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كتبت نوال عباس: 
نــظــمــت غــرفــة الــبــحــريــن أمــــس نــــدوة افــتــراضــيــة بــعــنــوان )دور الــذكــاء 
د.  فيها  وتــحــدث   ،) المستقبلية  الــوظــائــف  خــارطــة  تغيير  فــي  االصطناعي 
والمستشار  االصطناعي،  للذكاء  العالمية  المجموعة  رئيس  حاجي  جاسم 
الرئيس  التاجر  وأمين  المهني،  والتدريب  للتأهيل  ناصر  لمركز  التنفيذي 
االصطناعي  الذكاء  مفهوم  الندوة  وتناولت  ويــر،  انفنتي  لشركة  التنفيذي 
للقوى  الــازمــة  والــمــهــارات  المستقبلية،  الوظائف  خارطة  تغيير  في  ودوره 

العاملة المستقبلية في مجال الذكاء االصطناعي. 
وقد عرف د. جاسم حاجي الذكاء االصطناعي بأنه أحد مجاالت علوم 
الكمبيوتر التي تسعى لجعل اآلالت تعمل وتستجيب كما هو العقل البشري، 
وهي عبارة عن حقل تطوير يحاول جعل األجهزة في حياتنا تحاكي اإلدراك 
البشري، مثل التعلم الذاتي والتعامل مع المشكات التي يمكن القيام بها 
بواسطة األجهزة بين يدينا، كما انه هو ابتكار آلية ذكية عن طريق محاكاة 

وتقليد الذكاء البشري.
محاور الذكاء االصطناعي 

ثــم تــنــاول د. حــاجــي مــحــور الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي والــبــيــانــات وقـــال »إن 
لكنهما  خــوارزمــيــات،  عــن مجموعة  عــبــارة  اآللــة  وتعلم  االصطناعي  الــذكــاء 
غير  أو  منظمة  يتلقونها  التي  البيانات  كانت  إذا  ما  على  اعتماًدا  يختلفان 
طريق  عــن  بنفسها  تتعلم  أن  لــآلــة  تتيح  الــخــوارزمــيــات  أن  حيث  منظمة. 
العلوم  فــروع  أحد  تعتبر  وهي  اإلنسان،  في جسم  العصبية  الخايا  محاكاة 
الثورية التي تتناول علوم الذكاء االصطناعي ملفتا الى ان من نماذج الذكاء 
االصطناعي روبوت الدردشة، في األعمال، ويجب علينا تبني روبوت الدردشة 

في األعمال ألنه رخيص الثمن مقارنة مع تكلفة الموظفين، وأشار حاجي 
إلى ان من نماذج الذكاء االصطناعي أيضا تقييم المخاطر فقد قدم بنك 
JPMorgan Chase االستثماري مؤخًرا منصة دراسة العقود )COiN( المصممة 
حيث  الهامة،  والبيانات  النقاط  واستخراج  القانونية  المستندات  »لتحليل 
تتطلب المراجعة اليدوية لـ 12,000 اتفاقية ائتمان تجارية سنوية ما يفوق 
360,000 ساعة عمل. وقد أظهرت نتائج التجارب األولية لتكنولوجيا الذكاء 

االصطناعي أنه يمكن مراجعة نفس الكمية من االتفاقيات في ثواٍن«.
كشف االحتيال 

بالتعاون   CitiBank قـــام  االحــتــيــال  حــيــث  كــشــف  إلـــى  د. حــاجــي  ــار  وأشــ
لتحديد  لحظية  ذكــيــة  آلــيــة  بــاســتــحــداث  للتكنولوجيا   Feedzai شــركــة  مــع 
المصرفية  التجارة بما في ذلك الخدمات  ومكافحة االحتيال في مجاالت 
فيه  المشكوك  أو  االحتيالي  النشاط  وتحديد  والشخصية،  االنترنت  عبر 
ويتم تنبيه العميل بسرعة من خال مراقبة وحماية النشاط المالي لمنع 
االحتيال ورصد التهديدات المحتملة للعماء بنسبة 80-90%، كذلك هناك 
تقديم  سيتم  حــيــث   االصــطــنــاعــي  بــالــذكــاء  الــمــدعــم  التعليمي  المستشار 
التفاعلية  األدوات  من  العديد  عبر  المستقبل  في  والنصائح  االســتــشــارات 

االفتراضية المستقبلية.
وتابع انه من نماذج الذكاء االصطناعي في التعليم الدروس االختيارية 
ففي نهاية الوباء وفي المستقبل ستكون الدورات التدريبية عبر االنترنت – 
المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل – كذلك هناك نماذج الذكاء االصطناعي 
المرض  لتشخيص   الذكية  االستشعار  أجــهــزة  مثل  الصحية  الــرعــايــة  فــي 
وعاجه، مع بيانات الكترونية عن المريض بما في ذلك األعمار، والتواريخ 
وتسلسات  الطبية،  والصور  االختبارات،  ونتائج  الصحية،  والحالة  الطبية، 
الحمض النووي، التي ستكون متاحة لدعم األطباء التخاذ قرارات عاجية 

الــذكــاء االصطناعي مساعدة  نــمــاذج  مــن  ان  د. حاجي  وقــال  وأســـرع.  أفضل 
2018  ميزة   Microsoft Build برنامج  أطلق  الخاصة فقد  االحتياجات  ذوي 
ذوي  األشــخــاص  وصــول  لتسهيل    AI for Accessibility االصطناعي  الــذكــاء 
االحتياجات الخاصة، وهو برنامج جديد استغرق تصميمه 5 سنوات بتكلفة 
25 مليون دوالر من أجل تسريع التطور في حلول الذكاء االصطناعي بغرض 

أن يستفيد منها مليار شخص من ذوي اإلعاقة حول العالم.
أخالقيات الذكاء االصطناعي

وعن أخاقيات الذكاء االصطناعي علق د. حاجي بـ»يختلف االنضباط 
فـــي أخــاقــيــات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، خــاصــة عــنــد تطبيقه عــلــى الــذكــاء 
ألنه  أكبر  تحدًيا  النظام  سامة  من  التحقق  ويصبح  العام،  االصطناعي 
على  القدرة  من  بــداًل  به،  القيام  النظام  يحاول  مما  التحقق  علينا  يجب 

التحقق من السلوك اآلمن للنظام في جميع سياقات التشغيل.
لطالما  والــتــطــويــر  للبحث  إقليميا  مــركــزا  البحرين  »تعتبر  وأضـــاف 
ــى في  ــ ــى فـــي وضـــع االســتــراتــيــجــيــات واألولــ ــ كــانــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن األولـ
االبتكار والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي. فالعصر الحاضر 
نمو  يعتمد  المتقدمة  والــدول  االصطناعي.  الذكاء  هو عصر  والمستقبل 
المهم  مــن  فلذلك  االصطناعي،  الــذكــاء  على  اإلجمالي  المحلي  ناتجها 
االصطناعي  الذكاء  تجاه  جــادة  باتخاذ خطوات  البحرين  مملكة  تقوم  أن 
لدعمها الناتج المحلي اإلجمالي بشكل األقوى. وسيساعد اعتماد البحرين 
اإلجمالي  المحلي  ناتجها  ــادة  زيـ على  االصطناعي  الــذكــاء  لتكنولوجيا 
عن  لاستشارات   PwC لتقرير  وفــًقــا   ،2030 عــام  بحلول  سنوًيا   %8 بنسبة 

اعتماد الذكاء االصطناعي في الخليج«.
فيها  برامج تخرج  المحلية طــورت  الجامعات  بأن  د. حاجي   وأوضــح 

آالف الطاب بقاعدة معرفية واسعة وخبرة وروح االبتكار التي نمت محلًيا 
التكنولوجي  البشري  والرأس  الذكاء االصطناعي  فيعد  البحرينيين.  بين 
السيليكون  وادي  مستقبل  أنــه  على  نفسه  يضع  لبلد  رئيسية  قــوة  نقاط 
الــذكــاء  فــي غــرب آســيــا، وطــالــب بتأسيس مــركــز إقليمي ألبــحــاث وتــطــويــر 
االصطناعي في البحرين، بداًل من االستعانة بشركات متعددة الجنسيات 
أو  الاتينية  أمريكا  أو  آسيا  الذكاء االصطناعي في جنوب  برامج  لتطوير 
أوروبا الشرقية ثم يتم تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي خاصة 
والتقاليد  العالمي  المستوى  ذات  واألبحاث  الموهبة  تمتلك  البحرين  ان 
العريقة في تعليم الذكاء االصطناعي لتكون واحدة من أفضل الدول في 

العالم من حيث قوة االبتكار. 
وعن مستقبل الوظائف مع الذكاء االصطناعي علق بأنه »حسب دراسة 
أجرتها BCC في 2030 هناك 80% من الوظائف ستكون جديدة غير موجودة 
الحالية  الوظائف  من   %40 القادمة  السنوات  العشر  خــال  بينما  حالًيا، 
ستكون غير موجودة، ألن الذكاء االصطناعي سيقدم وظائف أكثر شفافية 
وأقل تحيزا للرجل عن المرأة، وستكون الوظائف أكثر ذكاًء في المستقبل 
وبأسماء مختلفة مثل )الوظائف التي تعتمد على الخوارزميات والحساب 

وتحليل البيانات والتوقعات لمسار البيانات(.
ــوارد بــشــريــة فـــي الــذكــاء  ــ ــد أمــيــن الــتــاجــر حــاجــة الــبــحــريــن إلـــى مـ وأكــ
جمع  مثل  المجال،  هــذا  فــي  للعمل  الخبرة  يملكون  بحيث  االصطناعي 
البيانات والرياضيات مشيرا إلى ان أهم نقطة يجب ان نعلمها ان الذكاء 
االصطناعي نوع من التكنولوجيا، لذلك يجب على الفرد ان يستفيد من 

وقته باالنضمام إلى أشياء علمية عن الذكاء االصطناعي. 
ــالـــب د. جـــاســـم حـــاجـــي بـــإنـــشـــاء  مــنــظــمــة فـــي أخـــاقـــيـــات الـــذكـــاء  وطـ

االصطناعي أسوة بأمريكا وأوروبا التي تمتلك حوالي 192 منظمة.  

�سمن برناجمه الهادف اإىل مت�يل امل�ؤ�س�سات التعليمية يف اململكة

»البركة الإ�سالمي« يوقع اتفاقية مع »الملكية للبنات«

لتركيا  تجاري  وفد  زيارة  تعلن  الأعمال«  رجال  »جمعية 

»مطار البحرين« ترحب با�ستئناف رحالت »طيران بيجا�سو�س«

خالل نـدوة في الغـرفة: البحـرين بحـاجـة اإلى 

موارد ب�سرية متخ�س�سة في الذكاء ال�سطناعي 

80% مـن الــوظـائــف �ستكــون جــديـدة في 2030

ــلــــن بـــنـــك الـــبـــركـــة اإلســـــامـــــي، إحــــدى  أعــ
الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــبــحــريــنــيــة الـــرائـــدة في 
اتفاقية  توقيعه  اإلسامية،  المصرفية  مجال 
للبنات،  الملكية  الجامعة  مع  مشترك  تعاون 
الازم لتغطية تكاليف  التمويل  بغرض توفير 
الــتــعــلــيــم لــلــطــالــبــات الـــراغـــبـــات فـــي االلــتــحــاق 
ــــك ضــمــن بــرنــامــجــه الـــهـــادف  بــالــجــامــعــة، وذلـ
المساهمة في  الذي تم إطاقه مؤخًرا بهدف 
المملكة عبر تقديم  التعليم في  تنمية عجلة 

التمويات الميسرة.
تمويل  برنامج  ضمن  الــشــراكــة  هــذه  تأتي 
يتميز هذا  البنك، حيث  يتبناه  الذي  التعليم 
الــبــرنــامــج بــتــوفــيــر دعـــم مــالــي بــمــعــدالت ربــح 
مــنــخــفــضــة، ومــــدة ســــداد تــصــل إلـــى 3 أعــــوام. 
ويــهــدف البنك مــن خــال هــذا الــبــرنــامــج إلى 
من  ليتمكنوا  ماليًا  ودعمهم  الطاب  مساندة 
المضي قدمًا في مسيرتهم التعليمية ومتابعة 
ــة وضــــمــــان مــســتــقــبــلــهــم  ــيـ ــمـ ــاديـ أهـــدافـــهـــم األكـ
ــادات  ــهــ ــيــــفــــي، عـــبـــر الــــحــــصــــول عـــلـــى شــ الــــوظــ
الــعــالــي، وذلـــك مــن خـــال االنــضــمــام  التعليم 
الــرائــدة.  المحلية  التعليمية  المؤسسات  إلــى 
كــمــا يــأمــل الــبــنــك مــن خـــال ذلـــك المساهمة 
بــالــمــهــارات الــازمــة  ـــداد أجــيــال تتمتع  فــي إعـ
المدير  وصرح  العمل مستقبًا.  لدخول سوق 
محمود  طــارق  البنك  أعمال  لمجموعة  العام 
ــا أن  ــرورنــ ــي ســ ــ ــ ــه لـــمـــن دواعـ ــ كـــاظـــم قــــائــــا: »إنــ
ونعمل  للبنات،  الملكية  الجامعة  مع  نتعاون 
التعليمية  المؤسسة  هذه  مع  جنب  إلى  جنبًا 
ضمن  الرابعة  الجامعة  باعتبارها  المرموقة 
أطلقناه مؤخرًا،  الذي  التعليم  تمويل  برنامج 
تطلعاتهم  تحقيق  في  الطالبات  لدعم  وذلــك 
ــوافـــق مــع  ــتـ ــنـــشـــودة بــشــكــل يـ ــمـ األكـــاديـــمـــيـــة الـ
نجاحهم  يضمن  بما  العمل،  ســوق  متطلبات 

الــوظــيــفــي مــســتــقــبــًا«. وأضـــــاف: »نــتــطــلــع من 
ــذا الــبــرنــامــج وعــقــد الــشــراكــات  ــرح هـ خـــال طـ
مع الجامعات الرائدة في المملكة إلى تمكين 
االلتحاق  عبر  ذواتهم  تطوير  من  الشباب  فئة 
ببرامج أكاديمية متميزة في جامعات مرموقة 
الدعم  تقديم  خــال  مــن  وذلـــك  المملكة،  فــي 
الــمــالــي الــــذي يــســانــدهــم فـــي الــحــصــول على 
شـــهـــادات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، مـــن دون الـــشـــعـــور 
بوطأة األعباء المالية المترتبة على االلتحاق 
بالجامعات؛ ونتطلع قدًما بدورنا إلى التعاون 
مع المزيد من الجامعات الرائدة في المملكة«.

للبنات  الملكية  الجامعة  رئيسة  وأشــارت 
»نسعد  قــائــلــة:  الــبــروفــيــســورة يــســرى الــمــزوغــي 
بأن نكون في شراكة وتعاون مع مؤسسة مالية 
رائدة كبنك البركة اإلسامي، حيث نسعى من 
خالها إلى دعم الطالبات الراغبات بمواصلة 
عبر  وتمكينهن  مــعــنــا  التعليمية  مــســيــرتــهــن 
االستفادة  خــال  مــن  وذلـــك  الــعــالــي،  التعليم 
بنك  من  المقدم  التعليم  تمويل  برنامج  من 
البركة، ونؤمن بأن هذه المبادرة الكريمة تعد 

على  حصولهن  فــي  سيسهم  كــبــيــًرا  اســتــثــمــاًرا 
التعليم المنشود بكل يسر، وتأهيلهن للنجاح 

في المستقبل«.
الملكية  الــجــامــعــة  فـــي  »نــحــن  وأضـــافـــت: 
عالية  أكاديمية  برامج  بتقديم  نلتزم  للبنات 
الفتيات  لتمكين  مــنــا  حــرصــًا  وذلـــك  الــجــودة 
ــات الــــشــــابــــات عـــلـــمـــيـــًا، وضـــمـــان  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ الـــبـ
من  تمكنهن  تعليمية  فــرص  على  حصولهن 
شـــق الــطــريــق نــحــو الــنــجــاح فـــي ســـوق العمل 
مستقبًا، والمساهمة في دفع عجلة التنمية 
ونحرص  وتميزهن.  بعطاءاتهن  المملكة  في 
بدورنا على عقد شراكات تعاونية مع مؤسسات 
وذلــك  القطاعات،  مختلف  مــن  رائـــدة  محلية 
في  تصب  الــتــي  وتطلعاتنا  أهــدافــنــا  لتحقيق 
استثنائية.  تعليم  بتجربة  الــطــالــبــات  تــزويــد 
البركة  بنك  مع  بأن شراكتنا  ثقة  على  ونحن 
ستتيح للراغبات في االلتحاق معنا االستفادة 
ــلــــول الــــدعــــم الـــمـــالـــي بـــشـــكـــل يــضــمــن  مــــن حــ
والنجاح في مسيرتهن  التفوق  تركيزهن على 

التعليمية«.

أعضاءها  البحرينية  األعــمــال  رجــال  جمعية  دعــت 
ومنتسبيها وأصحاب األعمال البحرينيين وكل القطاعات 
ضمن  والمشاركة  التسجيل  إلــى  العاقة  ذات  التجارية 
وفد الجمعية لزيارة الجمهورية التركية في الفترة 14-7 
الجمعية  تلقتها  لدعوة  استجابة  وذلــك  2021م،  أكتوبر 
مع  بالتنسيق  األســــود  الــبــحــر  وســـط  تنمية  وكــالــة  مــن 
وأفــاد  البحرين.  مملكة  في  التركية  الجمهورية  سفارة 
األعمال  رجــال  جمعية  رئيس  هندي  بن  عبداهلل  أحمد 
البحرينية بأن الهدف من زيارة الوفد البحريني لتركيا 
هو تعزيز وتنمية روابط التعاون االقتصادي بين مملكة 
الــتــركــيــة والــبــحــث فـــي الكثير  الــبــحــريــن والــجــمــهــوريــة 

مــن الــمــوضــوعــات االقــتــصــاديــة والـــفـــرص االســتــثــمــاريــة 
ذات االهــتــمــام الــمــشــتــرك، وســيــتــضــمــن بــرنــامــج الــوفــد 
التجاري البحريني زيارة معرض إسطنبول للمجوهرات 
الفرص  االنفتاح على  أجــل  ثنائية من  لــقــاءات  وإجـــراء 
االســتــثــمــاريــة الـــواعـــدة وتــقــويــة الـــروابـــط بــيــن قطاعات 

األعمال واالستثمار في الجانبين.
وأضاف بن هندي: »تأتي هذه الزيارة من أجل إعادة 
بين  والتشبيك  وااللتقاء  المباشر  التواصل  جسور  مّد 
أصحاب األعمال البحرينيين مع نظرائهم في الجانب 
العاقات  تعميق  بهدف  كورونا  بعد  ما  فترة  في  التركي 

االقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين«. } أحمد بن هندي.

الجهة  البحرين،  مطار  شركة   أعلنت 
المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين 
الدولي، استئناف الرحات اليومّية لشركة 
طـــيـــران بــيــجــاســوس بــيــن مــطــار الــبــحــريــن 
الدولي ومطار صبيحة جوتشن الدولي في 

إسطنبول ابتداًء من 20 أغسطس.
ــرب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــؤون  ــ وأعـ
أيمن  البحرين  مطار  شركة  في  التجارّية 
شركة  بعودة  بالترحيب  سعادته  عن  زينل 
العمل  إلـــى  متطلًعا  بــيــجــاســوس،  طــيــران 
معها من كثب لتنمية شبكة خطوط النقل 
أن  مضيًفا  وتــركــيــا،  البحرين  مملكة  بين 
تطوير طرق ماحّية جوّية وخدمات شحن 
جديدة داخل مطار البحرين الدولي يأتي 
البحرين  مــطــار  شــركــة  أولــويــات  رأس  على 
وشركائها، مؤكًدا أنه بفضل نقل العمليات 
الجديد  المسافرين  مبنى  إلى  التشغيلّية 
ــام تـــعـــززت  ــعــ ــن هـــــذا الــ ــي وقـــــت ســـابـــق مــ فــ

ــات في  قــــدرات مــطــار الــبــحــريــن الــدولــي وبـ
وضــع أكــثــر قــوة يؤهله إلضــافــة مــزيــد من 
تــربــط البحرين  الــتــي  الــجــوّيــة  الــخــطــوط 

بيجاسوس  بالعالم.  وتعتبر شركة طيران 
ناقلة منخفضة الكلفة تصل رحاتها إلى 

36 مدينة في تركيا و82 وجهة عالمّية

الذراع  )إدامــة(،  العقاري  لاستثمار  البحرين  شركة  أبرمت 
العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، شراكة مع مجموعة 
أكثر  والتي تضم  الضيافة،  والمتميزة في عالم  العالمية  »أكــور« 
من 400 فندق في جميع أنحاء الهند والشرق األوسط وأفريقيا 
تابع لعامة "مانتيس" في جزيرة  وتركيا، إلطاق فندق جديد 
ومنتجع  فندق  افتتاح  المقرر  ومــن  البحرين.  مملكة  في  حــوار 
»مانتيس جزيرة حوار« في العام 2024، وسيتميز بتقديم مزيج 
من الرفاهية والسياحة البيئية وإعادة تعريف مفهوم المغامرة.

دقيقة   45 تبعد  التي  حــوار  جزيرة  على  االختيار  وقــع  وقــد 
تقديًرا  الطبيعي  تاريخها  نــال  والــتــي  الــبــحــريــن،  عــن  بــالــقــارب 
عالمًيا، كي تحتضن المشروع الجديد، حيث سيحظى الضيوف 
بفرصة اإلقامة في فيات مشيدة فوق الماء تتيح وصواًل مباشًرا 
والجودة  الفائقة  بالخدمات  االستمتاع  جانب  إلــى  البحر،  إلــى 

والطبيعة الخابة للجزيرة.
وقد قال أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة »إدامة«: 
فنادق  مــواقــع  أول  الفتتاح  ــور(  )أكـ مــع  للعمل  متحمسون  نحن 
»مانتيس« في جزيرة حوار في البحرين. كما نتوق إلى الترحيب 
بها  التي تشتهر  بالحفاوة  المنطقة  أنحاء  بضيوفنا من جميع 
البحرين. وأضاف: "تتمتع الجزيرة ببيئة بكر لم تمس تقريًبا، 

نحن  الطبيعة.  عشاق  تجذب  بالحياة  نابضة  بيئية  ومنظومة 
نسعى إلى إبراز هذا الجمال الطبيعي مع حرصنا الشديد على 
تعزيز مفهوم االستدامة كي نتمكن من صونه لألجيال القادمة.
عـــام 2000 عــلــى يد  فــي  »مــانــتــيــس«  تــأســســت مجموعة  وقـــد 
رجل األعمال العالمي والناشط في مجال الحفاظ على البيئة 
»أدريان جاردنر«. وتضم مجموعة متنوعة من الوجهات المتميزة 
عملت   ،2018 عام  في  بينهما  الشراكة  عقد  ومنذ  العالم.  حول 
أصلية  فنادق  في  الـــزوار  استضافة  على  مًعا  و»مانتيس«  »أكـــور« 
منسقة، ونزل صديقة للبيئة، وممرات مائية خابة، مع التركيز 
في  الطبيعية  والبيئة  االســتــدامــة  بمفهوم  الــوعــي  تعزيز  على 

جميع وجهاتها الفريدة.
ومـــن الــمــقــرر أن يــتــم بــنــاء الــفــنــدق عــلــى الــســاحــل الــغــربــي 
لجزيرة حوار، وستحيط به محمية للحياة البرية، مما سيجعله 
وجــهــة فــريــدة مــن نــوعــهــا فــي الــشــرق األوســــط. كــمــا سيستمتع 
الرمال،  رؤية غزالن  للجزيرة، وسيمكنهم  البيئي  بالتنوع  الزوار 
الــعــربــي، والــشــعــاب المرجانية مــتــعــددة األلــــوان، وأبــقــار  والــمــهــا 
هــواة  الــجــزيــرة شغف  كما ستلبي  بــاالنــقــراض.  الــمــهــددة  البحر 
مراقبة الطيور، حيث تعتبر وجهة للعديد من الطيور المهاجرة، 
وصقر  النساري  السمك  وعــقــاب  السوقطري  الــغــراب  سيما  وال 

الغروب.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  ويليس،  مــارك  أكــد  جانبه،  ومــن 
زيــادة  الهند والــشــرق األوســـط وأفريقيا وتــركــيــا: مــع  »أكـــور« فــي 
الوعي البيئي، أصبح السياح اليوم يبحثون عن السياحة الواقعية 
أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. فــي الــواقــع، لقد أصــبــح الــســيــاح أكثر 
التراثية، مما جعل  والمواقع  البيئة  السياحة على  بتأثير  وعًيا 
المسافرين  اختيارات  على  كبير  بشكل  يؤثر  االستدامة  عامل 
المتمرسين. ولطالما ُعرفت )مانتيس( بإياء األهمية القصوى 

هذه االعتبارات.
وشأنه شأن جميع مشاريع »مانتيس«، سيتم تطوير الفندق 
البيئة  واحــتــرام  البيئي  والــوعــي  االستدامة  على  تقوم  بطريقة 
الــمــبــادرات  كــمــا ســُيــراعــى تطبيق  فــيــهــا.  الــتــي سيشيد  الــفــريــدة 
استخدام  وإعـــادة  النفايات،  فــرز  بعمليات  المتعلقة  واألنــظــمــة 
المياه  استخدام  في  واالقتصاد  للتحلل،  القابلة  الطعام  بقايا 

والطاقة باستخدام أحدث تقنيات الحد من اآلثار البيئية.
ومـــن الــمــقــرر أن يــضــم هـــذا الــفــنــدق والــمــنــتــجــع 72 فــيــا، 
والترفيهية  الرياضية  المرافق  مــن  والعديد  مطاعم،  وخمسة 
مثل: حديقة مغامرات، وملعب تنس، ومسار للدراجات، ومنتزه 

مائي. كما أنه مزود بمهبط للمروحيات.

ــع اتــفــاقــيــة تــعــاون  ــوق ــة الــمــ�ــســتــدامــة« ت ــاق ــط »ال

مـع �سـركــة »CMEC International« ال�سينيــــة
ــار تــعــزيــز الــتــعــاون مــع القطاع  فــي إطـ
مشاريع  في  االستثمارات  وجــذب  الخاص 
ــتــــجــــددة وتـــشـــجـــيـــعـــهـــا، قـــام  ــمــ ــة الــ ــاقــ ــطــ الــ
الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس 
تنفيذي  ووفـــد  المستدامة  الــطــاقــة  هيئة 
 China Machinery Engineering لــشــركــة 
   Cooperation )CMEC) International
تــعــاون  اتــفــاقــيــة  عــلــى  بالتوقيع  الصينية، 
مــشــتــرك بــيــن هــيــئــة الــطــاقــة الــمــســتــدامــة 
وذلك خال   ،CMEC International وشركة 
فعالية توقيع ُعِقَدت في مقر الهيئة بمرفأ 
الــبــحــريــن الــمــالــي بــحــضــور رجـــل األعــمــال 
ــال الــــزيــــن الــــشــــريــــك اإلســـتـــراتـــيـــجـــي  ــ طــ
ــدد من  لــلــشــركــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وعــ
كافة  وبتطبيق  الجانبين،  من  المسؤولين 
اإلجراءات والتعليمات االحترازية المعلنة 

من قبل الفريق الطبي الوطني وفقًا آللية 
فيروس  انتشار  لمستوى  الضوئية  اإلشــارة 

كورونا.
ــى دعـــم  ــ ــهــــدف مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم إلـ وتــ
الطاقة  ومشاريع  مبادرات  من  عدد  تنفيذ 
المتجددة بما يسهم في تحقيق األهداف 
ــــك مـــن خــــال الــمــشــاريــع  الــمــشــتــركــة، وذلـ
الــتــجــريــبــيــة والـــــدراســـــات والــــدعــــم الــفــنــي 
بالطاقة  العاقة  ذات  للقطاعات  والتقني 
في مملكة البحرين.  وتوجه الدكتور ميرزا 
على  الــرشــيــدة  للقيادة  والتقدير  بالشكر 
الطاقة  هيئة  لجهود  الــامــحــدود  دعمهم 
المستدامة وحرصهم على دعم إعداد بيئة 
اقتصادية جاذبة للمشاريع واالستثمارات، 
المستدامة  الــطــاقــة  هيئة  حـــرص  مــؤكــدًا 
عــلــى اســـتـــشـــراف ودراســـــــة الـــتـــحـــركـــات في 

من  تمكينه  على  والعمل  الخاص  القطاع 
النهوض  سياق  في  الوطنية  الجهود  دعــم 
المملكة  فــي  المستدامة  الــطــاقــة  بقطاع 
ــلــــرؤى واألهـــــــــداف الــتــنــمــويــة  وتــحــقــيــقــًا لــ

الشاملة.
بما  التوقيع  فعالية  فــي  الــوفــد  وأشـــاد 
تمكنت المملكة من تحقيقه من إنجازات 
تترجم جدية ودعم  هامة في مدة قصيرة 
بــمــجــاالت  الـــعـــاقـــة  ذات  الـــجـــهـــات  كـــافـــة 
ــالـــدور الــمــحــوري  الــطــاقــة الــمــســتــدامــة، وبـ
برئاسة  المستدامة  الطاقة  لهيئة  والــهــام 
في  مــيــرزا  علي  بــن  عبدالحسين  الــدكــتــور 
وأعربوا عن تطلعهم للعمل  تحقيق ذلك، 
مــع فــريــق الــهــيــئــة وتــفــعــيــل االتــفــاقــيــة بما 
يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم المسيرة 

التنموية في مملكة البحرين.

»اإدامـة« و»اأكـور« تطلقـان م�سـروع فنــدق ومنتجــع »مانتيــ�س جـزيــرة حــوار« فــي البحـريـن

ــاع ــفـ ــارتـ ــام يــقــفــل بـ ــ ــع ــ ــريـــن ال ــحـ ــبـ مـــوؤ�ـــســـر الـ
ــر الـــبـــحـــريـــن  ــ ــؤشـ ــ ــل »مـ ــفــ أقــ
الــعــام« يــوم أمــس األربــعــاء عند 
مستوى 1660.50 نقطة بارتفاع 
مـــقـــارنـــة  نـــقـــطـــة   15.09 قـــــــدره 
في  الثاثاء،  أمس  يوم  بإقفاله 
ــر الــبــحــريــن  ــؤشـ حــيــن أقـــفـــل »مـ

اإلسامي« عند مستوى 658.95 
نقطة بارتفاع قدره 0.09 نقطة 

مقارنة بإقفاله السابق.
ــــداول الــمــســتــثــمــرون  ــد تـ وقـ
الــبــحــريــن« 2.71  »بـــورصـــة  فـــي 
إجمالية  بقيمة  ســهــم،  مــلــيــون 

ديـــنـــار  مـــلـــيـــون   1.08 قـــــدرهـــــا 
ــم تـــنـــفـــيـــذهـــا مــن  ــ بـــحـــريـــنـــي، تـ
ركز  حيث  صفقات،   107 خــال 
على  تعاماتهم  المستثمرون 
الــمــواد األساسية  قــطــاع  أســهــم 
الـــــــــذي بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة أســـهـــمـــه 

دينار  ألــف   692.21 الــمــتــداولــة 
مــن   %64.30 نـــســـبـــتـــه  ــا  ــ مـ أي 
الــقــيــمــة اإلجـــمـــالـــيـــة لــلــتــداول 
مــلــيــون   1.01 قـــدرهـــا  وبــكــمــيــة 
ســهــم، تـــم تــنــفــيــذهــا مـــن خــال 

50 صفقة. 


