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Ramadanyat

أكد أن التأمين ضروري لحماية الشركات والمؤسسات

سمير الوزان :المدير الناجح كقائد األوركسترا
قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية القابضة سمير الوزان إن “التأمين في البحرين أقدم تأمين في

الخليج وانطلق عام 1945م” .وأضاف لـ”رمضانيات” أن “قطاع التأمين ضروري لتأمين المشاريع ،وحماية الميزانية
العامة ألي مؤسسة وحماية االقتصاد فأنت تدفع قسط لتحمي رأس مالك ،فالتأمين يعتمد على القطاع
المصرفي ،وكذلك يتأثر باالقتصاد والنفط” .وأوضح أن “قطاع التأمين يمتلك مجالين يحقق من خاللهما
الربحية ،المجال الفني والمجال االستثماري ،وأن الشركة الناجحة هي التي تستطيع أن تحقق أرباحها من
تخصصها ،فمث ً
ال شركة التأمين يجب أن تربح من التأمين ولكن أحيانًا تأتي الظروف بشكل معاكس ،فممكن
أن تكون المطالبات أكثر من األقساط ،وفي النهاية أنت لديك مساهم وضع رأسماله وينتظر مردوده في
األرباح ،فتحاول أن تحقق أرباح فنية واستثمارية ومنها تخرج أرباح الشركة” .وشدد على أهمية اإلدارة الجيدة ألي
شركة أو مؤسسة ناجحة ،قائ ً
ال “اإلدارة مثل السياقة وعليك أن تتعلم كيف تدير اآلخرين بطريقة تجعلهم
يحبون ما يقومون به ،والمدير مثل قائد األوركسترا يحرك عصاته ليعطي أجمل سيمفونية”.

توصف بالعالجات الشعبية

البابايا  ..فاكهة المالئكة
البابايا نوع من أنواع الفاكهة
االستوائية تتميز بلونها األخضر
أما
من الخارج وأصفر من الداخل ّ
طعمها فيشبه طعم المانجو
والشمام أيضًا ،وأول ما زرعت في
البداية في أمريكا الجنوبية واسبانيا
والبرتغال والفلبين والبحرين ،وتتوافر
ثمرة البابايا طيلة أيام السنة ،وأطلق
عليها كريستوفر كولومبس اسم

المجالس الرمضانية

فاكهة المالئكة ،وتعتبر مصدرًا غنيًا
بالمواد المضادة لألكسدة كما أ ّنها
تحتوي على غراء وهو األنزيم الذي
يعمل على هضم البروتينات ،ولثمرة البابايا فوائد جمة فهي تحافظ على صحة القلب واألوعية الدموية
والشرايين لذلك فهي تقلل من نسبة اإلصابة بأمراض القلب والشرايين ،كما تعمل على التخلص من
خاليا الجلد الميتة ،وتساعد في الوقاية من اإلصابة باألورام السرطانية ،وتستخدم قشور البابايا لتفتيح
الساقين وتبييضهما ،وت ّتخذ ثمار البابايا شك ً
ال كرويًا تمتلك اللون البرتقالي أو الوردي أو األصفر من داخلها،
ٌ
تجويف أسود ،يوجد فيه بذور شبيهة بالمادة الهالميّة تسمى ببذور البابايا التي تصلح لألكل
يتوسطها
ّ
وتمتلك هذه البذور طعمًا ُمرًا“ ..رمضانيات” تلقي الضوء على أبرز فوائد وأسرار البابايا...

ذكريات من أيام زمان

كريمة بقدراتها

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
اآلن هي فرصتك للحصول على السيارة التي ستنطلق
بك إلى عالم المغامرات الرائع .احصل على إحدى
سيارات الند روڤر خالل الشهر الفضيل ،وانطلق
والتميز.
إلى آفاق جديدة من الفخامة
ّ

تتضمن الباقة:
 تمويل دون مرابحة لمدة  5سنوات ضمان وخدمة لمدة  5سنوات خدمة مساعدة على الطريق لمدة  5سنواتمجاني للنوافذ
 -تظليل ّ

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.
السيارات األوروبية
هاتف+973 17 460 460 :
landrover-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.

5/31/17 11:17 AM

LR_RANGE_Ramadan_Flyer_A4_AR_Bahrain.indd 1

3

السبت  15رمضان  1438هجرية •  10يونيو  2017ميالدية • السنة التاسعة • العدد 250

اﺠﺎﺑمر أﺾﺑر ولفﺎرة أﺬﻌل وأربح جﻌائﺞ أﺾﺊر
ﻊﺜا الﺳام ،إﺠﺎمﺎع بالمﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ الﺼﻐمﺋ ﻄع برﻇاﻄﺒ داﻇات السﻘم لﻂﺎﻌﺸﻐر الﺜي ﻏﺼﺛم ﻄﺔمﻌﺲﺋ أﺾﺊر ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ
المﺜﻊﻂﺋ .ﻄع ﺾﻀ  50د.ب تسﺎﺑمرﻊا ،ﺠﺎﺗﺧﻀ ﺲﻂى ﺸرﺦﺋ لﻂفﻌز بﺔﻌائﺞ الﺛاﻇﺋ الﺿﺊرى وﻊﻎ ﺲﺊارة ﺲﻆ  3ﺸﻂﻀ
راﺻﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ الرﺸاع ،با�ضاﺸﺋ إلى الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ الﻈﺼﺛﻏﺋ الﺤﻋرﻏﺋ الﺼ ّﻐمﺋ الﺎﻎ تﺧﻀ ﺻﻐمﺎﻋا أﺾﺑر
ﻄﻆ  677,000دوﻗر أﻄرﻏﺿﻎ .ﺾما ﻏمﺿﻈك أﻏﺪاً ﻄﺪاﺲفﺋ ﺸرﺦك ﺸﻎ الفﻌز ﺲﻈﺛ ا�ﺠﺎﺑمار لفﺎرات أﺬﻌل ،ﺖﻐث
ﺠﻐﺎﻃ ﻄﺿاﺸأتك بفرﺦﺋ إضاﺸﻐﺋ لﻂﺛخﻌل ﺸﻎ السﺗﺈ ﺲﻆ ﺾﻀ ﺣﻋر إضاﺸﻎ تﺗﺎفﺮ ﺸﻐه بمﺊﻂﺴ إﺠﺎﺑمارك.
إﻇﻋا رؤﻏﺋ جﺛﻏﺛة لﻂﺎﻌﺸﻐر!
تﺼﺛم بطﻂﺊك الﻐﻌم!
تفﺪﻀ بﺞﻏارة أﺖﺛ ﺸروﺲﻈا أو اتﺧﻀ بمرﺾﺞ خﺛﻄﺋ الﺳمﻘء ﺲﻂى .17 005500

MOIC/PC/3625/2017

تابﺳﻈا ﺲﻂى

Instagram

*تطﺊﺺ الﺤروط واﻓﺖﺿام.
خاضع وﻄرخص ﺾمﺧرف تﺔﺞئﺋ إﺠﻘﻄﻎ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ ﻄﺧرف الﺊﺗرﻏﻆ المرﺾﺞي

برﻇاﻄﺒ الﺎﻌﺸﻐر

17 005500 | alsalambahrain.com
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فاكهة لذيذة وخفيفة

البابايا  ..البحرين أول من زرعها
سعرات حرارية
وتحتوي فاكهة البابايا على كمية كبيرة من الماء،
وعلى كثافة منخفضة الطاقة وهذا يعني ان جزء
كبير من هذه الثمرة يحتوي على عدد قليل نسبيا
من السعرات الحرارية ،اذ يحتوي الـ  2/1كوب منها
على  25سعر حراري فقط ،وال تحتوي على دهون أو
كولسيترول أو صوديوم ،ويساعد استبدال الحلويات
العالية السعرات بهذه الفاكهة على تقليل
االستهالك الكبير من السعرات الحرارية ويساعد
تناول البابايا المحتوية على كثافة منخفضة الطاقة

البابايا فاكهة لذيذة وخفيفة عادة ما يكون شكلها مثل الكمثرى وعادة ما يكون طولها
 7بوصات ويكون لونها برتقالي أو وردي أو أصفر خفيف ،وتم زراعة البابايا في البداية في
أمريكا ثم أسبانيا والبرتغال والفلبين ويتم زراعته في المناطق شبه اإلستوائية مثل
بعض األماكن في إفريقيا والهند والواليات المتحدة والمكسيك ،ويقال أن بورتوريكو هي
أكبر دولة منتجة لفاكهة البابايا علي مستوي العالم وذكر كريستوفر كولومبوس أن
البابايا هي فاكهة المالئكة ألن الجميع يحبها لطعمها الحلو فض ً
ال عن فوائدها الصحية،
إضافة إلى إن البابايا مصدر غني بالمواد المضادة لألكسدة مثل الكاروتينات وفيتامين سي
والفالفونيدات وفيتامين بي وحمض الفوليك وحمض البانتوثنيك والمعادن والبوتاسيوم
والمغنسيوم واأللياف ،ولب هذه الفاكهة أيضًا هو عنصر أساسي في كريمات الوجه
والشامبو “ ..رمضانيات” تلقي الضوء على أبرز فوائد وأسرار البابايا ...
أصلها وموطنها
البابايا ،فاكهة استوائية موطنها األصلي أميركا
الجنوبية وتؤكل ثمارها على صورة خضراء “على
هيئة خضار” أو ناضجة فاكهة وهي ذات لون أصفر
ضارب للبرتقالي تشبه في لونها المانجو ،ولها
رائحة زكية مميزة ،وتنضوي فوائد هذه الثمرة في
قميتها الغذائية وذلك الحتواءها على نسبة جيدة
من البوتاسيوم وفيتامين ب وفيتامين ج ،ونسبة
ال بأس بها من األلياف الغذائية ونسبة قليلة من
البروتين وتتصف بأنها قليلة السعرات الحرارية ،كما
إنها توصف في العالجات الشعبية والطبية ،حيث
تستخدم لطرد الديدان من البطن واألمعاء ،وفي
المساعدة على الهضم والتخلص من سوء الهضم
والغازات كما أن المادة اللبنية لهذه الفاكهة
تستخدم في عمليات ترطيب نضج اللحم وتسريعه،
الحتوائها على إنزيم هاضم يسمى ببين ،وال يقتصر
أهل البالد االستوائية على الفوائد الطبية لهذه

والشرايين ،كما تعمل على التخلص من خاليا الجلد
الميتة باإلضافة إلى أنه يعمل على كسر البروتينات
الخاملة ،وتساعد في الوقاية من اإلصابة باألورام
وأهمها سرطان القولون فاأللياف
السرطانية
ّ
الموجودة في البابايا تعمل على ربط السموم

على الشعور باالمتالء ولى زيادة القدرة على التحكم
بالشهية.

كربوهيدرات جيدة
والسكر الموجود في فاكهة البابايا والمسمى
بالفركتوز ليس لديه تأثير قوي على كمية السكر في
الدم ،وتحتوي البابايا على كمية قليلة من مجمل
الكربوهيدرات ،وبكمية أقل مما تحتويه األنواع
األخرى من الفواكه مثل الموز والتفاح ،وتزود الجسم
بمصدر جيد من األلياف الغذائية ،وتزود الجسم أيضًا
بالكربوهيدرات الغير قابلة لهضم والتي تساعد
في الحفاظ على وظائف الجهاز الهضمي ،وتحتوي
الحصة المقدرة بـ  2/1كوب من البابايا على  7غم من
الكربوهيدرات من بينها  4غم من السكر و 1غم من
األلياف.

فيتامين ج

المسببة للسرطان في القولون ،أيضا تستخدم

وتعتبر البابايا أحد المصادر الغنية بفيتامين ج والذي

قشور البابايا لتفتيح الساقين وتبييضهما ،وهي

يعتبر من العناصر الغذائية األساسية والتي تحتاجها

كذلك عالج فعال لداء السعفة ،وتستخدم في عالج

اللثة واألسنان للحفاظ على صحتها ويساعد هذا

مشاكل البشرة وأهمها البثور وحب الشباب كما أنها

الفيتامين أيضًا في عملية الشفاء من الجروح وفي

مقشر طبيعي للبشرة للحصول على بشرة فاتحة

نمو األنسجة وعملية اإلصالح للتالف منها ،ويحتوي

ونضرة وناعمة ،ويمكن استخدام البابايا المهروسة

 2/1الكوب من هذه الفاكهة المقطعة على حوالي

كعالج للقرحة والكعوب المتشققة ،وتستخدم

 %70من الكمية الموصى بتناولها يوميًا من فيتامين ج،

لعالج عالمات تقدم سن البشرة الشيخوخة ،وكذلك

وبكمية أكبر من الموجود في أنواع الفواكه األخرى.

تساعد على الهضم كما أنه يحتوي على العديد
من مضادات األكسدة والتي تعمل على الوقاية
من األمراض التي قد يتعرض لها الجسم ،وتحافظ
على صحة العين والرؤيا وخاصة عند التقدم بالسن،

عناصر غذائية
وتحتوي الحصة الواحدة من البابايا والمقدرة بـ 2/1
كوب على  %15من الكمية الموصى بتناولها يوميا

ولها دور فعال في تخفيف االلتهابات وخاصة عند

من فيتامين أ ،وعلى  %6من الكمية الموصى بتناولها

األشخاص المصابين بالربو ،وتحتوي على القليل من

من حمض الفوليك ،اذ يلعب فيتامين أ دورًا رئيسيًا

الصوديوم وبالتالي االحتفاظ بكمية قليلة من الماء

في الحفاظ على صحة العيون والجلد وتساعد

فوائد البابايا

وذلك يساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة ،كما

في حماية الجسم من األمراض المعدية ،ويحتاج

أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكاروتين أكثر من

الجسم إلى حمض الفوليك النتاج كريات الدم

ولفاكهة البابايا الكثير من الفوائد من بينها أنها

الفواكه األخرى ،وتحافظ على صحة الشعر وقوته

الحمراء وفي انتاج المادة الوراثية ،ويحتوي  2/1الكوب

تحافظ على صحة القلب واألوعية الدموية والشرايين

ولمعانه كما أنها تقي من اإلصابة بالصلع كما أنه

من هذه الفاكهة على  %2من الكمية الموصى

لذلك فهي تقلل من نسبة اإلصابة بأمراض القلب

يمكن استعمالها كبلسم للشعر.

بتناولها يوميًا من الكالسيوم.

الفاكهة بل يتعدون ذلك إلى استخدام أوراق هذا
النبات في تضميد الجروح والتآمها إلحتواء األوراق
على مادة قلوية تعين على التآم الجروح على مهل.

دع اﻟﻨـﺠﻮم ﺗﻘـﻮدك ﻓﻲ
ﺷـﻬـﺮ رﻣـﻀـﺎن ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم.
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.

اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻫﺎﺗﻒ١٧٧٨٥٤٥٤ :
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com
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من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا بدأ مسيرته الناجحة

سمير الوزان  ..التأمين البحريني األقدم بالخليج
من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا في
الواليات المتحدة األميركية بدأ أولى
خطوات مسيرته الناجحة والمتميزة
ودعمها بدراسات في كلية مانشستر
إلدارة األعمال في المملكة المتحدة  ..إنه
الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية
القابضة سمير الوزان صاحب الخبرة
الدولية التي تزيد عن  35عامًا ،والحائز على
جائزة أفضل شخصية في قطاع التأمين
في منطقة الشرق األوسط من مؤسسة
نقد البحرين “ ..رمضانيات” إلتقت سمير
الوزان وكشف لها عن الكثير من جوانب
العمل واإلدارة في مجال التأمين بالبحرين
والخليج وكذلك بالدول العربية والعالم،
كما روى جانبًا من تفاصيل إنشاء االتحاد
العام العربي للتأمين هيئة عربية تضم
كل قطاع التأمين في الوطن العربي
والتي تأسست عام  1964في القاهرة...
كثير من التفاصيل الساخنة حول قطاع
التأمين وفن اإلدارة الناجحة كشف عنها
لـ“رمضانيات” الرئيس التنفيذي لشركة
البحرين الوطنية القابضة سمير الوزان ...
 qمن الواليات المتحدة األمريكية وتحديد ًا جامعة
ستانفورد بكاليفورنيا كانت بداية مسيرة النجاح
والتميز ،فكيف كانت الرحلة وكيف كان الطريق؟
النجاح لم يكن في الواليات المتحدة وانما كان األمر
يتعلق بصقل جوانب اإلدارة ،فانطالقًا من خلفيتي
كوني خريج صناعة وإنضممت لشركة نفط البحرين -
وأنا هنا أعطي الرصيد لشركة نفط البحرين بابكو في
صقل بعض المواهب لإللتزام وغيرها -فأنا تخرجت
من الثانوية “الصناعية” وإنضممت للمطار بداية
وأرسلت في بعثة للقاهرة وعملت في مطار البحرين
لفترة سنتين تقريبًا ،ثم انضممت لبابكو حيث في
الحقيقة رغبت أن أكون مهندسًا وتعلمت وحتى سنة
 ،1982ثم غيرت مساري للتأمين وإنضممت للشركة
الوطنية للتأمين من بدايات عمر التأمين تقريبًا ،وكان
رئيس مجلس إدارتنا آنذاك األستاذ جميل وفا والذي رأى
بداخلي اإلمكانية والطموح ألصبح إداريًا بحرينيًا أترأس
المؤسسة ،ففي فترة قصيرة بعد إنضمامي للشركة
أصبحت المدير العام للشركة وفيها أرسلني لدورة
في ستانفورد وهي ثاني أعرق جامعة في الواليات
المتحدة بعد جامعة هارفرد والتي تختص عادة في
اإلدارة ،وكانت الدورة تنفيذية مكثفة وحضرها نخبة
من رؤساء الشركات والتنفيذيين ،ثم ذهبت لجامعة
مانشيستر بزنس سكول لدورة إدارية أخرى ،وكانت
جميعها دورات لصقل الناحية اإلدارية.

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وبعض من كبار الشخصيات يرافقهم سمير الوزان

سمير الوزان مع مجموعة من زمالء الدراسة بجامعة ستانفورد األمريكية

 qهل تقص لنا تفاصيل انتقالك من بابكو إلى التأمين؟
األمر بدأ بالصدفة ومن غير تخطيط ،حيث كنت أدرس
في بريطانيا في نفس الفترة التي كان أخي المرحوم
فهد -رحمه اهلل -مديرًا للمكتب اإلداري لسمو
رئيس الوزراء ،في حين كان جميل وفا يتردد على
مكتب سمو رئيس الوزراء فتعرف على المرحوم فهد
وأصبحت بينهما عالقات أخوية ،وحينما أسس الشركة
الوطنية للتأمين عام  1982فسأله إذا يعرف شخص
بحريني طيب األصل ألنه يبحث عن موظف ،فقال له
فهد بأن لديه أخ يدرس في بريطانيا إذا تود مقابلته
فأجاب بنعم ،وعندما رجعت خالل إجازة الصيف
من بريطانيا قال لي فهد أن اذهب ألقابل جميل وفا
فوافقت ألنني كنت من مرحلة االعدادي في الصناعة
وتوظفت في بابكو ومن يعمل هناك فكانما وضع
بين أسوار ال يخرج إال حينما يتقاعد ،فذهبت للمقابلة
وكان تارة يسأل باللغة اإلنجليزية وتارة بالعربية،
فأحسست بأن المقابلة كانت أكثر تقييمًا للشخص
منها لتقييم معلوماته ،وبعد إنتهاء المقابلة أعطاني
عرض اإلنضمام للوطنية للتأمين وقبلت العرض وقلت
له بأنني ال أفهم شيئًا في التأمين فقال مسؤوليتنا

نحن نصرف عليك وندربك ،حيث أرسلني لستاند فورد
وبريطانيا وسويسرا للتخصص في التأمين ،فالفضل
يرجع لهذا الرجل وبعد اإلتفاق على العرض قام
باالتصال بالطابق األول حيث المدير العام اإلنجليزي،
وقال له أصعد عندي وحينما قال له أن هذا السيد
سمير الوزان وسينضم معنا حتى يأخذ وظيفتك
وردة فعلي كانت بأنني إنصدمت من الموقف،
وكان المدير التنفيذي كبيرًا في السن ولكنه نشيط
فرجعت المنزل وأخبرت زوجتي بأن هذه الشركة
جادة حيث إنهم حددوا وظيفتي وقالوا للشخص
بأنني سأكون البديل له ،وبصراحة الرجل كان قدوة
في اإلدارة ،حيث ان جميل وفا بدأ من ال شيء فهو
حفر األرض بأصابعه وأحسست إن طريقة إدارته
كانت مدرسة ،فلقب المثالي قليل عليه ،حيث يوجد
انسجام في جميع األشياء بمكتبه لدرجة إنني كنت
أتعب معه أحيانًا بسبب دقته الشديدة خالل فترة
عملي معه  19سنة ،تعلمت منه الدقة وأشياء اليوم أنا
أطبقها ،فاإلدارة مثل السياقة وعليك أن تتعلم كيف
تدير اآلخرين بطريقة تجعلهم يحبون ما يقومون
به ،والمهم كيف تعتني بالموظف حتى يبقى في
المؤسسة لمدة  8ساعات برغبة لألداء ،والمدير مثل
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صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبعض من كبار الشخصيات يرافقهم سمير الوزان

قائد األوركسترا يحرك العصاتين والموسيقى تعزف
فالصوت قادم من الفرقة فتطلع السيمفونية حلوة.

 qكيف ترون صناعة ومستقبل قطاع التأمين في
البحرين؟
التأمين في البحرين أقدم تأمين في الخليج عام
1945م ،وأذكر جيدًا حينما بدأت العمل كان عدد
السيارات في البحرين قليل ولكن كان هناك السيارات
التاكسي ،ومع الوقت قاموا بإنشاء صندوق يسمونه
تكافل ،وأطلقوا عليه صندوق التعويضات التعاوني
إلى عام  1969حيث تأسست شركة البحرين للتأمين
في عام  1975وكانت ثلث عراقي وثلثين بحريني الثلث
العراقي كان مساهمين وإداريين أيضًا ولذا كانت
اإلدارة عراقية وظلت عراقية ،وفي  1975تأسست
البحرينية الكويتية للتأمين  %50كويتية و %50بحرينية،
وفي عام  1976تأسست البحرينية للتأمين في عام
 1981تأسست اإلسالمية و1982م تأسست الوطنية
فصار عندنا قطاع تأمين وكنا كلنا تحت ترخيص
وزارة التجارة ،وبالنسبة لوزارة التجارة فلم يكن هناك
تركيز على كيفية إدارة متطلبات التأمين والحوكمة
إلى أن تحولت تحت إدارة  CBBفصار يشرف على
التأمين مثل ما يشرف على البنوك ،وطبعًا البنوك
إداريًا ورقابيًا كانوا في وضع جيد ،وكانوا يدارون
بشكل صح ،وأسست فكرتها الجمعية من أجل
التنسيق مع من ينهج في متطلبات السوق التأمين
فكانت الجمعية وكانت أول دورة برئاسة األخ نور
الدين عبداهلل وأنا كنت من المؤسسين وعضو
مجلس اإلدارة ،والدورة الثانية كان األخ حميد ناصر
وعقبها توليت رئاستها لدورتين متتاليتين وفي
السنة التي توليت فيها الرئاسة عقد المؤتمر العام
العربي إلتحاد التأمين وذلك بعد فترة زمنية طويلة
جدًا ،واإلتحاد العام العربي للتأمين هيئة عربية تضم
كل قطاع التأمين في الوطن العربي وتأسست عام
 1964في القاهرة وال زال مقرها هناك ،وتعقد كل
سنتين مؤتمر لها في الوطن العربي ،وحينما انعقد
في البحرين كان من أكبر وأنجح المؤتمرات.

 qحصلتم على لقب أفضل شخصية في قطاع
التأمين بمنطقة الشرق األوسط في  ،2009فماذا
يعني لكم اللقب؟

أشكر أخواني الذين رشحوني ألكون الشخصية
األفضل لتلك الدورة ،وال أعتقد أنني أختلف عن البقية
ولكن كل مرة يتم اختيار شخصية لها ميزة معينة
على مستوى الوطن العربي ،حيث كانت هناك لجنة
قيمت األشخاص فحصلت على اللقب في تلك السنة،
وهي شهادة اعتز بها.

 qيواجه قطاع التأمين في البحرين عدد من
التحديات التي تفرض على مجالس اإلدارات والمدراء
التنفيذيين التعامل معها ،هل تلقون لنا الضوء
على أبرز تلك التحديات؟
قطاع التأمين ضروري لتأمين المشاريع ،وحماية الـ
 Balance sheetألي مؤسسة وحماية االقتصاد فأنت
تدفع قسط لتحمي رأس مالك ،فالتأمين يعتمد على
القطاع المصرفي ،وكذلك يتأثر باالقتصاد والنفط.

 qبالنسبة للضمان الصحي ،يشكل مشروع الضمان
الصحي والتي تعمل البحرين على تنفيذه في الفترة
المقبلة نقلة نوعية في قطاع التأمين الصحي،
خاصة وأن الشركات ستكون مستعدة للعمل جنب ًا
لجنب مع الحكومة إلنجاح المشروع ،فكيف ترون
المشروع؟ وما هي أوجه العمل والتعاون بين
الحكومة وشركات قطاع التأمين؟
مشروع التأمين الصحي كان واضحا فيه جدية
الحكومة ،خاصة وأنني عايشت المشروع مع خمس
وزراء صحة بين وضع الخطة والتحرك بها ومن ثم
تتوقف ،ولكن أتصور أن الخطوة األخيرة بتأسيس
الهيئة أعطتها نوع من الديمومة والجدية أكثر
وخططوا لها جيدًا حيث أن هيكل الفكرة تقريبًا
مكتمل وبقي الربط بين المراكز الصحية والمراكز
الخاصة والصيدليات ليكون هناك ملف طبي وطني
لمراقبة الحالة الصحية للمريض واستعماالته
للعالجات واألدوية.

 qهل تلقون لنا جانب ًا من الحديث حول شركتي
التكافل وسوليدرتي؟
التكافل بدأت قبل سوليدرتي وكانت البحرين
اإلسالمية ثم تحولت للتكافل الحالية ،ونحن كنا ثاني
شركة وكان األخ خالد جناحي فكر بتأسيس شركة
حينما كنا في فترة الطفرة ،فتأسست سوليدرتي
برأس مال  200مليون دوالر ،ففي تلك الفترة من عام
 2003كانت تعتبر أكبر شركة تأمين تكافلية كرأس

مال في العالم ،وأنا كنت آنذاك المدير العام للشركة
البحرينية الكويتية للتأمين ،ومعرفتي باألخ خالد
جناحي قديمة ،وبإصرار منه بدأت فيها كمؤسسة
جديدة وكنت أول موظف بها وكنت غير ملم كثيرًا
بأجهزة الحاسوب ،فأسسنا شركتين بنفس الوقت،
إحداهما كانت سوليدرتي فاميلي وكانت مختصة
بالحياة والتأمين الطبي واألخرى سوليدرتي جنرال،
وكان لهما إثنين من المدراء العامين ،توليت أنا التأمين
العام وواحد إنجليزي بدأ من الصفر وتولى سوليدرتي
الحياة ،وانطلقت كال من الشركتين مع بعض ولكل
واحدة منهما  100مليون دوالر ،وسار العمل لمدة 3
سنوات وكانت العامة تحقق أرباح والحياة تحقق
خسارة حتى عام  2007حيث قام األخ خالد جناحي
بإعطائي مسؤولية الشركتين وبعد فترة بسيطة
أغلقنا سوليدرتي الحياة وركزنا على العامة حتى
نهاية  2009ثم خرجت في تقاعد مبكر ،وأنا بعد  35سنة
في التأمين وتجربتي مع التأمين التقليدي والتأمين
اإلسالمي ،بالنسبة لي فنيًا ال يوجد فرق بين النوعين
مجرد اختالف كلمات ،فهنا يسمى قسط وهناك
اشتراك وهكذا ،أما الموديل المصمم عليه التكافل
في الحقيقة وكأن هناك شركتين على الرغم من
كونهما شركة واحدة ،فإداريًا تدير حساب رأسمالين،
حساب برأس ماله وحساب باألقساط المؤخوذة من
حملة الوثائق وإذا أخذت من تلك األقساط جميع
المطالبات واإلدارة والمبالغ المستحقة لك ،فأي أرباح
تسمى عمولة ألنه وضع رأس ماله ،فالعمولة هذه
هي التي تدخل المساهم والباقي ترجع لحملة
الوثائق ،ففي النهاية أنا لدي كمساهم دخلي من
استثمار رأسمالي ودخلي من الوكالة التي أمثل إلدارتي
لمحفظة حملة الوثائق ،ولكن لو انقلبت النتائج ونتائج
الشركة فنيًا خسارة فيحصل التأمين أما اإلسالمي
في حال خسارة محفظة حملة الوثائق فمحفظة
المساهمين تعطيه قرض حسن.

 qماذا عن فكرة اندماج الشركات؟
عقلية االندماج عندنا غير صحيحة ألنها تنافس على
الكرسي وليس مصلحة الشركة ،فاالندماج يعطي
قوة ،ورأينا اليوم تجربة اندماج الوطنية مع البحرينية
التي أسست البحرين الوطنية ،والـ  BKKأخذت التكافل،
والسوليدرتي أخذت األهلية وصار اندماج وصار كيان
أكبر فاالندماج جيد ولكن المفروض أخطط صح
وأشجع أيضًا على أن الكيان الجديد رغبته أكبر تكون.

 qهل تحدثنا عن قصة الباخرة التي تسببت في
قطع الكهرباء؟
لما كنت في الوطنية للتأمين كنت أعمل على أن
آخذ حساب وزارة الكهرباء وكان يبدأ تأمينها من
أول مايو ورتبنا التغطية كاملة وأخذنا األمر برمته
الساعة  7صباحًا من أول مايو وواحدة من البواخر
وهي تجر البوارة سحبت الكيبل الذي يربط الكهرباء
بشركة أسري فقطعته فصارت أسري وشركة الحديد
والصلب بدون كهرباء ،فوزارة الكهرباء رأت عندها
 claimكبير ،وأول واحد خبرونا التأمين واتصل الوكيل
المساعد وقال لي لدينا  claimفي المنطقة الصناعية
الجديدة بدون كهرباء ،ونحن لدينا بوليصة ولكن في
نفس الوقت بوليصة الحكومة أول مليون تتحملها
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هي ،ولذلك فإن الحرائق والمحوالت ال تأتي للتأمين
ألنه كل ما كان التحمل أكثر كلما قل القسط ،فسألته
عن السبب فقال أن الباخرة خرجت فقطعت الكيبل،
فقلت له هل تستطيع أن توقفها في البحر؟ فقال
هل هذه بدايتنا معكم؟ هل تريدون أن تتهربوا من
أول claim؟ ألن انطباعه كان خائفًا ،فقلت له ال تخف
ألن الـ  claimمدفوع  %100لكن في حال وقفت الباخرة
يأتي أمر من المحكمة ويوقفونها في البحر ويأخذون
تعهد عليها وهو ما يسمى بـ  P & L clubوهو تعاوني
بين المراكب فأخذوا تعهد وجعلوا الباخرة تذهب
وسارت األمور وبعدها عندما فهم الوكيل المساعد
قصدي من توقيف الباخرة كان ممتنًا لي ،فظل
ذلك الحساب معنا تقريبًا لحين تركي للتأمين وهذه
التجربة كانت من التي تبني عالقة بينك وبين العميل.

 qبعنوان فرص التأمين في الشرق األوسط ،كشف
أحدث تقرير إلرنست أند يونغ أن أسواق التأمين
بالمنطقة حافظت على مرونتها رغم انخفاض أسعار
النفط ،إال أن التقرير عكس مخاوف بشأن الربحية التي
أصبحت مصدر قلق لتلك الشركات ،ما رأيك؟
التأمين لديه مجالين يحقق فيها الربحية ،المجال
الفني والمجال االستثماري ،الشركة الناجحة هي
التي تستطيع أن تحقق أرباحها من تخصصها ،فمث ً
ال
شركة التأمين يجب أن تربح من التأمين ولكن أحيانًا
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سمير الوزان مع مجموعة من المصرفيين واإلداريين

تأتي الظروف بشكل معاكس ،فممكن أن تكون
المطالبات أكثر من األقساط ،وفي النهاية أنت لديك
مساهم وضع رأسماله وينتظر مردوده في األرباح،
فتحاول أن تحقق أرباح فنية واستثمارية ومنها تخرج
أرباح الشركة.

 qبالنسبة للتكنولوجيا ،كيف ترون مستقبل قطاع
التأمين في ظل واقع تكنولوجي متسارع؟
معظمنا نحاول أن نستفيد من التكنولوجيا ،فمث ً
ال
البنوك استفادوا من جهاز الـ  ATMليعطيك جميع
الخدمات وهناك أجهزة  ATMلم تصل البحرين
وخدماتهم أفضل منا ،وأصبحت تلك األجهزة

تخدمك بشكل متكامل لدرجة أن أصبح البنك يعاقبك
إذا تذهب إليهم وال تستخدم الجهاز والتأمين أصبح
الكتروني كذلك فبإمكانك تأمين سيارتك online
وتدفع  onlineوترى الـ  claimتبعك ،وأعتقد الجيل
القادم يتوقع منك ذلك ،حيث أنهم يتعاملون باآليباد
بشكل أسهل من أي شيء آخر ،فإذا لم تستفيد من
التكنولوجيا فستخرج من اللعبة ،فأتوقع شركات
التأمين يجرون الزبون داخلها ،ألنك تأتي لخدمة واحدة
ومنها احتمال أبيع لك تأمين آخر ،واليوم معظم
الشركات المميزة بدأت تستعمل التكنولوجيا في
تسويقها حيث أصبحت بعض الشركات يضعون
اسمهم بالـ  com.كمجال للتسويق.

في عامها التاسع ..

ترقبوا “رمضانيات”  2017غير ..
حوارات وموضوعات حصرية مع كبار شخصيات المجتمع البحريني
لن تجدها في مكان آخر ..
“رمضانيات” المجلة الرمضانية اليومية المسائية الوحيدة بالبحرين ..

الوجيه خالد كانو

محافظ المحافظة
الشمالية

الدكتور ابراهيم
العريض

الوجيه محمد جالل

سمير الوزان

الدكتور عبداهلل يتيم

محمد آل عصفور

راشد العريفي

لإلعالن أو لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على33972970 :
البريد اإللكترونيaprasadvt@gmail.com :
		
يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة +973 17721503 :التوزيع+973 38172402 :
الموقع اإللكترونيwww.aprasadvt.com :
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مجلس النائب محمد المعرفي
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اﻟــﻜﻞ راﺑﺢ

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻛﺔ  ..اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ

*  11,899دب

*  7,799دب
ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺸﻬﺮ
ﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ زﻳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات أﻗﻮى اﻟﻌﺮوض ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﺳﻌﺎر و اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
•  1000د.ب
• اﻳﻔﻮن 7

• ﺗﺬﻛﺮة ﺳــﻔﺮ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ*
• و اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم

@

14

السبت  15رمضان  1438هجرية •  10يونيو  2017ميالدية • السنة التاسعة • العدد 250

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة،
يف زيارة �إىل م�ست�شفى ال�سلمانية ويرى املرحوم يو�سف ال�شرياوي
يف اخلم�سينيات

�إحدى منارات م�سجد اخلمي�س يف اخلم�سينيات

جمموعة �سفن را�سية يف فر�ضة املنامة يف ال�ستينيات

�صورة جوية ملنطقة اجلفري يف ال�ستينيات

�سيارات البلدية يف الأربعينيات
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م�ضمار �سباق الهجن يف الرفاع يف ال�ستينيات

جمموعة من �أفراد ال�شرطة يف اخلم�سينيات

“جربات” خمازن فر�ضة املنامة يف اخلم�سينيات ويرى امل�ست�شار �شالرز بلجريف

فريج العو�ضية يف عام 1903م

ق�صر الرفاع يف الأربعينيات
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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 ..

العدد  1 – 354ربيع األول  1396هـ  3 -مارس 1976م

من النتاج الشعري الذي صدر مؤخرًا ديوان “الوائلي” ..وهو جملة أشعار المرحوم الشيخ
محمد بن عيسى آل خليفة ..حققها وقدم لها الشاعر المصري العوضي الوكيل ،وأشرف
على طبعها الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة ...

ومــــن الذي يمضــــي برأي خصومــــه
هذا لعــــمري بــــاب كل بــــالء
فيــــم السكــــوت وقــــد نشبت غيرنــــا
بحقوقهــــم في ســــائر األنحــــاء
وفي قصيدة “يشيد بفضل األجداد” نقرأ عدة
نفثات كتلك التي قرأناها في القصيدة السابقة..
ولكن األهم من ذلك هو أننا ندرك من سياقها
أسباب ارتحاله عن وطنه في بعض األوقات..
وهكذا ..فإن أهمية ديوان “الوائلي” “نسبة إلى
وائل “ال تكمن في كونه حصيلة شاعر حساس
بقدر ما تكمن في تلك اإلشارات التي تحمل بين
تضاعيفها سمات فترة زمنية من عمر هذا الوطن
وذلك الشاعر.

ومادة الديوان رغم تقليديتها شك ً
ال مضمونًا،
المهتم باألدب لن يستطيع فصلها عن زمنها..
وعن االنتماء االجتماعي لناظمها ..فالشاعر
هو من بين الذين واكبوا النشاط الحديث في

المرحوم الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

“انشروا العلم” ..نلمح عذاب متنوري ذلك العصر،
الذين أضناهم تخلف أمتهم:

التعليم واألدب ،ومن المشاركين بفعالية في

يا بنــــي العــــرب أفيقــــوا مالكـــم
		 تتناجــــون بلــــوم وتــــالح
كثــــرة األقــــوال ال تنفعكــــم
		 اعملــــوا فاهلل يهــــدي للنجــــاح
وحدوا آراءكــــم واجتمعــــوا
		 وابذلوا المــــال وجودوا بسمــــاح
انشــــروا العلــــم ،أقيمــــوا صرحــــه
		 فمنــــار الحــــق ال يمحــــوه ماح

والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة (- 1876

وفي قصيدة “ينصح قومه” ..يوجه الشاعر أبياتًا

1964م) نجد في شعره -رغم ما توحى به

واضحة الداللة على طبيعة ما كان يدور في تلك

النظرة األولى -انعكاسات مزاج أدباء وشعراء

العقبة:

ذلك الزمن ونزوعهم إلى التلمس المتحمس

إن قلتــــم ذاك الزمــــان قد انقضــــى
وبالدنــــا فــــي قيضــــة الدخــــالء
فمــــن الذي أعطــــى القيــــاد ومكــــن
األضــــداد في الحمــــراء والسمــــراء

خلق أول كيان أدبي (النادي األدبي بالمحرق) سنة
 ..1920جنبًا إلى جنب مع عبد الرحمن المعاودة
وعبداهلل الزايد والشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة
وغيرهم ..ولذلك جاءت أهمية دراسة شعر هذا
الشاعر لملمح من مالمح فترة العشرينات وما
تالها قبل انبثاق الموجة األدبية الجديدة ابتداء
من الستينات.

لقضايا عصرهم  ..عالوة على ما اعتادوه من
نشر ألحاديث القلب والهوى  ..ففي قصيدة
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

معرض الكتاب العربي األول
تحت رعاية وزارة اإلعالم ووزارة التربية والتعليم
يقام معرض الكتاب العربي األول بالبحرين في
المدة من  27مارس لغاية  9أبريل  .. 1976وستتوفر
في المعرض الذي تشترك فيه أربع من دور
النشر الكبرى (هي المؤسسة المصرية العامة
للكتاب ،مركز األبحاث الفلسطيني ،المركز العربي
للصحافة ،دار الفتى العربي) ..مختلف ألوان كتب
المعرفة ،كما ستضم كتبًا لألطفال من سن
السادسة حتى سن الثالثة عشرة ..والجدير بالذكر
أن الكتب التي ستباع في هذا المعرض الذي
سيقام في قاعة القسم التجاري بمدرسة المنامة
الثانوية للبنين ستخضع لخصم قدره .%20

VISIT US:
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إعالنات من أيام زمان
صورة صغيرة وسطور قليلة كانت كافية بتوصيل أبلغ الرسائل اإلعالنية وأقواها تأثيرًا على الجمهور  ..هكذا كانت إعالنات أيام زمان وهكذا تجسدت كوثائق تاريخية
يعود بعضها إلى العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي عاشت تفاصيلها البحرين من منظور عين إعالنية دأبت على نشرها البلدية ومخاطبة األهالي بها منذ عام
1919م ،وشملت بيانات وقوانين وقرارات رسمية كانت تصدر عن حاكم البحرين وحكومتها آنذاك ،والالفت في جميع اإلعالنات أسلوب صياغتها وما تتضمنه من مفردات
شعبية بسيطة كانت متداولة في ذلك الوقت .أما الرسائل اإلعالنية المنشورة بالصحف المحلية أيام زمان فتكشف لنا عن أبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك ،وما
شكله اإلعالن التجاري من دور ريادي كبير في رفد ودعم الحياة االقتصادية والتجارية بالبحرين “ ..رمضانيات” تنشر لقطات من إعالنات أيام زمان ...

 4ذو الحجة سنة  1346هجرية
علي بن حسين الخلفان معاون بلدية المنامة
نعلن لألهلين الكرام أن قانون البلدية يخطر على العموم التعاطي بالغش ونظرًا لوجود
بعض األهلين الذين يبيعون الحليب يتخذون غش الناس بمزيج الحليب مع الماء القراح
فالبلدية بهذا اإلعالن تنذر كل من يفعل ذلك وبعد صدور اإلعالن هذا إذا رأت البلدية أحدًا
مخالفًا لقانونها تشتكي عليه عند الحكومة الجليلة وللبيان نشر هذا اإلعالن.
 14رمضان سنة 1349
نعلن للعموم قرار مجلس البلدية المنعقد في  25شعبان سنة  1349أنه ممنوع على
العميان اتخاذ الحمير للكاري أو ركوبهم عليها في السوق أو داخل البلدة ألجل سالمة
الناس من دوس حميرهم.
إن البلدية ستوقف كل من تراه من هذا النوع حين مخالفتهم لما ذكر مع رفع الشكاية
عليه ولما ذكر تحرر هذا.
 20شعبان  1350هجرية
نخبر أن إدارة بلدية المنامة قد وضعت ستة صناديق باسم المقعدين من الفقراء
والمساكين والغاية من وضعها نهض عواطف كل من يحب مساعدة هؤالء الذين
يزحفون على مؤخرتهم في الطرق والشوارع .لتحصيلهم على صدقة ما يسدون بها
رمقهم من الجوع والذين هم أحق بالصدقات من غيرهم ،فرحمة بهم يجب على كل
ذي شفقة أن يضع فيها حسب استطاعته واهلل ال يضيع أجر المحسنين وذلك لتوزيع ما
يوفر عليهم شهر بشهر ،مراكزها:
بإدارة حكومة البحرين الجليلة
• أمام إدارة البلدية
• أمام محل الحاج يوسف بن أحمد كانون الثاني
• أمام محل الميجور هولمز
• أمام محل الحاج أحمد بن يوسف فخرو
• أمام محل الحاج أحمد بن حسن إبراهيم

جاكوار تعود بالجود

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
استمتع باألداء المثير وراحة البال الكاملة مع سيارات
جاكوار خالل شهر رمضان المبارك ،اكتشف عروضنا
السخية وانطلق اليوم بسيارة أحالمك.

تتضمن الباقة:
 تمويل دون مرابحة لمدة  5سنوات ضمان وخدمة لمدة  5سنوات خدمة مساعدة على الطريق لمدة  5سنواتمجاني للنوافذ
 -تظليل ّ

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.
السيارات األوروبية

هاتف+973 17 460 460 :
jaguar-me.com/euromotors
ُتطبق الشروط واألحكام.
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