يتعلم ومن ال
يخسر ال يربح ،فكما يقول المثل “التجارة شطارة ،إما
ربح أو خسارة” وكما يقول رسولنا الكريم (ص) “الرزق
عشرة أجزاء ،تسعة منها في التجارة ،وواحد في
غيرها”.
ولفت د .الديري إلى أن “آخر إحصائيات البنك الدولي

في البداية ،أكد سفير الشباب العربي وعضو

للسكان لفئة األطفال والمراهقين بنسبة  ،%23فيما

مجلس إدارة اإلتحاد الخليجي لرواد األعمال ورئيس

لم تتجاوز نسبة المسنين فوق  65سنة أكثر من ،%2

جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية

وهو ما يؤكد صحة القول بأن المجتمع البحريني

د .عبدالحسن الديري أن “الشباب هم عماد
المستقبل وبسواعدهم ُتبنى األوطان والشباب

مجتمع فتي ،وبالتالي فال مناص من إيالء المكانة
واألهمية البالغة لهذه الشريحة والتفكير الجاد

هم شريحة كبيرة ال يستهان بها في أي مجتمع

بكيفية االستفادة من طاقاتها الكامنة”.

وأي مكان وزمان ،وفي مجتمعاتنا الخليجية عامة
والبحرين خاصة يمثل الشباب الغالبية حيث توصف
بلداننا بأنها بلدان شابة وذلك على عكس البلدان
األوربية التي تشكو تفشي الشيخوخة بين غالبية
سكانها وبالتالي فهي معرضة لمواجهة مشاكل

وأشار إلى أنه “في البحرين يتبوأ المجلس األعلى
للشباب والرياضة مكانة متميزة بقيادة سمو الشيخ
ناصر بن حمد آل خليفة ،والذي يولي الشباب قبل
الرياضة ُجل االهتمام والتقدير إيمانًا منه بأهمية
العنصر البشري في جميع المجاالت والسيما الرياضة

بشأن ريادة األعمال ومزاولة المشاريع التجارية في
منطقة الخليج بينت أن معدل األعمال التجارية الحرة
بين المواطنين الذين يمتهنون العمل الحر يتراوح بين
 %3و  %4من مجمل السكان العاملين في دول مجلس
التعاون الخليجي ،وذلك على الرغم من التاريخ
العريق في المنطقة والمتمثل في التجارة وريادة
األعمال وامتهان العمل الحر .وتعد هذه النسبة أقل
بكثير مما هو عليه الحال في الدول األوربية حيث
تبلغ ما يقارب ال  %16حسب بيانات منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية األوروبية”.
وفيما

يتعلق

بجمعية

المؤسسات

الصغيرة

جمة في المستقبل المنظور”.
ّ

بشتى أنواعها ،مما أنتج عناصر شابة ذات إنجازات

وقال إن “تقرير لمنظمة اإلسكوا ُنشر حول السكان

مختلفة في جميع األصعدة محليًا وإقليميا ودوليًا.

في العالم العربي لسنة  2011بين أن الشباب البحريني

وهنا قد يتبادر إلى الذهن التساؤل حول مدى توفر

هي إحدى الجمعيات الغير ربحية وقد أنشئت عام

الواقع في الفئة العمرية من  24 -15سنة بلغ نسبة

ما يحتاجه الشباب من رعاية وإمكانات وأجهزة

2001م وتعنى أساسًا بشأن تنمية المشاريع الصغيرة

 %14من نسبة السكان ،فيما كانت النسبة األكبر

حديثة تساعدهم على التألق واإلنجاز ،ولكن السؤال

والمتوسطة وإزدهارها ،وهي منظمة تكرس

والمتوسطة البحرينية ،قال د .الديري إن جمعية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ()BSMES
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أنشطتها لدعم المستقبل االقتصادي لمملكة

الحلول المناسبة لتذليلها ،كما يشتمل الملتقى على

البحرين ،وتدار من قبل مجلس اإلدارة وهي واحدة

معرض لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

من المنظمات الغير حكومية الرائدة في مملكة

إضافة إلى المؤسسات والهيئات والبنوك التي

البحرين والتي تعمل مع مجموعة من أصحاب

تقدم خدمات دعم لوجستية ومالية وغير مالية

المشاريع الناشئة والمؤسسات القائمة وذلك

لهذه المؤسسات مما يساهم في تسليط الضوء

بالتعاون مع األطراف الحكومية ذات الصلة.

والتعريف بمجمل الخدمات المقدمة في هذا
المجال”.

وحول رسالة الجمعية ،أشار د .الديري إلى أن الجمعية
تأسست بغرض مساعدة أصحاب األعمال والمشاريع

وأوضح أن الجمعية نظمت هذا العام احتفالية

الناشئة والمؤسسات القائمة وذلك عن طريق

خاصة بمناسبة مرور  5سنوات على تنظيم هذا

التعاون مع جميع األطراف الحكومية ذات الصلة

الملتقى جرى فيها تكريم العديد من الشخصيات

والمعنيين بالقطاع الصناعي والهيئات المختصة

الهامة الذين كان لهم دور كبير في إنجاح وتطوير

في مملكة البحرين وذلك بغية تحقيق االزدهار

خالل العديد من البرامج المشتركة التي تم تنفيذها

هذا الملتقى عبر السنين وعمل الجمعية في خدمة

والنمو المرجوين.

بالتعاون مع الجهات ذات الصلة”.

قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة

وفيما يتعلق بأبرز خدمات الجمعية ،لفت إلى أن

وأضاف أنهم “على يقين تام بأن هذا الرصيد الحافل

األعمال.

الجمعية تقدم عدد من الخدمات من بينها :تنظيم

باالنجازات يدفعهم لتقديم المزيد من الجهود

وأفاد أنه تم كذلك تنظيم ملتقى السفراء السنوي،

مختلف الندوات وورش العمل إضافة إلى البحوث

للنهوض بواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ويتم تنظيم الملتقى بالتعاون مع وزارة الخارجية

والدراسات الميدانية ذات الصلة بتطوير ودعم قطاع

وتسريع وتيرة نمو وازدهار قطاع المؤسسات

بمملكة البحرين وبعض السفارات األجنبية العاملة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في داخل البحرين

الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم سلة متنوعة

حيث يتم استضافة ثالثة سفراء من هذه البلدان

وخارجها ،ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

من البرامج الحديثة والقادرة على االرتقاء بأنشطة

بغية االستماع إلى خبرات بلدانهم في تطوير

إضاقة إلى أصحاب المشاريع الواعدة في مملكة

وأعمال هذه المؤسسات وأخذها زمام الريادة

قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعرف

البحرين ،وتنظيم المؤتمر والمعرض السنوي “يوم

والمبادرة في خضم المتغيرات االقتصادية التي

على الخدمات المقدمة لهم ولرواد األعمال بغية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” وهو عبارة عن

تشهدها المملكة والمنطقة والعالم على حد

النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام ،وقد تم

ورش عمل ومعرض سنوي لدعم المؤسسات

سواء”.

استضافة سفراء كل من اليابان واألردن وفرنسا

الصغيرة والمتوسطة ،وتقديم االستشارات ذات

وحول أنشطة الجمعية ،قال إن الجمعية تقوم

خالل العام الحالي  2015إضافة إلى سفراء كل من

الصلة وخدمات إسداء المشورة إلى الشركات
الصغيرة والناشئة ورواد األعمال ،والمساهمة في
تأسيس إتحاد دول مجلس التعاون الخليجي لرواد

بتنظيم العديد من الندوات والزيارات والنشطة
الدورية ،ولكن أهم ماتتميز به الجمعية هو تنظيمها

أمريكا وبريطانيا والهند خالل العام الماضي ،كما
تم تنظيم برنامج رواد األعمال الشباب:

األعمال (.”)GCCUE

ومشاركتها في التنظيم لعدد من الملتقيات

وتنظم الجمعية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة

السنوية الهامة وهي كالتالي:الملتقى السنوي ليوم

برامج متخصصة لرواد األعمال الشباب ،حيث تم

وبيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية د .عبدالحسن

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:ويتم تنظيم هذا

التعاون في هذا اإلطار مع كل من وزارة الصناعة

الديري أن “الجمعية والقائمين عليها سعداء بما

الملتقى بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بمملكة

والتجارة ،وزارة العمل ،وغرفة تجارة وصناعة البحرين،

يتلقونه من شكر وتقدير من األوساط المهتمة

البحرين والجهات األخرى ذات الصلة خالل شهر

وتمكين ،بونك البحرين للتنمية ،ومحافظة العاصمة،

بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحكومية

ديسمبر من كل عام ،حيث يتم تسليط الضوء على

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة اليونيدو،

واألهلية مما كان له أبلغ األثر في تكثيف الجهود

األمور التي تشكل عائقًا أمام تطور ونمو المؤسسات

والسفارة األمريكية بمملكة البحرين ،والمجلس

وزيادة الدعم المقدم لهذا القطاع الهام وذلك من

الصغيرة والمتوسطة في محاولة لبحثها وإيجاد

الثقافي البريطاني ،وجامعة ستيرلنج البريطانية،
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ونوه إلى أن الجمعية شاركت كذلك بالمؤتمر الدولي

وأكد أن الجمعية شاركت ممثلة برئيسها كونه

للقيادة ،كما تقوم الجمعية بالمشاركة في المؤتمر

سفير مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في

وبوليتكنك البحرين ،وجمعية اإلداريين وجمعية

السنوي الدولي للقيادة التي تنضمه جمعية االداريين

مهرجان الشباب العربي السنوي ومجمل فعاليات

رواد األعمال الشباب ،وذلك إما عن طريق المشاركة

البحرنية وذلك من خالل المشاركة في تنظيم

المجلس والمشاركات في عدد من البلدان العربية،

في فعالياتهم بتقديم أوراق عمل أو المساهمة

ملتقى يعنى بشئون اإلدارة السليمة للمؤسسات

وهي حاليًا بصدد التنسيق مع مجلس الشباب

في مشاريعهم من خالل الورش الهادفة ،وتنطلق

الصغيرة والمتوسطة ،وذلك بغية توضيح دور

العربي ومقره القاهرة الحتضان هذا المهرجان

الجمعية في ذلك من مبدئها الراسخ بأهمية التعاون

الجمعية في الجانب اإلداري للمؤسسات الصغيرة

في مملكة البحرين بالتعاون مع المؤسسة العامة

وبناء جسور الشراكة الفاعلة لتعظيم اإلستفادة

والمتوسطة واإلهتمام بجانب البحث العلمي

للشباب والرياضة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد

وحرصها الدائم على توثيق العالقات مع الجهات

واإلبتكار لدورهم الحيوي والهام في التطوير اإلداري

آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون

الداعمة وذات الصلة.

لهذه المؤسسات.

الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة.
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
ونادرة ...مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من
أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

تعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة
رئيس ًا للشرطة واألمن العام
صدر في الشهر المنصرم األمر السامي من صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم
البالد المعظم ،والذي يقضي بتعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة رئيسًا
للشرطة واألمن العام خلفًا للمغفور له الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة.
تسلم الشيخ محمد مهام منصبه موطدًا العزم
على أن يتخذ الخطوات الحاسمة واألنظمة
المعمول بها في إبراز كيان الشرطة ليصبحوا خير
من يحافظ على األمن ويسعى لنشر الطمأنينة
في نفوس األهالي.
ومن المعروف أن دائرة الشرطة واألمن العام هي
إحدى الدوائر الهامة في البالد  ..فتمتاز باالتصال
المباشر بالسكان وتكون الحائل بين الفرد وطريق
الشر أو اإلجرام  ..لهذا فقد رصدت لها حكومة
صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
قدرًا كبيرًا من ميزانيتها وقد بلغ في هذا العام
مبلغًا قدره  9,900,000روبية لبناء مراكز للشرطة
وتوسعة بعض المنشآت وما يصرف على أوجه
نشاط الدائرة بما يتفق والصالح العام.

وتسلم سمو الشيخ محمد مع منصبه مسؤوليات
كبيرة تتطلب الجهد الكبير واإلدارة الحكيمة ..وقد
بات في نفوس األهالي أمل كبير في أنه بالسياسة
الرشيدة والتدبير المحكم سيوفقه اهلل في األخذ
بأسباب تقدم الدائرة وتسيير دفة أعمالها لتضحى
المرفق الحيوي الذي ينشر في البالد أجنحة األمن
ويوفر لها طمأنينة المعيشة.
وبصراحة أكثر فالشرطة في حاجة إلى عناية
كبيرة وتطبيق للنظم القانونية المنصوص عليها
في قانون البالد  ..ولهذا فنحن ندعو اهلل أن يلهم
صاحب السمو رئيس الشرطة واألمن العام الخطط
الحكيمة للسير لهذا المرفق الحيوي ليكون أفراده
والجمهور على وفاق وتعاون تامين.

زار البحرين بدعوة من إتحاد األندية الوطنية سيادة األستاذ الكبير محمد فؤاد جالل
رئيس مؤتمر الخريجين العرب وذلك يوم األربعاء  21يناير  1959ليلقي محاضرتين
مشاركة في الموسم الثقافي الذي نظمته اللجنة الثقافية في اإلتحاد .وقد كانت
البحرين كلها ترحب بالضيف الكبير ،زار عظمة الحاكم فتبسط معه في الحديث
وأكد له بأنه في بالده وبين أهله واجتمع باألهلين فكان كل فرد منهم يعبر عن
ترحيبه باألخ العربي الكبير وزار المدن والقرى فكان ال يجد إال نفس الشعور شيء واحد
لم يجده األستاذ جالل في البحرين ،ذلك هو انطباق قول الشاعر:
يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل
فقد كان رب منزل ولكنه لم يكن ضيفًا ،كان كل واحد منا يشعر أن األستاذ جالل في
بالده وليس ضيفًا.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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مركز الجزيرة الثقافي مجالس المحرق
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مجلس حسن بن أحمد البوعينين

مجلس الموسى
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ﻣﺠﺎﻧﺎً
ﻣﺠﺎﻧﺎً
ﻣﺠﺎﻧﺎً
ﻣﺠﺎﻧﺎً

اﻟﺘــــﺄﻣــــــﻴﻦ
اﻟﺘــــﺴﺠﻴـﻞ
ﺿﻤﺎن  ٥ﺳﻨﻮات
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ

ﺟﺮاﻧﺪ ﭬﻴﺘﺎرا

د.ب ٧٢٥٠

ﺳﻴﻠريﻳﻮ

د.ب٣٤٥٠

دﻳﺰاﻳﺮ
د.ب

٤٥٠٠

ﺳﻮﻓﺖ
د.ب

٤٤٠٠

ﺳﻴﺎز

د.ب٤٨٥٠

ﺗﻠﻴﻔﻮن )اﻟﺨﻤﻴﺲ( ) - ١٧٢٥٢٦٠٢ :ﺳﺘﺮة(١٧٧٠٧٠٧٠ :
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ٣٩٧١٨٠٤٩ - ٣٩٨٢١٣٠٨١ - ٦٦٣٣١٩٨٢ :
ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲautomotive@jalal.com :
أوﻗﺎت اﻟﺪوام ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن:
ﻣﺴﺎء
ﻣﺴﺎء إﻟﻰ ١٠:٣٠
ﻣﻦ  ٨ﺻﺒﺎﺣ ًﺎ إﻟﻰ  ٢ﻇﻬﺮ ًا وﻣﻦ ٨:٣٠
ً
ً

إس إﻛﺲ ﻓﻮر
د.ب

٥٢٠٠

أرﺗﻴﺠﺎ

د.ب٤٩٩٥

ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ
Suzuki,Bahrain
@BahrainSuzuki
Suzuki_Bahrain

كشف أن هناك  250ألف عملية سمنة بالواليات المتحدة سنويًا
د .أحمد جواد :السمنة تؤدي للوفاة المبكرة ومرضاها
يعيشون أقل بـ 9سنوات
أكد د .أحمد جواد أن ما ال يعرفه الناس هو أن السمنة تؤدي إلى الوفاة المبكرة،
فهناك دراسة تقارن مرضى السمنة بالمرضى العاديين ،فمرضى السمنة يعيشون
أقل من المرضى العاديين بنسبة تسع سنوات ،كما أن جراحة السمنة تساعد على
تطور حياة المريض لألفضل.
وأشار د .جواد إلى أنه عمليات السمنة تنتشر عالميًا ،فمثال في أمريكا هناك ما يقارب
 ٢٥٠ألف حالة في السنة ،والسبب في قيامهم بهذا العدد الكبير من العمليات هو
أن مرضى السمنة يحتاجون ميزانية خاصة للعالج وشراء األدوية الالزمة للمشاكل
الناتجة عن السمنة ،إضافة إلى أنهم ال يداومون بشكل يومي حيث أنهم يأخذون
إجازات مرضية وسنوية ،وحركتهم في العمل قليلة جدًا لذا فإنهم ال ينتجون بكثرة
وال يمكن االستفادة منهم كثيرًا.
وقال إن التطور في ظاهرة السمنة وانتشارها وتسببها بأمراض كثيرة عالميًا ،أصبحت
تعتبر السمنة مرض كأي مرض ثاني ويمكن أن يصل إلى مرحلة الوباء ،الفتا إلى أن
السمنة تسبب الكثير من األمراض كأمراض القلب والسكري والكوليسترول ومشاكل
الرئة وزيادة نسبة األورام والمفاصل والظهر والعقم باإلضافة إلى تليفات في الكبد.
وأفاد د .جواد بأن الدراسات تشير إلى أن الجراحة هي الطريقة المثالية لعالج السمنة
ولكن كمرحلة أولية ،حيث أن األطباء دائمًا يعطون فرصة للمريض للتخفيف من
وزنه عن طريق مراقبة األكل وممارسة الرياضة وتغيير نمط الحياة ،وفي حال عدم

االستفادة من ذلك يلجأ الطبيب لعملية جراحة السمنة ولكن ليس لجميع المرضى
وإنما لبعض المرضى بصفة خاصة حيث يعتمد ذلك على معدل كتلة الجسم والذي
ينتج عن الوزن (بالكيلو)  /الطول (بالسنتيمتر المكعب) ،فإذا كان معدل كتلة الجسم
أكثر من  ٣٥مصاحبًا لمرض خطير له عالقة بالسمنة فيضطر الطبيب المعالج للتدخل
الجراحي ،وكذلك الحال إذا كان معدل كتلة الجسم  ٤٠فيتم التدخل الجراحي.
وأوضح أنه قبل القيام بعمل جراحة للسمنة ،هناك  ٣مراحل للعالج ،المرحلة األولى
وهي المرحلة التحضيرية حيث يتم عمل جميع أنواع تحاليل الدم باإلضافة إلى عمل
تلفزيون للبطن والمنظار الطبي للمعدة واالثناعشر ،ويهيأ المريض قبل الجراحة
بأسبوع حتى يتم تصغير حجم الكبد وتخفيف نسبة الدهون على جدار البطن
لتسهيل العملية الجراحية ،أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن الجراحة ذاتها ،وهناك
 ٦أنواع من العمليات وجميعها تحتاج لجراحة المناظير ،حيث يتم اتخاذ القرار مع
المريض ومن ثم تحديد العملية المناسبة لحالة المريض ،وتكون هذه المرحلة عبارة
عن إقامة يومين بالمستشفى ،حيث تتم العملية صباح اليوم األول ويتم تحريكهم
مساءًا واليوم التالي يتم فحص المريض للتأكد من سالمته قبل مغادرة المستشفى،
وخالل هذه الفترة تتم متابعة المريض من خالل طاقم طبي متكامل باإلضافة إلى
أخصائي تغذية لتحديد برنامج غذائي خاص للمريض ،والمرحلة الثالثة هي ما بعد
الجراحة ،ويتم فيها متابعة المرضى لمدة خمس سنوات بمعدل ثمان مرات ،والفكرة
من تلك الجلسات هي للتأكد من أخذهم لألدوية في األوقات المناسبة.
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ذكريات من �أيـام زمان

افتتاح وتو�سعة مطار يف ال�سبعينيات

جامع الفا�ضل يف منت�صف اخلم�سينيات

�سوق اخل�ضار باملنامة يف ال�ستينيات

�شارع ال�شيخ �سلمان اىل العوايل يف ال�ستينيات

13

األثنين  26رمضان  1436هجرية •  13يوليو  2015ميالدية • السنة السابعة العدد 202

�شارع باب البحرين يف اخلم�سينيات

�شارع احلكومة يف اخلم�سينيات

ق�صر ال�شيخ حمد يف الق�ضيبية يف ال�ستينيات

فر�ضة املنامة يف منت�صف اخلم�سينيات

قلعة البحرين يف اخلم�سينيات

17 511111
www.bdb-bh.com

