
برعاية

ملحق اجتماعي شهري

أفكارهم  أحاديثهم، عباراتهم،  “البالد”  نقلت لكم  على مدار سنوات، 
وأحاسيسهم.

كانت الصحيفة وسيطا لحوارات مع شخصيات رائدة في مختلف المجاالت 
تحدثوا فيها عن تجاربهم، وطموحاتهم. والنافذة التي أطلوا من خاللها 

ليكونوا من الوجوه المميزة التي شاركتنا صفحاتنا.

وحفظها،  تدوينها  ونقلها،  األفكار  تعزيز  حوار  كل  من  الهدف  وألن 
نجمع من خاللها  السنوات  بعد هذه  نخطو خطوة  أن  لنا من  البد  كان 
حوارات تميزت؛ لنعيد تقديمها للجمهور؛ كونها جزءا ال يتجزأ من ذاكرتنا 

الصحافية في البحرين. 

كان لكل حوار من هذه الحوارات قصة جعلته يتفرد بمكوناته وبما حمله 
ونضج  والضيف  الموضوع  اختيار  كيفية  من  بدًءا  صاحبه،  أحاديث  من 
الحوار وتقديم ما هو جديد، ومن ثم ردود الفعل التي لقيها واألثر الذي 
نشر هذه  إعادة  الرائع  من  مميز جعل  خليط  في  جاءت  تركه، جميعها 

المقابالت؛ التي قدمت المعلومة المساهمة في التغيير والتطوير.

للصحافة؛  المجال  أفسح  وطن  في  الكلمة  وقوة  بالتدوين  نؤمن  وألننا 
لتكون سلطة يبنى من خاللها التاريخ، فإننا نرى أنه البد لنا من أن نتشارك 
عبر إعالمنا المحلي مسؤولية تسليط الضوء على هذه الشخصيات التي 
استضافتها “البالد” في “لقاء األحد”؛ لنكون في صدارة من سيحمل راية 

التدوين في وطننا الجميل. 

“أضواء البالد”
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يبد�أ جناحي حديثه بالقول: و�سعت »بنفت« منذ �نطالقتها خططا �إ�سرت�تيجية 
متع���ددة للتو�س���ع يف �خلدمات وتقدمي �لأف�س���ل وفق �ملعاي���ري �لدولية �ملعتمدة 
يف �لعملي���ات �ملرتبطة باخلدم���ات �مل�سرفية، ووفق �أح���دث �لتوجهات �لدولية 
به���ذ� �خل�سو����ص. ونح���ن نعم���ل كبيئ���ة عم���ل م�سارك���ة ود�عم���ة للموؤ�س�سات 
�مل�سرفي���ة ووفق �إ�س���ر�ف م�سرف �لبحرين �ملركزي وتوجي���ه جمل�ص �لإد�رة. 
وترتك���ز �لإ�سرت�تيجي���ة �جلديدة لل�سركة على تو�سعة قاع���دة �ل�سركاء؛ لت�سمل 
قطاع���ات �أكرث وعالق���ات �إ�سرت�تيجية م���ع �ملوؤ�س�سات �حلكومي���ة؛ لتعزيز بيئة 
�لعم���ل و��ستقطاب �ل�ستثمار ودعم �لبن���ى �لتقنية للقطاع �لتجاري وفق �لروؤية 

�لقت�سادية وخطط جمل�ص �لتنمية �لقت�سادية.

ويتاب���ع: تعد مب���ادرة »�عرف عميلك �إلكرتونيا« من �أه���م �ملبادر�ت �لتي تبنتها 
»بنفت« بالتعاون مع �سركائها �لإ�سرت�تيجيني، ومما ل �سك فيه �أن هذه �ملبادرة 
�لإ�سرت�تيجي���ة �سيك���ون لها �أثر �إيجابي نح���و �لعديد من �ملنتج���ات و�خلدمات 
�لنوعي���ة �لت���ي �سيوفرها �لقط���اع �مل�س���ريف  و�لقطاعات �لأخ���رى، �إذ �ستمكن 
�جلهات من �حل�سول على �أحدث �لبيانات و�أدقها فيما يخ�ص �لعمالء �إ�سافة 
�إل���ى خدمات �لتحقق من �لهوية �إلكرتونيا، مم���ا يتيح �لتعرف على �لعميل عن 
ُبعد وب�سكل موثوق. هذ� �مل�سروع �لإ�سرت�تيجي يعد ثمرة مهمة �سمن �ل�سر�كات 
ب���ني �لقطاع���ني �حلكوم���ي و�خلا����ص، حيث �إنن���ا نعمل ب�س���كل وثيق م���ع هيئة 
�ملعلوم���ات و�حلكوم���ة �لإلكرتونية؛ ب�سفته���ا �مل�سدر �لأ�سا����ص لتلك �ملعلومات 
وباإ�سر�ف �مل�سرف �ملركزي. ومن �ملتوقع �إطالق �ملرحلة �لأولى من �لنظام يف 
�لربع �لثاين من �لعام �جلاري، و�سيكون وفق �أحدث �لتوجهات و�ملعايري ل�سيما 

فيما يخ�ص جانب �لأمن و�خل�سو�سية.

�أم���ا عن  �سركة »�سناد«  فيقول: تعتمد �ل�سركة عل���ى �أحدث �لتكنولوجيا �ملالية 
�ملتط���ورة وحلول �لدفع �ملبتكرة، وتعد �إحدى �ل�سركات �لر�ئدة يف جمال �لدفع 

�لرقمي ومعاجلة �لبطاقات يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�إفريقيا.
وت�سع���ى »�سن���اد« �إلى دع���م عمالئها من �لبن���وك مب�ساعدتها عل���ى حتقيق منو 
�أعمالها دون خماطر، ووفق �أعلى م�ستويات �لكفاءة، مع كلفة ت�سغيل منخف�سة، 

�إلى جانب زيادة ربحيتها بو��سطة خدمات �إ�سناد خارجية.
�إن روؤية »�سناد« ترتكز على �ل�ستفادة �لق�سوى من �لتكنولوجيا لتحقيق �ملزيد 
م���ن �لتو�سع ومو��سلة دعم جميع �ملوؤ�س�سات �ملالي���ة وغري �ملالية. ولطاملا �سعت 

�ل�سرك���ة �إلى تقدمي �أحدث و�أف�سل �حللول يف معاجلة �لبطاقات جلميع �لبنوك 
يف دول �خلليج ومنطقة �ل�سرق �لأو�سط و�إفريقيا، وت�ستمر يف �لتوجه نحو ع�سر 

جديد من �لتطور و�لتميز وبجودة عالية وملمو�سة يف جميع جمالت �لأعمال.

وع���ن ممي���ز�ت  �ملحفظ���ة �لإلكرتونية )بنف���ت ب���ي( للدفع �لإلك���رتوين يقول 
جناح���ي: تع���د »بنفت ب���ي« مبثابة �ملحفظ���ة �لإلكرتوني���ة �لوطنية �لت���ي ت�سهل 
�إمت���ام �ملدفوعات ب�سكل �سل�ص وفعال و�آم���ن، وت�سهم يف دعم �لتوجه نحو تقليل 
��ستخ���د�م �لنقد �لورق���ي للدفع، وهو ما ين�سجم مع خط���ط م�سرف �لبحرين 

�ملركزي و�ملمار�سات �لدولية بهذ� �خل�سو�ص.
ومن خالل هذ� �لتطبيق ميكن للعمالء �إمتام عمليات �لدفع عند �ل�سر�ء ب�سكل 
فع���ال عرب �لهاتف �لذك���ي، و�إجر�ء �لتحوي���الت �ملالية للح�ساب���ات �ل�سخ�سية 
وح�سابات �لأ�سخا�ص �لآخرين با�ستخد�م رقم �لهاتف فقط دون �حلاجة ملعرفة 

رقم �حل�ساب �لبنكي �لفعلي، وهي ميزة ثرية �ساهمت يف �نت�سار �لتطبيق.
من جانب �آخر، ميكن للعمالء دفع �لفو�تري للجهات �ملختلفة ب�سكل �سريع و�آمن، 
ونعمل عل���ى �إ�سافة �لعديد من �خلدمات �لأخ���رى يف �لتطبيق مثل �لتحويالت 
�ملالية للخارج، و�سنعلن ع���ن برنامج مكافاآت ومزيا خا�سة بعمالء �لتطبيق يف 

�لقريب �لعاجل.

�أما عن  خطط »بنفت« و�مل�سروعات و�ملبادر�ت �مل�ستقبلية �لتي تعكف عليها بعد 
�سجل حافل من �لإجناز�ت على مدى �لأعو�م �لع�سرين �ملا�سية جلعل �لبحرين 
�أقل �عتماد� على �لأور�ق �لنقدية يقول: �لتحول نحو جمتمع �ملدفوعات �لرقمية 
وتقلي���ل �لنق���د �لورقي �ملتد�ول هو توجه وطني و�سم���ن روؤية م�سرف �لبحرين 
�ملرك���زي وجمل����ص �لتنمية �لقت�سادي���ة �أ�سا�سا، وعليه فاإنن���ا نعمل �سمن هذ� 
�لإطار من خالل تقدمي �خلدمات �ملبتكرة �لتي ت�سهم يف حتقيق هذه �لروؤية. 

وم���ن هنا فاإننا ن�سجع على ��ستخ���د�م �ملحفظات �لإلكرتونية ونعمل مع خمتلف 
�ملزودي���ن جلعلها »�خليار �ملف�س���ل للدفع« عرب توفري طرق �سهل���ة و�آمنة للدفع 
وتقدمي حزمة �حلو�فز �لت�سجيعية عند �ل�ستخد�م، وكذلك ت�سجيع �لتحويالت 
�ملالية عرب �حل�سابات �ملختلفة من خالل خدمات »فوري«، كما نعمل مع �لقطاع 
 )Tap&Go( مل�سريف لإط���الق �لدفع �ل�سري���ع بالبطاقات و�لهو�ت���ف �لذكية�

خالل هذ� �لعام.

عبدالواحد جناحي
التحول نحو مجتمع المدفوعات الرقمية وتقليل النقد الورقي

كش����ف الرئيس التنفيذي لش����ركة »بنفت« عبدالواحد الجناحي عن أن الش����ركة تعمل على إطالق عدد من الخدمات والمنتجات خالل العام 
الجاري، مؤكًدا دعم الشركة التوجه الوطني؛ للتحول نحو مجتمع المدفوعات الرقمية وتقليل النقد الورقي المتداول. 

 )Tap&Go( وقال الجناحي في لقاء مع »البالد« إن الش����ركة تعمل مع القطاع المصرفي؛ إلطالق الدفع الس����ريع بالبطاقات والهواتف الذكية
خ����الل ه����ذا العام، مضيف����ا أن توفير خدمة »اعرف عميلك إلكترونيا« للبنوك والش����ركات س����يكون له أثر إيجابي نح����و العديد من المنتجات 
والخدمات النوعية التي سيوفرها القطاع المصرفي والقطاعات األخرى، إذ ستتيح الخدمة التحقق من الهوية إلكترونيا مما يسمح بالتعرف 

على العميل عن بعد وبشكل موثوق.
وأش����ار إلى أن هذا المش����روع اإلس����تراتيجي يعد ثمرة بين عدد من الجهات، متوقًعا إطالق المرحلة األولى من النظام في الربع الثاني من 
الع����ام الحالي، وس����يكون وف����ق أحدث التوجهات والمعايير الس����يما فيما يخص جان����ب األمن والخصوصية. وتح����دث الجناحي عن طفرة في 
التحويالت اإللكترونية بين البنوك، إذ حققت »بنفت« مستويات قياسية في تعامالت التحويالت المالية اإللكترونية المباشرة داخل البحرين 
% مقارنة بالعام 2017، في حي����ن بلغت التحويالت المالية  عب����ر خدم����ات »Fawri«، و»+Fawri« و»فواتي����ر« خالل العام 2018، وقف����زت بنحو 120 
حوالي 11 مليار دينار. وبخصوص الحلول التي تقدمها الشركة للدفع بالهاتف النقال عبر المحفظة اإللكترونية )بنفت بي(، أشار الجناحي 
إل����ى أن الش����ركة تعمل على إضافة العديد م����ن الخدمات األخرى في التطبيق مثل التحويالت المالية للخارج، كما س����يتم اإلعالن عن برنامج 
مكاف����آت ومزاي����ا خاصة بعمالء التطبيق قريبا. وتحدث عن ش����ركة »ِس����ناد« التابعة ل�»بنفت«، مؤكدا أن رؤية »ِس����ناد« تتركز على االس����تفادة 
القص����وى من التكنولوجيا لتحقيق المزيد من التوس����ع، إذ س����عت دائما إل����ى تقديم أحدث الحلول وأفضلها ف����ي معالجة البطاقات لجميع 

البنوك بدول الخليج ومنطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

 2019 

 “اعرف عميلك إلكترونيا” من أهم المبادرات التي تبنتها 
“بنفت” بالتعاون مع شركائها اإلستراتيجيين
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مشعل الشعلة
ٍوراء كل تحد تقف الفرص

 2019 

رغم أنه ال يزال شاًبا يافًعا بمقاييس عالم األعمال )نحو 33 عاما(، إال أن الحديث مع مشعل الشعلة ابن رجل األعمال 
الب����ارز والوزير األس����بق عبدالنبي الش����علة، يش����عرك بمدى س����عة اطالعه، وهو ال����ذي عاد من الغربة في أس����تراليا 
ليتسلم قيادة مجموعة »الفنار« من والده، الذي أسسها وشيدها على مدى 40 عاًما؛ لتصبح من أكثر المجموعات 
تنوًع����ا وتج����دًدا بالمنطقة. وخالل 8 أع����وام من دخوله إلى جانب وال����ده في إدارة المجموعة، الت����ي تضم حالًيا نحو 
18 ش����ركة، نجح مش����عل في تعزيز نجاح ش����ركات العائلة، واس����تطاع تأسيس نحو 4 ش����ركات جديدة تحت مظلة 

المجموع����ة، األم����ر الذي ضاعف عدد الموظفين بفضل العقود الكبي����رة التي حصلت عليها المجموعة من كبريات 
الشركات الصناعية والنفطية بالمنطقة. ويؤكد مشعل، الذي يشغل حالًيا رئاسة مجلس إدارة مجموعة »الفنار«، 
أن بدايته في العمل لم تكن س����هلة، إال أن أباه كان بمثابة المدرس����ة التي تعلم منها الكثير. وهو يؤمن بفكرة 

والده القائلة »وراء كل تحٍد تقف الفرص«، وهو ما حدث فعًلا في التسعينات عند اندالع حرب الخليج الثانية.

وع���ن تاأثري �لغربة عليه يقول: يف �لبحرين كانت �حلياة مهياأة ومل �أجد �سعوبة 
يف �لتعامل مع �لأمور �ليومية، فكل �سيء كان جاهًز� تقريًبا. لكن يف �لغربة كان 
لبد عليَّ �أن �أعتمد على نف�سي؛ لتدبري �أمور �ل�سكن و�ملعي�سة وغريها. �أول در�ص 
جمي���ل، ورمب���ا كان موؤملًا قلياًل يف �إد�رة �ملال، حني �أعط���اين و�لدي قبل �سفري 
للدر��س���ة م�سروفا ل� 6 �سهور، لكنني حني و�سلت �أنفقت �ملبلغ خالل �أ�سبوعني! 
وح���ني �أخربت و�لدي رد عل���يَّ باأنني يجب �أن �أحتم���ل �مل�سوؤولية و�أت�سرف. من 
هن���اك تعلمت �لعمل �سمن ميز�نية حمددة، فالو�لد مل يكن يرغب يف معاملتي 

بدلل ز�ئد؛ وذلك لأتعلم �لعتماد على نف�سي.

كان���ت �أموري يف �أ�سرت�ليا ممتازة، لذ� مل �أَر من �سبب للعودة، ولالأمانة مل يكن 
هناك �سغط من قبل �لعائلة بهذ� �ل�ساأن.

وعندم���ا مل تر عائلتي �أفقا لعودتي، فوجئُت بزيارة من �لو�لد و�لعائلة يف �لعام 
2010 �إل���ى �أ�سرت�لي���ا، وحينما �أخربين و�ل���دي باأن �أخو�تي ب���د�أن �خلروج من 
�إد�رة �ل�سركة للتفرغ حلياتهن �خلا�سة، وطلب مني م�ساعدته، �أثر يفَّ �حلديث 
و�سع���رت بامل�سوؤولية، وخالل �سهر و�حد بعت كل ما �أملك يف �أ�سرت�ليا ورجعت، 

و�أذكر �أين بقيت 7 �ساعات فقط من حلظة و�سويل �لبحرين قبل بدء �لعمل.
 

وع���ن م�سو�ره بعد عودته قال: من �ل�سعب ت�سلم �سركة عائلية، فهذه �ل�سركات 
معق���دة ولديها تاري���خ، ول يوجد بها �أنظم���ة و��سحة، فالعملي���ة ت�ستغرق وقتا. 
عندم���ا ت�سلمت �لعمل كانت �إحدى �أخو�ت���ي �لثالث قد غادرت �ل�سركة بالفعل، 
وخالل �ل�سنة �لأولى غ���ادرت �لأختان بعد �أن تزوجتا و�أجنبتا وكان هذ� حتديا 
�آخر. ومن �لطبيعي �أن يرغب �لو�لد بعد �سنو�ت �لعطاء �لطويلة �أن يدير �لعمل 
من خ���ارج �ملكتب؛ ليتفرغ لن�سغالته. وعموما ��ستغ���رق ت�سلم �لعمل بالطريقة 

�أعو�م. �ملطلوبة بني 3 و4 
 

طريق���ة �لو�لد يف �لعمل كانت �سل�س���ة للغاية، لذلك وهلل �حلمد مل �أ�سعر بوجود 
�إ�سكال يف �ختالف طريقة �لإد�رة بعد ت�سلم �ل�سركة، وهذ� �أمر يح�سب للو�لد، 
�ل���ذي كان يرتك يل حرية �تخ���اذ �لقر�ر�ت حتى لو كانت خاطئة، وينتظر مني 
�أخ���ذ �لقر�ر لتب���د�أ نتائجه، بعدها يبد�أ بت�سحيح �خلط���اأ؛ لأتعلم من �لتجربة. 
كما علمني �لو�ل���د كيفية تطوير �لعالقات و�إد�رة �لعمل، وكيفية جعل �ملوظفني 

ي�ساركون يف حتقيق �لأهد�ف؛ لت�سبح جزء� من �هتمامهم.

ويكمل م�سعل: �لدر�ص �لآخر �لذي تعلمته من �لو�لد �أنه ل توجد بيئة عمل خالية 
م���ن �مل�ساعب، فهي جزء من �حلياة �ليومية �لتي ينبغ���ي علينا �لتعامل معها، 
ول يوج���د �سيء ��سمه »ظروف جيدة �أو �سهلة«. و�أتذكر حني �أخربين �لو�لد باأن 
�لطف���رة �لت���ي حققتها �ل�سركة حدث���ت بعد غزو �لكويت، و�آن���ذ�ك كانت �لبيئة 
�ل�ستثماري���ة باملنطقة �سعبة، فهذه �لتحدي���ات خلقت فر�سا كذلك، �إذ متكنت 
�ل�سركة من �حل�سول على �أكرب عقد للعالقات �لعامة يف تاريخ �خلليج حينها.

وع���ن و�سع �لعمل �لآن يقول: لدينا 18 �سركة حالًيا و�لعدد بني زيادة ونق�سان؛ 
�إذ كونن���ا جمموعة ��ستثمارية فنحن نوؤ�س����ص �ل�سركات ون�ساهم يف �حل�س�ص، 

ونق���وم بالتخارج منها بعد �أن نعمل عل���ى جناحها خالل فرتة 5 �سنو�ت فاأكرث، 
لكنن���ا نحافظ على 4 �س���ركات تقريبا من �أ�سولنا �سم���ن �ملجموعة، �لتي يعمل 

فيها نحو 250 موظفا يف خمتلف �لخت�سا�سات. 

وع���ن �لنطاق �جلغ���ر�يف للعمل يو�سح م�سع���ل: بالإ�سافة �إل���ى �لبحرين، لدينا 
�سركت���ان يف عم���ان و�سرك���ة يف �لإم���ار�ت و�أخ���رى بال�سعودي���ة، ونعم���ل وكالء 
وموزعني لعدد من كبار �ل�س���ركات �لأوروبية و�ل�سينية و�لهندية وغريها، وكل 
�سرك���ة لديها تخ�س�سه���ا. وعموما نعمل على توريد وتوزي���ع �ملعد�ت و�لأجهزة 
و�لأنظم���ة ومدخالت �سناعات �لأملني���وم و�لبرتوكيماويات و�لأ�سمنت وغريها. 
لدين���ا �أك���رث من 200 خدم���ة ومنتج، ونتعامل م���ع �سركات عاملي���ة كربى لديها 
تكنولوجي���ا متط���ورة، عرب �سرك���ة »�أ�سو�ق �خللي���ج« و�سركاته���ا �لفرعية بدول 

جمل�ص �لتعاون. 
ويتاب���ع حديث���ه: كما لدين���ا ن�ساط و��سع مبج���ال �مل�ساعد و�لأجه���زة �ملتحركة 
و�أنظمة تنظيف �ملباين و�سيانتها وغريها من �أنظمة �حللول �ملطلوبة لقطاعات 
�لإن�س���اء. كذلك لدينا ن�ساط باملج���ال �لطبي، خ�سو�سا تزويد �ملعد�ت �ملتعلقة 
بالت�سوي���ر و�لأ�سعة وط���ب �لأ�سنان وما �ساب���ه. ونحن �س���ركاء �أي�سا يف �سركة 
�لبحري���ن ل�سناع���ة �ل�سبائك �ملعدني���ة »بامكو«، و�أ�س�سنا �ل�سرك���ة بالتعاون مع 
م�ستثمري���ن �أمل���ان لنقوم بت�سدي���ر �ملنتج بكامله خل���ارج �لبحرين، حيث كانت 
»هيون���د�ي« �أكرب زبائننا �سابقا، وحالًي���ا نتعامل مع �سركات عاملية يف �أ�سرت�ليا 

و�أمريكا و�آ�سيا وغريها.
 

وبخ�سو����ص ما �إذ� كان لديه���م ��ستثمار�ت جديدة عّلق بقول���ه: لدينا ��ستثمار 
بالقطاع �ل�سح���ي، �إذ دخلنا يف �سر�كة لإن�ساء »مركز دمل���ون لإعادة �لتاأهيل«، 
و�سيك���ون �أول مركز متخ�س�ص يف �لبحرين لعالج �حلالت �لتي تتطلب تاأهيال 
بع���د �لعمليات �جلر�حي���ة. و�مل�سروع يقع يف جزيرة دملوني���ا، حيث بد�أنا �أعمال 
�لبن���اء بكلفة تقدر باأكرث من مليوين دين���ار كمرحلة �أولى، وناأمل �لنتهاء نهاية 
ه���ذ� �لعام �أو بد�ية �لعام �ملقبل على �أكرث تقدير. و�سيوفر �ملركز خدمة بجودة 

عالية و�سيخفف �لعبء على �مل�ست�سفيات �حلكومية.
�أم���ا يف �لعقار فلدين���ا م�سروع جديد لإن�ساء 3 مبان جدي���دة للمكاتب �لتجارية 
ومرك���ز جتاري يف حميط مقر �ملجموعة بالرفاع، بكلفة 5 ماليني دينار، نتوقع 
�لب���دء فيها قريًبا. كما ن�ستثم���ر يف �لعقار�ت يف خمتلف �ملناطق، و�أ�س�سنا لهذ� 
�سرك���ة »�لفنار« لتطوي���ر و�إد�رة �لعقار�ت، ومت حتويل �ملحفظ���ة �لعقارية �إليها 
لإد�رته���ا، و�لآن يف ط���ور تاأ�سي�ص �سركة للمق���اولت �لإن�سائية حتت �سركة فنار 

�لبحرين للمقاولت.
 

وع���ن �هتماماته �لأدبية على غ���ر�ر و�لده قال: �أتذكر �أول كتاب قر�أته حني كان 
عم���ري 13 عاًم���ا، ولزل���ت �أحافظ على �سغف���ي بالقر�ءة. لكن م���ع عودتي من 
�أ�سرت�لي���ا و�ن�سغايل بالعمل يف �ملجموعة قل ن�ساطي يف �لقر�ءة، �إذ كنت �سابقا 
�أق���ر�أ كتابني يف �لأ�سبوع لك���ن حاليا �أقر�أ كتابا و�حد�، وغالبا باللغة �لإجنليزية 

لالأ�سف بحكم در��ستي، لكنني �أعمل على زيادة قر�ء�تي بالعربية.

والدي مدرسة كبيرة... وتعلمت منه في سنة ما لم 
أتعلمه في سنوات دراستي

ع���ن عالقت���ه مع و�ل���ده عبد�لنبي �ل�سعلة، يقول م�سعل: ح���ني كنت يف �ل�سابعة من عمري �أ�سب���ح �لو�لد وزيًر� للعمل، وكان يحب عمله كث���ري� ويق�سي معظم وقته 
باملكت���ب، مم���ا �أثر ب�سورة �أو باأخرى على وجوده يف �ملنزل لكرثة �ن�سغالته. ومع �نتهائي م���ن �لدر��سة �جلامعية و�لعودة �إلى �لبحرين كان �لو�لد مبثابة �ملدر�سة 

�لكبرية، �إذ تعلمت منه يف �سنة ما مل �أتعلمه يف �سنو�ت در��ستي، و�ساعدين ذلك على تويل قيادة �ل�سركة ب�سورة تدريجية. 
وع���ن م�سريت���ه �لعلمي���ة ي�سيف م�سعل قائ���ال: بد�أت يف مدر�سة »�لبي���ان« ثم مدر�سة �لبحري���ن باملرحلة �لثانوية، وبعده���ا توجهت لأ�سرت�لي���ا؛ لدر��سة �لقت�ساد 
و�لفل�سف���ة بالع���ام 2004 يف جامع���ة كوينزلند مبدين���ة برزبن. ثم قررت �لبقاء هناك حي���ث عملت حملال �قت�ساديا لعامني، وهو م���ا مل يكن خمططا. وخالل 6 

�سنو�ت مل �أزر �لبحرين �سوى مرة و�حدة؛ لبعد �مل�سافة وكون �لرحلة ت�ستغرق حو�يل 27 �ساعة.
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أحمد البناء
الالهث من أول الطريق ال يصل

من الخبرات البحرينية التي تقاعدت ومازال لديها الكثير للعطاء، ومن العقول العمالقة التي نفخر بها في هذا الوطن العزيز.
عم����ل ف����ي القطاع الخاص لما يقارب 20 عاًما داخل وخارج البحرين، إضافة لعمله في القطاع العام بوظائف إدارية عليا منحته مزج 
الخبرة بين القطاعين، وبالتالي تقديم ما هو أفضل ألبناء البلد والمنطقة، من خالل إنشاء المشاريع الصغيرة وإيجاد فرص عمل 

للخريجين من مختلف المستويات ومن الجنسين.
وإلى جانب خبرته الطويلة في التنمية البش����رية، عمل رئيس����ا لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البش����رية، وأسس وحدة 
خاص����ة للمش����اريع الصغي����رة منبثقة من هي����كل الجمعية عالوة عل����ى وحدة الدراس����ات والبحوث، فضال عن عضويت����ه في االتحاد 
الدولي لمنظمات التدريب واالتحاد اآلس����يوي لمنظمات التدريب، إذ عمل مع االتحادين لمس����اعدة فئة الش����باب في الحصول على 

عمل أو إنشاء مؤسساتهم الخاصة.
ويعم����ل اآلن عل����ى إكم����ال كتابين، األول عن والده الحاج محمد بن عبداهلل البناء )رحمه اهلل(، والثاني يدور حول األمثال الش����عبية 

بعنوان »أمثالنا الشعبية الخليجية من المنظور اإلداري«.

المؤهالت العلمية:

عل����وم  ف����ي  الدكت����وراه  درج����ة   -
سويس����را  جامع����ة  م����ن  األعم����ال 

لألعمال، سويسرا.

- ماجستير بحوث األعمال 
التطبيقية من جامعة سويسرا 

لألعمال، سويسرا.

م����ن  األعم����ال  إدارة  ماجس����تير   -
جامعة هال، بريطانيا.

- بكالوري����وس إدارة األعم����ال من 
جامعة الرياض، السعودية.

 2019 

يق���ول �أحمد: بد�يت���ي كانت مع دخ���ويل �سركة نفط �لبحري���ن )بابكو( 
برغب���ة ملّح���ة مني حينما كن���ت طالًبا منتظًم���ا على كر��س���ي �لدر��سة 
�جلامعي���ة يف �ل�سن���ة �لثالث���ة، وكان ذلك بالع���ام 1980. �أر�سلت خطابا 
كتبته بخط يدي ل�سرك���ة بابكو �أبديت فيه �هتمامي �ل�سديد لأكون فرًد� 
فاع���اًل �سم���ن �أفر�د ه���ذه �ملوؤ�س�سة �لعريق���ة. وطو�ل �سن���و�ت عملي يف 

»بابكو« تعلمت �لن�سباط و�لإ�سر�ر على �لنجاح يف �لعمل و�حلياة.

ويتاب���ع حديث���ه: ��ستطعت �أن �أحاف���ظ على �ملركز �ل���ذي و�سلت له �لآن 
كرج���ل �أعم���ال ناجح وهلل �حلمد؛  بف�سل �لكثري م���ن �لأمور �ملهمة �لتي 
تعلمته���ا من و�لدي )رحمه �هلل(، ومنها �لإ�سر�ر على �لنجاح يف �لعمل 
ا تنمية �لرثوة �لب�سرية، و�لعالقة �لطيبة  �لذي �أع�سق���ه و�أحبه، خ�سو�سً
م���ع �لآخري���ن بغ�ص �لنظر ع���ن م�ستوياته���م �ملعي�سية و�لعلمي���ة �أو حتى 
�لجتماعي���ة، �إ�سافة �إل���ى عدم �لختالف مع �لآخري���ن و�لت�سام باأكرب 

قدر ممكن من �لت�سامح و�ملحبة و�ملرونة.

ا مع  ولذل���ك �أن�س���ح �ل�سباب ب�س���رورة �ملثابرة وتعلم �جلدي���د خ�سو�سً
�لتط���ور �لتكنولوجي، و�لن�سباط يف �لعم���ل و�حلياة وح�سن �ل�سلوك مع 
جمي���ع �لنا�ص، �سو�ء �أفر�د �لعائلة �أو زمالء �لعمل �أو �لدر��سة، و�لقر�ءة 
���ا يف جمال �لتخ�س����ص، و�لتوفري وح�سن  �مل�ستم���رة و�لطالع خ�سو�سً

�لتدبري �ملايل.

�أما �حلكمة �لتي يوؤمن بها فهي �أن »�لالهث من �أول �لطريق ل ي�سل«.

ويكم���ل �أحمد حديثه قائال: ما مييز حياتي ه���و �لتفاوؤل على �لرغم من 
�لتحدي���ات �لتي و�جهتها، فاأنا �أنبذ �لت�س���اوؤم كثرًي�؛ ملا يخلفه من طاقة 
�سلبية عل���ى نف�سية �لإن�سان. �أ�ستطيع �أن �أج���زم باأنني ل �أعرف �لف�سل، 
فد�ئًم���ا ما �أذل���ل �ل�سعاب و�أقبل �لتحدي، بل و�أحول���ه �إلى فر�ص كثرية 
ميك���ن �غتنامها عل���ى �أكمل وجه. �لأه���م من ذلك �أنن���ي �أع�سق عائلتي 

و�أبذل �مل�ستحيل لإ�سعادهم و�أدعو لهم د�ئًما بالتوفيق و�ل�سد�د.

وعند �سوؤ�له عما �إذ� كان للم�ستوى �لجتماعي و�ملعي�سي تاأثري على حياة 
�لفرد �أجاب: على �مل�ستوى �ملعي�سي و�لجتماعي �ستربز متغري�ت �ستاأثر 

كثرًي� على �أمور منها:

. �لعاد�ت و�لتقاليد: ف���اإن مل نحافظ على موروثنا �لثقايف و�لجتماعي 
وعل���ى �لع���اد�ت و�لتقالي���د قد تتال�س���ى هويتن���ا �لأ�سيل���ة. و�ل�سكر هنا 
مو�س���ول ملعايل �ل�سيخة مي بن���ت حممد �آل خليفة عل���ى �لنقلة �لنوعية 
�لت���ي حققتها يف هذ� �ل�س���اأن، �إذ رفعت ��سم مملك���ة �لبحرين عالًيا يف 

خمتلف �ملحافل �لثقافية �لدولية.
. �سب���ل �حلي���اة �ملعي�سية: فب�سبب تعقد �حلي���اة وت�سابكها لبد من خلق 
فر�ص عمل م�ستقبلية خالقة لأبنائنا، ولبد �أن ن�سعى لن�سر �لوعي ب�ساأن 
�سرورة تطوير �لإن�سان نف�سه؛ حتى تو�كب مهار�ته وقدر�ته �سوق �لعمل 

�جلديدة �لتي �ستن�ساأ خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �ملقبلة.
. طرق �لتعليم �حلالية: فما نو�كبه من ت�سارع يف وترية ممار�ستنا لكثري 
من �لأعم���ال ب�سبب دخول �لتكنولوجيا و�لعل���وم �ملتقدمة، يفر�ص علينا 
�أن نط���ور �أ�سالي���ب �لتعليم �ملطبق���ة يف جميع �ملر�حل مب���ا فيها �لتعليم 
�لع���ايل. هذه �ملو�كبة �ستخلق لنا جيال كفوء� مهياأً ملتطلبات �سوق �لعمل 

�مل�ستقبلية.

وي�سي���ف: تنمية �لرثوة �لب�سرية من �أهم �لعنا�س���ر �لتي نركز عليها يف 
جمموع���ة �أوريجني ومرك���ز �أوريجني للتدري���ب، �إذ حر�سنا خالل �لعام 
2018 عل���ى جل���ب �أح���دث �لرب�م���ج �لتي ُتطب���ق ومتار����ص يف كثري من 
دول �لغ���رب و�ل�سركات �لر�ئ���دة عاملًيا. من بني ه���ذه �لرب�مج، �لذكاء 
�ل�سطناع���ي، �لرقمن���ة و�لأمتتة، �لو�ق���ع �لفرت��سي و�ملع���زز، �لطاقة 
�ملتج���ددة و�لبديلة، وغريه���ا. وعك�سنا هذه �ملحاور م���ن خالل مو�قعنا 
�لإلكرتوني���ة ون�س���رة »�أوريجين���ال« �لدوري���ة �لتي ت�سدر ع���ن جمموعة 

�أوريجني يف كل ربع من �ل�سنة.

كم���ا �أين �سعي���د جًد� بح�س���ول مركز �أوريج���ني للتدريب عل���ى �لمتياز 
م���ن ِقبل هيئة جودة �لتعليم و�لتدريب، م���ا يجعله يف تقدم م�ستمر على 

م�ستوى �ململكة ودول �خلليج �لعربي.

يف �خلت���ام، �آم���ل كث���رًي� �أن ن�ستطي���ع �ل�ستف���ادة من �أ�سح���اب �لعقول 
�لن���رّية �ملتميزة يف خمتلف �لقطاعات و�لخت�سا�سات  من حول �لعامل؛ 

لي�ستفيد منها من هم على �أر�ص هذه �ململكة �لغالية.

لذلك نطلق عليه في  أهم ما نملكه،  البشري  العقل 
عالمنا اليوم “النفط األبيض”
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أحمد يوسف علي
فتوة الشباب بحكمة اآلباء

حينما تجتمع اإلرادة مع الش����باب ُيفرز رجل أعمال كأحمد يوس����ف علي. ومن خالل الس����طور التالية يبدو أن 

تخصصه األصيل تجاوز المطبات والعقبات؛ لتحويل الخسارة إلى أرباح.

يقول رجل األعمال الشاب أحمد مستذكًرا تاريخه التجاري: لم تكن من عقبة أو مطبة إال وبعدها خير وفير.. 

هكذا ُأحب أن تكون األمور، وهكذا أستغل الكبوات.

أحمد يوسف الذي ولد في 22 مارس 1979 وعلى الرغم من فتوة الشباب في لسانه، إال أنك تشعر بكهرباء 

عقله العالية في التفكير. مغامر لدرجات عالية. يجيد 4 لغات بجانب العربية، ويمتلك كًما كبيرا من اإلرادة، 

الثقة، التنظيم، الصبر، واالنضباط. وإلى جانب دراس����ته ف����ي الجامعة العربية المفتوحة، بدأ حياته المهنية 

مديرا لخدمات الزبائن في بنك البحرين الوطني؛ لينتقل بعدها مشرفا للمطالبات في شركة أريج للتأمين.

 2019 

يق���ول �أحم���د: منذ �ل�سغر كن���ت �أرغب يف  تاأ�سي����ص عملي �خلا�ص، 

لذل���ك وبع���د عامني م���ن �لعم���ل يف �سركة �أري���ج، �أ�س�س���ت يف �لعام 

2003 موؤ�س�س���ة �ل�ساحي���ة لالإن�س���اء و�لعق���ار�ت ذ.م.م، وبعدها يف 

�لع���ام 2008 كنت �ملوؤ�س�ص و�ملدير �لع���ام ملوؤ�س�سة �ل�ساحية لالإن�ساء 

و�لعقار�ت �ص.�ص.و )�لبحرين(.

وي�سي���ف �ساخر�: يف كل كبوة كانت تلحقه���ا جناحات و�أرباح، حتى 

�أ�سبحت �أنتظر �لكبو�ت؛ ملعرفتي �أن بعدها �ستكون �لنجاحات.

وهلل �حلم���د �أ�سبح���ت متمر�س���ا يف �إد�رة ه���ذه �لكب���و�ت وحتوي���ل 

�خل�س���ارة �إلى ربح، بل وتنمية �لأعمال وحتوي���ل �ملخاطر �إلى فر�ص 

ناجح���ة، فامتلك���ت بذل���ك �سج���ال حاف���ال يف توفري نتائ���ج مبيعات 

متميزة، و�إحد�ث تغيري �إيجابي كبري يف جمموعة كبرية من �ملو�قف 

�ل�سعبة، من خالل �حللول �ملبتكرة.

ول���دى �أحمد �لعديد من �ل�سركات �لت���ي �أ�س�سها يف مملكة �لبحرين 

وخارجها �أو �ساهم يف ذلك، ومن �أهمها تاأ�سي�ص: 

. �لوكالة �لتجارية �ملتحدة ذ.م.م )�لبحرين(.
. Motorcycle Choice )�ململكة �لعربية �ل�سعودية(.

. باند� لالأجهزة و�لإلكرتونيات )�ململكة �لعربية �ل�سعودية(.
. ميديا لأجهزة �لتكييف )�لبحرين(.

. �سبيد كول لأجهزة �لتكييف )�ململكة �لعربية �ل�سعودية(.
. �سركة UCA لالإن�ساء )�لبحرين(.

وم���ن �لو��س���ح �أن رج���ل �لأعم���ال �أحمد يو�س���ف يع�س���ق �لفعاليات 

�لجتماعية ب�سغف، وله �متد�د �جتماعي وجتاري متعدد، يف �لوقت 

�لذي ي�سري �إلى دعمه �لعمل �خلريي و�لجتماعي من خالل �مل�ساهمة 

يف موؤمتر �لتنمية �لجتماعية و�ل�سر�كة �ملجتمعية لالأعمال �خلريية 

و�مل�سارك���ة يف م�س���روع »بي���وت« �لذي د�سنت���ه �ملحافظ���ة �ل�سمالية. 

وه���و �أي�سا ي�ساهم يف موؤمتر �ل�ستثم���ار �لبحريني �ل�سيني وموؤمتر 

�ملج���الت �لهند�سي���ة و�ملعماري���ة ب���ني مملك���ة �لبحري���ن وماليزيا، 

ول ي���رى يف ذل���ك �أي تعار����ص، موؤكد�: ه���ي فعالي���ات كل لها وقتها 

و�أهميته���ا، بل تكمل بع�سها �لبع�ص، فالبعد �خلريي و�لجتماعي له 

�أهميته �لإن�سانية و�لوطنية، و�لبعد �لتجاري و�لقت�سادي له �أهميته 

�لقت�سادية و�لوطنية �أي�سا.

وكان �أحم���د يو�سف �سمن �لعديد من �لوفود �لتجارية و�لقت�سادية 

�ملنطلق���ة من مملكة �لبحرين، ومن بينها �لوفد �لتجاري �لبحريني 

للتن�سي���ق يف �لأعم���ال �لتجاري���ة �لبحريني���ة �لباك�ستاني���ة، �لوف���د 

�لبحرين���ي للتن�سيق يف تعزيز �جلهود لتحقي���ق �لتنمية �لقت�سادية 

�مل�ستد�م���ة م���ع مو�سكو؛ بهدف خل���ق �لفر�ص �لتجاري���ة و�ملزيد من 

�لوظائ���ف مبملك���ة �لبحرين، ومع جمل����ص دول �أ�سي���ان: موؤمتر رفع 

م�ستوى �ل�سر�كة �ملنعقد يف مملكة تايلند، وفعالية �لتعاون �لتجاري 

و�ل�ستثماري و�ل�سياحي مع �لربملان �لتايلندي يف  تايلند.

و�إ�ساف���ة لذل���ك يختم �أحمد يو�س���ف: �أع�سق �ملهرجان���ات �لوطنية، 

�أدعمه���ا و�أديرها و�أ�سارك فيها، ولذل���ك كان يل �سرف قيادة �إد�رة 

مهرجان �لدر�جات �لنارية لدول �خلليج �لعربية �أخري�.

أعشق المهرجانات الوطنية... أدعمها 
وأديرها وأشارك فيها
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تابعنا
@benefit.bh

(QR code) امسح الرمز
للتسجيل لبرنامج ا�ميال 

تحويل
ا�موال

في ثوان!

@ تطبق الشروط وا�حكام

  benefit.bh لمزيد من المعلومات يرجى زيارة
أو مراسلتنا عن طريق عنوان البريد ا�لكتروني 

info.benefitpay@benefit.bh

شركة بنفت مرخصه من قبل مصرف البحرين المركزي 
كمقدم للخدمات المساندة

مع BenefitPay يمكنكم 
تحويل ا�موال في ثوان!

تتيح لكم خدمة فوري+ تحويل 
ما يصل إلى ١,٠٠٠ دينار بحريني في 
اليوم الواحد في أقل من ٣٠ ثانية 

إلى أي مستفيد في مملكة 
البحرين، وذلك باستخدام رقم 

حسابهم البنكي أو رقم 
هاتفهم المحمول بشرط أن 

يكون العميل مسجًال في 
.BenefitPay تطبيق

 BenefitPay قم بتحميل تطبيق
ا´ن، وتمتع بتحويل ا�موال في 
ثوان معدودة بصورة سريعة و 

آمنة ابتداءا من اليوم!

المحفظة ا�لكترونية الوطنية 
في مملكة البحرين

ل���دى ش���ركة »الرش���يد« 15 معرض���ا لبي���ع المطاب���خ م���ن 
الش���رقية  المنطق���ة  ف���ي  موزع���ة  والخش���ب  األلمني���وم 
والوسطى والبحرين، ولديها خطة لفتح فروع بالمنطقة 
الغربي���ة. كان ل�ن���ا وقف���ة م���ع رجل األعم���ال إيه���اب ناصر، 
تحدثن���ا خالله���ا ع���ن بدايات���ه ونقط���ة التحول ف���ي حياته 
والنصيح���ة التي يقدمها للش���باب البحريني قبل دخول 

معترك التجارة.

إيهاب ناصر
باإلرادة تصنع المعجزات

بد�ي����ات رجل �لأعم����ال �إيهاب نا�سر كان����ت مع و�لده �ل�سي����خ منري ر�سيد 
نا�سر )رحمه �هلل( يف �ململك����ة �لعربية �ل�سعودية �لعام 1973. ويف �لعام 
1982 مت �إع����ادة �لهيكل����ة باإ�ساف����ة خط����وط �إنت����اج جديدة منه����ا مطابخ 

�لأملنيوم و�لنو�فذ وعدد �آخر من منتجات �لأملنيوم. 

�أم����ا عن نقطة �لتح����ول يف حياته فيقول: كانت بد�ي����ات �لعام 2004 حني 
مت �فتت����اح �أول معر�����ص يف مملك����ة �لبحري����ن �ل�سقيقة؛ ملا له����ا من رعاية 
و�هتم����ام بامل�سان����ع �ل�سغرية، �إلى �أن مت بالع����ام 2019 �فتتاح م�سنع و4 

معار�ص موزعة يف جميع �أنحاء �لبحرين.
وي�سي����ف �إيه����اب �أن �لإر�دة �لقوية هي �لتي �أعانت����ه على �لعمل �ملتو��سل، 
و�لثو�ب����ت �لإمياني����ة �لتي ��ستمده����ا من و�لده )رحم����ه �هلل( �ساعدته يف 

�ملحافظة على �ملركز و�لتطور �إلى �لأف�سل.

ويكم����ل �إيهاب حديث����ه بتقدمي ن�سيحة لل�سب����اب �لبحريني فيقول: �أن�سح 
�ل�سباب عن����د �لدخول يف �أي م�سروع ��ستثم����اري ب�سرورة حتديد �لهدف 
�لذي يري����ده �مل�ستثمر وترتي����ب �لألويات بدقة وتقدير ر�أ�����ص �ملال �لالزم 
حتى لو كان �سغري� وحتديد �لفكرة �جليدة �لتي يرغب بال�ستثمار فيها.

�أم����ا حكمته يف �حلياة و�لتي تلخ�ص م�سريته �ملهنية فهي  �لتفاوؤل، ويعني 
�لأمل �لد�ئم بالإيجابيات وبتحقيق �أمر ما، و�لتفاوؤل يبعث �لطاقة �لإيجابية 
 بالنف�ص، و�لإر�دة ل حتقق �لأعمال بالتمنيات، �إمنا بالإر�دة ت�سنع �ملعجز�ت.

وينهي �إيهاب حديثه قائال: �إن �لإن�سان هو من ي�سنع نف�سه، ولي�ص مل�ستو�ه 
�ملعي�س����ي �أي دخل يف حياته، هو باإر�دته وذ�ته ي�ستطيع �أن ي�سنع ما ي�ساء 

من قوة وتطور. 

ضرورة تحديد هدف المستثمر وترتيب األولويات

 2019 
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المحفظة ا�لكترونية الوطنية 
في مملكة البحرين
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عب���داهلل محم���د جمعة غني عن التعريف، إذ ش���غل من قبل مقع���د وزير الكهرباء والم���اء، بعد أن تدرج في 
المناص���ب والمواق���ع الوظيفية ف���ي الوزارة. وضمن حزمة ح���وارات قررت »البالد« إجراءها مع كبار المس���ؤولين 
وش���خصيات ب���ارزة، خ���رج الوزير األس���بق أله���م وزارات الخدمات ف���ي مملكة البحري���ن، عن اعتكاف���ه االختياري 
فالتقطن���اه، والتقين���اه ضم���ن حلقاتن���ا الحوارية التي تس���لط الضوء على الظ���الل المهمة لكيان���ات أعطت، 

والصفات المؤثرة في حياة مسؤولين أنجزوا.

عبداهلل محمد جمعة

وزير “الكهرباء” األسبق يستعرض شريط ذكرياته
متحدًث���ا عن حيات���ه وبد�ياته يقول جمع���ة: �لتحقت بكلي���ة كونكورد يف 
�لع���ام 1966 للتاأهل للدر��س���ة �جلامعية. در�ست فيه���ا �للغة �لإجنليزية 
و�لريا�سي���ات و�لفيزياء و�لكيمياء، بعدها �لتحق���ت بجامعة »�سالفورد« 

يف مان�س�سرت؛ لدر��سة �لهند�سة �لكهربائية.

ب���د�أت حياتي �لعملي���ة بالع���ام 1970 مهند�سا يف د�ئرة توزي���ع �لكهرباء 
ب���وز�رة �لكهرباء، وعمل���ت يف د�ئرة توزيع �لكهرب���اء �أكرث من 10 �أعو�م 
�كت�سب���ت خالله���ا خ���ربة كبرية ع���رب تعاملي م���ع �لنا����ص و�مل�ستهلكني، 

وتدربت على �أيدي مهند�سني �أجانب. 

ب���د�أت مهند�ًس���ا مبتدًئ���ا ث���م مهند�ًس���ا متدرًبا، ث���م �نتقلت �إل���ى د�ئرة 
�لتخطيط يف �لوز�رة، حيث عملنا على �إي�سال �لكهرباء �إلى �مل�ستهلكني 
وهو ما منحني فر�سة كبرية للتعرف على �لنا�ص و�ملناطق يف �لبحرين. 
ومل يكن يف جزيرة �لنبيه �سالح كهرباء يف ذلك �لوقت، فقمنا بزيارتها 
ع���رب �لقو�رب م���ع جمموعة م���ن �ملهند�سني؛ به���دف در��س���ة �ملقايي�ص 
وكيفي���ة �إي�سال �لكهرباء للجزيرة ومد »�لكابل« �لبحري، وكانت �آنذ�ك 

مغامرة جميلة.

�أول حمطة لإنتاج �لكهرباء �أن�سئت يف �ملنامة، وكانت حتديد� يف منطقة 
ر�أ����ص �لرمان يف �لع���ام 1932 وعملت على مولد�ت �لديزل. ثم بعدها مت 
بناء حمطة �سرتة لإنتاج �لكهرباء يف �ل�سبعينات، وب�سبب تو��سل �لطلب 

على �لكهرباء مت بناء حمطة �لرفاع، وبعدها حمطة �حلد.

�أ�س���اءت �لكهرب���اء �ملنامة وو�سل���ت بعدها �إلى �ملح���رق، ومبرور �لوقت 
وحتدي���ًد� يف �لأربعين���ات و�خلم�سينات م���ن �لقرن �ملا�س���ي مت �إي�سال 

�لكهرباء �إلى �ملدن و�لقرى على مر�حل.

وم���ع بد�ية عمل���ي كانت �لكهرب���اء قد و�سل���ت �إلى معظ���م �ملناطق، ثم 
و�جهتن���ا م�سكلة كبرية لتغطية �لطلب �لكبري عليها ب�سبب حدوث طفرة 
كب���رية يف �لن�ساط �لتج���اري و�لبناء بعد �إعالن ��ستق���الل �لبحرين، �إذ 
�سهدن���ا �نقطاعات يف �لكهرباء بالع���ام 1975؛ ب�سبب �ل�ستهالك �لكبري 

�لذي �أدى �إلى �سغوط.

وقررت �حلكومة بح�سب �لتقارير �إن�ساء حمطة �سرتة، وبعد ذلك حمطة 
�لرف���اع، وو�سعت خطة لبناء عدد من �ملحطات، تالها و�سع خطة لبناء 
�سبكة لنقل �لكهرباء من �ملحطات �إلى �ملناطق �ملاأهولة بال�سكان، وكانت 
�مل�س���كالت كبرية يف تلك �لف���رتة، �أي �ل�سغط �ملتو��س���ل على �لكهرباء 
و�س���كاوى �لنا�ص، وكان���ت �أ�سعب فرتة يف حياتي ف���رتة �ل�سبعينات؛ لأن 

�سغط �لعمل ينعك�ص على حياة �ل�سخ�ص و�لعائلة. 

ث���م عين���ت مديًر� بالوكال���ة لد�ئرة توزي���ع �لكهرب���اء يف وز�رة �لكهرباء 
وبقي���ت يف هذ� �ملن�سب حت���ى مت تعييني مدير� لتوزي���ع �لكهرباء بعد 5 
�أع���و�م، ثم ُعينت مديًر� للكهرباء يف �لثمانين���ات، وبعد ذلك مت تعييني 
وكي���ل وز�رة م�ساعًد� ل�سوؤون �لكهرباء يف بد�ية �لت�سعينات، و�سدر قر�ر 

تعييني وزيًر� للكهرباء و�ملاء يف �لعام 1995 وحتى �لعام 1999.

وبع���د �نتهاء عملي وزير� للكهرباء و�مل���اء مت تعييني يف جمل�ص �ل�سورى، 
وبعد �نتهاء عملي يف �ل�سورى بالعام 2002 ركزت على �لأعمال �لتجارية 
�خلا�س���ة، �إذ عملت بال�سر�كة مع �أخ���ي عبد�لرحمن يف م�سنع �ملفاتيح 
�لكهربائي���ة �ململ���وك للعائلة، ث���م ��ستحدثت �سركة جدي���دة خا�سة بي 
للمق���اولت �لكهربائية و�لرتكي���ز على توزيع �لكهرب���اء و�لتكييف حتمل 
��س���م »كر�ون«، بعده���ا �جتهت �إلى �لعق���ار�ت وتطوير بع����ص �لأر��سي 

لبناء جممعات �سكنية.

مشوار العمل في بدايته صعب، 

والمثاب���رة  التركي���ز  ويتطل���ب 

والصبر؛ من أجل الحصول على 

النتائج المرجوة
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عدنان أحمد

البحرين أساس انطالقة الصيرفة اإلسالمية

عدن���ان  المصرف���ي  الخبي���ر 
أحمد يوس���ف، اس���م بارز على 
خريطة عالم الصيرفة س���واء 
م���ن خ���الل ترؤس���ه مجموع���ة 
البرك���ة المصرفية أو ترؤس���ه 
اتحاد المص���ارف العربية لمدة 

8 أعوام.

ضيفنا م���ن أنجح المصرفيين 
في الشرق األوسط، واستطاع 
أن يجعل من مجموعة البركة 
 1978 الع���ام  تأسس���ت  الت���ي 
بالبحرين اس���ما المع���ا انطلق 
في عال���م الصيرفة والخدمات 

المالية اإلسالمية.

يف �لع����ام 2004 ت�سلم عدن����ان يو�سف �لرئا�س����ة �لتنفيذية للمجموعة؛ 
لتبد�أ مع����ه مرحلة جديدة من �لنجاح. ويف �لع����ام 2003 كان �إجمايل 
�أ�سول �ملجموعة نح����و 4 مليار�ت دولر، �أما �ليوم، فيتخطى 27 مليار 
دولر، و�سهدت تو�سًعا كب����رًي� على م�ستوى �لبلد�ن و�لفروع، �إذ تقدم 
خدماته����ا �مل�سرفي����ة لنحو مليار �سخ�ص يف 15 دول����ة ت�ست�سيف نحو 

600 فرع، ويبلغ عدد �ملوظفني نحو 12 �ألف �سخ�ص.

يف حديث����ه ع����ن نف�سه وحياته قال عدنان �أحم����د: �ختياري �مل�سارف 
كان ب�سب����ب وج����ود بع�ص �إخ����و�ين يف �ملجال قبلي، �ل�س����يء �لثاين �أن 
حظ����ي كان جيًد�؛ لأنني عندما دخلت �مل�س����ارف كانت بد�ية �نتقال 
�مل�سارف �لأوف�سور للبحرين يف �لعام 1975، وهو ما �أعطاين �نطالقة 
يف �ل�سريف����ة، ث����م يف �ل�سريف����ة �لدولي����ة، �إذ ب����د�أت يف �مل�س����ارف 

�لدولية، ثم �نتقلت للم�سارف �لإقليمية �أو �لإ�سالمية.

�أول بن����ك عمل����ت في����ه متدرب����ا يف �لع����ام 1973 وه����و »حبي����ب بن����ك« 
�لباك�ست����اين قبل �لتاأميم؛ لأنه كان على و�سك �لتاأميم، وكان موجوًد� 
يف �لبحرين، ثم �نتقلت للبنك �لأمريكي يف �لعام 1975 وملدة 6 �أعو�م، 
بعدها �نتقلت لإيه بي �سي )ABC - �ملوؤ�س�سة �لعربية �مل�سرفية( ملدة 
20 عام����ا، وكان����ت مبثاب����ة »�سيتي بن����ك« يف �ملنطق����ة �لعربية يف تلك 

�لفرتة.

و�أعت����رب �أن �لبحري����ن هي �أ�سا�����ص �نطالقة �لبنوك �لعربي����ة �لدولية 
و�أ�سا�ص �نطالقة �ل�سريفة �لإ�سالمية، حيث �إن �ململكة يف �لعام 1985 
�أخ����ذت على عاتقها تنفيذ خط����ة دفع �لبن����وك �لإ�سالمية يف �لدول، 
فق����ام �لبن����ك �ملرك����زي يف تلك �لف����رتة بتاأ�سي�ص ق�سم خا�����ص لإد�رة 
ومر�قبة �لبنوك �لإ�سالمي����ة، وكانت �أول �نطالقة للبنوك �لإ�سالمية 

�لإقليمية و�لدولية.

وم����ن خالل �لع�سرين عام����ا �لتي عملت بها ب� »�إيه ب����ي �سي« �نطلقنا 
بالعم����ل �مل�سريف �سو�ء �لتقلي����دي �أو �لإ�سالمي، فو�سلت ملرحلة �أنني 
ق����د �أديت ما عليَّ م�سرفًيا عربًي����ا يف �لقطاعني �لدويل و�لإ�سالمي، 
و�أثن����اء خروج����ي تلقيت �ت�س����ال من �ل�سي����خ �سالح كام����ل، وقال يل 
ا  »من����ذ 5 �سنو�ت و�أنا �أكّون جمموع����ة �لربكة �مل�سرفية و�أريد �سخ�سً
متفرًغ����ا لإد�رتها؛ نظًر� لأ�سغايل و�أعبائ����ي �لكثرية«، فاأخربته باأنني 
عل����ى و�س����ك �لتقاعد، فطل����ب مني تاأ�سي�����ص �ل�سرك����ة كوجه م�سريف 
مع����روف يف �لدول �لعربية و�لآ�سيوية، فو�فق����ت على �أ�سا�ص �أن �لأمر 
�سي�ستغ����رق �سنت����ني �أو 3، فاأخ����ذت منه �لأور�ق ومل يك����ن هناك �سوى 
ر�سال����ة �سادرة بالعام 1997 م����ن موؤ�س�سة نقد �لبحرين باملو�فقة على 
�س����م بنوك عدة حتت مظلة »�لربكة« �مل�سرفي����ة، فاأ�س�سنا �ملجموعة 
و�نطلقنا يف هذه �لفرتة باأح�سن �ملعايري �لدولية من ناحية �حلوكمة، 
فكن����ا �أول موؤ�س�سة عربية و�سرق �أو�سطية كان 40 % و�أكرث من �أع�ساء 
جمل�ص �إد�رتها م�ستقلني، ومل يكن هناك حوكمة ول �أحد يعرف �سيًئا 
عنه����ا، فعملنا وجنحنا، وعملت يف هذه �لف����رتة مبئة فرع ب� 11 دولة، 
و�ليوم لدينا نحو 600 فرع، وميز�نية ز�دت من 4 مليار�ت �إلى نحو 27 
ملي����ار دولر، و�رتفع عدد �ملوظفني من نحو 1500 موظف �إلى نحو 12 
�ألف موظف، وت�سكل �ملر�أة ما بني 25 و30 % من ن�سبة �لعاملني لدينا.

أخذت على عاتقي أن ندفع 

ف���ي  النس���ائي  بالعنص���ر 

الصيرفة اإلسالمية
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محمد صالح الدين

الهندسة عالم كبير وأحب منح الفرصة لألجيال القادمة

يبد�أ �سالح �لدين حديثه قائاًل: �أنا من مو�ليد �لعام 1947، ومن �سكان �ملنامة 
مبنطقة معروفة، وهي فريج كانو، �لذي يعترب معلما يف �لبحرين مثله مثل فريج 
�لفا�سل، وكنا نعي�ص يف �لبد�ية قرب ما يعرف �لآن ب�»�سر�فة �لإمار�ت« مقابل 
»يتي���م �سنرت« حالًيا، وهو بي���ت جدي، �لذي كان و�لدي يعي�ص معه، ومعروف �أن 
معظ���م �لتج���ار كانو� ي�سكن���ون يف �ملنامة وحمالتهم يف �ل�س���وق على بعد �سارع 
�أو �سارع���ني عن �ل�سكن، و�آنذ�ك كانت تقام �س���وق �لأربعاء، وهي م�سهورة جد� 

وياأتي �إليها �لنا�ص من مناطق خمتلفة.

ت���ويف �لو�لد بالع���ام 1957، وكانت نقطة حت���ول يف حياة �لعائل���ة، وكنا 6 �أبناء 
�سغ���ار، وقام جدن���ا �أحمد بن ح�سن �إبر�هيم برتبيتن���ا، وكان عمري حينئذ 11 

عاًما، وكان جدي رجال ع�ساميا.

ت���ويف �لو�لد وعم���ره 38 عاًما، وتوفيت عمتي يف �ليوم نف�س���ه حزًنا عليه وكانت 
حاماًل، فكانت 3 جناز�ت يف يوم و�حد وهو 16 �أكتوبر 1957.

عندما تويف و�لدي، حتّمل جدي �لعبء، وكانت لدينا م�ساريع كثرية غري منتهية 
معظمه���ا حلاكم �لبحرين �سمو �ل�سيخ �سلم���ان �آل خليفة )رحمه �هلل(، فت�سلم 
ج���دي �أحمد بن ح�سن �إبر�هيم �لرتك���ة، حيث كان لديه حمل يف �سارع �ملتنبي، 
وكان ير�سلن���ا �أنا و�إخو�ين �إل���ى �ملو�قع؛ لنقوم مبتابعة ت�سجيل �لعمال، ثم تطور 
�لأمر �إلى �أن نقوم بدفع رو�تبهم نهاية كل �أ�سبوع، وكان جدي �سخ�سية معروفة 

ورجال حكيًما.

ج���دي من جيل حاك���م �لبحرين �سمو �ل�سي���خ �سلمان �آل خليف���ة )رحمه �هلل(، 
وكان م���ن �ملقرب���ني له، وعم���ل يف جمل�ص �لأوق���اف ملدة 20 �سن���ة، ويف �ملجل�ص 

�لبلدي ملدة 8 �سنو�ت.

فر�س���ت عليَّ �لظروف �أن �أتخ�س�ص يف �لهند�س���ة وعمري 11 عاما، و�ساهدت 
مب���اين ت�سي���د وتوؤج���ر، فح�سلت عل���ى معرفة كب���رية ويف �سن مبك���رة، وهو ما 
جعلن���ي �أحب هذ� �ملجال )�لهند�سة(، وهي عامل كبري، وكان جدي يلجاأ لبع�ص 
�ملهند�سني �ملحليني يف وز�رة �لأ�سغ���ال، حيث كانو� يقومون بت�سميم �خلر�ئط 
�لهند�سي���ة، و��ستمر معهم يف �لبن���اء دون توقف بعد وفاة �لو�لد �سو�ء للنا�ص �أو 
لنا، فنح���ن لدينا �أمالك على �سارع �خلليفة بع�سها بناها �جلد )رحمه �هلل(، 
�أم���ا �لبناية �لتي فيها مكتبي باملنامة فاأنا �لذي عملت على ت�سميمها �لإن�سائي 
يف ب���ريوت بات�سالتي مبكاتب هند�سية يف لبن���ان، وبعدها تطور �ملكتب لي�سمل 

�أنو�ع �لهند�سة كافة �ملعمارية و�لإن�سائية و�ل�سحية و�لديكور وغريها.

مل تعر����ص عليَّ منا�سب عديدة يف �لدولة، لكن عر�ست عليَّ ع�سويات جمال�ص 
�إد�رة ل�س���ركات �أو بن���وك، وكن���ت ع�سًو� يف بع�سه���ا، و�ليوم �أن���ا �أن�سحب منها 
روي���د� رويد�؛ لأعطي �لفر�س���ة لالأجيال �لقادمة، و�أنا �أفتخ���ر باجليل �لقادم؛ 
لأن���ه مرتب ومثق���ف وميتلك �أفكار� خمتلفة، ومتعلم تعليم���ا خمتلفا، ويرجع له 
�لف�سل يف حتديث وتطوير �لعمل، فلول �بني ما تطور �ملكتب �أكرث؛ لأن تفكرينا 

ل ينا�سب متطلبات �ليوم.

عندم���ا قررن���ا تس���ليط الضوء عل���ى الوج���ه اآلخر في ش���خصية رجل 
األعمال محمد صالح الدين، لم نكن نتصور أن األسئلة التي أعددناها 
ال تكفي، وأن اإلجابات التي حصلنا عليها عبر مشاوير حياته المبدعة، 

يمكن أن تطرح ذلك الكم الهائل من األسئلة. 

أؤم���ن بال���رأي الجماعي وال أتخ���ذ قرارا 

أو عني���ًدا،  لوح���دي، ولس���ت متزمًت���ا 

إذ أس���تمع آلراء من مع���ي في العمل 

س���واء أخت���ي أو ابن���ي أو ابنت���ي؛ ألن 

لديه���م آراء مهم���ة وواعي���ة وعملي���ة 

ينبغي االنتباه إليها
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فوزي أحمد كانو

أدعو الجيل الجديد للتواضع وعدم التسلط في الرأي

يحكي ف���وزي عن نف�سه قائاًل: مع بد�ية تخرجي من �جلامعة، �سعيت للعمل يف 
�سركة يو�سف بن �أحمد كانو، ولكن و�لدي )رحمه �هلل( رف�ص ذلك، وطلب مني 
�ل�سف���ر للعمل خ���ارج �ل�سركة، و�لتدرب ملدة �سنتني، وم���ن ثم �لعمل يف �ل�سركة 
بالبحري���ن؛ به���دف �كت�ساب �ملزيد م���ن �ملهار�ت �لعملية، حي���ث �إن بيئة �لعمل 
هن���اك ل تع���رف �ملجامالت؛ لأن من يعمل يف �سرك���ة عائلته �سيجد كل �لأبو�ب 
مفتوح���ة له و�جلميع يقدم ل���ه �مل�ساعدة، وهو �لأمر �ل���ذي �سينعك�ص �سلًبا على 

�كت�ساب �ملهار�ت و�خلرب�ت �لأ�سا�سية. 

حر�س���ت على نقل م���ا تعلمته و�كت�سبته م���ن و�لدي )رحمه �هلل( �إل���ى �أبنائي، 
و�أتذك���ر جيد� عندما طلبت من و�لدي �لعمل يف �لقطاع �حلكومي، رف�ص قائال 
»�إن �جللو����ص عل���ى مقعد �لعمل يف ه���ذ� �لوقت قد ي�سيبك بالغ���رور، ولهذ� ل 
�أري���دك �أن تعمل يف �سركة حكومي���ة«، فطلب مني �إما �أن �أختار �لعمل يف »�ألبا«، 
�أو بابك���و، فاخرتت �لذه���اب �إلى �سركة نفط �لبحرين )بابك���و(، وكان هذ� يف 

�لعام 1975.

عملت يف »بابكو« طو�ل �سنتني، ونفذت برناجما تدريبيا مكثفا يف غالبية �أق�سام 
و�إد�ر�ت �ل�سركة، و�أتذكر جيد� �ل�سخ�ص �لذي �أعد �لربنامج. 

ل���دى �إنهائ���ي �لربنامج �لتدريبي يف بابك���و، عدت �إلى �سرك���ة يو�سف بن �أحمد 
كان���و، وحلظته���ا مت �إر�س���ايل �إل���ى �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة يف كل من جدة 
و�لريا����ص و�لدمام، ثم �سلطنة عمان، و�أبوظبي ودب���ي، حيث عملت يف مكاتب 
�ل�سرك���ة كاف���ة يف تلك �ملدن، بعده���ا رجعت �إلى �لبحري���ن، وُطلب مني �ختيار 
�لق�سم �لذي ميكنني �لعمل فيه، ونظر� لعدم وجود ق�سم م�سوؤول عن �لعالقات 
�لعامة مت تاأ�سي�ص هذ� �لق�سم يف �لعام 1978، وكان قبل ذلك غائبا عن �ل�سركة 
يف �لبحري���ن، بينم���ا يف �ململكة �لعربية �ل�سعودي���ة، فال�سركة لديها هذ� �لق�سم 

�لذي يلعب دور� مهًما.

ب���د�أ مكتب �لعالق���ات �لعامة �لتابع لل�سرك���ة عمله يف �لبحري���ن، ويومها كانت 
مهمات �لوز�ر�ت و�لهيئات �حلكومية �أقل تعقيد� مما هي عليه �ليوم.

كنت ب�سكل �سبه يومي �ألتقي �مل�سوؤولني، ومنهم نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �سمو 
�ل�سي���خ حممد بن مبارك �آل خليف���ة، و�ملرحوم طارق �ملوؤي���د، وعبد�هلل �سيف، 

و�إبر�هيم عبد�لكرمي.

كن���ت �أحر�ص عل���ى بناء �لعالق���ات �لطيبة و�ل�سع���ي لتنمية �لأعم���ال. وبعد �أن 
ُوزعت �ملهام على �أفر�د �لعائلة، كان من ن�سيبي م�سوؤولية �أحد �لأق�سام. معظم 
�لأق�سام كانت تعمل يف جمالت مثل �لنقل و�خلدمات �للوج�ستية، و�ل�سفريات، 
و�لتخلي����ص، و�ل�سحن، وخدمات �ملناولة �لأر�سية للمطار�ت يف �ململكة �لعربية 
���ا، �لتي كانت ت�سم نح���و 5 �آلف موظف، وه���ي �أول �سركة  �ل�سعودي���ة خ�سو�سً

تقدم هذه �خلدمات يف �ل�سعودية ولكل �ملطار�ت هناك حينها.
كن���ت م�سوؤول عن 4 �أق�سام، وكنت �أعي�ص يف �لدمام باململكة �لعربية �ل�سعودية، 
حيث مركز �لعمل، وكان لز�ما عليَّ متابعة �لأعمال يف كل من جدة، و�لريا�ص، 
و�أبوظبي ودبي، و�سلطنة عمان، كان ذلك يف نهاية �ل�سبيعنات وبد�ية �لثمانينات 

وبالتحديد يف 1981.

�سيفن���ا �أحد �أبناء �أع���رق و�أكرب �ل�سركات �لعائلية يف منطقة �خلليج قاطب���ة، وهي �سركة يو�سف بن 
�أحمد كانو، �لتي تاأ�س�ست يف �لعام 1890، و�متدت لت�سل �إلى �سمال �إفريقيا و�أوروبا و�آ�سيا.

فوزي �أحمد كانو، نائب رئي�ص جمل�ص �إد�رة �سركة يو�سف بن �أحمد كانو. �سخ�سية متو��سعة، مرحة،
و�أدرك من���ذ �سب���اه �أن �لإ�سر�ر على حتقي���ق �لنجاح �أحد �أهم �ل�سمات �لت���ي تعلمها من و�لده �أحمد 

كانو، وعمه عبد�هلل كانو )رحمهما �هلل(.

نصيحت���ي للجي���ل الجدي���د م���ن الش���باب 

ورواد األعم���ال ه���ي البع���د كل البع���د عن 

الغرور، وعدم التسلط والتصلب في الرأي، 

فالس���ؤال ليس عيبا، وينبغي عدم اتخاذ 

ق���رار ف���ردي دون اللج���وء ألصح���اب الخب���رة 

والمعرفة
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علي راشد األمين
والدي نصحني بأال أرد محتاًجا

علي راش���د األمين أحد رجال األعمال 
مدين���ة  موالي���د  م���ن  المعروفي���ن. 
المح���رق، وأحد رجاالتها، ومن األوائل 
الذي���ن عملوا في الش���قيقة الكبرى 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية. ترك 
بصمات���ه من خالل عمله في ش���ركة 

التميمي بالخبر لمدة 3 أعوام.

رجل معطاء له إسهامات ونشاطات 
متع���ددة،  وخيري���ة  اجتماعي���ة 
اس���تضافنا قبل أن نس���تضيفه في 
مكتب���ه بش���ركة مجموع���ة األمي���ن، 

بمنطقة سترة الصناعية. 
استقبلنا بحفاوة بالغة، وبابتسامة 
رائع���ة، وبتواض���ع ج���م، تح���دث ع���ن 
حكايات أش���به بالحكمة والموعظة، 
وكان دائًم���ا م���ا ي���ردد أن الصب���ر ثم 

الصبر هو ما يحقق النجاح. 

�أح���بَّ �لأم���ني �أن يب���د�أ حديثه ع���ن و�لده، قدوت���ه يف �حلياة، م���روًر� بذكريات 
�لطفول���ة وبد�ي���ات �لتاأ�سي����ص للعمل، �إذ ق���ال: كان و�لدي )رحم���ه �هلل( يحب 
�لق���ر�ءة كث���رًي�، ويحب �أن يق���ر�أ يف كتابني: �لق���ر�آن �لك���رمي، و�ل�ساعر �لبهاء 
زهري، ومن هذه �لقر�ء�ت كان و�لدي د�ئم �لن�سح لنا، �أما جدي )رحمه �هلل( 

فقد كان �إمام م�سجد، ولهذ� تربيت و�سط هذ� �لتناغم. 
تربيت على ن�سيحة حملتها معي حتى �لآن وهي ما قاله و�لدي »�إذ� طلب منك 
�أح���د �مل�ساع���دة وت�ستطيع تقدميها فال ترده«. وه���ذه �لو�سية �جلميلة �رت�سمت 
يف عقل���ي وروح���ي. وله���ذ� حاولت �أن �أق���دم ما ميكنني تقدميه ل���كل من يطلب 

م�ساعدتي. 
يف عه���د �أحم���د �لعمر�ن )رحم���ه �هلل( كان���ت �ملد�ر�ص مزده���رة، و�لتعليم يف 
�ملد�ر�ص متطور، در�ست يف مدر�سة �لهد�ية �خلليفية ومل �أكمل در��ستي بعدها. 
�أتذك���ر جيد� يف �لع���ام 1948 عندما حدث �لتق�سيم يف فل�سط���ني، هبت �لدنيا 
كله���ا يف �لبحري���ن؛ �حتجاجا على ذل���ك، وكنت �سمن �ل�سب���اب �لذين �ساركو� 
ببع����ص �لتظاهر�ت �حتجاجا على �لتق�سيم، وقام ع���دد مبهاجمة بيوت �ليهود 

يف �ملنامة و�إلقاء حمتوياتهم يف �ل�سارع. 
 ث���م بد�أت �لعم���ل ب�سوبرماركت يف منطق���ة �لبقيق باململكة �لعربي���ة �ل�سعودية 
يف ف���رتة �خلم�سينات، ولفتت �نتباهي حركة �لبي���ع و�ل�سر�ء �لن�سطة خ�سو�سا 
م���ع �جلاليات �لأجنبي���ة، حلظتها ر�سخ���ت يف خميلتي فك���رة �أن �أعمل بتجارة 
�لأغذي���ة. بعدها �نتقلت من بقيق �إلى منطقة ت�سمى طريف على حدود �لأردن، 
ويف ذل���ك �لوقت تعر�ست ملحاولة قتل، �إذ كنت �أعمل وكيال لرجل �لأعمال علي 

�لتميمي )رحمه �هلل( �لذي كان يعمل يف قطاع �ملقاولت. 
وق�سة حماولة قتلي هي �أنه عندما بلغني �أن �أحد �ملوظفني ل يقوم بو�جباته بل 
ي�ستخدم �ملخازن مكانا للنوم، وكانت �ل�سكوى على هذ� �ملوظف من قبل رئي�ص 
�ملخ���ازن، ونظر� لع���دم در�يتي بكل �لظروف يف تلك �لف���رتة، قررت �ل�ستغناء 

عنه، وحلظتها قرر �أفر�د من قبيلته قتلي.
و�إث���ر ذل���ك جاء �أ�سخا����ص لتحذي���ري، فلجاأت �إل���ى منزيل حتى �سب���اح �ليوم 
�لث���اين، وحملت بع�ص ممتلكاتي وقررت �ملغادرة �سريع���ا و�سافرت �إلى �خلرب، 
وهن���اك ��ستقبلني رجل �لأعمال علي �لتميمي وطلب مني �لعمل معه يف مكتبه، 
وبع���د فرتة جاء �لتاجر عبد�هلل بن �أحم���د �ل�ساعي، وكان �أ�ستاذي يف �لتجارة، 
و�أبلغن���ي �أنه ينوي فتح حمل جتاري يف �خلرب، وطلب مني م�ساركته يف �مل�سروع 

ودفعت له مبلغ ع�سرة �آلف »ربية«.

 �أول منت���ج ح�سل���ت على وكالته هو �أح���د �أنو�ع كرميات �لب�س���رة، ون�سرت عنه 
�إعالنا لدى �ملرحوم حمم���ود �ملردي يف �سحيفة »�لأ�سو�ء«، وكان هذ� �لإعالن 
�سبب���ا يف �إقبال �لنا�ص على �س���ر�ء هذ� �ملنتج مما جعلن���ي �أ�ستورد �ملزيد منه، 

وكان �لزبائن من �لبلد�ن �خلليجية ياأتون ل�سر�ئه. 
لق���د كان و�ل���دي د�ئم �لن�سح لنا وبالذ�ت يل؛ كوين �أكرب �أبنائه، وكنت يف �سن 
�لعا�س���رة، وكان ين�سحن���ا د�ئم���ا بتقدمي �مل�ساع���د�ت ملن يطلبه���ا وي�ستحقها. 
وم���ع مرور �ل�سنني �ختمرت و�رتكزت هذه �لفك���رة يف ر�أ�سي باأن �أكون م�ساعد� 
لغ���ريي، فكنت يوم �جلمعة يف دكاين �ل�سغري �لذي بد�أت به يف �ملنامة، �أعطي 
كل من ياأتي لطلب �مل�ساعدة، وكان عطائي على م�ستوى ما �أملكه ول �أرد �أحد�. 
كان���ت فك���رة م�ساعدة �ملحتاجني وح���ب �خلري تنمو يف ر�أ�س���ي، ويف �أحد �لأيام 
كلمن���ي �ملرحوم �إبر�هيم بن ح�سن كم���ال، ووجهني لأكون �أحد موؤ�س�سي جمعية 

�لبحرين �خلريية. 
ومل �أكت���ف بتاأ�سي����ص موؤ�س�سة خريية تخدم �ملحتاج���ني، �إذ بد�أت يف تخ�سي�ص 
جزء م���ن �أرباحي مل�ساع���دة �جلمعيات �خلريي���ة بد�ية �سهر رم�س���ان �ملبارك 
م���ن كل ع���ام، ثم ق���ررت �أن �أحول ه���ذه �ملوؤ�س�سة �إلى جمعي���ة خريية �أكرب مما 
كان���ت عليه �سابقا و�حل�سول عل���ى �لرت�خي�ص م���ن وز�رة �لتنمية �لجتماعية 

و�ملوؤ�س�سات �خلا�سة.
ح�سلت على ما �أردت، فاأ�س�ست »جمعية علي ر��سد �لأمني �خلريية«، وكنت �أول 
من يتربع للجمعية من �أمو�يل �خلا�سة، ور�سدت مبلغ 50 �ألف دينار يف ح�ساب 
�جلمعية �إ�سافة �إلى بع�ص �لأمو�ل �لتي نح�سل عليها من �ل�سناديق �ملقفلة يف 
حمالتن���ا �لتجارية )�أ�سو�ق ميدوي(. و�جلمعية قد تكون لي�ست كبرية بالن�سبة 

للجمعيات �حلالية �ملوجودة يف �لبحرين ولكنها �ستكرب باإذن �هلل وم�سيئته. 
ب���د�أت عمال يف جتارة �ملالب�ص لكن���ي مل �أجنح، ثم عملت يف �ملجوهر�ت و�أي�سا 
مل يحالفني �حلظ، و�أخري� يف جمال �لأغذية ومتكنت و�حلمد هلل من �لنجاح. 

أنصح الشباب ورجال األعمال باإلصرار 

ث����م اإلص����رار عل����ى النج����اح، والتحل����ي 

بالصبر، »إن اهلل يحب الصابرين«
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نبيل الزين

رج���ل األعم���ال رئي���س مجل���س إدارة 
الزي���ن،  نبي���ل  الزي���ن«  »مجوه���رات 
المجوه���رات  صناع���ة  يعش���ق 
أوالده  كب���ر  أن  وبع���د  وتصميمه���ا. 
والتحق���وا بالم���دارس عمل���ت مع���ه 
زوجته س���مر القصيبي التي أضافت 
لمس���اتها على مجموعة مجوهرات 

الزين. 
لوح���ات  مكتب���ه  ف���ي  نج���د  ل���م 
ورس���ومات لرس���امين عالميين إنما 
ُزين حائ���ط مكتبه برس���ومات أبنائه 
من���ذ نعومة أظفاره���م حتى كبروا، 
وهو معت���ز بها ويتحدث عنها بكل 

فخر وسعادة.

ع����ن ن�ساأت����ه وبد�ياته و�أعماله يتح����دث �لزين: ن�س����اأت يف فريَجي كان����و و�لفا�سل باملنامة، ودر�س����ت يف �ملدر�سة 
�ل�سرقي����ة �لتح�سريية، ثم �لتحقت باملدر�سة �لغربي����ة �لبتد�ئية، وتخرجت من �ملدر�سة �لثانوية يف �لق�سيبية يف 

�لعام 1965 - 1966.
�ساف����رت �إلى بريطانيا ل�ستكمال �لدر��سة، ثم �إلى �لهند، ث����م عدت �إلى �لبحرين؛ ب�سبب مر�ص و�لدي، �إذ كنت 

مالزما له )رحمه �هلل(.
�أحبب����ت من����ذ �سغري �سناعة �ملجوهر�ت و�لذهب، وه����و ما جعلني �أتردد على متجر و�ل����دي؛ ملعاونته و��ست�سقاء 

�ملعلومات منه عن �سناعة �ملجوهر�ت.
عم����ل و�لدي يف مهن����ة �لطو��سة، و�فتتح �أول متجر للمجوه����ر�ت يف �خلرب باململكة �لعربي����ة �ل�سعودية تقريًبا يف 
�لعام 1950، ثم قرر و�لدي يف �لعام نف�سه حتويل متجر �لطو��سة يف �سارع باب �لبحرين �إلى متجر للمجوهر�ت.

عمل���ت موظًف���ا يف ق�س���م �ملر��س���م ب���وز�رة �خلارجية بني 
�لعام���ني 1972 و 1974، قررت بعدها فت���ح متجر لالإنارة 
يحمل ��سم »كنديال« يف �سارع �لق�سيبية مع ع�سام فخرو، 

ووفقنا �هلل يف عملنا. 

و�ل���دي )رحمه �هلل( ت���ويف بالعام 1974، وبع���د وفاته ب� 3 
�أعو�م قررنا �أنا و�أ�سقائي �لعودة ملهنة �لو�لد، و�فتتحنا �أول 
متج���ر �سغري يف �س���ارع �لتجار بالع���ام 1977. و��ستمررت 
يف �لعم���ل مع �سقيق���ي جهاد بعد وفاة �أخ���َوّي حممد وفوؤ�د 

)رحمهما �هلل(.

بعده���ا فتحن���ا متجًر� يف جمم���ع يتيم �ل���ذي �أن�س���اأه �لعم 
ح�س���ني يتيم )رحم���ه �هلل(، و�زده���رت �أعمالن���ا، فقررنا 
تو�سعة ور�س���ة ت�سنيع �ملجوه���ر�ت بتحويله���ا �إلى م�سنع، 
�إ�ساف���ة �إل���ى فتح ف���روع جدي���دة لتو�سع���ة �أعمالن���ا د�خل 
�لبحرين وخارجها، كان �أولها يف مدينة دبي، ثم يف جممع 
�سري�تون �لبحرين، تالها فتح فروع يف دبي )�سيتي �سنرت، 
ث���م برجم���ان، ث���م يف Dubai Festival City، ثم يف مول 
�لإمار�ت، فدبي مول(، ومتجرين يف �أبوظبي، ثم متجر يف 

ان )�لأردن(. �لريا�ص و�خلرب و�لدوحة وعمَّ

ن�سع���ى لتطوير �أعمالن���ا ب�سورة م�ستم���رة ونعتمد �عتماد� 
كلي���ا على ذوقن���ا يف ت�سميم �ملجوه���ر�ت، و�أ�سري هنا �إلى 
�أن زوجت���ي بد�أت تعمل معي بعد دخول �أبنائنا �ملدر�سة، �إذ 

�سكلت م�ساركتها قيمة م�سافة عرب ت�سميماتها �ملبتكرة.
و�أرى �أن���ه لبد من ع�سق �ملجوهر�ت حتى تتمكن من �بتكار 
ت�سميمات تلقى �ل���رو�ج ويع�سقها �لنا�ص، ويف �لوقت ذ�ته 

تو�كب �لذوق �لعاملي وتتما�سى مع �لذوق �خلليجي.

خ���الل عملي���ة ت�سني���ع �ملجوه���ر�ت �بتعدنا ع���ن �لتقليد، 
كم���ا �أ�سفن���ا مل�سات جمالي���ة عل���ى �ملجموع���ات �لرت�ثية. 
ويع���ود �ل�سب���ب يف جناحنا �إل���ى تطويرنا �مل�ستم���ر و�بتد�ع 
�لت�سميم���ات بحرفي���ة. لدين���ا جمموع���ة م���ن �مل�سممني 
�ملخت�س���ني بالت�سمي���م، وه���ذ� �لق�س���م حت���ت �إ�سر�فن���ا 
مبا�سرة. و�ملجموعة تعترب من �ل�سركات �لقليلة يف منطقة 
�ل�سرق �لأو�سط �لتي بد�أت �مل�ساركة يف معار�ص عاملية مثل 
معر�ص »بازل«، وه���و من �أهم معار�ص �ملجوهر�ت �لعاملية 
�لتي تقام يف �سوي�سر�، كما �ساركنا يف معر�ص »نيويورك«، 
ومعر����ص »ل����ص فيغا����ص«. وكان���ت »�لزي���ن« م���ن �أو�ئ���ل 
�ل�س���ركات �لتي نالت تقديًر� يف �ملعار����ص. منذ م�ساركتنا 
�لثاني���ة يف ثمانين���ات �لقرن �ملا�س���ي يف �ملعار�ص �لعاملية، 
�ختارن���ا �لقائم���ون عليها ب���اأن نكون من �سم���ن �ل�سركات 
�لعاملية �لتي حتدد خط مو�سة �ملجوهر�ت، وجاءت �لفكرة 
بفتح متاجر يف دول �خلليج، ومنها حماولة �لنت�سار عاملًيا 
بعد م�ساركتنا �لناجح���ة يف معر�ص »بازل«، �إذ لحظنا �أن 
70 % م���ن �مل�ساركني يف �ملعر����ص مهتمون باحل�سول على 

م�سرتي���ن من �أ�س���و�ق �ل�س���رق �لأو�سط؛ ب�سب���ب وجود قوة 
�سر�ئية كبرية.

تعلمت م���ن وال���دي االبتعاد عن 

التقليد، وتكوين ذوق ش���خصي 

خ���اص ف���ي تصني���ع المجوهرات، 

األس���عار  ف���ي  المبالغ���ة  وع���دم 

لتكون مناسبة
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فيصل جواد
يكشف أسرار حب “فرنشايز” الشركات

عندم���ا تجل���س م���ع رج���ل األعمال 
مع���ه  وتتب���ادل  ج���واد  فيص���ل 
حدي���ث الذكري���ات، يش���عرك ه���ذا 
الرج���ل بمتع���ة الماض���ي وطم���وح 
يض���ع  دائًم���ا  فه���و  المس���تقبل. 
الب���د  مغام���رة  التج���ارة  أن  أمام���ه 
م���ن خوضه���ا والس���عي لتحقيق 
النجاح فيها، وإذا لم تتحقق فهي 
إخفاق���ات البد من التعلم منها. له 
تجربة طويلة ومتميزة في العمل 
التج���اري. أّس���س وال���ده »مجموعة 
جواد التجارية« واشتهرت الشركة 
وكاالته���ا  بع���دد  المملك���ة  ف���ي 
الكبي���رة الت���ي تف���وق 100 وكالة، 
وبمختلف األن���واع والمجاالت، منها 
ف���ي القه���وة ومطاع���م الوجب���ات 
السريعة واألزياء. استضافنا بقلب 
مفت���وح؛ ليس���رد لن���ا بعًض���ا م���ن 

ذكرياته.

ب���د�أت منذ يولي���و  1974 ب�سورة ر�سمية، وقبل �لتخرج كن���ت �أتردد على �ملحل 
ب�س���كل دوري، كن���ت �أعت���ربه مثل مدينة �ألع���اب، ففي تلك �لأي���ام كان �ملو�سوع 

غريًبا وجديًد�.

�أول جترب���ة لنا يف �لعام 1981 مع مطعم »ديري كوين«، �إذ كنا وكياًل معيًنا من 
وكي���ل عام يف �لكويت، وهي �سركة �لغامن. وبعد �أن �متلكت »ما�سرت فرن�سايزي« 
م���ن »ديري كوين« ليكون �لوكي���ل �ملعتمد ملنطقة �ل�سرق �لأو�س���ط، تو��سلنا مع 
�ملطعم وكان ردهم بوجود وكيل عام يف �ملنطقة، فبقينا �أمام خيارين �إما ترك 
�ملو�س���وع و�إما �ل�ستمر�ر في���ه، فقّررت �ل�ستمر�ر باأخ���ذ �لوكالة من �لغامن يف 
�لكوي���ت. �لتجربة غريبة وجدي���دة وكانت ناجح���ة لأن »�لفرن�سايز« عبارة عن 

تطبيق بع�ص �لأمور �ملقررة من �ل�سركة �لأم كما �لكتيبات يف �ل�سلع.

بعده���ا دخلنا يف »فرن�سايز« �أكرث؛ ب�سب���ب �أن مغامرتنا �لأولى جنحت و�أثمرت 
علينا بربحية جيدة، فبد�أنا بجلب �سركات �أخرى للبحرين.

ف���رتة �ل�ستين���ات كان فرتة تاأ�سي�ص �ل�سركات �لعائلي���ة، فالبحرين كانت كخلية 
نحل على �سعيد بناء �ملوؤ�س�سات يف �لتجارة و�ل�ستري�د و�لبرتول و�لغاز وغريها.

وكانت �ل�سبعينات فرتة منو بعد �لتاأ�سي�ص، ثم يف �لثمانينات جاءت فرتة �لطفرة 
لكث���ري من �ل�سركات، كم���ا �أن �لدولة ��ستفادت كثرًي� م���ن تر�جع �لقت�ساد يف 
�لبل���د�ن �ملج���اورة مثل لبنان �لتي دخلت يف حرب �أهلي���ة منت�سف �ل�سبعينات. 
ومما �ساعد �ململكة وجودها كمرك���ز تكنولوجي قائم و�لت�سال �لإلكرتوين مع 
�لع���امل، وبها �سرك���ة �أجنبية ه���ي �سرك���ة »CABLE & WIRELESS« قبل �أن 
ت�سب���ح �سرك���ة وطنية، ومطار متط���ور وميناء ولغة، مما �أك�س���ب �ململكة ح�سة 
م���ن خ�سائر لبنان من خالل دخول �لبن���وك و�ل�سركات �إليها نهاية �ل�سبعينات، 

�إ�سافة لوجود فنادق مل تكن موجودة.

حالًي���ا ل���دى جمموعة ج���و�د 4 �أ�س�ص و�أق�سام منه���ا �ل�سوبرمارك���ت وبيع �ملو�د 
�لغذ�ئية باجلملة و�ملطاعم و�لأزياء، وعددها يفوق 100 وكالة، ف�سال عن كثري 
من �ل�سركات �لتي نعمل معها وتو�جه تقلبات �ل�سوق، مما �أدى لختفاء كثري من 

�لوكالت �لتي كانت موجودة لدينا مثل �لأزياء؛ لأ�سباب جتارية يف بلد �ملن�ساأ.
وكذل���ك �فتتحن���ا فروًع���ا يف �أفغان�ست���ان و�أربي���ل يف كرد�ست���ان، و�لتجربت���ان 
خمتلفت���ان متاًما. فتجربة �أفغان�ستان كانت عند ت�سريع �لقوة �لغربية وحماربة 
�لقاع���دة، حي���ث �أ�س�ست �لقو�ت �لأمريكي���ة قو�عد د�خ���ل �أفغان�ستان مع وجود 
جنود يف �لغربة، فذهبنا �إلى هناك عن طريق �لقو�ت �لأمريكية كتابعني لهم.

قمنا بافتتاح مطعمي »دي���ري كوين« و»بابا جونز« د�خل قاعدة حربية �أمريكية 
يف �أفغان�ست���ان، حت���ى �أن موظفينا كانو� ي�سافرون يف طائ���ر�ت حربية �أمريكية 
ويح�سرون �إلى �لقاعدة دون �سجل جتاري �أو فاتورة كهرباء �أو حتى �سريبة، �إذ 

نعترب جزًء� من �أمريكا هناك.

�سوفيا �بنتي �فتتحت حماًل حديثا، وتخرجت من �أكرب جامعات لندن لالأزياء، 
حي���ث در�س���ت ت�سميم �لأزي���اء وجنحت وح�سل���ت على �سه���ادة مهمة، عملت 
بعده���ا لفرتة �سنتني تقريًبا لوحدها تدير حماًل لبيع �لأحذية يف جممع �ل�سيف 

ثم طورته و�أدخلت �لأزياء عليه.

�ل�سركات �لأجنبية وبع�ص �لبنوك تريد ��ستمر�ر �ل�سركة لي�ص مع �جليل �لقدمي 
فق���ط، فحتى تنج���ح �ل�سركة وتك���ون ذ�ت قيمة لبد �أن يكون فيه���ا جيل ثان �أو 
ثال���ث من �ملد�ر�ص �حلديثة. ويف جمموعة »ج���و�د« لدينا ق�سم كبري من �لعائلة 
يف �أق�س���ام عدة يف �ل�سركة، ومبا �أن خربة �بنتي �سوفيا يف �لأزياء، مت توظيفها 
هن���اك؛ لرتتبط بروؤ�ساء ق�س���م �لأزياء حتى تتدرج يف �لعل���م وتكون ملمة وعلى 
بين���ة بتلك �لأعمال م���ع �ل�سركات �خلارجية لت�ستطيع مو�كب���ة �لع�سر، كما �أن 
�بن���ي كرمي و�أبناء �إخو�ين �ملرحومني علي وجعفر ج���و�د معنا كذلك، ويديرون 

�أق�ساًما مهمة يف �ملجموعة.

حت���ى تنجح الش���ركة وتك���ون ذات 

قيم���ة البد أن يك���ون فيها جيل ثان 

أو ثالث من المدارس الحديثة
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درويش المناعي
تحمل مسؤولية العائلة في عمر السابعة

خالل �لعمل �حلكومي كنت �أعد ميز�نية �لدولة مبا فيها م�ساريع �لبنية �لتحتية 
و�ل�سناعي���ة مب�سارك���ة �جله���ات �ملخت�سة، لذل���ك وجدت �أن معظ���م �مل�ساريع 
ت�ستغرق �سنتني و�أك���رث، لذلك �قرتحت �أن تكون دورة �مليز�نية ل�سنتني بدل من 
�ملتع���ارف عليه )�سنة و�حدة(، وبالفعل مت���ت �ملو�فقة على �ملقرتح. كانت كلية 
�خللي���ج �ل�سناعية يف بد�ية م�سو�رها، �ت�سلت ب���اإد�رة �لكلية لأجل �إمكان رفع 
م�ستوى كف���اءة موظفي �إد�رة �ملو�زنة، خ�سو�س���ا باملحا�سبة و�لقت�ساد. وبناء 
علي���ه �قرتح رئي����ص �لكلية �أن ين�س���ئ �سفا م�سائي���ا لتدري�ص مادت���ي �ملحا�سبة 
و�لقت�س���اد، و�أن ين�س���م طالب م���ن �لكلية، �إ�سافة �إلى موظف���ني من د�ئرتي. 
و�فق���ت عل���ى �لقرت�ح و�سرع���ت يف �إعد�د �ملو��سي���ع �لتي �ساأق���وم بتدري�سها 4 

�ساعات �أ�سبوعًيا ملدة �سنة، وتعد من مو�د �لدبلوما �لوطنية. 

كم���ا �أدخلت لأول مرة نظام ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه ور�سوم �لبلدية يف قو�ئم 
�سهري���ة تطبع �إلكرتونًي���ا، وهذ� �لأ�سل���وب وفر �لكثري من �لنفق���ات و�لوقت يف 

�لتوزيع، و�أنا فخور بذلك. 

كن���ت ع�سًو� يف كثري من �للجان �حلكومية �آن���ذ�ك، و�أتذكر �أين كنت ع�سو� يف 
�للجن���ة �مل�سند �إليها و�سع قان���ون ولو�ئح �خلدمة �ملدنية. كذلك كنت ع�سو� يف 
�للجن���ة �مل�سند �إليها مهمة تاأ�سي�ص �لنقل �لعام، وحينها ولأن مناطق �ل�سكن يف 
�لبحري���ن متفرقة �قرتح���ت �أن تكون �حلافالت ذ�ت �حلج���م �ملتو�سط مريحة 
ومكيف���ة؛ لأج���ل �أن ت�ستقط���ب �ملو�طنني م���ن ذوي �لدخل �ملح���دود و�ملتو�سط، 
لك���ن مع �لأ�سف يف �لنهاية مت���ت �ملو�فقة على ��ستري�د �سيار�ت كبرية �حلجم، 
غ���ري مريحة وغ���ري مكيفة مما �سبب عزوف كثري م���ن �ملوطنني عن ��ستعمالها 

خ�سو�سا يف فرتة �ل�سيف.

ويف �لع���ام 1976 �أ�س�ست �سركة �ملناعي للتج���ارة و�ل�ستثمار )ذ.م.م(، جتارة 
عامة. يف ذلك �لع�س���ر كانت �لإجر�ء�ت �حلكومية ب�سيطة تلتها فرتة �لنفتاح 
�لقت�س���ادي يف �ملنطقة، حي���ث �نتع�ست �أ�سعار �لنفط، وبالت���ايل �أ�سبح هناك 

وفرة مالية لدى دول �ملنطقة مما �أدى �إلى زيادة يف م�ساريع �لبنية �لتحتية.

كذل���ك كنت �أول رجل �أعمال �أدخل تزوي���د وتركيب �لبولينغ يف �لبحرين، حيث 
زودت نادي �ل�سباط بجزيرة �لنبيه �سالح ونادي �ملحرق �لريا�سي مب�ستلزمات 
�لبولينغ. ومن ثم �أن�ساأت م�سنعا لتجارة �لأملنيوم و�لزجاج، وكان �أحدث م�سنع 
�آن���ذ�ك و�لأول �لذي ينتج وحد�ت زجاجية عازلة بخط �إنتاج �أملاين، و�إلى يومنا 

ينت �مل�سنع بجودة عالية. 

�ساه���م �مل�سن���ع يف كثري من �مل�ساري���ع �لعامة و�خلا�سة، منه���ا �أعمال �لأملنيوم 
و�لزج���اج ل���ربج �لفورم���ول 1، ودرة �لبحري���ن، ومعظ���م �ملب���اين يف �ملنطق���ة 
�لدبلوما�سي���ة و�ل�سي���ف، كذلك عملنا كثري� من �لقبب كب���رية �حلجم للق�سور 

وجممعي �ل�سيف و�لعايل، وونفذنا �أعمال �أخرى د�خل �ململكة وخارجها.

ث���م لحظت �أن هن���اك حاج���ة لت�سكيل �لأعم���ال �حلديدية �خلا�س���ة باملباين، 
وعليه �أ�س�س���ت م�سنعا ثالثا با�سم »�ملناعي لت�سكيل �ملعادن«، وبعد فرتة وجيزة 
تط���ور �أ�سل���وب �لبناء مما ��ستدعى�حلاج���ة �إلى �أعمال �ملع���دن �ملقاوم لل�سد�أ 
)�ل�ستنل�ص �ستيل(، فاأدخل���ت هذ� �لإنتاج يف �إن�ساء م�سنع �آخر. كذلك طورت 
�أن���ا وزمالء �آخرون �سرك���ة »خدمات ردماك«، ن�ساطه���ا �لتخل�ص من �لنفايات 

�ل�سائلة و�ل�سلبة، �إ�سافة �إلى �أعمال �ل�سيانة �لنفطية و�ملن�ساآت �مليكانيكية. 

يف �لع���ام 2010 وج���دت �أن �لبحري���ن بع���د �لأزمة �ملالي���ة �لعاملي���ة مقبلة على 
�لنتعا����ص �لعمر�ين، لذلك �أ�س�ست �سركة م�ساهمة مقفلة لت�سنيع �أنو�ع عديدة 
م���ن منتجات �لزجاج، خ�سو�س���ا �لزجاج �ملحن���ي ذي �ملقا�سات �لكبرية حتت 
�سقف و�حد. ومب���ا �أن ت�سكيل �سناعة �لزجاج يحتاج �أفر�نا لكل ن�ساط، �سيدت 

�مل�سنع يف �ملنطقة �لعاملية لال�ستثمار باحلد.

�أ�سلوبي �لذي �تخذه يف �لعمل هو �لالمركزية يف �لإد�رة، بحيث �أ�سرف بنف�سي 
على �مل�سروع يف بد�ية �إن�سائه وبعد �نتهائه �أ�سع �أ�سلوب �إد�رته، ثم ذلك �أ�سلمه 

�إلى �آخرين ؛ لإد�رته ب�سكل كامل، و�أنا �أتابعه عن ُبعد. 

بع���د �لثن���ي ع�سر ربيًعا كنت �أكتب عقود �لإيجار، و�أتابع حت�سيل �لإيج���ار�ت، و�أحرر عقود مقاولت مبا فيها �لإ�سر�ف على بناء وتعمري وتطوير عقار�ت 
�لأ�س���رة. �كت�سب���ت خربة جعلتني �أحب �لهند�سة خ�سو�سا �لأعمال �ملدنية، لكن بعد تخرجي من �لر�ب���ع ثانوي )فرع جتاري( و��سلت در��ستي �جلامعية 
يف م�س���ر، وبعد نك�س���ة 1967 توجهت �إلى بريطانيا وكانت در��ستي �جلامعية كلها يف �لإد�رة و�ملحا�سبة، حيث ح�سلت على �لدبلوما �ملتقدمة من جامعة 
�سلف���ورد )تخ�س����ص �إد�رة وتخطيط(، وتخرجت �لعام 1971. كذلك توجهت �إلى �لوليات �لأمريكية �ملتحدة مبتعثا من �لدولة، ودر�ست �إد�رة �لقت�ساد 
�لوطن���ي يف �مل�س���رف �لعاملي. بعد فرتة �أ�سبحت �أحمل �لزمال���ة يف �ملجمع �لربيطاين لالإد�رة. �أثناء فرتة �نتهاء �لنتد�ب �لربيطاين من �لبحرين كانت 
�لبحري���ن حمتاج���ة �إلى �أبنائها مل�ساندة �لقي���ادة يف �إد�رة �سوؤون �لبالد، لذلك ف�سلت �مل�ساركة يف بناء نه�سة بالدي، وعملت يف وز�رة �لتنمية و�خلدمات 
�لهند�سية بوظيفة م�ساعد مر�قب �مليز�نية. بعد �سنة و�حدة �أ�سبحت مر�قب �مليز�نية وت�سلمت �لد�ئرة من بريطاين، وبعدها عينت �أول رئي�ص حما�سبني 

بحريني يف �إد�رة �لكهرباء و�ملاء، وحللت مكان �لربيطاين، وكانت مر��سالت �حلكومة باللغة �لإجنليزية.
رجل األعمال عضو مجلس الشورى 
درويش المناعي يتمتع بشخصية 
متواضعة ومحبة الستغالل الوقت 
أن���ه  كم���ا  والتخطي���ط،  والنظ���ام 
يعمل بكل جهد ومثابرة للوصول 
إل���ى أهدافه. تعلم ذل���ك بعد وفاة 
والده، إذ تحمل مس���ؤولية تنظيم 
شؤون العائلة وإدارة األمور العقارية 
ش���كلت  فيم���ا  لألس���رة،  والمالي���ة 
ل  والدت���ه الدافع ف���ي حيات���ه لتحمُّ
المس���ؤولية والمساهمة في نشأة 

إخوته والتفوق في الدراسة.
كم���ا ب���دأ من���ذ كان ف���ي س���ن 12 
عاًما كتاب���ة عقود اإليج���ار ومتابعة 
واإلش���راف  اإليج���ارات  تحصي���ل 
األس���رة،  عق���ارات  تطوي���ر  عل���ى 
أس���س ش���ركته »المناع���ي للتجارة 
واالس���تثمار« في العام 1976؛ ليبدأ 
معها عمله التجاري، تالها تأسيس 

العديد من الشركات.

وع���ن حيات���ه يروي �ملناع���ي: حني كنت يف �ل�سابعة م���ن عمري، تويف و�لدي )رحم���ه �هلل(، فربغم �أنني كن���ت بحاجة ملن يقوم 
برتبيت���ي ويعط���ف عليَّ وجدت نف�سي م�سوؤوًل عن �أ�سرت���ي، خ�سو�سا �أنني �لبن �لأكرب، وعليَّ كثري م���ن �لو�جبات للقيام بها يف 
بد�ي���ة رحلة حياتي وكذل���ك يف �إد�رة �لأمور �لعقارية و�ملالية �لتي تركها و�لدي )رحم���ه �هلل( وتنظيم �سوؤون �لأ�سرة. هذ� لي�ص 
، ولكن عون و�لدتي �لتي كانت �لأم �حلن���ون و�لأب �ملر�قب يف �لوقت نف�سه، �ساعدين عل���ى �ل�ستمر�ر يف �مل�ساهمة  ب�سه���ل عل���يَّ

بن�ساأة �إخوتي و�لدر��سة و�لتفوق فيها. 

أس���لوبي في العمل هو الالمركزية 

ف���ي اإلدارة، بحيث أش���رف بنفس���ي 

على المش���روع ف���ي بداية إنش���ائه 

وبعد انتهائه أضع أسلوب إدارته
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بد�أ �حلو�ج م�سو�ره منذ �سن مبكرة، �إذ عمل مع و�لده قبل دخول �ملدر�سة، وبعد 
�أن ��ستكم���ل عامه �لر�بع ع�سر �أر�سله و�لده لإد�رة متجر يف دولة قطر، معتمًد� 

عليه �عتماًد� كليًّا يف هذ� �جلانب.

يق���ول �حلو�ج: ب���د�أت �لعمل مع �لو�ل���د )رحمه �هلل( من���ذ �لطفولة، فقد كنت 
�أذه���ب معه �إلى متجره يف �سوق �ملنامة �لقدمي���ة، ول يز�ل �ملتجر مفتوًحا حتى 

�لآن. 
�عتم���د و�لدي عليَّ مذ كان عمري 12 عام���ا، وعندما بلغت 14 عاًما طلب مني 
�لتوقف عن �لدر��سة ملدة عام كامل و�لذهاب �إلى قطر؛ لإد�رة متجر هنالك يف 
بد�ية �ل�ستينات م���ن �لقرن �ملا�سي، وكنت وقتها يف �ل�سف �لأول �لإعد�دي يف 

مدر�سة �لهد�ية �خلليفية باملحرق.
وعندم���ا ع���دت �إلى �لبحري���ن �أ�سبحت على مقاع���د �لدر��سة نف�سه���ا مع �أخي 
�لدكت���ور عب���د�هلل، �ل���ذي ي�سغ���رين بع���ام ون�س���ف �لع���ام، وكنا م���ن �لطلبة 
�ملجتهدين يف مدر�سة �لهد�ية وتخرجنا مًعا. بعدها �لتحقت باجلامعة �لعربية 

يف بريوت؛ لدر��سة �لقت�ساد و�لعلوم �ل�سيا�سية. 

بع���د عودت���ي م���ن قطر �فتت���ح �لو�ل���د متج���ر� لبي���ع �لعط���ور و�أدو�ت �خلياطة 
و�لتجمي���ل يف �سارع �ل�سيخ حمد، وكان يعترب م���ن �أول �ملتاجر يف �ملحرق بفرتة 
�ل�ستين���ات، كنت �أبلغ حينها 14 عاًما، وكن���ا نعمل يف جتارة �لبيع بالتجزئة، �إذ 
ن�س���رتي �لب�سائع باجلملة من جتار �جلمل���ة يف �لبحرين ونبيعها بالقطعة. بعد 

ذلك بد�أنا ��ست���ري�د �لب�سائع من �خلارج وتوزيعها على �لتجار بال�سوق �ملحلية 
يف �ل�سبعينات.

ب���د�أت �ل�سفر للتج���ارة و��ست���ري�د �لب�سائع عندم���ا كان عم���ري 14 عاًما، من 
�سوري���ا ولبنان؛ جلل���ب ب�سائع للبي���ع بالتجزئة. ويف �لعام 1969 ب���د�أت �ل�سفر 
�إل���ى بريطانيا و�أملانيا ودول �أوروبية �أخرى؛ ل�ستري�د �لب�سائع، �لأمر �لذي فتح 
جم���ال كبرًي� لتو�سع عائل���ة �حلو�ج يف عملها مبجال �لبي���ع بالتجزئة يف �ل�سوق 

�ملحلية يف �ل�سبعينات و�لثمانينات من �لقرن �ملا�سي.

و�سه���د قطاع �لتجزئة تطوًر� كبرًي� وتغرًي� بع���د كان حمدوًد�، وبه عدد حمدود 
م���ن �لتج���ار �لبحرينيني يف �خلم�سين���ات و�ل�ستينات، ثم ب���د�أ �لنفتاح و�لتغري 
و�لتط���ور، �إذ�فتتح���ت �ملجمعات �لتي �ساهم وجوده���ا يف تطوير قطاع �لتجزئة 
وب���د�أت �ملناف�س���ة، �لت���ي كان���ت يف �ل�ساب���ق حم���دودة، وكانت بع����ص �لب�سائع 
موج���ودة ل���دى تاجر �أو �ثنني فق���ط، �إذ كن���ا نتعامل مع �ملجوه���ر�ت �لتقليدية 
)�لإك�س�س���و�ر�ت( م���ن �أملانيا وبريطاني���ا وكان لها رو�ج، ويبيعه���ا تاجر�ن �أو 3 
جتار فقط، كما �أن �لعطور كان يتم بيعها يف متاجر حمدودة، ولي�ست على هذ� 
�مل�ست���وى. كان �لتطور يف �لقطاع �سريًعا، و�لبحري���ن لها �سمعة جتارية قدمية، 
وهي م���ن �أقدم دول �خلليج يف �لتجارة، وتعترب غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين 
�أول غرف���ة يف �خلليج، وه���ذ� يدل على �أن �لبحرين من �أق���دم �لدول �خلليجية 

يف �لتجارة، كما �أن �لبحرين كانت مركًز� لبيع �لب�سائع، ومتثل دول �خلليج.

يعد الحديث مع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس مجموعة يوس���ف عبدالوهاب 
الحواج وأوالده، جواد الحواج ذا ش���جون؛ الس���يما أنه يملك س���جال حافال من الذكريات، ويعد من أوائل 

رجال األعمال الذين شقوا طريقهم بثقة كبيرة في عالم التجارة منذ نعومة أظافرهم.
حدي���ث »ب���و محمد«، مفع���م بالحيوية، فهو مليء بالمغامرات المثيرة، وتس���لط »الب���الد« الضوء على 
جانب آخر من ش���خصية رجل األعمال الفذة، ولعلها تكون المرة األولى التي يكشف فيها النقاب عبر 

الصحافة عن تجاربه الشخصية المثيرة، بعيدا عن أجواء لغة األرقام والمشاريع البحتة.

17 يوليو 2016

جواد الحواج
أدرت متجًرا في قطر وأنا ابن 14 عاًما

�أ�سبح���ت جمموعة �حلو�ج ع�سًو� بالغرفة منذ �أكرث من 60 عاًما، وهي حتظى بالكثري من �هتمامي؛ كونها 
متثل قطاعا كبري� من �لتجار، وح�سرت �لعديد من �ملوؤمتر�ت �لتي نظمتها. 

تر�سح���ت لأول مرة منذ 18 عاًما عندم���ا طلب مني �أحد �لأ�سدقاء للرت�سح لع�سوية جمل�ص �لإد�رة، و فزت 
مبقعد يف �ملجل�ص، وهذه �لدورة �خلام�سة يل يف جمل�ص �لإد�رة، وت�سري �لأمور بنظام وبتكاتف �جلميع.

بالن�سبة يل �سر جناح �لإن�سان �ل�سدق و�لإخال�ص، فعندما ي�سدق �لإن�سان مع نف�سه و�لنا�ص، فاإنه ي�ستطيع 
ا �أن �أي فرد يف �ملجتمع يعتمد على �أ�سخا�ص  �لعمل مع �لنا�ص بكل ثقة وتتطور عالقته مع �لآخرين، خ�سو�سً

يف حميطه، وهوؤلء يجب �أن يثقو� به، وهذه ن�سيحتي لل�سباب ورو�د �لأعمال.

س��ر نجاح اإلنس��ان 

الصدق واإلخالص
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24 يوليو 2016

خميس المقلة
أسعى إلعداد كتاب خاص عن تجربتي وحياتي العملية

رج���ل األعمال خميس المقل���ة، هو رئيس جمعية المعلني���ن البحرينية، وعضو المجلس 
العالمي للجمعية الدولية لإلعالن، ومؤس���س ورئيس مجموعة ماركوم الخليج اإلعالمية، 
ومؤس���س ورئيس مجلس إدارة »هيل اند نولتون إس���تراتيجيز« الش���رق األوسط. يملك 

سجال حافال من الذكريات، وله تاريخ حافل في مجال العمل اإلعالمي واإلعالني.
بدأ المقلة العمل في مجلة »صدى األسبوع« صحافًيا وإدارّيًا لمدة عامين، وبعدها أسس 
مجموعة »الخليج للعالقات العامة« التي أصبحت اليوم مجموعة ماركوم الخليج اإلعالمية. 
حص���ل »بوخال���د«، وهو أب البنة وثالث���ة أبناء، على العدي���د من الجوائز واألوس���مة محلًيا 
ودولًي���ا، كان أبرزها وس���ام الكفاءة من الدرجة األولى من عاه���ل البالد جاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة؛ تقديًرا لمساهماته المتميزة في قطاع اإلعالم واتصاالت التسويق 

في مملكة البحرين ودول المنطقة.

الش��باب  يب��ادر  أن  الض��رورة  م��ن 

لتأس��يس مش��اريعهم ف��ي ظ��ل 

شح الوظائف ومحدوديتها

ع���ن بد�يات �لن�ساأة و�لدر��س���ة و�لعمل يقول �ملقلة: در�س���ت يف مدر�سة �ملحرق 
�جلنوبي���ة، وكنت من �لطالب �ملجتهدين فيه���ا، ثم �نتقلت للدر��سة يف مدر�سة 
�لهد�ي���ة �خلليفي���ة، وبعدها در�س���ت يف �ملدر�س���ة �لثانوية باملنام���ة بتخ�س�ص 

�لتدري�ص، وغريت م�سار در��ستي لاللتحاق بامل�ساق �لأدبي. 

ح�سل���ت على بعثة در��سي���ة يف دولة خليجية، �إل �أنني كن���ت �أرغب يف �لدر��سة 
باللغ���ة �لإجنليزي���ة، فالتحقت بكلية »�سانت زيفيار« مبدين���ة بومباي بالهند يف 
�سن���ة 1970 ملدة عام و�حد، ثم عدت للدر��سة يف �لبحرين بكلية �إد�رة �لأعمال 

يف »�خلليج �ل�سناعية« ملدة عام و�حد كذلك.

كان ل���دي �هتمامات بالكتاب���ة وفنونها، فدخلت جمال �لعم���ل �ل�سحايف �لذي 
�أخ���ذين ع���ن متابعة �لدر��س���ة، �إذ عملت يف جمل���ة »�سدى �لأ�سب���وع« �سحافًيا 
ومدي���ًر� �إد�رًيا بالعام 1972 مع �لأ�ستاذ علي �سي���ار و�أ�سماء لمعة لكّتاب �أذكر 
منهم علي �سالح وعقيل �سو�ر، و �لأمني �لعام �مل�ساعد لالأمن �لقومي باجلامعة 
�لعربي���ة خليل �لذو�دي، وكتاب عرب من م�سر و�ل�سود�ن، و�ندجمت يف �لعمل 
�ل�سح���ايف، و�أ�سدرنا ملحًقا �أ�سبوعًيا يحمل ��سم »�لأ�سو�ق«؛ لتغطية �لفعاليات 

�لقت�سادية يف �لبحرين يف �لعام 1972.

وجدت نف�سي فجاأة يف جمال �لأعمال �حلرة، �إذ كانت �لبد�يات �لأولى بتاأ�سي�ص 
�سرك���ة �أطلقنا عليها يف �لع���ام 1974 »مكتب �خلليج للعالق���ات �لعامة« مع كل 
م���ن وزير �لعمل و�ل�س���وؤون �لجتماعية ووزير �لدولة �سابًق���ا عبد�لنبي �ل�سعلة، 
ورئي����ص �ملجل�ص �لوطني �سابًقا ح�سن جو�د �جل�سي، وغطت ن�ساطات �ملجموعة 
دول �خللي���ج �لعربي���ة، و�سملت �لإع���الن و�لن�سر و�لرتجم���ة و�لعالقات �لعامة 

ودر��سات �ل�سوق.

ث���م �أ�س�سن���ا �ل�سركة �لبحريني���ة لالإنت���اج �ل�سينمائي مع �لفن���ان �ملخرج ب�سام 
�لذو�دي، و�لتي �أنتجت 3 �أف���الم )»حكاية بحرينية« �لعام 2006، »�أربع بنات« 
�لع���ام 2008، و»حنني« �لعام 2010( وع���دًد� من �لأفالم �لوثائقية و�لق�سرية، 
�إل �أن ن�ساطه���ا توقف موؤقًتا؛ ب�سبب كلف���ة �لإنتاج وعدم وجود �هتمام باجلانب 

�ل�سينمائي يف �لبحرين، و�أنا حري�ص على �إعادة ن�ساط �ل�سركة م�ستقباًل.
و�أعتق���د �أن �لوقت حان للجهات ذ�ت �لعالقة لتحري���ك �لأمور وحتفيز �لقطاع 
���ا �أن �لقط���اع �خلا�ص جاهز  �خلا����ص لال�ستثم���ار يف جم���ال �لإنتاج؛ خ�سو�سً
وم�ستع���د، كما �أن �لبحري���ن لديها �لكف���اء�ت �لتي توؤهلها لالإنت���اج �ل�سينمائي 

و�لتلفزيوين و�لإذ�عي. 

ترجم���ت كتاًبا وحيًد� يف �لعام 2004 عنو�ن���ه »�لطريق �إلى �لنجاح - جتربة يو 
�سو�سي« ملوؤلف���ه �لربيطاين �ساميون وودروف، �لذي �لتقيته يف �أكتوبر من �لعام 
2002 يف منت���دى �لت�سوي���ق بدب���ي، و�لذي �ساركن���ا فيه متحدث���ني يف �ملنتدى، 

وت�سم���ن �لكت���اب جترب���ة �لكاتب، ومتني���ت لو و�سع���ت �جلهد �ل���ذي بذلته يف 
ترجم���ة �لكتاب لإع���د�د كتاب���ي �خلا�ص عن جتربت���ي وحياتي �لعملي���ة، �إل �أن 
م�س���روع �إعد�د هذ� �لكت���اب قائم، �إذ �إنني �أدون يوميات���ي؛ لال�ستفادة منها يف 
تنفي���ذ �لكتاب، لك���ن لالأ�سف �ل�سديد �ساعت �لعديد م���ن ذكريات تلك �لفرتة 
م���ن مطبوعات و�أفالم و�أعمال نفذناها خالل �أكرث من 40 عاًما، و�لتي تختزن 

بع�سا من ذ�كرة �لبحرين ودول �ملنطقة.

�أم���ا بالن�سب���ة لالإعالم فنح���ن مل نع�ص �لع�س���ر �لذهبي لالإع���الم يف �ملنطقة 
ا �أنن���ا دخلنا يف  عموم���ا، �إذ ل ت���ز�ل هنال���ك فر����ص �إعالمية مقبل���ة، خ�سو�سً
�لإعالم �لرقم���ي و�لتكنولوجي وو�سائل �لإعالم �لإلك���رتوين �لذي به ف�ساء�ت 

مفتوحة ويحمل فر�سا �أكرث من �ملعروفة حالًيا.

وتوج���د موؤ�س�سات �إعالمي���ة قوية، �إل �أنن���ي ل �أز�ل �أرى �أن هنالك فر�سا �أكرب، 
ودعي���ت �أكرث من مرة ل�س���رورة تاأ�سي�ص �سركة �إعالمي���ة م�ساهمة يف �ملنطقة، 
حي���ث ل توجد �س���وى �سركة م�ساهمة و�ح���دة يف �ملنطقة ه���ي »تهامة لالإعالن 

و�لعالقات �لعامة« يف �ل�سعودية.

كم���ا �أن �لن�ساط �لإعالمي تطور، و�رتف���ع �ل�سرف �لإعالين يف �ملنطقة لي�سل 
�إل���ى 20 ملي���ار دولر �سنوًيا �ليوم، يف حني كنا نحلم خ���الل �ل�سنو�ت �لع�سرين 
�ملا�سي���ة �أن ي�سل �ل�سرف �إلى ملي���ار دولر �سنوًيا، �إذ كان يرت�وح ما بني 400 

و500 مليون دولر �سنوًيا يف تلك �لفرتة.

وعل���ى �لرغ���م م���ن وجود فر����ص عدي���دة يف �لقط���اع، �إل �أنني �أ�سع���ر بالأ�سف 
�ل�سدي���د؛ لأن �لعديد م���ن خريجي �لإعالم و�لعالقات �لعام���ة و�جلر�فيك�ص ل 
يج���دون فر�ص عمل، ولذلك يجب �أن يكون هنالك �هتمام �أكرث بقطاع �لإعالم 
ا �أن �أكرث �ل�سركات �لتي تدير �لأن�سطة  وحتريكه يف �لبحرين و�ملنطقة، خ�سو�سً

�لإعالمية هي �سركات عاملية.

�أرى �أن���ه م���ن �ل�س���رورة �أن يب���ادر �ل�سب���اب لتاأ�سي����ص م�ساريعه���م يف ظل �سح 
�لوظائف وحمدوديته���ا، و�أعتقد �أن فر�ص �ل�سباب يف جمال �لعمل �حلر �أ�سهل 
م���ن �حل�سول عل���ى �لوظيفة، ولذلك يجب �أن يبحث جي���ل �ل�سباب عن �لفكرة 
�ملتمي���زة �لتي هي �لأ�سا�ص يف جناح م�ساريع �لأعم���ال يف �لع�سر �حلديث قبل 

ر�أ�ص �ملال.
رحل���ة �لعمل لي�ست �سهلة، ومتر على �لإن�سان �لكثري من �لتحديات و�مل�ساعب، 
ويج���ب �أن يتحلى بال�سرب ويتعامل مع هذه �لأح���د�ث بروح �إيجابية، ويتقبل �أن 
�حلي���اة حتمل �لكثري من �ملنغ�س���ات، كما ينبغي �أن يكون �لإن�س���ان �إيجابًيا يف 

�لتعامل مع �لأحد�ث �لكبرية يف �لعمل.
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كريم الشكر
يحكي متعة العمل الدبلوماسي متعدد األطراف

ع���ن �أول عمل له بعد �لتخرج وتعيينه مندوًبا لالأمم �ملتحدة يتحدث كرمي �ل�سكر 
قائ���اًل: كان ذل���ك قب���ل �ل�ستق���الل يف �أغ�سط����ص 1970، ومت تعيينن���ا ر�سمًيا يف 
�سبتم���رب من نف�ص �لع���ام، وكان �ل�سه���ر �لأول عبارة عن تدريب، وبع���د �أن �أتقّنا 
كتابة �لر�سائل �لدبلوما�سية و�لأجوبة �نخرطنا يف �لعمل يف �لوز�رة فكانت بد�ية 

�مل�سو�ر.
بع���د �إعالن ��ستق���الل �لبحرين مت تعيني تقي �لبحارن���ة �أول �سفري على �لإطالق 
للبحري���ن، وكان �سفرينا يف �جلامعة �لعربي���ة و�أي�سا �إلى م�سر. بعدها مت تعيني 
ث���اين �سفري وهو �سلم���ان حممد �ل�سفار، وه���و �بن عم و�ل���دي، يف نيويورك مع 
غازي �لق�سيبي، و�ل�سف���ري �لثالث �ملرحوم �سلمان بن دعيج يف لندن، وجميعهم 

طلبو� �أن �أعمل معهم بحكم معرفتهم بي.
ثم طلبني �سمو �ل�سيخ حممد بن مبارك مع علي �لعري�ص ليخربنا باأنني �ساأذهب 
�إلى نيويورك و�لعري�ص �إلى لندن، وكانت هذه بد�ية م�سو�ري يف �لأمم �ملتحدة.

الدبلوماس���ي كري���م الش���كر، عم���ل أكثر م���ن 30 عام���ا في هذا 
السلك، وعينه عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة وكيًلا لوزارة الخارجية للش���ؤون الدولية بمرس���وم رقم 
67 لس���نة 2009. وهو حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية 

)مع مرتبة الشرف( من جامعة دلهي بالهند.

وع���ن عمله يعّل���ق: �إن جميع ما نقوم بدر��ست���ه من مو�د �سيا�سي���ة ودبلوما�سية 
يختل���ف متاما عن �ملع���رتك �لدبلوما�سي متع���دد �لأط���ر�ف يف �لأمم �ملتحدة، 

فاجتهدت فعاًل خالل تلك �لفرتة حتى رجعت �إلى �لبحرين �لعام 1977.
بع���د جناحي يف جنيف �أ�سبح���ت مندوبا د�ئما و�سفري� لالأمم �ملتحدة يف �لعام 
1986، و�أثن���اء عمل���ي �سف���ري� يف جنيف �أ�سن���دت يل �أي�سا 

مهم���ة �أول �سفري �إلى �أملانيا قبل �أن تتوحد وكانت �لعا�سمة 
»ب���رين«، و�أي�سا عملت �سفري� لدى �لنم�س���ا ومندوبا د�ئما 
لالأم���م �ملتحدة ل���دى فيين���ا. ويف نيوي���ورك عا�سرنا فرتة 
�لنف���ر�ج ب���ني �ملع�سك���ر �ل�سرق���ي و�لعربي، وكان���ت بد�ية 
�نتهاء �حلرب �لب���اردة، وكان همنا �لوحيد حينها �حلرب 
�لعر�قي���ة �لإير�ني���ة وكيفية ت�سوية ه���ذه �حلرب وما جرته 
من ويالت على �ملنطق���ة، خ�سو�سا لعملية ت�سدير �لنفط 
�لتي م���رت مبر�حل ه���ذه �حلرب عل���ى �جلبهتني، وحرب 
�ل�سو�ري���خ عل���ى �لعا�سمتني، �إل���ى �أن �نتقل���ت �إلى �سرب 
�ملو�نئ �خلليجية ومتت ت�سميتها ب�»حرب �لتنكر« �أو حروب 

ناقالت �لنفط، �إذ مت �سربها من قبل �لطرفني.
رجع���ت �إلى �لبحرين وت�سلم���ت �إد�رة �ل�سوؤون �لدولية حتى 
�لعام 2001، وذهبت �إلى �ل�سني �سفري� حلو�يل 7 �سنو�ت 
وكنت �أي�سا يف ذ�ت �لوقت �سفرًي� لدول عدة منها منغوليا، 
ماليزي���ا، �سنغاف���ورة، �لفلبني وتايلن���د، وكانت فرتة عملي 
يف �ل�س���ني مهم���ة وف���رتة حرج���ة بالن�سبة لل�س���ني، حيث 
�لنتقال من مرحلة �ل�سيوعية �إلى مرحلة حترير �لقت�ساد 
و�سموليت���ه؛ ليكون �قت�ساد� مبا�سر�، �إذ تفككت فيه �لكثري 
م���ن �ل�س���ركات �لتي كان���ت موج���ودة، ومت عم���ل �قت�ساد 

�ل�سني �لعمالق بعد حتريره.
و�أخ���ري� رجعت �إلى �لبحرين يف �لعام 2007 وكان لقبي يف 
ذ�ك �لوقت �سفري� فوق �لعادة مفو�سا متعدد �ملهام، وكنت 
ممث���ل �لبحري���ن يف حو�ر �حل�س���ار�ت حت���ى ُعينت وكيال 

لوز�رة �خلارجية.
مم���ا تعلمته من م�سريتي �لعملية و��ستفدت منه باعتمادي 
�سفرًي� للبحرين �أن �لدبلوما�سية متعددة �لأطر�ف تختلف 
ع���ن �لدبلوما�سي���ة �لثنائية �لت���ي يتم �لعمل فيه���ا ل�سالح 
�لبل���د، ويف »�ملتعددة« يتم �لعمل حتت ظالل �لأمم �ملتحدة 
من �أجل �لب�سرية جمعاء بالتعاون، ولي�ست كل �لأمور وردية 
�إمن���ا هناك �أي�سا خالف���ات، ولهذ� �ل�سبب جن���د �لق�سايا 

�لعاملية موجودة يف �لأمم �ملتحدة، و�أي دولة تعتدي على �لأخرى �سو�ء بالعدو�ن 
ع���ن طريق �ل�سالح �أو �لتهدي���د تقوم بال�سكوى لدى �لأم���م �ملتحدة، وهناك ما 
ي�سم���ى ب�»مطبخ �لع���امل«، حيث يتفتح ذهنك على جمي���ع ق�سايا �لأمم �ملتحدة 
وكيفي���ة حدوثها، وبطبيعة �حلال فاإن �لأمم �ملتح���دة هي �لربملان �لدويل، وكلٌّ 

يعرب عن �سوته ور�أيه.

�لدبلوما�س���ي غالبي���ة وقته يك���ون م�سغ���ول بالجتماعات و�ملوؤمت���ر�ت �لعديدة، 
و�لعم���ل �لدبلوما�سي متعدد �لأط���ر�ف ويتطلب كثرًي� م���ن �لن�ساط، ويف �لأمم 
�ملتح���دة لكي يك���ون لبالدك �ساأن مرموق عليك مبخالف���ة �ملثل �لقائل »�إذ� كان 
�ل���كالم من ف�س���ة فال�سكوت من ذه���ب«، ليكون �لعك����ص »�إذ� كان �ل�سكوت من 
ف�سة فالكالم من ذهب«، �أي �إذ� كنت تريد �أن تكون لك خريطة دولية معروفة 
لب���د من �حلدي���ث و�لتعاون يف جميع �ملجالت و�مل�سارك���ة يف �تخاذ �لقر�ر�ت، 
وكل �ل���دول �إن كانت �سغرية �أو كبرية لها �سوت، وهذه متعة �لعمل �لدبلوما�سي 
متع���دد �لأط���ر�ف، �إذ تتعرف فيه عل���ى �لكثري من �لنا�ص وتك���ون لك ذكريات 

جميلة.
ويف �لعم���ل �لثنائ���ي �أي�س���ا نعم���ل م���ع �لزم���الء ون�س���رتك معه���م يف �أفر�حهم 

و�أتر�حهم ونحاول �أن ننجز �تفاقات قدر �لإمكان.

يف بد�ي���ة عملي ب���وز�رة �خلارجي���ة �لع���ام 1970 �سادفني موق���ف ظريف، �إذ 
ناد�ين �سمو �ل�سيخ حممد بن مبارك قبل ��ستقالل �لبحرين وهي �أول مهمة يل 
يف �خل���ارج، وكان حينها مطار �لبحري���ن �سغري� وموقعه �إد�رة �لطري�ن �ملدين 
حاليا، كانت باك�ستان منق�سمة بني �ل�سرقية و�لغربية ووقع طوفان يف �ل�سرقية، 
و�أخ���ربين �سم���و �ل�سي���خ حممد �أن عل���ّي �لذهاب �إل���ى باك�ستان لإر�س���ال معونة 
غوثي���ة و�سيكون برفقتي زهور �حل�سن، وعند �سماع���ي بال�سم قررت �أن �أعتذر 
عن ذل���ك؛ لكونها �مر�أة، ولكن �سجعني �لزمالء عل���ى �ل�ستمر�ر، وذهبت �إلى 
�ملط���ار �أبحث عن زهور �حل�سن ومل �أجدها، و�ساأل���ت �ملوجودين على �ملن�سات 
و�أ�سارو� �إلى رجل كبري يف �ل�سن ��سمه زهور �حل�سن باك�ستاين �لأ�سل، جاء �إلى 

�لبحرين منذ �لعام 1932 لياأخذ �جلن�سية �لبحرينية بعدها!

عليك بمخالف��ة المث��ل القائل »إذا 

كان ال��كالم من فضة فالس��كوت 

من ذهب«، ليكون العكس
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فيكي معوض
تسرد ذكرياتها ورحلتها بين البحرين ولبنان

س���يدة األعمال عضو جمعية س���يدات األعمال البحرينية نائب األمين المالي رئيس���ة اللجنة االجتماعية 
فيكي س���عد معوض، المكن���اة ب� »أم نيكوال«، تعلقت بحب التجارة م���ن عائلتها، ولذلك تخصصت في 
دراس���ة بكالوريوس إدارة األعمال، وبعد تخرجها انتقلت للسكن مع عائلتها في باريس؛ بسبب الحرب 

في لبنان بالعام 1975.
تزوجت من رفيق دربها على مقاعد الدراس���ة من المرحلة االبتدائية، وانتقلت معه للعيش في مملكة 

البحرين قبل أن تنال الجنسية البحرينية. 

بع����د �أن ك����رب ولد�ه����ا ق����ررت �ل�ستفادة م����ن وقتها �ل����ذي كر�ست����ه لرتبيتهما 
لرتباط و�لدهما بالعمل و�سفر�ته؛ لتبد�أ �لعمل يف جمال �لتجارة �لذي لطاملا 
كان �سغفه����ا، فافتتح����ت متجًر� لها للف�سيات يف جمم����ع �لعايل قبل 16 عاًما 
ث����م �أ�س�ست �سركة »فور دبليو« لال�ستري�د و�لت�سدير مع �سيدة �لأعمال �أحالم 

جناحي.
كما �أنها من حمب����ي �لأن�سطة �لجتماعية، ولذلك �لتحقت بالعديد منها، من 
بينه����ا جمعية �سيد�ت �لأعم����ال �لبحرينية ونادي �لنروي����ل للخطابة وجمعية 

�سيد�ت �لأعمال �لأمريكية وغريها. 

متحدثًة عن بد�ية �لِن�ساأة و�لدر��سة تقول فيكي: �أنا لبنانية �ملولد و�لن�ساأة، �إذ 
ن�ساأت �سمن عائلة مكونة من �ستة �أبناء كان ترتيبي فيهم �لثالثة.

كان لدى عائلتي �سغف وحمبة لتعليمنا لغات متعددة، ن�ستفيد منها يف حياتنا 
م�ستقب����ال. ولذلك �أُحلق����ت مبدر�سة يوناني����ة و�كت�سبت منها �لتح����دث باللغة 
�لعربية و�لفرن�سية و�ليونانية، ث����م �لتحقت يف مرحلة لحقة باإحدى �ملد�ر�ص 

�لتي تدر�ص �للغة �لإجنليزية.
بع����د ذلك ب����د�أت در��ست����ي �جلامعي����ة يف لبن����ان، بتخ�س�����ص �إد�رة �لأعمال، 

وتخرجت من �جلامعة حا�سلة على �سهادة �لبكالوريو�ص �لعام 1973.
ث����م تزوجت من رفيق دربي جان����و معو�ص، وقدمت معه �إلى �لبحرين يف �لعام 

.1978

�أكمل����ت 35 عاًم����ا من����ذ زو�ج����ي و�نتق����ايل للعي�����ص يف �لبحرين، �لت����ي �أحبها 
و�أعتربها بلدي �لأول، ومل �أتركها منذ �سكنت فيها. فعلى �لرغم من حماولت 
�ل�سركة �لتي عمل فيها زوجي لنقله للعمل يف بلد خمتلف يف ذ�ت �ملن�سب كل 
عامني، مل نرغب يف �خلروج منها ومل نو�فق على �لتغيري لأكرث من مرة، حتى 
نلنا �سرف �حل�سول على �جلن�سية �لبحرينية و��ستقرينا بها، ورزقت بولدين 

�أحدهما طبيب و�لآخر مهند�ص.

تدرب����ت فيكي على يد عائلته����ا يف لبنان، �لتي كانت تعم����ل يف جمال ��ستري�د 
وت�سدي����ر �لأجهزة �لكهربائية �ملنزلية لفرتة وجيزة يف �لإجازة �ل�سيفية من 
�ملدر�س����ة و�جلامعة. وبد�أت �لعمل عندما كان عمره����ا نحو 16 عاًما، وتعلمت 
منه����م �أ�س�ص �لتجارة، ولذلك در�س����ت بكالوريو�ص �إد�رة �أعم����ال؛ لأنها �أحبت 

�لعمل يف �لتجارة.

وحتدث����ت فيكي ع����ن �لتجارة يف حياته����ا بقولها: كنت �أفك����ر يف دخول �ملجال 
�لتج����اري، �إل �أن م�سوؤولية �لهتم����ام بولدّي وتربيتهما تقع على عاتقي؛ ب�سبب 
�سغر �سنهم����ا و�رتباط زوجي بال�سفر لإجناز �أعمال����ه، فعمله كان يحتم عليه 

كرثة �ل�سفر �إلى خارج �لبحرين.

�ن�سمت فيكي معو�ص �إلى ع�سوية جمعية �سيد�ت �لأعمال 
�لأمريكي����ة من����ذ 30 عاًما، ث����م دخلت ن����ادي »�لإنرويل«، 
وهي منظمة خا�س����ة ب�سيد�ت »�لروت����اري«. كانت رئي�سة 
ن����ادي »�لإنروي����ل« م����ن �لع����ام 2004 �إل����ى 2005، وحالًيا 
نائب����ة �لرئي�ص، وبع����د ذلك �ن�سمت �إل����ى ع�سوية جمعية 

�لفرنكوفونية. 
و�أ�سبح����ت فيك����ي ع�س����و� يف جمعي����ة �سي����د�ت �لأعم����ال 
�لبحريني����ة منذ �لعام 2005، وت�سغل يف �جلمعية من�سب 

نائب �لأمني �ملايل ورئي�سة �للجنة �لجتماعية.
كم����ا �أنها ع�سو يف جلن����ة �سيد�ت �لأعم����ال بغرفة جتارة 

و�سناعة �لبحرين، وتر�أ�سها �أفنان �لزياين.

لك����ن بع����د ذهابهما �إل����ى �جلامعة و�رتب����اط زوجي بال�سف����ر للعمل، �سعرت 
برغب����ة يف م����لء �لفر�غ �لذي بد�أت �أ�سعر به على �لرغم من �أنني كنت �أقوم 
بالكث����ري من �لأن�سطة لتغطية هذ� �لوقت، فق����د كنت �أر�سم على �لبور�سلني 
و�حلرير و�ألع����ب �لربيدج و�ألعب �لتن�ص، �إل �أنني وج����دت �أنها ت�سيع وقتي، 

ووجدت �أنني �أريد �لقيام ب�سيء مفيد يل ويعود بالنفع على �لآخرين.
ق����ررت فت����ح متجري �خلا�ص لبي����ع �لف�سيات، وكان ذلك من����ذ 15 عاًما يف 
جممع �لع����ايل، �إذ �أ�ستورد �لف�سي����ات من فرن�سا ولبن����ان و�إيطاليا وتركيا، 
ثم بعد ذل����ك �أ�س�ست �سركة لال�ستري�د و�لت�سدي����ر حتمل ��سم »فور دبليو« 

بال�سر�كة مع �سيدة �لأعمال �لبحرينية �أحالم جناحي.
طلب كثريون مني فتح فروع يف �خلارج، �إل �أنني ل �أرغب يف �لتو�سع؛ لأنني 

ل �أرغ����ب يف ق�س����اء وقتي يف �لعمل فقط، ولكي �أ�ستطي����ع �لوفاء بالتز�ماتي 
�لجتماعي����ة و�رتباطاتي باجلمعيات. �أي�س����ا ح�سلت على عرو�ص لل�سر�كة 

وفتح فروع يف �ل�سعودية، �إل �أنني رف�ست.
وكان����ت �خل�سائر �لتي مني بها »كويف �سوب �حل����الب« و��سطرتنا �إلى بيعه 
م����ن �أ�سعب �ملو�ق����ف. �مل�سكلة �لت����ي يو�جهه����ا �لتجار �أن ��ستخ����ر�ج بع�ص 
�ل�سج����الت �لتجارية يف �ل�ساب����ق كان يتطلب دفع مبال����غ نقدية بح�سب نوع 
�ل�سج����ل �لتج����اري، فبع�سها يوجب دفع 20 �ألف دين����ار �أو 50 �ألفا. �أما �لآن 
فاإ�سد�ر �ل�سجالت �لتجارية مببالغ رمزية، وبالتايل فاإن �ل�سجالت �لتي مت 

��ستخر�جها يف �ل�سابق تباع حالًيا بخ�سارة.

قررت فتح متجري الخاص بدل 

تضييع وقتي بأمور أخرى
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عبدالحميد الكوهجي
عملت مع والدي منذ أول يوم دخلت فيه المدرسة

رج���ل األعم���ال الرئيس الفخ���ري لمجموعة 
الثان���ي  النائ���ب  الكوهج���ي،  عبدالجب���ار 
لرئي���س مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
البحرين، رئي���س لجنة القط���اع الصناعي 
بالغرفة، عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي 
»أبوعبدالجبار«. هو االبن األكبر لعبدالجبار 
)رحم���ه اهلل( الذي رزق به بعد 20 س���نة من 

االنتظار. 

ظه���رت مهار�ته �ملهنية منذ �سن �سغ���رية، ليكت�سب »�أبوعبد�جلبار« �خل���ربة �لالزمة ويتمكن من 
�إد�رة �أعم���ال و�ل���ده مبكر�، �سابقا �أقر�نه من �أبناء �لأ�سر �لتجاري���ة. ولعل هذ� �لتاأهيل �ملبكر �آتى 
ثماره؛ �إذ ��ستطاع �لكوهجي �أن يدير �أعمال �ملجموعة وهو مل يتجاوز �سن �لر�بعة و�لع�سرين عاًما، 

وذلك بعد وفاة و�لده.
وهك���ذ� متكن »�أبوعبد�جلبار« مع �إخو�نه م���ن �إد�رة �أعمال �ملجموعة، ومو��سلة ق�سة �لنجاح �لتي 
ر�سمه���ا و�لدهم، فتو�سعو� حملًيا و�أدخلو� �أق�ساما جديدة بال�سركة منها �لأثاث، و�لأدو�ت �ملنزلية، 

كما �أ�سبحت �ملجموعة وكياًل ل�سركة »�إل جي« �لكورية.

يق���ول �لكوهجي: بد�أت �لعمل مع و�ل���دي يف جتارته منذ ع�سر �أول يوم در��سي 
باملرحلة �لبتد�ئية، فقد كان و�لدي ينتظر �أن يرزق بابن ملدة 20 �سنة.

وكنت �أعمل مع و�لدي يف مكتبه، وهو ما �أك�سبني �ملهار�ت �لالزمة لإد�رة �لعمل 
يف �سن مبكرة، وعندم���ا مر�ص و�لدي، ��سطررت للعمل يف �ملكتب �سباًحا بعد 
�حل�س���ول عل���ى �ل�سه���ادة �لثانوي���ة، ومل �ألتح���ق باجلامعة لنيل 
�ل�سه���ادة �جلامعي���ة يف تلك �لفرتة، ثم ت���ويف و�لدي عن عمر 
ناه���ز 63 عاًم���ا، وكنت �أبلغ حينه���ا 24 عاًم���ا، وح�سلت على 

�ل�سهادة �جلامعية يف فرتة لحقة.
دربن���ي و�لدي على �لعمل، وكنت �أعمل معه يف �ملكتب ع�سًر�، 
وكان له���ذ� تاأثري �إيجابي كبري؛ �إذ تعلمت يف تلك �لفرتة كيفية 
�إد�رة �ل�سركة. وكنت �أجل����ص مع �لو�لد، و�أح�سر �لجتماعات 
مع وفود �ل�سركات �لتي ح�سلنا على وكالتها يف �لبحرين مثل 
»بريج�ستون«، و»ياماه���ا للمكائن �لبحري���ة« وغريهما، و�أقر�أ 

�خلطابات �لر�سمية �ملتبادلة مع �ل�سركات.
وبع���د وفاة و�ل���دي �أ�سبحت �أدي���ر �ل�سركة م���ع �أخي عبد�هلل، 
و�ت�س���ع ن�ساط �ل�سركة لي�سمل جتارة �لأثاث؛ لرغبتي يف دخول 
ه���ذ� �ملج���ال، ف�سديق���ي يف �لدر��سة جا�سم باق���ر �لذي كان 
و�ل���ده ميلك متاجر »باق���ر« لالأثاث �سجعني عل���ى دخول هذ� 
�ملج���ال، فاأ�سبحنا منل���ك �أ�سغر متجر لالأث���اث يف �لبحرين، 
وبد�أن���ا ��ست���ري�د �لأثاث من �أملانيا وبريطاني���ا يف �لعام 1971 
بعد زيارة �ملعار�ص �لتي تقام هناك، وكّنا نطلب طلبية و�حدة 

كل 6 �أ�سهر.

وح���دث تغيري جذري بعد وف���اة و�لدي �لذي كان �سريًكا لرجل 
�لأعمال �ملعروف �لوجيه حممد جالل، وذلك يف �سركة »جالل 
و�لكوهج���ي لل�سي���ار�ت« لوكالة �سي���ار�ت »جاك���و�ر« و»بيجو«، 

و�لذي طلب بعد وفاة و�لدي بعام و�حد ف�صَّ �ل�سر�كة. 
وكانت �لقفزة �لثانية للمجموعة عندما �جتهنا لختيار كلمات 
خليجي���ة لأغنية دعاية �فتتاح معر�ص �لأثاث، وهذ� ما مل يكن 
د�رًج���ا يف تلك �لفرتة، فقد كان �لرتكيز على �لأغاين �للبنانية 
و�مل�سري���ة، وتوق���ع �لبع�ص له���ا �لف�س���ل، �إل �أنها حققت جناًح���ا و�أ�سبحت من 
�لأغ���اين �لتي ت���ردد يف �لبحرين و�خلليج وكانت كلماته���ا »ل تروح ول جتي... 

�أح�س���ن �أث���اث �لكوهج���ي«، وبع���د ذلك �جته���ت �ل�س���ركات �إلى طل���ب �لأغاين 
�خلليجية يف �لدعايات.

وكان���ت �لقف���زة �لثالثة يف �لأعمال يف جمال �لإلكرتوني���ات؛ �إذ كان لدينا ق�سم 
للمنتج���ات �لإلكرتونية من مكيفات وثالجات، �إل �أنن���ي �رتاأيت و�أخي عبد�هلل 
�أن نتج���ه �إل���ى �لتطوي���ر وزي���ادة وكالت �لعالم���ات �لتجارية �لتابع���ة لل�سركة، 
ودر�سن���ا �لأ�س���و�ق يف �لع���ام 1980 ملعرفة �لدول �لتي �ست�سه���د طفرة يف جمال 
�لإلكرتوني���ات، و�لتي �ستناف�ص �ليابان يف �لإنت���اج يف �ل�سنو�ت �خلم�ص �ملقبلة، 
وركزت �لدر��سة على 5 دول )تايو�ن وهونغ كونغ وماليزيا و�سنغافورة وكوريا(.
�خرتن���ا كوري���ا، وخاطبنا �سركة »جول���د �ستار«؛ لكونها �لأك���رب يف ذلك �لوقت، 
وت�سن���ع تلفزيون���ات ومنتج���ات منزلي���ة خفيف���ة، مث���ل: �لثالج���ات �ل�سغرية 

و�لغ�سالت، وعر�سنا متثيل �ل�سركة يف �لبحرين. 

وبع���د عام من �ملحادث���ات، �لتقيت �ملدير �لعام �مل�س���وؤول عن ت�سدير �ملنتجات 
�إل���ى دول �لعامل، و�لذي رغب يف معرفة �سبب طلبنا متثيلهم يف �لبحرين، على 
�لرغ���م م���ن �أننا وكالء ل�سركات ك���ربى، فاأخربته �أننا نرغ���ب يف �نتهاج �لنهج 
�ل���ذي �تبعه و�لدنا يف �لعام 1950، عندم���ا �أ�سبح وكيل �سركة »بريج�ستون« يف 
�لبحري���ن، وكانت �سركة �سغ���رية قبل �أن ت�سبح من �ل�س���ركات �لكربى عاملًيا، 

و�أننا نتوقع �أن تتحول �سركة »جولد �ستار« �إلى �سركة كربى يف 5 �سنو�ت.

وهكذ� �أ�سبحنا وكالء �ل�سركة يف �لبحرين بعد مو�فقتها، فتحولت بعد 5 �أعو�م 
�إلى �سركة »لكي جولد �ستار«، �إل �أننا منينا بخ�سائر ملدة 7 �سنو�ت من �ل�سر�كة 
معه���ا، ثم بد�أنا يف �لعامني �لالحقني بتغطي���ة �خل�سائر، وتغري م�سمى �ل�سركة 

من »لكي جولد �ستار« �إلى »�إل جي«. 

 أدعو الش��باب إلى اغتن��ام الفرص التي قد تقود 

إلى قصص نجاح تغير مس��ار حياتهم. وأدعوهم 

إلى البحث والتفكير في الفرص المتاحة
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أحالم جناحي
تنصح الشباب بمواكبة التطورات االقتصادية المتالحقة

ه���ي س���فيرة رواد األعم���ال بع���د اختيارها 
من قبل مكت���ب األمم المتحدة )اليونيدو( 
الع���ام 2010؛ لتمثل البحرين مع 4 س���يدات 
أعم���ال بحرينيات في فيين���ا، وبحضور 360 

وزير تجارة وصناعة.
ه���ي أح���الم جناح���ي عض���و مجل���س إدارة 
رئيس���ة  البحري���ن  وصناع���ة  تج���ارة  غرف���ة 
لجن���ة ترويج المعارض والمؤتمرات رئيس���ة 
 - جمعي���ة س���يدات األعم���ال لل���دورة 2014 
2016، وصاحب���ة مح���الت »مخب���زي«. توف���ي 

والده���ا يوس���ف جناحي عندم���ا كانت في 
التاس���عة من عمرها؛ ليتولى أخوها األكبر 
تربيته���ا وتعليمه���ا  عبدالعزي���ز جناح���ي 
إلى أن كبرت واكتس���بت من���ه حب العمل 
التجاري، كما تعلمت واكتسبت الخبرة في 

العمل التجاري من أخيها عثمان جناحي.

إذا تباط��أ النش��اط انظ��روا إل��ى 

الحل��ول  ع��ن  وابحث��وا  العال��م 

واألهداف التطويرية المناس��بة 
بسرعة

حتدثن���ا �أح���الم عن نف�سه���ا قائلًة: �أن���ا �آخر �لعنق���ود لو�لدي �ملرح���وم يو�سف 
جناحي. لديَّ 6 �إخوة و�أخت يكربونني �سًنا. كان و�لدي ميتلك حافلة وذ� �سمعة 
طيب���ة بني �لنا�ص من فريج �لفا�سل، وبعد وفاته تكفل برتبيتي �أخي عبد�لعزيز 
، �إذ تولى تعليمي ورعايتي مذ كنت يف �لتا�سعة من  جناح���ي، وهو ذو ف�سل عَل���يَّ
عم���ري، �إل���ى �أن متكنت من �لعتماد عل���ى نف�سي، وهو �إل���ى �لآن يقف بجانبي 
وي�سجعني. در�ست يف �ملد�ر�ص �حلكومية وكنت جمتهدة يف در��ستي. ��ستكملت 
�ملرحلة �جلامعية يف كلية �خلليج للتكنولوجيا �آنذ�ك )حالًيا جامعة �لبحرين(، 
تخ�س����ص �إد�رة �أعم���ال على مدى 4 �سن���و�ت، وتخرجت بتف���وق. وعلى �لرغم 
م���ن �أنني تلقيت تعليمي د�خل �لبحري���ن �إل �أن �جلميع يظن �أنني در�ست خارج 

�ململكة.

َوجَل���ت ع���امل �لأعمال يف �سن مبك���رة مذ كانت يف �لثانية ع�س���رة، وحتديد� يف 
ف���رتة �لدر��سة �لإعد�دي���ة. وعملت يف �سنة 1983 ب���اأول وظيفة ر�سمية يف بنك 
»�أوف�س���ور«، وكان ��سمه �آنذ�ك »�ل�سركة �لعربي���ة �مل�سرفية«، وحتديًد� يف ق�سم 
�لقرو����ص �لدولي���ة. وعندما ر�أو� فيها �لق���درة و�لكفاءة، و�فقو�عل���ى �أن تتلقى 
درو�ًس���ا �إ�سافي���ة يف مرك���ز �لبحري���ن للدر��س���ات �مل�سرفية و�ملالي���ة، وبالفعل 

در�ست وتخرجت من �جلامعة من دون �أن تتوقف عن �لعمل يف �لعام 1984.
�نتقل���ت بعده���ا للعمل يف �سركات �لع���ز �لعائلية �لتابعة لإخوته���ا على مدى 12 
عاًم���ا، �كت�سبت خاللها �خل���ربة و�ملعرفة، كما �سقلها �ل�سف���ر خارج �لبحرين 
�إلى �ل�سركات و�ل���وكالء، وكان من بينهم �أ�سحاب م�سانع و�سخ�سيات كبرية، 
وتدربت يف تلك �لفرتة على كثري من �لأمور منها ما يخت�ص بال�ساعات و�ملاكياج 

و�لعطور و�حلقائب �لعاملية.
ط���ورت مهار�تها خالل عمله���ا يف حمل �إخوتها)�لعز( عل���ى كيفية نظام �لبيع 
�لتاب���ع لل�سوق �حل���رة يف �ملطار و�ملنتجات �لتي تباع عل���ى »طري�ن �خلليج«، ثم 
�سارك���ت يف تدري���ب بع�ص �ملوظفني يف �ملطار. وبع���د �أن دربت �لبحرينيني على 
مها وزير �لعمل وقتها عبد�لنبي �ل�سعلة؛ تقديًر� ملجهودها يف  وظيف���ة �لبائع، كرَّ

تدريب �لكو�در �لبحرينية، يف �حتفال ر�سمي.

و �أ�سافت جناحي عن تاأ�سي�سها جتارتها �خلا�سة: كاأي �مر�أة فكرت يف �لزو�ج، 
لزمت منزيل نحو �سنتني ون�سف، �أجنبت خاللها �بنتي رقية، بعدها �أح�س�ست 
بعدم �لكتفاء بدور ربة �ملنزل فقط، فقررت �لعودة �إلى ميد�ن �لعمل، ومعروف 

ع���ن �ملر�أة �لبحريني���ة �أنها جمتهدة وقادرة على �أن تتحم���ل �مل�سوؤولية منا�سفة 
بني عائلتها وعملها.

ا من موؤ�س�س���ي جمعية �سيد�ت �لأعم���ال �لبحرينية و�سغلت من�سب  وكن���ت �أي�سً
�أمني �سر �جلمعية، �لعام 2000.

�فتتح���ت �أول مكتًب���ا لتنظي���م �ملوؤمت���ر�ت و�ملعار����ص؛ لأن لدي نقط���ة قوة وهي 
�لعالق���ات �لعامة، و�أمتلك �سد�قات وعالقات جتارية كثرية، ول �أنكر م�ساعدة 
زوج���ي يل، �إذ كان لدي���ه مكت���ب بالن�ساط نف�س���ه يف دبي. بعدها ب���د�أت �لأزمة 
�ملالي���ة �لعاملي���ة، وحينها كان لدي توج���ه لتغيري �لن�ساط �إلى خمب���ز، فاأجرينا 
در��س���ة �أو�سح���ت لنا �أن كثري� م���ن �ملو�طنني يق�سدون �ل�سعودي���ة؛ بغية �سر�ء 
�خلب���ز �لعربي �أو كما ن�سميه يف �لبحرين »�للبن���اين«، فر�أينا �أن �ل�سوق �ملحلية 

بحاجة لهذ� �لنوع من �خلبز.
كان تاأ�سي����ص �ملخب���ز حتديا كب���ري�؛ لأن �جلميع �أخ���ذو� يت�ساءل���ون عن �إمكان 
جناح���ي خ�سو�سا مع ��ستفحال �لأزمة �لقت�سادي���ة، لكن من �أ�سباب جناحي 
ب�س���كل �أ�سا�ص م�ساعدة �حلكومة لنا �أ�سحاب �لأعمال من خالل �سندوق �لعمل 
)متك���ني( �ل���ذي دعم �لكث���ري من �ملبتدئ���ني ورو�د �لأعمال، مم���ا �سكل حافز� 
كب���ري� يل للبدء به���ذ� �لعمل �لتج���اري �جلديد. ومنذ �لع���ام 2009 وحتى �لآن 
�مل�س���روع ناجح مع �ل�سعوبات �ليومية، ونحاول تطوير �ملنتجات، و�آمل �أن ت�سل 

عالمتي �لتجارية �إلى �لعاملية.

وقدمت �أحالم ن�سيحة للجيل �جلديد من رو�د �لأعمال باأن يعملو� على تطوير 
�أنف�سه���م من خ���الل مو�كبة �لتط���ور�ت �لقت�سادية �ل�سريع���ة و�ملتالحقة، كما 
يج���ب �أن يخرجو� قلي���ال عن �لنطاق �ملعت���اد يف �لتج���ارة، و�إذ� تباطاأ �لن�ساط 
يج���ب عليهم �أن ينظ���رو� �إلى �لعامل ويبحثو� عن �حلل���ول و�لأهد�ف �لتطويرية 
�ملنا�سب���ة ب�سرعة، �سو�ء ع���رب و�سائل �لإعالم �ملختلف���ة �أو �لإنرتنت �لذي جعل 

�لعامل عبارة عن قرية �سغرية.

وكانت جناحي من موؤ�س�سات ع���دد من �جلمعيات مثل جمعية �سيد�ت �لأعمال 
�لبحريني���ة ونادي »�نروي���ل« يف �لبحرين، ولديها ع�سوي���ات يف جمعيات كثرية 
منها جمعية �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، و�لنادي �لإيطايل �لبحريني، كما 
كانت ع�سًو� موؤ�س�ًسا يف �لنادي �لفرن�سي �لبحريني �لذي حتول حالًيا �إلى غرفة 

جتارة بحرينية فرن�سية.
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سعود كانو
ينبغي أال يدخل أحد في مشروع أكبر من إمكاناته

إدارة  مجل���س  عض���و  األعم���ال  رج���ل 
شركة يوس���ف بن أحمد كانو، سعود 
بس���اطة  صاح���ب  كان���و،  عبدالعزي���ز 
ف���ي الحدي���ث، وعفوية ف���ي التعامل، 

وسالسة في األفكار وعمقها. 
م���زج كانو الهندس���ة بالتج���ارة فحقق 

نجاحا باهرا في مشروع »جزر أمواج«. 
ضيفنا يهوى البحر والصيد والرياضة 
ف���ي اله���واء الطل���ق، ويح���رص عل���ى 
ركوب الدراجات الهوائية التي يش���عر 
فيه���ا بمتعة ال حدود لها كلما س���افر 
إلى إح���دى البل���دان األوروبية. حكمته 

المفضلة »االعتدال خير األعمال«. 

أكبر مشكلة تواجه قطاع 

العقار ه��ي التحدي في 

الخدمات الرئيسة

يقول كانو عن نف�سه: قطعت �لآن فرتة من �لزمن �أمار�ص فيها �لعمل �لهند�سي 
كمط���ور، وبالطبع ه���ذ� �لعمل يتطل���ب �للتحاق ب�سركات ع���دة، و�لتعرف على 
�ملوؤ�س�سات �لتي لديها عالقة وثيق���ة بالهند�سة، ولهذ� كانت در��ستي �لهند�سة. 
ويف �لدر��س���ات �لعلي���ا �جته���ت �إل���ى �إد�رة �لأعم���ال، وه���ذ� �ملزج ب���ني هذين 
�لتخ�س�س���ني منحن���ي فك���رة متكاملة ح���ول �لعم���ل يف �لبحرين وباق���ي بلد�ن 
�ملنطقة، خ�سو�سا �أن نحو 75 % من ن�ساط �لأعمال يف �ملنطقة متعلق بالعقار. 
ويتاب���ع قائ���ال: بد�أت تظه���ر �أ�سم���اء معروفة يف �س���وق �لعمل وجم���ال �لتطوير 
�لعق���اري، وب���د�أ �لهتمام يتز�ي���د يف عملية تطوي���ر �ل�س���ركات وحت�سني �لأد�ء 
و�ملحافظ���ة على �ل�سمعة، وحتقي���ق �لأرباح، كما �أنه لبد من �جلمع بني �ل�سمعة 
�لطيب���ة و�ل�سعي لتحقيق �لأرباح، فهما عمليت���ان مكملتان لبع�سهما �لبع�ص ول 

يتاأتى ذلك �إل من خالل �ل�سعي �مل�ستمر للتطوير و�لتنمية.
و��ست�سه���د كان���و قائال: على �سبيل �ملث���ال �ملنازل �لتي مت بناوؤه���ا قبل 20 عاما 
تختل���ف ع���ن �لبي���وت يف �لوقت �حلايل، �إذ لب���د من معا�سرة �لتط���ور�ت �لتي 
جت���ري يف هذ� �ملج���ال و�ل�سري على خطاها، وهذه من �أه���م �لأمور �لتي جعلت 
بع����ص �ملطورين يتمكنون من مو�كبة �لتط���ور�ت، يف حني �أن �آخرين مل يتمكنو� 

من حتقيق ذلك. 

وعن م�سروع »�أمو�ج« و�لتجربة �ل�ستثمارية فيه بنّي �أنهم خمتلفون عن �لبقية؛ 
نظ���ر� لكون من ق���ام بامل�سروع �لقطاع �خلا�ص فق���ط، �إذ مل ي�سند من �أي جهة 
حكومي���ة، وكان و�حد� م���ن �أو�ئل �مل�سروعات يف �لبحري���ن، ولهذ� فاإن �مل�سروع 
و�ج���ه حتدي���ات عديدة، وعل���ى �لرغم من ذلك فق���د متكنو� م���ن �لتو��سل مع 
�جلهات �لد�خلة يف �مل�سروع وحتقيق بع�ص �لتفاهمات، يف حني �أن �أمور� �أخرى 
مل يت���م �لتو�سل �إلى �تف���اق ب�ساأنها، ويف نهاية �لأم���ر مت �لتو�سل �إلى روؤية حول 

�لأمور �ملتوقعة من �ملالك، و�ملطور، و�ل�سخ�ص �لذي �سي�سكن �لعقار.
و�أ�س���اف كان���و مو�سًح���ا �أن �أك���رب م�سكلة تو�ج���ه قطاع �لعقار ه���ي �لتحدي يف 
�خلدم���ات �لرئي�سة، فعندما تتولى تطوير منطقة م���ا، فاإن �لنا�ص تطلب بع�ص 
�لأمور �لتي ل توفرها �حلكومة، ولهذ� فاإن على �ملطور توفريها عرب �إيجاد �آلية 

متكنه من ��سرتجاع مبالغ �ل�سرف على �أمور تت�سل بال�سيانة وغريها.

ويف �س���وؤ�ل ُط���رح كان ن�س���ه »هل �سحي���ح �أن �لعق���ار ل مير����ص ول ميوت ؟«، 
�أج���اب كان���و: �إن �لعقار يف �لوقت �لر�ه���ن مير باأزمة يف �ملنطق���ة؛ نظر� لعدم 
تو�ف���ر �ل�سيول���ة �لكافية، ولهذ� وق���ع �لعقار حتت �سغ���وط، فالعديد من �لنا�ص 
كان���و� يلج���اأون للعقار كو�سيلة لدخ���ار �لأمو�ل، ولكن �ل�س���وؤ�ل هل يتمكنون من 

�ل�ستمر�ر فيه بنف�ص هذه �لطريقة؟
ل�س���ك �أننا �سوف جند تر�جعا وبطئا يف حركة �لعقار، ولكن يف �لأخري لن جتد 
عقار� مت �سر�وؤه وتر�جع �سعره، وهو دليل على �أن �لعقار قد مير مبرحلة �سعبة 
لكن���ه يتما�سى مع �لت�سخم يف �لبلد، ولهذ� لبد لالأ�سخا�ص �ل�سعي لتملك عقار 
م���ا �س���و�ء كان بيتا �أو �أر�سا، �أو �سقة؛ لأنه بعد �سن���و�ت �سوف تلم�ص نتيجة هذه 

�خلطوة �لتي �ستكون يف كل �لأحو�ل ل�سالح �مل�سرتي �لذي ميلك عقار� ما. 
�إننا يف �لبحرين وباقي دول �ملنطقة �أ�سبحنا منر يف فرتة ركود ثم منو وهكذ�، 
و�لأمر �أي�سا مرتبط بحجم �حلرك���ة �لقت�سادية و�ل�ستقر�ر �ملتو�فر، و�أعد�د 
�ل���زو�ر و�ل�سياح �لقادمني، وه���ي ثو�بت �أ�سا�سية، وبعد ذل���ك تاأتي بقية �لأمور 

�لتي تدعم �لقت�ساد.

بع���د م�س���روع �أمو�ج، ي�سعى كان���و لتطوير م�ساح���ات �أكرب، ولك���ن �ل�سوق �ليوم 
ت�سه���د �سعوبة، �إ�سافة �إلى �سح �لأر��سي وزيادة عدد �ل�سكان، ولهذ� فاإن �حلل 

�مل�ستقبلي يكمن يف �لتو�سع �لعمودي. 

وق���دم ن�سيح���ًة كان مفاده���ا �أن �ل�سخ�ص ليج���ب �أن يدخل يف م�س���روع �أكرب 
م���ن �إمكاناته؛ لأن من يو�كب قدر�ته و�إمكاناته مب���و�ز�ة ما هو متو�فر �سي�سعر 
بالر�ح���ة، �أما يف حال �ملبالغة يف �ملتطلبات لب���د �أن تكون �لنتيجة متعبة بع�ص 

�ل�سيء.

و�لي���وم �لبحرين حمدودة جغر�فيا، ولهذ� ميكن لل�سباب �ملتعلم �أن يبحثو� عن 
فر����ص وخيار�ت متو�فرة يف باق���ي بلد�ن �خلليج �لتي �أ�سبح���ت �أكرث �نفتاحا، 

وميكن لل�سخ�ص �أن يطور من نف�سه و�إمكاناته عرب �ل�سفر لهذه �لبلد�ن.
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جاسم الزياني
هكذا انتقلنا من تجارة اللؤلؤ إلى عالم السيارات

عائلة الزياني اش���تهرت منذ زمن طويل بتجارة اللؤلو؛ األمر الذي جعلها من األس���ر الميس���ورة في 
البحرين، حيث تعيش مظاهر التمدن والتحضر، وتهتم بالعلم منذ مطلع القرن العشرين.

جاس���م عبدالرحم���ن الزيان���ي هو رئي���س مؤسس���ة جاس���م الزيان���ي وأوالده، أصغ���ر أوالد المرحوم 
عبدالرحمن الزياني، ولديه أخوان راش���د الذي يكبره ب� 10 س���نوات ومن بعده أحمد، إضافة إلى أربع 

أخوات. 
عن نش���أته وبدايته في التجارة يقول الزياني: درس���ت في مدرسة الهداية الخليفية في األربعينات. 
ثم أرس���لني والدي إلى مومباي في س���ن الرابعة عش���رة تقريبا، بعد أن نجحنا في تجارتنا، مما دفع 

أخي راشد إلى ترك الوظيفة الحكومية التي كان يعمل فيها؛ ليتفرغ للعمل مع والدي.

حقق��ت أمني��ة غالي��ة لحاك��م 

ب��ن  س��لمان  الش��يخ  البحري��ن 

حمد آل خليفة

ويكم���ل: ح�سلت على �سهادة �لدبل���وم يف �للغة �لإجنليزي���ة و�ملحا�سبة، وكانت 
ه���ذه �ل�سهادة يف تل���ك �لفرتة تع���ادل �سهادة �لدكت���ور�ه حالًي���ا. وتعلمت �للغة 

�لهندية بحكم �إقامتي يف مومباي. 

ويف مطلع �لأربعينات من �لقرن �ملا�سي كان جا�سم �لزياين تلميذ� يف �ملدر�سة، 
يف �لوق���ت �ل���ذي كان �أخوه ر��سد يدر�ص يف �جلامع���ة �لأمريكية ببريوت، بينما 

كان �أخوه �أحمد يعمل يف جتارة �للوؤلوؤ يف �لهند.

بق���ي �إلى جانب و�ل���ده لي�ساعده، وبد�أ �لعمل م�ساعد� ل���ه يف حت�سيل �إيجار�ت 
�ملح���الت )�لدكاكني( �لتي كان���و� ميلكونها مببل���غ »روبيتني« لل���دكان �لو�حد. 
كان���ت جتربته يف مهنة حت�سيل �لإيجار�ت فريدة من نوعها، وتعلم منها كيفية 
ا ويفوقونه خ���ربًة، ولديهم �لقدرة على �ملماطلة  �لتعامل م���ع �أنا�ص يكربونه �سنًّ
و�ختالق �لأعذ�ر و�ملجادلة، فتعلم من هذه �لتجربة درو�سا يف �ل�سرب و�ملثابرة 

و�لتحاور مع �لآخرين.

بع���د عودته من �لهن���د فاجاأه و�لده بعق���د �سفقة مع تاجر هن���دي ��سمه »ر�مو 
د�رد�����ص«، تق�سي ب�سر�ء حمله �لتجاري �لو�قع يف �سارع باب �لبحرين مببلغ 4 
�آلف روبي���ة، وهو مبلغ يعد كبري� يف ذلك �لوقت، لكنه وجد يف �سر�ء �ملحل من 
�ساحب���ه، �لذي كان ي�سفي جتارته ملغادرة �لبحري���ن، �سفقة ر�بحة و�نطالقة 

جديدة ود�عمة لهم.
وعن فكرة ��ستري�د �ل�سيار�ت من �لهند وجلبها للبحرين قال متحدثا عن هذه 
�لتجرب���ة: ر�ودتن���ي �لفكرة عندما كن���ت يف �لهند، وبعد عودت���ي �إلى �لبحرين 
كان���ت فكرة ��ستري�د �سيار�ت »�لو�ستني« خمتمرة يف ذهني، فات�سلت بالكاتب 
»مفي���ز«، وطلبت منه �أن يكتب ر�سالة �إلى �ل�سركة، ت�سمنت �لرغبة يف ��ستري�د 

�ل�سيار�ت، و�حل�سول على وكالتها. 

جاءين �جلو�ب باملو�فقة �لأولية على طلبي، و�إر�سال �لقائمة �خلا�سة مبوديالت 
�ل�سي���ار�ت �ملتو�فرة لدى �ل�سركة )�لكتالوج���ات(، وهي 3 �أحجام: »�أو�ستني« 8 
و10 و12، وما كان مني �إل �أن طلبت 3 �سيار�ت من كل حجم و�حدة، وكان هذ� 

ثاين نوع من �ل�سيار�ت �لإجنليزية �لتي ت�سل �إلى �لبحرين.
ا باللغة  وبعد ذلك �أثناء مطالعتي �إحدى �ل�سحف �لإجنليزية، وكنت حينها ملمًّ
�لإجنليزي���ة بع���د در��ستي يف �لهند، ق���ر�أت �إعالنا عن �سي���ار�ت �ل� »لندروفر« 
�ملعروف���ة بالدف���ع �لرباعي، وطلبت م���ن »مفيز« �أن يكتب �إل���ى �ل�سركة، ويطلب 
ا، وو�فقت �ل�سركة على �لطل���ب، و�أر�سلت �إلينا �سيارة  �ل�ست���ري�د و�لوكالة �أي�سً

و�حدة منها.

عند و�سول �ل�سيارة، �ت�سلت �إلى حاكم �لبحرين حينها �ل�سيخ �سلمان بن حمد 
�آل خليف���ة، �لذي �أعجب بها �أ�س���د �لإعجاب حتى �قتناها، و�أق���ام ماأدبة ع�ساء 
عل���ى �سريف �أن���ا وو�لدي، وكان م�س���رور� بال�سيارة، وقال �إنن���ي حققت له �أمنية 

غالية، �إذ ر�ودته فكرة �متالك �ل�سيارة.
بعده���ا بد�أنا ��ستري�د �ل�ساحن���ات �لثقيلة، ك�ساحن���ات »�لأو�ستني« )�لقالب(، 
ث���م ح�سلنا عل���ى وكالت �سي���ار�ت »دزوت���و« �لأمريكية، وهي م���ن �إنتاج �سركة 

»كر�يزلر«.
بعد ذل���ك، �سملت جتارتنا منتجات »كر�يزلر« من �ل�سي���ار�ت، ولحًقا ح�سلنا 
عل���ى »ميت�سوبي�س���ي« تلقائًيا؛ كونها تابعة ل�سركة »كر�يزل���رز« نف�سها، فقد كان 
هن���اك �تف���اق على �لندم���اج بني �ل�سركتني ن����صّ على �أن ت���د�ر »ميت�سوبي�سي« 
بو��سط���ة »كر�يزل���ر«، وبه���ذ� �أ�سبحنا وكالء ل�سي���ار�ت »�أو�س���ن« و»لندروفر« 

و»كر�يزلر« و»ميت�سوبي�سي«.

وبع���د �أن ��ستق���رت جتارته���م يف �لبحرين خ�سو�س���ا جتارة �ل�سي���ار�ت وقطع 
�لغي���ار، قررو� �لتو�سع خليجًيا بفتح ف���روع يف دول �ملنطقة، وكان ذلك يف �لعام 
1960 عندما �أر�سله و�لده �إلى قطر لتوكيل من ميثلهم هناك يف ت�سويق �سيار�ت 

»�لالندروف���ر« �لتي كانت �أكرث �سهرة وطلًب���ا، ووقعو� �تفاقا مع �لتاجر �لقطري 
�ملعروف خالد حممد �ملانع؛ ليكون وكيال لهم يف قطر.

ثم �سافر �إلى دبي، وهناك �لتقى �لتاجرين �ملعروفني �سالح �لع�سيمي وجا�سم 
�ملدفع، �للذي���ن كانا �سريكني يف حمل جتاري، ووقع معهما �تفاقا مماثال للذي 

وّقع يف قطر؛ ليكونا وكيلني لهم يف دبي.
بعدها �سافر �إلى م�سقط بالباخرة، وهناك �لتقى مع �لوجيه جعفر عبد�لرحيم 
�لدروي����ص ووق���ع �تفاًق���ا معه ليك���ون وكيله���م لت�سوي���ق �سي���ار�ت »�لالندروفر« 

وماكينات �ل�سخ )موريو�ص( يف �سلطنة ُعمان.

كم���ا حتدث �لزياين عن �أهم �إجناز�ت���ه يف �حلياة، و�لتي ي�سعر حيالها بالفخر 
بقوله:بتوفي���ق من �هلل، كربت �ملوؤ�س�سة مع �لنفتاح �لذي �سهدته �لبحرين على 
�لأ�س���و�ق �خلارجية، وتو�سعنا يف �لأعمال. ث���م توجهنا �إلى �لبناء، كنا ن�ستملك 
�أر��س���ي ونبنيه���ا لت�سبح عم���ار�ت. ثم �أ�س�سن���ا فنادق ع���دة يف �لبحرين �أولها 
���ا. وبعدها �أ�س�سنا فندق  »دمل���ون«، و�لذي حتولت ملكيت���ه �إلى �أحد �إخو�ين حاليًّ
»�ملركي���ور« باإد�رة �سرك���ة فرن�سية؛ لأن �لفن���ادق لها �أ�سل���وب خا�ص، ول ميكن 
لتاج���ر ع���ادي �أن يدير فندق���ا، خ�سو�س���ا �إذ� كان دوليًّا، وبع���ده �أ�س�سنا فندق 

»�ل�سوفيتيل«، ولأنه فندق �سخم �أدخلنا �سركاء معنا.
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أكرم مكناس
الصدفة جعلتني سفيرا فخريا لبريسبان األسترالية وقنصال في بنما

اإلعالن���ات  قط���اع  ف���ي  صيت���ه  ذاع 
محلًيا وعربًيا. نشأ في أسرة تهتم 
بالشأنين التجاري والتعليمي مًعا، 
ولذلك اهتم بالتعليم واستكمل 
دراسته الجامعية قبل أن يؤسس 
حّلق���ت  الت���ي  اإلعالني���ة  ش���ركته 
وحط���ت رحالها ف���ي البحرين منذ 
40 عاًما، وازده���رت أعمالها لتصبح 
م���ن أكب���ر المؤسس���ات اإلعالني���ة، 
ف���ي  منتش���رة  مكات���ب  ولديه���ا 

العالم العربي وتركيا. 
ه���و رج���ل األعم���ال لبنان���ي األصل 
ش���ركة  إدارة  مجل���س  رئي���س 
»بروموسفن« القابضة، الذي يحمل 
البحريني���ة والبنمية  الجنس���يتين 
أكرم مكناس. عين س���فيًرا فخرًيا 
لبريسبان في كوينزالند بأستراليا، 
وش���غل منص���ب القنص���ل الع���ام 
عل���ى  وحص���ل  بنم���ا،  لجمهوري���ة 

العديد من الجوائز.

يجب عدم جعل الهدف تكوين 

الث��روة، ب��ل ينبغ��ي أن يك��ون 

النجاح والتفوق

وع���ن �نطالقته �ملهنية، عمل �أكرم مكنا����ص يف لبنان حتى �ندلع �حلرب فيها، 
ث���م قرر �لعم���ل يف بلد �آخ���ر، فاحلرب و�لعم���ل يف جمال �لدعاي���ة و�لإعالن ل 
يتفقان مًعا، �إذ �إن �حلرب تهدم �لإن�سان، يف حني �أن �لن�ساط �لإعالين يبنيه.

�نتق���ل للعم���ل من لبنان �إلى دبي، ثم �لبحرين، حي���ث كان يف �سيافة جميل وفا 
�ل���ذي يدير �سرك���ة »يونيتاك«، وه���و �سريك فيه���ا. ونتيجة لتع���اون »يونيتاك«، 
متك���ن من �لنتقال �إل���ى �لبحرين؛ لت�سب���ح مقًر� لأعمال���ه يف �ملنطقة. وكانت 
�لبحري���ن بد�ي���ة �نطالقة جيدة جًد� بالن�سبة له، ومنه���ا ��ستطاع تاأ�سي�ص �أكرب 
�سركة للدعاية و�لإع���الن تقريًبا يف �لعامل �لعربي، وتعترب �أ�سغر مكاتب �سركة 
»برومو�سف���ن« يف �لبحري���ن؛ ل�سغر م�ساحتها، و�أكرب مكاتبه���ا لتغطية �لن�ساط 

�لإعالين موجودة يف �ل�سعودية وم�سر ودبي ودول �ملغرب �لعربي.

ويف �لع���ام 2000، دخل���ت �سرك���ة �أمريكية يف �سرك���ة »برومو�سف���ن« �لقاب�سة؛ 
لت�سب���ح �سريًكا بح�س�ص مت�ساوية )50 % ل���كل �سركة(، لينتهي بذلك م�سو�ر 
�ل�سركة �لعائلية. وبقي �أكرم يف من�سبه رئي�ًسا ملجل�ص �لإد�رة، كما قرر �لدخول 

يف �أعمال �أخرى.

ويعم���ل حالًيا يف �سركة »برومو�سفن« 4500 موظف يف �ملكاتب �ملنت�سرة يف دول 
�لعامل �لعربي، وتركيا �لتي مت فيها �سر�ء مكتب �أخري�.

ومل يغف���ل �أكرم �حلديث عن فل�سفته يف �حلياة، و�لتي تتلخ�ص يف �حلب، حيث 
ي���رى �أن �لإن�س���ان حني يحب عمل���ه ول يعمل �سيًئ���ا لي�ص مقتنًعا ب���ه، فاإن ذلك 
مينح���ه �ندفاًعا �أكرب، ويحفز �لعقل على �لتفك���ري باأ�سلوب بناء؛ ليتمكن �لفرد 

من �لتمييز بني �أعمال �خلري، وغريها من �لأعمال.

و�أ�ساف:بد�فع �حلب، فتحت متحفا كبري� عن تاريخ �ل�سينما يف دبي، وت�ستعني 
»هولي���وود« ببع����ص مقتنياتي �لت���ي لها عالقة بتاري���خ �ل�سينم���ا و�ملعرو�سة يف 

متحف دبي لعر�سها با�سم مكنا�ص، وهذ� �ل�سعور غمرين بالفخر.

و�حلب لي�ص عملًيا وجتارًيا فقط، و�إمنا يجب �أن يكون يف كل �سيء يتم تنفيذه، 
فعل���ى �سبيل �ملث���ال �أن يكون �ملرء متفانًي���ا يف �لقر�ءة و�لكتاب���ة، فاملرء يتفانى 

�أمام ما يحب. 

كم���ا قدم ن�سيحًة ثمينة لل�سباب ق���ال فيها: �أول يجب عدم جعل �لهدف تكوين 
�ل���رثوة، يجب �أن يكون �لهدف �لنجاح و�لتفوق، وعند بذل �جلهد لتحقيق ذلك 

تكون �ملح�سلة هي تكوين �لرثوة، فالأمو�ل تعترب �جلائزة �لتقديرية للنجاح.
وع���ن عالقته ببنما ق���ال: كنت �أتناول وجب���ة �لع�ساء يف لندن م���ع �أختي بارعة 
عل���م �لدين، و�ساألني �أحد �لأ�سخا�ص بلغة عربية مك�سرة عن جن�سيتي، فدعوته 

ل�سرب �لقهوة بعد �نتهائه من ع�ساء ر�سمي مع وفد. 

وبعد جلو�س���ه وحديثه معنا، علمت �أنه وزير خارجية بنم���ا و�أنه لبناين �لأ�سل، 
ا لبنما يف دول �خللي���ج على �لرغم من عدم  فطل���ب مني �أن �أك���ون قن�ساًل عامًّ
حمل���ي جن�سيتها. وبعد �أ�سبوع من �للقاء، �أ�سبحت �أحمل جن�سية بنما وقن�سلها 
�لع���ام يف �خلليج، ثم �عت���ذرت عن �ملن�سب لكرثة �لأعم���ال �ملرتبطة به بعد 3 

�أعو�م من تعييني.

بع���د ذل���ك ُعين���ت �سف���رًي� فخرًي���ا لربي�سب���ان يف �أ�سرت�لي���ا، حي���ث كانت لدي 
��ستثمار�ت و�أعمال فيها، و�ساءت �ل�سدفة �أن �أتعرف على رئي�ص وزر�ء مقاطعة 
كويزلن���د، و�أ�سبحنا �سديق���ني حميمني، ونظمت �لعديد م���ن �لندو�ت يف دول 

�خلليج ولندن، فعينت �سفرًي� فخرًيا لربي�سبان، ول �أز�ل �أ�سغل هذ� �ملن�سب.

وح�س���ب ر�أيه �خلا����ص ��ستفاد من �ل�س���دف �لتي جعلت منه قن�س���اًل و�سفرًي� 
فخرًيا يف �أم���ور عديدة، �أولها �لتعرف �إلى �أ�سخا�ص من طبقات خمتلفة. فعلى 
�سبي���ل �ملث���ال وزير خارجي���ة بنما ورئي����ص وزر�ء مقاطعة كويزلن���د كانا رجَلي 
�سيا�س���ة ول يفقهان يف �لتجارة، وه���و ما جعله يدخل يف معارك �سيا�سية معهما 

ويندمج بالتفكري، مما منحنه �آفاًقا جديدة.

ا �سريط ذكرياته قائاًل: لبناين �لأ�سل م���ن مو�ليد مدينة طر�بل�ص. كان و�لدي  ع���ن بد�ي���ات حياته ون�ساأته يتحدث �أك���رم م�ستعر�سً
تاج���ًر� ميل���ك حمال للمجوهر�ت وم�سنًع���ا ل�سناعة �ل�سال�سل �لذهبي���ة. وكانت و�لدتي )رحمها �هلل( مدي���رة مدر�سة، وتعترب من 
�لن�س���اء �لأو�ئ���ل �لالتي تخرجن من �جلامعة �آنذ�ك، وهي من عائلة �حل�سن، وجدها كان عارف با�سا �حل�سن �آخر با�ساو�ت تركيا. 

قررت و�لدتي �لنتقال �إلى بريوت؛ لإد�رة �إحدى �ملد�ر�ص هناك وبذل مزيد من �جلهد؛ من �أجل �لطلبة �ملحتاجني.
ن�س���اأت يف لبن���ان، ودر�ست يف مدر�س���ة »International College IC«، وهي م���ن �أهم �ملد�ر�ص يف ب���ريوت. و��ستكملت در��ستي يف 

تخ�س�ص �لتجارة باجلامعة �لأمريكية.
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حسن كمال
على رواد األعمال الجدد اإلخالص وحسن النية

ش���خصية ش���هيرة في القط���اع العق���اري والعمل الخي���ري بمملك���ة البحرين. ش���غل مناصب عدة: 
���ا للجنة القطاع العقاري بالغرفة، وأميًنا عاًم���ا لجمعية البحرين الخيرية، وعضًوا في المجلس  رئيًسً
التنس���يقي لمحافظة المحرق. ش���ارك في تأسيس شركات ومؤسسات مختلفة، منها مدرسة ابن 
خل���دون الوطنية، وجمعي���ة البحرين لرعاية الوالدين في المحرق. هو حس���ن كمال، المعروف ب� »بو 
فيصل«. نال ش���هادة الدكتوراه في العلوم اإلدارية والتس���ويق العقاري م���ن جامعة الهاي بمملكة 
هولن���دا، ونال وس���ام الكف���اءة من الدرجة األول���ى من عاهل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليفة، وحصل على ش���هادة تقديرية من رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة في احتفالية تكريم رواد المحرق. 

حت���دث ح�س���ن كمال عن در��ست���ه يف �ملرحل���ة �لثانوية و�جلامعي���ة قائاًل: كنت 
يف �لتخ�س����ص �لأدب���ي، وكان يل �ل�س���رف �أن �أك���ون طالًبا يف �لف���رتة �لزمنية 
نف�سه���ا �لتي كان فيه���ا عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �ملل���ك حمد بن عي�سى �آل 
خليف���ة طالًبا، وكنا ن�سعد كث���ري� بال�ستئنا�ص مع جاللت���ه يف �لف�سحة، جاللته 
كان ي�سجعن���ا ب�سكل حثيث على �لدر��سة ود�ئ���م �لبت�سامة ويجل�ص مع �جلميع، 
كان �أي�س���ا جمته���ًد� يف �لدر��سة، �إ�سافة �إلى �أن���ه كان يتربع للجميع باملاأكولت 
و�مل�سروب���ات �أثناء �لف�سح، كنا نح�ص فعال باأنه �سخ�ص كرمي، ويتمتع ب�سخ�سية 
قيادي���ة من���ذ �سغره، ويقوم باإع���د�د نف�س���ه للم�ستقبل. وبعد �لتخ���رج يف �لعام 
1968 كان �أمامي �إما �لدر��سة يف لندن �أو �لقاهرة، فاأخذ و�لدي )رحمه �هلل( 

�أور�ق���ي �إلى مكت���ب تن�سيق بالقاهرة، و�لتحقت مبقاع���د �لدر��سة بجامعة عني 
�سم����ص يف كلية �حلقوق. بد�يًة �أح�س�ست بانزعاج، وباأن در��سة �حلقوق معقدة، 
وحتت���اج حفظ �لقو�نني.كن���ت عاجًز� عن �حلفظ، فق���ررت تغيري �لتخ�س�ص، 

ولكن �لدر��سة كان قد مر عليها �أ�سهر عدة.
كان �سدي���ق �لو�ل���د حاكم �ل�سارق���ة �سابقا �ملرح���وم �ل�سيخ �سقر ب���ن �سلطان 
�لقا�سم���ي مقيًم���ا يف �لقاهرة، فاأخ���ربين �لو�لد �أن �أكتب ر�سال���ة له مل�ساعدتي 
يف مو�س���وع �لتحويل �إلى كلية �لتج���ارة، وبحكم عالقته �لطيبة مع وزير �لتعليم 

�لع���ايل �مل�س���ري لبيب �سق���ري �آن���ذ�ك �ساعدين ليت���م قبويل يف كلي���ة �لتجارة 
بالإ�سكندرية. ذهبت �إلى �لإ�سكندرية ومل �أكن �أعرف �أحد� هناك، فقط طالبة 

بحرينية وحيدة �سمن دفعتي يف �لإ�سكندرية.

تز�من���ت فرتة بقائ���ه يف جمهورية م�سر �لعربية مع نك�س���ة 1967، وكان �سعب 
م�س���ر متاأثًر� به���ا. بد�أ در��سته يف عه���د �لرئي�ص �لر�حل جم���ال عبد�لنا�سر، 
وتخ���رج �لعام 1973 يف عهد �لرئي�ص �لر�ح���ل �أنور �ل�ساد�ت قبل حرب �أكتوبر، 

�إذ �إنه تخرج يف �سهر مايو.

وكان �ل�سيخ عبد�لبا�سط عبد�ل�سمد )رحمه �هلل( �سديق �أخيه حممد يف تلك 
�لفرتة، وخالل �إحدى �إجاز�ته يف �لبحرين طلب منه �أن يزوره يف �لإ�سكندرية.

و�أثناء در��سته يف �لإ�سكندرية تفتح على ما ي�سمى مببادئ �لعلم �لعقاري، ففكر 
�أن ي�س���رتي �ل�سقة �لتي ي�سكن فيها ويحولها مللك. وقبل �لتخرج يف �لعام 1973 
ذهب ل�ساحب �ل�سقة و�ساأله عن �سعرها، فاأخربه �أنه مبلغ كبري، ولدى �إ�سر�ره 
عل���ى ذكر �ل�سعر �أخربه �أنه ب� 5 �آلف جنيه، وبطبيعة �حلال مل يكن ميلك ذلك 

�ملبلغ �لكبري.

بع���د �نته���اء �جلامع���ة يف �لعام 1973 ع���اد �إل���ى �لبحري���ن، وكان لو�لده 
�أ�سدق���اء كويتي���ون �فتتحو� مكتًب���ا با�سم »�ملكت���ب �لعق���اري«، وطلب منه 
و�ل���ده �أن يعم���ل معهم، و�أعطوه فر�سة لإجن���از معاملة بني طرفني، ك�سب 
عل���ى �إثره���ا مبلغ 200 دين���ار، ومبا�سرة ذهب لفتح ح�س���اب بنكي لتوثيق 
�ل�سيك. وخالل �لأ�سبوع �لثاين وبعد �إنهاء معاملة �أخرى ح�سل على 150 
دين���اًر� تلتها معام���الت �أخرى حتى �سار �إجمايل �ملبل���غ �ألف دينار، فقرر 

�ل�ستمر�ر يف �ملجال �لعقاري.

يق���ول ح�سن كم���ال: »�ك�سب �سديًق���ا كل يوم، و�خدم �إن�ساًن���ا حمتاًجا كل 
ي���وم«، كان���ت هي مقول���ة �لو�لد �لت���ي يكرره���ا د�ئًما، ف���كان يحثني على 
م�ساع���دة �لآخري���ن حتى �تخذتها ع���ادة كما عودت �أ�سدقائ���ي عليها، �إذ 
و�سع���ت علبة لتجميع ح�سيلة مالية ي�سعونه���ا حتى لو كانت 100 فل�ص يف 

كل زيارة يتم تخ�سي�سها �سدقًة جارية للمحتاجني.
و�أذك���ر �أيام �لدر��س���ة �أننا كنا ن�ستخ���دم »�لرتوماي«، وكن���ا منلك بطاقة 
تخفي����ص 20 قر�ًسا كل مرة، فاتفقت مع »�لكم�سري« �لذي ياأخذ �ملبالغ �أن 
نقوم بجمع �ملبلغ وت�سليمه �سهرًيا بدل �أن ندفع يومًيا قرو�سا عدة، ويف مرة 
�س���ار للرجل معي جنيه و�حد، فقمت بالبحث عنه ومل �أجده، قالو� يل �إنه 
مري�ص، بحثت عن منزله لأعطيه �ملبلغ؛ لأنني حما�سب على ذلك من قبل 

�جلهة �لتي يعمل لديها ولإبر�ء ذمتي.

وين�س���ح كم���ال رو�د �لأعم���ال �جلدد بالإخال����ص وح�سن �لنو�ي���ا، قائاًل 
للمبت���دئ »�خل�ص يف عملك تنجح، و�جع���ل نيتك �سادقة �ستفلح، ل تتكرب 

على �لآخرين، وتو��سع، فمن تو��سع هلل رفعه«.

يش��جعنا  كان  المل��ك  جالل��ة 

على الدراسة ودائم االبتسامة 

ويجلس مع الجميع
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إلهام حسن
أبي ألهمني فأصبحت رئيًسا لكبرى الشركات

صّنفته���ا مجل���ة »فوربس« 
العالمية أقوى سيدة أعمال 
بحرينية للع���ام 2005، وفي 
14 على مس���توى  المرتب���ة 
الوطن العربي. إنها سيدة 
حس���ن،  إله���ام  األعم���ال 
تش���غل  عربي���ة  ام���رأة  أول 
المسؤول  الشريك  منصب 
ف���ي إح���دى أكب���ر ش���ركات 
التدقي���ق العالمي���ة، والتي 
عملت فيه���ا قرابة 27 عاًما، 
وأول بحرينية تحصل على 
قانوني  ش���هادة محاس���ب 
معتمد )CPA( من الواليات 

المتحدة. 

عن نف�سها وحياتها تقول �إلهام: در�ست يف مدر�سة �لعدوية �لبتد�ئية للبنات؛ 
ك���وين �أعي����ص يف منطق���ة �لق�سيبية. و�أم���ا �ملرحلة �لإعد�دي���ة، ففي مدر�سة 

�لق�سيبية. و�لثانوية مبدر�سة �حلورة للبنات.
�أم���ا عن در��ستي �جلامعية، فكنت قد ح�سلت على بعثة �إلى جامعة �لقاهرة، 
و كان �لأه���ل يرغب���ون يف در��ستي �لط���ب، ولكني خيبت �آماله���م؛ �إذ ف�سلت 

در��سة �لتجارة، ول�ست نادمة على ذلك. 

التخطي��ط ه��و م��ا يحقق 

النجاح واإلنجازات

ويف �لدر��سة، وعند عودتي �إلى �لبالد يف فرتة �ل�سيف، كنت مع باقي �لزمالء 
ن�سع���ى للعمل يف �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات، فح�سلت على فر�سة للعمل يف �ل�سيف 
يف �سرك���ة بتلكو »كيبل �أند و�يرل�ص« وحتديًد� يف ق�سم �لتخطيط، وكان ذلك يف 
�لع���ام 1979. تخرجت يف �لعام 1982، وعدت �إلى �لبحرين، وعملت يف �سركة 

»بر�ي�ص ووتر هاو�ص كوبرز.

وع���ن جتربة در��سته���ا يف �خلارج قالت: �أنتمي �إلى جي���ل يعترب ذهبيًّا، فبعثات 
�لطلبة يف ذلك �لوقت كانت لي�ست بالع�سر�ت، بل باملئات. كان 90 % من ركاب 
�لطائ���رة �لت���ي �سافرت على متنها �إلى �لقاهرة طالب���ا مبتعثني يف ذلك �لعام. 
و�إذ� مل تخني �لذ�كرة، كان عددهم 200 طالب وطالبة. و�جلميل �أنه حتى �لآن 
وبع���د مرور كل هذه �ل�سنو�ت، مازلنا نحن طلبة �لقاهرة يف تو��سل مع بع�سنا. 
كن���ا نحن - �لطلبة �لبحرينيني - �أثناء �لدر��سة يف �جلامعات �مل�سرية قريبني 
م���ن بع�سن���ا. وكنت �سمن �آخ���ر دفعة للدر��س���ة يف م�سر بع���د توقفها يف ذلك 
�لوق���ت؛ ب�سب���ب معاهدة �لتطبيع ب���ني م�سر و�إ�سر�ئيل �لت���ي يف �سوئها توقفت 
�لبعث���ات �إلى م�سر. �أثناء �لدر��سة يف �خلارج و�لبع���د عن �لبلد و�لأهل، يتعلم 
ا �لبنات، حيث يتعلمن  �ملرء �لعديد من �لأ�سياء �لتي ت�سقل �سخ�سيته خ�سو�سً
�أك���رث �لعتم���اد على �لنف����ص. �إن �لدر��س���ة يف �خلارج هي �لتجرب���ة �حلقيقية 

لالعتماد على �لنف�ص من �لنو�حي كافة. 

تعرفت على زوجي من خالل در��ستي �جلامعية يف م�سر، و�كت�سفنا �أننا ننتمي 
�إلى �ملنطقة ذ�تها �لتي نعي�ص فيها، وهي �ملنامة.

حتول���ت در��ستها �إلى �لتجارة بال�سدفة، ودخلت مهن���ة �ل�ست�سار�ت و�لتدقيق 
���ا بال�سدفة، و�ل�س���دف قد تخلق لالإن�س���ان مو�قع يف �حلياة،  و�ملحا�سب���ة �أي�سً

و�لتخطيط هو ما يحقق �لنجاح و�لإجناز�ت. 

مل يك���ن لديها �أية خط���ط للتوّجه �إلى جمال �ل�ست�س���ار�ت و�لتدقيق و�ملحا�سبة 
بع���د �لدر��سة �جلامعية، وعند تخرجها من �جلامع���ة كان �جلميع يطلب منها 

�لتوّجه �إلى �لقطاع �لعام؛ للعمل يف مهنة حكومية يف �إحدى �لوز�ر�ت. 

كم���ا تعتقد �إلهام �أنها �إن�سانة حالفه���ا �حلظ، ذ�كرًة ق�سة غريبة وقعت لها مع 

عودتها من �لقاهرة بعد �لتخرج، حيث بد�أت �لتفكري يف نوع �لعمل �لذي ميكن 
�أن تنخ���رط في���ه، و�قرتح عليها و�لده���ا �أن تتقدم للعمل يف �س���ركات �لتدقيق، 
وذك���ر لها ��سم �سركة »بر�ي�ص ووتر هاو����ص«. وخاطب و�لدها مدير �ل�سركة يف 
ذلك �لوقت، ولكن رّد عليه بقوله »�إن هذه �ملهنة يخت�ص بها �لرجال؛ لأنه عمل 

�سعب ومرهق«.

ولك���ن كانت �ملفاجاأة �أن و�لده���ا �أ�سّر عليها �أن تعمل يف هذ� �ملجال، و�أن تتمّيز 
به���ذه �ملهن���ة، و�أن ت�سبح رئي�سة �أك���رب �سركة عاملية يف �ملنطق���ة بهذ� �لقطاع، 
وكان ت�سجي���ع و�لدها وحتفيزه �سبًب���ا يف �إ�سر�رها على �لنجاح. وبالفعل قدمت 

�أور�قها للعمل يف �إحدى �سركات �لتدقيق �لعاملية يف �لعام 1982. 

كان���ت �إله���ام ترغب يف �لبتع���اث للدر��سة، ولكن �ل�سركة �لت���ي كانت تعمل بها 
مل تك���ن مقتنعة بذلك، وله���ذ� ف�سلت �أن تتحّول �إلى �سرك���ة عاملية �أخرى تعمل 
يف �ملج���ال نف�سه. وعندما ب���د�أ عملها، كانت �ملوظفة �لعربي���ة �لوحيدة هناك، 
�إذ �إن جمي���ع �ملوظفني م���ن �أوروبا، وكانت �لده�سة قد بد�أت على وجوههم، ومل 
تك���ن هناك ممانعة من قبلهم ل�ستكم���ال در��ساتها، ومن هنا ��ستمر عملها يف 
ه���ذه �ل�سركة �لعاملية مل���دة 27 عاًما، وح�سلت على زم���ام م�سوؤولية �ل�سركة يف 
�لبحرين، ثم مبنطقة �ل�سرق �لأو�سط، وهو �إجناز متكنت من حتقيقه، وحتقيق 

رغبة و�لدها. 

حتدثت �إلهام �أكرث عن عملها قائلًة: م�سى على عملي مع »بر�ي�ص ووتر هاو�ص« 
27 عاًم���ا، �إذ بد�أت حياتي �لعملية يف وقت مبك���ر، كان عمري �آنذ�ك 18 �سنة، 

وتزوج���ت وكان عمري 20 عاًما، وح�سلت على �لرتقي���ات �ملتتالية نظري �لعمل 
�ملتو��سل معه���م، وكنت ع�سًو� يف جمل�ص �إد�رة �ل�سركة ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط 

لفرتة طويلة. 

ا �أتنقل من بل���د �إلى �آخر.  كن���ت يف �سف���ر د�ئم طو�ل حيات���ي �لعملي���ة، �أ�سبوعيًّ
وكن���ت م�سوؤولة عن 22 بلًد�، ولهذ� فاإن موظف���ي »طري�ن �خلليج«، و»�خلطوط 
�لربيطاني���ة« كان���و� ي�ساهدونن���ي د�ئًما يف �سف���ر وعلى من �لطائ���ر�ت لدرجة 
�أنهم كانو� يعتق���دون �أنني كنت موظفة م�سوؤولة عن �لتاأكد من جودة �خلدمات 

�ملقدمة على من �لطائر�ت. 
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ضيفن���ا رجل األعم���ال رئيس مجلس 
إدارة مجموع���ة به���زاد التجارية عضو 
إبراهي���م  أحم���د  الش���ورى  مجل���س 
ه���و  أحم���د  مش���عل(.  )أب���و  به���زاد 
الس���ادس بي���ن إخوت���ه، وتعل���م من 
والده )رحمه اهلل( الكثير الس���يما حب 
الناس، وعمل بجد واجتهاد لتكوين 
نفس���ه من الصفر حت���ى أصبح رجل 
أعم���ال. بدأ مدرًس���ا للغ���ة اإلنجليزية 
قب���ل أن يلتح���ق بش���ركة »أوالك���و« 
للعمل مدي���ًرا لمبيع���ات المكيفات؛ 
الكتس���اب الخب���رة التجارية واالنطالق 
لتأس���يس مش���روعه الخ���اص، وه���و 
ش���ركة »إيالمس« للتجارة والمقاوالت 
التي أسس���ها قبل 43 عاًم���ا، ومنها 
انطل���ق وتوس���ع خليجًيا. ألّ���ف كتاًبا 
ع���ن تجربته النيابة بعنوان »مش���وار 
الس���نوات األرب���ع« ويس���عى لتوثي���ق 
تجربت���ه ف���ي مجل���س الش���ورى ف���ي 

كتاب جديد.

30 أكتوبر 2016

أحمد إبراهيم بهزاد
عملت مدرًسا مقابل 55 ديناًرا... وباكورة مشاريعي بدأت مطلع السبعينات

ول���د يف �لع���ام 1943 يف فريج �لفا�سل، حيث كانت ت�سك���ن معظم �لعو�ئل �لبحرينية ورجالت �لقت�ساد ورجالت �لدولة �لبارزين. بد�أ تعليمه يف �ملدر�سة �لغربية 
�لبتد�ئي���ة �لت���ي ت�سمى حالًيا مدر�سة �أبوبك���ر �ل�سديق، وكان �لدو�م �ملدر�سي على فرتت���ني �سباحية وم�سائية. عمل مدر�سا للغة �إجنليزي���ة منذ �لعام 1962 �إلى 
1967، ويف هذه �لفرتة كان يدّر�ص �للغة �لعربية ملوظفي �أحد �لبنوك �لأجانب، و�كت�سب �للغة �لإجنليزية عن طريق �حتكاكه بهم، ثم �لتحق بالعمل يف �سركة �أو�ل 

�خلليج �ل�سناعية )�أو�لكو( مدير� ملبيعات �ملكيفات ملدة 3 �سنو�ت و6 �أ�سهر؛ من �أجل �كت�ساب خربة جتارية و�لتعرف على �أكرب عدد من رجالت �لدولة و�لتجار 
قبل ��ستخر�ج �سجل جتاري؛ ب�سبب رغبته �لكبرية بالعمل يف جمال �لتجارة.

ث���م ��ستخرج �ل�سج���ل �لتجاري ل�سرك���ة �إيالم�ص �لع���ام 1973 و�فتتح متجًر� 
�سغرًي� يف منطقة �لق�سيبية م�ساحته 120 مرًت� مربًعا وبد�أ �لعمل مع موظف 
و�حد هندي �جلن�سي���ة، حيث كان ي�سغل وقتها منا�سب عدة يف �ل�سركة، فهو 
�ملدي���ر و�ملحا�سب وموظف �ملبيعات وزي���ارة �ملعار�ص يف �خلارج، �أما �ملوظف 
�لوحي���د يف �ملتجر فكان م�سوؤول عن �ملخ���ازن و�ملبيعات، و��ستمر بالعمل معه 

ملدة 40 عاًما قبل �أن يطلب �لتقاعد.
وكان ��سمه���ا يف �لأول �سرك���ة »�يالم�ص للكهرباء و�مليكاني���كا«، �إل �أن �سريكه 
ق���رر �لعودة لبلده �لأم و�ل�ستقر�ر فيها، وب�سبب عدم �متالكه �سهادة يف هذه 

�لتخ�س�سات �لهند�سية غرّي ن�ساط �ل�سركة �إلى مو�د �لبناء.
ومبح�ص �ل�سدفة وقع بني يديه كتالوج ل�سركة مر�زي للبالط، وتو��سل معها 
لطل���ب �أ�سع���ار �لبالط فتم تزوي���ده بالأ�سعار، ثم �لتقى مبن���دوب �آخر ي�سوق 
�لبالط �لإيطايل وعر�ص عليه �لتعاون معهم، وكانت �سركة حديثة �لتاأ�سي�ص، 
وق���ام بزي���ارة م�سنعهم يف �إيطاليا بع���د �أ�سبوع و�ح���د، وكان م�سنعا جديد� 
يتبع �سركة كبرية، وقرر �لبدء مع �سركة �أكرب حجًما، و�أثناء زيارته �جتمع مع 

مدير �لت�سدير يف �سركة مر�زي. 
���ا لبيع �لبالط يف �لعام 1973، ونظ���ر� لتو�سع �لأعمال دخل  ث���م �فتتح معر�سً
�ل�س���وق �لكويتي���ة يف �لع���ام 1986 حتى 1990 حني حدوث �لغ���زو �لعر�قي ثم 
قرر�خلروج، ويف �لعام 2000 �فتتح معر�سا يف �ل�سعودية، ثم يف �لعام 2006 
�فتت���ح معر�س���ا يف �أبوظب���ي، وكل �ملعار�ص تعم���ل يف نف�ص �لأن�سط���ة، �لإنارة 

و�لبالط و�لأدو�ت �ل�سحية و�لرخام و�ملطابخ.
وبعد �أن كرب �لأبناء و�أكملو� در��ستهم �جلامعية �لتحقو� بالعمل معه بال�سركة، 
بد�ية بابنه �لأكرب م�سعل يف �لعام 1996 ثم فو�ز بعد 4 �سنو�ت ثم حمد بعده 

ب� 4 �سنو�ت.

وعن تطور عامل �لبالط قال بهز�د: منذ بد�يات �ل�سبعينات كان هناك جتار 
يف �سوق �لإنارة و�لبالط �إل �أن عددهم كان حمدوًد�. ومرت �لبحرين بطفر�ت 
عمر�نية وبرزت بع�ص �ل�سركات �جلديدة لتلبي �حتياجات هذ� �ل�سوق، ومن 

هذه �ل�سركات بد�أت »�إيالم�ص«، وكانت جتربة موفقة يف بد�يتها.
حدث���ت طف���رة عمر�ني���ة ب���ني �لأع���و�م 1973 و1978، ومل �أكن �أمل���ك حينها 
ا من �أح���د �لأ�سدقاء لتخزين  خم���ازن ل�سرك���ة �إيالم�ص وكنت ��ستاأج���ر �أر�سً

�لب�سائع.

ويف �لع���ام 1978 حدثت فرتة �نكما�ص �قت�سادي وتوقف���ت �لعجلة �لعمر�نية 
لنحو 6 �سنو�ت ��ستطعنا فيها ترتيب �لأمور �لد�خلية وت�سييد خمازن �ل�سركة 

يف �لعام 1978.
ث���م ع���ادت بعد ذلك �لطفرة م���ن جديد مما �أوجد �حلاج���ة لدخول �سركات 
جديدة وبالتايل �زد�د �لطلب على عمليات �لبناء ومو�د �لبناء وحدث تناف�ص 

بني �ل�سركات يف �ل�سوق.

�أم����ا عن جتربت����ه يف �ملجل�����ص �لت�سريعي فق����ال: تر�سحت لالنتخاب����ات �لنيابية 
لل����دورة �لأولى بناء على �ق����رت�ح �أحد زمالئي، وبعد ��ست�س����ارة زوجتي و�أبنائي 
ق����ررت �لرت�سح وكنت �أطمح للح�سول على 70 % �إل �أنني فزت بن�سبة 86.9 %، 
وكانت ثالثة �أعلى ن�سبة. دخلنا �ملجل�ص وبد�أ �لعمل �لنيابي، وكان هديف �أن ياأخذ 
�لعم����ل يف جمل�ص �لنو�ب 50 % من وقتي �إل �أنن����ي �أثناء عملي يف جلنة �ل�سوؤون 
�خلارجية و�لدفاع و�لأمن �لوطني ملدة 4 �سنو�ت رئي�سا لها تقدمت بالعديد من 

�لقو�نني، وتقدمت وقتها �سخ�سًيا بقانون تنظيم عمل �جلمعيات �ل�سيا�سية.

فان�سغلت يف �ملجل�ص وكنت �أعمل يف �للجنة يومًيا من �ل�سباح حتى �ل�ساعة 4 
�أو 5 ع�سًر� على ح�ساب عملي �خلا�ص.

وق���ررت يف �لف�س���ل �لت�سريعي �لثاين ع���دم �لرت�سح؛ لأنن���ي �أ�سبحت �أق�سي 
معظ���م وقت���ي يف عمل �ملجل����ص، فا�سطررت �إل���ى جلب مدير ع���ام بريطاين 

لإد�رة �ل�سركة.
كم���ا قررت قبل �نتهاء فرتة عملي �لنيابية ع���دم �لرت�سح مرة �أخرى و�أعلنت 

�لأمر، وبعد �نتهاء هذه �لفرتة مت تعييني ع�سًو� مبجل�ص �ل�سورى.

قررت في الفصل التش��ريعي الثاني عدم 

الترش��ح ألنن��ي أصبح��ت أقض��ي معظ��م 

وقتي في عمل المجلس
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قال رئيس مجلس إدارة مجموعة 
إن  ش���اهين:  صق���ر  ش���اهين، 
ف���ي  عصف���ت  أزم���ات  زواب���ع/   3
المجموع���ة  ولك���ن  المؤسس���ة، 
الي���وم تس���ير ف���ي بح���ر ه���ادئ، 
واألم���ور اس���تقرت م���ن جديد، بل 
إن إدارة األزم���ات جعل���ت الش���ركة 
أكث���ر كف���اءة وصالب���ة. وأردف: أنا 
ربان س���فينة هذا الكي���ان، وأكبر 
تحد واجهن���ا أثناء األزم���ة المالية 
عندم���ا واجهنا عاصف���ة واحتمال 
ش���كلت  فيم���ا  الس���فينة  غ���رق 
األزمة السياسية في العالم 2011 
ضربة ثانية مع توقف العديد من 

المشاريع.
وأض���اف قائال: أما الضرب���ة الثالثة، 
فتمثل���ت في وفاة وال���دي، والتي 
فرضت إعادة تنظيم المؤسس���ة 

والعديد من اإلجراءات القانونية.

6 نوفمبر 2016

صقر شاهين
درست الثانوية في إنجلترا... والحياة كانت أشبه بالخدمة في الجيش

��ستح�س���ر �سقر ذكرياته �لدر��سية عندم���ا �لتحق مبدر�سة د�خلية يف �إجنلرت� 
لإنه���اء تعليمه �لثانوي، مبيًنا �أن تلك �لفرتة كانت �أقرب �إلى �لتعليم يف مدر�سة 
ع�سكري���ة، و�لطلب���ة جمبورون عل���ى �لنهو����ص يف �ل�ساعة �ل�5�سباح���ا، وتناول 
�لوجب���ات �لرئي�سة يج���ب �أن يتم وفق جدول حمدد، و�حلياة �أقرب �إلى �خلدمة 

يف �جلي�ص.

وق���ال ع���ن ن�ساأته: ن�س���اأت وترعرعت يف منطق���ة �لق�سيبي���ة، و�لتحقت باإحدى 
�ملد�ر�ص �ملوجودة بني ربوعها �إلى �أن قرر و�لدي �أن ير�سلني للتعليم يف مدر�سة 
د�خلية يف بريطانيا عندما كان عمري 13 �سنة وبقيت 4 �سنو�ت يف لندن، ومن ثم 
�نتقل���ت �إلى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية لدر��سة �لهند�سة �ل�سناعية، وح�سلت 
هن���اك على درجتي �لبكالوريو����ص و�ملاج�ستري يف دي�سمرب 1985. ق�سيت خارج 
�ململك���ة 12 عاما، ومل �أكن �أح�س���ر �إلى �لبحرين �سوى ف���رت�ت ق�سرية. �أ�س�ص 
�لو�لد )رحمه �هلل( موؤ�س�س���ة جمموعة �ساهني منذ �خلم�سينات، وكانت حتمل 
��س���م »�أولكو«، و�لتي عملت يف جمالت متعددة كاملق���اولت و�لتكييف، بل �متد 

ن�ساطها لتقدمي �خلدمات �لبحرية لل�سفن يف فرتة �ل�سبعينات.

ع���دت �إل���ى �لبحري���ن عندم���ا كان عم���ري 25 عاما و�خ���رتت �لعم���ل يف وز�رة 
�ل�سناع���ة و�لتجارة بقي���ادة �لوزير يو�سف �ل�سري�وي �آن���ذ�ك، وعينت يف �لعام 
1990 مدي���ر� لإد�رة �لتنمي���ة �ل�سناعية. جتربة �لعمل د�خ���ل �أروقتها متيزت 

باليجابية و�جلاذبية، �ل �أنني �خرتت لحقا ترك �لعمل يف �لقطاع �حلكومي.

�ن�سمم���ت �إل���ى �سركة �لو�ل���د يف �لع���ام 1999 ووجدت م�ساحة كب���رية للتغيري 
و�لتطوي���ر د�خلها، كما �ساهمت �لأج���و�ء �لنفتاحية و�لع�سر �لإ�سالحي �لذي 
د�سنه جاللة �مللك يف �لتحول �لإيجابي للموؤ�س�سة، ول يخفى على �أحد �لنتعا�سة 
و�لطف���رة �لقت�سادية يف 2006 - 2007 وجميع ه���ذه �لعو�مل قادت �إلى تعزيز 
و�سع �ملوؤ�س�سة لت�سبح و�حدة من �أبرز �ل�سركات �لنا�سطة يف مملكة �لبحرين. 
�أ�سفنا �لعديد من �لأن�سطة كرتكيب �أنظمة �لتكييف و�سيانتها، وباتت �ملوؤ�س�سة 
متار����ص �أن�سط���ة �أو�سع يف جم���ال �ملق���اولت و�لت�سطيبات، ونفذن���ا �لعديد من 
�مل�ساري���ع يف �ل�سن���و�ت �لأخ���رية، مت�سمن���ة �إج���ر�ء ت�سطيبات كامل���ة ملطاعم 
وحم���ال، ول �أغف���ل �لإ�سارة �إل���ى �إلغاء بع����ص �لأن�سطة »غ���ري �ملجدية«، فنحن 

حري�سون على �لتطوير �لد�ئم و�مل�ستمر.
�أجم���ل مر�ح���ل �لدر��س���ة ق�سيتها يف �لولي���ات �ملتحدة �أثن���اء �لبكالوريو�ص يف 

فلوري���د�، و�أروع �للحظات ع�ستها يف ولي���ة كاليفورنيا خالل در��سة �ملاج�ستري، 
كم���ا ل �أخفي ت���رددي للعودة للبحري���ن بعد هذه �لفرتة، وبخ���الف ذلك متاما 
كان���ت �حلياة �لدر��سي���ة يف �إجنلرت� �أقرب �إل���ى �لتعليم يف مدر�س���ة ع�سكرية، 
ونح���ن �لطلبة جمربون على �لنهو�ص م���ن �ل�ساعة �ل�5 �سباحا وتناول �لوجبات 
�لرئي�س���ة يجب �أن يتم وفق جدول حمدد �حلياة �أقرب �إلى �خلدمة يف �جلي�ص، 
و�خل���روج �أثناء �لأ�سبوع حمظور� متاما، ويقت�س���ر على ب�سع �ساعات يف عطلة 
�أو 5 �ساع���ات( تع���ودت �أن �أق�سيها برفقة �لزم���الء لتناول  نهاي���ة �لأ�سب���وع )4 
وجب���ة خفيفة �أو �لدخول �إلى �ل�سينما �أولعب »�لبولينغ« يف �لقرية �لتي تقع فيها 

�ملدر�سة.

ومتحدًثا عن و�لده ق���ال �سقر: و�لدي �ساهني )رحمه �هلل( رجل ع�سامي بنى 
نف�س���ه ذ�تي���ا، وعلى �لرغم م���ن عدم ح�سوله عل���ى تعليم ر�سم���ي �إل �أنه متيز 
بال���ذكاء و�لقدرة �ملمتازة على �إد�رة �لعمل. عم���ل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
مبج���ال �ملقاولت �لب�سيطة ومن ثم عاد ليفتت���ح م�سنعا لإنتاج �لبالط ومن ثم 
�نتق���ل �إلى تاأ�سي�ص �سركة مقاولت، ثم �أ�س����ص �أول م�سنع للمكيفات يف منطقة 

�ل�سرق �لو�سط.

 و�لدي كان ر�ئًد� بدخوله �لعديد من �ملجالت �ل�سناعية �جلديدة على م�ستوى 
�لبحري���ن و�ملنطقة، و�أعتربه قدوة ومل يكن جم���رد �أب، بل كان �سديقا مقربا، 
عالقتن���ا �أ�سحت �أق���رب بعد �أن �أ�س�سن���ا �ملجموعة »�ساهني ق���روب« و�سد�قتنا 
�س���ارت �أقوى قب���ل �أن يتوفى يف �لع���ام 2012، وكنت مبثاب���ة �مل�ست�سار بالن�سبة 

�إليه، فلم يكن يتخذ قر�ًر� رئي�ًسا دون �لت�ساور معي.

وال��دي كان رائًدا بدخول��ه مجاالت صناعية 

جديدة على مستوى البحرين والمنطقة 

وأعتبره قدوة
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فؤاد شويطر
صناعة الحلوى مرتبطة باسم البحرين

ملك »الحلوى البحرينية«، الذي نجح في 
إيصال اس���م المملكة إل���ى كل الدول، 
حي���ث ارتبط بالحل���وى الش���عبية، فقد 
عم���ل في صناع���ة الحلوى من���ذ صغره 
م���ع وال���ده )رحمه اهلل( ال���ذي تعلم منه 
الكثير. وبس���بب حب���ه وتعلق���ه بهذه 
الصناعة لم يلتحق بالدراسة الجامعية 
عل���ى غ���رار إخوت���ه. وكان���ت عائلت���ه قد 
ب���دأت ف���ي صناع���ة الحلوى من���ذ العام 
1856؛ ليت���م فتح أول متجر للعائلة في 

العام 1920.
ف���ؤاد ش���ويطر، ش���غل  األعم���ال  رج���ل 
عضوي���ة لجنة الس���وق القديم���ة بغرفة 
البحري���ن، وع���دد م���ن  تج���ارة وصناع���ة 
اللجان الشعبية لتطوير سوق المحرق، 
وحص���ل بفض���ل جهوده المق���درة على 
الجوائ���ز وال���دروع محلًي���ا  العدي���د م���ن 

وخليجًيا وعالمًيا.

ع���ن نف�سه حتدث فوؤ�د �سويطر قائاًل: ن�س���اأت يف فريج �لبنائني يف �ملحرق، �لذي ميتاز بالأخوة و�ملحبة، وقد 
ترعرع���ت يف كنف عائلة تر�ثية مهنتها �سناعة �حللوى باملن���زل يف �لفرتة �ل�ستوية؛ لأن خالل فرتة �ل�سيف 

يتم دخول �لبحر للغو�ص.
كنت �لأ�سغر بني �إخوتي، و�رتبطت كثرًي� مبهنة �سناعة �حللوى، ور�أيت و�لدّي يطبخان �حللوى على »�لتنور« 
يف �ملنزل، ففي تلك �لفرتة كانت �سناعة �حللوى تتم ملنا�سبات �لأعر��ص و�لأعياد، �إل �أن و�لدي )رحمه �هلل( 

ر�أى �أن هذه �ل�سناعة حتقق ربحية فقام بتطويرها.

در�س���ت �ملرحل���ة �لبتد�ئية يف مدر�س���ة �أبوعبيدة، ثم يف مدر�س���ة عبد�لرحمن 
�لنا�سر �لإعد�دية، و�أخرًي� يف مدر�سة �لهد�ية �خلليفية �لثانوية. رف�ست �إكمال 
در��ست���ي يف �خلارج؛ لأنني كن���ت مرتبًطا بو�لدي ومهن���ة �سناعة �حللوى على 
�لرغ���م من �إحل���اح و�لدي �ل�سديد عليَّ لإكمال �لدر��س���ة؛ لأن كل �إخوتي �أكملو� 

در��ستهم يف �خلارج.
 

 عم���ل فوؤ�د منذ �سغره مع و�لده يف �سناعة �حللوى، �إل �أنه بد�أ فعلًيا منذ �لعام 
1976 �لإ�سر�ف على �سناعة �حللوى وت�سنيعها.

وب���د�أت تل���ك �ملهنة ت���ز�ول يف �لبحرين بالع���ام 1856، وهي نف����ص �لفرتة �لتي 
ب���د�أت فيها عائل���ة �سويطر، �لتي متكنت م���ن هذه �ملهنة وطورته���ا، كما عملت 

عو�ئل �أخرى يف �سناعة �حللوى لكنها توقفت مثل عائلة �لزيرة.

��ستم���ر مع و�ل���ده )رحمه �هلل( يف تطوي���ر مهنة �سناعة �حلل���وى �لتي �سهدت 
تغ���ري� كب���رًي�، وكانت حم�س���ورة على �لبحري���ن، ثم تطورت وو�سل���ت �إلى دول 

�خلليج و�لوطن �لعربي.

ويتم �لآن بح���ث تطوير مهنة �سناعة �حللوى وجل���ب م�سانع لت�سنيع منتجات 
غ���ري �حلل���وى �لتقليدية �ل�سعبية مث���ل �ل�سوكولته و�لآي�سك���رمي، وياأمل فوؤ�د �أن 
���ا �أن �ملهنة  يكم���ل ولد�ه �مل�س���و�ر يف �ملهنة، وهما يعم���الن معه حالًيا، خ�سو�سً
مرتبط���ة �رتباًط���ا كب���رًي� بال���رت�ث �لبحريني وتاريخ���ه، ولذلك مت���ت ت�سمية 
�حللوى ب� »�سوغة �لبحرين« و�أ�سبح �لزو�ر �لذين ياأتون �إلى �لبحرين ي�سرتونها 

ويقدموها هدية.
 

وع���ن عمل عائلة �سويطر ومتاجرهم �ملنت�س���رة يف مملكة �لبحرين وكذلك عن 
�حلل���وى عموما يقول فوؤ�د: بد�أت �لعم���ل يف �سناعة �حللوى يف �ملنزل، ومت فتح 
�أول متجر يف �لعام 1920، ثم تطور �لعمل و�أ�سبحنا منلك �لآن 10 �أفرع منت�سرة 
يف �ململك���ة، كما لدين���ا وكالء يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي ي�سرتون �حللوى 
ب�س���كل �سبه يومي، و�سنوًيا ي���زد�د �لإقبال على �حللوى، �لت���ي طورنا �سناعتها 
و�أدخلن���ا عليها �لعديد من �ملنتج���ات؛ لت�سبح باأنو�ع و�أ�س���كال متنوعة، وحالًيا 

يوجد نحو 24 �سنًفا من �حللوى؛ بهدف جذب زبائن �أكرث وتنويع �خليار�ت. ول 
يوج���د مناف�ص حللويات ح�سني حممد �سويطر، �إذ حافظنا على �سناعة �حللوى 
�أًبا ع���ن جد �إلى �أن و�سلت له���ذ� �مل�ستوى، و�أ�سبحت �سناع���ة �حللوى مرتبطة 

بالبحرين وعائلة �سويطر.

وت�ستغ���رق �سناع���ة �حلل���وى ما ب���ني 20 و30 دقيق���ة حالًي���ا، وكان �إعد�دها يف 
�ل�ساب���ق ي�ستغرق �ساعت���ني؛ لأنها تطبخ على نار هادئة على �حلطب، وكان �سعر 
»ربع���ة �حللوى« �لتي تعادل كيلوين ن�س���ف ربية )50 فل�ًسا(، و�لآن كيلو �حللوى 

يباع ب� 6 دنانري؛ ب�سبب �رتفاع مكوناتها بن�سبة 1000 %.
 

و�ساركن���ا �سويطر عن ر�أيه يف قطاع �لتجزئة وتط���وره عما كان عليه يف �ل�سابق 
قائ���ال: يوجد فرق كبري ج���ًد�، ففي �ل�سابق مل يكن هنالك قطاع جتزئة كما هو 
�لآن، و�ملبيعات �لآن باآلف �لدنانري وت�سل �إلى �ملاليني، وكان يكفيني بيع حلوى 
مببل���غ 20 دين���ار� يوًما، �أما �لآن فاإن معدل �ملبيع���ات يف حلويات �سويطر يبلغ 5 
�آلف دينار يومًيا. كما �سهد عدد �لعمال زيادة من 4 عمال يف �لعام 1976 �إلى 

�أن و�سل �إلى 120 عامال.

وكذل���ك فاإن كمي���ات �حللوى �لتي يتم طبخه���ا �رتفعت، �إذ كان يت���م �إعد�د ما 
ب���ني طبخة وطبختني من �حللوى، �أما حالًيا فيتم �إعد�د ما بني 20 و 30 طبخة 

يومًيا يف كل متجر.

كان يكفين��ي بي��ع حل��وى 

بمبلغ 20 دينارا يومًيا
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هدى صنقور
تعملت من والدي احترام الذات ومحبة الوطن

واح���دة م���ن س���يدات األعم���ال 
ام���رأة  أول  وتعتب���ر  الناجح���ة، 
تدخل مجال دراس���ة الهندسة 
في كلية الخليج الصناعية في 
مملك���ة البحري���ن. نفذت عددا 
من المش���اريع محليا وخليجية 
وعالمي���ة. هي س���يدة األعمال 
الدولية«  »فين���وس  مؤسس���ة 
ومقره���ا البحري���ن والش���ريكة 
ف���ي ش���ركة »أصي���ل« ومقرها 
لن���دن، ه���دى حمي���د صنق���ور 
الدكت���وراه  عل���ى  الحاصل���ة 

الفخرية.

 عين���ت �سف���رية للنو�ي���ا �حل�سن���ة يف 
�لقت�س���اد و�لتنمي���ة م���ن �لأكادميية 
�مللكية �لتابعة لالأمم �ملتحدة، وممثلة 
نادي ليفرب���ول يف �لبحري���ن، �إ�سافة 
�إلى نيلها تكرمي جاللة �مللك لل�سركات 

�ملميزة لنجاح موؤ�س�ساتها عاملًيا.

ع���ن حياتها تقول هدى:  يعترب و�ل���دي من �أو�ئل �ملحام���ني يف مملكة �لبحرين 
وكان حري�س���ا على تربيتنا تربية قوية غنية بالعلم و�لثقافة. تعلمت من و�لدي 
)رحم���ه �هلل( �ل�سعر و�لأدب و�لف���ن و�حرت�م �لذ�ت وحمب���ة �لأر�ص و�لوطن، 
وكن���ت �أول �مر�أة تدخ���ل جمال در��سة �لهند�سة يف كلي���ة �خلليج �ل�سناعية يف 

�لبحرين .
 وزرت مبن���ى �لفاتي���كان يف روم���ا باإيطالي���ا فع�سق���ت �لفن �لإيط���ايل ودر�ست 
تخ�س�ص فن مايكل �إجنلو يف فلورن�سا، ويف فرن�سا در�ست هند�سة �لديكور، ويف 
فيينا نلت تخ�س�ص �أثاث خمترب�ت، كما �سنحت يل �لفر�سة للتدريب يف مكتب 
�لكوي���ت �لفني �لذي كان نقط���ة �نطالق كبرية وتغيري يف جمرى حياتي �لعملية 
بع���د �أن منحت �لفر�سة للعم���ل يف �لعديد من �مل�ساري���ع، �إذ قمت بعمل جد�ول 
�لكمي���ات و�ختي���ار �لأث���اث و�لأل���و�ن ل� 16 مدر�س���ة من مد�ر����ص وز�رة �لرتبية 
و�لتعلي���م يف �لبحري���ن، ول���� 6 مر�كز �سحي���ة، وم�ست�سفى جدحف����ص للولدة، 

و�سكن رفيدة للممر�سات يف �لبحرين.

�أول �سن���ة عم���ل �عتربتها مبثاب���ة �متحان؛ لأنن���ي تعر�ست خالله���ا للكثري من 
�لتحدي���ات و�مل�ساعب مالًيا وعملًي���ا، �إلى �أن جاءتني �لفر�س���ة لتاأثيث وتنفيذ 
ديك���ور 6 �أجنحة ملل���وك ووزر�ء وتنفي���ذ 34 جناًحا لوزر�ء خارجي���ة ووفود �إلى 
فندق �ل�سري�تون؛ مبنا�سبة قمة عقدت �آنذ�ك يف �لبحرين، جنحت يف �مل�سروع 

وكانت بد�ية �لنطالقة �لعاملية.
يف �لع���ام 1996 كن���ت �ملهند�س���ة �مل�سرفة و�ملنف���ذة لأول معر����ص لدول جمل�ص 
�لتعاون �خلليجي وبريطانيا يف لندن. بعدها �فتتحت موؤ�س�سة »فينو�ص �نرتيرز 
�إنرتنا�سيونال« يف لندن، ث���م �أ�سبحت �سريكة يف �سركة �أ�سيل للهند�سة �لعاملية 

ومقرها لندن يف �ململكة �ملتحدة.
وعن جتاربه���ا يف �لكتابة تقول �سنقور: كانت �أول جتربة يل يف �لتاأليف لإعد�د 
كت���اب عن �لو�لد )رحم���ه �هلل( يحمل ��س���م »حميد �سنقور.. ر�سال���ة ومبد�أ«، 
ويتح���دث ه���ذ� �لكتاب عن �سريت���ه �لعملية و�ملهني���ة و�لوطني���ة، و�إ�سهاماته يف 
�ملجتم���ع. �خ���رتت ه���ذ� �ل�سم �إمياًن���ا ويقيًنا ب���اأن �هلل �سبحان���ه وتعالى خلقنا 
لتق���دمي ر�سال���ة، وهذه �لر�سال���ة �إن بنيت على مبد�أ فرب�أيي �ستظ���ل خالدة، �أنا 
عل���ى يقني ب���اأن و�لدي قدم ر�سالة مبنية على مبد�أ ولذلك ظل ��سمه خالًد� لأنه 
كان رج���ل مبد�أ، كما �أنني ب�س���دد �إ�سد�ر كتاب جديد يحم���ل عنو�ن »�لزنبقة 
�ل�سم���ر�ء« عن �أختي �ملرحومة �سهام �لت���ي لها �إ�سهامات كبرية يف كتابة �ل�سعر 

و�لق�س�ص.

و�لتقيت رئي�سة بريطانيا �ل�سابقة مارغريت تات�سر حني كنت �ملهند�سة �مل�سرفة 
و�ملنفذة ملعر�ص دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي وبريطانيا يف لندن بالعام 1996، 
ويومه���ا �فتتحت مارغريت تات�سر �ملعر�ص و�أبدت رغبتها يف �لتعرف على�لفتاة 
ا  �لت���ي نظم���ت �ملعر�ص، ومن وقتها �أ�سبحت على عالق���ة وطيدة معها خ�سو�سً
�أنها كانت ت�سجع �أي �مر�أة لديها طموح وقوة �سخ�سية، وعندما �أ�سدرْت كتابها 

�أهدتني �أول ن�سخه منه.

توؤم���ن هدى �سنق���ور بحكمة »كن على حذر من �لك���رمي �إذ� �أهنته، ومن �لعاقل 
�إذ� �أحرجته، ومن للئيم �إذ� �أكرمته، ومن �لأحمق �إذ� مازحته، ومن �لفاجر �إذ� 
عا�سرته، و�إين ذقت �لطيبات كلها فلم �أجد �أطيب من �لعافية، وذقت �ملر�ر�ت 
كله���ا فلم �أجد �أّمر م���ن �حلاجة للنا�ص، ونقلت �حلديد و�ل�سخر فلم �أجد �أثقل 
من �لّدين، و�علم �أن �لدهر يومان، يوٌم لك ويوٌم عليك، �إن كان لك فال تبطر، 

و�إن كان عليك فا�سرب، فكالهما �سينح�سر«.

وع���ن �جلو�ئز �لتي ح�سلت عليها تقول هدى: ح�سلت على تكرمي جاللة �مللك 
لل�س���ركات �ملميزة عن موؤ�س�س���ة فينو�ص �لتي جنحت عاملًي���ا، �إ�سافة حل�سويل 
على �لدكتور�ه �لفخرية، وتعييني �سفرية للنو�يا �حل�سنة يف �لقت�ساد و�لتنمية 
من �لأكادميية �مللكية �لتابعة لالأمم �ملتحدة، كما ح�سلت »فينو�ص« على جائزة 
�لنجاح���ني يف ل�ص فيغا�ص يف 2015، وبع���د م�ساركتي يف موؤمتر لالأمم �ملتحدة 
بالرب�زي���ل ُزرع���ت �سج���رة حتمل ��سم���ي يف �لع���ام 2005 يف حديق���ة �ل�سالم، 
وح�سلت على جائزة �أف�سل موؤ�س�سة هند�سية �ساملة يف 2012، ومت ت�سليمها لنا 

يف فندق �أتالنت�ص دبي، وهي جائزة عاملية.

ب  كتا في  ختي  أ ى  كر ذ خلد  سأ

لدورها  السمراء”  “الزنبقة  بعنوان 

والقصص الشعر  في 
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عبداهلل أحمد منصور
زمالئي قاوموا فكرتي في تطوير إجراءات السجالت التجارية

ال تفارق االبتس���امة محياه، وال يخلو حديثه من التف���اؤل، تمتزج أحاديثه دائًما بالحكايات، 
إنه وكيل وزارة الصناعة والتجارة لش���ؤون التجار الس���ابق عبداهلل أحمد منصور آل رضي 

المعروف ب� »أبوحسين«.

يقول عب���د�هلل عن نف�سه وحياته: ولدت يف منطق���ة �ل�سناب�ص لعائلة مز�رعني، 
حيث كانت �لبحرين م�سهورة �سابًقا بهذه �ملهنة. �أما بالن�سبة للدر��سة فلم تكن 
�ملد�ر����ص منت�س���رة كم���ا �لآن، وكان كثري من �أبناء �لقرى يذهب���ون �إلى مدر�سة 
�خلمي����ص �لبتد�ئي���ة، وكن���ت و�حًد� منه���م، ثم �نتقل���ت مبا�سرة �إل���ى �ملرحلة 
�لثانوي���ة، �إذ مل تك���ن هن���اك مرحلة �إعد�دي���ة، وبعد �أن تخرج���ت منها ذهبت 
�إل���ى �لعر�ق و�سوري���ا بحًثا عن �لدر��سة �جلامعية. باآخ���ر �ملطاف كانت �لعر�ق 
حمطة لدر��سة �لعلوم �لزر�عية يف جامعة بغد�د. بعد �نتهاء �لدر��سة عدت �إلى 
�لبحرين و�لتحق���ت بد�ئرة �لزر�عة يف �لبديع مهند�سا زر�عيا، وو��سلت عملي 
ا  �أثناء �لدر��سة فح�سل���ت على دبلوما يف �لتعليم �لوظيفي من �ليون�سكو، و�أي�سً
ماج�ست���ري يف علوم �لنب���ات �لتطبيقية من جامعة لندن، ث���م �سافرت يف �إجازة 
در��س���ة طويلة �إل���ى �لوليات �ملتح���دة �لأمريكية ح�سلت فيها عل���ى �ملاج�ستري 

و�لدكتور�ه يف �لقت�ساد �ملايل و�لقيا�سي.

وك���وين �أحمل �سه���ادة يف �لقت�س���اد فاإن فر�ص وجم���الت �لعمل �أك���رث و�أو�سع 
�س���و�ء يف �لقطاع �لعام �أو �خلا�ص. وحني رجعت �إل���ى �لبحرين يف �لعام 1986 
كان���ت �إد�رة �لزر�ع���ة ق���د تط���ورت و�كتمل كادره���ا ول وجود لوظيف���ة �ساغرة 
تنا�سب تخ�س�سي و�لدرجة �لوظيفية �لتي كنت عليها، لذ� �نتقلت �إلى �جلانب 

�لتجاري يف �لوز�رة، حيث مت تعييني مديًر� لإد�رة �لتجارة و�سوؤون �ل�سركات.
كان طموح���ي �أن �أط���ور �لأ�سلوب �لروتيني �ملتبع، بحي���ث يتم �لرتقاء باخلدمة 
م���ن ناحي���ة �لوقت و�لنوعي���ة عن طريق �لأمتت���ة وحتويل �ملعام���الت من ورقية 
�إل���ى �إلكرتونية، وكان ذلك يحتاج �إلى هند�سة �لإج���ر�ء�ت من �لألف �إلى �لياء 

وتطويرها؛ لتكون مدة �لنتظار �أقل ما ميكن.

وي�سي���ف عبد�هلل ع���ن طريقة �لتطوي���ر: يف �لبد�ية ح�سرن���ا كل �ل�سرت�طات 
و�ملتطلب���ات للح�سول على �أي ترخي�ص وت�سميم برنامج �آيل للبت يف �لطلبات 
بن���اًء على هذه �ملعايري، ثم حاولنا ف���ك �لرتباط مع �جلهات �لر�سمية �لأخرى 
بحيث يتم �لبت يف �لطلب وفق متطلبات وز�رة �لتجارة ويعطى ترخي�ص مبدئي 
ويطلب من �ساحب �لطلب مر�جعة �جلهات �لر�سمية �ملطلوب مو�فقتها بنف�سه؛ 
ل�ستكمال �إجر�ء�تها، ول ي�سدر �لرتخي�ص �لنهائي �إل بعد �أن ن�ستلم مو�فقات 
�جله���ات �ملعني���ة �لأخرى، ومبج���رد �إدخ���ال �لبيانات يف �حلا�س���ب �لآيل تكون 
�لإجاب���ة بالقبول و�لرف����ص و�سبب �لرف�ص. قوبلت �لفك���رة يف �لبد�ية مبقاومة 
�سدي���دة من بع�ص زمالئي من روؤ�ساء �لأق�س���ام، �إذ مل ي�ستوعبو� فكرة �ملو�فقة 
عل���ى �لرتخي�ص يف �لوق���ت نف�سه، بينم���ا كان �لأمر يتطلب �سه���ًر� يف �ل�سابق، 
ا عدم تقبل ومقاومة من بع�ص �جلهات �لر�سمية �لأخرى، �إذ  وكان هن���اك �أي�سً
وج���دو� �أنف�سهم وجًها لوجه �أمام �ملر�جعني بعد �أن كانت �لوز�رة تقوم بالكتابة 

لهم ورقًيا وتنتظر ردهم.

المتب��ع  الروتين��ي  األس��لوب  تطوي��ر  طموح��ي  كان 

واالرتقاء بالخدمة من ناحي��ة الوقت والنوعية بتحويل 

المعامالت من ورقية إلى إلكترونية

ويف خ�سم �ملحاولت و�ملقاومات �ملختلفة جاءنا وزير �لتجارة �آنذ�ك علي �ل�سالح بطموحه بالرتقاء بالوز�رة 
وتطويره���ا، وكان يل �سرف تويل من�سب وكيل �لوز�رة مما يعني ح�سويل على �سالحية �أكرب لتنفيذ خطط 
�لتطوير، فكانت �لبد�ية �لربط مع �جلهات �ملعنية و�ل�ستغناء عن �ملر��سالت �لورقيه، ثم و�سع �سقف زمني 
لتلق���ي �لرد، بعدها �نبثقت فكرة جتميع هذه �جلهات يف مكان و�ح���د، فبد�أنا تنفيذ م�سروع مركز �لبحرين 

للم�ستثمرين يف جممع �ل�سيف.

عبد�هلل من�سور حمب لل�سعر، ويقول عن جتربته يف �ملجال �ل�سعري: كنت �أكتب بيني وبني نف�سي يف منا�سبات 
معينة، ولكن مل تكن عندي �لرغبة �أو �جلر�أة �أوحتى �لوقت لذلك، ومع بد�ية �لتقاعد وجدت �لوقت و�سمعت 

�لإطر�ء من زمالئي مما �سجعني على �ل�ستمر�ر.
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جميل وفا
حفر الصخر ليصبح عمالق السفر والطيران

رج���ل أعمال له خبرة في قطاع الطيران، 
ول���ه  والمع���ارض،  الس���ياحة  وصناع���ة 
مؤث���رة  إيجابي���ة  ولمس���ات  إس���هامات 
ف���ي االقتص���اد المحل���ي، إذ ط���رح فكرة 
ل���ه  وكان  الريجنس���ي،  فن���دق  إنش���اء 
دور كبي���ر ف���ي تطوي���ر مط���ار البحري���ن 
الدول���ي، وعم���ل جاهدا لجذب ش���ركات 
طي���ران عالمي���ة التخ���اذ مط���ار البحرين 
محطة رئيسة ضمن خطوطها. تواضع 
وبس���اطة »أبو رم���زي« أثريا اللق���اء، وهو 
الذي اس���تمر ف���ي تأكيد أهمي���ة تدريب 
وتأهي���ل البحرينيي���ن لتول���ي المناصب 
الت���ي يش���غلها األجان���ب. ويحتفظ في 
مكتب���ة بمقتطف���ات صحافي���ة نش���رت 
عن���ه ويجمعه���ا ف���ي 41 كتيب���ا، إضافة 
إلى إعداده مذك���رات على مدى 42 عاما 
توث���ق مواعيد اجتماعات عمله. هو رجل 
األعمال البحريني المؤس���س والشريك 
في مجموعة »يونيتاك« جميل أمين وفا 

آل الحسيني »أبو رمزي«.

يتح���دث وف���ا عن بد�يات م�س���و�ر عمله ويق���ول: يف �أو�خر �لأربعين���ات �لتحقت 
بعائلت���ي يف �لكوي���ت باحًثا عن وظيفة توف���ر يل �لعي�ص �لك���رمي. و�أثناء مروري 
مبط���ار بريوت �ل���دويل قابلت �ملحام���ي �ملرحوم حنا ع�سف���ور �لذي طلب مني 
ت�سلي���م ر�سال���ة �سخ�سية للمرحوم يو�س���ف �أحمد �لغامن وهو م���ن �ل�سخ�سيات 
�ملهم���ة، ونتج ع���ن ذلك ح�سويل على وظيفة »كاتب طباع���ة وم�ساعد �سكرتري« 
يف مكتب حنا ع�سفور �إ�سافة �إلى عملي م�سوؤوًل عن بد�لة �ل�سركة، وكان ر�تبي 

300 روبية.

ويف �أق���ل م���ن عام، نقلت �إل���ى مكتب �سفريات �لغ���امن، �لتي كان���ت وكياًل عاًما 
للط���ري�ن �لربيطاين )BOAC(، ونتيجة لعملي �ل���دوؤوب وجهدي �ملتو��سل مت 
ترقيتي �إلى من�سب �ملدير �لعام ل�سفريات �لغامن، وبقيت �أعمل يف �لكويت على 
مدى 10 �سنو�ت كان �لتنقل و�ل�سفر فيها �سعًبا؛ ب�سبب عدم حملي جو�ز �سفر، 
ونتيج���ة لنجاحي باحل�س���ول على وكال���ة �سركة ط���ري�ن »PanAm« �أنعم علّي 
رئي����ص �لأمن �لعام و�جلو�ز�ت و�لهجرة �آنذ�ك �ملرحوم �ل�سيخ عبد�هلل �ملبارك 

�ل�سباح باجلن�سية �لكويتية. 

يف �لع���ام 1975 �س���در �أمر حكوم���ي بتعريب طري�ن �خللي���ج يف �لبحرين، ومت 
تعييني يف من�سب �ملدير �لعام للمبيعات يف �ل�سركة، حيث عملت لفرتة وجيزة 
ج���ًد�، ثم ب���د�أت �لت�س���الت مع �ملرح���وم �ل�سيخ حمم���د بن خليف���ة �آل خليفة 
لتاأ�سي����ص �سرك���ة جتارية »يونيت���اك« بال�سر�ك���ة معه ومع �سكرت���ريه �ل�سخ�سي 

ح�سني جناحي بح�س�ص مت�ساوية.

وح�سل���ت على �جلن�سية �لبحرينية يف �لعام 1973 بع���د �أن قدمت طلًبا ر�سمًيا 
للتن���ازل عن �جلن�سية �لكويتية مبح�ص �إر�دتي، وبد�أت م�سريتي �ملهنية مو�طنا 

بحرينيا من خالل تاأ�سي�ص جمموعة �سركات �ليونيتاك.

و�أ�س���اف جميل وف���ا عن تطور �أعمال���ه يف �ململكة: بد�أت �لأعم���ال يف �لبحرين 
بوكال���ة �سركة طري�ن، ثم �أن�ساأت �سركة »�سمنت« �لأملانية حمطة كهرباء بطاقة 
250 ميغاو�ت يف �لرفاع، و�لتي كنا وكالءها، �إلى جانب �لعمل يف جمال �لأغذية 

و�ل�سريفة، كما كنت �أحد �ملوؤ�س�سني يف �سركة خدمات مطار �لبحرين »با�ص«.
من �أبرز ما �أجنزته هو طرحي فكرة �إن�ساء فندق �لريجن�سي ذي �خلم�ص جنوم، 
و�لذي �أع���ده �بني �لأول، وتو��سل���ت مع �سركات فرن�سي���ة و�أمريكية و�إجنليزية 
لتموي���ل �مل�س���روع، كان �أف�سلها عر�ص �ل�سركة �لفرن�سي���ة. �أما م�سروعي �لثاين 
فه���و �إن�ساء مبن���ى »يونيتاك« خالل 11 �سه���ًر�، ويعترب �أول مبن���ى من �لأملنيوم 

ي�سي���د يف مملكة �لبحرين، وكذل���ك قمت بامل�ساركة يف �إن�س���اء �لنادي �لبحري 
ونادي �لغولف ونادي �سكال.

كم���ا ت�سلم���ت رئا�سة جلنة �لآب���اء و�لأ�ساتذة لفرتة 7 �سن���و�ت ملدر�سة �لبحرين 
�لأمريكية �لدولية، وخاللها �سافرت م���ع �لوفد �لر�سمي �إلى و��سنطن ل�ستالم 
»درع �لكف���اءة �ملميز للتعليم« من وزير �لرتبية �لأمريك���ي وليام بينيت بح�سور 
رئي����ص �جلمهورية �لأمريكية �آنذ�ك رونالد ريفان يف حديقة �لبيت �لأبي�ص، �إذ 
�س���ارك يف هذ� �حلفل �ملهم �أكرث من 40 ممثاًل ع���ن �ملد�ر�ص �لأمريكية خارج 

نطاق �لوليات �ملتحدة.

وكنت �أول رئي�ص جلمعية وكالء �ل�سفر و�ل�سياحة �لبحرينية، ثم �أ�س�ست جمعية 
�لفن���ادق ذ�ت �خلم�ص جنوم �لبحرينية وجلب���ت �جلمعية �لدولية لالإعالن �إلى 

�لبحرين؛ لي�سبح �أول رئي�ص لها وزير �لإعالم �ملرحوم طارق �ملوؤيد.

و�قتب�س���ت فك���رة تنظيم معر�ص لل�سف���ر و�ل�سياحة من ويل �لعه���د نائب �لقائد 
�لأعلى �لنائب �لأول لرئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان 

بن حمد �آل خليفة �لذي �قرتح �أن يقام معر�ص �سياحي يف مملكة �لبحرين.

�أذك���ر �أن �سع���ار �ملعر�ص كان »�لع���امل يف �سيافة �لبحري���ن«، ومت �لرتويج لهذ� 
�ل�سع���ار حملًيا ودولًيا، ولقى جناًحا لفًتا يف �لعديد من دول �لعامل مما �ساهم 

يف جناح �ملعر�ص وحجم �مل�ساهمة فيه.

�إ�ساف���ة �إل���ى ذل���ك �أن�ساأنا قن���اة �أطل�ص �ل�سياحي���ة يف �لبحري���ن و�سجعني على 
تاأ�سي�سها �سمو �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة، وبعد �لعمل على تاأ�سي�سها ملدة 
ع���ام كامل و�حل�س���ول على �ملو�فقة �لر�سمية من وز�رة �س���وؤون �لإعالم وتعيني 
12 موظًف���ا، �أخطرين وزي���ر �لإعالم �لأ�سبق حمم���د عبد�لغفار بتوقف �ملحطة 

قبل �نطالقها.

اقتبست فكرة تنظيم معرض للسفر 

والسياحة من سمو ولي العهد
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ول���د يف �ملح���رق �لع���ام 1967، ودر����ص يف مدر�س���ة عم���ر ب���ن �خلطاب 
وبعده���ا يف مدر�س���ة �لهد�ي���ة �خلليفي���ة، و�أكم���ل در��ست���ه �جلامعية يف 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف ولية �و�سن وحتديد� يف مدينة تك�سا�ص، 
وتخ�س����ص يف »ت�سويق وعلوم �لكمبيوتر« مل���دة 4 �سنو�ت ون�سف �ل�سنة 

وتخرج �لعام 1991.
ويب���دو �أن �أ�ست���اذه ملادة �للغ���ة �لإجنليزية يف مدر�س���ة �لهد�ية �خلليفية 
كان لدي���ه حد�ص باأنه �سيكمل در��سته �جلامعي���ة يف �أمريكا. كان �أ�ستاذ 
�أ�سرف ي�سجعه د�ئما لتعل���م �للغة بقوله �إنه �سيكمل در��سته يف �خلارج، 
ولكن���ه مل يتقب���ل �ملو�سوع. ويف �آخر ع���ام يف �لثانوية �أخ���ربه �لو�لد عن 

ذهابه لأمريكا لإكمال �ملرحلة �جلامعية.

بع���د �لتخرج من �جلامع���ة ذهب �إل���ى �لرب�زيل ملدة ع���ام و�حد تقريبا 
وتدرب يف �سركة حلوم وبعدها رجع �إلى �لبحرين.

�أم���ا عن بد�ياته يف �لعمل �لتجاري فقد قرر و�سديقه �ملك�سيكي ريكاردو 
�أن يفتتح���ا مطعًم���ا ل���الأكالت �ملك�سيكي���ة بر�أ����ص م���ال 30 �أل���ف دولر. 
�فتتح���ا �ملطعم فعليا لكن ريكاردو �ختار موقعا يف مكان بعيد متوقعا �أن 
ي�ست�سي���ف جنوم كرة �لق���دم و�مل�ساهري لك�سب �لزبائ���ن، �إل �أن �خلطة 
مل تنج���ح؛ لأنهما مل يقوما بدر��سة �جلدوى بل خاطر� بر�أ�ص �ملال علما 
�أنهم���ا ��سرتجعاه بعد بيع �ملطع���م، �أي �أنهما مل يربح���ا �سيًئا مثلما كانا 
يتوقعان، فبع���د عام من �فتتاحه عر�ص �أح���د �ملعروفني يف �ملك�سيك �أن 

ي�سرتي �ملطعم مببلغ �لكلفة �لذي دفعاه ومت ذلك.
ول���ذ� ين�سح خالد �جليل �جلدي���د بدر��سة م�ساريعهم جي���ًد� و�أن يلمو� 
باملخاط���ر م���ن جميع �لنو�ح���ي، و�أن يغريو� من نوعي���ة �مل�ساريع، �أي �أن 

يبتكرو� م�ساريع متميزة، مع و�سع خطط خمتلفة.

وحت���دث �لأمني ع���ن طموحه قائ���اًل: عمل���ت يف غرفة جت���ارة و�سناعة 
�لبحري���ن ملدة 16 �سن���ة، وخالف ذلك مثلت �حلكوم���ة يف �سركات عدة 
ومثلت �لبلد يف دول كثرية. طموحي �لآن مع تخ�س�سي يف قطاع �لغذ�ء 
�أن �ألب���ي مطال���ب �حلكوم���ة و�أن �أوج���د م�سانع تلبي �حتياج���ات �لأمن 
�لغذ�ئ���ي ول���و ب�سكل ن�سب���ي، ول نن�سى �أن رئي�ص �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �لأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة د�ئما هم���ه �لوطن و�ملو�طن 
وتوف���ري �لعي�ص �لرغي���د و�لرفاهي���ة للبحرينيني، لذ� ف���اإن وجود �لأمن 

�لغذ�ئي مهم.
 جنحنا �أخري� يف تاأ�سي�ص �سركة �لبقوليات، ونحاول �أن نعمل على �سركة 
�أخ���رى لالأرز؛ بهدف توفري خمزون يكفي مل���دى 6 �أ�سهر �أو �سنة لتفادي 
�لنق����ص عند وقوع �لأزمات غري �ملتوقعة، ونح���اول �ليوم ت�سجيع �لنا�ص 
على �ل�ستثم���ار يف �لزر�عة �ملائية؛ ليكون لدين���ا حما�سيل يف �لبحرين 
ول���و ب�س���كل ن�سبي. وتقدم بع����ص �جلهات مثل »متك���ني« وبنك �لبحرين 
للتنمي���ة وحت���ى منظم���ة �لفاو ومنظم���ات خليجي���ة، �لدع���م و�لقرو�ص 

�مل�سجعة للمز�رعني و�ل�سيادين؛ ليكون لدينا �كتفاء ذ�تي.

11 ديسمبر 2016

خالد األمين
على خطى الوالد... ال استسالم للفشل

ضيفنا أحد أبناء رجل األعمال المعروف علي راشد األمين، ويسمونه »ولد علي«؛ لتشابه 
صفاتهما الطيبة واالجتماعية. هو رجل األعمال خالد األمين المكنى »بوسلمان«.

التقين����ا ب����ه وتعرفنا عليه عن قرب، فب����دا لنا طيب القلب ومرهف األحاس����يس. أطلق 
خال����ه اس����م »حرك����ة« عليه عندم����ا كان عمره 6 س����نوات نتيجة حركت����ه الدائمة؛ بهدف 

اإلنتاج أو اللعب أو تحقيق هدف مفيد، وإليكم نص اللقاء مع األمين.

على الجيل الجديد دراسة مشاريعهم 

جي��ًدا وأن يلم��وا بالمخاط��ر م��ن جميع 

النواحي

وم���ن �ل�سفر �ل���ذي علمه درو�ًس���ا عديدة، 
ي�ساركن���ا �لأمني ببع�سه���ا، فيقول: هناك 
كثري من �لأم���ور �طلعت عليه���ا يف �ل�سفر 
وطبقته���ا يف �لبحري���ن، �أوله���ا �لتنظي���م، 
ثانيا �ل�سرب عند وقت �لإجر�ء�ت و�نتظار 
�إقالع �لطائرة، ثالثا فن �لتعامل مع �لنا�ص 
و�لط���الع عل���ى �لثقافات �ملختلف���ة وتعلم 
�لع���اد�ت و�لتقاليد �لغريبة ع���ن �لعربية، 
كم���ا تعلمت ع���دم ��ستخ���د�م مبالغ نقدية 
ق���د نفقدها ب�س���ورة �أو باأخ���رى، وتعلمت 
و�لأغر�����ص  �جل���و�ز�ت  عل���ى  �ملحافظ���ة 
�ل�سخ�سية بع���د �أن �ساع جو�ز �أخي ماجد 
يف �ل�ساب���ق، وتعلمت �ل�سفر بب�ساطة وعلى 
�لطبيعة دون تكلف، و��ستعمال �ملو��سالت 

�لعامة.
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حامد الزياني
 الشركات الوطنية يجب أن يديرها أهل البلد األكفاء

ونش���اطات  إس���هامات  ل���ه  معط���اء  رج���ل 
اجتماعي���ة وخيرية متعددة. ه���و رجل األعمال 
حامد الزياني، مؤسس ورئيس اتحاد الكابالت 
التح���اد  عرب���ي مس���لم  رئي���س  وأول  الع���رب، 
مصنع���ي الكاب���الت العالمي���ة، وأول من أدخل 

الكمبيوتر لشركة الزياني.

هو أحد أبن���اء عميد عائل���ة الزياني ووجيهها 
المرح���وم راش���د عبدالرحم���ن الزيان���ي، وم���ن 
مواليد المحرق. اس���تقبلنا في مكتبه بشركة 
استثمارات الزياني في المنطقة الدبلوماسية، 

وكان لنا معه هذا اللقاء.

عن نف�سه يحدثنا حامد �لزياين بد�يًة من �لن�ساأة حتى �سنو�ت �لدر��سة بقوله: 
ولدت يف جزيرة �ملحرق وحتديد� يف فريج �لزياين �لعام 1949.

ونلت �سرف �أن �أكون بنف�ص �ل�سف مع عاهل �لبالد جاللة �مللك حمد بن عي�سى 
�آل خليف���ة يف �ملرحلة �لثانوية، �إذ كنت تلميذ� مبد�ر�ص �لبحرين �حلكومية. يف 
�ل�سابق كان هناك 4 مد�ر�ص �بتد�ئية فقط، ومدر�سة ثانوية و�حدة بالقرب من 

�لق�سر �لقدمي جتمع جميع طالب �ملد�ر�ص �لبتد�ئية.

�نتقل���ت بعدها لإكم���ال �ملرحلة �جلامعية يف �جلامع���ة �لأمريكية ببريوت، �لتي 
كانت من �أرقى �جلامعات يف �لتعليم وتهيئة �لطالب للحياة �لعملية و�لعلمية.

تخ�س�س���ت يف جم���ال �لتج���ارة و�إد�رة �لأعم���ال مل���دة 4 �سن���و�ت �إ�سافة ل�سنة 
�أخرى متهيدي���ة، �إذ كان جميع �لبحرينيني بحاجة ل�سنة متهيدية لتحدث �للغة 
�لإجنليزية بطالقة مت�ساوية مع �للغة �لأم، وكان تعليم �لجنليزية يف �لبحرين 
يف ذل���ك �لوق���ت بد�ئ���ي، وما تعلمن���اه يف �جلامع���ة �لأمريكية هو �إج���ادة �للغة 
�لإجنليزي���ة بطالقة كما لو كان���ت لغتنا �لأ�سلية. تخرج���ت �لعام 1971 قبل 3 

�سنو�ت من �حلرب �لأهلية �ملوؤ�سفة �لتي مرت بها بريوت.

�لتح���ق حام���د بالعم���ل يف �سرك���ة عبد�لرحم���ن �لزي���اين و�أولده بع���د �لتخرج 
مبا�سرة يف �لعام 1971. كان �لعمل �لأول �سعًبا جًد� بالن�سبة له، وكان يف د�ئرة 
�لتح�سي���ل و�ملتابعة، وكانت هناك ثغرة كبرية د�خلي���ة وهي �لدفاتر �لتي تد�ر 
بطريق���ة يدوية كما ه���و �حلال عند معظم �لتجار يف ذلك �لوقت. �إذ كانت غري 
دقيق���ة، وكثري من �لأحي���ان يتبني �أن هناك مبالغ يج���ب حت�سيلها ولكنها غري 

مدونة بطريقة �سحيحة.

وتق���دم لو�لده بفكرة �أول م�سروع وهو حتول �سركة عبد�لرحمن �لزياين و�أولده 
ل�ستعمال �لكمبيوتر �لذي كان ي�ستخدم يف ذلك �لوقت يف �لغرب فقط، وكانت 
�ملوؤ�س�س���ات �لوطني���ة تعتمد على �لدفاتر �ليدوي���ة. كان و�لده متحفظا جد� ومل 
يك���ن يثق �آنذ�ك بالعتماد عل���ى �لآلة بدل �لإن�سان. وبعد �أن �ألّح على و�لده ملدة 

6 �أ�سهر و�فق على دخول �لكمبيوتر. 

من �مل�ساعب �لتي و�جهته خ���الل عمله و�لتي حتدث عنها �لزياين م�سرت�ساًل: 
يف نهاية �ل�سبعين���ات و�سعنا حجر �لأ�سا�ص مل�سنع »ميد�ل كيبل« وكانت �آنذ�ك 
�سركة �سغرية حمدودة تنت���ج 12 �ألف طن من �لأملنيوم �سنويا بغاية �لت�سدير، 
وكالعادة كان �مل�سنع يف ذلك �لوقت يد�ر من مديرين �أجانب، �إذ مل تكن هناك 
ق���در�ت بحريني���ة �ملوؤهلة. ويف يوم ما دعي���ت لجتماع مع �سرك���ة �ألبا لأكت�سف 
حينه���ا �أن �سركتن���ا مدينة �إلى �ألب���ا مببلغ 6 مالي���ني دولر مل نكن قادرين على 

دفعه���ا. وبعد �لتحري �كت�سفت من �ملدير �لأجنب���ي �أنهم باعو� كمية كبرية �إلى 
ليبي���ا ومل ي�ستطيعو� حت�سيل �ملبلغ وهم يف خوف من زيارة ليبيا لتح�سيل هذ� 
�ملبل���غ �ملتاأخر، من هنا ب���دت يل خيار�ت حمدودة، �لأول ه���و �إفال�ص �ل�سركة، 
و�لث���اين �لأخذ بزمام �ملبادرة و�إد�رة �ل�سركة، وبالفعل �تخذت �لثاين وتوجهت 
�إل���ى ليبيا. وحينها تو��سل جدي �لكب���ري �ل�سيخ عبد�لرحمن �لزياين مع طائفة 
�لزي���اين يف ليبيا وجلاأت �إليهم، وكان على ر�أ�سهم حممد �لزياين �لذي عّرفني 
عل���ى �أفر�د �لعائلة �لذي كان يبل���غ عددهم يف فرتة �لثمانينات حو�يل 35 �ألفا، 
وكانو� قد هاجرو� غربا من �جلزيرة �لعربية، يف حني عائلتنا �لزياين هاجرت 

�سرقا �إلى �خلليج �لعربي، و�ساعدوين على حت�سيل �ملبلغ �ملتاأخر.

وبع���د �سفري �إلى ليبي���ا وحت�سيل معظم �ملبل���غ �ملتاأخر، تعلم���ت �أن موؤ�س�ساتنا 
�لوطني���ة يجب �أل تك���ون حتت قياد�ت �أجنبي���ة، �إذ �إن �ملوظ���ف �لأجنبي ينظر 
لعمل���ه على مدى فرتة �إقامته، بينما يلتزم �ملوظف �لبحريني؛ لوجوده يف وطنه 
وب���ني عائلته. وبناء عل���ى ذلك قمت باختي���ار �أول مدير بحرين���ي وهو �سخ�ص 
معروف وحمبوب يف �لبحرين، هو م�سطفى �ل�سيد. مل تكن له خربة يف �سناعة 
�لكاب���الت �إل �أنه كان موؤهال علميا ليتدرب على هذه �ل�سناعة. ومنذ 35 عاما 
و�سرك���ة ميد�ل كيب���ل وجميع موؤ�س�سات �لزياين �لرئي�سة ت���د�ر من قبل قياد�ت 
بحرينية؛ �قتناعا بهذه �لنظرية. ل �سرر من �ل�ستفادة من �خلرب�ت �لأجنبية 

ولكن �ل�سركات �لوطنية يجب �أن تد�ر بقيادة �أهل �لبلد �لأكفاء.

 و�أقام �لزياين ما يعادل 15 م�سروعا �سناعيا م�سرتكا يف �سناعات خمتلفة مع 
جن�سي���ات خمتلف���ة وجميعها م�ساريع �سهدت تطور� ملحوظ���ا، كما �أنه يف نهاية 
�لت�سعينات عهد له و�لده )رحمه �هلل( مب�ساعدته يف �إن�ساء م�ست�سفى �لبحرين 
�لتخ�س�س���ي، وب���ذل ق�س���ارى جهده لتنفي���ذ �مل�سروع �ل���ذي ب���د�أ يف ��ستقبال 
�ملر�سى فعلًيا �أو�خر �لعام 2002، وبعد �أن تويف و�لده بالعام 2009 تولى �ل�سيخ 
عبد�لرحمن �لرتكي رئا�سة �ملجل�ص حتى وفاته، و�ليوم ير�أ�ص �لزياين م�ست�سفى 

�لبحرين �لتخ�س�سي.

أقمنا 15 مش��روعا صناعيا مش��تركا في صناعات 

مختلفة وجميعها شهدت تطورا ملحوظا
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إسماعيل أكبر 
 يسرد قصة نجاحه مع “كانو”

يتمتع بالمرح والتفاؤل ويش���عر بالنجاح لقربه من الناس، وهو ما س���عى 
إليه طوال س���نوات حياته العملية في عالم الس���يارات الت���ي بدأها العام 
1977 في ش���ركة إبراهيم خليل كانو، وهوفخ���ور بالتجربة اليابانية، ويزور 

تل���ك اإلمبراطوري���ة 5 م���رات س���نويا، وكان���ت زيارت���ه األولى لها ف���ي 1979. 
إن���ه المدي���ر العام التنفي���ذي للمبيعات في ش���ركة إبراهي���م خليل كانو، 

إسماعيل أكبر.

يقول �أكرب عن ن�ساأته وبد�يات درب �لعمل: كانت طفولتي يف فريج 
»�أبو�س���ره«، حي���ث ترعرعت يف  ه���ذه �ملنطقة. �أم���ا بدية در��ستي 
فكان���ت يف  مدر�سة �ل�سلمانية، ويف �لوقت نف�سه كنت �أعمل طو�ل 
�لعطل���ة �ل�سيفي���ة يف  قه���وة �سعبي���ة موجودة بالق���رب من فندق 

�سحاري و�سط �ملنامة، وكان ذلك يف بد�ية �ل�سبعينات. 
بعده���ا �نتقلت للعمل يف حمالت ح�س���ن حبيب حممود للفو�كه يف 
�ل�س���وق �لقدمي���ة باملنامة، وكن���ت �أعمل يف �ل�سب���اح �لباكر بهذ� 
�ملح���ل قبل �لذهاب �إلى �ملدر�سة، وكانت فرحتي كبرية عند ت�سلم 

فل�ص«.  ر�تبي بعد �نتهاء عمل كل يوم وهو »100 

ويف مرحل���ة متقدمة ب���د�أت �لهتم���ام بال�سيار�ت ع���رب �لعمل يف 
تاأجريه���ا. ��سرتيت 5 �سيار�ت من وكال���ة »تويوتا« وكانت من نوع 
»ك���ورول«، وثمن �ل�سيارة �لو�ح���دة 1600 دينار، وكن���ت �أدفع 52 
دين���اًر� ق�سط���ا �سهريا على م���دى 3 �سنو�ت، وبعده���ا تركت هذ� 

�لعمل.
يف �لع���ام 1977 ب���د�أت �لعم���ل مع �سرك���ة �إبر�هيم خلي���ل كانو يف 
مكاتبه���ا �لكائنة باملنامة قرب م���ن وز�رة �لد�خلية، وكنت �سائقا 
وخمل�س���ا جمركي���ا. ويف فرتة بعد �لظهر ب���د�أت حماولتي لتعلم 
مهن���ة �ملبيعات، �إذ كنت �آخ���ذ كاًل من حممد وفوؤ�د كانو بال�سيارة 

�إلى �ملدر�سة، كما كنت �أذهب ل�سر�ء �خلبز و�إح�ساره.

ويف �لعام 1979 �سافرت �إلى �ليابان حل�سور دورة يف �أحد م�سانع 
»تويوت���ا« و�ساهدت كيف ت�سنع �ل�سي���ار�ت، و�طلعت على مر�حل 
�لت�سني���ع و�لت�سويق، وكنت �أبلغ من �لعم���ر وقتها 22 �سنة. وطيلة 
41 عاًما م���ن �لعمل مع »جمموعة كان���و« كان �لإ�سر�ر و�حلما�ص 

و�لطموح نحو �لأف�سل �سبًبا رئي�ًسا يف �لنجاح �لذي حققته، ولكن 
يف �لوق���ت نف�س���ه كان ت�سجيع حممد وفوؤ�د كان���و عاماًل رئي�ًسا يف 
حتقيق���ي �لنج���اح، �إ�سافة �إلى �أن عالقات���ي �لطيبة مع كل �لنا�ص 
كان���ت �أحد �أهم �أ�سباب جناحي، فل���م تكن هناك �أي �أفكار للقفز 
نحو�لنجاح دون �لتدرج فيه خطوة بخطوة، لكن بالفعل �أهم ميزة 

لل�سخ�ص �لناجح يف جمال �ملبيعات ح�سن �لعالقة مع �لنا�ص.

ولي����ص كل من �فتتح وكالة وجلب �سيار�ت متكن من �لبيع بنجاح، 
�إن �لأم���ر يف �لنجاح وك�سب �لزبائ���ن وبناء �لثقة ميكن يف حتقيق 
ا �أن �ملناف�سة قوية يف �ل�سوق،  خدمة مميزة ملا بعد �لبيع؛ خ�سو�سً
كم���ا �أن���ه يف �ل�سابق مل تكن �ل�سي���ار�ت �لكوري���ة و�ل�سينية تغزو� 
�لأ�س���و�ق، ولهذ� لبد من �لعتماد على تطوير خدمة ما بعد �لبيع 
وجعله���ا متميزة. عملنا عل���ى توعية �لزبائن بخط���ورة ��ستخد�م 
قط���ع غيار غري �أ�سلية، وتوعية �لزبائ���ن يف  هذ� �جلانب لبد �أن 
ي�ساحبها فتح ف���روع يف  مناطق عدة بالبحرين توفر قطع �لغيار 
�لأ�سلي���ة م���ع �أ�سعار منا�سبة، وهو ما عملن���ا على حتقيقه، كما مت 

توفري �لتكييف للفنيني �لعاملني بد�خل �لكر�ج.

�إن �ل�سمع���ة �لتي حققتها »تويوتا« مل تاأت م���ن فر�غ، و�إمنا جاءت 
بن���اء على جهود بذلت، ويف �لوق���ت ذ�ته مل�ص �لزبائن هذ� �ل�سيء 
مما ر�سخ لديهم �لقناعة �لتامة باأن »تويوتا« د�ئًما حتقق �لنجاح.
نح���ن لالأ�س���ف �عتمدنا ط���و�ل �ل�سن���و�ت �لطويل���ة �ملا�سية على 
م�سدر و�حد للدخل هو �لنفط، وهناك جتارب مثل دبي مل تعتمد 
كلي���ا عل���ى �لنفط، ب���ل �أدخلت قطاع���ات �أخرى ت�ساه���م يف دعم 

�قت�سادها مثل �لقطاع �ل�سياحي.
 

يج���ب علينا يف �لبحرين ب���دء �لهتمام بالقطاع���ات �لتي مل تنل 
�لهتمام �لكايف مثل �ل�سياحة، ولهذ� لبد من تخفيف �لقيود على 
دخ���ول �لأجانب؛ لأن �ل�سياحة تعن���ي �ملزيد من �لنفتاح، و�حلمد 
هلل لدينا �لأمن و�لأمان، لهذ� ينبغي �لتو�سع يف �ل�سياحة ولبد �أن 

نعي �أن �ل�سر�ئب مقبلة ل حمالة.

علينا في البحرين االهتمام بالقطاعات 

التي لم تنل االهتمام الكافي مثل 

السياحة
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سمير ناس
سفير بحريني فوق العادة لالستثمارات العمالقة

ا( ش���خصية ناجحة في  رج���ل األعمال س���مير ن���اس )رئيس غرفة تجارة وصناع���ة البحرين حالّيً
قطاع األعمال. ما يميزه تواضعه الجم، وابتس���امته التي ال تفارقه، واحترامه ومودته للناس، 
وعلى الرغم مماحققه من نجاحات، فهو يؤمن أن ابتسامته مع الناس والصدق هما المفتاح 

لتحقيق المزيد من النجاح. »بن ناس« قصة نجاح يحتذى بها.

عن نف�سه يتحدث نا�ص قائاًل: ترعرت يف  فرجان �ملحرق يف فرتة 
�ل�ستين���ات، حيث كان �لنا�ص على قلب و�حد، ولي�ص هناك �أي نوع 
م���ن �لنع���ر�ت �لطائفية، وكان���ت �ملحبة جتمع �لنا����ص، ومل ن�سعر 

بالفو�رق و�لختالفات.

در�س���ت يف �ملد�ر����ص �حلكومية �لت���ي تتميز بكونه���ا »وعاء �سهر« 
حي���ث يختل���ط �لتالميذ فيه���ا بينه���م ويعي�سون جميًع���ا مبختلف 
�أطيافه���م. يف �لع���ام 1969 �نتقلنا لل�سكن من مدين���ة �ملحرق �إلى 
منطق���ة �لزجن، وهناك �لتحقت مبدر�سة �ل�سلمانية �لإعد�دية، ثم 
مدر�سة �لنعيم �لثانوية، و�أنهيت در��سة �لأول �لثانوي فيها. ثم يف 
�لع���ام 1972 �سافرت �إلى بريطانيا وبد�أت در��سة �للغة �لإجنليزية 

يف جامعة كامربيدج ملدة �سنة.

ول�س���ك �أن �ل�سف���ر �إلى بريطاني���ا للدر��سة يف تل���ك �لفرتة يعترب 
ا �أن تدري����ص �للغة �لإجنليزية يف �ملد�ر�ص  نقل���ة حقيقية، خ�سو�سً
�حلكومي���ة يف �لبحرين �آنذ�ك كان متو��سًع���ا، ومل يتمكن �لطلبة 
من �إجادة �أبجديات �للغة؛ نظ���ًر� لعدم ممار�ستها ب�سورة فّعالة. 
كانت ف���رتة تعلم �لإجنليزي���ة جميلة جًد�، وبع���د در��ستها �أخذت 

�لثانوية �لعامة باللغة �لإجنليزية.
وعن نظرته ملو�سوع �ل�سر�ئب قال �سمري نا�ص: بالن�سبة لل�سر�ئب 
فنحن نختلف عن باقي �لبلد�ن �لتي لديها نظام خا�ص بال�سر�ئب، 
ومن���ذ �لثالثين���ات عا�ص �ل�سعب �خلليجي يف ع���ز متو��سل، �إذ �إن 
�حلكومات تاأخذ �لنف���ط وتبيعه ومن ثم يتم �ل�سرف على �لنا�ص 
وعلى تنمية �لبلد�ن، وميز�نيات �لبلد�ن �خلليجية تاأتي من �لنفط 

بالدرجة �لأولى.

�خلطورة تكمن يف �أن هذه �ملادة �لتي �عتمد عليها ل�سنو�ت طويلة 
ووحيدة �س���وف تن�سب وتنته���ي، فيما تعد �ملقوم���ات �لقت�سادية 
�لت���ي تعتمد عل���ى �لإنت���اج و�ل�سناع���ة �سعيفة، وحت���ى �لآن نحن 
م�ستم���رون يف بيع �لنعم���ة �لتي منحنا �هلل �سبحان���ه وتعالى �إياها 
ودف���ع �لرو�تب، و ن�سب���ة كبرية من ميز�ني���ة �لدولة ت�سب يف دفع 

�ملعا�سات.

�إن فر�ص �ل�سر�ئب يعني �أن هناك خدمات متطورة يح�سل عليها 
�لنا�ص مقاب���ل هذه �ل�سر�ئب، و�ملحا�سبة تك���ون �أ�سد، ولهذ� لبد 
م���ن تطوير �ل�سيا�سات من جهة حرية �لر�أي و�ملحا�سبة، و�أن يكون 

جلهاز �لرقابة دور �أكرث فعالية.

�أن���ا مع فر�ص �ل�سر�ئب و�سد فر�ص �لر�سوم، ول يعقل �أن تفر�ص 
�سر�ئ���ب ور�س���وم يف �لوق���ت ذ�ته، فهن���اك فرق كب���ري بني فر�ص 
�ل�سر�ئ���ب و�لر�س���وم. �لر�سوم عند فر�سها ل���ن تكون يف م�سلحة 
�لتج���ار؛ لأنه ح�سب قو�نينها فاإن على �لتاج���ر دفع �لر�سوم �سو�ء 
حقق ربًحا �أم ل، وهي ر�سوم لالأ�سف ُتوؤخذ مقدًما حتى لو حققت 
خ�سائ���ر، يف حني �أن �ل�سر�ئب هي ما يح�سب عند حتقيق �لأرباح 

وُيوؤخذ منها ن�سبة مئوية.

البد من تطوير السياسات من جهة حرية 

الرأي والمحاسبة، وأن يكون لجهاز الرقابة 

دور أكثر فعالية
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محمد الكوهجي
 نستثمر أموالنا في بناء العقول

رجل أعمال قرر أن يضع »التغيير اإليجابي« عنواًنا لحياته. آمن بهذا المفهوم وتبناه حتى أصبح 
منهج الحياة بالنسبة له. يضع لكل شيء بديًلا في حياته. وألنه يؤمن بأن المستقبل ال يصنع 
إال بالتغيي���ر، كان دائ���م التغيي���ر ف���ي كل مراحل حيات���ه العملية . امتزج تعليم���ه بين المدنية 
والعس���كرية، فتأثر بهما مًعا. نشأ وسط عائلة تجارية ذات مفاهيم تقليدية فقرر هو وإخوانه 
أن يدمج���وا القديم بالحديث بتجن���ب المركزية في اإلدارة. يؤمن ب���أن المنصب لألقدر واألصلح، 

وليس بالمحسوبية، كما يهوى الرياضة والبحر. إنه رجل األعمال محمد الكوهجي.

يب���د�أ حديثه ع���ن نف�س���ه ودر��سته وبد�ي���ات �لعمل قائ���اًل: ن�ساأة 
�ساح���ب �لعمل تختلف كلًيا ع���ن ن�ساأة �ملوظ���ف، ولأين ن�ساأت يف 
�أ�س���رة جتارية وتربيت على �أننا �أ�سح���اب �أعمال ول�سنا موظفني 
تعلم���ت �مل�سوؤولية من���ذ �ل�سغر وتربي���ت عليها وب���د�أت تطبيقها 
عل���ى كل �أ�سلوب حيات���ي. بد�أت در��ست���ي يف �لبحرين ثم �نتقلت 
�إلى �لهند، وهناك �لتحقت مبدر�سة د�خلية �سبه ع�سكرية، حيث 
تعلم���ت معنى �لن�سباط و�للتز�م و�لدقة يف كل �سيء. ويف �لعام 
1974 �نتقلت �إلى بريطانيا ل�ستكمال در��ستي وكان عمري وقتها 

14 عاًما. هناك وجدت �أن �لفرق كبري يف �أ�سلوب �حلياة وطبيعة 

�ملجتمع، وهذ� �لفرق �أثر كثرًي� يف تكوين �سخ�سيتي.
 

عندم���ا �أ�سبح���ت يف  �ل�سابعة ع�سرة من عم���ري، �أنهيت �ملرحلة 
�لثانوية )�لتوجيهي���ة( يف �لدر��سة، فقررت �لعودة �إلى �لبحرين 
وكان ذل���ك بالعام 1977. وم���ع بد�ية هذ� �لع���ام عا�ست �ململكة 
طفرة �قت�سادية، و�رت���اأى �إخوتي �أن �أعمل يف �لبد�ية يف �ملخزن 
�ملركزي �خلا�ص مبجموعة عبد�هلل �لكوهجي. بد�أت عملي هناك 
موظًف���ا يتدرب على كل �س���يء، بد�ية بتح�س���ري �ل�ساي وتنظيف 

�مل���كان، وكن���ت �أقبل �لنتقاد عل���ى كل ما �أقدمه م���ن �أعمال. ثم 
تدرج���ت حتى تولي���ت من�سًب���ا �إد�رًيا د�خل �ملخ���زن. كانت هذه 
�لأعم���ال مبثابة �لقاع���دة �ل�سلبة �لتي ��ستطع���ت �أن �أبني عليها 

م�ستقبلي، و�أنطلق منها لتحقيق �لنجاح يف حياتي.

 بع���د �لعمل يف �ملخزن �نتقل���ت يف �لعام 1980 �إلى ق�سم �لبحرية 
باملح���رق، وكان ي�س���م �لق���و�رب و�ملح���ركات �لبحري���ة وكل م���ا 
يخ�ص �لق���و�رب �لبحرية من قطع غيار وم�ستهلكات. وكان ق�سم 
�لبحري���ة يف  ذل���ك �لوقت يتكون م���ن 4 موظف���ني. ح�سلنا على 
وكال���ة »ياماها« للمحركات �لبحرية، وكان���ت �سركتنا �أول �سركة 
من خارج �ليابان ت�سلها كل �ملحركات؛ لن�سبح بذلك �أول وكالء 

»ياماها« يف �لعامل.

قررنا التميز عن اآلخرين واستخدام 

مفهوم التغيير والخروج عن 

المألوف

وع���ن �إ�سرت�تيجيت���ه يف �لعم���ل يو�س���ح �لكوهج���ي: �أجتنب �ملركزي���ة يف �لعمل 
و�لإد�رة و�أرف�سها متاًما لذلك يف نهاية حقبة �لثمانينات قررنا �أن تكون هناك 
ا بتعيني  �أق�س���ام خمتلفة متخ�س�سة، وكل ق�سم يعني م�س���وؤوًل عليه، وقمنا �أي�سً
م�سوؤول ل�سوؤون �ملوظفني، وهذه �سريبة �أن تكون �ساحب عمل، �إذ لبد �أن حتدث 
د�ئًما تطوًر� يف �لإد�رة �لتي يت�سمنها عملك وجتارتك، ول تتوقف عن �لتغيري؛ 
لتو�كب �حلديث. وكان �حلديث وقتها هو �لكمبيوتر و�أنظمته �لبديل �ملقبل عن 
�لأور�ق و�لدفاتر، فقمنا يف �ل�سركة باإدخال هذه �ملنظومة ومت �لتدريب عليها. 

م���ع بد�ية 2002 قرر �إخوتي نقل���ي �إلى ق�سم �لإلكرتوني���ات، وكانت مرحلة من 
�أ�سعب مر�حل حياتي، �إذ �نتقلت �إلى تخ�س�ص خمتلف متاًما عما �عتدته على 

مدى �سنو�ت.

قررنا �أن نتميز عن �لآخرين و�أن ن�ستخدم مفهوم �لتغيري و�خلروج عن �ملاألوف، 
وبد�ي���ة من �لعام 1994 قررنا �أن نعني رئي�ًسا تنفيذًيا من خارج �ملجموعة تكون 
ل���ه كل �ل�سالحي���ات وير�أ�سنا ملدة 29 يوًما يف �ل�سه���ر ويف �ليوم �لثالثني يعقد 
�جتماع جمل�ص �لإد�رة ونت�سلم منه تقريًر� مف�ساًل ويكون لنا وقتها فقط �تخاذ 

قر�ر�ت بالجتماع.
م���ا حدث معنا نطبقه على �أبنائنا، فنحن يف �ملجموع���ة ل نقبل بتعيني �أحد �إل 
بع���د �ختبار وتاأهيل؛ لكي يت���م تعيينه يف �أي ق�سم، كم���ا غر�ست يف �أبنائي حب 
�لعتم���اد على �لنف�ص، فما يخ�سن���ي هو �لن�سيحة، وبعد ذل���ك عليهم �ختيار 

طرقهم.
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رضا فرج
نصف قرن من مسيرة اقتصادية حافلة باإلنجازات

رجل األعمال والمحلل والخبير االقتصادي وصاحب الخبرة الطويلة في قطاع المحاسبة واالستشارات 
رض���ا عبداهلل فرج. بدأ العمل مع ش���ركات عالمية عدة مثل »بريتش بتروليوم«، »أس���ري«، و»إرنس���ت 
ويون���غ«، وتب���وأ فيها مناصب قيادية ومن ثم تقاعد؛ ليبدأ نش���اطه الخاص في تقديم االستش���ارات 
بش���ركة »فرج لالستش���ارات«. »البالد« التقت الحاصل على وسام الكفاءة من جاللة الملك في مكتبة 
»بيت الفرج«، الذي ازدان بمجموعة واسعة من المقتنيات التي جمعها على مدى 45 عاًما من مختلف 

دول العالم، مقتنيات تتنوع بين لوحات فنية جميلة وساعات نادرة ومسابيح وكاميرات قديمة.

يحك���ي ر�سا عن ن�ساأته قائال: ولدت يف م�ست�سفى فيكتوريا 
مبنطقة ر�أ�ص �لرمان لأ�سرة متو�سطة �حلال يعيلها و�لدي، 
ثم �نتقل���ت مع �أ�سرتي لل�سكن يف منطق���ة ط�سان. ح�سلت 
عل���ى بعثة للدر��س���ة يف �جلامعة �لأمريكي���ة ببريوت، وبعد 
تخرج���ي عدت �إل���ى �لبحري���ن وعملت يف �سرك���ة »بريت�ص 
برتولي���وم« �لت���ي بعثتن���ي لدر��س���ة �ملحا�سب���ة �لقانونية يف 
�إجنل���رت�؛ ب�سب���ب حاجته���ا له���ذ� �لتخ�س����ص، وتخرجت 

حما�سًبا قانونًيا بعد �لدر��سة ملدة 4 �سنو�ت.

عمل���ت يف »بريت����ص برتوليوم« وتدرج���ت يف �ملنا�سب حتى 
�أ�سبح���ت مدير �لق�س���م �ملايل يف �ل�سركة �لت���ي كان لديها 
�أعمال يف دول �خلليج. كان مقر �ل�سركة �لرئي�ص �آنذ�ك يف 
�لبحرين على �لرغم من �أن جل �أعمالها يف دولة �لإمار�ت 
�لعربي���ة �ملتح���دة و�سلطن���ة عم���ان. ووق���ع �ختيارهم على 
�لبحرين يف تلك �لفرتة لت�سبح �ملقر �لرئي�ص لل�سركة؛ لأن 
به���ا كل مقومات �لعي�ص و�حلي���اة �ملمتعة و�ل�سهلة فيها، ثم 
�نتقلت �ل�سركة �إل���ى دبي يف �لعام 1965. ويف  تلك �لأثناء 
كانت �خلطة �ملو�سوع���ة �أن �أ�سافر مع عائلتي �إلى �إجنلرت� 
للعم���ل يف »بريت�ص برتوليوم« لف���رتة وجرية قبل �لتنقل بني 
�سركات »بريت����ص برتوليوم« حول �لعامل، وبعد ذلك �أ�سبح 
�ملدي���ر �مل�س���وؤول عن �ملنطق���ة، �إل �أن حكوم���ة �لبحرين يف 
�لف���رتة نف�سه���ا �سي���دت �حلو�ص �جل���اف، وحينئ���ذ طلب 
�ملرح���وم يو�س���ف �ل�سري�وي، �ل���ذي �سغل منا�س���ب وز�رية 
ع���دة، من �سرك���ة »بريت�ص برتولي���وم« �أن �أن�س���م للعمل يف 

�حلو�ص �جلاف. وب�سبب �إ�سر�ر �حلكومة و�ملرحوم يو�سف 
�ل�سري�وي �لتحقت باحلو�ص �جل���اف بعد �أن كنت مرتدًد� 
يف �لبد�ي���ة؛ ب�س�س���ب حبي ملج���ال عملي ورغبت���ي يف عدم 
تغي���ريه . وعملت يف �حلو�ص �جل���اف منذ �لعام 1976 �إلى 
1991 و�سغل���ت من�سب نائب �لرئي�ص �لتنفيذي يف �ل�سركة 

�لعربية لبناء و�إ�سالح �سركة �ل�سفن )�أ�سري(، ثم �نتقلت 
للعم���ل يف �سرك���ة »�إرن�س���ت ويونغ« �سريكا مل���دة 10 �سنو�ت 
من���ذ �لع���ام1991 �إل���ى 2001 وه���ي �ل�سنة �لت���ي تقاعدت 
فيه���ا. وبعد تقاعدي فتح���ت مكتًبا لال�ست�س���ار�ت )�لفرج 
لال�ست�س���ار�ت(، كما �أنني ع�سو مبجل����ص �إد�ر�ت عدد من 

�ل�سركات، وع�سو مبجل�ص �ل�سورى.

�ملحا�سب���ني  جمعي���ة  زم���الء   4 �أ�س����ص   1972 �لع���ام  يف 
و�ملر�جع���ني �لبحرينية؛ به���دف حت�سني مهن���ة �ملحا�سبة، 
وكن���ت �أول رئي�ص للجمعية لف���رتة 4 �سنو�ت، �إل �أن �ن�سغال 
�جلميع بف���رتة �لطفرة �لقت�سادي���ة جعلنا نهمل �جلمعية 
�إل���ى حد ما، ثم �أ�سبحت ع�سًو� ن�سًطا يف �حتاد �ملحا�سبني 
�لعرب بالقاه���رة، حيث كنت �أح�س���ر �لجتماعات ب�سفة 
دوري���ة، وبع���د �نتق���ال �لحت���اد م���ن �لقاه���رة �إل���ى بغد�د 

ح�سرت �لجتماعات يف بغد�د.

ترددت قبل االلتحاق بالحوض الجاف 
ألنن��ي أحبب��ت عمل��ي ول��م أرغ��ب 

في تغييره
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رؤيا صالح 
أعشق خوض تجارب بتحديات جديدة

س���يدة أعم���ال مكافح���ة وعصامي���ة، تمتلك ش���خصية قوي���ة وطموحة. ب���دأت الحياة 
العملي���ة وهي في ال� 18 من عمرها، وتدرجت في المناصب الوظيفية بس���رعة كبيرة 

مدفوعة بالعزيمة واإلصرار والرغبة في التعلم وتطوير الذات.
ش���عارها ف���ي الحياة هو النظر إلى األمور بإيجابية، والتغل���ب على التحديات أّيًا كانت. 

ضيفتنا صاحبة مطاعم »فيال ماماز« سيدة األعمال رؤيا صالح.

متحدثًة عن طفولتها ودر��ستها قالت روؤيا: در�ست يف �ملد�ر�ص �حلكومية، وكان 
�ب���ن عمت���ي )رحمه �هلل( ميتلك مدر�س���ة خا�سة، وكانت �لدر��س���ة فيها تعادل 
�ملجل����ص �لثقايف �لربيط���اين. ��ستفدت �سخ�سًيا من تل���ك �ملدر�سة، حيث كنت 
�أدر����ص فيه���ا فرتة �لع�سر بع���د �نتهاء �لي���وم �لدر��سي. وعندم���ا تخرجت من 
�لثانوي���ة �لعامة كانت لدي �سه���ادة يف �للغة �لإجنليزية تعادل تلك �لتي يح�سل 

عليها �لطالب يف �ملد�ر�ص �خلا�سة قبل �للتحاق باجلامعة.

ب���د�أت روؤي���ا بالعم���ل يف �إح���دى �ل�س���ركات �ملتخ�س�س���ة يف �لكمبيوت���ر نهاي���ة 
�لثمانين���ات، وكان���ت �لكمبيوت���ر�ت �ل�سخ�سي���ة وقتها حديثة �لعه���د، �إذ بد�أت 
�لبنوك يف �لتحول من �إدخال �لبيانات و�لطباعة بالطرق �ليدوية �إلى ��ستخد�م 
�حلا�سب �لآيل، وكانت روؤيا غري مدربة على ��ستخد�م تلك �لأجهزة، �إذ تعلمت 

فقط �لكتابة على �لآلة �لكاتبة يف �ملدر�سة.
وبع���د فرتة ق�سرية بد�أت �ل�سرك���ة تر�سلها �إلى �لبنوك �لت���ي باعت لها �أجهزة 
�لكمبيوت���ر؛ لك���ي تدرب �لعامل���ني بها، فتعرف���ت من خالل تل���ك �لتجربة على 
طبيعة �لعمل يف �لبنوك، و�سعرت حينها بالرغبة يف �لعمل فيها. وفعاًل تقدمت 
بطلب للعم���ل يف بنك �لبحرين و�لكويت، و�ت�سل بها �مل�سوؤولون يف �ليوم �لتايل 

ليعر�سو� عليها وظيفة بالبنك.

 تعلمت روؤيا �لعديد من هذه �لتجارب، �إذ �أدركت �أن �لإن�سان باإمكانه �أن ي�سنع 
نف�س���ه بنف�سه، فم���ن وحي جتربتها �خلا�س���ة بد�أت �لعم���ل يف �لبنك �سكرترية 
جمموع���ة، وترقت �إلى �سكرت���رية تنفيذية، ثم �إلى م�ساع���دة جمموعة، وخالل 
تل���ك �لفرتة كان���ت تلتحق بدور�ت تدريبي���ة لتطور ذ�تها، وكان���ت حت�سل على 
تقدي���ر�ت جيدة يف تلك �لدور�ت، كم���ا كانت تعمل وتدر�ص يف �لوقت ذ�ته. ويف 
ظ���رف 3 �سنو�ت من �لعمل �أ�سبحت رئي�سة ح�سابات، وبذلك ��ستطاعت خالل 

هذه �لفرتة �لق�سرية حتقيق ما عجز عنه �آخرون يف 12 عاًما.

 ومل يتوق���ف طموحه���ا عند هذ� �حل���د، �إذ طلبت �لنتقال �إل���ى �لعمل يف �إد�رة 
جدي���دة لنظام نقاط �لبيع للبطاق���ات �لئتمانية، لأنها ر�أت بهذ� �ملجال فر�سة 
جدي���دة، لك���ن مديرها رف�ص طلبه���ا، وكان عمره���ا وقتها 22 عاًم���ا، فقدمت 
��ستقالتها يف �ليوم �لتايل، ومل يكن لديها ما تخ�سره، وفتحت حماًل جتارًيا لبيع 
�ملالب�ص يف �سارع �ملعار�ص، وكانت ت�سافر �إلى تركيا وت�سرتي �لأزياء �لن�سائية، 

ثم تبيعها على �ملوظفات �لتي كانت تعمل معهن يف �لبنك.
وت�سي���ف روؤي���ا: على �لرغ���م من جناح م�سروع���ي �خلا����ص، �إل �أنني رغبت يف 
�ل�ستف���ادة من �لأ�سياء �لتي تعلمتها يف �ل���دور�ت مبجالت �لقانون و�لقت�ساد 

وغريه���ا، وق���ررت �أل �أق���ف عند حد بي���ع �لأزياء، وم���ن هنا كان���ت عودتي �إلى 
�لعم���ل موظفة، ولكن يف هذه �ملرة مبج���ال �ملوؤ�س�سات. عملت يف �سركة �سويدية 
متخ�س�سة يف جمال �لتعبئة، �إذ وجدت �أن هناك طلًبا على خدماتها، و�نتقلت 
�إل���ى �لعمل باأحد �لبن���وك، ثم عملت يف �سركة �إجنليزية مل���دة 7 �سنو�ت تعلمت 
خالله���ا �أ�سياء كث���رية، وكنت د�ئًما �ملوظف���ة �ساحب���ة �لأد�ء �لأف�سل. �ساركت 
�أي�س���ا يف موؤمت���ر�ت مبختلف �أنح���اء �لع���امل، وعملت يف بيئات عم���ل عدة، مع 
�إجنليز ويابانيني ومن هونغ كونغ، وتعاملت مع كل هذه �لثقافات، وتعلمت منها 
كث���ري�. كنت حري�س���ة د�ئًما على خو����ص �لتجارب �لتي تنط���وي على حتديات 
جدي���دة، فعمل���ت يف  جمال �أ�سهم �لبنوك، رغم ع���دم �متالكي خربة �لعمل يف 
هذ� �ملجال، فق���ط كانت لدي خربة يف جمال �لعمالت �لأجنبية، لكن مل �أعمل 
قبلها يف جمال بيع و�سر�ء �أ�سهم �ل�سركات. ومن �أكرب �لتحديات �لتي و�جهتني 
يف  عمل���ي حني و�سل ر�تبي �إلى 2000 دين���ار بال�سهر، �إل �أن �ل�سركة �لتي كنت 
�أعم���ل به���ا �أنهت �أعماله���ا يف �لبحرين، و�أ�سبحت بال عم���ل، فقررت �لعمل يف 
جم���ال �لأ�سهم، لكن نظًر� لعدم �متالكي �خل���ربة عر�ص عليَّ ر�تب قدره 300 

دينار.

وعندما قررت �أن �فتتح �ملطعم و�جهتني يف �لبد�ية م�سكالت كثرية، م�سكالت 
مالي���ة و�أخرى مع �أ�سحاب �ملكان، و�أمور تقنية تتعلق بالعمل وكيفية �لتعامل مع 
�ملوظفني �لذين ينتم���ون �إلى بلد�ن خمتلفة، كما و�جهتني م�سكالت مع موردي 
�لأجه���زة، وحت���ى �لي���وم �أو�جه م�س���كالت، فلي�ص ل���دي كهرباء ول م���اء، حيث 
ن�ستخ���دم يف �ملطعم مولد� كهربائيا، ونح�سر �حتياجاتنا من �ملاء من �خلارج، 

و�إلى �لآن مل حتل هذه �مل�سكلة.

ورغ���م �لتحدي���ات تو�سعنا خ���الل �لعام �جل���اري، وقدمنا فك���رة جديدة، وهي 
مطبخ »�لبا�ص �ملدر�سي«، ومثلما نقدم يف »فيال ماماز« �أكالت بحرينية حملية 
ا يف »�لبا����ص«، حيث �أ�سعى �إلى �حلفاظ على  مط���ورة، نقدم هذه �لأكالت �أي�سً

�لرت�ث �لبحريني يف تقدمي وجبات �سعبية طازجة.

م��ن أكبر التحديات حينما وص��ل راتبي 2000 
بالبحري��ن  أعماله��ا  الش��ركة  وأنه��ت  دين��ار 

وأصبحت بال عمل
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هند بنت سلمان
العمل التطوعي يمنحني شعوًرا مفعًما بالسعادة والرضا

ه���ي رئيس مجلس إدارة اتحاد صاحبات األعم���ال والمهن البحرينية وصاحبة 
المبادرات التي تعنى بفئة الش���باب ورعايتهم واس���تثمار إمكاناتهم ودعم 
قصص النجاح لديهم. إنها الش���يخة هند بنت سلمان آل خليفة، الشخصية 
التي توارثت الس���عي لخدمة المجتمع ودعم األس���ر المنتج���ة، وجعل العمل 

التطوعي ركيزة أساًسا في بناء المجتمع ونشر التماسك االجتماعي.

تبد�أ �ل�سيخة هند حديثها عن در��ستها قائلة: ل �سك �أن جانب �لتعليم و�لرتبية 
من �لعو�مل �لتي تلعب دوًر� كبرًي� يف  ت�سكيل �سخ�سية �لفرد، ويف �لبحرين كان 
�لتعلي���م يقت�سر على مدر�سة ثانوية و�حدة، مما خلق نوًعا من �لتعاي�ص و�لألفة 

و�لقرب بني خمتلف �ملناطق وطبقات �ملجتمع.

�ختارت و�لدتي �ل�سيخة لولوة بنت حممد �آل خليفة )رحمها �هلل( �أن ننتقل �إلى 
مدر�س���ة �لإر�سالية �لأمريكية، لكن �أختي �لأك���رب مني �سًنا كانت ترغب بالبقاء 
مع �سديقاتها لذ� قررت و�لدتي نقلنا �إلى مدر�سة �لزهر�ء بفريج �ملخارقة. ويف 
مرحل���ة �لتعلي���م �جلامعي، مل �أكن �أقبل �أن �أكون يف جامعة �أقل من جامعة �أخي 
خليف���ة، �إذ كان يدر�ص يف �جلامعة �لأمريكية، لذلك �أردت �أن �لتحق باجلامعة 

نف�سها، وحتقق يل ما �أردته بالدر��سة هناك.

وع���ن لبن���ان تق���ول: مل يكن غريًب���ا علّي، حي���ث كّنا ن���زور لبنان ونح���ن �سغار 
لال�سطي���اف و�ل�سياحة، ف�سال عن �أن �إخوتي كانو� يدر�سون مبدر�سة ثانوية يف  
منطقة »برمانا«، فالنفتاح على لبنان كان موجود�، ولكن لي�ص للبنت مثلما هو 
للرج���ل، وعموما لبنان من �لدول �لعربية �لتي �رت���اح لها و�أحب ق�ساء �إجازتي 

فيها.
�أما عن �لعمل �لتطوعي فتقول هند بنت �سلمان: بد�أ �لعمل �لتطوعي �لآن ياأخذ 
منًط���ا جديًد�، فبع�ص �جلهات تدعم ح�ساًبا بنكًي���ا �أو »فيز�«، مما يتيح �إمكان 
حتويل �مل�ساعد�ت �إلى جمعية من دون �لتو��سل و�لتفاعل مع �لأ�سخا�ص، ولهذ� 

فقدت �ل�سعور بلذتها.

وق���د يكون هن���اك �أنا�ص لز�لو� يعتم���دون �لطريقة �لأولى، يف ح���ني �أن �آخرين 
�أ�سبح���ت كل معامالته���م ع���رب �لإنرتنت. �أم���ا بالن�سب���ة لل�سباب ف���اإن هنالك 
مب���ادر�ت عدي���دة، �إذ �إن �لعفوي���ة يف �لتعام���ل ه���ي �ملف�سلة لديه���م بعيًد� عن 
�لأ�سل���وب �لتقليدي، ويرغب���ون يف �أن تكون لهم مب���ادر�ت �إن�سانية. عندما �أرى 
ه���ذه �ملب���ادر�ت منه���م ل �أح���اول تاأطريها �أو �حل���د من طموحه���م، فمثال �إذ� 
وج���دت مبادرة جلمع تربعات �إلى �لالجئني �لفل�سطينيني �أو �أي �أمر �آخر يجب 
�أن يك���ون به���ا جدية يف �إي�س���ال �لتربعات با�ستخ���د�م طاقات �سبابي���ة و�أفكار 
جدي���دة؛ ل�ستخر�ج دعم ي�سل �إلى �لالجئني باأ�س���كال خمتلفة من �مل�ساعد�ت 

�لعيني���ة مثل �أجه���زة �لكمبيوتر وجتهيز غرف للماأوى �لالئ���ق، و�أخرى للطعام 
وغ���رف لالأمهات لر�ساع���ة �أطفالهن، فاملالجئ لي�ست �سيًئ���ا م�سمًما لإعطاء 
�لر�ح���ة و�لرفاهي���ة، فاإذ� وجدت مثل ه���ذه �ملبادر�ت �لإن�ساني���ة و�لرغبة �أقوم 

باحت�سانها.
كم���ا حتدثت عن كونها وكيلًة لوزي���رة �لتنمية وعن دبلوما�سيتها وحنكتها �للتني 
متيز�نه���ا يف �إد�رة �لأعمال بقولها: كانت فرتة كوين وكيلة لوزيرة �لتنمية فرتة 
�نفت���اح، وكان ع���دد �جلمعيات �لأهلي���ة �مل�سجلة يرتفع يوًما بع���د يوم، و�لفريق 
�ل���ذي �أعمل مع���ه ي�سعر بالإره���اق و�لتعب، لكن���ه يف �لوقت نف�س���ه كان ر��سًيا 

بالبذل و�لعطاء؛ لأنه يرى تنويعا و�إخال�سا بالتوجهات.
عل���ى �لإن�سان �أن يخل�ص يف عمله عرب خلق برنامج عمل يومي ي�سعى لتحقيقه، 
وقد ل يتحقق ذلك يف �أ�سبوع �أو �سهر، ولكن لبد من حتقيق �لربنامج مع نهاية 

�لعام.

دخل���ت �لوز�رة يف �لع���ام 2000، وكان �لت�سويت على ميث���اق �لعمل �لوطني يف 
�لع���ام 2001، ومم���ا ميز تل���ك �لفرتة �أنها كان���ت فرتة �نفت���اح، و�لقيادة تريد 

�إعطاء �ملر�أة حقها يف �تخاذ �لقر�ر، ومنحها �ملنا�سب �لقيادية.

 �أعتق���د �أن كثري� من �لأمور تتطلب تقبل �لإن�س���ان للنقد، و�لف�سل لي�ص م�سكلة، 
فالنج���اح �أ�سا�سا مبن���ي على كيفية تقبل هذه �لأمور، و�إذ� ما مت تقبلها ف�سيكون 
هن���اك ر�س���ا و�سعي للتطوير �لذ�ت���ي، فمن �ل�سروري عدم �عتب���ار هذه �لأمور 

معوقات.

 يجب أن تكون المبادرة اإلنسانية جدية في 
إيص��ال هدفه��ا باس��تخدام طاقات ش��بابية 

وأفكار جديدة
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تقي البحارنة
عين ثاقبة لبداية نشأة البحرين حتى النهضة

ش���خصية اس���تثنائية لعب���ت دوًرا ف���ي العدي���د م���ن األصع���دة االقتصادي���ة 
والسياس���ية واألدبية. فهو أّول س���فير للبحرين في الخارج بعد استقاللها، إذ 
تم تعيينه سفيرا للبحرين في مصر ومندوبها الدائم لجامعة الدول العربية 
خالل السنوات 1971 - 1974، وكان عضًوا في مجلس الشورى في العام 1993، 

وأحد رواد الفكر واإلبداع، وتميز بتواضعه ودماثة خلقه ومرحه. 

كم���ا �أنه رجل �أعم���ال بارز وله �إ�سهاماته على �ل�سعي���د �لقت�سادي و�لتجاري، 
�إذ لع���ب دوًر� يف تاأ�سي����ص �لبن���ك �لأهلي �ملتح���د و�سركة �لتاأم���ني �لأهلية، كما 
كان ع�س���ًو� موؤثًر� يف جمل�ص �إد�رة غرف���ة جتارة و�سناعة �لبحرين خالل فرتة 

�ل�سبعينات و�لثمانينات.
ح�س���ل عل���ى و�سام �ل�ستحق���اق من �لطبق���ة �لأولى من قب���ل �لرئي�ص �مل�سري 
�لر�ح���ل �أن���ور �ل�ساد�ت يف �لع���ام 1973، وجائزة تقدير �لدول���ة للعمل �لوطني 
م���ن �سم���و رئي�ص �ل���وزر�ء بالعام 1992، كم���ا ح�سل على و�س���ام �ل�سيخ عي�سى 
م���ن �لدرج���ة �لأولى من قبل جالل���ة �مللك 2001، وحاز �سه���ادة �لتقدير للعمل 
�لدبلوما�س���ي م���ن وز�رة �خلارجية بالعام 2009، وح�س���ل على و�سام �لبحرين 

من �لدرجة �لأولى من قبل جاللة �مللك.
ول���ه �إ�سد�ر�ت عدي���دة من �لكت���ب و�لدو�وين م���ن موؤلفاته يف �ل�سع���ر و�لأدب 

و�لتاريخ. �إنه �لأديب �ل�ساعر ورجل �لأعمال تقي حممد �لبحارنة.
 

باأ�سلوب���ه �ل�سي���ق، حدثن���ا �لبحارنة عن طفولت���ه و�سباه قائ���اًل: ولدت يف فريج 
�ملخارق���ة باملنام���ة، وتنقلت ب���ني �أهلها وطرقاته���ا يف مالعب �ل�سب���ا ومنافذ 
�لأ�س���و�ق، وفعلت ما يفعل���ه �ل�سبيان برب�ءة عفوية ورقاب���ة �أبوية و�سغف بحب 
�ل�ستطالع، ون�سوة عند �لفوز وح�سرة عند �خل�سارة وفرح يف �أح�سان �لو�لدين 
وتطفل على جمال�ص �لن�ساء، وجتول يف منازل �جلري�ن بعذر ل مينع من �لطرد 
باأعو�د �ملكان�ص، و�خلوف من �لأ�سباح و�لظالم، وكو�بي�ص تهد كياين يف »حمى 
�ملالري���ا« و»د�ء �لزح���ار« وج���روح دموية يف �لق���دم و�أ�سابعها ج���ر�ء لعبة كرة 
�لق���دم �لبد�ئية، ون�سوة بهلو�نية يف ركوب در�ج���ة �لقدم، و�إ�سفاق طفويل على 
�لدجاج���ات �لتي �أطعمتها وهي تتل���وى حني يذبحها »معّل���م �ل�سبيان«، وعويل 

مبال���غ فيه عن���د �لعقاب، وبهج���ة عند �ملغي���ب بهد�يا و�لدي ح���ني يعود، وحّب 
للق���ر�ءة، و�جته���اد يف �لدر�ص على رق����ص �ل�سموع �أو حت���ت م�سابيح �لدروب 
و�أحياًن���ا حت���ت �سوء �لقمر قب���ل عهد �لكهرب���اء، ومغامر�ت خط���رة يف �لعبث 

باأ�سالك �لكهرباء �أنقذين �هلل منها.

ا على �تباع تعاليم �ل�سرع ومتدّيًنا، وكان يعمل بالتجارة  لقد كان و�لدي حري�سً
ويحر����ص عل���ى �أن تكون جتارت���ه مو�فقة لل�سرع، و�أي �سيء غ���ري ذلك ل يقبله، 
مثل �لربا، �أو م�سادرة ما ي�سمى بالعربون، وما �سابه ذلك. و�إذ� �أبرم �سفقة �أو 
��سرتى منه �سخ�ص ياأخذ منه توقيًعا على �ملبلغ �أو �ل�سر�ء، فقد كان لديه دفرت 

يقيد فيه �لتوقيعات �أو �لب�سمات بجانب كل عملية �سر�ء وبيع.

كان و�لدي ل�سيًقا بعلماء �لدين و�لق�ساة �ل�سرعيني يف �لبحرين. يطبق �ل�سرع 
ا يف جمال �ل�سرف و�لك�سوة، و�أن لكل فرد يف �لعائلة ك�سوتني  على �لعائلة �أي�سً
عل���ى �لأقل و�ح���دة لل�سيف و�أخ���رى لل�ست���اء، ويحر�ص على �لع���دل بني �لبيت 
�لكبري و�لبيت �ل�سغري يف �ل�سرف ويف �ملوؤونة ويف مناوبة �لزيارة بني �لبيتني.

كان �سدي���د �حلر�ص على ذلك؛ ب�سب���ب �حتكاكه �لد�ئم بعلماء �لدين، كما كان 
ي�ست�سي���ف علماء �لقطيف و�لأح�ساء وخطب���اء �ملنابر �حل�سينية يف منزله عند 
ذهابهم �إلى �لعر�ق وعند رجوعهم وي�ستفيد من �آر�ئهم وفتاو�هم. هذ� �إ�سافة 
�إل���ى �أ�سحاب���ه �لتجار �لذي���ن كانو� ياأتون م���ن بومباي وم�سق���ط و�ساحل عمان 
و�لكويت و»�ملحّم���رة« و�لب�سرة، فكان بيتنا ل يخلو كل �سهر تقريًبا من �سيوف 

وماأدبة كبرية على �سرفهم. 

وحت���دث عن جتربت���ه يف �لعمل بال�سل���ك �لدبلوما�سي؛ كونه م���ن �لأو�ئل �لذين 
ا �إلى تكوين  عملو� يف هذ� �ملجال، �إذ قال: �إذ� تكلمنا عن �نتقال �لبحرين �إد�ريًّ
دول���ة ع�سرية فهذ� �أخذ فرتة طويلة، ول�س���ك �أن فرتة بقاء �مل�ست�سار بلجريف 
يف �لبحري���ن كان ير�فقه���ا تط���ور�ت �إ�سالحي���ة يف جمال �لتعلي���م، و�ل�سحة، 

و�خلدمات ما عد� �ملجال �ل�سيا�سي. 
وكان من �ملعروف عنه �أنه ل يرتاح لأي معار�سة. كان �إذ� قّرر و�أمر ل يحّب �أن 
يعرت�ص عليه �أحد، �إل �أنه مع ذلك كان ي�ست�سيف �لنا�ص يف مكتبه وي�ستمع لهم، 
ا على �لإجابة على كل �لر�سائل و�لعر�ئ�ص، وكان يح�سر �سخ�سيًّا  وكان حري�سً
�إل���ى �ملوقع �لذي يكون فيه ن���ز�ع، وفيما عد� �حلركات �لوطنية و�ل�سيا�سية، �إذ� 
لح���ظ �خت���الًل يف نظام �ملجتم���ع كان يتالفاه وي�سدر تعليمات���ه. فمثال ق�سية 
�مل���ري�ث )�ملو�ريث( كان يوجد فيه���ا نز�عات كبرية ولهذ� ق���ام بت�سكيل جلان 

و�أن�ساأ �إد�رة �أمو�ل �لقا�سرين للورثة.
ه���ذ� كان يف ف���رتة �ل�ستين���ات، �أم���ا يف �ل�سبعين���ات وبالتحدي���د يف 1971 فقد 

��ستقل���ت �لبحرين وعقدت معاهدة م���ع بريطانيا، وخرجت �لقو�ت �لربيطانية 
من �لبحرين، و�أ�سبحت �لبحري���ن م�ستقلة، ولهذ� كان لبد من ت�سكيل حكومة 
ع�سري���ة جدي���دة، وذلك يف عهد �ملغفور ل���ه �سمو �ل�سيخ عي�سى ب���ن �سلمان �آل 
خليف���ة. وما لبث �أن �أعق���ب �ل�سيخ عي�سى ذلك باإن�ساء جمل����ص تاأ�سي�سي لو�سع 
د�ست���ور للب���الد و�نتخاب جمل����ص نيابي، و�خت���ارين �سموه لأن �أك���ون �أّول �سفري 
للبحرين يف �خلارج، وكانت �لبد�ية مع �ل�سقيقة جمهورية م�سر �لعربية، وكان 
لبد م���ن �عرت�ف �جلامعة �لعربية بالبحرين كع�سو د�ئم، بعد قبول ع�سويتها 

يف �لأمم �ملتحدة. 
له���ذ� كان من �سم���ن مهّماتي تروؤ�ص بعث���ة �لبحرين يف �جلامع���ة �لعربية، ومت 
ا  تق���دمي �لطل���ب يف  14 �أكتوبر 1971، وحينئذ مت قب���ول ع�سوية �لبحرين �سكليًّ
وم�ساركته���ا يف �أعم���ال و�جتماع���ات �جلامعة �لعربية حني تق���دمي �لطلب، ويف 
�سه���ر فرب�ير 1972 ��ستكملت �لإجر�ء�ت �لقانوني���ة و�سدر �لعرت�ف �لر�سمي 

من قبل جامعة �لدول �لعربية.

والدي حرص على أن تكون 

تجارته موافقة للشرع وأي 

شيء غير ذلك ال يقبله
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فرجيس كوريان
التنوع باالستثمار طريق البد منه

امتلك الجرأة وجعلها س���الحه للوصول لما يتمناه. نجاحاته المس���تمرة والمتوالية كانت 
الداف���ع لالس���تمرار، فالفكرة تب���دأ في مهدها صعب���ة التحقيق، ولكن���ه يمتلك مقومات 

النجاح الصحيحة التي جعلت من الفكرة كياًنا اقتصادًيا ناجًحا.

�لطم���وح و�لعمل �جلاد �ل�ساق هما �سعاره يف �حلياة، �إ�سافة �إلى �ل�ستفادة من 
�لعقبات و�لعرث�ت وعدم �لياأ�ص. �إنه رجل �لعمال فرجي�ص كوريان.

يب���د�أ حديثه ع���ن نف�سه قائاًل: �أنا م���ن مو�ليد 1962، يف ولي���ة كريل �لهندية، 
ح�سل���ت عل���ى �ملاج�ست���ري وبكالوريو�ص هند�س���ة معمارية مدني���ة، ودكتور�ه يف 

�لفل�سفة )�إد�رة �ملقاولت( من جامعة ذي �أوبن �نرتنا�سيونال.
عمل���ت مع و�لدي يف جمال �لإن�س���اء�ت، ويف �لعام 1986 قدم���ت �إلى �لبحرين 
للعمل يف �إحدى �سركات �ملق���اولت. بد�أت جتارتي �خلا�سة �لعام 1992، و�لتي 

�أ�سبحت �لآن »جمموعة �لنمل �لتجارية«.

�أب���د�أ يومي مبكر� من���ذ �ل�ساعة 6 �سباًحا، وميكن �أن ميتد حتى منت�سف �لليل. 
�أع�سق �لعمل و�أ�سعى للتجديد د�ئًما. عندما تر�ودين �أي فكرة تكون فيها منفعة 
عامة وتخدم �لبحرين، ل �أنتظر �ملك�سب �ل�سريع، فلي نظرة ثاقبة �كت�سبتها من 

�سنو�ت �خلربة يف جدوى �مل�سروع و�أهميته من عدمه.

وقب���ل نحو 30 عاًما، كانت �لبحري���ن وقتها ل تعرف �ل�ستثمار�ت �لأجنبية مثل 
�لآن، فقررت �أن �أ�ستفيد من �خلربة �لتي �كت�سبتها من �لو�لد، �لذي كان يعمل 
يف جم���ال �ملق���اولت، و��ستطعت من خالل هذه �خل���ربة �أن �أبد�أ �أعماًل ناجحة 
�سغ���رية يف �لبحري���ن. كانت نظرتي �أن ه���ذ� �لبلد بيئة خ�سب���ة لال�ستثمار�ت 
�خلارجي���ة، �إذ تلقى دعًم���ا د�ئًما ومن���ذ �لبد�ية من �حلكوم���ة، فكانت بد�يتي 
باملق���اولت و��ستمرت معي حتى �لآن �إلى جان���ب �أعمال �أخرى. �أما عن �ملرحلة 
�لفارق���ة يف حيات���ي فكانت بالعام 1990 �أثناء ح���رب �خلليج �لأولى، �إذ مل يكن 
�أح���د ميتلك �ل�سجاعة لب���دء فكرة م�سروع جديد، لكنن���ي �أدركت بح�ص �لتاجر 
�أن �لفر�س���ة للنمو و�لزدهار مقبلة ل حمالة، فق���ط علينا �لنتظار، وكما يقال 
باملثل �لعامي �لد�رج »ننحني للموجة حتى مت�سي«؛ ليبد�أ بعدها �لنمو �حلقيقي 
للتج���ارة. وكن���ت من �أو�ئل م���ن ��ستثمر بنظام بناء وت�سغي���ل وحتويل �مللكية يف 

�لبحرين.

ومتحدًثا عن �ل�ستثمار يف �لبحرين يقول كوريان: مل تتح �لقو�نني يف �لت�سعينات 
�ل�ستثم���ار �حلر لالأجانب كما هو �حل���ال حالًيا، مما دفعني لال�ستثمار بنظام 
بن���اء وت�سغيل وحتوي���ل �مللكية. لكنني بع���د ذلك ��ستفدت ح���ني �نطلق �مل�سروع 
�لإ�سالح���ي لعاهل �لبالد قبل �أك���رث من 10 �سنو�ت، وحزم���ة �لت�سريعات �لتي 
�أتاح���ت ب�س���ورة �أف�س���ل لالأجان���ب �ل�ستثمار �ملبا�س���ر يف �لبحري���ن. بد�أت يف 

�لعام 2004 تكوين �مرب�طوري���ة �أعمال وهي �سركة »يف كي يونيفري�سال لإد�رة 
�لعقار�ت«، �لتي و�سع���ت �ل�ستثمار�ت يف خمتلف مناطق �لبحرين مثل �جلفري 
و�ل�سيف و�حلد و�حلورة و�أمو�ج و�لب�سيتني و�ل�سقية ور�أ�ص زويد و�لرفاع وعايل، 

بعد ذلك قررت �أن �أنّوع وبالفعل بد�أت �ل�ستثمار يف جمالت �أخرى.

�أرى �أن رج���ل �لأعم���ال �لناجح لب���د �أن يبحث عن �لأفكار �جلدي���دة و�ملبتكرة 
د�ئًم���ا، و�أنا �أوؤمن ب�سرورة �إ�ساف���ة �أن�سطة غري تقليدية �أو تكون مهملة من قبل 
رج���ال �أعم���ال �آخرين، وه���ذ� ما حدث بالفع���ل، ففي �لفرتة �ملا�سي���ة بد�أنا يف 
قطاَع���ي �ل�سحة و�لتعليم، �إذ �أن�ساأنا �سل�سلة مر�كز �سحية »�ل�سرق �لأو�سط يف 

�حلد و�ملحرق« ثم �أكرب م�ست�سفى خا�ص يف �ملنامة مكون من 85 �سريًر�.

كم���ا و�سعنا ��ستثمار�تن���ا يف �لتعليم، ومنتل���ك حالًيا مدر�سة �لآف���اق �حلديثة، 
ونح���ن ب�سدد �إجر�ء تو�سعة على فرعها ب�سارع �لبديع؛ لن�ساعف عدد �لطالب 
يف �ملدر�س���ة �إل���ى نحو 4 �آلف طال���ب، كما �أننا ب�سدد �إن�س���اء مدر�سة عاملية يف 
ا تق���در م�ساحتها ب���� 20000 مرت مربع من  �لرف���اع �لغرب���ي ��ستاأجرنا لها �أر�سً
ن���ادي �لرفاع �لغربي �لريا�سي، وكذلك جامعة عاملية كبرية باحلد قمنا ب�سر�ء 
�أر�سه���ا، ونح���ن يف طريقنا لالنتهاء من �لإج���ر�ء�ت و�ملو�فقات �لر�سمية. كما 
بد�أن���ا من���ذ فرتة يف قطاع �ل�سياح���ة، �إذ وجدنا �أن هذ� يخل���ق تنوًعا يف �أن�سطة 
�ملجموع���ة وي�سي���ف لها رونًق���ا جديًد�، وبالفع���ل نفذنا �سل�سلة فن���ادق 4 جنوم 
و�سقًقا فندقية، كما عملنا على تطوير فندق جديد فئة 5 جنوم يف �حلد بقاعة 

موؤمتر�ت ت�سع 3 �آلف �سخ�ص.

�أم���ا عن م�ستقب���ل �لبحرين فيق���ول »�أعتق���د �أن م�ستقبل �لبحري���ن يكمن يف 3 
قطاع���ات رئي�س���ة: �لتعلي���م و�ل�سح���ة و�ل�سياح���ة، و�لبحرين متتل���ك مقومات 
لتطوير هذه �لقطاعات �لثالثة، �لتي ت�ستفيد من �لنفتاح �لذي تعي�سه �ململكة، 

كما �ستنتع�ص �لقطاعات �لأخرى بف�سلها وجميع جمالت �لأعمال.

 رجل األعمال الناجح البد أن يبحث عن 

األفكار الجديدة والمبتكرة دائًما
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فريال ناس
توصيات والدي ساعدتني على 

الوقوف بعد تعثر األعمال
سيدة أعمال فازت في انتخابات جمعية سيدات األعمال البحرينية 
2016؛ لتصبح حينئذ رئيس���ة للجمعية. هي ابنة الوجيه المرحوم 

عب���داهلل ناس. دخل���ت عالم التجارة قبل 35 عاًما بش���ركة العائلة، 
وتدرجت من قس���م آلخر حتى وجدت نفس���ها في قس���م النجارة 

والديك���ور.

ع���ن ن�ساأته���ا ودر��سته���ا وبد�ياتها يف �لعمل تق���ول فريال: ق�سي���ت طفولتي يف 
منطقة �لزجن �جلدي���دة، ودر�ست يف مدر�سة �لرجاء حت���ى �ملرحلة �لإعد�دية، 
ثم ��ستكملت �ملرحل���ة �لثانوية يف مدر�سة �حلورة بتخ�س�ص �لتجاري. ودر�ست 

�لبكالوريو�ص يف جامعة �لبحرين وهي من �أقوى �جلامعات.

وبع���د �لتخ���رج دخلت مبا�سرة معرتك �لعمل يف �لع���ام 1992 يف �سركة �لعائلة، 
وكن���ت حينه���ا حامال بابنتي �لبك���ر، وتدرج���ت يف �أق�سام عدة حت���ى �أح�س�ست 

برغبتي يف �إد�رة ق�سم �لنجارة و�لديكور و�لأثاث و�لت�سميم �لد�خلي.

وبع���د 6 �سن���و�ت من دخ���ويل �لعم���ل كان طموح���ي �أل �أبقى موظف���ة يف �سركة 
�لعائل���ة، ب���ل �أن تك���ون يل �سركتي �خلا�سة ول���و كانت �سغ���رية، وفتحت حملي 
 Design( يف جممع �لع���ايل، كما �أن�ساأت �سرك���ة جديدة )خلا����ص )ماميزون�
Destrict( متخ�س�س���ة يف م�ساريع جتهي���ز �مل�ست�سفيات و�جلامعات و�لفنادق 

و�لفل���ل �خلا�س���ة بالأثاث. �أما �سرك���ة »نا�ص« فكانت نقط���ة �لنطالق يف عملي 
�خلا����ص. تعلمت من �لو�لد �جلدية يف �لعم���ل و�لإر�دة و�لإقد�م على �ملخاطرة 
�ملدرو�س���ة و�لإ�سر�ر على �لنجاح، حي���ث مررت مبر�حل وخيبات �أمل وخ�سائر، 
ولكن تو�سيات و�لدي باملحاولة مرة �أخرى و�لتعلم من �لأخطاء لتفاديها وك�سب 

�خلربة، �ساعدتني على �لوقوف بعد �لتعرث.
حالًي���ا، �أنا �ملدير �لعام ل�سركة »�أرتالند«، �لتي تتبع جمموعة نا�ص منذ 25 �سنة 

حتى �لآن، و�أنا �ساحبة حمل، و�لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة »ديز�ين دي�سرتيكت«، 
وه���ي مظلة ل�سركتني �أخريني، هم���ا »ماميزون ومي�سوين هوم���ز«. �أما بالن�سبة 
للعم���ل �لتطوعي، فكن���ت رئي�سة جمعية �سي���د�ت �لأعم���ال �لبحرينية، و�سغلت 
ع�سوي���ة �للجن���ة �ل�ست�سارية لتج���ارة �لتجزئ���ة يف �سندوق �لعم���ل )متكني(، 
وع�سوية جلنة ريادة �لأعمال بغرف���ة جتارة و�سناعة �لبحرين، وع�سوية جلنة 
�ملعار����ص و�ملوؤمتر�ت بالغرف���ة، وم�ست�سار جمل�ص �لأعم���ال �لبحريني �ملغربي، 
وع�سوي���ة �ملجل�ص �ل�ست�س���اري يف مناهج �لت�سميم �لد�خل���ي يف جامعة �لعلوم 

�لتطبيقية، ونائب رئي�ص جمل�ص �لبحرين.

وعن حياتها �لأ�سرية مع و�لديها تقول نا�ص: مل يكن و�لدي ميتلك �لوقت �لكايف 
لن���ا جميًعا، �إذ كان متزوًجا ب���� 3 زوجات، لذ� كنا نحاول �لعتماد على �أنف�سنا، 
ون�ست�س���ريه عندم���ا نو�جه �أي م�سكلة وناأخ���ذ بن�سيحته. كان موج���وًد� ير�قبنا 

د�ئًما وعالقتنا معه جميلة.

�أم���ا �أمي فمهم���ا قلت عنه���ا �سيبقى قليال بحقه���ا. توفيت �سن���ة 2004، ويبقى 
�ل�سعور كاأنها كانت بيننا بالأم�ص. مل ي�سع و�لد�ي مر�سهما حجة �أو عذًر� �أمام 
تاأدية �لو�جب، فكانا ي�سغطان على نف�سيهما ويوؤديان �لو�جب يف �أفر�ح و�أحز�ن 

�لنا�ص وي�سالن �لأرحام، وتعلمنا على هذ� �ل�سيء منهما و�لتو��سل مع �لكل.

تعلمت الجدية في العمل واإلقدام على 

المخاطرة المدروسة واإلصرار على النجاح
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إبراهيم الشيخ
قبلت التحدي وحققت نجاحي

الصب���ر والجه���د والمثاب���رة، ومقت الس���لبية وحب التفاؤل، كلمات تلخص مس���يرة رجل األعمال مالك ش���ركة 
»مونتريال« للسيارات إبراهيم الشيخ في عالم المركبات والتسهيالت.

يق���ول: 25 س���نة من العمل المضني، حتى وصلت إلى هنا، وم���ازال الطريق طويال، لكنه لم يكن يوما ممهدا 
وسهال، والنجاح ال يأتي صدفة. رسالته للمحبطين: شكرا لكم، فأنا قبلت التحدي، وحققت نجاحي.

ع���اد �ل�سي���خ بالذ�ك���رة 25 عاما �إل���ى �لور�ء، 
وبالتحدي���د للعام 1994 عندم���ا �أطلق �سركته 
يوؤك���د: كان حل���م  �إذ  �خلا�س���ة »مونرتي���ال«، 

طفولتي، فاأنا �أع�سق �ل�سيار�ت منذ �ل�سغر.
وز�د: بد�أت مبعر�ص �سغ���ري موؤجر يف �ملحرق 
و�أن���ا �ب���ن 23 عاما، حي���ث عمل���ت بال�سيار�ت 
�مل�ستعمل���ة، ثم باجله���د و�ملثاب���رة و�لإ�سر�ر، 
ك���رب �حللم وك���ربت »مونرتي���ال« لتق���ود �سوق 
�ل�سيار�ت و�لت�سهيالت يف �لبحرين بعد �أن منَّ 
�هلل علينا. ثم حر�سنا على �سر�ء �ملكان �لذي 

كان فاحتة �خلري ب� 3 �أ�سعاف قيمته.

وتابع �ل�سيخ: �بتعدت طو�ل تلك �ل�سنو�ت عن �لتقليد ون�سخ �ملنتجات، و�جتهت 
�إلى �لتجديد و�لبتكار و�إيجاد �حللول؛ مل�ساعدة �لنا�ص على �متالك �ل�سيار�ت، 
و�بت���كار �سوق جديدة، وه���و ما جعل »مونرتيال« يف طليع���ة �لعاملني يف �لقطاع 
بالبحرين. مل �أ�سغل �إل بالعمل، ومل �ألتفت للغري، فقد و�سعت هدفا، و�سرت �إلى 

حتقيقه؛ لت�سبح ظاهرة »مونرتيال« تدر�ص يف جمال �لت�سويق �ليوم.

وقال �ل�سيخ« مل ياأت �لنجاح �سدفة، ومل يكن �سهال، فقد �سهرت وتعبت وجهدت 
حت���ى �أ�سبح �لعمل على هذ� �لنحو. و�جه���ت �لكثري من �ملنغ�سات و�ل�سائعات، 
وكالم �ملحبط���ني، �لذي���ن �أق���ول لهم �لي���وم: �سكر� لك���م، فاأنا قبل���ت �لتحدي، 

وحققت جناحي.

وتابع: لدينا 4 فروع د�خل �ململكة، ون�ستعد لإطالق �خلام�ص يف منطقة �لرفاع، 
ي�ساف �إليها فرعان، �أحدهما يف �ل�سعودية وبد�أ قبل 5 �سنو�ت، و�لآخر يف دبي 

قبل 3 �سنو�ت تقريبا. 

ويق���ول �ل�سيخ: كانت �ل�سي���ار�ت �سغفي منذ �لطفولة. �أمتل���ك حاليا جمموعتي 
�خلا�سة، وهي عبارة عن جميع �ل�سيار�ت �لتي وددت �أن �أقتنيها يوما وغالبيتها 
�سبه جديدة. ��سرتيتها كلها جاهزة من مز�د�ت عاملية، ول �أملك �لوقت لإعادة 

جتديدها كما يف�سل هو�ة �ل�سيار�ت �لكال�سيكية.
وو��سل: �أحب هذه �ل�سيار�ت، لكن �لأقرب يل هي �ل�سيارة �لأقدم يف جمموعتي، 

من نوع رجن روفر 1984.

وعما �إذ� كان هناك خطط للعمل يف هذه �ملركبات، قال �ل�سيخ: ل �أفكر بالعمل 
يف �ل�سيار�ت �لكال�سيكية رغم جمالها وحبي لها. حمبو  هذه �ل�سيار�ت يف�سلون 
�إع���ادة جتديدها باأنف�سهم، فهم يجدون متعة يف ذلك، مما يعني �سعوبة �لعمل 

بها، رغم �أنه ��ستثمار جمد وله زبائنه، لكننا غري م�ستعدين لهذ� حاليا.

وع����ن ر�أي����ه يف قر�ر منع دخول �ل�سي����ار�ت �لتي يزيد عمرها ع����ن 5 �سنو�ت قال: 
�لقر�ر من�سف، فهو يحمي �سو�رع �لبحرين وبيئتها، حيث ل ميكن �أن تكون �سوقنا 
مكب����ا لل�سيار�ت �لقدمية �لتي �تخذت �لكثري من �لدول قر�ر� باإعادة ت�سديرها، 
�لبحري����ن ل ت�ستوعب ه����ذه �لأعد�د �لكبرية، فيف�سل �أل يك����ون يف �سو�رع �ململكة 

�سوى �ملركبات �ملمتازة �لتي ل يوجد فيها �أعطال تعوق حركة �ملرور. 

وع���ن �أو�ساع �ل�س���وق قال: �ليوم �لأو�س���اع تغريت، و�ل�سوق فيه���ا تناف�ص كبري، 
فهن���اك �ل���وكالء و�ملوزع���ون؛ لذ� يج���ب �تب���اع �إ�سرت�تيجية ت�سمن لن���ا �لبقاء 
و�ل�ستم���ر�ر و�لتط���ور، نح���ن نتبع قاع���دة »بع كث���ري� و�ربح قلي���ال«، فم�سلحة 

�لزبون �أن تقدم له �أف�سل خدمة و�أف�سل �سعر.

وبنيَّ �ل�سيخ �أن: »مونرتيال« ت�سعى د�ئما لتوفري جميع �أنو�ع �ل�سيار�ت، �جلديدة 
و�ملرجتعة )�مل�ستخدمة ب�سكل ب�سيط جد�(، ونبيع عن طريق �لأق�ساط، وكذلك 

بطريقة �لدفع »�لكا�ص«.

% من �ل�سيار�ت �ملتو�فرة يف معار�سهم وم�ستودعاتهم ��سرتوها  و�أو�سح �أن 99 
من �لوكالء يف �لبحرين؛ ليتم �إعادة بيعها باأف�سل �لعرو�ص.

و�س���رب �ل�سيخ مث���ال على �ل�سي���ار�ت �ملرجتعة، �لتي �عتربه���ا فر�سة للر�غبني 
بامتالك �سيارة جديدة ب�سعر منا�سب، �إذ تعاقدو� يف مو�سم �سباق �لفورمول 1 مع 
�سركات عدة وهيئات لتاأجري �سيار�ت عليهم، ومت تاأجري نحو 80 �سيارة ��ستخدمت 

3 �أيام فقط، ثم عر�ست للبيع ب�سعر �مل�ستعمل.

و�أو�س���ح �ل�سي���خ �أن: �جلي���ل �جلدي���د م���ن �ل�سباب �لذي���ن تب���و�أو� �ملنا�سب يف 
�لعديد من �لقطاعات يعملون بجد ويديرون موؤ�س�ساتهم بتفكري متقدم ومتفتح 
ويطبق���ون روؤية �لقيادة يف دعم �لتجار، ي�ساف �إلى ذلك �ل�سفافية �لتي �سهلت 

علينا �لكثري، وروؤية 2030 هي طموح ن�سبو �إليه.

ووج���ه ر�سال���ة لل�سباب �لبحريني ق���ال فيها: تعد �ل�س���وق �لبحرينية �ليوم بكر� 
وو�ع���دة، فهي مليئة بالفر�ص، ور�سالتي لل�سباب تتلخ�ص يف �سرورة �لنخر�ط 
ب�س���وق �لعمل و�قتنا�ص ه���ذه �لفر�ص، و�أل ينتظرو� �لوظائ���ف، عليهم �ملغامرة 
�ملح�سوب���ة وعدم خ�سي���ة �خل�سارة، �حلي���اة نف�سها مغامرة و�لرب���ح و�خل�سارة 

�أمر�ن و�رد�ن، لكن عليهم �لتجربة وبالعزم و�لإ�سر�ر �سيحققون مبتغاهم.

و�أ�س���اف �ل�سيخ: �سوق �لبحرين تنمو با�ستمر�ر، وقادرة على ��ستيعاب �جلميع، 
فعل���ى �لرو�د عدم �للتفات للكالم �ملحبط و�ل�سلبي، كاأن يقول �أحدهم: �ل�سوق 
�سغ���رية وحم���دودة، �أو �سعيفة. كم���ا �أبدى �ل�سي���خ ��ستعد�ده لتق���دمي �لن�سح 

و�لإر�ساد و�مل�ساندة لل�سباب يف �أي وقت.

السوق البحرينية اليوم واعدة ومليئة بالفرص
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يوسف المشعل
“حرب الخليج” دفعت بأعمالي نحو النمو واالزدهار

عصام���ي تمك���ن من بن���اء نفس���ه. اغتنم الف���رص المتاحة وب���ذل الجهود لتأس���يس مجموعته 
الخاصة بدعم من أس���رته وزوجته. ويعتبر ش���خصية اقتصادية وسياسية في ذات الوقت، إذ بدأ 
حيات���ه المهنية ضابًط���ا في قوة دفاع البحرين وانتقل بعدها للعمل بمجال األعمال وتأس���يس 
مجموعت���ه الخاص���ة »مجموعة المش���عل«. وخالل رحلت���ه المهنية تمكن من تحقي���ق النجاح تلو 
اآلخر ولم يستس���لم ألي فش���ل أو عثرة أثناء دربه الطويل. إنه رج���ل األعمال، المحلل االقتصادي 

والسياسي يوسف المشعل.

عن عائلت���ه ودر��سته وبد�يات عمله يقول �مل�سع���ل: عائلتي من نازحي فل�سطني 
�لعام 1948، و�أنا ولدت يف �لأردن بالعام 1959. قدمت مع عائلتي �إلى �لبحرين 
عندما كنت طفاًل �سغرًي�. وعندما �أنهيت �لثانوية �لعامة �سافرت �إلى �لوليات 
�ملتح���دة �لأمريكية يف بعث���ة در��سية من قوة دفاع �لبحري���ن لدر��سة �لهند�سة، 
ثم عدت للمملكة للعمل �سابطا مهند�سا يف قوة دفاع �لبحرين، �إل �أن �لدر��سة 
بقي���ت هاج�س���ي، �إذ �أكملت �ملاج�ست���ري يف �لإد�رة م���ن �أمريكا، ث���م �لدكتور�ه 
يف �لعل���وم �ل�سيا�سي���ة و�لقت�ساد م���ن بريطانيا، وخدمت بع���د تخرجي يف قوة 
دف���اع �لبحري���ن �سابًطا لف���رتة من �لزمن، ث���م دخلت مع���رتك �لعمل �خلا�ص 
� حت���ى �لآن، وبد�أت بر�أ�ص م���ال 1400 دينار.  يف �لع���ام 1983 ومازل���ت م�ستمرًّ
وتع���ود �لق�سة �إلى �أن �إح���دى �ل�سركات خاطبتني و�أخ���ربين م�سوؤولها ببحثهم 
عن �سخ�ص يتعاملون مع���ه يف �لبحرين ل�ستالم وتو�سيل �لطلبات �إلى ناقالت 
%. و��ستثمرت  �لب���رتول، ويح�سل نظري ذلك على عمولة »كوم�س���ن« بن�سبة 25 

�ملبلغ لهذ� �لأمر وكانت حمطة ت�ستحق �لإقد�م عليها.

�أم���ا عن �مل�س���روع، فقد ��ستغرق �لتفكري وعمل در��س���ة �جلدوى نحو عام و�حد 
تقريًبا، ووجد �مل�سعل �أن �ل�سوق ل حتتوي على �ملو�د �مل�ستهدفة. وعندما و�سلت 
�أول طلبي���ة مل يك���ن يفرت�ص �أن تباع، لك���ن بعد �لطالع عل���ى مو��سفات �ملو�د 
�لتي يت���م بها تنظيف �ل�سفن، �أدرك �أن باإمكانه���ا تنظيف �مل�سانع �أو مكائنها، 
ولذل���ك ب���د�أ يروج �مل���و�د وي�سّوقها �إل���ى �مل�سانع �لعاملة يف تل���ك �لفرتة �أهمها 
�سرك���ة �أملنيوم �لبحرين »�ألب���ا« و�سركة نفط �لبحرين »بابكو« ولقي طلًبا كبرًي�، 
ومتك���ن يف غ�سون 10 �أيام من بي���ع �ل�سحنة �لأولى كامل���ة، وطلب �سحنة ثانية 
مم���ا �أدى لتخوف �لعاملني يف �ل�سركة �لهولندية مت�سائلني عن �سبب بيع �ملو�د. 
وبعد �أن �سرح له���م �لأمر قدم �أحد �ملديرين بال�سركة بعد قر�بة �سهر ون�سف، 
و�طلع على �س���ري �لأمور و�طماأن على �سحة جميع �لإجر�ء�ت، وعر�ص عليه �أن 
ي�سب���ح وكياًل له���م يف �لبحرين، �إل �أنه طل���ب �أن ي�سبح وكي���اًل لدول �خلليج، 
بع���د �أن �سافر �إلى هولند� و�أكمل تدريبه على هذه �ملو�د وو�سائل بيعها. بد�أ بعد 
ذل���ك بت�سويق وبيع �ملو�د �لكيماوي���ة للتنظيف يف �لبحرين ودول �خلليج، ولقت 

رو�ًجا كبرًي�.

وتط���ورت �لأعمال بعد �أن عم���ل يف �ملو�د �لكيماوية. وبع���د �أن متكن من فهمها 
و��ستيعابه���ا �تفق مع �ل�سركة �لهولندية لالنتقال من موّردين �إلى م�سّنعني بعد 

4 �سن���و�ت من بد�ي���ة �لعمل �أي يف �لع���ام 1987 - 1988، فب���د�أ بجلب خلطات 
مرك���زة لت�سنيعها يف �لبحرين. وعندما حدثت �حلرب بني �لكويت و�لعر�ق يف 
�أغ�سط����ص 1989 ورغ���م �أنها كانت �أحد�ًثا موؤ�سف���ة، �إل �أنها �ساعدت على �لنمو 
ب�سبب زيادة �لطلب على �ملو�د �لكيماوية؛ لأن �أكرث من ن�سف مليون جندي من 
دول �لع���امل موجود يف دول �خلليج مع �سفن كثرية و�لعديد من ناقالت �لنفط، 
�إ�ساف���ة لآب���ار �لنفط �لتي حتتاج �إل���ى �سيانة بعد �حرت�قه���ا، �لأمر �لذي �سار 

د�فعا للعمل و�ساهم يف منو �لأعمال و�زدهارها بن�سبة 200 %.

كان �لطلب كبرًي� يف ذلك �لوقت على �ملو�د �لكيماوية �لأخرى �لتي كان �مل�سعل 
ي�ستورده���ا م���ن دول �أوروبية �إلى �لبحرين. ويف �لع���ام 1995 بد�أ يفكر جدّيا يف 
�لت�سنيع و�فتتح م�سنًعا للمو�د �لكيماوية ب�3 خطوط �إنتاج يف جمال �سيانة �آبار 
�لنف���ط و�ملجال �لبحري �ل�سناع���ي و�ملجال �ملوؤ�س�سي و�لفن���ادق و�مل�ست�سفيات 
و�ملن���ازل و�ملو�د �لتي تدخل يف تنظيف �لبي���وت، وتو�سعت �لأعمال يف �لت�سدير 

% من �لإنتاج. �إلى خارج �لبحرين، حيث يتم ت�سدير نحو 85 

بع���د حرب �لكوي���ت و�لع���ر�ق دخل جم���ال �لتنظي���ف �لكيماوي وتنظي���ف �آبار 
وخز�ن���ات وناقالت �لنفط، وكانت فر�سة ثانية �أتت بعد �أن �لتقى مع �سخ�سني 
يف �لطائ���رة �سدفة يف �أو�خر �لعام 1992، وكان لديهما م�سروع لتنظيف �لبحر 

من �لنفط، فتعاقد معهما ومنذ ذلك �لوقت عمل يف هذ� �ملجال.

ويف حدي���ث عن جترب���ة تر�سح���ه يف �لنتخاب���ات �لنيابية قال يو�س���ف �مل�سعل: 
تز�مًن���ا مع در��ست���ي �لدكتو�ره يف �لعام 2000، ومع بد�ي���ة �مل�سروع �لإ�سالحي 
جلالل���ة �مللك ب���د�أت �لأمور تتغ���رّي وتختلف، فالعم���ل و�سل �إل���ى مرحلة عالية 
ومتو�زي���ة وبه �إد�رة كفء، مما جعلني �أفكر يف و�جب���ي �لوطني وماذ� �أ�ستطيع 
تقدميه �إلى �لبحرين؛ تاأدية للو�جب. بد�أت يف �لأمر �لذي �أحّبه وهو �لقت�ساد 
و�لعل���وم �ل�سيا�سية، فدخلت �ملعرتك بعد �أن تبل���ور �مل�سروع �لإ�سالحي جلاللة 
�مللك. ويف �لعام 2002 تر�سحت لالنتخابات �لربملانية لأثبت للعامل �أن �مل�سروع 
�لإ�سالح���ي ل يف���ّرق ب���ني �ملو�طنني وم���كان ولدته���م و�أ�سولهم، فه���و م�سروع 

�سيا�سي �إ�سالحي، ومل �أتر�ّسح لأجل �لفوز.

الدراس��ة بقي��ت هاجس��ي، إذ أكمل��ت الماجس��تير ف��ي 

اإلدارة م��ن أميركا ثم الدكتوراه في العلوم السياس��ية 

واالقتصاد من بريطانيا
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حسن مشيمع
امتهنت العقار منذ التسعينات وكنت أصغر “دالل” في البحرين

ب���رز اس���مه منذ25 عاًما ولم يخُب حتى اآلن. ب���دأ عمله في العقارات منذ أن كان ش���اًبا طموًحا حت�ى 
أصبح يمتلك خبرة كبيرة في مجاالت العقارات. كما برزت مؤسس���ته في جميع أنحاء البحرين، وذاع 
صيتها بين المواطنين و الخليجيين. إنه حسن مشيمع »أبوعلي«، وهو صاحب مجموعة »غرناطة« 

العقارية.

يتح���دث م�سيم���ع عن در��ست���ه �جلامعي���ة قائال:ح�سلت عل���ى بعثة من 
�حلكوم���ة يف �ملرحل���ة �جلامعي���ة، ودر�ست يف جامع���ة �لبحرين يف دورة 

»�لتعليم �مل�ستمر«، وطرحتها �آنذ�ك وز�رة �لعمل وجامعة �لبحرين.

كان �لو�ل���د �آن���ذ�ك ميلك وكالة �لف���رزدق �لعقارية، وقب���ل �لمتحانات 
�تفق���ت مع���ه على �لن�سم���ام للمكت���ب، و�أ�سبحت موظف���ا ر�سميا، وعن 
طريق���ه �أخذت دور�ت مع حماول���ة �لدخول لأكادميية دمل���ون. بعد ذلك 
طرح���ت دورة يف �إد�رة �لأعمال، ومبا �أين مل �أ�ستكمل در��ستي �جلامعية 
ب���د�أت در��س���ة �إد�رة �لأعم���ال �سم���ن دور�ت وبعثات خا�س���ة. و�لآن يف 
»عق���ار�ت غرناط���ة« ندر�ص موظفين���ا ولدينا حالًي���ا 3 دور�ت نظمناها 
بالتع���اون م���ع معه���د »MDC« م���ع جا�سم �مل���و�يل، دورت���ان يف �لتثمني 

�لعقاري ودورة يف �لإد�رة.

�كت�سب���ت �خلربة من �لعمل مع �لو�لد، �إذ عمل���ت معه ملدة �سنة ون�سف 
تقريًب���ا، وكانت �أفكاري خمتلفة عن���ه، لذ� �أن�ساأت »عقار�ت غرناطة« يف 
�لع���ام 1992 م���ن دون ترخي�ص ر�سم���ي من وز�رة �لتج���ارة، �إذ مل تكن 
�لإج���ر�ء�ت �حلالية موجودة يف ذلك �لوقت. وفتحن���ا باًبا �آخر خمتلًفا 
عن �لعق���ار، وهو �حلمالت و�ل�سياحة �لديني���ة وتوقفنا فيها حلد كبري، 
وكن���ا بني �لعقار�ت و�لقو�فل مع ��ستمر�رنا بالتخلي�ص بحكم خربتنا يف 
ه���ذ� �ملجال. عملن���ا يف �ل�سياحة ملدة 3 �سنو�ت حت���ى ز�دت �حلركة يف 
�لعق���ار�ت يف �لع���ام 1998. وللرتكيز يف �لعمل �ألغين���ا �ل�سياحة �لدينية 
وتوجهن���ا للمج���ال �لعق���اري فق���ط، وركزن���ا عل���ى تخلي����ص �ملعامالت 
�لعقارية بدياًل ع���ن تخلي�ص معامالت �إ�سد�ر �جلو�ز�ت وغريها. كنت 
�أ�سغر دلل يف �لبحرين يف ذلك �لوقت، وكان �لنا�ص ينظرون �إلى �ملهنة 
نظ���رة �سلبية، ولكنها �إجابية بالن�سبة يل، �إذ �إن �ل�سوق �لعقارية مل يكن 

فيها �سباب عقاريون، و�لكادر �ل�سبابي يف »غرناطة« �أعطانا زخًما كبرًي� 
يف جمي���ع �لأعمال. ��ستفادت »عقار�ت غرناطة« من �لزدهار �لعمر�ين 
من���ذ تويل عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة 
مقالي���د �حلكم، �إذ �سهدت �ململكة طف���رة عقارية ومت ��ستغالل �لفر�سة 

و�نتقلنا ملكتب �أكرب يف �لعام 2000.

�ل�س���دق و�لنز�هة و�ل�سفافية و�ل�س���رب و�لإخال�ص يف �لعمل هي كلمات 
�لنج���اح، كما �أن�سح �ل�سباب �لطموح و�ملبتدئ يف �لعمل باأن يتعاونو� مع 
�جلمي���ع، وهناك قو�نني يف �لكتب �لإد�رية تقول �إن �لعمل �لفردي ميوت 
مبوت �ساحبه، ومير�ص ويتعلل بتعلل �ساحبه، وي�سعف ب�سعف �ساحبه، 
ما يعني �أن عمر �لنجاح ل يكون بعمل فردي ول بقر�ر�ت فردية حتى لو 
كان���ت من �ساحب �لعمل، �إذ يجب توزيع �ملهام؛ ل�سمان ��ستمر�ر �لعمل 

و�لإنتاجية. 

�إن م�سكلتنا يف �ل�سوق �لعقارية �أنها غري منظمة مع �لأ�سف �ل�سديد على 
�لرغ���م من وجود بع�ص �لقو�نني و��ستحد�ثها، ولكنها حتى هذه �للحظة 

غري ثابتة.

�أم���ا خدم���ة �ل�سك���ن �لجتماع���ي �لتابعة لل���وز�رة فهي حرّك���ت �ل�سوق، 
و�ساع���دت �لكثري من �ملو�طنني على تاأم���ني �ل�سكن �ملنا�سب لعائالتهم، 
وه���ذه �خلدمة لن تنته���ي؛ لأن لدينا ع���دًد� كبرًي� م���ن �أ�سحاب طلبات 
�لإ�سكان، لكن على �لرغم من ذلك هناك بع�ص �ملالحظات �ل�سلبية على 
�سروط �خلدمة، ويجب تخفيف �ملعايري �لتي تتخذها وز�رة �لإ�سكان، �إذ 

�إن لكل مو�طن �حلق يف م�سكن عن طريق �حلكومة.

مشكلتنا في الس��وق العقارية أنها غير منظمة رغم 

وجود بعض القوانين واستحداثها
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28 مايو 2017

جعفر الصائغ
االقتصادي المتمّرس

يؤمن بالتحدي وخوض المغامرات المحسوبة، وال توجد مشكلة في نظره ليس لها حل. كافح وتعب وسهر 
الليالي حتى كّون نفسه وحصل على أعلى الشهادات من أفضل الجامعات. اقتصادي بامتياز، ومستشار من 

الطراز األول، خبير ويعلم ماذا يريد، دائم التفكير بالمستقبل.
يؤمن جعفر الصائغ أن السفر تجربة، وفترة الجامعة من أخطر مراحل الحياة؛ ألنها تشكل الشخصية، ويعتبر 

االختالط والتعرف على ثقافة اآلخرين فرصة غنية للمعرفة. 

ع���ن در��ست���ه وبد�يات عمل���ه يقول �ل�سائ���غ: �سافرت �إلى �لهن���د ودر�ست فيها 
بكالوريو����ص وماج�ستري �قت�ساد وعل���وم �سيا�سية، ثم �إل���ى بريطانيا ل�ستكمال 
در��سات���ي �لعلي���ا يف جامع���ة »كيي���ل«، �إل �أن �جلامع���ة ��سرتط���ت عّل���ي در��سة 
�ملاج�ست���ري ملدة عام و�حد قبل �لدخول يف برنامج �لدكتور�ه، وبالفعل مت ذلك. 
مدين���ة بونا �آنذ�ك كانت �سغرية ومليئة باجلن�سي���ات �ملختلفة، منهم �أوروبيون 
و�أفارق���ة وعرب. وجود �لغربي���ني كان ب�سبب وجود فيل�س���وف هندي »رجني�ص« 
�ل���ذي ج���اء بعقي���دة جدي���دة ومعظم �أتباع���ه من �لغ���رب. كان عدده���م هائل 
وعقيدته���م �لتح���رر من عقيدة �لأدي���ان. عدد �لبحريني���ني كان ي�سل �إلى نحو 

300 يف بع�ص �لأحايني.

�حلي���اة �جلامعي���ة فتح���ت يل �ملج���ال لالطالع عل���ى �لعدي���د م���ن �لثقافات، 
و�لتع���رف عل���ى �لجتاه���ات �لفكري���ة �ملختلف���ة، خ�سو�س���ا �أن �جلامعة كانت 
خليطا من �جلن�سيات و�لتيار�ت �ل�سيا�سية �لدولية و�لإقليمية و�لبحرينية، هي 
جتربة جديرة بالهتمام، فقد تز�من يف تلك �لفرتة ظهور �لتيار�ت �لإ�سالمية 
و�لليرب�لي���ة و�ل�سر�ع���ات �ل�سيا�سية، و�لت���ي ��ستمرت قوية ن�سبي���ا حتى �لعام 

1984. عاي�ست هذه �لفرتة بجميع تفا�سيلها وخطورتها.

�ل�سفر للدر��س���ة وفر يل فر�سة لالطالع على �لكثري من �لثقافات، �لأمر �لذي 
دفعني للقر�ءة و�لتعرف �أكرث على �لتيار�ت �ل�سيا�سية و�أيديولوجياتها، و�أ�سبح 
ل���ديَّ حافز للقر�ءة و�لكتابة عنها لحقا. كنت �أحب �لدخول يف نقا�سات فكرية 
�سيا�سي���ة �آيديولوجية مهما كان �لتباين يف �لر�أي و�لعقيدة و�ملذهب، كنت �أحب 
�لعي�ص م���ع �ملجتمعات ذ�ت �لعقيدة �ملختلفة و�أ�ساحب �أف���ر�د� يعتنقون �أفكار� 
و�أيدولوجي���ات خمتلفة. ف�سويل وحبي ملعرف���ة عقائد �لآخرين ومنط معي�ستهم 

�أدخلن���ي �لكني�س���ة و�ملعبد، و�أخ���ذين للعي�ص يف قرى ريفية م���ع �لعو�ئل �لفقرية 
وكذلك مع �لأغنياء يف �لبلد�ن �لتي زرتها. 

عندم���ا غز� �لع���ر�ق �لكويت يف �لع���ام 1991، كنت يف بريطاني���ا، وكان هناك 
�لعدي���د من �لطالب �لعر�قيني. وبحكم �لظ���روف �ل�سيا�سية بتلك �لفرتة و�سع 
معظ���م هوؤلء �لطلب���ة حتت �ملر�قب���ة، و�أدخل بع�سه���م �ل�سج���ن، �أحدهم كان 
�سديقي. �ألقت �ل�سرطة �لقب�ص عليه، عندها �أعطى �ملحققني ر�سالة طلب فيها 
نق���ل �أغر��س���ه �ل�سخ�سية من غرفته بال�سكن �إلى غرفت���ي، ما دفعهم للتحقيق 
معي. كانت من �ل�سعوبات �لتي و�جهتها، ثم �أطلقو� �سر�حه وجميع �لعر�قيني، 

و��ستكملو� در��ستهم ومل يتم ترحيل �أي منهم.
، ب���ل علمتني �لكثري من  كل ذل���ك، من �سر�عات فكري���ة و�سيا�سية مل توؤثر عليَّ
�لتج���ارب و�ملعرف���ة. كان تركي���زي ين�سب عل���ى �مل�ستقبل وخويف م���ن �لف�سل، 

ف�سعيت لتحقيق هديف.

كنت �أغيب عن �لبحرين بني 2 و3 �سنو�ت لال�ستمر�ر ومو��سلة �لدر��سة، وكوين 
كنت �أدر����ص على نفقة و�لدي ��سطررت للعمل لتموي���ل �لتز�ماتي، ل�سيما بعد 
�أن دخ���ل �أب���ي يف �أزمة مالية حادة لبع�ص �لوق���ت. عملت يف �لتدري�ص 4 �سنو�ت 
يف جامعة �ل�سيجر )Alsager College(، وكانت جتربتي �لأولى، ومت �ختياري 
م���ن بني عدد كب���ري من �ملتقدمني لتدري�ص دبلوما متقدم���ة يف �لقت�ساد لطلبة 
�ملاج�ست���ري، وه���م من رج���ال �لأعم���ال، وكان حتدًيا كب���ري�؛ لأنن���ي مل �أمار�ص 
�لتدري�ص �سابًق���ا، وباللغة �لإجنليزية، ويف بريطاني���ا، ولرجال �أعمال! وعندما 
دخلت �لف�س���ل للمرة �لأولى مل يكن لدي �جلر�أة للحديث وبقيت �سامًتا ملدة 5 

دقائق، و�تخذت قر�ًر� بقبول �لتحدي و�لبدء بالتدري�ص.

بعد تخرجي كنت خمري� بني �لرجوع �إلى �لبحرين �أو مو��سلة �لعمل بربيطانيا، 
لكنن���ي ف�سل���ت �لعودة �إلى وطن���ي. رجعت يف فرتة �ل�سي���ف، وح�سلت خاللها 
عل���ى عمل يف جامعة �لبحرين مدر�سا بنظام جزئي يف �لعام 1994، ثم جامعة 
نيوي���ورك، ومعه���د �لبحري���ن للدر��سات �مل�سرفي���ة و�ملالي���ة )BIBF( ولحقا 
�جلامعة �مللكية للبنات، ويف �لوقت ذ�ته عملت باحًثا �قت�سادًيا يف وز�رة �ملالية.

�كت�س���ب جعفر �ل�سائغ خرب�ت عدي���دة ودرو�ًسا من جتربة در��سته يف �خلارج، 
حي���ث تعلم �ل�س���رب و�لرتيث لدى حدوث �أمر �سع���ب، فالت�سرع و�لتخبط يطيل 
عم���ر �مل�سكلة. كم���ا تعلم �أن���ه عندما يكون ل���دى �لفرد روؤية و��سح���ة لن تكون 
�أف���كاره م�ستتة ولن ينحرف ع���ن �أهد�فه. ويرى �أن حي���اة �لطالب لي�ست �سهلة 
رغم �أنها ممتعة ج���ًد�، فهي من �أخطر مر�حل �حلياة؛ لأنها ت�سكل �سخ�سيته، 

كم���ا ميكن �أن ينجرف خارج �له���دف �لذي �سافر من �أجل���ه، فيخ�سر �لدر��سة 
وقد يخ�سر مبادئه. 

ون�س���ح �ل�سباب �لر�غب���ني بالب���دء يف م�سروعاتهم �خلا�س���ة بدر��سة �مل�سروع 
ب�س���كل جدي، ومعرفة �ملجال �لذي يرغب���ون �ل�ستثمار به، مع �سرورة �لطالع 
عل���ى �لتج���ارب �ملوجودة، و�أ�سب���اب جناح وف�س���ل �لآخرين، وو�س���ع �لتطور�ت 
غ���ري �ملتوقعة يف �حل�سبان؛ لتالفيها يف ح���ال حدوثها، مبيًنا �أن �لعمل بالقطاع 
�خلا�ص ي�سقل �ملهار�ت ويوفر فر�سا ��ستثمارية كثرية، كما �أنه ميكن لل�سخ�ص 

�لدخول ب�سر�كة مع �آخرين لتقليل �ملخاطر.

حياة الطالب ليست سهلة رغم 

أنها ممتعة، فهي من أخطر 

مراحل الحياة وتشكل شخصيته
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عصامي كّون نفسه من الصفر. كافح وتعب 
وتنّقل بين القطاعين العام والخاص. قِبل 
التح���دي بالتخل���ي ع���ن الوظيف���ة والرات���ب 
المضم���ون آخ���ر الش���هر؛ ليدخ���ل معت���رك 
العم���ر الح���ر ويؤس���س مجموعت���ه الخاصة 
التي تضم شركات عدة. يؤمن رجل األعمال 
ش���ركات  لمجموع���ة  التنفي���ذي  الرئي���س 
مس���تقبل الخليج لألعمال أحمد عطية اهلل 
الحجيري، بأن االعتماد على الذات ومواجهة 
الشخص للمش���كالت بنفسه يساهم في 
تطوير الشخصية، فيما يعتبر والده قدوته 

في الحياة. 

4 يونيو 2017

أحمد الحجيري
االعتماد على النفس طريق النجاح

���ا للهند�س���ة و�لريا�سي���ات و�لأرق���ام خ���الل �ملدر�س���ة، ولذل���ك در�ص  كان حمبًّ
بكالوريو����ص �لهند�س���ة �لكهربائي���ة يف جامع���ة �لب���رتول و�ملع���ادن يف �لظهر�ن 
باململك���ة �لعربية �ل�سعودية، �لتي تعت���رب من �أف�سل �جلامعات يف �ملنطقة. وبعد 
�إكم���ال �لبكالوريو�ص �ن�سم لدر��سة ماج�ستري �لهند�سة �لكهربائية يف �جلامعة 

ذ�تها.
ويتح���دث �حلج���ريي ع���ن م�سريت���ه �لعملي���ة قائ���اًل: عمل���ت مهند�ًس���ا بق�س���م 
�لت�س���الت يف �سركة »�أر�مك���و« ملدة �سنة و�ح���دة )1983 - 1984(، ثم عملت 
يف بن���ك �لريا�ص فرع �لدمام مبركز �ملعلومات يف �لفرتة من 1984 �إلى 1991، 
وم���ن هنا ب���د�أت م�سريتي �لفني���ة بالعمل يف �لقطاع �لبنكي �ل���ذي كان متطور� 

جد� بال�سعودية. 
وبع���د 12 عاًما ق�سيتها بال�سعودية قّررت �لعودة �إل���ى �لبحرين، وعملت مديًر� 
ملرك���ز �ملعلوم���ات يف �سركة بابكو، وذلك يف �لع���ام 1991، ثم تركت �لعمل فيها 
لفرتة ب�سيطة �أ�س�ست خاللها �سركة �آ�سيا للكمبيوتر يف �لفرتة 1994 �إلى 1995.

ب���د�أت �لعمل بوز�رة �ل�سحة يف �لعام 1995 مدي���ر� للم�ساندة �لفنية ثم مديًر� 
لإد�رة �ملعلومات �ل�سحية، و�أ�س�ست مع جمموعة �سباب �أذكياء ون�سطني �لكثري 

من �مل�ساريع و�لرب�مج �لتي نر�ها �ليوم يف جممع �ل�سلمانية �لطبي.
و�أثن���اء عمل���ي يف »�ل�سحة« �أ�س�س���ت جمعية �لبحرين لالإنرتن���ت بالعام 1995، 
وم���ع �نت�سار ظهور �لإنرتن���ت يف �ململكة، دخلت جمال �لعم���ل �لتطوعي خلدمة 
���ا �أن �لكث���ري منه���م مل يكونو� عل���ى در�ية بفو�ئ���د �لإنرتنت  �ل�سب���اب، خ�سو�سً

وخماطره، وبقيت يف جمال �جلمعيات حتى بعد ترك �لوز�رة.

يف �لع���ام 2001 �لتحق���ت بربنامج ماج�ستري �إد�رة �ملعلوم���ات يف جامعة ديبول 
ب�سيكاغ���و  - �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، �لت���ي �أ�سافت يل معلومات عن �إد�رة 
�لأعمال ب�سورة �أكادميية �أكرث منها تطبيقية. وقبل ترك �لعمل بوز�رة �ل�سحة 
كلفن���ي �لوزير باأن �أ�سبح �لرئي�ص �لتنفيذي ملجم���ع �ل�سلمانية �لطبي من �لعام 
2003 �إل���ى 2005 �إ�سافة �إلى م�سوؤوليتي ب���اإد�رة تقنية �ملعلومات و�إد�رة م�سروع 

�لتاأمني �ل�سحي �لوطني يف ذلك �لوقت.

�أما عن جتربته يف تاأ�سي�ص �أعماله �خلا�سة فكان لديه جتربة �سابقة يف تاأ�سي�ص 
�سرك���ة »�آ�سي���ا« �لت���ي مل ت�ستم���ر �أكرث من ع���ام؛ ب�سب���ب �سعف �ل�س���وق، �إل �أنه 
بق���ي موؤمًنا بوجود فر�س���ة. وبعد 10 �سنو�ت من �لعم���ل �حلكومي �أطلق �سركة 
»م�ستقب���ل �خلليج لالأعم���ال«، ومنها ب���د�أ �لعمل �لتجاري بق���وة و�سارت �لأمور 
بطريق���ة �إيجابية، �إذ وقع �تفاقات م���ع �لعديد من �ل�سركات �لعاملية و�خلليجية 
و�ملحلي���ة. ث���م �أ�س�ص جمموعة �س���ركات ومعهد تدريب و�سرك���ة تنظيم معار�ص 
وموؤمت���ر�ت و�أخرى لتقنية �ملعلومات، و��ستمر بالعمل يف جمال تقنية �ملعلومات 

و�لتدريب، و�سارت �لأمور باأف�سل �سورة.

و�أ�ساف �حلجريي: خالل �لفرتة �لتي تركت فيها �لعمل بالقطاع �لعام �أ�سبحت 
ع�س���ًو� ن�سًط���ا يف جمموعة من �للجان بغرفة جت���ارة و�سناعة �لبحرين، وكنت 
نائًب���ا لرئي�ص جمعية تقني���ة �ملعلومات و�لت�سالت لدورت���ني متتاليتني، �إ�سافة 
�إل���ى تاأ�سي�ص مع جمموعة م���ن �لزمالء �جلمعية �لبحريني���ة لتقنية �ملعلومات، 
و�لت���ي ماز�ل���ت تعم���ل بجد ون�س���اط. مع عودتي �إل���ى �لقط���اع �خلا�ص، رجعت 
للجمعي���ات و�لعمل �لتطوعي و�مل�ساركة �لوطني���ة، و�أ�س�ست �لعديد من �مل�ساريع 
منه���ا »�إيه �سباب«؛ لت�سجيع �ل�سباب على �لبت���كار بالتقنية، وم�سروع »م�ستقبل 
ق���ادة �خلليج« �ل���ذي كان يهدف �إلى م�ساعدة �ل�سب���اب على خلق فر�ص �لعمل، 
وكذل���ك م�س���روع »فر�ستي« �ل���ذي �أطلق بهدف متكني �ل�سباب م���ن �لتعامل مع 

متغري�ت �ل�سوق يف جمال تقنية �ملعلومات و�لت�سالت. 

د�ئًم���ا �أق���ول لل�سب���اب �إن �لتعب مفيد، و�لتح���دي ي�ساهم يف بن���اء �ل�سخ�سية.
حاول���ت زرع هذ� �ل�سع���ور يف �أبنائي، ود�ئًما �أمتنى جناح �أبناء �جلميع كما �أرى 
جناح �أبنائي، باأي طريقة ن�ستطيع من خاللها �إي�سال �ملعرفة لل�سباب ليتعلمو� 
كيف يبن���ون م�ستقبلهم ويتعاملون م���ع �لتحديات. �أعت���رب �أن معي�ستي وكفاحي 
خارج �لبحرين هي �أكرب در�ص تعلمته خالل وجودي يف بلد مثل �ل�سعودية، حيث 

�كت�سبت �لعتماد �لكلي على نف�سي.

وعند �سوؤ�له عن �ملجالت �لتي يطمح يف �لدخول �إليها م�ستقباًل قال �حلجريي: 
ل���دي ر�سالة لأ�سحاب �لأعمال مفاده���ا �أن �أمرين كبريين �سيحدثان يف �لفرتة 
�ملقبلة، وحتّدث عنهما �ملنتدى �لعاملي لالقت�ساد، �لأول �أن جمموعة كبرية من 
�لوظائف �ملعروفة �ليوم �ستختفي فيما �ستظهر وظائف جديدة، و�ستتغري �أخرى 

بفعل �لتكنولوجيا.

 �أم���ا �لثاين فه���و �لتح���ول �لرقمي، كل �س���يء �سي�سب���ح �إلكرتوني���ا، وكثري من 
�ملوؤ�س�س���ات �خلا�س���ة �إذ� مل تعمل عل���ى حتويل نف�سها رقمي���ا �ستخ�سر، فمعظم 
�لأ�سي���اء �ليوم تتم عن طري���ق »�ملوبايل« بدًل من �أن يق���وم بها جمموعة كبرية 
م���ن �ملوظفني. �إن تقدمي خدمات ل� 24 �ساعة ملدة 7 �أيام يف �لأ�سبوع و�حلو�سبة 
�ل�سحابي���ة ت�س���ل �إلى �لع���امل دون وجود موظف���ني. على �سبيل �ملث���ال �ملكتبات 
�لتقليدي���ة �لتي تبيع �لكت���ب �ختفت بعد �سدور مو�ق���ع �إلكرتونية مثل »�أمازون« 
لبي���ع �لكت���ب »�أونالين«، كم���ا �ختفت حمالت بي���ع �أ�سرط���ة »VHS« مع تو�فر 
�لأف���الم »�أونالين«، و�ختفى دور مكات���ب �ل�سياحة و�ل�سفر مع وجود مو�قع مثل 

»Booking.com«، فعلى �أ�سحاب �لأعمال �لتنبه؛ كي ل تختفي جتارتهم.
ستظهر وظائف جديدة وستتغير أخرى بفعل التكنولوجيا
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مراد علي مراد
45 عاًما من الصيرفة

أمض���ى 45 عام���ا ف���ي القطاع المصرفي. محاس���ب م���ن الرعيل األول. كان م���ن بين أول 5 بحرينيين درس���وا 
المحاسبة في لندن في مطلع السبعينات.

يقول المصرفي مراد علي مراد إن الطريق لم يكن سهال، لكنه استطاع اجتياز العقبات والنهوض بالعديد 
م���ن المؤسس���ات التي ترأس���ها في مس���يرته، ويأتي في مقدمتها بن���ك البحرين والكويت الذي رس���ى به 

وزمالؤه في بر األمان بعد »ضربتين قاضيتين«، سوق المناخ، واحتالل العراق للكويت.
ج���اد بحيات���ه وعمله، وتركت األرقام على أس���لوبه الكثي���ر، ويعتبر االجتهاد واالس���تقامة مثال أعلى وخارطة 

طريق ألي شخص يريد النجاح وكسب احترام الناس.

يبد�أ مر�د حديثه قائاًل: �أنهيت در��ستي 
�لبتد�ئي���ة و�لتحقت بربنامج �لتدريب 
�لبحري���ن  نف���ط  �سرك���ة  يف  �ملهن���ي 
»بابك���و« يف �س���ن مبكرة، و�أن���ا �بن 13 
عاًما تقريًب���ا. وبعدما �أنهيت �لربنامج 
ح�سلت على فر�سة عن طريق »بابكو« 
�أي�سا لدر��س���ة �ملحا�سبة يف لندن، و�أنا 
�أحمل حاليا �سهادة من �ملعهد �مللكي يف 
�ملحا�سبة �لإد�رية باململكة �ملتحدة، �إذ 
تخرجت يف �لعام 1970، ولديَّ �سهادة 

�لزمالة باملعهد منذ �لعام 1993.

ويق���ول مر�د �ملول���ود بالعام 1945: بعدما �أنهيت در��ست���ي وعدت �إلى �لبحرين 
عملت لفرتة ق�سرية يف »بابكو« م�سرفا لإحدى �لدو�ئر يف ق�سم �حل�سابات. ويف 
�أبريل من �لع���ام 1972 تركت بابكو و�لتحقت بالعمل لدى »�سيتي بنك«، وكانت 
�ل�س���وق �لبحريني���ة ت�سهد يف تل���ك �لفرتة طفرة يف �لبنوك؛ لتب���د�أ م�سريتي مع 

�لقطاع �مل�سريف وت�ستمر �إلى نحو 45 عاما.

ب���د�أت م���ع »�سيتي بنك« من خ���الل برنامج متدرب تنفيذي، حي���ث �بتعثت �إلى 
ب���ريوت للتدري���ب ملدة 6 �أ�سه���ر، وبعدها �نطلقت يف عمل���ي �مل�سريف يف �ل�سلك 
�لإد�ري. فاأن���ا مل �أعمل يوما �إل �إد�ريا ويف جميع �ملو�قع �لتي �سغلتها. عملت يف 

»�سيتي بنك« من �لعام 1972 �إلى �أو�خر 1976. 

�لتحق���ت ببن���ك �لبحرين �لوطني ملدة ق�سرية جد� من يناي���ر 1977 �إلى يناير 
1979، لأنتق���ل بعدها �إل���ى �لبنك �لأهلي �لتجاري �ل�سع���ودي/ فرع �لأف�سور يف 

ا باملن�سب، وبالفعل عملت  �لبحرين، وكانت فر�سة �أف�سل بالن�سبة يل خ�سو�سً
نائب���ا للمدير، وخالل عام و�حد �أ�سبحت �ملدي���ر، وبعدها �ملدير �لعام، وبقيت 
معه���م من �أبريل 1979 �إلى دي�سمرب 1986. كانت جتربة جديرة ومتميزة، فقد 
بني���ت �لفرع و�أ�سبح قويا يحقق �أرباح���ا جيدة، كان حجم �لأ�سول للفرع نحو 5 

مليار�ت ريال �سعودي، وهو رقم كبري جًد� يف تلك �لأيام.
ميك���ن للمهتمني بالقطاع �مل�سريف �أن يتذكرو� �أنه يف �لعام 1985 ظهرت بو�در 
�مل�سكل���ة �ملالية �لكبرية يف بنك �لبحرين و�لكوي���ت، و�لتي كانت مرتبطة ب�سكل 
وثي���ق ل�سيا�سات �ئتمانية غري مدرو�سة، وبانهيار �س���وق �ملناخ �لذي �سبب �أزمة 
�قت�سادي���ة يف �لكويت. كاد �لبنك �أن ينهار، لكن �ملالك �جلدد من �ملوؤ�س�سات، 
ومعه���ا �ملالك �حلاليون، قررو� �س���خ ر�أ�ص مال جديد، ف�ساًل عن تغيري �لإد�رة 
ب�س���كل كامل وجذري، ومت �ختياري من بني عدد من �ملر�سحني لت�سلم م�سوؤولية 
�لرئا�س���ة �لتنفيذية. كانت �مل�سوؤولية كبرية، و�لتحدي �أكرب، لكنني  و�حلمد هلل 

��ستطعت �لو�سول بالبنك �إلى بر �لأمان و�إعادته للربحية.

بد�أت مع بنك �لبحرين و�لكويت يف �لعام 1987، عندها كان على �سفا �إفال�ص، 
لكن بجهود �ملجل�ص و�لإد�رة �لتنفيذية، وبالدعم �لذي قدمته حكومة �لبحرين 

و�لقيادة �لر�سيدة يف ذلك �لوقت ��ستطعنا �لنهو�ص به من جديد.
توقعنا �أن يكون �لعام 1990 �أف�سل بالن�سبة للبنك، لكن لالأ�سف �حتالل �لعر�ق 
للكويت �أرجعنا خطوة كبرية �إلى �لور�ء؛ لنعود �إلى �خل�سائر من جديد. �حلرب 

�أث���رت �سلًبا على كل �س���يء وطالت كل �لقطاعات، ولأن جزًء� كبرًي� من �أعمالنا 
تعتمد على �سوق �لكويت، فكانت �ل�سربة »�سبه قا�سية«.

يف �لع���ام 1991 عدنا ونظفنا �لدفاتر جم���دد�، وطوينا �لعرث�ت؛ لنبد�أ بتحقيق 
�لربحي���ة وت�سديد �لوديعة �إلى حكومة �لبحري���ن بالكامل، وتوزيع �أرباح جمزية 
عل���ى �مل�ساهمني، ف�س���ال عن حتقيق منو بالأ�سول، ونح���ن م�ستمرون بقوة منذ 

ذلك �لتاريخ، وكل �سنة تكون �أف�سل من �سابقتها. 

ق���ررت يف نهاية 2002 �إحال���ة نف�سي للتقاعد، ف�سادف �أن���ه يف منت�سف �لعام 
نف�س���ه �أن ��ستحدثت �لدولة ديو�ن �لرقابة �ملالية، وُعني ح�سن �جلالهمة �لذي 
كان رئي�س���ا ملجل����ص �إد�رة �لبنك حينها، رئي�سا للدي���و�ن �جلديد، فتم �ختياري 

رئي�ًسا ملجل�ص �إد�رة �لبنك. 

عمل���ت ع�سو� يف جمال����ص �إد�ر�ت كثري من �ل�سركات، لكنن���ي تركتها جميعها، 
�إذ ح���ان �لوقت لأخذ قدر �أكرب من �لر�ح���ة. و�لآن �أنا رئي�ص جمل�ص �إد�رة بنك 
�لبحري���ن و�لكويت، ورئي�ص �ملجل�ص لل�سركة �لبحرينية �لكويتية للتاأمني، ف�سال 
ع���ن بع�ص �جلهات غ���ري �لتجارية كمعهد �لبحري���ن �مل�سريف  )BIBF(، حيث 

�أعمل نائبا للرئي�ص.

و�سغ���ل م���ر�د من�سب ع�س���و جمل�ص �إد�رة ب���كل من �سركة ممتل���كات �لبحرين 
�لقاب�س���ة »ممتلكات« )2006 - 2011(، �سوق �لبحرين لالأور�ق �ملالية )2001 
- 2002(، جمل����ص �لتنمية �لقت�سادي���ة )2000 - 2003(، جمل�ص �ل�سورى يف 
دورت���ه �لثالث���ة )2000 - 2002(، �إ�سافة �إلى ع�سويت���ه باللجنة �لوطنية �لعليا 

لإعد�د م�سروع ميثاق �لعمل �لوطني، و�لتي �ُسكلت باأمر �أمريي �سنة 2000. 
وتقلد كذل���ك من�سب رئي�ص جمل�ص �إد�رة بكل من �سرك���ة �لتكافل �لدولية ملدة 
�سن���ة و�حدة يف �لع���ام 2015، �سركة كريدي مك�ص، وه���ي �سركة مملوكة لبنك 
�لبحرين و�لكويت بالكامل )1999 - 2002(، �سركة �لأور�ق �ملالية و�ل�ستثمار 
»�سيكو« )1995 - 1999(، �سرك���ة �لبحرين ل�سحب �لأملنيوم »بلك�سكو« )1995 
- 1999(، كما �سغل من�سب رئي�ص جمل�ص �إد�رة جمعية �مل�سرفيني �لبحرينية 

يف �ل�سنو�ت )1997 - 2002(.

الحرب أثرت س��لًبا على كل ش��يء، وألن جزًءا كبيًرا من أعمالنا يعتمد على سوق 

الكويت كانت الضربة »شبه قاضية«
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فريد بدر
السعادة بمساعدة اآلخرين

يؤمن بأن الس���عادة تأتي من خالل مس���اعدة اآلخرين، وهو ما تعلمه من والدته 
)رحمه���ا اهلل(، فيم���ا كان لوالده الفضل في اكتس���اب كثير من مه���ارات الحياة 
وبن���اء الثقة لدى الناس، والت���ي تعادل الماليين. يعتبر الرس���ول الكريم محمد 

)صلى اهلل عليه وسلم( قدوته التي يجب أن يقتدي بها الجميع.

بد�أ حياته �لعملية مع و�لده قبل �أن ي�ستقل بعمله �خلا�ص، �لذي يوؤمن �أنه يجب 
�أن ي���د�ر م���ن مبد�أ �ل�سر�ك���ة مع جميع �لعامل���ني لديه، فهو م���ا يحقق �لنجاح. 
و�جهت���ه �لكث���ري من �ل�سع���اب و�لتحدي���ات �إل �أن���ه ��ستطاع مب�ساع���دة و�لديه 

وزوجته و�ملقربني منه من تخطيها و�لوقوف على قدميه و�لنطالق.
ه���و رج���ل �لأعم���ال فري���د ب���در، رئي����ص جمل����ص �إد�رة جمموعة �س���ركات بدر 

وموؤ�س�سها، ورئي�ص نادي روتاري �ملنامة و�لتو�ستما�سرتز. 
حت���دث بدر ع���ن نف�سه يف �لبد�ية، ع���ن ن�ساأته ودر��سته قائ���اًل: دخلت مدر�سة 
عثم���ان بن عفان �لإعد�دية، ث���م �نتقلت �إلى مدر�سة �لإمام علي بن �أبي طالب، 

وتخ�س�ست يف ت�سليح �لر�ديو و�لتلفزيون يف �لعام 1974.
 )A Level( سافرت للدر��سة يف بريطانيا بعد �أن �أنهيت �لثانوية وح�سلت على�
- مب���ا يع���ادل �سه���ادة �لثانوية �لعام���ة، و�لتي مل تك���ن مقبولة يف تل���ك �لفرتة 

بربيطانيا - من مدينة وين�ستون �سوبر مري يف �لأعو�م 1975 �إلى 1978.
ث���م ح�سل���ت على �سهادة دبلوما علي���ا »H&D«  وهي �سه���ادة �سبيهة بالدر��سة 
يف بوليتكن���ك �لبحرين، فالتحقت بجامع���ة �سونزي يف ويلز تخ�س�ص �لهند�سة 

�ملدنية يف �لفرتة من �لعام 1979 �إلى 1982.
 كم���ا �أخذت���ه �لذ�ك���رة �إل���ى بد�يات �سن���ني �لعمل فق���ال م�ستذكًر�: ع���دت �إلى 
�لبحري���ن يف �لع���ام 1982، وكان���ت فرتة �سعب���ة، �إذ �إن �لظ���روف �لقت�سادية 
باملنطقة غري مو�تية ب�سبب �حلرب �لإير�نية �لعر�قية، لذ� عملت مع و�لدي يف 

جمال تركيب برك �ل�سباحة.
وبع���د �نق�ساء ع���ام تقريًبا �سعرت برغب���ة يف �لعمل م�ستق���ال، وكانت فل�سفتي 
قائم���ة على �قت�س���ام �لأرباح و�مل�ساركة يف �لقر�ر�ت م���ع �لعاملني؛ فاأي �سناعة 
�أو جت���ارة ت�ستمر مب�سارك���ة جميع �ملعنيني به���ذ� �لعمل م���ن �لإد�رة و�ملوظفني 

و�لعمال، لأنه عندما يتح�سن و�سعي �ملايل �سيتح�سن كذلك م�ستو�هم �ملادي.

متكن���ا يف �لع���ام �لأول م���ن حتقي���ق مبيع���ات بو�قع 35 �أل���ف دين���ار، و�أخربت 
�ملوظف���ني لدي باأن فل�سفتي تق�سي مب�سارك���ة �لأرباح بني �جلميع، فكلما طورنا 
�لعم���ل �سن�ستفي���د جميعنا. و�سعت هدف���ا �أولًيا يف تلك �لف���رتة، وهو �أن ت�سبح 
�سركتي �لتي يطلق عليها »�أطباء �لعو�زل« �ملتخ�س�سة يف تقدمي خدمات عو�زل 
�لأمط���ار، �لأف�س���ل يف �لبحرين، و�أن ت�س���ل �ل�سركة بعد 5 �أع���و�م �إلى حتقيق 
�إي���ر�د�ت �سهرية 35 �ألف دينار وه���و ذ�ت �ملبلغ لكن �سهريًّا، وهذ� ل يتحقق �إل 

باملثابرة و�لعمل �جلاد و�ل�سرب و�لإبد�ع.

عندم���ا كن���ت �أ�ستورد �مل���ادة م���ن بريطانيا �أخربتن���ي �ل�سركة �ل�سانع���ة باأنها 
�سرتف���ع �ل�سع���ر 15 % من �سباح �ليوم �لتايل، و�أخربته���م �أنه كان يجب عليهم 
�إخب���اري بالق���ر�ر قبل ف���رتة؛ حتى �أمتكن م���ن �لتكيف مع���ه، �إل �أنهم �أجابوين 

باأنهم �سيطبقون �لقر�ر �سو�ء �أعجبني �أم ل.
حاول���ت �لبحث عن م�س���در �آخر ل�ستري�د �ملادة لك���ن دون جدوى، وبال�سدفة 
وخ���الل عودتي �إلى �لبحرين خايل �ليدين فتح���ت �حلديث مع �ل�سخ�ص �لذي 
كان جال�ص بجانبي يف �لطائرة، فاأخربين �أنه ميتلك �لتقنيات �لالزمة لت�سنيع 
�ملادة، و�قرتح عليَّ �أن نت�سارك يف �لأمر وبعد �أ�سبوع �جتمعنا و�أعددنا در��سة. 

ب���د�أ �لعم���ل و��ستوردنا �ملكائن لكن لالأ�سف كانت �لنتائ���ج عك�ص توقعاتنا، فقد 
و�جهتنا كثري من �مل�ساكل، وتر�كمت �لديون وتوقف �لتمويل ومل �أمتكن من دفع 
�لرو�ت���ب وم�ستحق���ات �لتجار، فطلبت من �لبنك ت�سفي���ة �لعمل �أو خروج �أحد 
�ل�سركاء وبقاء �لآخر، فطلبو� من �سريكي �خلروج وبقيت �أنا؛ ب�سبب ثقتهم بي.

ثم ط���ر�أت يل فكرة لتغيري ل���ون ب�ساعتي �إلى نف�ص 
لون �ملادة �لتي تناف�سني يف �ل�سوق، وبالفعل مت �لأمر 
وحدث �لتغيري �ملطلوب. ��ستطعنا �لدخول �إلى 400 
متج���ر بالبحري���ن يف �لعام 1997، ث���م تو�سعنا �إلى 
دول �خلليج ثم �ملنطقة فال�سرق �لأق�سى و�إفريقيا.

�نتع����ص �لعمل بع���د ذل���ك، وتو�سلت من���ذ 3 �أعو�م 
�إل���ى �تفاق مع بن���ك �لبحرين للتنمي���ة و��ستحوذت 
على �سركة �خللي���ج ل�سناعة �لقار و�لطالء �لتابعة 
ملجموع���ة �سركات بدر - �ل�سرك���ة �لوطنية �لوحيدة 
�لر�ئ���دة يف ت�سنيع �مل���و�د �لعازلة للمطر و�لرطوبة 
بالبحري���ن منذ �لع���ام 1993 – وحاليًّا زوجتي هي 

�سريكتي بالعمل.

وع���ن �مل�ساكل �لت���ي لبد منه���ا يف جم���ال �لتجارة 
طرح فريد بدر جتربته: و�جهت �لكثري من �مل�ساكل 
بالعم���ل، فقد دخل���ت مب�ساريع مطاع���م و�سفريات 
ومني���ت فيها بخ�سائر كب���رية ب�سبب غياب �خلربة، 
�إ�سافة �إل���ى خ�سائري بامل�سنع. ومن �أجل �لتخل�ص 
م���ن جل ه���ذه �مل�س���اكل كن���ت عل���ى و�س���ك �إعالن 
�إفال�س���ي، �إل �أن وقف���ة و�ل���دي وزوجت���ي بجانب���ي 
كان لها �أث���ر كبري، �إذ ن�سح���وين بالنهو�ص و�لبدء 
م���ن �ل�سف���ر جمدًد�، وطلب���و� من���ي ت�سفية ذهني 
و�لتفك���ري بو�سوح، لذل���ك ذهبت للعم���رة وجل�ست 
هناك م���ع نف�سي. ر�جع���ت ح�سابات���ي ودعوت �هلل 
متيقًن���ا، لع���ل ما حدث ل�ساحلي. ب���د�أت �لعمل من 
جديد ومتكن���ت من �لو�سول �إلى م���ا �أنا عليه �ليوم 
بتوفيق م���ن �هلل، و�لي���وم �أحب م�ساع���دة �لآخرين 

ودفعهم �إلى �لنجاح.

كن��ت عل��ى وش��ك إع��الن إفالس��ي، إال أن وقف��ة والدي 

وزوجتي بجانبي كان لها أثر كبير في نهوضي مجددا
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محمد العصفور
استلهم قصص الخيال الصحراوي لي�بتكر “عطر الشيخ”

الج���ودة ال تأت���ي صدفة، ب���ل بالعمل الش���اق والتفاني. والريادة عملة ن���ادرة ُتنال عبر الك���د والمثابرة 
والطموح لحصد المراتب وتطوير المواهب واكتشاف الذات.

كل ه���ذه المعاني ال تصبح حلما بين ليلة وضحاه���ا، ولكن بعد المرور بمراحل ومحطات عدة يكون 
فيها الفشل أحيانا واردا، فيتخذ نقطة لالستجمام وأخذ العبرة والخبرة، ومن ثم االنطالق مرة أخرى 
نحو النجاح، مستفيدا اإلنسان من الملكات الذهنية التي حباها له خالقه سبحانه ومن خالل تسخير 
ومواكب���ة البيئ���ة المتف���ردة التي تحيط بعالمه. محم���د العصفور، بحريني مثابر يجس���د كل ما ذكر. 
نافس العصفور كبريات الشركات األجنبية والفرنسية الراقية المتخصصة في إنتاج العطور، بعد أن 
كان إنس���انا بسيطا تربى وس���ط عائلة بسيطة. اشتهر اسمه مع منتج العطر الذي استمر لسنوات 
يط���ّوره حت���ى رأى النور. عطر »الش���يخ« يتفاخر به البحرينيون كمنتج وطن���ي منافس دوليا. وحصل 

على جوائز عالمية في باريس ودبي، وتصدر مبيعات السعودية واإلمارات.

يقول �لع�سفور عن ن�ساأت���ه ودر��سته: ولدت وع�ست يف �ملنامة، وكانت �ل�سوق قريبة 
منا، فالو�لد ياأخذنا �سباح كل يوم لزيارة حمالت معينة لتجار �لبحرين �ملعروفني، 
حيث تعلمنا �لكثري من خالل تلك �لزيار�ت، و�كت�سبنا خرب�ت من معرفتنا بالنا�ص 

و�أعمالهم، وكيفية �لتعامل مع �جلميع.
ب���د�أت �ملرحلة �لبتد�ئية مبدر�سة �لر�سيد �لبتد�ئية للبنني، ثم مدر�سة �لإمام علي 

�لإعد�دية، فاحلورة �لثانوية.
�ملرحل���ة �جلامعية كانت مرحلة خمتلفة وجديدة بالن�سبة للعائلة، �إذ �إننا تربينا يف 
�أ�س���رة حمافظة ل ت�سمح باملكوث خارج �ملن���زل بعد �لعا�سرة م�ساًء، و�إلز�مية وجود 
�جلميع يف وقت �لغد�ء، وبالتايل �أعطتنا �جلامعية نوعا من �حلرية و�لعتماد على 
�لنف����ص. كان طموح �لو�ل���د �أن �أدر�ص �لطب، لكنني ف�سل���ت �لهند�سة، فذهبت �إلى 
�لإ�سكندرية لدر��ستها. ويف ذلك �لوقت كنت قد بد�أت م�سروعي �خلا�ص بالبحرين 
�ملتخ�س����ص يف �ل�سباغ���ة ودهان �ملب���اين، ف�سلمت �لعه���دة ل�سريكي حممد جنار، 

ولكنني مل �أ�ستكمل �لدر��سة. 
يف �لع���ام 1993 ب���د�أ �لع�سف���ور يط���ور عالمة »�ل�سي���خ« كهو�ي���ة، �إذ مل يكن يعرف 
كي���ف �ستنجح �لفكرة، ث���م �أح�ص ب�سرورة �لرتكيز يف �لعالم���ة فقط، و�أغلق �سركة 
»�ل�سق���ر« بع���د �أن غرقت يف �لدي���ون، وكرثت �ل�س���ركات �ملناف�سة له���ا يف �ل�سوق، 
وخفف من �ل�ستغال مبحل �ل�سر�فة. ولحظ باأنه يف جميع �ملر�ت �لتي ي�سافر فيها 
يذكر �لنا�ص، خ�سو�سا �لفتي���ات، �لفار�ص �لعربي �لذي ميتطي �حل�سان �لأبي�ص، 

فاأ�سبحت �لفك���رة تر�وده، وقادته �إلى �بتكار عالمة »�ل�سيخ �ملبدع« لإنتاج منتجات 
�لعطر و�جللديات و�ملجوهر�ت.

و�أ�سب���ح عط���ر »�ل�سيخ« �لآن منت�س���ر� يف �أكرث من 50 دولة حول �لع���امل، ويتم بيعه 
عرب 800 نقطة يف خمتلف �ملحالت �لر�قية، من �سمن �لدول �أفغان�ستان، وفيتنام، 

حيث �إن ق�سة �لعطر بالن�سبة لهم غريبة وم�سّوقة من �لناحية �لثقافية و�لرت�ثية.
�أم���ا عن رحلة ت�سني���ع �لعطر فيقول �لع�سف���ور: مبا �أن جمتمعن���ا مل يكن �سناعيا 
��سطررنا لزيارة �ملحالت و�ملن�ساآت �ل�سناعية، وكذلك كون زوجتي �أجنبية �أ�سبح 
ذهاب���ي لدول �أوروبا و�ختالطي وزيار�تي حمالت �لعطور وم�سانعها �سيء طبيعي، 
لذل���ك بنينا عالق���ات من خالل تلك �مل�سانع مع كيميائي���ني؛ ملعرفة ما هو منا�سب 

جل�سم �لإن�سان.
يف �لع���ام 2001 �أطلقنا �أول منتج من عطر »�ل�سيخ«، ولكن عندما ذهبت لأ�سحاب 
�ملح���الت جميعهم رف�سو� عر����ص �ملنتج ب�سبب �ل�سعر، وكان���و� يقولون �إن �ملاركات 
�لعاملية �مل�سهورة ب� 20 دينار�، وعطرك �لذي ل يعرفه �أحد تريد بيعه ب� 55 دينار�! 
لك���ن هناك حمل و�حد قِب���ل عر�ص �لعطر لديه، وهو حمل »وج���وه« مبجمع �ل�سيف 
بحك���م �أن �ساح���ب �ملحل �أعجب به، رغ���م حتفظه على �ل�سع���ر، فعر�سه خدمة يل 
، �إذ �أح�ص بتعبي وجهدي، و�أخذت �أزور �ملحل من دون �أن �أعرف  بع���د �أن �أ�سفق عليَّ
نف�سي �أنن���ي �ساحب �ملاركة، �إذ لحظت �إعجاب �لزبائ���ن بالعطر، وي�ساألون �لبائع 

عنه، ولكنهم يعزفون عن �سر�ئه ب�سبب �رتفاع �ل�سعر.

ب���د�أت مبيع���ات �لعطر تزد�د رويد� روي���د�، ما دفع 
�ساحب حمل »وجوه« لعر�سه يف فروعه بدول �خلليج 
�لأخ���رى. ويف �لعام 2002، �أي يف �ل�سنة �لثانية من 
تد�سين���ه قامت »جمموعة �حلو�ج« بعر�سه، فز�دت 
مبيعات���ه ب�س���كل لف���ت. حاولنا طرح���ه يف دبي، �إذ 
تك���ررت معاناة �لإقناع هناك �أي�سا، �إلى �أن جنحنا 
�أخري� م���ع »رديو در�يف« و»باري����ص جالريي«، وبد�أ 
ينت�سر بفنادق دبي، وبد�أ �لطلب يزد�د على �لعر�ص 
ملحدودية �لإنت���اج �ليدوي ذي �جلودة �لعالية، وز�د 
�ح���رت�م �لزب���ون للمارك���ة و�سمعته���ا، ومن���ذ ذلك 
�لوق���ت �نت�سر »�ل�سيخ« يف �خلليج، وحقق جناحا مل 

�أكن �أتوقعه �أو �أحلم به.

يت���م �إنت���اج �لعط���ور يف �لبحري���ن مبق���د�ر 5000 
زجاجة يف �ل�سهر، ون�سحني كثريون بزيادة �لإنتاج 
لتلبي���ة �لطل���ب، لكنني ل �أرغب يف ذل���ك؛ لأن َجني 
�مل���ال لي�ص هديف �لأول بقدر م���ا �أطمح ل�سنع �سيء 
له قيمته يف �حلياة، ولهذ� �أعمل جاهًد� ليكون �سكل 

زجاجة �لعطر معرب� عن �لإبد�ع.

وعن جديد »�ل�سيخ ديز�ين« يقول �لع�سفور: نحاول 
تطوي���ر ط���رق ومن�س���ات �لبي���ع؛ حت���ى نتمكن من 
�ملناف�سة عامليا، فلدينا حاليا موقعان بالبحرين يف 

»مود� مول« وفندق »�لفور�سيزون«.

َجن��ي الم��ال ليس هدف��ي األول بقدر م��ا أطمح 

لصنع شيء له قيمته في الحياة
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أمين العريض
السمعة واألثر الطيب رأس المال الحقيقي

يؤم���ن بمرونة العمل واغتنام الفرص أينما حلت، وإمكان التنقل بين القطاعات مادام هناك فائدة 
وطري���ق س���الك للحاق بما هو موجود في الس���وق. بدأ اقتصادًيا ثم مصرفًي���ا ثم بالتمويل العقاري 
إلى أن وصل إلى سدة شركة تطوير عقاري، تعمل أيضا في مجال الخدمات الصناعية واللوجستية.
يق���ول الرئيس التنفيذي لش���ركة البحري���ن األولى أمين أحمد العريض إن الحي���اة تحديات ومفاجآت 
وظروف، وعلينا التس���لح باألمل الجتيازها، معتبرا الس���معة واألثر الطيب الذي يتركه الشخص عند 

الناس رأس المال الحقيقي.

يق���ول �لعري�ص: ولدت يف �لبحري���ن بالعام 1973، ثم �نتقل���ت عائلتي و�أنا �بن 
عام���ني تقريب���ا �إل���ى بريطانيا؛ ليكم���ل و�لد�ي �لدكت���ور �أحمد �س���امل �لعري�ص 
و�لدكتورة رب���اب �ملدين در��سة �لطب، �إذ كان���ت وز�رة �ل�سحة تبتعث �لأطباء 

للدر��سة و�كت�ساب �خلربة؛ باعتبار مل يكن يف �لبحرين كلية للطب �آنذ�ك.
وتابع: �لتحق���ت مبدر�سة �سانت كري�ستوفر، ثم �إلى مدر�سة �لبحرين �لأمريكية 
باجلف���ري. وبعد �أن تخرج���ت بالبكالوريا يف �لعام 1992، ذهب���ت �إلى �لوليات 
�ملتح���دة �لأمريكية ل�ستكمال در��سة �جلامع���ة، حيث در�ست �لقت�ساد بدرجة 

�لمتياز يف جامعة »ريد لندز« بكاليفورنيا.
ف�سل���ت �لقطاع �مل�سريف، وبالفع���ل �لتحقت بالعمل يف موؤ�س�س���ة نقد �لبحرين 
)م�سرف �لبحرين �ملركزي(، فهو حلقة �لو�سل بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص، 
وكانت تقوم بدور جبار - وماز�ل - يف تلك �لفرتة، حيث تدفق �ملوؤ�س�سات �ملالية 
عل���ى �ل�سوق �لبحرينية، و�لنمو و�لزده���ار. ولأن خربتي �قت�سادية كنت جزء� 
م���ن فريق �لبح���وث �لقت�سادية وحتديًد� �مل�سوؤول عن �مله���ام �لتي يركز عليها 
�لتقري���ر �ل�سنوي �لذي كان���ت ت�سدره موؤ�س�س���ة نقد �لبحري���ن وي�سمل �لقطاع 

�ملايل عموما و�قت�ساد �لبحرين.
عمل���ت يف �ملوؤ�س�س���ة ملدة 5 �سنو�ت، وقب���ل �نتهاء فرتة عملي معه���ا �بتعثت �إلى 
�لعا�سم���ة �لأمريكية و��سنطن؛ خلو����ص دورة متخ�س�سة ل���دى �سندوق �لنقد 
�ل���دويل )IMF( ملدة 6 �أ�سهر، تعنى باقت�ساد�ت �ل�سرق �لأو�سط. كانت جتربة 

ممتازة.
�أثن���اء وج���ودي هن���اك ق���ررت �مل�س���ي باأمري���ن، �لأول �إيج���اد فر�س���ة عمل يف 
�لقط���اع �خلا����ص، �أي يف �لبن���وك، وكان���ت �لفر����ص متو�ف���رة متا�سي���ا مع منو 
�ل�س���وق. �أما �لثاين فكان يتعل���ق مبو��سلة در��ساتي �لعلي���ا، �إذ وجدت �هتماما 
كبري� بال�سه���اد�ت يف �سندوق �لنقد �لدويل، وبالفعل ب���د�أت مبا�سرة، فقدمت 

للماج�ست���ري يف �إد�رة �لأعم���ال )MBA( بربنام���ج م�سرتك ب���ني جامعة ديبول 
�لأمريكي���ة ومعه���د �لبحري���ن للدر��س���ات �مل�سرفي���ة و�ملالي���ة )BIBF( بدعم 

وت�سجيع من بنك �لبحرين و�لكويت.
ويق���ول �لعري�ص: بع���د عودتي م���ن �أمريكا �إل���ى �لبحرين بعام و�ح���د �لتحقت 
بالعمل يف بنك �لبحرين و�لكويت، يف وقت كان يعترب من �أكرب �لبنوك �لتجارية 
باململك���ة و�أ�سهرها، وعملت �سمن �لإد�رة �جلديدة باحثا �قت�ساديا حينما كان 
يق���ود �لبنك �مل�سريف مر�د علي مر�د رئي�سا تنفيذيا، ونائبه فريد �ملال. عملت 

معهم 5 �سنو�ت.
ويتابع �لعري�ص: كان من�سبا كبري� وم�سوؤولية كبرية لتطبيق �لنظريات و�لأفكار 
يف �لإد�رة عل���ى �أر�ص �لو�قع، و�حلمد هلل �أجن���زت �ملهمات بنجاح. نالحظ �أن 
�لبنك لديه فروع كثرية وكبرية �لآن، وهي �لتي جاءت �سمن �لإ�سرت�تيجية �لتي 
و�سع���ت يف تلك �لفرتة. كانت فك���رة �ملوؤ�س�سات �ملالية للبن���ك من �لأفكار �لتي 
طرحه���ا �لدكتور خالد عبد�هلل، وكنت جزء� من �لتنفيذ و�لتطبيق، �إ�سافة �إلى 
ك���وين م�سوؤول عن �لقرو�ص �لعقارية وهي تعترب بد�يتي يف قطاع �لعقار، �إذ كنا 
من���ول �مل�ستثمرين و�لر�غبني يف �سر�ء �لعق���ار�ت، ولذلك كان جزء� من عملي 

متابعة م�ساريع معينة ودر��سة جدو�ها �لقت�سادية.
ويكم���ل: و�جهن���ا �لعديد م���ن �لتحدي���ات و�ل�سع���اب، كان عل���ى ر�أ�سها غياب 
�لقو�نني، و�سعوبة �لإجر�ء�ت بالبنوك �لتي عادة ما تتكيف مع معطيات �ل�سوق، 
فم���ن كان يلج���اأ ل�سر�ء �لعق���ار�ت م�ستثمرون من �خلارج، وهن���ا ياأتي �ل�سوؤ�ل: 
كيف �ستمنح متويال لالأجانب �لذين لي�ص لديهم ر�تب �سهري؟ من هنا �نطلقت 
فك���رة تاأ�سي�ص بنك م�ستقل يعنى بالقطاع �لعق���اري، وقررنا �أنا و�لدكتور خالد 
عب���د�هلل وبع����ص �لزمالء �إطالق �سرك���ة »ريف للتمويل �لعق���اري« �لتي جنحت 

و�أثبتت نف�سها يف �ل�سوق.

كان���ت جتربة جدي���رة، تاأ�سي����ص �سركة وجناحها  
و�لعمل يف متويل �لعقار. فخالل �أول 18 �سهًر� من 
تاأ�سي�ص »ريف« متكنا من �إقر��ص 30 مليون دينار 
وه���ي ذ�ت قيمة حمفظة بنك �لبحرين و�لكويت. 
�لبحري���ن  بن���ك  وكان���ت »ري���ف« م�ستقل���ة ع���ن 
و�لكويت، فامل�ستثمر �لرئي�ص فيها �سركة »غلوبل« 
�لكويتي���ة، ونتيجة لالأد�ء �جليد لل�سوق كان �لنمو 
بالقط���اع �لعقاري يف بد�ية �لألفي���ة �لثانية )�أول 
10 �سن���و�ت( كبري� ج���د�، لذ� ��ستف���ادت »ريف« 

من ذلك وعرفت كيف ت�ستثمر هذ� �لنمو �لهائل. 
جناح جترب���ة »ريف« وولوج �لقط���اع �لعقاري هو 
ما �أهلني لأكون رئي�س���ا تنفيذيا ل�سركة �لبحرين 
�لأول���ى؛ لأن �مل�ستثم���ر �لرئي����ص يف �سركة »ريف« 
)�سرك���ة غلوب���ل �لكويتي���ة( ه���و ذ�ت���ه �مل�ستثمر 

�لرئي�ص يف �سركة �لبحرين �لأولى.

أطلقت وبعض الزمالء ش��ركة »ريف للتمويل العقاري« 
التي نجحت وأثبتت نفسها في السوق
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خلف حجير
رج�ل أعم�ال عصام�ي كون نفسه بنفسه

كثي���را ما نس���مع عن كلمة عصام���ي، ذلك المصطلح الذي يطلق على الش���خص الذي اعتمد على نفس���ه 
في النجاح. إنس���ان ال يمل من س���قي بذور الطموح في داخله، وال يفتر عن مراعاة أشجار أمله حتى لو كانت 
صغي���رة، فهو ش���خصية ال تتن���ازل عن طموحها مهم���ا بلغ الثم���ن. وكل التنازالت الت���ي يقدمها هي مهر 
لمش���روعاته التي يش���رف عليها بنفسه. وأهم ما في مثل هذه الروح اإليمان بالقدرات، وبالتالي القتال من 

أجل توظيف هذه اإلمكانات ولو كانت بسيطة في مشروع الحياة.

ضيفنا اليوم إنسان بهذه المواصفات، يمتلك رؤية تختلف عن األشخاص التقليديين، فهو ينظر إلى موقعه 
غ���ًدا أكث���ر من مكانه اليوم. إنه رجل األعمال البحريني العصامي خلف حجير، الذي كون نفس���ه بنفس���ه، إذ 
دخل عالم التجارة واألعمال منذ كان في الثانية عش���رة من عمره، وأصبح مس���تقال مادًيا ومعتمًدا على ذاته 
وحتى يومنا هذا. يؤمن بضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على مصدر واحد، وهو النهج الذي لجأ 
إليه منذ صغره، وهو ما س���اهم في أن يلمع اس���مه، ويصبح معروًفا في الش���ارع التجاري البحريني، كما أنه 

يؤمن بتأقلم التاجر مع المتغيرات واألزمات المختلفة.

متحدًث���ا عن ن�ساأته و بد�ي���ات م�سو�ر عمله يقول حجري: ول���دت يف �ملنامة لأب 
من عائلة �بن حجي حبيب بن حجري من منطقة بوري و�أم من عائلة �لع�سفور 

تقطن يف �ملنامة.
وجميل حميد�ن هو �سقيقي �لأكرب، وتربيت معه يف ذ�ت منزل �لعائلة، ونعتربه 
يف مق���ام و�لدن���ا، ونفتخر �أن���ه �أ�سبح وزي���ًر� مبجهوده، ولديه خ���ربة كبرية يف 

�ملجال �لعمايل. 
وي�ستط���رد »بد�أت �لدر��س���ة يف مد�ر�ص فريج �لفا�سل، ث���م �نتقلت من مدر�سة 
�بن �سينا �إلى مدر�سة �أبي بكر �ل�سديق. وبد�أت �لعمل �سغرًي� بدكاكني �سغرية، 
ث���م تط���ورت و�نتقلت �إلى �س���وق �لأربعاء، وبع���د ذلك �إلى �ل�س���وق �ملركزية، ثم 
تط���ورت �لأعم���ال �إلى �ملق���اولت. و�إلى جان���ب عملي �لتحقت بجمي���ع �ملر�حل 
�لتعليمي���ة من �ملرحل���ة �لبتد�ئية �إلى �جلامعة، حي���ث تخ�س�ست يف �لهند�سة 
�ملدني���ة ثم در�ست ماج�ستري �ل�سيا�سة و�لقت�س���اد لرغبتي يف �لإملام ب�سيء من 
�ل�سيا�سة و�لقت�ساد. �أذكر �أين بد�أت �لعمل عندما كنت �أبلغ من �لعمر 12 عاًما 
بالتعام���ل مع حمالت �جلملة، فكن���ت �أ�سرتي منها ب�ساع���ة و�أبيعها باملفرد يف 
دكاين �ل�سغري بالفريج �إلى جمموعة كبرية من �لأطفال بالقرب من �ملد�ر�ص، 
ث���م �نتقلت �إلى �س���وق �لأربعاء و�أخذت �أبيع �لطيور، وكان���ت هذه بد�ية ن�ساأتي. 
ثم �نتقلت بعد ذلك �إلى �ل�سوق �ملركزية و�سرعت يف بيع �خل�سر�و�ت و�لفو�كه 
و�سعي���ت لتطوير �لعمل فيها، �إذ د�ئًما �أحاول �أن �أكون مميًز� و�أعمل على �إيجاد 

فر�ص عمل �أكرب وتوظيف �أ�سخا�ص معي.
كذل���ك حتدث عن تر�سحه يف �نتخاب���ات غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين بقوله: 
تر�سح���ت لنتخاب���ات �لغرفة للدورة 27 وف���زت فيها وكنت �أح���د �لنا�سطني يف 
جمل����ص �إد�رته���ا، و��ستهرت يف �لقط���اع �لتجاري و�حلم���دهلل، و�أ�سبح �جلميع 
يعرف من هو خلف حجري وما �لذي عمله. وعملنا خالل تلك �لدورة على و�سع 
خط���ط لتطوير �لغرفة، �إذ كانت عو�ئل قليلة مم�سكة بها منذ ع�سر�ت �ل�سنني، 
وعندم���ا دخلنا جمل�ص �لغرفة عملنا وغرينا وعقدنا لقاء�ت مفتوحة مع �لتجار 
و�أخذنا بتوجيه���ات �سمو رئي�ص �لوزر�ء بالنزول �إل���ى �ل�سارع ملعرفة �حتياجات 
�لتج���ار، وهذ� مل يك���ن يطبق يف �ل�ساب���ق بالقطاع �لتجاري. وبع���د �لنزول �إلى 
�لأ�س���و�ق ر�أيت م�سكالت �لتجار وم���ن ثم نقلتها �إلى �لغرفة. كنت �أول من جلب 
�لتجار للغرف���ة يف لقاء�ت �أطلقنا عليها »�للقاء�ت �ملفتوحة«، وجنحنا فيها، �إذ 

�زد�د عدد �حل�سور بعد �أن كانو� قلة، ونعترب �أنف�سنا ناجحني يف هذ� �ملنحى.

التاج��ر يس��تطيع التأقل��م م��ع أي وض��ع 

نفقات��ي  خفض��ت  فت��رة  فف��ي  يح��دث، 

ومصاريفي الشخصية

يقول حجري: و�جهُت بع�ص �ل�سعوبات يف �لعمل، �إذ �حرتق خمزن �سركة »حجري 
للتكييف« �لتي كنت �أمتلكها قبل �أعو�م عدة، وكانت ت�ستورد ما يقارب 20 حاوية 
حمّملة مبا ب���ني 1400 و2000 مكيف لالأ�سو�ق، وبالتايل �أغلقت �ل�سركة ومنيت 
بخ�سائ���ر تق���ارب ن�سف مليون دينار من �حرت�ق �ملخ���ازن. كما عانينا من دفع 
�لتعوي�س���ات و�ملبال���غ للم�سانع. بعدها وهلل �حلمد خرجنا م���ن مرحلة �سعبة، 
وعدن���ا �إل���ى مرحلة �لتعايف. وي�ستطرد: تاأثر عمل���ي يف جمال �ملقاولت، �إذ كان 
لدينا 200 عام���ل و�نخف�ص �لعمل فاأغلقته لفرتة، وكلفنا خ�سائر جتاوزت 250 

�ألف دينار، ثم عدت للعمل يف �ملقاولت بعمالة �أقل بكثري.

ويذك���ر حجري: رك���زت يف �لفرتة �لأخرية عل���ى �مل�ساتل و�إيج���اد نباتات غريبة 
ت�ستطيع حتمل �أجو�ء �لبحرين، ��ستوردتها من �ل�سني وتايلند و�إ�سبانيا وتركيا 
و�إيطالي���ا، وكن���ت �أ�ست���ورد كذلك م���ن �ل�سعودي���ة، ومتكنت من تغي���ري وجهات 
نظر �لنا����ص، و�أ�سبح »م�ستل حجري« �ليوم لديه وح���دة متكاملة من �لنافور�ت 

و�ل�س���اللت و�إك�س�سو�ر�ت �حلد�ئق و�لنباتات وكل م���ا يتمناه �لزبون. هذ� �إلى 
جان���ب عملي يف م�ساريع متنوعة مثل �ل�سالونات )�سالون رجايل و�آخر ن�سائي 
تديرهم���ا حالًيا زوجت���ي( و�ملطاعم و�لإلكرتونيات، وه���ذ� �سمن �سيا�سة تنويع 
م�س���ادر �لدخل �لتي نطبقها كموؤ�س�سات �سغ���رية �أو متو�سطة، فبع�ص م�سادر 

�لدخل تقل يف مو��سم وتنتع�ص يف �أخرى ولذ� حتتاج �لتجارة �إلى تنوع. 
وباحلدي���ث ع���ن �إد�رة �لأزم���ات بالن�سبة للتج���ار يقول حج���ري: �سخ�سًيا زرت 
دول عدي���دة يف �لعامل، ور�أي���ت �لأزمات �لتي مرت بها �لدول �ملجاورة، و�لتاجر 
ي�ستطي���ع �لتاأقلم مع �أي و�س���ع يحدث، ففي فرتة خف�س���ت نفقاتي وم�ساريفي 
�ل�سخ�سية �أول، فمثال، من بينها نقل �أبنائي من �ملد�ر�ص �خلا�سة وتقليل عدد 
�ل�سائق���ني من نحو 3 �إلى و�حد، وتخفي�ص ع���دد �لعامالت يف �ملنزل من 6 �إلى 
�ثنت���ني، ثم خف�ست �لتكالي���ف يف جتارتي و�قرت�ست من �لبنوك لت�سديد ودمج 

بع�ص �لقرو�ص.
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يوسف صالح الدين
أول طيار بحريني في السبعينات لم يستوعب بالناقلة الوطنية

يقول المثل الشائع »من كّد وجد ومن استراح راح«، لكن هذا القول لم ينطبق على ضيفنا الرائع الذي كّد 
واجتهد في بداية حياته إال أن القدر والظروف لم تخدمه، ومن كان بيده شأن تخصصه لم يتعاون معه بل 

استبعده غير آبه به. 
إنه رائد الطيران يوس���ف صالح الدين، الذي يعتبر أول من نال ش���هادة »اف أي أي« األميركية للطيران، وقاده 
الطم���وح لمتابع���ة هوايت���ه التي أحبها منذ أن كان يافعا، وهي دراس���ة »الطيران«، وتوف���ق بعد عناء إلحراز 
النجاح وتحقيق الرغبة، ولكن من يدير شأن الناقلة الوطنية )جلف أفييشن( في تلك الفترة قبيل استقالل 

البحرين لم يوظفه، وبالتالي ُحرم من مواصلة حياته العملية مهنيا وفقا لمجاله.

ع���ن نف�س���ه ون�ساأته وبد�يات در��سته يقول �سالح �لدي���ن: ولدت يف   12 فرب�ير 
1951 م���ن �أ�سرة بحرينية يف  فريج كانو. جدي �ملرحوم �حلاج �أحمد بن ح�سن 

�إبر�هيم وهو من �أو�ئل �لبحرينيني �ملثقفني. و�لدي �ملهند�ص �سالح �لدين وهو 
�أول معم���اري بحرين���ي وعمل لدى د�ئ���رة �لأ�سغال، �لت���ي كان ير�أ�سها يف ذلك 
�لوق���ت �مليجور هيلز، وقام و�لدي حتت �إ�سر�ف���ه بت�سميم وبناء مبان حكومية 
عدي���دة منها جممع ب���اب �لبحرين �لذي بد�أ بناوؤه �لع���ام 1945 و�نتهى 1947، 
ب���اب �لبحرين �لذي ب���د�أ بناوؤه �لع���ام 1947 و�نتهى منه �لع���ام 1949، �إ�سافة 
لبع�ص م���ن مباين م�ست�سف���ى �لنعيم، ومبن���ى �لأطباء و�ملمر�س���ات على �سارع 

�حلكومة.
كن���ت كثري �ل�سفر يف مرحلة �لدر��س���ة �جلامعية، �إذ كنا ن�سطر للدر��سة خارج 
�لبحرين؛ لعدم وجود جامعات. وكنت �أهوى �لطري�ن منذ �ل�سغر؛ كون و�لدي 
كث���ري �ل�سفر �إلى �إجنلرت�، وكنت �أر�فقه �إلى د�خ���ل �لطائرة. مل تكن �إجر�ء�ت 
�لأم���ن مثل �لآن؛ لأن �حلياة كانت ب�سيطة وي�سمح للمر�فقني بال�سعود �إلى من 
�لطائرة قبل �لإقالع. كان و�لدي يجلب يل جم�سمات �لطائر�ت كهد�يا، فاأ�سبح 

لدي ع�سق للطري�ن، كما كنت د�ئما �أر�سم �لطائر�ت و�ملعارك �حلربية.
�أخ���ي �لكب���ري �ملهند�ص حممد �س���الح �لدين �أعت���ربه قدوت���ي، وكان يدر�ص يف 
�إجنل���رت�. ويف �أول �إج���ازة ل���ه يف �لع���ام 1964 �أه���د�ين طائ���رة �سغ���رية تقل���ع 
بالتحكم عن بعد ��سمه���ا »�سبيت فاير«، وهي م�سهورة من �أيام �حلرب �لعاملية 
�لثاني���ة، وعندما ر�آها جدي �ساألني م���ا هذه؟ فاأجبته باأنها طائرة تطري ��سمها 
»�سبي���ت فاير«، فابت�سم وق���ال يل »هل تعلم �أن حاكم �لبحري���ن و�أهلها تربعو� 
خ���الل �حلرب �لعاملية �لثاني���ة مببالغ مالية ل�سر�ء طائ���ر�ت �أهدوها لإجنلرت� 
وحارب���ت يف �حلرب �لعاملية �لثانية؟«. هذه �ملعلومة �لتاريخية �أعطتني �هتماما 
�أك���رث بالطري�ن وحفزتني لأن �أكون طيار�، فقمت بجمع معلومات تاريخية غري 

متد�ولة عن هذه �لطائر�ت ون�سرتها يف منا�سبات عدة.
ذهبت للدر��سة يف م�سر مبعهد �مبابة للطري�ن، وب�سبب حرب �ل�ستنز�ف بني 
م�س���ر و�إ�سر�ئيل مل �أ�ستطع �إكمال در��سة �لطري�ن فانتقلت �إلى معهد �لطري�ن 
مبط���ار نيقو�سيا يف قرب�ص وتخرجت يف �أو�خر �لع���ام 1970 و�أعترب نف�سي �أول 
طي���ار بحريني ميتل���ك �سه���ادة »�إف �أي �أي« �لأمريكية للط���ري�ن، وكان مكتوبا 
يف �ل�سه���ادة )�ملنام���ة - �ململكة �ملتحدة( فاعرت�ست عل���ى ذلك، فاأعلموين �أن 
�لبحري���ن مل حت�س���ل على �ل�ستقالل يف ذل���ك �لوقت، وعند جتدي���د �ل�سهادة 

�أ�سبح مكتوبا بها )�ملنامة - دولة �لبحرين(.

رجع���ت �إل���ى �لبحرين بعد تخرج���ي للعمل ل���دى »جلف �أفيي�س���ن«، وهي �سركة 
»ط���ري�ن �خللي���ج« حالي���ا، وكان���ت مملوكة يف ذل���ك �لوقت حلكوم���ة �لبحرين 
وح�س���ني يتيم و�سرك���ة يو�سف بن �أحمد كان���و وخليفة �لق�سيبي م���ن �ل�سعودية 
وعب���د�هلل جيده من قطر و�سركة �لطري�ن �لربيطانية، وير�أ�سها كابن بودجر، 

ولكنه رف�ص مقابلتي.
وعندما علم بذلك رئي�ص �لطري�ن �ملدين �ملرحوم �ل�سيخ عي�سى بن عبد�هلل �آل 
خليفة - �لذي كان فخور� بكوين �أول طيار - قام بتحديد موعد يف �ليوم �لتايل 
ملقابل���ة كاب���ن بودجر، �ل���ذي كان غري متع���اون ومل يقبل حتى دخ���ويل ملكتبه، 

و�أبلغني �أن �ل�سركة ل تقبل طيارين بحرينيني.
م���ا ز�د �أملي �أن �مل�سوؤولني يف �حلكومة ومالك �سركة �لطري�ن �لبحرينيني كانو� 
ينظ���رون يل با�سته���ز�ء، �إذ ي�ستنك���رون �أن يك���ون بحرين���ي طي���ار�، لذ� ودعت 

�لطري�ن.
در��س���ة �لطري�ن مكلفة، فقد كلفتني حو�يل 21 �أل���ف دينار، لذ� �أن�سح كل من 
يري���د در��سة �لطري�ن �أن يتاأكد من ح�سوله على دعم من �حلكومة �أو �سركات 

�لطري�ن.
بعد ذلك عمل يو�سف مع �أخيه حممد على �إد�رة �أعمال �لعائلة يف بناء و�سيانة 

�أمالكها يف �لعام 1971، ثم قرر �لبدء يف جتارته �خلا�سة �لعام 1972.
وكان �أحد �لتجار �لأربعة �أو �خلم�سة �لكبار يف جتارة �لأدو�ت �ل�سحية و�لبالط 
يف ذل���ك �لوق���ت، �إ�ساف���ة �إلى نحو 10 م���ن �لتجار �ل�سغار، وب���د�أ �أول يف حمل 
متتلك���ه �لعائلة يف �سارع �خلليفة منذ �لع���ام 1972 حتى �لعام 1982، ثم �نتقل 
�إل���ى �س���ارع �ملعار�ص وم�ستمر فيه حتى �لآن، وفتح فرع���ا ثانيا منذ 15 عاما يف 

�سارع �ل�سيخ �سلمان ويديره �لآن �بنه �سالح.

أنصح كل من يريد دراس��ة الطيران أن يتأكد 

م��ن حصوله عل��ى دعم م��ن الحكومة أو 

شركات الطيران
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علي العصفور
هوايتا الحيوانات األليفة والنجارة تحولتا إلى تجارة ومشاريع

عالم المتناقضات كثير في دنيانا، فكثير من االختراعات بدأت بتجارب بس���يطة وهوايات، وكثير من رجال 
األعمال واألثرياء بدأوا حياتهم بتطوير رغباتهم ومتابعة ما يهوونه بالدراسة أو بالممارسة حتى إذا تدرجوا 
فيها وأتقنوها فتحت لهم أبواب أخرى من المشاريع االستثمارية، فبلغوا بها شأًنا لم يكونوا قد فكروا به 
يوًما. ضيفنا اليوم رجل أعمال حّول هوايته في تربية الحيوانات األليفة والنجارة إلى تجارة استثمارية بمعية 
ابن عمته، إلى جانب عمله في المضاربة باألسهم والسندات الحكومية في بورصة البحرين، ساندته زوجته 
ووقف���ت بجانب���ه؛ ليكس���ب النجاح وينال التف���وق في عمله وتحويل هوايته إلى مش���اريع. إن���ه رجل األعمال 
البحرين���ي عل���ي العصفور، الذي دخل عالم التج���ارة واألعمال قبل نحو 16 عاًما بهواي���ة تربية الحيوانات، ثم 
تحول���ت تل���ك الحرفة إلى تجارة انطلقت وازده���رت ليفتتح بعدها أول صالون لحالق���ة الحيوانات األليفة في 
البحري���ن، ث���م افتت���ح فندًقا إلقامته���ا واالهتمام به���ا، وأخيرا بدأ مش���روًعا آخر في تركيب الغ���رف واألكواخ 

الخشبية يعتبر األول من نوعه في المملكة.

يق���ول �لع�سفور: ول���دت يف �ملنام���ة بالع���ام 1969. وبعد �لتخرج م���ن �لثانوية 
�لتحقت بجامعة �لبحرين، حي���ث ح�سلت على �سهادة بكالوريو�ص يف �لهند�سة 
�ملعماري���ة، ث���م ح�سلت على دبل���وم يف �خلدم���ات �مل�سرفية و�ملالي���ة، وبعدها 
ح�سل���ت على دبل���وم يف �لأعمال �مل�سرفي���ة و�ملحا�سبة بالنت�س���اب من جامعة 
�لبحرين. وو��سلت در��ستي لأن���ال �لبكالوريو�ص من معهد �لبحرين للدر��سات 

.»BIBF« مل�سرفية و�ملالية�
 

وع���ن �لهو�ية �لتي حتولت �إلى جتارة يقول: �أول م�س���روع بد�أته كان مع �سريكي 
عبد�ملنع���م حجري من���ذ نحو 15 عاًما وه���و بيع م�ستلزم���ات و�أغذية �حليو�نات 
ا �أن لدين���ا هو�ية تربية �حليو�ن���ات، وطورناها  �لأليف���ة »بيتز ف���ارم«، خ�سو�سً
لت�سب���ح جت���ارة. كان���ت �لبد�ي���ة باحل�سول على م�ست���ل زر�عي، وكن���ا ن�سرتي 
�حتياج���ات وم�ستلزم���ات و�أغذية ه���ذه �حليو�نات م���ن �ل�سوبرماركت ونبيعها 
باملتج���ر، ث���م تطور �لعمل �سيًئا ف�سيًئا فا�ستوردنا م���ن دبي ثم تايلند وبعد ذلك 

�أوروبا.
ن�ست���ورد �سحن���ة و�حدة �سهريا م���ن م�ستلزم���ات �حليو�نات �لأليف���ة و�أعالفها 
و�إك�س�سو�ر�ته���ا، وفتحن���ا فرًع���ا ثانًي���ا يف �لهملة، وثالًث���ا يف �لبدي���ع، و�ملردود 
منه���ا ممت���از، وكان �لإقبال يف �لبد�ية ب�سيًطا ومقت�س���ًر� على �لأجانب ل�سر�ء 

�أغذي���ة �لقطط و�لكالب و�لطيور، ثم تو�سع �لإقبال عل���ى �سر�ء �أغذية �لأر�نب 
و�ل�سناجب؛ رمبا ب�سبب و�سائل �لتو��سل �لجتماعي �لتي �ساهمت يف زيادة رغبة 
�لنا����ص يف تربية �حليو�نات �لأليفة. �أي�سا ح�سلنا على وكالت عاملية ل�ستري�د 
م�ستلزم���ات �حليو�ن���ات �لأليفة و�أغذيتها، وتاأكدنا من �س���ري �لأمور ب�سكل جيد 
وع���دم حدوث �أي م�س���كالت. بعدها �أ�سبحت لدينا رغب���ة يف دخول حتدي ثاٍن 
وهو م�سروع »لوغ هومز« �لذي يتم فيه ��ستري�د �لأكو�خ �خل�سبية للعب �لأطفال 
و�ملظ���الت وم�ستلزم���ات �حلد�ئق �لتي ت�سم���ل �لأر�سي���ات و�لكر��سي �خل�سبية 
و»�ل�سونا« و�ألعاب �لأطفال �لتي متيزنا بها؛ لأنها م�سنوعة من �لأخ�ساب، على 
خالف �ملوجودة يف �ل�سوق من �حلديد و�لبال�ستيك، و�لنا�ص متعط�سة لالألعاب 

�مل�سنوعة من �خل�سب؛ ل�ستخد�مها يف �لرو�سات و�ملد�ر�ص.
 وي�سي���ف: بد�أنا �أول �سال���ون حالقة للحيو�نات يف �لبحرين قبل 12 عاًما يقدم 
خدمات تقليم �لأظافر وتنظيف �لأ�سنان و�لأذن و�حلالقة �لتجميلية �أو تخفيف 
�ل�سع���ر ب�سبب �رتفاع �حلر�رة، وبد�أنا ��ست���ري�د �أغر��ص �حليو�نات �لأليفة من 
تايلن���د. بعد ذلك �فتتحنا �سالونات �أخرى و�سل���ت �إلى 10 حاليا، و�حلجوز�ت 
مكتمل���ة يف فرعي �ملنامة و�لهملة، وت�ستغ���رق عملية �حلالقة للحيو�نات ما بني 

�ساعة و�ساعتني.

وع����ن بد�ي����ات دخوله يف جم����ال �لأك����و�خ �خل�سبي����ة، يو�سح 
�لع�سف����ور: كنت موظًف����ا بالقط����اع �لبنك����ي، و�أحببت دخول 
جمال عمل �آخر �أن�سغل به قبل تقاعدي �ملبكر. وحني تقاعدت 
فكرت مب�سروع �لأكو�خ �خل�سبية. وحتى قبل تقاعدي، عندما 
زرت مع �سريك����ي مب�سروع بيع �حليو�ن����ات �لأليفة و�لأعالف 
ا  و�لإك�س�س����و�ر�ت وم�ستلزم����ات �حليو�ن����ات �لأليف����ة، معر�سً
����ا للحيو�ن����ات �لأليف����ة يف �أملاني����ا، لف����ت نظرنا يف  متخ�س�سً
�ل�ساح����ات �خللفي����ة للمنازل �لأك����و�خ �خل�سبية �لت����ي �سهدنا 
تركيبه����ا مبح�����ص �ل�سدف����ة بطريقة ب�سيط����ة، فجذبني هذ� 
�لأم����ر لالط����الع عليه �أكرث و�لق����ر�ءة عنه »�أونالي����ن« وزيارة 
����ا �أن ل����دي �سغًفا باأعم����ال �لنجارة.  مق����ر �ل�سرك����ة، خ�سو�سً
وبالفع����ل زرت �ل�سركة وعلم����ت منهم �أنها �مل����رة �لأولى �لتي 
ياأتي لزيارتهم �سخ�ص من �لوطن �لعربي ككل، ولي�ص �خلليج 
فح�س����ب، فه����ذ� �لنوع من �لأك����و�خ �خل�سبية غ����ري موجود يف 

�لوطن �لعربي حتى �لآن.
ُعق����د �للقاء م����ع �ل�سرك����ة يف 2013، وت�سجع����ت �ل�سركة �لأم 
����ا �أن �لأجو�ء يف �لبحرين  لالأك����و�خ �خل�سبية كثرًي�؛ خ�سو�سً
تتنا�س����ب م����ع هذه �لنوعية م����ن �لأكو�خ �أكرث م����ن �لأجو�ء يف 
مقرها �لرئي�ص. فمن �مل�سكالت �لتي تو�جه �لأخ�ساب هنالك 
ع����دم تعر�سها حل����ر�رة �ل�سم�ص وهطول �لأمط����ار با�ستمر�ر 

مما يوؤدي �إلى تعفنها، وهذ� ل يحدث يف �ملنطقة.
بد�أن����ا يف تنفي����ذ م�سروع �لأك����و�خ �خل�سبي����ة يف �لعام 2016، 
����ا لالأكو�خ �خل�سبي����ة و��ستوردنا �أول �سحنة  �إذ جهزنا معر�سً
وكان����ت �أول م�ساركة لنا مبعر�ص �لبحري����ن للحد�ئق، ولقت 
��ستجابة كبرية من �مل�ستهلكني؛ نظًر� ل�سهولة و�سرعة تركيب 

�لأكو�خ خالل فرتة وجيزة ترت�وح بني يومني و3 �أيام.

تميزن��ا بألع��اب األطف��ال المصنوع��ة من 

األخش��اب عل��ى خ��الف الموج��ودة ف��ي 

السوق من الحديد والبالستيك
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منى جابر
من ربة منزل إلى سيدة أعمال ناجحة

كان الطم���وح واإلص���رار ديدنها وخياره���ا األوحد الذي كافحت م���ن أجله لتناله. دفعه���ا طموحها لمواصلة 
دراس���تها الجامعية حتى دخلت بعد ذلك مجاالت عدة. هذه المس���يرة رحلة طويلة وشاقة لم تكن سلسة 
كم���ا ترويها، إذ عاش���ت أيام���ا صعبة كلها تحدي���ات وإصرار، وأصبح التح���دي للوقت والزم���ن. وكان والداها 

)رحمهما اهلل( داعمين لها، خصوًصا والدتها التي شجعتها لتحقيق النجاح واإلنجاز.

حتول���ت م���ن ربة من���زل مربية ل���� 3 �أبن���اء �إلى جامعي���ة ثم �إلى 
موظفة. وبف�سل عائلتها و�أ�سرتها وزوجها �أ�سبحت �ليوم رئي�سة 
جمل����ص �إد�رة جمموع���ة �سركاته���م �خلا�سة، �سرك���ة »�أورينت« 
�لتي تخدم �ل�سناعة ب�ست���ى �أنو�عها، و�سركة »جي بي للزر�عة« 

ملقاولت وتن�سيق �حلد�ئق.
�إنه���ا �سيدة �لأعمال �لبحرينية منى حم�س���ن جابر، �لتي دخلت 

عامل �لتجارة و�لأعمال من �أو�سع �أبو�به منذ 20 عاًما. 
تق���ول منى عن نف�سها: ولدت يف �أكتوب���ر 1963 باملنامة، ون�ساأت 
يف �أ�س���رة متعلمة ومتفتحة وتعمل بالتجارة، وت�سجع �لأبناء على 
�لدر��س���ة و�لتعلي���م، كما ت�سجع �لفت���اة على �لدر��س���ة و�لتعليم 

و�لعمل؛ ليكون لها دور بارز يف �لتجارة و�لأعمال.
ثم تزوجت ومل �أكن ق���د �أنهيت در��ستي �جلامعية، و�سعرت بعد 
ذلك باأنن���ي �أخطاأت، �إذ كنت مل �أكم���ل در��ستي بعد، فكان هنا 
م�س���و�ري، فب���د�أت بالعودة للدر��سة مذ �أجنب���ت �بنتي �لكربى، 
وتخرجت من جامعة �لبحري���ن ببكالوريو�ص �إد�رة �لأعمال بعد 
�إجن���اب �بني �لثاين و�لثال���ث، ثم �لتحقت بالعم���ل يف �أكرث من 

جمال خمتلف.

�لي���وم ل �أحد ي�ستطيع �لقول �إن �لزو�ج و�إجناب �لأبناء يكون عقبة يف �لإجناز، 
فال�سخ����ص عندما يطم���ح ي�ستطيع �إكم���ال در��سته ويدير منزل���ه ويربي جيال 
ويتفاع���ل مع �ملجتم���ع ويعمل وينتج، وهذ� كله و�أكرث ي�ستطي���ع �لإن�سان �إجنازه، 
فه���و حتد جميل. و�إنن���ي �أ�سرد لكم هذ� �مل�سو�ر �لذي مل يك���ن �سهال للغاية، �إذ 

كان مرحلة عمل دوؤوبة ��ستمرت مدة 30 عاًما.

وكاأي فت���اة تخرج���ت، دخلت جمال �لعم���ل �لتدريبي، فالتحق���ت مبكتب �لطب 
�لريا�س���ي لدى �ملوؤ�س�سة �لعامة لل�سباب و�لريا�س���ة �إد�رية ناجحة، و��ستمررت 
يف �لعم���ل باملركز لفرتة زمنية، و�أح�س�ست �أنن���ي �أود �لتو��سل مع فئات �ملجتمع 
�لذي���ن مل يلتحق���و� بالتعليم ومل يكملو� م�سو�رهم، فتقدم���ت �إلى وز�رة �لرتبية 
و�لتعلي���م - ق�سم تعليم �لكب���ار؛ رغبة مني بخدمته���م وم�ساندتهم وت�سجيعهم 

للدر��سة.

فبع���د قبويل من قبل �ل���وز�رة - ق�سم تعليم �لكبار، ب���د�أت م�سو�ري يف �لتعليم 
�مل�سائي. كنت �أربي �أولدي ل�سغر �سنهم يف �ل�سباح و�أتابع �أعمايل �لثانية حتى 
ف���رتة طويلة ��ستمرت �إلى 5 �سنو�ت. �أم�سك���ت بع�ص �ملر�كز �ل�سباحية للتعليم 
���ا فاأ�سبح���ت مهمت���ي �سعبة؛ لأنن���ي ��سطررت �إل���ى �لتوج���ه ملتابعة تعليم  �أي�سً
���ا، فرجعت ملتابعة �أعمايل �خلا�س���ة، حتى لفت �نتباهي  �أولدي يف �ملن���زل �أي�سً
يوما ما �إعالن من�سور يف �ل�سحف �ملحلية بالرغبة يف متقدمني لت�سميم �أزياء 
بحرينية لدورة �فتتاح كاأ�ص �خلليج با�ستاد �لبحرين �لوطني، وكان �لإعالن قد 
م�س���ى عليه �أ�سبوع، فلجاأت �إلى �إحدى �لزميالت يف نف�ص �ملوؤ�س�سة وطلبت مني 
�حل�س���ور و�سرحت يل �ملطلوب، ومل تعطن���ي هذه �ل�سيدة �لفا�سلة �أمال؛ ب�سبب 

�سيق �لوقت، فاأ�سرعت وقدمت لهم منوذًجا.

بع���د �أيام قامو� با�ستدعائي وطلبو� من���ي بع�ص �لتغيري�ت، وفوجئت بعد تقدمي 
�لتغيري�ت عل���ى �لنموذج باأن �لت�سميم هو �لذي ُقبل، وكانت هذه بد�ية جميلة 
لدخ���ول جم���ال �آخر ه���و �لت�سمي���م، فاأ�سرع���ت باإمكانات���ي و��ستعن���ت بجميع 
�لق���در�ت �لت���ي �أتاح���ت يل فر�سة �لعم���ل و�إجناز ه���ذه �ملهم���ة �جلميلة. ومن 

هن���ا بد�أت مرحلة جديدة در�س���ت فيها بالنت�ساب مع جامع���ة يف نيويورك هي 
»�ن�ستتيوت« للت�سميم.

�أ�س�س���ت من���ى �سركتها مبجال �لتن�سيق منذ حو�يل 18 عاًم���ا، و�ليوم �أ�سبح لها 
دور ريادي فيها، وتنقل �خلربة �لتي �كت�سبتها �إلى �لعاملني معها.

وت���روي: منذ دخلت جم���ال تن�سيق �حلد�ئق وحتى �لي���وم، هنالك طلب متز�يد 
عل���ى ت�سميم �حلد�ئق، �إلى �أن �أ�سبح �لعر����ص �ملتو�فر يفوق �لطلب يف �ل�سوق 
حالًي���ا. عندم���ا بد�أنا كان عدد �ل�س���ركات حمدوًد� لكنه �رتف���ع حالًيا، وهنالك 
تناف����ص �سح���ي رغم وج���ود م�س���اوئ، ويف �لنهاية م���ن ي�ستطيع �إج���ادة �لعمل 

و�لتحدي يجب �أن يطور عمله.

�ليوم �أدير جمموعة �سركات و�أر�أ�ص جمال�ص �إد�ر�تها، وذلك بعد �أن كرب �أبنائي 
وتويف زوجي، فقم���ت بتعليمهم ومتكينهم �إد�رًيا مل�س���ك �لعمل و�أخذ �لتحديات 
�جلدي���دة. تو�سيات���ي �إلى �جليل �جلديد هي وجوب �أن يتحل���ى �لإن�سان بالقيم 
و�أن يعيد تقييم نف�سه يف �ملجتمع، و�أن ي�سلح نف�سه بالتعليم ويعمل، و�خلربة هي 
�سي���دة �ملو�قف يف كل �لأمور. كما يجب �إف�ساح �ملجال لل�سباب لريادة �لأعمال، 
�إذ ي�ساركن���ي �لأبن���اء يف �لعمل �ليوم، فالتوجه �جلديد ه���و �إف�ساح �ملجال �أمام 
�ل�سب���اب للدخ���ول يف �لدور �لري���ادي، كما دربت بحريني���ني و�أعددتهم لدخول 

�لعمل يف موؤ�س�سات �أخرى. 

وكانت منى ع�سو� يف جمل����ص �سيد�ت �لأعمال لدورة كاملة، وع�سو� يف �للجنة 
�لزر�عي���ة �مل�سرتك���ة مع غرفة جت���ارة و�سناع���ة �لبحرين، وع�س���و� يف �لغرفة 

�لعربية �لإيطالية لدى روما.

���ا �سارك���ت يف برنامج تدريبي لل�سف���ارة �لأمريكية بالولي���ات �ملتحدة يف  و�أي�سً
�لع���ام 2012، وه���ذ� �لربنام���ج �ساعدنها كثرًي� يف تعزي���ز روح �لعمل �جلماعي 

لديها مع �لرتكيز على م�سادر �لقوة �ل�سخ�سية و�سبل �لتعاون مع �لآخرين.

يجب إفساح المجال للشباب لريادة األعمال، فالتوجه 

الجديد إتاحة المجال لدخولهم في الدور الريادي
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عثمان الريس
دخل معترك التجارة فطّوره واستلهم السياسة واالقتصاد

اعتاد الناس على إطالق لقب »وجيه« على كل رجل ذي قيمة ومنفعة للمجتمع والوطن بحيث يصبح سيد 
القوم بأفعاله وأعماله. هذه المرتبة ال يس���تطيع المرء الوصول إليها ما لم يكن قد مر بمراحل ش���تى في 
حياته من النش���أة وإلى الدراس���ة، ثم ولوج ضروب العمل والتربع على خدمة الشأن العام؛ ليكون ملما في 

نهاية المطاف بكل شاردة وواردة في الحياة.
ضيفنا اليوم تنطبق عليه كل هذه الصفات آنفة الذكر وأكثر، بل هو غني عن التعريف. إنه الوجيه ورجل 

األعمال والنائب األسبق عثمان شريف الريس. 

يتح���دث �لري�ص عن بد�يات���ه يف �لدر��سة و�لعمل قائاًل: بعدم���ا �أنهيت �لثانوية 
�لعامة )علم���ي( كنت �أمام مفرتق طرق، �إما �ل�سفر ملو��سلة �لدر��سة باخلارج 
�أو يف �لبحري���ن. كان���ت �خلي���ار�ت يف �لبحرين حمدودة يف ف���رتة �ل�سبعينات، 
حيث توجد فقط كلية �خلليج �ل�سناعية، و�لتخ�س�سات فيها حمدودة كذلك، 
فقررت �لتخ�س�ص يف جمال �ملحا�سبة و�إد�رة �لأعمال بكلية �خلليج �ل�سناعية؛ 

لأنها تتما�سى مع طبيعة عمل �لو�لد بالتجارة، وتخرجت ب�سهادة دبلوم عاٍل.
بعدها ح�سلت على فر�سة ملو��سلة �لدر��سة، لكن ظروف �لعمل جعلتني �أكتفي 
بال�سه���ادة ودخول معرتك �لعمل �لتج���اري وتطويره يف منت�سف �ل�سبعينات مع 

�لو�لد )رحمه �هلل(.

كان متج���ر �لو�ل���د ب�سارع ب���اب �لبحري���ن، وهو �ملتج���ر )�لأم( لبي���ع �ملالب�ص 
�جلاه���زة، ث���م غرين���ا �لن�ساط لي�سب���ح بيع �ل�ساع���ات و�لأجه���زة �لإلكرتونية 
و��ستمررنا في���ه وماز�ل موجود�. بد�أنا جمال �لأجه���زة �لإلكرتونية و�ل�ساعات 
عرب �لوكالء مع �حل�سول على ن�سب، ثم تطورنا لن�سبح م�ستوردين، ثم وكالء 

ملجموعة منها.

 ح�سلن���ا على عق���ود من �ل�س���ركات و�ملوؤ�س�سات لتزويده���ا باملالب�ص، ثم تطور 
�لعم���ل و�أ�سبح لدين���ا م�سغل؛ نظًر� لزي���ادة �لطلب، و��ستطعن���ا �حل�سول على 
مزي���د م���ن �لعق���ود، وكانت تل���ك فرتة ذهبي���ة متكنا فيه���ا من تطوي���ر عملنا. 
تز�م���ن مع هذ� �لتوجه �إن�س���اء �ملجمعات �لتجارية، ففكرن���ا بالتطور و�لتو�سع. 
ا 3 متاجر لالأقم�سة و�ل�ساعات يف جممع �ل�سيف حتت  وبع���د در��سة جدوى د�سنَّ
�ل�سم �لتجاري »�ألمود« لل�ساعات )Alamode(، و»بيت �لأ�سو�ف« لالأقم�سة، 
وتو�سعن���ا باحل�سول على عرو�ص يف جمال �خلياط���ة، فر�أينا تطويره، فانتقلنا 
م���ن متجر �خلياطة �إلى م�سغل ب�سارع �لق�س���ر، وزدنا عدد �خلياطني �إلى �أكرث 
م���ن 100، ثم �أعددن���ا هيكلته وطريقة �إد�رت���ه وتطوير �لتقني���ة �مل�ستخدمة يف 
�خلياط���ة، وعلى �سوئها ت�ساعفت وز�دت �لإنتاجية وتطورت مع �ملحافظة على 
ج���ودة �ملنتج و�ل�سمعة على م�ست���وى �لبحرين و�خلليج، حي���ث كان لدينا عقود 
للت�سدي���ر للموؤ�س�سات و�لفنادق وخطوط �لط���ري�ن باخلليج. بعد �فتتاح جممع 
�ل�سي���ف بفرتة ق�سرية، �فتتحنا متجرين يف جمم���ع �لعايل، �إل �أننا �أغلقناهما 

ل�سعف �لقوة �ل�سر�ئية وموقعهما مل يكن جيًد�.
ا 3 متاج���ر يف »�سيتي �سنرت«،  وعن���د �فتت���اح �ملجمعات �لتجارية �لأخ���رى، د�سنَّ
ومتجرين يف جممع �لإمناء، و�ثنني �آخرين يف »مود� مول«، ومتجرين يف »�سيف 
�ملح���رق«، و�أ�سبحت �لأ�سو�ق غري متمركزة مبكان و�حد؛ لتقرتب من �لزبائن. 

كم���ا �سنفتح متج���ر� لالأقم�سة يف �لأفنيوز �لتابع ملجموع���ة �ل�سايع قريًبا، و�لتي 
�خت���ارت جمموعة حم���دودة وخمتارة لال�ستئجار يف �ملجم���ع. لدينا حالًيا �أكرث 
م���ن 14 متجر� وفرعا يف �لبحرين. وبعد �ت�ساع �ملتاجر و�لفروع، قررنا �إد�رتها 
م���ن حتت �سقف و�حد، فا�سرتينا �أر�سا يف �لعدلية قبل 15 عاًما، و�أن�ساأنا مبنى 
�حت���وى معر�سا وم�سغال وق�سما للهد�ي���ا و�ل�ساع���ات و�لإد�رة، و�نتقلنا �إليه يف 

.2003

 
كم���ا حت���دث عثمان �لري�ص ع���ن جتربت���ه يف �لن�سمام لغرفة جت���ارة و�سناعة 
�لبحري���ن قائ���اًل: تر�سح���ت لنتخاب���ات جمل����ص �إد�رة غرفة جت���ارة و�سناعة 
�لبحري���ن يف 1989 لرغبتي يف حتدي���د موقعي، ومل �أفز كما كنت متوقًعا؛ نظًر� 
لوج���ود �أ�سماء جتارية كبرية، فدخلت يف جلان �لغرفة وعملت مع �لأع�ساء. يف 
1994 تر�سحت وفزت بع�سوية جمل�ص �لإد�رة. كان �لأد�ء جيًد� يف هذه �لدورة 

و��ستطع���ت ك�سب ثق���ة �لأع�ساء وكونت عالق���ات. يف �ل���دورة �لتالية ��ستطعت 
تثبيت نف�سي �سمن �لقائم���ة �لرئي�سة �ملر�سحة لالنتخابات، وو��سلت على هذ� 
�ملنو�ل حتى 2016 عندما قدمت ��ستقالتي بعد �مل�سكالت �لتي حدثت بالغرفة. 
طو�ل هذه �لفرتة عملت بدورتني مع علي بن يو�سف فخرو، وخالد كانو، ودورتني 
مع ع�سام فخرو، ومنذ �لتحقت بالغرفة �كت�سبت خربة كبرية منهم. ثم دخلت 
�نتخابات جمل�ص �لإد�رة يف 2014 �سمن �لقائمة �لرئي�سة �ملرت�سحة، و��ستطاع 
13 ع�سًو� من �أ�سل 18 دخول �ملجل�ص و��ستطعنا �حل�سول على منا�سب، وكنت 

نائب���ا �أول للرئي����ص، وبعد �سنت���ني حدث �ن�سق���اق باملجل�ص ب�سب���ب رغبة بع�ص 
�لإخ���و�ن يف �ل�ستح���و�ذ على �ملنا�سب بحج���ة تغيري �ملكتب �لتنفي���ذي لأد�ئه. 
�سحيح �أن �ملكتب �لتنفيذي لديه �سالحيات معينة، لكن جمل�ص �لإد�رة لديه كل 
�ل�سالحية يف �تخاذ �لقر�ر�ت، وكان لكل و�حد وجهة نظره، و�أنا وجهة نظري 
�أنه خمالف لالئحة �لتنفيذية وقانون �لغرفة، و�لقانون فوق �جلميع وفوق قر�ر 
جمل�ص �لإد�رة، فاإذ� كان �لقر�ر خمالفا فال يجوز، فو�سلنا �إلى مرحلة كان يتم 
فيه���ا �تخاذ �لكثري من �لقر�ر�ت �ملخالف���ة، و�إذ� ��ستمررت يف ع�سوية �ملجل�ص 

�ساأكون م�سارًكا يف هذه �لقر�ر�ت، فف�سلت �لن�سحاب بهدوء.

ظروف العمل جعلتني أكتفي 
بالدبلوم ودخول المجال التجاري
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فريد المال
ابتعد عن التدريس بالجامعات ليدخل البنوك صدفة

خبي���ر مصرف���ي محنك، ول���ه باع طويل في قطاع البنوك واالس���تثمار، ه���و فريد المال، ال���ذي كان يرغب في 
العم���ل بمج���ال التدريس وش���رع بدراس���ة الدكت���وراه، إال أنه رأى في آخر عام دراس���ي له أن ه���ذا المجال غير 
مناس���ب ل���ه. يقول إنه دخل مجال العمل المصرفي بالصدفة، وتدرج في���ه وتعلم منه الكثير، إذ بدأ العمل 
ف���ي بن���ك الخليج الدولي، ثم في بن���ك البحرين والكويت الذي ترقى فيه بالمناص���ب إلى أن أصبح الرئيس 
التنفي���ذي للبن���ك. في أواخر العام 2007 قرر العمل في مجال االس���تثمار بش���ركة »أوس���يس كابيتال« التي 

تعمل في مجال االستثمارات المباشرة وغير المباشرة. »البالد« التقته وحاولت معرفة ما وراء نجاح تجاربه.

يتح���دث فري���د عن نف�سه قائاًل: �أنا من مو�ليد �لع���ام 1951 بالبحرين. در�ست 
يف مد�ر����ص �ململكة ثم ��ستكمل���ت در��ستي �جلامعية يف بريطانيا وح�سلت على 

بكالوريو�ص وماج�ستري يف �لقت�ساد، ودكتور�ه يف �لعالقات �لدولية.
كن���ت �أفكر يف ذلك �لوقت بالعمل يف جمال �لتدري�ص باجلامعة، ومن متطلبات 
ذل���ك �أن يك���ون �ل�سخ����ص من حملة �سه���ادة �لدكت���ور�ه، وهذ� �سب���ب مو��سلة 

�لدر��سات �لعليا. 

بع���د �أن رجعت �إلى �لبحرين تقدمت �إلى وز�رة �خلارجية للح�سول على وظيفة 
ومل �أوف���ق فيه���ا، ثم تقدمت للح�سول على وظائف يف جه���ات عدة، �إل �أنني مل 

�أح�سل على وظيفة، فتقدمت للعمل يف �لبنوك.

ح�سلت يف ذلك �لوقت على خيارين للعمل �إما يف »�سيتي بنك« �أو »بنك �خلليج 
ا خي���ار �أهلي �لبنك  �ل���دويل«، فق���ررت �للتحاق بالعمل يف �لأخ���ري، وكان �أي�سً
ا �أرغب يف �لبتعاث لدر��سة �ل�سريفة يف برنامج  نف�سه؛ لأنه عربي. كن���ت �أي�سً
م���ع »chase manhattan bank« و�لربنام���ج مل���دة عام. وبالفع���ل �سافرت �إلى 
نيوريورك ملدة عام و��ستفدت �لكثري. وبعد عودتي ��ستمررت بالعمل يف »�خلليج 
�ل���دويل« حتى �لع���ام 1990، ويف هذه �لف���رتة بد�أت تتبل���ور يل روؤية �لكثري من 
�لأعم���ال �ملتنوعة يف جمال �لعمل �مل�س���ريف، ف�سرعت يف �لتعامل مع �ل�سركات 
�لتجاري���ة �لك���ربى، �إذ كان �لبن���ك يعمل مبج���ال �جلملة، ولدي���ه معامالت مع 
�ل�س���ركات �لكب���رية يف دول �خلليج يف نط���اق �لبرتول و�لغ���از. يف تلك �لفرتة، 
بد�أت �سركة »�ساب���ك« �ل�سعودية يف �إن�ساء م�سانعها �ل�سخمة مبنطقة �جلبيل، 
وكنت �أزورها با�ستمر�ر مع �لفريق �لذي �أعمل معه؛ لرتتيب �لقرو�ص لل�سركات 

�لكبرية، ثم �أ�سبحت م�سوؤول عن د�ئرة متويل �سركات �لطري�ن.
يف �سن���ة 1990 �نتقل فريد للعمل يف بن���ك �لبحرين و�لكويت، وبعد �لنتقال ب�3  
ا على  �أ�سهر حدث �لغزو �جلائ���ر للكويت، وكانت �لظروف �سعبة جًد� خ�سو�سً
�لبن���ك. بعدها مت تعيينه بد�ية م�سوؤول عن �لفروع �خلارجية يف �لهند و�لكويت 
���ا باملكت���ب �لتمثيلي يف �لإم���ار�ت، ثم ُعني نائبا للمدي���ر �لعام بالبنك يف  و�أي�سً

�لع���ام 1997، ويف �لع���ام 2001 ترق���ى رئي�سا تنفيذيا للبنك حت���ى �أو�خر �لعام 
.2007

ا،  وخ���الل �لف���رتة �لتي عمل فيها يف بن���ك �لبحرين و�لكويت تعل���م �لكثري �أي�سً
وعل���ى حد قوله: هنالك ف���رق كبري بني �لعمل يف »�خلليج �ل���دويل« و»�لبحرين 
و�لكوي���ت«، ف���الأول يعم���ل باجلملة و�لث���اين بالتجزئة، و�ل�سع���ور بنب�ص �ل�سوق 
�ملحلي���ة كان �أك���رث �أثن���اء �لعم���ل يف »BBK« �ل���ذي كان ل���ه �سلة باأك���رث �سكان 
�لبحري���ن من �ملحليني �أو �لأجان���ب؛ �سغار �ل�سن �أو �لكبار، �لتجار �أو �ملوظفني؛ 
لأن منتج���ات �لبن���ك منت�س���رة يف �ململكة. و��ستط���اع �لبنك لع���ب دور كبري يف 

م�ساعدة �ملجتمع من نو�ح كثرية.

يق���ول فريد: يف �لع���ام 2001 عندما حتدث مع���ي �لأخ ح�سن �جلالهمة لأ�سبح 
�لرئي����ص �لتنفي���ذي ل���� »BBK« �أجبت���ه بال�سك���ر و�أخربت���ه �أنه لي�ص ل���دي رغبة 
مبو��سل���ة �لعمل يف �لبنك، ف�ساألن���ي �أين ترغب �أن تعم���ل، فاأخربته �أنني �أفكر 
باخل���روج من جمال �لعمل �مل�سريف و�لعمل ب���اإد�رة �سل�سلة من �لفنادق، وحتى 
�لآن �أذكر رده عليَّ حني قال �إنني ل �أمتلك خربة، فاأيدت كالمه، لكنني قلت له 

�إن لدي خربة يف �لإد�رة.
�سع���رت وقته���ا �أنن���ي بحاجة للتغي���ري، فاأمعنت �لتفك���ري يف �ملو�س���وع، ومن ثم 
�تخ���ذت قر�ر� بالبقاء يف �لبن���ك �لعام 2001، لكنني كن���ت �أ�سعر �أنني بحاجة 
لعمل �س���يء جديد يختلف عن �ملجال �لذي �أعمله فيه. ويف �أو�خر �لعام 2007، 
ق���ررت �خلروج م���ن »BBK« ومز�ولة �لعم���ل يف جمال خمتل���ف �أل وهو �ملجال 

�ل�ستثماري، فالتحقت بالعمل يف �سركة »�أو�سي�ص كابيتال«.
عندم���ا دخلت جم���ال �لتجزئة تعلمت م���ن �لعاملني باملوؤ�س�س���ة وطورت نف�سي، 
وحدث ذ�ت �لأمر عندما دخلت �ملجال �ل�ستثماري، وهذ� در�ص لكل من يدخل 
�س���وق �لعمل، فال يتوقع �أن تعلم���ه �ملوؤ�س�سة وح�سب، رغم �أن هذ� ما يفرت�ص �أن 
يح���دث، بل يجب �أن يبني نف�سه، و�ل�سهادة غري كافية، �إذ يجب �أن يطور نف�سه 

بنف�سه، و�أن يكون مطلًعا.

درس ل��كل م��ن يدخل س��وق العمل ب��أال يتوقع أن 
تعلم��ه المؤسس��ة فحس��ب، ب��ل يج��ب أن يبن��ي 

نفسه، والشهادة غير كافية
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عبدالكريم بوجيري
مسيرة عمل امتدت 40 عاما... 38 منها بالبنوك

مصرفي عريق ومخضرم، خبير وصاحب تجربة غنية، تنقل بين العديد من المؤسسات التي أضاف إليها، وساهم 
في صعودها، فهو دائم الحرص على نقل تجاربه وخبراته معه. يعتبر المثابرة والش���غف بالعمل والعمل الجاد 
أهم أصول العمل. متواضع ال يتوانى عن مس���اعدة اآلخرين، وضع العمل الخيري والمس���ؤولية االجتماعية ضمن 
أه���داف المؤسس���ات الت���ي قادها. عند الحديث معه تكتش���ف أن العمل المصرفي س���هل وس���لس، وبعيد عن 
التعقي���د رغ���م األرق���ام والمعلومات والحاجة إلى التركيز. حص���د العديد من الجوائز وت���م تكريمه في الكثير من 

المحافل المحلية والدولية. إنه المصرفي عبدالكريم بوجيري.

بوج���ريي من مو�ليد مدينة �ملح���رق. توجه بعد ��ستكم���ال �لثانوية للدر��سة يف 
جامع���ة حل���ب ب�سوريا، حيث ح�س���ل عل���ى بكالوريو�ص �لقت�ساد. ث���م عاد �إلى 
�لبحري���ن وعم���ل يف وز�رة �ملالية من���ذ يوليو 1976 �إل���ى �أغ�سط�ص 1978، حيث 
�أ�س����ص و�لزميل���ة ف�سيل���ة �ل�سماك ق�س���م �سن���دوق �لتقاعد �لع�سك���ري، مبعية 

�ملرحوم علي نور �لذي كان رئي�ًسا لد�ئرة �حل�سابات يف �لوز�رة.
�نتق���ل بعده���ا للعم���ل يف �لبن���ك �ل�سع���ودي، وهو بن���ك فرن�سي مع���روف با�سم 
»�سع���ودي بنك« حتول ��سم���ه لحقا �إلى بنك »فر�ن�سي����ص دي ل �أورينت«، وبقي 

فيه ملدة عامني �أي�سا.
ث���م عمل يف بنك �خلليج �لدويل منذ �سبتم���رب 1980، وق�سى فيه معظم حياته 
�لعملي���ة لغاية يناير 2002، ثم �إلى بنك �لبحرين و�لكويت يف �لعام 2002 حتى 

تقاعده يف �لعام 2016.
ويتح���دث عبد�لكرمي عن �إجناز�ته قائاًل: هي كث���رية، �إل �أن �أهمها �أول تكوين 
�سخ�سيت���ي. جنح���ت يف عملي حتى تبو�أت �أعلى �ملنا�س���ب يف �لقطاع �مل�سريف 
لي�ص فقط رئي�سا تنفيذيا لأكرب �لبنوك يف �ململكة، وهو بنك �لبحرين و�لكويت، 
���ا كن���ت رئي�سا جلمعي���ة �لبحري���ن �مل�سرفي���ة لدورت���ني متتاليتني،  ولك���ن �أي�سً
وح�سل���ت على لقب �أف�سل م�سريف يف منطقة �ل�س���رق �لأو�سط يف �لعام 2010 
من »ورلد فاينن����ص« �لربيطانية. ويف �لعام 2016 كنت و�حًد� من �سمن �أف�سل 
100 رئي�ص تنفيذي يف منطقة �خلليج �لعربي و�لعامل �لعربي، وكرمت يف دبي.

 هذه �ل�سهاد�ت ل �أعتربها �إجناز�ت، و�إمنا تقدير  لإجناز معني، بينما �أعترب �أن 

م���ن �أف�سل �إجناز�تي �لنتقال ببنك �لبحري���ن و�لكويت بت�سافر جهود �جلميع 
من جمل�ص �لإد�رة و�لعاملني، �إلى �لأف�سل و�إلى �لتطوير.

فمث���ال ��ستطعت �إيق���اف ت�سرب �ملوظفني �لذي كان يعاني���ه �لبنك ب�سكل كبري، 
حي���ث كان م���ا يعادل 33 % من �لعاملني ي�ستقيلون �سنوي���ا، ما يعني �أنه بحاجة 
�إلى طاقم جديد خالل 3 �سنو�ت. �أجرينا �لكثري من �لتعديالت، و�أ�سبح �لبنك 
جاذًب���ا للموظفني وبيئة م�ستقرة لهم، فخالل ف���رتة رئا�ستي مل ي�ستقل �إل عدد 
ل يتج���اوز �أ�سابع �ليد �لو�حدة. ��ستطعنا �إعطاء �أهمية للعن�سر �لب�سري �لذي 

�نعك�ص على �أد�ء �لبنك، فاأ�سبح �أكرث ��ستقر�ًر� ومنًو�.
وي�سيف: كوين خريج �سوريا و�لدر��سة هناك بالعربية، فقد كنت بحاجة ما�سة 
للغ���ة �لإجنليزية مع علمي باأهميتها �لك���ربى يف �ل�سوق �لبحرينية، فا�سطررت 
لأخ���ذ معظم �ملو�د �لت���ي در�ستها يف �جلامعة بكلية �خللي���ج للتكنولوجيا باللغة 
�لإجنليزي���ة؛ لتقوي���ة لغت���ي، ف�سال ع���ن �أنني قم���ت بد�ر�سة �للغ���ة �لإجنليزية 
ل�سن���و�ت عدي���دة، وكنت مثابر� عل���ى �لتعليم با�ستم���ر�ر، �إذ �بتعثت من جانب 
بن���ك �خلليج �لدويل �إلى �أه���م دورة يف �لأمور �مل�سرفية، وهي دورة �سيتي بنك 
يف �ليون���ان مل���دة 6 �أ�سهر، وح�سل���ت على �ملرك���ز �لأول يف �لدفعة، وكرمت من 
جان���ب �لبنك. كما ح�سرت �لكثري من �ل���دور�ت يف �أنحاء �لعامل، و�أ�سافت يل 
�لكث���ري، ف�سال عن �هتمامي و�طالعي �ل�سخ�سي با�ستمر�ر، فاملثابرة من �أهم 
�أه���د�يف بالعمل، كما �أف�سل دوًما �أن �أكون على علم بالتطور�ت؛ لتنمية قدر�تي 

�ل�سخ�سية.

�مل�سرفي���ني  جمعي���ة  رئا�س���ة  بتجرب���ة  يتعل���ق  وفيم���ا 
�لبحريني���ة )BAB(، يق���ول بوج���ريي: كان���ت جترب���ة 
مفي���دة يل �سخ�سًيا وللقطاع �مل�س���ريف. عندما تر�أ�ست 
�جلمعي���ة مرت �لبحرين بالأزمة �ملالية �لعاملية يف �لعام 
2008، ثم تلتها �لأحد�ث �ملوؤ�سفة �لتي مرت على �ململكة 

بالعام 2011، ما يعني تعر�ص �لقطاع �مل�سريف �لوطني 
�ل���ذي يحظ���ى ب�سمع���ة عاملية ق���ل نظريها �إل���ى �أزمتني 
كبريتني، و�أن���ا رئي�ص جلمعية تعنى ب�س���كل مبا�سر بهذ� 
�لقطاع، لذ� قمن���ا يف �جلمعية بجهود جبارة للم�ساعدة 
يف �إبقاء �لو�س���ع �لقت�سادي م�ستق���ر�. تر�أ�ست جمل�ص 
�إد�رة �جلمعي���ة لدورت���ني متتاليت���ني، و�أعتق���د �أنها �أدت 
دوره���ا وو�جبها ب�س���كل جيد ل�سيما يف جم���ال �لإعالم 

و�لتو��سل، وهي م�ستمرة بذلك بف�سل جهود �لزمالء.
�أعتق���د �أن للجمعية �حلق باحل�س���ول على �لدعم �لو�يف 
و�ل���كايف للقي���ام بدوره���ا، م���ن �لبن���وك وم���ن م�سرف 
م���ن  كغريه���ا  �حلكوم���ة  م���ن  �أو  �ملرك���زي  �لبحري���ن 
�ملوؤ�س�س���ات. لح���ظ �لدعم �ل���ذي تلقته غرف���ة �سناعة 
وجت���ارة �لبحرين مثال، مبنى كب���ري ومبالغ كبرية تدفع 
�سنوًي���ا. يجب �لنظ���ر �إلى �لقطاع �مل�س���ريف ب�سكل �أكرث 
مو�سوعية، فه���و ي�سكل )م�ساهمته( رب���ع �لناجت �ملحلي 
�لإجمايل، وبالتايل فاإن �أهميته مثل �أهمية قطاع �لنفط 
يف �لبحرين، بل يجب ذكر �أنه يف فرتة من �لفرت�ت كان 
�أهم من �لنفط، فقد كان ي�سكل 27 % من �لناجت �ملحلي 
�لإجم���ايل، و�لقطاع �لنفطي 23 %، لكن مع تغري �أ�سعار 

�لنفط �ختلفت �ملعادلة.

أك��ون عل��ى عل��م  أن  أفض��ل دوًم��ا 
بالتطورات لتنمية قدراتي الشخصية
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عبدالجليل الحمدان
البحرينيون أصحاب موروث غذائي فريد

محمص���ة الجزي���رة... يعت���ز به���ا البحرينيون ويكن���ون لها ذكري���ات خاصة، والدلي���ل اإلعالن 
التلفزيون���ي الش���هير في فت���رة التس���عينات خصوصا في ش���هر رمض���ان. صاحب مصنع 
ومحمص���ة ومخل���الت الجزي���رة عبدالجلي���ل الحم���دان، المكنى »أب���و إبراهيم«، ط���ور الغذاء 
البحريني الشعبي ليكون مهيمنا في ضيافة كل منزل، وأصبحت منتجاته متوافرة على 

رفوف السوبرماركت، ويتم تصديرها إلى دول الخليج عبر وكالء في كل منطقة.

زوجت��ي ش��ريكة ف��ي الحياة والتج��ارة ومن مؤسس��ي محمص��ة الجزيرة 
وداعم قوي لالستمرار بالمشروع

ع���ن نف�س���ه ودر��سته حتدث �أب���و �إبر�هي���م قائاًل: عبد�جللي���ل �إبر�هيم 
خليف���ة �حلم���د�ن، مو�لي���د �لع���ام 1957 وم���ن �سكنة منطق���ة �ملحرق، 
وحتدي���د� �لب�سيت���ني، و�لأ�سل م���ن �ملحرق، فريج �لزي���اين، حيث ع�سنا 
هن���اك مل���دة 20 عاما. يف مرحل���ة �لتوجيهي ت���ويف و�لدي، وكن���ت �أمام 
خياري���ن، �إم���ا مو��سلة �لدر��س���ة، �أو �أن �أحل مكانه، و�خ���رتت �أن �أتولى 

مكانه، فا�ستكملت �ملرحلة بنظام �ل� »منازل«.

�أم���ا ع���ن بد�ي���ات �ملحم�سة فيق���ول: حينما قررن���ا دخول �ل�س���وق، كنا 
ن�ستهل���ك 99 % م���ن �مل���و�د �لغذ�ئي���ة �مل�ست���وردة رغم �أننا منل���ك تر�ثا 
غذ�ئي���ا غنيا، �إذ كن���ا نعمل مع �أهالينا ولدينا �أبق���ار ننتج منها �ل�سمن، 
ونحم����ص �لقه���وة، ويف مو�س���م »�لآج���ار« نب���د�أ �إنتاجه �إ�ساف���ة جلميع 
�ل�سناع���ات �ملنزلية، �أخذنا هذه �لفك���رة وحافظنا عليها؛ لتبقى �لهوية 

�لأ�سلية وطورناها.
كانت �لفكرة يف ذهني منذ �لعام 1982، وبد�أت مب�سنع »�لآجار« و�لقهوة 
و�لبه���ار�ت يف �لعام 1983. قمنا بتطوير كثري م���ن �ل�سناعات �ملنزلية 
مع �إ�سر�ف �سح���ي، وقدمناها بالبحرين و�ساركنا بها يف معار�ص بدول 
جمل����ص �لتع���اون. فاأن�ساأنا مركز حمم�سة �جلزي���رة، وهو فرع و�حد يف 
�لعام 1990، وو�سلنا �لآن �إلى نحو 17 فرعا، و�أ�سبحنا من �أكرب �لفروع 
�ملهتمة بال�سيافة على م�ستوى �لبحرين. �سر جناحنا يكمن يف �ختيارنا 
�أج���ود �لأنو�ع، ��ستوردن���ا �ملنتجات �لفاخرة من تركي���ا وجنوب �إفريقيا 
من �جلانب���ني �لكال�سيكي و�ملط���ّور، ونحر�ص على ��ست���ري�د �ملحا�سيل 
�لزر�عية من بد�ية �ملو�سم بكميات تكفي ملدة �سنة؛ لنحافظ على عملنا 
يف م�ست���وى و�حد، وحتى ل تكون هناك �مد�د�ت �سعيفة لبع�ص �لأنو�ع. 
عن���د بد�ية �لعم���ل مب�سنع �جلزيرة كن���ا جنلب عمال���ة ب�سيطة، ونكون 
بالن�سبة لهم مث���ل مدربي معهد، و��ستمررنا منذ �لعام 1983 يف م�سنع 

�جلزيرة �لأول للمخلالت و�لقهوة.

بعد غزو »�ل�سي�سة« وخوفا على �ندثار �ملهنة �ملوروثة من �ملرحوم و�لده، 
ق���رر تطوير �ملهنة لتتو�كب مع �ل�ساح���ة، لذ� ��ستخرج رخ�سة من وز�رة 
�ل�سناعة و�لتجارة لت�سنيع �ملع�سل من �لدخان وتطويره، وقام ب�سناعة 
منتج���ات بنكه���ات خمتلفة، وح���ّول �ملهنة لتتنا�سب م���ع �لنظام �جلديد 
للمقاه���ي، وطرح منتج���ات با�سم م�سن���ع »�أدخنة �لبحري���ن«، وهو �أول 
م�سن���ع للمع�س���ل يف دول �خلليج، و�أخذ �سمعة و�سيت���ا وو�سلت منتجاته 

�إلى �لدول �لأوروبية مثل كند� و�أ�سرت�ليا و�أملانيا و�لت�سيك و�أمريكا.

وبحك���م �أن �لبل���د لها �أنظمة وقو�نني، وبعد 25 �سن���ة من �لعمل، تدخلت 
وز�رة �ل�سحة، و�أبدت ر�أيها على �أن �مل�سنع هو �لوحيد يف  جمال ت�سنيع 
�ملع�س���ل، وبحك���م �سرره عل���ى �لإن�سان ق���ررت �لوز�رة �إغ���الق �مل�سنع. 
بعده���ا كان هن���اك خيار نقل �لفكرة لأي دولة، ولك���ن �سيتم تغيري �سعار 
»�سن���ع يف �لبحرين« �إلى »مت ت�سنيع���ه ل�سالح م�سنع �أدخنة �لبحرين«، 
�لأم���ر �لذي رف�س���ه حمد�ن من ناحية �ملب���د�أ، �إذ �إن قيم���ة ب�ساعته يف 
ل �إغالق  كونه���ا م�سنوعة يف �لبحرين، وعندما �أُلغيت هذه �ل�سفة، ف�سّ

�مل�سنع، ومت �إغالقه منذ نحو 4 �سنو�ت.

وب���د�أت رحل���ة �مل�س���روع �لت���ي قال عنه���ا حم���د�ن: كنا منل���ك دكانا يف 
منطق���ة �سوق �لأربعاء ب�سوق �ملنامة منذ 1977 وحتى 1983، بعدها قرر 
�أ�سح���اب �لبناء �أن يتم هدم وجتديد �ملبن���ى، فعملت موظفا يف �لبلدية 
مل���دة 6 �أ�سهر، ومل �أحتمل �لوظيفة، �إذ مع وج���ود �لدكان كان �ملال ميالأ 
�جلي���ب بخالف �لر�تب، فتاأ�سفت �أ�سفا �سديد� على �لو�سع، ومل �أ�ستطع 
�ل�ستمر�ر. وحينها كن���ت �أوؤ�س�ص حمالت �حللويات �لتي بد�أت يف �لعام 
1983، وكان باملن���زل، وكن���ا �أول من �سنع �لدر�بي���ل و�لن�ساب �لكويتي، 

�إ�ساف���ة �إل���ى �ل�سمبو�س���ة، وبعدها �لآج���ار و�ملهي���اوة، وتدرجنا يف طرح 
ا من متطلبات �ل�سوق. �ملنتجات حتى متكنَّ

نعمل باأنف�سنا �أنا وزوجتي »�أم �إبر�هيم«، �إذ كانت من �ملوؤ�س�سني و�لد�عم 
�لقوي يل يف �ل�ستم���ر�ر بامل�سروع، فهي �سريكة يف �حلياة و�لتجارة، ثم 
وظفن���ا عمال لال�ستعانة بهم ود�رت �لعجلة. ومن ذلك �لوقت حتى �لآن 
و�سل عدد �ملوظفني �إلى نحو 150، وتنتج �ملحم�سة �أكرث من 150 �سنفا، 
ولكن �ملوجود كاأفكار �أكرث من �لذي مت طرحه. �سوق �لبحرين �ل�سغرية 
و�لأ�س���و�ق �ملفتوحة عل���ى �خلليج جتربنا على ع���دم �لتخ�س�ص ب�سنف 
و�ح���د، فبع����ص �لأحيان ي�سعف �لطل���ب على نوع ويزيد عل���ى نوع �آخر، 

وهناك ب�سائع مو�سمية مثل منتجات �سهر رم�سان �أو �لعيد.

وع���ن �أ�سالي���ب �لإد�رة، يرى حم���د�ن �أن هناك نوعني م���ن �لإد�رة، نوع 
يخ���اف فيه �ملوظفون م���ن مديرهم، و�لآخ���ر يحبون���ه، م�سيًفا: نوظف 
�ملوظ���ف ونقول له »�أنت �سي���ف، ولديك فر�سة عم���ل، وباأد�ئك ت�ساهم 
يف �إعطائ���ك �لر�تب، ومبجرد �لت�سيب بالعم���ل فاأنت ت�سيع ر�تبك«. ول 
جن���رب �أح���د� على �لبقاء، فالكل ح���ر نف�سه. بهذ� ك�سبن���ا ولء �ملوظفني 
من باب �حرت�م �لأف���ر�د وتقديرهم وم�ساركتهم يف �أفر�حهم و�آلمهم، 

و�أ�سبح هناك عمل جماعي عائلي بني �ملوظفني.
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كاظم السعيد
قطاع األعمال مليء بالفرص الواعدة بقدر ما فيه من تحديات

أحد الكوادر الوطنية البحرينية التي خدمت في ش���تى قطاعات الحياة، وأس���س ضمن فريق عمل اللبنات األولى 
لصناعة الصيرفة والمعارض والمؤتمرات الدولية والتجارة ممثلة في غرفة التجارة والصناعة. تم تكريمه رائدا في 
قط���اع المعارض خالل إحدى فعاليات منتدى قادة الش���ركات ورجال األعمال. ضيفن���ا هذه المرة غني عن التعريف، 
فهو رجل األعمال كاظم السعيد الحاصل على أعلى نسبة تصويت في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
البحري���ن للدورة ال�27، كما ش���غل العديد من المناصب اإلدارية في القط���اع الخاص والحكومي آخرها المدير العام 
لمركز البحرين الدولي للمعارض. ش���ارك الس���عيد في الكثير من المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية وحصل 
عل���ى ش���هادات تقديرية منها، وما زال يش���غل الكثير من المناص���ب اإلدارية ويرأس عددا من الش���ركات، ويتمتع 
بعالقات اجتماعية واقتصادية واس���عة على جميع األصعدة. »البالد« حاورت الس���عيد ووجدت منه الردود الشافية 

تنساب منه مثل الماء المنهمر لكل ما بدا لها من استفسارات عن مقومات النجاح في مسيرته.

كاظ���م �ل�سعي���د م���ن �سكنة �ملنام���ة. ويقول عن ن�ساأت���ه وبد�يات م�س���و�ر عمله: 
ح�سلت على �سهادة �لبكالوريو����ص يف �إد�رة �لأعمال من جامعة ملتون باململكة 
�ملتحدة �لعام 1980 ثم �نخرطت يف �أكرث من عمل. و�إحدى �ملحطات �ملهمة يف 
م�س���رية عملي كانت حني عملت يف �ملجال �مل�س���ريف، وحتديًد� يف بنك �خلليج 
�ملتح���د. �لعم���ل يف هذ� �ملج���ال �مت���د �سن���و�ت وكان ممتًع���ا و�أك�سبني خرب�ت 
وعالق���ات لزل���ت حمتفًظا بها. وح���ني �أنتقل �إلى �ملحطة �لأه���م ل �أن�سى وز�رة 
�لتج���ارة �لت���ي توظفت بها مل���دة 18 �سنة تتوجت بت���ويل م�سوؤولي���ة نائب رئي�ص 
مرك���ز �لبحرين �لدويل للمعار����ص، وكان �لعمل يف هذ� �ملجال له نكهة خا�سة، 
فنح���ن كن���ا وبحما����ص نوؤ�س�ص مع فري���ق عمل من �لك���و�در �لبحريني���ة لبنة يف 
�سناعة �ملعار�ص �أ�سا�سها مركز للمعار�ص فيه كل �لإمكانات �لتي تتطلبها هذه 
�ل�سناعة. وهلل �حلمد ��ستطعت ن�سج عالقات جيدة مع معنيني بهذه �ل�سناعة 

على �ل�سعيدين �لإقليمي و�لدويل.
�كت�سب���ت من خ���الل �لعمل يف هذ� �ملي���د�ن خرب�ت ومه���ار�ت �لتعامل مع هذه 
�ل�سناع���ة و�لتخطيط لها، و��ستمرت وتعززت بع�سويتي يف جمل�ص �إد�رة غرفة 
جت���ارة و�سناع���ة �لبحرين بال���دورة 27 ورئا�ست���ي للجنة �ملعار����ص و�ملوؤمتر�ت 
بالغرف���ة و�لآن من خالل رئا�ستي جلمعي���ة �لبحرين للمعار�ص و�ملوؤمتر�ت �لتي 
تاأ�س�س���ت حديًثا ولدينا من خاللها �لكثري م���ن �لتطلعات �لتي تخدم تطور هذه 
�ل�سناعة يف �لبحرين. وعلى ذكر �ملعار�ص �أعتز كثرًي� بتكرميي ر�ئًد� يف قطاع 
�ملعار����ص خالل ملتقى ق���ادة �ل�سركات ورجال �لأعم���ال يف دورته �لر�بعة �لتي 

عقدت يف �أبوظبي يوم 28 �أبريل 2013.

 �أم���ا ع���ن جتربة كونه ع�س���ًو� يف جمل�ص �إد�رة غرفة جت���ارة و�سناعة �لبحرين 
يوؤك���د �ل�سعيد مدى ��ستفادته وكيف �أن ه���ذه �لتجربة �أ�سافت له �لكثري، معتًز� 
بح�سول���ه على �أعل���ى �أ�سو�ت �لناخبني م���ن �لتجار و�أ�سح���اب �لأعمال �لذين 

�سارك���و� يف �نتخابات تلك �لدورة، وهذ� �أمر حمله م�سوؤولية كبرية، لذ� كان يف 
ن�سب عينيه د�ئًما �أن يكون جديًر� بهذه �لثقة.

كم���ا يتحدث كاظم ع���ن كيفية تطوير �لف���رد لأعماله ونظرت���ه لقطاع �لأعمال 
قائ���اًل: تطوي���ر �لعم���ل يحتاج م���ن �لناحي���ة �لنظرية �إل���ى معرفة نق���اط �لقوة 
و�ل�سعف لديك ولدى �أفر�د فريق عملك، ومن ثم ت�سع �خلطط �لكفيلة بتقوية 
�أوج���ه �لق���وة و�لتغلب على �أوج���ه �ل�سعف، م���ع و�سع �أهد�ف حم���ددة وجدول 
زمن���ي مدرو����ص، و�لعم���ل بتناغ���م، و�إد�رة فاعل���ة وذ�ت كفاءة وله���ا خربة يف 
معرف���ة �جتاهات �ل�س���وق وحتدياتها و�ملتغري�ت �ملحيطة به���ا. ومتى ما تالقت 
كل تل���ك �لعو�م���ل فاإنه ميكن ب�سهول���ة �أن حتقق عملية تطوي���ر �لعمل، �أي عمل 
ويف �أي جمال. قطاع �لأعمال عموما بقدر ما هو مليء بالتحديات و�ل�سعوبات 
���ا مليء بالفر����ص و�لإمكانات �لو�ع���دة، من يري���د �أن ينخرط يف هذ�  ه���و �أي�سً
�لقطاع عليه �أن ي�ستوعب هذه �حلقيقة، ويعمل على �سوئها، و�لعمل �لو�عي هنا 
يتطلب در��س���ة متاأنية وتخطيطا جيد� لأي م�سروع، و�أفكار� جديدة، و�إبد�عات 
ممي���زة. �ل�سوق �ليوم ترحب مبثل هذه �لأف���كار و�لإبد�عات، ووجدنا على هذ� 
�لأ�سا����ص م�ساريع �سبابية ناجحة تنم���و با�ستمر�ر. من يريد �أن يدخل »معرتك« 
قط���اع �لأعمال وهو ل ي�ستطيع �أن يقدم فكرة جديدة عليه �أن ير�جع ح�ساباته، 
ولحظ���و� �أنني ��ستخدم���ت كلمة »معرتك« للتدليل عل���ى �أهمية �جلديد و�ملبدع 
ولي����ص �مل�ساري���ع �ملكررة �لت���ي تفتقد �جلدي���د �أو غري �ملطور، فالعل���م و�ملعرفة 

و�لبتكار و�لإد�رة �لناجحة هي عو�مل جناح م�ساريع هذ� �لقطاع.

�أع���ود و�أقول لل�سب���اب، ركزو� على �لأفكار �جلدي���دة و�ملبدعة، فالنجاح ل يولد 
ب�سربة و�ح���دة، هو وليد عو�مل �جلدية، و�حلاجة �إل���ى �لطاقة �لإيجابية �لتي 
توؤدي �إلى ممار�سات �سليمة يف كل جمريات �مل�سروع مروًر� بامل�سورة و�لتخطيط 

و�لتنفيذ و�لتميز ومن ثم �لنجاح.

أقول للش��باب ركزوا على األفكار الجديدة والمبدعة 

فالنجاح ال يولد بضربة واحدة
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طارق قاسم فخرو
نجاح مغموس بالعرق

يؤم���ن بحكمة »عام���ل الناس كما تح���ب أن يعاملوك«، والتي تعلمها م���ن المغفور له 
والده رجل األعمال قاس���م محمد يوس���ف فخرو، الذي كان بمثابة مدرس���ته في الحياة، 

فقد سانده وشجعه ودعمه على الصعيدين الشخصي والمهني.

نصيحتي للشباب التحلي 

بالصبر والتفكير دائًما في غير 

المألوف

ب���د�أ حياته �لعملية كاأي �س���اب طموح من موظف �سغري، رغ���م �أنه �سليل 
عائلة جتارية وكان باإمكانه �لنطالق على طبق من ذهب، �إل �أن �لتن�سئة 
عل���ى �لعمل و�جلهد و�لك���د وحماربة »ثقافة �لعي���ب« ر�فقته منذ �ل�سغر 
و�سقل���ت �سخ�سيته. يعتقد �أن �لبحرين تنبه���ت لأهمية قطاع تكنولوجيا 
�ملعلوم���ات، ومه���دت له �لطري���ق لينمو ويتط���ور، ف�سال ع���ن �أنها و�كبت 
�جلدي���د يف هذ� �ملجال، وهو م���ا �أف�سح �ملجال �أمام كل �لالعبني بال�سوق 

ل�ستثماره و�ل�ستفادة منه.
رج���ل �لأعمال طارق قا�سم فخ���رو، �ملهند�ص و�لإد�ري و�لتكنولوجي ورب 

�لأ�سرة و�لطباخ و�ملز�رع وهاوي �ملو�سيقى مع �لقليل من �لريا�سة.
يبد�أ حديثه عن نف�سه بقوله: ولدت يف �لعام 1968 يف �لق�سيبية، ون�ساأت 
فيه���ا بكن���ف عائلة جتاري���ة. در�س���ت يف مدر�س���ة �لرجاء حت���ى �ملرحلة 
�لإعد�دي���ة، ثم �لتحقت مبدر�سة �ل�سي���خ عبد�لعزيز �لثانوية، و��ستكملت 
در��ست���ي �جلامعية �لأولى يف �لبحرين بتخ�س����ص �لهند�سة �لكهربائية. 
ث���م و��سل���ت در��ست���ي يف �أم���ريكا، وح�سل���ت عل���ى ماج�ست���ري هند�س���ة 
�ت�س���الت من جامعة �سن���رت�ل فلوريد� يف ولية فلوري���د�. وعقب عودتي 
�إل���ى �لبحرين لبدء طريق �لعمل، �لتحقت بجامع���ة �لبحرين مرة �أخرى 

ودر�ست ماج�ستري �إد�رة �لأعمال.
 

ث���م �أخذه �حلدي���ث �إلى �لعمل وم�س���و�ره �لطويل قائ���ال: عندما تخرجت 
عمل���ت يف »بتلكو« ملدة 8 �سنو�ت، حيث كن���ت يف �لبد�ية فني بد�لت ملدة 
�سنتني يف ق�س���م �لهند�سة، ثم �أ�سبحت مدير� للمنتجات 3 �سنو�ت، وبعد 
خروج���ي م���ن »بتلك���و« �لتحقت مبج���ال عمل �لعائل���ة. كان���ت �لبد�ية مع 
�سرك���ة فخرو خلدمات تقنية �ملعلومات، �إذ �سهدت نقلة وتغيري� يف نوعية 
�خلدمات �لتي تقدمها لتتو�كب مع �ملتغري�ت �لتي حدثت يف �لعام 2004.

ك���ربت �ل�سركة وحاولن���ا زيادة عدد �لعم���الء و�خلدمات �لت���ي نقدمها. 
حققن���ا منًو� حتى �لعام 2012، عنده���ا �لتحقت للعمل يف �ملجموعة �لأم، 

وهي جمموعة حممد فخرو و�إخو�نه.
 وع���ن نظرته لتطور قطاع تقنية �ملعلومات، يق���ول فخرو: �إن قطاع تقنية 
�ملعلومات يف �أي �سوق من �لأ�سو�ق يعد قطاًعا و�عًد�، وبه مناف�سة �سديدة 
 ،)Hardware( يف �لوق���ت ذ�ت���ه. �إذ� �أخذنا �لأمر من منظور �لأجه���زة
فاإنن���ا دول ل ن�سنعه���ا، ولذل���ك ف���اإن �لبي���ع فيها ب�س���ورة تقليدي���ة. �أما 
�لربجمي���ات )�ل�سوفت وير( و�خلدمات، فاإن باإمكان �ل�سركات �أن تتميز  
فيها وت�سيف قيمة م�سافة �إلى �خلدمات �ملقدمة، و�لتغري�ت �لتي حتدث 

يف �لطريق���ة �لتقليدية �ملعت���ادة ل ت�ستطيع �أن ت�ستم���ر، و�ستنهار يف وقت 
قريب جًد�، �إل �إذ� بد�أنا تغيري �لتعامل مع قطاع تقنية �ملعلومات من ناحية 
تق���دمي خدمات مميزة بقيمة م�ساف���ة، و�أن نناف�ص �ل�سركات �لأخرى يف 
هذ� �ملجال. يف �لوق���ت نف�سه فاملناف�سون من �خلارج يزد�دون يف �ل�سوق 
ب�سب���ب �لإنرتنت و�لأ�س���و�ق �لفرت��سية، �أعتق���د �أن �لبحرين بد�أت تعي 
ه���ذ� �ل�سيء، فوجود �سركة مثل »�أمازون« خلدمات �لويب �سيعطي حافز� 
ل�س���ركات تقنية �ملعلوم���ات ملو�كبة هذ� �لن���وع من �ملتغ���ري�ت، وتفهم �أن 

�لأمور لن ت�ستمر مثلما كانت يف �ل�سابق، �أي بالأ�سلوب �لتقليدي.

لدين���ا �س���ركات يف �لبحرين ممي���زة د�ئًما وله���ا ��سمه���ا وح�سورها من 
ناحي���ة جتديد وتغيري خدماتها، وهنالك �سركات �نتهت؛ لأنها مل ت�ستطع 
�أن تو�كب �ملتغري�ت. قطاع تقنية �ملعلومات �سريع �لتغري، ويجب �أن يكون 
�ل�سخ����ص منتبًها ومو�كبا لأي جديد، مثل �حلو�سب���ة �ل�سحابية و�إنرتنت 
�لأ�سي���اء، و�لألع���اب )Gaming(، فه���ي �ملج���الت �لت���ي تت�سل���ط عليها 

ا من فئة �ل�سباب. �لأعني، خ�سو�سً
وي�سي���ف فخور »منا �لقطاع يف �لأع���و�م �ملا�سية ب�سكل لفت، ففي بد�ية 
�لألف���ني مع �مل�سروع �لإ�سالحي جلالل���ة �مللك �سهدت �لبحرين طفرة يف 
جمي���ع �ملجالت من ناحية �لعقار�ت و�لعم���ر�ن و�ل�سركات �جلديدة �لتي 
تاأ�س�س���ت، و�مل�ساري���ع �لتي نفذت، وكل ذلك �أث���ر وتاأثر يف جميع �ملجالت 
مب���ا فيها �مل�ساري���ع �حلكومية وتطوير �حلكومة نف�سه���ا و�لوز�ر�ت طبًعا، 
فهي و�كبت وتاأثرت ب�سورة مبا�سرة بتطور قطاع تقنية �ملعلومات، فكلما 
ك���رب �مل�سروع وتعقد، فاإن �لأنظمة �لت���ي تدعمه تتعقد �أكرث وحتتاج حلول 

تقنية �أكرث ذكاء.

 ومل ين����ص فخرو توجيه ن�سيحته لرو�د �لأعم���ال و�ل�سباب فقال: �لتحلي 
بال�س���رب و�لتفك���ري د�ئًما يف غ���ري �ملاألوف، �أي كما يق���ال »�لتفكري خارج 
�ل�سن���دوق«؛ لأنهم يف هذ� �لعمر قادرون على �لتفكري باجلديد و�لبتعاد 
عن �لتقليد. �أما رو�د �لأعمال �لأكرب �سًنا، فاإن لديهم خربة مهنية وخربة 
م���ن �حلياة بكيفية �ل�س���رب. �أما ن�سيحتي لأ�سح���اب �مل�ساريع �ل�سغرية 
���ا رب���ات �لبيوت، فاإن عليهم طرح �أفكاره���م وعدم �خلجل منها  خ�سو�سً
طاملا �أن لديه���م �لوقت �لكايف؛ ليبدعو� يف �أي فكرة، فاإنها �ستلقى رو�جا 
ة، فهم  و��ستح�ساًنا من �لنا�ص، ولي�ص عيًبا �لف�سل يف �أول مرة و�إعادة �لكرَّ

بذلك يتعلمون من �أخطائهم وبالنهاية �سيكون �لنجاح حليفهم.
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هالة جمال
سيدة أعمال بمرتبة الشرف

محب���ة للش���عر واألدب العربي، وما قاله الش���اعر الراح���ل حافظ إبراهيم »أن���ا البحُر في 
اَص َع�ْن َصَدَفاتي« أق���رب ما قيل إلى قلبها، إال  أحش���اِئِه الدرُّ َكاِمٌن... َفَهْل َس���َأُلوا الَغوَّ
أن البيت القائل »وإذا أَتْتَك َمَذّمتي من َناِقٍص... َفهَي الّش���هاَدُة لي بأّني كاِمُل«، ألبي 

الطيب المتنبي، هو الحكمة التي تعلقت بها مع اإليمان بأن الكامل هو اهلل تعال�ى.

�سيفتن���ا هال���ة جمال �سق���ت طريقها نحو �لتعلي���م و�لعمل ب�سعوب���ة كبرية، �إذ 
�أم�سك���ت بالعديد م���ن �خليوط يف �آن و�ح���د، زو�ج وعائل���ة وم�سوؤولية، يف عمر 
مبك���ر، ودر��سة وجامعة و�سركات وجمعيات. خليط من �جلهد و�لتعب و�ملثابرة 
و�لكف���اح تكل���ل بالنجاح، وخ���ط طريق���ا و��سح���ا للم�ستقبل. حلم���ت بتاأ�سي�ص 
�سركته���ا �خلا�س���ة، فمنحته���ا �لبيئ���ة �ل�ستثماري���ة بالبحري���ن موؤ�س�سات عدة 

�أطلقتها بال�سر�كة مع عائلتها.
�ألف���ت ق�سيدة و�ألقتها �أمام جاللة �مللك يف �لعام 2011، كما ت�سرفت بال�سالم 
عل���ى �سم���و رئي�ص �ل���وزر�ء �أثن���اء تخرجها من جامع���ة �لبحري���ن حا�سلة على 
بكالوري����ص �للغ���ة �لإجنليزي���ة و�آد�بها بامتياز م���ع مرتبة �ل�س���رف، ثم �سهادة 

�ملاج�ستري يف �ملجال نف�سه. 

وع���ن ن�ساتها ودر��ستها تقول هالة: ولدت يف �لكويت، لكن �أهلي ف�سلو� �إر�سالنا 
للدر��س���ة يف طر�بل�ص �سمال لبنان، حيث �لتحقت مبدر�سة فرن�سية �إلى �ل�سف 
�خلام����ص �لبتد�ئ���ي، ثم عدت لإكم���ال در��ستي يف �لكوي���ت و�لتحقت مبدر�سة 
فج���ر �ل�سباح. تزوج���ت و�أكملت �ملرحلة �لثانوي���ة يف �ل�سعودية، حيث تخرجت 
بدرج���ة �متي���از وهلل �حلمد. وبعد ذلك �لتحقت باجلامع���ة حيث در�ست �لأدب 
�لإجنلي���زي وتخرجت بامتياز مع مرتبة �ل�سرف وكنت من �لأو�ئل على �لدفعة، 

ولذ� �أعترب �لتخ�س�ص باجلامعة نقطة �لتحول �لأولى يف حياتي.
�أما نقطة �لتحول �لثانية، فكانت حتقيق حلمي بتاأ�سي�ص �سركتي �خلا�سة، كنت 
�أعي�ص يف دولة عربية، ولظروف كثرية منها �لدر��سة و�لعائلة، كان من �ل�سعب 
�لعمل هناك وحدي، لذ� قررت فتح �سركة يف �لبحرين، وبالفعل �أ�ّس�ست وزوجي 
�أول �سرك���ة يف �لع���ام 2004، ثم �أطلقنا �سركات ع���دة، و�أقربها �إلى قلبي �سركة 
»بد�ي���ات« �لتي ت�س���رف عليها �بنتي يا�سمني، وه���ي �مل�سوؤولة عن تنفيذ معر�ص 

�ل�سوكولته و�لقهوة.
 وبحك���م عمل زوجي وعائلته بال�سعودية يف جمال ت�سنيع �ملعادن، قّررنا �إكمال 
نف�ص �ملجال يف �لبحرين بر�أ�ص مال منا�سفة بيننا، وكانت م�سوؤوليتي يف �لبد�ية 
متابعة �أمور �ل�سركة �ل�سناعية و�إد�رتها، �إل �أنني �سعرت ب�سعوبة تنفيذ ذلك، 

�إذ هل ميكن لمر�أة �إد�رة م�سنع باآلته وعماله؟ كان �لتحدي كبرًي�.
د�ئًم���ا عندم���ا �أ�سارك يف موؤمت���ر�ت ومعار�ص د�خل �لبحري���ن وخارجها �أقول 
�إنني �سيدة نتاج �لقو�نني �لد�عمة للمر�أة يف �لبحرين، و�أ�سبحت ر�ئدة �أعمال؛ 
ب�سب���ب �لت�سجي���ع �لكبري �ل���ذي حت�سل عليه �مل���ر�أة يف هذه �جلزي���رة �جلميلة 
�لو�دع���ة �حلا�سنة، �إ�سافة �إلى �لت�سهي���الت �ملتو�فرة �لتي ت�ساعد �ل�سيد�ت يف 

�لتمكني �لقت�سادي.
 

وعن �هتمامها باجليل �جلدي���د تقول هالة: �أهتم كثرًي� بدعم ر�ئد�ت �لأعمال 
�ل�ساب���ات �للو�ت���ي يبد�أن بالعم���ل حديًثا. كم���ا نظمنا �لعديد م���ن �ملحا�سر�ت 

وتعاونا مع �لكثري من �جلهات بهذ� �جلانب.
ن���ويل �هتماما كذل���ك لدعم �لأ�سر �ملنتجة و�لرتكيز عل���ى كيفية زيادة �إنتاجها 
�أو �أن تتخ�س����ص يف �إنت���اج مع���ني، �إل �أن هناك �سعوب���ة يف حتقيق جناح كامل 
م���ع هذه �لأ�سر؛ لأننا ن�سع���ر يف بع�ص �لأحيان �أنه لي�ص لديه���ا �لتز�م، فاأحياًنا 
عندم���ا ُيطلب من �إحدى �ل�سيد�ت �إنت���اج 100 حبة مثال من منتج معني، جتهز 
20 حب���ة فقط، وتعتذر عن �إجن���از �لبقية ب�سبب ظروفها.. فمن �ملهم جد� عند 

�لعمل باملنزل �لرتكيز على �جلودة و�للتز�م بالطلبيات و�لتفاقات؛ لأنها �أهم 
�أ�سباب �لتقدم و�ل�ستمر�ر و�لنجاح.

دخل���ت يف ع�سوية �جلمعي���ات مذ كن���ت يف �ل�سعودية، 
و�أحب هذ� �لعمل كثرًي�؛ لأنني عندما �ن�سممت جلمعية 
يف �ل�سعودي���ة كان���و� يبحث���ون ع���ن �سي���دة تدر����ص غري 
�لناطقات باللغة �لعربية، وتقدم ل�سغل هذه �ملهنة �أكرث 
من 10 �سيد�ت ومت �ختي���اري لهذ� �لعمل. دربت لفرتة 
طويل���ة �سيد�ت م���ن جن�سيات غري عربي���ة، فهن يجدن 
�سعوب���ة يف تعلم �للغ���ة �لعربية وكنت �أج���د متعة كبرية 
يف عمل���ي؛ لأنهّن كّن ي�ساألن مل���اذ� ت�سع هالة �حلجاب، 
وكان���ت �أخربتني �إحدى �ل�سيد�ت م���ن �أملانيا �أننا ن�سع 
�حلج���اب لإخف���اء جمالن���ا، فاأجبته���ا باأن ه���ذ� هدف 
�حلجاب يف �لإ�س���الم، �أن تظهر �ملر�أة زينتها ملحارمها 

وحلماية عفتها و�سرتها.
دخلت ع�س���و� يف جمعية �سيد�ت �لأعم���ال �لبحرينية، 
و�أ�سبحت ع�سو� يف جمل�ص �لإد�رة من �لعام 2012 �إلى 
2014، و�عتربه���ا فرتة جميلة ج���د�، �إذ تعلمت �لكثري 

من �سيد�ت �لأعمال و�لتقيت خاللها بالقيادة �حلكيمة 
ململكتنا �حلبيبة.

و�لآن ركزت �أثر على �لعم���ل �لتطوعي، و�سعرت �أن من 
�لأف�س���ل �لبدء يف تاأ�سي�ص جمعيات باملجال �لذي �أعمل 
فيه. حت���ى �لآن �أ�س�ست 3 جمعي���ات معظمها تدعو �إلى 
�لت�سام���ح و�لتعاي����ص، وكان���ت �آخر جمعيت���ني يف �لعام 
2016 هم���ا جمعي���ة �مل�سوؤولية لالأف���ر�د وجمعية �ملحبة 

و�ل�سالم.
�أعترب نف�سي نتاج �لتمكني و�لدعم �لالمتناهي ل�سيد�ت 
�لأعم���ال يف �لبحري���ن، فقد فتح ذل���ك يل �آفاًقا كبرية 
لأك���ون ر�ئ���دة �أعم���ال. �سنوي���ا يت���م دعوت���ي �إل���ى نحو 
10 موؤمت���ر�ت تعق���د عاملي���ا للحديث عن متك���ني �ملر�أة 

�لقت�س���ادي ودوري ك�سي���دة �أعم���ال �أو دوري يف خدمة 
�ملجتمع نا�سطة �جتماعية.

أعتب��ر نفس��ي نت��اج التمكي��ن 

لس��يدات  الالمتناهي  والدعم 

األعمال في البحرين
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جعفر البريق
أحد مؤسسي “البحرين الطبية” وعرَّاب البحوث

مس���ؤول التعليم المستمر ومدير البحوث الطبية بمستشفى الملك حمد الجامعي، 
وأول رئي���س تحرير لمجلة »البحرين الطبية«. عش���ق مهنة الطب، فأحبته، وتجس���دت 
هوايته في مس���اعدة األطباء الجدد ودعمهم في تخصصاتهم، إذ يتمنى لهم دائما 
مس���تقبال زاه���را في البحرين. يؤكد ويش���دد على أهمية البح���وث الطبية في االرتقاء 
بالرعاي���ة الطبي���ة وتطوير المهنة. إنه اب���ن المخارقة، وأول ج���راح بحريني باألنف واألذن 

والحنجرة جعفر البريق.

ع���ن بد�ياته يحكي جعفر: كانت مي���ويل علمية، و�لطب كان هديف �لأول بال منازع، 
ول���و عدت �إلى قر�ري مرة �أخ���رى لخرتت �لطب دون غ���ريه؛ لإح�سا�سي �أنها مهنة 
تخ���دم �لإن�سانية. جدتي كانت »قابلة« ��سمها �أم حمم���د، وكانت ت�ساعد �لن�ساء يف 
»�ل���ولدة« ودون مقاب���ل. كانت �سه���رية يف �ملنامة يف فريَج���ي »�ملخارقة و�حلمام«، 
وكانت قدوة ح�سنة �أحبها �لنا�ص جميعا يف منطقتها، حيث ت�ساعد من دون مقابل. 
�أحبب���ت حبها للنا�ص، وكان���ت �أي�سا تتكفل مبن تقوم بتوليده���ا ول متلك جتهيز�ت 

�لولدة، وهذه كانت عاد�ت �أهل �لبحرين �لطيبني جمعيا.

دخل���ت �ملدر�سة وكل ميويل علمية، ويف �لثانوية بالعام 1958، �أ�سدرت جملة علمية 
طبية »حائطية«.

ويكم���ل جعفر �لربيق: �إن جمل���ة �لبحرين �لطبية �نطلقت م���ن �سرتة، حيث تعودنا 
على �لجتماع يف بيت �ل�سيخ �لدكتور عبد�هلل بن حممد �آل خليفة �لقدمي يف �سرتة، 
وكان معن���ا �لدكتور في�س���ل �ملو�سوي، وقررن���ا �إ�سد�ر �لع���دد �لأول ملجلة �لبحرين 
�لطبي���ة. ذهبنا �إل���ى وزير �لإع���الم حينها، وكان ط���ارق عبد�لرحم���ن �ملوؤيد �سنة 
1978، فمنحن���ا ت�سريح �إ�سد�رها، ثم �لتقينا وزير �ل�سحة علي فخرو �لذي بارك 

لن���ا �أول ع���دد للمجلة يف �لع���ام 1979، و�سكلنا فريق���ا للتحرير، وكن���ت �أول رئي�ص 
حتري���ر لها. عقدن���ا �أول �جتماع، وكان يف بيت �ل�سيخ حمم���د ب�سرتة، حيث حظينا 
جميع���ا ب�سيافت���ه وكرمه �ملعروف، و�س���در �أول عدد للمجلة باللغ���ة �لإجنليزية، �إذ 
كان ع���دم وجود حمررين خمت�سني علميا باللغة �لعربية يب���دو عائقا �أمام �إ�سد�ر 

ن�سختها �لعربية.

و�أ�س���ار �لربيق: نفخر باأن يكون م�ست�سفى �مللك حمد �جلامعي هو �أول م�ست�سفى يف 
�لبحري���ن ين�سئ مكتبا وجائزة وجلن���ة للبحوث، و�أي�سا هو �أول م�ست�سفى بالبحرين 
ين�س���ر كتب���ا �ساملة عن �لبحوث �لطبي���ة و�لعلمية، مع �لدع���م �مل�ستمر �لذي تقدمه 
جلن���ة �لبحوث بامل�ست�سفى يف تقدمي خرب�تها لأي م�ست�سفى و�أي باحث يف �لبحرين 
�أو خارجه���ا، وملن يرغب يف �ل�ستفادة من هذه �لبح���وث �لطبية �ملهمة. �أما جائزة 
�لدكت���ور حممد بن عب���د�هلل �آل خليفة للبحث �لطبي �لت���ي تقدمها جملة �لبحرين 
�لطبي���ة فتعد م���ن �أهم �لأحد�ث �لطبي���ة �لتي تقام باململكة، خ�سو�س���ا �أنها ت�سهد 
ح�سور نخبة م���ن رو�د �لطب، و�أبرز خرب�ء �لرعاي���ة �ل�سحية؛ لالحتفاء بالأطباء 
و�لباحث���ني �لذين �ساهمو� يف رف���ع م�ستوى �خلدمات �ل�سحي���ة و�لطبية من خالل 
بحوثه���م �ملتمي���زة، و�أ�سيد هنا بالهتمام �لكبري من جان���ب �لقائد �لعام لقوة دفاع 
�لبحرين، و�لذي ي�سيف برعايته هذ� �حلفل ل�سنو�ت �لكثري من �حلر�ص على مدى 

�لوعي و�لهتمام �ملتميز بهذه �ملنا�سبة.

و�سدد �لربيق على ق�سة �لبحوث �لتي طورت �لطب، موؤكد� �أن: كل �لإجناز�ت �لتي 
حتقق���ت جاءت م���ن خالل �لبحوث، مث���ال »Ct« لالأ�سعة، و�لتي كان���ت ت�ستخدم يف 
�جليو�ص لك�سف مقر�ت �لعدو ووحد�ته، ولكن �لبحوث �لتي قام بها �لأطباء جعلتها 
ت���وؤدي خدم���ة عظيم���ة لالإن�س���ان يف �لك�سف عن �لعدي���د �لأمر��ص، وكذل���ك �أ�سعة 
»�للرت��ساون���د«، وه���ي �لأ�سعة �ل�سوتية، �لتي كانت ت�ستعم���ل �أ�سا�سا يف �لغو��سات 

�لع�سكرية لكت�ساف �لغو��سات »�ملهاجمة«، وهي �لآن تخدم �لب�سرية. 
ول���و نظرنا لالأدوية �لتي كن���ا ن�ستعملها �لعام 1960 جن���د �أن �لتي ماز�لت موجودة 
%، و�لباق���ي تغريت نتيج���ة للبحوث �لطبي���ة، �لتي طورت  منه���ا ت�س���كل �أقل م���ن 5 

فعاليتها يف �لعالج.

وع���ن �أبنائ���ه و�لطب يقول �لربي���ق: �أولدي مل يحبو� مهنة �لط���ب كما �أحببتها 
وع�سقته���ا. �بنت���ي �لبك���ر طبيب���ة، ولك���ن �بني حممد �ل���ذي دخل كلي���ة �لطب 
تركه���ا، وهو غ���ري �آ�سف على قر�ره؛ ليتجه لدر��سة »�مل���ال و�لأعمال«، وهو �لآن 
مدير مبيع���ات يف �سركة معروفة ب�سوي�سر�، بينما ف�سل���ت �بنتي �لثانية در��سة 

�لقت�ساد، وهي تعمل يف �أحد �لبنوك �ل�سهرية بالبحرين.
وي�سي���ف �لربي���ق: باعتق���ادي �أن مهن���ة �لط���ب و�لط���ب كل���ه »حب���ي وع�سق���ي 
�لكب���ري«. �أعترب �لط���ب مهنتي وعملي �ل���ذي �أحبه ول �أمّل من���ه، وهو�يتي دعم 
وم�ساع���دة �لأطباء �جلدد يف عملهم، و�أت�سور �أنه���ا مهمة �لطبيب �لذي ي�سل 
لدرج���ة �ل�ست�ساري؛ ليمد يد �لعون و�مل�ساع���دة لأبنائه من �لأطباء �ل�سباب يف 
م�ستقبله���م؛ لأنهم �مل�ستقبل و�جليل �لذي نحل���م �أن نرى �لبحرين من خاللهم 

وبجهودهم مركز� متقدما وعامليا من �لناحية �لطبية، و�أن ت�سل 
�خلدمات �لطبية فيها �إلى م�ستويات متقدمة.

ح�سلن���ا على دعم من جاللة �ملل���ك و�ساحب �ل�سمو 
�مللكي رئي�ص �لوزر�ء منذ �لعام 1980؛ لدعم �لبحث 
�لطب���ي وت�سجيعه. فكل �ملنج���ز�ت �لطبية ح�سلت 
م���ن خ���الل �لبح���وث، وكان عاهل �لب���الد و�سمو 
رئي����ص �ل���وزر�ء �أول �لد�عمني للبح���وث �لعلمية 

باخلليج و�ملنطقة.

مهمة الطبيب االستش��اري أن يمد 

ي��د الع��ون والمس��اعدة ألبنائه من 

األطباء الشباب
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الشيخ راشد آل خليفة
قاهر الصحراء بمزارع “الجزيرة” الخضراء

ش���اب بحريني تحدى المعوقات والتحديات؛ ليؤس���س مزارع الجزيرة في العام 2012 بإجمالي مساحة 180 ألف 
مت���ر مرب���ع، وتتك���ون من 9 محميات زراعية، مس���احة كل محمية 5 آالف متر مربع في صح���راء »الصخير«. يزرع 5 
أنواع من الخضار منها: الخس، والطماطم، والفلفل، وكل نوع يتفرع إلى أنواع أخرى من الصنف نفسه. وتبلغ 
كميات اإلنتاج في أحس���ن المواس���م أكثر من 1500 كيلوغرام يوميا. لم توقفه أي عقبة، فأسس شركة أخرى 
إلنتاج حليب وأجبان الماعز، إضافة إلى صابون الماعز. إنه المدير العام لش���ركة مزارع الجزيرة الش���يخ راشد بن 

خليفة آل خليفة، الذي يدير المزرعتين اللتين يبلغ عدد عمالهما 65 تقريبا.

يقول �ل�سيخ ر��سد عن ن�ساأته ووظيفته �لأولى وبد�يات تاأ�سي�سه ملز�رع »�جلزيرة«: 
ولدت وتربيت يف �لبحرين حتى عمر 11 عاما، ثم �نتقلت مع �لعائلة �إلى �لوليات 
�ملتح����دة �لأمريكية، وع�سنا لفرتة 12 �سن����ة بح�سب ظروف وظيفة �لو�لد، فكانت 
در��ست����ي خ����ارج �لبحرين لف����رتة طويلة حت����ى ��ستكملت مرحل����ة �جلامعة، ونلت 
بكالوريو�����ص عل����م �لجتماع من جامعة ج����ورج و��سنطن، وتخرج����ت فيها بالعام 
2006، ث����م ع����دت �إل����ى �ململكة �لت����ي كنت �أزورها زي����ار�ت خفيفة �آن����ذ�ك بحكم 

معي�ستنا يف �أمريكا.
ث����م توظف����ت يف وز�رة �ل�سباب و�لريا�س����ة وحتديد� مركز �لإب����د�ع �ل�سبابي، ومل 
�أك����ن �أع����رف �ل�سباب يف �لبحري����ن، وكان عليَّ �لنخر�ط معه����م؛ للتعرف عليهم 
�أك����رث. و�أ�سكر �لوز�رة على �إتاحة هذه �لفر�سة، �إذ تعلمت منهم �لكثري مما كنت 
�أحتاج����ه. عملت �سنو�ت، ثم �سغلت من�سب رئي�ص �ملرك����ز، ور�أيت �إبد�ع �ل�سباب 

�لبحريني لدرجة �لإبهار.
ث����م تعرفت على �ل�سركة �ل�ستثمارية �ملوؤ�س�سة ملز�رع �جلزيرة حينما ر�أو� طريقة 
عملي يف مركز �لإبد�ع، و�ساألوين عن ر�أيي يف م�سروع ملزرعة خمتلف متاما، و�إن 
كان����ت يل رغبة يف �لعمل به����ذ� �مل�سروع، فاأجبت �أنني ل �أمل����ك فكرة عنه، ولكن 

�أقبل �أن �أكون جزء� من توفري وم�ساعفة �لأمن �لغذ�ئي �لوطني.
�لفك����رة كانت من جاللة �مللك، ومت �لتحدث عنه����ا يف �لروؤية �لقت�سادية 2030 

لال�ستد�مة، ففكر �مل�ستثمرون فيها، ثم �أ�س�سنا �ل�سركة.
ب����د�أ �لعمل يف �ملزرعة باملحمي����ات يف 2012، وو�سل عددها �لآن �إلى 9 حمميات، 
كل حممي����ة م�ساحته����ا 5 �آلف م����رت مربع، باإجم����ايل م�ساحة ت�س����ل �إلى 45 �ألف 
� على ع����دم مناف�سة �مل����ز�رع �لبحريني،  م����رت مربع. ومن����ذ �لبد�ية كنت م�س����رًّ
و�إمنا مناف�س����ة �لب�سائع �مل�ستوردة، و�لدخول لالأ�س����و�ق �لتي ل تدخلها �ملنتجات 

�لبحرينية. 
وكن����ت �أظ����ن �أن طريق����ة زر�عة �خل�����ص �ستكون �سعب����ة يف موقع �ملزرع����ة، وعند 
ح�سادها �ستكون عملية بيعه �سهلة. مل �أكن �أتوقع �أننا �سنو�جه م�سكلة يف ترويجه 
وبيع����ه، لأننا �ساألن����ا باعة عدة عما �إذ� كانو� يريدون كمي����ات منه، فح�سلنا على 
�أجوب����ة �إيجابية، ث����م تفاجاأنا عند جني �ملح�س����ول باأنهم يرف�س����ون �سر�ءه؛ لأن 

�سعره م�ساعف عن �خل�ص �لبحريني �ملعروف. 
ومن �أكرب �لد�عمني لنا فعاليات »�سوق �لب�سطة« و»�سوق �ملز�رعني« رغم �أنني مل 
�أ�س����ارك منذ بد�يات »�ملز�رعني«، �إل �أنها علمتني وعرفتني على كثري من �لأمور 
يف �لزر�ع����ة �لبحرينية. ومبا �أين �أعم����ل يف �ملزرعة و�سط �ل�سحر�ء �أعجبت مبا 

ر�أيت يف �سوق �ملز�رعني و�ملناظر �جلميلة يف �ملوقع. قررنا �أن نبد�أ �ملرحلة �لأولى 
م����ن �لزر�عة باخل�ص ك����ي نتعلم ب�سهولة؛ لأن فرتة منو �خل�ص ترت�وح بني 45 و55 
يوما، وبد�أنا باخل�ص »غورميه«؛ لأن �لعادي �ملدور ل تلتف �أور�قه يف �أوقات �حلر، 
وحينئ����ذ لن تقبل �ل�س����وق و�لهايربماركت �سر�ءه. ثم زرعن����ا �لطماطم و�لفلفل، 
و�كت�سفن����ا هنا �أن �جلميع تعودو� على �أ�سناف معين����ة، وبالتايل فاإن دخول منتج 

جديد يف �ل�سوق ياأخذ كثري� من �لوقت و�جلهد للرتويج له.
�خلط����وة �لثانية ملز�رع »�جلزيرة« كانت تاأ�سي�ص �سركة �ألبان، فجلبنا من �أمريكا 
300 ماعز، و�لفكرة �لأ�سا�ص �أن يكون هناك نوعان، »نوبي« �أ�سوله من �لبحرين، 

و»�ألب����ان« �أوروبي، جلبناها �إلى �ململكة وتكاث����رت، و�لآن كمية قليلة منها ماز�لت 
�أمريكية و�لبقية بحرينية.

بد�أنا باحلليب، ثم �جلنب �لذي يحتوي على لرت و�حد من حليب �ملاعز، �أ�ستطيع 
�أن �أقل����ل من كمية �حللي����ب و�أ�سع م�سحوق حليب بديال له؛ لأنتج كميات �أكرث من 
�جل����نب و�أقلل �ل�سعر، ولكن هديف �أن �أ�سنع منتجا �سحيا و�أفتخر بكونه بحرينيا. 
ن�سنع �حلليب و�لزبدة و�للبنة و�جلنب ب� 4 �أنو�ع، �لعادي وبالزعرت و�ملدخن ونوع 

خا�ص لل�سو�ء بتتبيلتنا �خلا�سة.
وع����ن حتديات �لألبان و�حليو�نات قال: يف �لبد�ية قلل �حلر كميات �حلليب، لأن 
�ملاع����ز مت جلبها من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، ثم تاأقلمت مع �لبيئة �جلديدة، 
وبعده����ا �أن�ساأن����ا له����ا ملعبا؛ لأنه����ا حتتاج للحرك����ة و�للعب، ومن بع����د ذلك فعال 
ز�دت كمي����ات �حلليب من �ملاع����ز. ويوؤكد �ملخت�سون يف تربية �ملو��سي �أن �ملا�سية 
�لت����ي ُترب����ى يف �أجو�ء مريح����ة وتتغذى جيد� يك����ون �إنتاجها م����ن �حلليب �أف�سل. 
نوف����ر 25 % من �أكل �ملاع����ز باأنف�سنا، �إذ نزرع �أعالفه����ا باملزرعة، بينما ن�ستورد 
�لكميات �لباقية من �لإمار�ت و�إيطاليا، ونعيد تدوير �ملاء �مل�ستخدم يف �لزر�عة، 

ون�ستخدمه لري �لأعالف.
كان����ت ترجع لنا كميات كبرية م����ن حليب �ملاعز، فاأ�سب����ت بالإحباط، ولتخفيف 
ح����دة هذ� �لو�سع، فاجاأين مدي����ر مزرعة �لألبان �لنم�س����اوي رولني بحل غريب، 
�إذ �قرتح �سناعة �ل�سابون من هذ� �حلليب. مت تطبيق �لفكرة وجربتها بنف�سي؛ 
للتاأكد من �سالحية ��ستخد�مها قبل عر�سها للبيع للم�ستهلكني. وكان �بني حينها 
يعاين �ل�سدفية، و��ستخدم �سابوننا وتفاجاأنا بالنتيجة �لإيجابية للعالج. كذلك 
����ا، وننتج نحو 11 �ألف  ه����و مفيد للم�سابني باحل�سا�سي����ة، وملر�سى �ل�سكري �أي�سً
�سابون����ة يف �ل�سهر، ووقعنا عقد� م����ع �أحد �لأ�سخا�ص لن�سن����ع �ل�سابون، ويقوم 

ببيعه حتت م�سمى �آخر.

ابن��ي يعان��ي الصدفي��ة، واس��تخدم صابوننا 
وتفاجأنا بالنتيجة اإليجابية للعالج
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آمال المؤيد
مهندسة صعود محالت “أشرف”

ولدت في كنف عائلة تجارية مرموقة، فهي ابنة رجل األعمال المرحوم الوجيه يوسف خليل المؤيد، ولم تجد 
مف���ًرا من التجارة التي تس���ري في عروق هذه العائلة، إذ لطالما اعتبرت إح���دى أعمدة االقتصاد الوطني. ومع 
خبرته���ا الت���ي تراكمت في هذا المجال منذ الس���بعينات، اس���تثمرت آمال المؤيد معرفته���ا في قيادة تحول 
جذري لمحالت »أشرف«، التي تأسست العام 1913، قبل أن تتحول ملكيتها إلى مجموعة يوسف خليل المؤيد 

في مطلع التسعينات.

كان ن�ساط »�أ�سرف« يقت�س����ر على بيع �لعطور و»كوكتيل« ملنتجات »�سوين« فقط؛ 
ليتحول بعد تويل �آمال �ملوؤيد دفة �لقيادة يف 1996، �إلى وكيل لت�سكيلة و��سعة من 

�ملعد�ت و�مل�ستلزمات �لإلكرتونية و�ملنزلية. 
وت�س����ف �ملوؤيد هذه �لف����رتة يف عمر »�أ�سرف« �لذي يناه����ز 100 عام باأنها كانت 
فرتة »حتول جذري«. كما تعرتف بتعر�سها للف�سل و�لإخفاقات يف حياتها، لكنها 
تفتخ����ر مب�سريتها �لطويلة �لتي كان����ت حافلة باملعرفة. فمن����ذ طفولتها وهي تعد 
�ل�ساي يف مكتب و�لدها بباب �لبحرين، حيث كانت ت�سمع وترى �أخبار �ل�سفقات 
�لتي يعقدها و�لدها، قبل �أن تقع يف ع�سق �لتجارة وتنخرط فيها بعد عودتها من 
�لدر��س����ة؛ لتبد�أ م�سروعها �خلا�ص »ف����وك بوتيك«، فا�ستطاعت بجد�رة �أن تكون 

مهند�سة �لتطوير لأحد �أقدم �ملحالت �لتجارية بالبحرين.

وكونه����ا من عائلة جتاري����ة معروفة، تتح����دث �ملوؤيد عن تاأثري ذل����ك على حياتها 
بقوله����ا: ول����دت يف عائل����ة �متهنت �لتج����ارة، فو�لدي تاجر، وج����دي كذلك، ومن 
�ملعت����اد �أن تتمح����ور �لأحاديث �لعائلية ح����ول �سوؤون �لتجارة. ومن����ذ �ل�سغر كنت 
�أذه����ب ملكتب �لو�ل����د يف باب �لبحري����ن، �إذ كنت �أعمل معه بع����د �أن ينتهي يومي 
�لدر��س����ي. يف �لبد�ي����ة كنت �أعد �ل�س����اي يف �ملكتب، ولكن ح����ني ر�أى و�لدي حب 
�لعم����ل لدي، �أوكل �إيلَّ �لقيام باأعمال �حل�ساب����ات، وكنت بارعة فيها، ويف �لوقت 
ذ�ت����ه �أ�ستم����ع لأحاديث �ل�سفق����ات، وغريها من �لأمور �لتجاري����ة �لتي زرعت يف 

قلبي حب �لتجارة وروح �ملغامرة.
در�س����ت ت�سميم �لأزياء، وتخرجت يف »مان�س�سرت«؛ لأين كنت �أحب جمال �ملو�سة 
و�ملالب�����ص، �إ�ساف����ة �إلى ذلك در�ست �لعل����وم �ملالية، وبعد عودت����ي �إلى �لبحرين، 
رغبت يف �لعمل مع �لو�لد، ولكن مل تكن هناك فر�سة، فبد�أت م�سروعي �خلا�ص.

��ستطع����ت جمع مبلغ متو��سع بنف�سي دون م�ساعدة �أحد، و�فتتحت حمال �سغري� 
با�سم »فوك بوتيك« يف �لعام 1978 ب�سارع بالعدلية، �لذي كان ي�ستهر با�سم �سارع 
�حل����ب حينه����ا، وكنت �أعمل مل����دة 24 �ساعة. و�أتذكر ��ستغ����ر�ب �جلميع من قيام 
�سي����دة بافتتاح حمل يف هذه �ملنطقة �لتي مل تكن تنت�سر فيها �ملحالت �لتجارية، 
وحينه����ا ��ستخدمت جهاز كمبيوتر خا�س����ا كان حجمه كبري جًد�، وكانت بد�يات 
ظه����ور �لكمبيوتر. ثم تط����ورت جتارتي من حمل و�حد �إلى حمالت خمتلفة عدة، 
و�أ�سبحت �أبيع ف�ساتني مباركات عاملية مثل »فري�سا�سي« و »روكو بوروكو«، وكانت 
ت�س����ل قيمتها �إل����ى �ألف دينار. يف فرتة ممار�ستي �لتج����ارة من 1978 �إلى 1996 

د�سنت حمالت يف �ل�سري�تون وفندق �خلليج وجممع يتيم، وتعر�ست للف�سل.

ويف �لع����ام 1996 تويف �لو�لد )رحم����ه �هلل(، وكانت �سركة يو�سف خليل �ملوؤيد قد 

��س����رتت »�أ�سرف« قبل ذل����ك يف �لعام 1994، فطلب مني �أخ����ي �لكبري فاروق �أن 
�أدير حمالت »�أ�سرف«.

ووجه����ت �آمال �ملوؤيد ر�سالة لل�سباب تقول فيها: �لت����و�زن بني �ملنزل و�لعمل �سّكل 
حتدًي����ا يف حياتي، فقد وقفت �أمام خيارين يف بد�ي����ة �لت�سعينات حني ُطلب مني 
�إد�رة »�أ�س����رف«، فاإم����ا �أن �أتخلى ع����ن م�سروعي �خلار�ص )ف����وك بوتيك( �أو �أن 
�أوكل �إد�ر�ت����ه ل�سخ�ص �آخر، فاخرتت �أن �أدخل دماء �سابة وجديدة لإد�رته، وقد 
ي�سعب على �أ�سحاب �أعمال �أن يثقو� بال�سباب، ولكنني ُوفقت يف �خلطوة و�ملحل 
يف تطور م�ستمر. �أذكر حني قررنا �أن نغلق حمل »فوك« يف �ل�سيف، �إذ كان يخ�سر 
حينها، تبادرت �إلى ذهني فكرة �أن نتيح �ملحل لل�سباب �لبحرينيني؛ لكي يعر�سو� 
منتجاته����م، خ�سو�سا �لذين ل ميلكون تكاليف �فتتاح حمل جديد. وفعال طبقت 
�لفك����رة، وتعجبت من �لكم �لهائل للمنتجات �لتي يق����وم بت�سميمها �لبحرينيون 
�ل�سب����اب، �إذ �أ�سب����ح هناك نح����و 40 م�سمم����ا بحرينيا يعر�س����ون منتجاتهم يف 
�ملح����ل، ونقوم ببيعها نيابة عنه����م بر�سوم رمزية. و�ملحل حاليا يغ�ص باملنتجات، 

ونعمل حالًيا للتو�سع فيه.

و�أتذك����ر كذلك، حني �لتقيت �إح����دى �ل�سيد�ت م����ن ذو�ت �لحتياجات �خلا�سة، 
وحتدث����ت عن معاناتهم يف �حل�سول على »تاك�سي«، فتبادرت �إلى ذهني فكرة �أن 
يك����ون هناك خدمة نقل خا�سة بهذه �لفئة، بحيث يتو�فر بال�سيارة م�سعد خا�ص 
له����م، وبالفعل ��ستطعنا توفري �سيار�ت بجهد خريي، وبد�أ �مل�سروع حتت �إ�سر�ف 

هذه �ل�سيدة، وهو يحقق جناحا �لآن.

�أق����ول لل�سباب 4 �أمور رئي�سة: �أبد�أو� مبالك����م �خلا�ص، �ملكو� �لفكرة �ملتميزة، ل 
تخاف����و� من �لف�سل، وتدرجو� يف م�سروعاتكم. فاإذ� كانت لديكم فكرة جديدة يف 
�لعم����ل �أبد�أو� ول تخافو�، فاخلوف عدو �لنج����اح، و�أنا عندما تاأتيني فكرة �أ�سعى 
مبا�س����رة �إل����ى تطبيقها، لأن����ه عندما ن����رتدد يف �مل�سروع لأي �سب����ب �سيكون ذلك 

عامال للف�سل.

أق��ول للش��باب: اب��دأوا بمالك��م الخ��اص، املك��وا 

الفك��رة المتميزة، ال تخافوا من الفش��ل، وتدرجوا 

في مشروعاتكم
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ميسان الخميري
صاحب “المنارتين”... النهضة الصناعية بالبحرين في أبهى صورها

من وظيفة بسيطة في شركة »بابكو«، بدأ علي الخميري شق طريقه نحو النجاح وهو 
لم يتجاوز العاش���رة من عم���ره، وحينها لم تكن مهمته أكثر من توزيع الماء والش���اي 
عل���ى عمال »بابك���و«، قبل أن يقت���رح عليه مس���ؤوله اإلنجليزي البدء بتأس���يس عمله 

الخاص.

يف نهاي����ة �خلم�سين����ات ��ستثمر علي �خلمريي، �أو »علي �ل�سع����ب« كما ��ستهر بني 
�لنا�����ص حينها، م����ا جمعه من عمله يف »بابكو«، وهو عبارة عن مبلغ 4 �آلف روبية 
)400 دين����ار(؛ لي�س����رتي ماكين����ة ك�س����ارة لطحن �حلج����ارة، وماكين����ة ل�سناعة 
�لطابوق؛ ويبد�أ ق�سة جناح م�سنع »�ملنارتني«، قبل �أن يت�سلم �بنه �لأكرب مي�سان 

�خلمريي �ملهام نيابة عنه. 
يق����ول مي�س����ان �خلمريي �إنه حني ب����د�أ �لعم����ل كان و�لده يعامل����ه معاملة �ملوظف 
ولي�����ص �لبن، فكانت �ل�سركة متنحه ر�تبا �سهريا حاله �ملوظفني، وكان �أول ر�تب 
تقا�ساه مطلع �لثمانينات 300 دينار، ويعترب يف ذلك �لوقت ر�تبا كبري� بالن�سبة 

�إلى �ساب يف بد�ية حياته �لعملية.
وي�س����ري �خلمريي �لب����ن �إلى �أنه و�جه مقاومة من و�ل����ده )رحمه �هلل(، حني بد�أ 
يف تغي����ري �أ�سلوب عمل �ل�سركة، �سو�ء من خ����الل حتويل �مل�سنع للعمل ب�سكل �آيل 
بالكامل عرب �سر�ء معد�ت جديدة، �أو �لبدء بالقرت��ص من �لبنوك لزيادة وترية 

�لنمو.
وي�س����اور �خلمريي �لقلق ب�ساأن �حلفاظ على �ل�سركة �لقدمية �لتي �أ�س�سها و�لده، 
ونقله����ا للجيل �جلديد، لكنه ل يخفي طموح����ه يف �أن يحولها �إلى �سركة م�ساهمة 

عامة؛ لت�ستطيع �لبقاء و�ل�ستمر�ر مع تعاقب �لأجيال. 

ع����ن و�لده يق����ول مي�سان �خلم����ريي: كان و�لدي يف �سغره عام����ال لدى جتار حي 
�لعو�سي����ة باملنامة وه����و يف �ل�سابعة من عمره. وحني بلغ �لعا�س����رة تقريبا �لتحق 
بوظيفة »Water boy« يف »بابكو«، حيث كانت مهمته تزويد عمال معمل �لتكرير 
بامل����اء و�ل�ساي، �إلى �أن ترقى مل�سرف ع����ام. و�ساعده م�سوؤوله �لإجنليزي يف كتابة 
�لر�سائل وخماطب����ة �سركة �إيطالية لتزويده مباكينت����ني مل�سنع �لطابوق، و�سركة 
�إجنليزي����ة تقوم ب�سناعة �لك�سار�ت، وحينها كان �لو�لد قد �فتتح مدر�سة تدريب 
�سياق����ة �ل�سي����ار�ت، بالتعاون مع �إخو�ن����ه و�أ�سدقائه مطل����ع �خلم�سينات، ��سمها 

»�ملدر�سة �لوطنية لتعليم �ل�سياقة«.
 ويف فرتة �خلم�سينات، ظهرت �لتيار�ت �لقومية �لعربية، وكان �لن�ساط �لعمايل 
قويا، وُعرف و�لدي حينها بن�ساطه يف �حلركات �لعمالية �ملوؤيدة للقومية �لعربية 
وجلم����ال عبد�لنا�سر، وكان يخطب با�ستمر�ر، وينقل خطابات عبد�لنا�سر �لتي 

ت�ستخدم كلمة �ل�سعب بكرثة، فناد�ه �لنا�ص ب� »علي �ل�سعب«.
ورغ����م �أن �أول �سجل �أو قيد جت����اري لل�سركة بالعام 1959 ه����و با�سم »�ملنارتني«؛ 
تيمنا مب�سجد �خلمي�ص �لذي كان م�سنع �لطابوق يقع قريبا منه يف تلك �لفرتة، 
�إل �أن �لنا�����ص �عت����ادت على ت�سميتها ب�سركة »علي �ل�سع����ب«، وكان ��سم �ل�سهرة، 

لدرجة �أن هذ� �ل�سم ��ستخدم يف بع�ص �لوثائق.

 ويف ف����رتة �ل�سبعين����ات �سهدت �لبحرين طف����رة عقارية وعمر�ني����ة، فقام �لو�لد 
)رحم����ه �هلل( بتو�سع����ة �أعمال �مل�سنع، و��سرتى �لأر�����ص �حلالية له؛ ليتحول من 
موقع����ه بقرب م�سجد �خلمي�ص �إلى �ملوقع �حلايل يف ط�سان. ومت جتهيز �ملوقع يف 

�لعام 1960 لكن �لإنتاج يف ط�سان بد�أ بالعام 1962.
ب����د�أُت �لعم����ل يف �ل�سركة بدو�م عمل كامل يف �لع����ام 1980، ولكن قبل ذلك كنت 
�أعم����ل يف ف����رت�ت �لإجازة �ملدر�سية. وكان عملي يرتكز عل����ى �إنهاء بع�ص �لأور�ق 

و�ملعامالت و��ستالم �مل�ستحقات �ملالية لل�سركة وغريها من �لأمور �لإد�رية. 
وبع����د �أن ب����د�أُت �إد�رة �مل�سنع كانت �أهم خط����وة �أخذتها هي ��ستب����د�ل �لأعمال 
�ليدوي����ة �لقدمي����ة بالآلي����ات �لأوتوماتيكي����ة، وذل����ك بع����د نحو عام����ني فقط من 

�ن�سمامي لل�سركة، �أي يف �لعام 1982.
و�أتذك����ر �أن مع����د�ت �مل�سنع �جلديد كان����ت من �لدمن����ارك، و��ستبدلت تدريجيا 

�ملعد�ت �ليدوية بالآلت، �لأمر �لذي �أدى �إلى زيادة �لفاعلية و�لإنتاجية.
وعن �لتباين يف �سخ�سيته �ل�سابة و�سخ�سية و�لده يف �لتجارة �أ�ساف �خلمريي: 
كان����ت �سخ�سية �لو�ل����د تقليدية وحمافظة لدرجة كبرية، فه����و ل يحب �ملغامرة، 
ومل يك����ن يحب �لقرت��ص من �لبن����وك، وعندما و�سلت لالإد�رة �أخذنا �أول قر�ص 

لل�سركة.
و�ساعدتن����ا �لقرو�ص على زيادة �سرعة منو �ل�سركة، وعدم �نتظار �لوقت لتطوير 
�لأعمال. فمنذ �نطالق �ل�سركة تطور �لعمل لي�سمل �خلر�سانة و�لأ�سقف �جلاهزة 
وغريها. و�أعتقد �أن من �لطبيعي �أن يكون هناك �سر�ع �أجيال بيني وبني و�لو�لد، 

ولكي تتنقل �لإد�رة �إيلَّ من �لو�لد، ��ستغرق ذلك نحو 20 عاما.
و�أح����ب �أن �أق����ول لل�سباب: �ب����د�أو� �أعمالك����م �خلا�سة مبفردك����م، وعي�سو� جتربة 

ممار�سة �لعمل باأنف�سكم بعيد� عن �سركات عائالتكم.
�أولدي، عملو� معي ملدة 9 �أ�سهر فقط، لكنهم رغبو� يف ترك �لعمل، ومل �أعار�ص 
ذلك، ثم د�سنو� �أعمالهم �خلا�سة، و�أعتقد �أنها �خلطوة �ل�سحيحة لكي يكت�سبو� 
�خل����ربة، حت����ى لو عمل����و� موظف����ني يف �أي �سركة �أخ����رى للح�سول عل����ى �ملعرفة 

�لالزمة لإد�رة �ل�سركات �لعائلية لحقا.

العم��ل  ممارس��ة  تجرب��ة  عيش��وا  للش��باب  أق��ول 

بأنفسكم بعيدا عن شركات عائالتكم
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حامد فخرو
المخترع المتمرد والمغامر باألعمال

»أنا إنس���ان متم���رد«. هكذا يصف رجل األعمال حامد فخرو، ابن الوزير الس���ابق والمفكر البحرين���ي المعروف علي فخرو، 
حين يتحدث عن سيرته في مجال ريادة األعمال. وعلى الرغم من أنه يعتبر نفسه »مغامرا« في مجال األعمال، إال أن فخرو 
االبن ال يجد مهربا من أن يعترف بأنه أخطأ الحس���ابات في كثير من األحيان، وأولها حين بدأ ش���ركته األولى والثانية مع 
أحد األصدقاء واللتين فش���لتا بعد أش���هر قليلة، إال أنه يشير إلى أنه عندما تتوافر األفكار والمعرفة، فعلى رجل األعمال 
أال يخاف، وأن يبادر بالتنفيذ. لم تمنعه اإلصابة بمرض الس���رطان من مواصلة طموحاته، إذ اعتبرها مرحلة مفصلية في 
حيات���ه، دفعت���ه لالنخراط بش���كل أكبر في األنش���طة التي تتعلق بمس���اعدة رواد األعمال، وتحفيز الش���باب على اإلبداع 

وخلق المشروعات من خالل عدد من المبادرات.

وبالع����ودة لالإخفاق يف بد�ية م�س����و�ره مبجال �لأعمال و�لتج����ارة، �سرع فخرو يف 
�إدخال فكرة جديدة، وهي »مر�كز �لأعمال �ملتكاملة«، �لتي �عتربت حينها تطور� 
كبري� �أدخله يف جمال مر�كز �لأعمال �لتي توفر مكاتب جاهزة وبجميع خدماتها 

لأ�سحاب �ل�سركات. 

وعن �أثر ��سم عائلته عليه وباعها �لطويل يف �لتجارة يتحدث حامد قائاًل: تركت 
�لبحري����ن وكان عمري 15 �سنة، و�خرتت �أن �أذه����ب ملدر�سة د�خلية يف لبنان؛ �إذ 
كن����ت حينها كم����ا ي�سطلح ت�سميته حملي����ا »�سوي �سيطان«، ث����م �لتحقت بجامعة 
ب����ريوت يف تخ�س�����ص �لت�سويق؛ ل�ستكم����ل �لدر��سة يف �لولي����ات �ملتحدة مبجال 

�لت�سويق و�لأعمال وكذلك تقنية �ملعلومات.
�لو�ل����د كان وزير� للرتبية و�ل�سحة �سابقا، وهو �أول طبيب قلب يف �لبحرين، �إلى 
جانب توليه مهام دبلوما�سية بال�سفار�ت يف عدد من �لدول، فهو مل يكن �ساحب 

�أعمال، لكنه �ساندين.
 بد�أت ن�ساطاتي بعد �أن �أنهيت �لدر��سة �جلامعية، وكنت يف �لع�سرين من �لعمر، 
وقدم����ت �إلى �لبحرين مبا�س����رة، و�أ�س�ست �أول �سركة م����ع �سديقي، وكانت �سركة 
ت�سوي����ق، وبعدها �أ�س�سنا �سرك����ة متخ�س�سة يف جمال تقني����ة �ملعلومات، وتعلمنا 
درو�س����ا �سعبة بع����د �أن ف�سلنا يف �مل�سروعني؛ ب�سبب وقوعنا يف �أخطاء، حينما كنا 
�ساب����ني �سغوف����ني بطموح عال، نري����د �أن تتو�سع �ل�سركتان ب�سرع����ة، فوظفنا �أكرث 
مما ينبغي وبد�أنا بحجم �أكرب مما هو مطلوب، وهذ� �سبب تر�كًما يف �للتز�مات 
�ملالي����ة يف بد�ية �مل�س����و�ر، �إذ بد�أنا حينها بع�سرة �آلف دينار، و�نتهى �ملبلغ خالل 

6 �أ�سهر فقط.
ومل �أتوق����ف بعده����ا، �إذ وج����دت فر�سة يف قط����اع �لت�سالت، ففتح����ت �سركة يف 
جمال �ل�ست�سار�ت �لتي تتعل����ق بالت�سالت يف �لدوحة �لعام 2003، حيث كانت 
�لدوح����ة وقتها يف بد�ية مرحلة �لنتف����اخ �لقت�سادي، وكانت �ل�سركة تنمو. وكما 

هو معروف �أن عائلة فخرو لها ح�سور يف �لبحرين وقطر.
 

وحلام����د جتربة وق�سة مع �لخرت�عات يحكيها: عندم����ا ��ستقر بي �ملقام قلياًل، 
وج����دت مت�سعا من �لوقت لبع�ص �لخرت�ع����ات، �خرتعت مغ�سلة للو�سوء. وبد�أت 
�لفك����رة حني كان ظهري يوؤملني، وكنت �أرغب يف �لو�سوء، ومل �أ�ستطع رفع رجلي، 

ومن هنا بد�أت فكرة �سناعة �ملغ�سلة �خلا�سة بالو�سوء لكبار �ل�سن �أو من يعانون 
م�س����كالت �سحية. قم����ت بت�سنيع �ملنت����ج يف �سلطنة عمان، ث����م توزيعه على نحو 
50 م�سج����د� ود�ر� للعجزة وغريه����ا. ودفعتني �لتجربة �لأولى �إل����ى �إعادة �لنظر 

و�لتفك����ري يف �ل�س����وق �لأمريكي����ة �لتي تعترب م����ن �أك����رب �لأ�سو�ق و�أكرثه����ا تقباًل 
لالبت����كار�ت، فقمت بعمل �خ����رت�ع ثان، وهو عربة �أو �سلة ت�سوق �أو حلمل �ملعد�ت 
قابل����ة للط����ي ت�سبه �ملظلة، تتيح حمل 15 كيلوغر�م����ا، ومت ت�سجيل بر�ءة �خرت�ع. 
قم����ت ب�سناعة 300 قطعة م����ن �ملنتج، و��ستطع����ت ت�سويق بع�سه����ا، كما �أر�سلت 
عدد� منه����ا �إلى من قام بتمويل �لخرت�ع، �لذي ح�سلت عليه عن طريق �لتمويل 
ا قمت بت�سويقه عرب موقع »�أمازون«، وهو  �جلماعي )Crowdfunding(، و�أي�سً
�أول منت����ج بحريني يتم بيعه على موقع �ل�سرك����ة، �إذ ل تقبل »�أمازون �أمريكا« بيع 
منت����ج ما مل يكن ل�سخ�ص �أمريكي �أو �سركة �أمريكية، لذلك قمت بتاأ�سي�ص �سركة 
�أمريكية لهذ� �لغر�ص. كما �أن �لخرت�ع، و��سمه »puffie«، هو �لأول �لذي يح�سل 
عل����ى متويل جماعي عن طريق �ملوق����ع �لعامل����ي »Kickstarter«، وعر�ست �ملنتج 

.»ebay« كذلك على �سركة
 

وي�سي����ف فخ����رو: �أ�سبت مبر�ص �ل�سرط����ان ومكثت يف �مل�ست�سف����ى ملدة عامني يف 
�لوليات �ملتحدة، و�أعتقد �أنها جتربة غريت من نظرتي للحياة، �إذ على �لإن�سان 
�أل يتوق����ف عن �لعطاء، و�أن مينح وطنه �سيئا، فالإن�سان ل يعلم �إلى متى �سيمكث 

يف هذه �لدنيا.
وعندم����ا رجع����ت �إلى �لبحري����ن يف �لعام 2015 وع����دت نف�س����ي �أن �أعمل �أكرث يف 
�لن�ساط �ملتعل����ق بقطاع �لأعمال وم�ساعدة رو�د �لأعم����ال و�ل�سباب، وعملنا على 
م�س����روع »�ستارت �آب بحري����ن«، وم�سروعات »�إجناز«، وتعاوّن����ا مع بنك �لبحرين 
للتنمي����ة، �إل����ى جان����ب وز�رة �لعم����ل للم�ساع����دة يف تاأ�سي�ص �س����ركات نا�سئة. كما 
��ستطع����ت �أن �أجل����ب �سركة �أمريكي����ة لتدريب عدد من ط����الب �لبحرين على لغة 

متخ�س�سة يف �لربجمة.
 و�أن�س����ح �ل�سباب �أن ميار�سو� عمال يعرفون تفا�سيله ويفهمونه متاما، كما يجب 

�أن يبد�أو� باأقل تكاليف ممكنة، و�أن تكون ح�ساباتهم دقيقة.

يعرف��ون  عم��ال  يمارس��وا  أن  الش��باب  أنص��ح 

تفاصيله ويفهمونه تماًما
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علي السهلي
التربوي العقاري

يؤمن بضرورة أن تكون لإلنسان بصمة في حياته، ويستفيد من وقته وعمره، ومن ثم تستفيد منه األجيال كذلك. كما 
ويؤمن بأن النجاح البد أن يكون حليًفا لمن يجّد ويجتهد ويسعى. شخصية عصامية كونت نفسها بنفسها، ورغم أنه 
نشأ يتيم الوالدين إال أن ذلك لم يشكل حاجًزا أو عائًقا أمامه، فدرس وأنهى دراسته الجامعية وعمل سكرتيًرا ومدرًسا 
بالمعهد الديني، قبل أن يتجه للعمل في العقارات بالشراء والبيع إذ وجدها أفضل مردوًدا من مهنة التعليم، فسلك 

هذه المغامرة المحسوبة. هو التربوي والعقاري سعد هالل السهلي، صاحب شركة أوال العقارية.

يتح����دث �ل�سهل����ي عن بد�ي����ات عمله بقول����ه: ��ستغل����ت يف �لتدري�ص باملعهد 
�لدين����ي ملدة لي�ست بالطويلة، و�أثناء هذه �لفرتة و��سلت در��ستي �جلامعية 

فح�سلت على �للي�سان�ص من كلية �لآد�ب بتخ�س�ص تاريخ من لبنان.
بع����د عودت����ي طلبوين يف �ملعه����د للعمل �سكرت����ري� �إلى جان����ب تدري�ص مادة 
�لتاري����خ؛ ب�سب����ب �خلربة �لت����ي �كت�سبتها من در��ست����ي، �إل �أنن����ي ر�أيت �أن 
�ملردود من �لتدري�ص لي�ص جيًد� لبناء حياتي بناء �سحيًحا، فاجتهت للعمل 
يف �لعق����ار�ت و�لت����د�ول فيها بالبيع و�ل�س����ر�ء، ووجدت �أن �مل����ردود �ملادي 
منه����ا �أف�سل م����ن �لوظيفة �لتعليمي����ة، فقدمت ��ستقالت����ي و�فتتحت �سركة 
بال�سر�كة مع �سديقي �أحمد عبد�هلل ب�سمي يف �سهر يناير 1977 و�أ�سميناها 
»�أو�ل«. وفيم����ا بعد ر�أى �سديقي �أن����ه ل ي�ستطيع �أن يو��سل فباع ح�سته يل 
قب����ل حو�يل 10 �سن����و�ت، فا�سرتيت من����ه �لأ�سهم و�أ�سبح����ت »�أو�ل« �سركة 

�ل�سخ�ص �لو�حد.
�لعم����ل يعت����رب مدر�سة، فهو مين����ح �ل�سخ�ص معن����ى للحي����اة ويجعله يجابه 
�ل�سعوب����ات ويذللها ويعود نف�سه على مو�جهة �أي م�سكالت و�إيجاد �حللول 
لها. و�جهتنا �سعوبات كثرية يف م�سرية �ل�ستثمار �لعقارية، �إذ مر �لقطاع 
�لعقاري باأحد�ث رئي�سة ك����ربى �أدت �إلى �نخفا�ص �أ�سعار �لعقار�ت، بد�ية 
�حل����رب �لعر�قي����ة �لإير�ني����ة �لت����ي �أدت لهب����وط �أ�سعار �ل�س����وق، بعد ذلك 
�لغ����زو �لعر�ق����ي �لغا�سم لدولة �لكوي����ت ثم �حلرب على �لع����ر�ق، و�لك�ساد 
�لقت�سادي يف �لعام 2008، كلها فرت�ت ك�ساد �قت�سادي و�لنا�ص يتخوفون 

فيها ول ي�ستثمرون، ف�سربنا و��ستطعنا �مل�سي وتخطي �ل�سعوبات.
�نتع�����ص �لقط����اع �لعقاري يف �لع����ام 2007 وبد�ية 2008، ث����م هبط يف �لعام 
2009 نتيج����ة لالأزمة �ملالية �لعاملي����ة عندما تاأثرت �لبنوك و�سحبت ور�ءها 

�ل�سركات مما �سبب ك�ساد� �قت�ساديا وخ�سائر، ثم �نتع�ست �ل�سوق قليال.

ويف �ل�سيف �ملا�سي و�سهر رم�سان حتديد� هبطت �أ�سعار �ل�سوق �لعقارية 
م����ع �نخفا�ص �أ�سع����ار �لنفط، مما �ساهم يف تقلي����ل �ل�ستثمار يف �لعقار�ت 
ب�سب����ب قلة �ل�سيولة و�نخفا�ص �لإنفاق �حلكومي و�مليز�نية �لتي بد�أ يحدث 
فيه����ا نق�ص مما �أثر على �ل�س����وق، �إل �أن حركة �لتد�ولت �لعقارية عاودت 
�لنتعا�����ص بد�ية م����ن �سهر �أكتوبر ونوفم����رب ودي�سمرب و��ستثم����ر �لنا�ص يف 

�لعقار�ت.
�ل�سوق �لعقارية متذبذبة، فمع �سدور ر�سوم �لتطوير �لعقاري وزيادة ن�سبة 
�ل�ستقطاع �حلكومي على �لأر��س����ي �لتي يرغب �ساحبها يف تق�سيمها �إلى 
ق�سائ����م، تاأثر �لو�سع مع �سعف �ل�سوق، لكننا مع وجود هيئة تنظيم �ل�سوق 
�لعقاري �جلديدة نرج����و �أن ت�ستحدث حو�فز لت�سجيع �ل�ستثمار �لعقاري، 
و��ستب�سرن����ا لأن �ملعني����ني يف �لهيئة �جلديدة لهم خ����ربة كبرية يف �لقطاع 
�لعق����اري، وناأمل منهم خرًي� يف �مل�ساهمة يف �نتعا�ص �ل�سوق، و�أن ي�ستعينو� 
بالعقاري����ني �لذي����ن لديه����م خ����ربة ودر�ي����ة بال�س����وق، ومنهم رئي�����ص جهاز 
�مل�ساح����ة و�لت�سجي����ل �لعقاري �ل�سي����خ �سلمان بن عب����د�هلل �آل خليفة، �لذي 
لدي����ه م�ساهمة كبرية يف �لتطوير �لعقاري، و�أي�س����ا �ملدير �لتنفيذي للهيئة 
�ل�سيخ حممد بن خليف����ة �آل خليفة، و�ملدير �لعام للت�سجيل �لعقاري �ل�سيخ 

عبد�لرحمن بن علي �آل خليفة.
�ن�سممت �إلى غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين منذ حو�يل 20 عاًما م�ساهما 
يف جلن����ة �لقطاع �لعقاري؛ لإعد�د در��س����ات وغريها عن �ل�سوق وتقدميها 

لإد�رة �لغرفة لال�ستعانة بها.

ويف �ل�سن���و�ت �لأخ���رية �أ�سبحت نائًب���ا لرئي�ص جلنة �لقط���اع بالغرفة. وقدمنا 
خالل �لعمل بلجنة �لقطاع �لعقاري �لكثري من �لأفكار، ودر�سنا �لت�سريعات �لتي 
ت�سدر بخ�سو�ص �ل�سوق وما تتطلبه لت�سجيع �ل�ستثمار يف �لقطاع، لكن �لكثري 
منه���ا ُيهَمل ول يت���م �لأخذ به، ونرى �أن �للجان �سكلي���ة ول ياأخذ باآر�ء �خلرب�ء 
�ملنت�سبني لها. ونرجو يف �مل�ستقبل �أن تاأخذ �لغرفة باآر�ء �للجان وت�ستفيد منها، 
وكذل���ك �أن تاأخذ �حلكومة بر�أي �لغرفة؛ لأنها متث���ل �ل�سوق باأكملها، ويجب �أن 

يكون لها دور يف كل �لقطاعات.
كم���ا كنت �أول من �أ�س�ص م���ع جمموعة من �أ�سدقائي �لعقاري���ني، نا�سر �لأهلي 

وح�س���ن كمال، جمعية �لبحرين �لعقارية، و�أ�سبح���ت رئي�سها ملدة 6 �سنو�ت ثم 
�أف�سحت �ملجال لالآخرين على �لرغم من �أنهم طلبو� مني �لبقاء.

وي���رى �ل�سهل���ي �س���رورة �أن يدر����ص �لأ�سخا�ص �لر�غب���ون يف ب���دء م�ساريعهم 
�لتجاري���ة �خلا�سة جتارب �لآخرين �لذين جنح���و� يف �ملجال �لذي يرغبون يف 
دخول���ه، وي�ستفي���دو� من جتاربهم، كم���ا ينبغي �لتدرج يف �لعم���ل و�ل�سرب على 
�ل�سعوب���ات �لتي تو�جههم، ويف �لوقت نف�سه �لعمل على تطوير �أنف�سهم للنجاح 

ا �أن كل �سيء يتطور ب�سرعة، مع �سرورة �لرتكيز على �لعمل. خ�سو�سً

ينبغي على األش��خاص الراغبين في بدء مش��اريع تجارية 

دراسة تجارب اآلخرين الناجحة واالستفادة منها
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إبراهيم نونو
من “زاري عتيج” إلى أول صّراف بالبحرين

عائل���ة نونو؛ إح���دى العائالت اليهودي���ة المعروفة في البحري���ن، والتي هاجرت من 
الع���راق من���ذ أكثر من ق���رن، وتواكب ذل���ك مع عائالت أخ���رى معروفة مث���ل روبين 

وخضوري وكوهين وسويري وغيرهم.

ي����روي حفي����د �إبر�هي����م نون����و، �إبر�هي����م د�ود �إبر�هيم نون����و، ق�سة �سعود 
عائل����ة نونو بالقط����اع �ملايل، وقطاع����ات جتارية �أخرى. وم����ن مهنة »ز�ري 
عتي����ج« ب�سيطة بد�أها يف عمر �ل�سباب، �إذ كان يجمع �ملالب�ص �لقدمية �لتي 
حتتوي على �أجز�ء ثمينة من �لف�سة، د�ّسن �إبر�هيم نونو )�جلد(، م�سو�ره 
نح����و تاأ�سي�ص �أول �سركة مالية تتولى �أعم����ال �ل�سر�فة وحتويل �لأمو�ل �إلى 

�خلارج يف منطقة �خلليج.
تاأ�س�س����ت �سرك����ة �لبحرين �ملالية �لع����ام 1917، وكان����ت �أول �سركة �سر�فة 
بالبحرين �آن����ذ�ك و�أول موؤ�س�سة خدمات مالي����ة تتاأ�س�ص يف منطقة جمل�ص 
�لتع����اون �خلليج����ي، حيث ��ستح����وذ بنك يونيك����ورن )�خل����ري حاليًّا( على 

�ل�سركة �لتي تعد �لأكرب يف �لبحرين يف جمالها بنحو 22 فرًعا.
ع����ن بد�يات و�س����ول �لعائلة للبحرين ي����روي نونو: مع نهاي����ة �لقرن �لتا�سع 
ع�س����ر هاج����ر عدد من �لعائالت م����ن �لعر�ق �إلى �لبحري����ن، وكان �أحدهم 
ج����دي �إبر�هيم نونو م����ع �أبنائه. كان يعمل خب����اًز� يف بد�يته ثم عمل »زري 
عتي����ج«، فكان يجمع �لثياب ويتم نزع �لف�س����ة منها، ثم يقوم ب�سب �لف�سة 
وبيعه����ا. من هنا ج����اءت فكرة �لدخول يف ع����امل �ل�سر�فة، �لت����ي بد�أناها 
ب�سركة �لبحرين �مل�سرفي����ة يف ع�سرينات �لقرن �ملا�سي، �أي قبل نحو مئة 

عام من �لآن.
بد�أنا مبحل �سغري يف �سوق �ملنامة با�سم »�سركة �لبحرين �ملالية«، بالقرب 
م����ن فندق �آر�دو�ص ومبنى �لربي����د �لقدمي. وو�سعنا عملن����ا للذهب، �إذ كنا 
جنل����ب كمي����ات من �لذه����ب �إلى �ل�سوق، ع����ن طريق عم����ل �ل�سر�فة، �لتي 

�ساعدتنا يف زيادة �خلدمات للتو�سع يف �لذهب.
ومع م����رور �لوقت �زد�دت �جلاليات �لأجنبية �لت����ي تعمل بالبحرين، وكان 
�لعم����ال هنا من �لإجنليز و�لأمريكان وغريه����م يرغبون يف حتويل �لأمو�ل 
لبالدهم بعمالتهم �لوطنية مثل �لإ�سرتليني و�لدولر و�لعمالت �لأوروبية.

وكان����ت �أكرب �مل�سكالت هي عدم و�س����ول �لبو�خر يف حينها �إلى مكانها، يف 
ظل �حلروب �لعاملية و�لتقلبات �آنذ�ك، وحدثت مثل هذه �لعقبات �أكرث من 

مرة، ما ت�سبب بخ�سائر لل�سركة وملن يقوم بنقل �لب�سائع �أو �لأمو�ل.
و�أعق����ب متحدًث����ا عن نف�سه: ولدت يف �لبحرين وع�س����ت طفولتي يف �ملنامة 
ودر�ست �لثانوية، ثم در�ست �لقت�ساد و�لت�سويق يف �إجنلرت�، وع�ست هناك 
�إلى منت�سف �ل�سبعينات. وعلم����ت يف �إحدى �ل�سركات بق�سم �لت�سويق، ثم 

عدت �إلى �لبحرين، ودخلت للعمل ب�سركة �ل�سر�فة يف �ل�سبعينات.
و�أ�س����اف نونو: هن����اك تغري�ت كثرية ي�سهدها �لع����امل، لعل �أهمها �لعمالت 

�لفرت��سية، و�لتي تعني عدم �حلاجة �إلى و�سيط يف نقل �لأمو�ل.
يف �لبد�ية، كان عملنا تغيري عمالت، لكن هذ� تغري ب�سورة كبرية، فعملنا 
يرتك����ز حاليًّا على �إي�س����ال �ملبالغ للخارج، �إذ �إن مو�سوع �لتو�سيل �أهم من 
مو�س����وع �ل�سرف نف�س����ه. �أحتدث عن �حل����و�لت ب�سكل �أ�سا�����ص، لكن من 
�ملبك����ر �حلك����م على تاأثري ذل����ك. �أعتقد �أن����ه �إذ� ما وجدن����ا طريًقا لتقدمي 
ا فيما  �خلدم����ات، فه����ذ� يعني عدم �حلاجة ل�س����ركات �ل�سر�ف����ة خ�سو�سً

يتعلق باملخاطرة يف �لتعامالت �ملالية.
ولك����ن ما نخ�ساه هو مو�سوع �لوظائ����ف، فالتكنولوجيا تغرّي �خلارطة ب�سكل 
كبري. �جلميع يعم����ل حاليًّا على مو�سوع �لقنو�ت �لإلكرتونية وهذ� ما قمنا 

به يف �سر�فة �لنونو.
�أم����ا بالن�سبة ل�سرك����ة »ب�سمة« فقد كان����ت �لفكرة و�لبد�ية م����ن عمي، لكن 
ا، وكان عم����ري يف �لثالثينات، كان ر�أ�ص  دخلن����ا يف �مل�سروع مع �أخ����ي �أي�سً

�ملال ب�سيًطا، وعدد �لعمال حمدوًد� ل يتجاوز 30 �أو 40 عاماًل.
مل تك����ن وقتها يف �لثمانينات �س����ركات تنظيفات كثرية كما هو �حلال �لآن، 

ومع �ت�ساع �لأعمال �رتفع عدد �ملوظفني لقر�بة �ألفي موظف.
مل تخ����ل م�سرية نونو من �لإخف����اق، فرغم تعر�سه لالإفال�ص �أكرث من مرة، 
�إل �أن �لعائل����ة و��سل����ت �ل�سمود طو�ل �أكرث من قرن من �لزمان، ومن هزة 
�إلى �أخرى، حتى مع هجرة كثري من �ليهود يف �ل�سبعينات وتف�سيل بع�سهم 
�ل�سف����ر �إلى �خل����ارج؛ لأ�سب����اب عائلي����ة، �إل �أن عائلة نونو ظل����ت متما�سكة 

وحمافظة على �إرث �لعائلة يف �لأعمال.

تغّيرات كثيرة يشهدها العالم أهمها العمالت االفتراضية وتعني 
عدم الحاجة إلى وسيط في نقل األموال
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أسامة بن محمود
50 عاما تختصر قصة الخبز بالبحرين

لم يكن رجل األعمال المرحوم محمود محمد بن محمود يملك 
أكث���ر من بقالة متواضعة بين أزقة المح���رق القديمة في العام 
1940، حي���ن كان���ت الحي���اة ف���ي البحري���ن بس���يطة واحتياجات 

الناس من المواد االستهالكية زهيدة للغاية.

يف �لأربعين����ات مل تك����ن �لبحري����ن عموم����ا 
ت�ستهلك �سوى �خلبز �لتقليدي �أو »�لعجمي« 
كم����ا يحل����و  للبع�ص ت�سميته، وم����ن هنا بد�أ 
�حل����اج حمم����ود م�سو�ره مع �خلب����ز. فكان 
يزّود �ملخاب����ز �ل�سعبي����ة بالطحني �لالزم، 
قب����ل �أن يق����وم ب�س����ر�ء ع����دد منه����ا، �إل �أن 
نقطة �لتح����ول �لكبرية لدى �حلاج حممود 
نف�سه بد�أت مطل����ع �ل�سبعينات، حينما دّب 
يف �لبحري����ن �سع����ور بالتط����ور �لقت�سادي 
وحت�سن �لق����درة �ل�سر�ئية وتنوع �لنا�ص يف 
�ل�سته����الك، ما دف����ع �حلاج حمم����ود �إلى 
����ا يف تد�س����ني م�س����روع جتاري  �لتفك����ري مليًّ
يتمث����ل يف �إدخ����ال �خلب����ز �لإفرجن����ي �إلى 
بيوت �لبحرينيني وف����ق �إنتاج جتاري �أو ما 

يعرف باملخابز �لآلية.

من هنا بد�أت ق�سة »دمل����ون«، �لتي يعرفها معظم �لبحرينيني باأنها عالمة 
جتارية ملختلف منتجات �خلبز �لإفرجني. ففي �لعام 1970 بد�أ خمبز دملون 
�لإنتاج ب�س����كل متو��سع من مدينة �ملحرق؛ ليكون من بو�كري �ملخابز �لآلية 
يف �لب����الد، وليو�ك����ب �ملخبز تغري من����ط �ل�سته����الك يف �لبحرين و�لتحول 
م����ن �لقت�سار عل����ى �خلبز �ل�سعب����ي �إلى لتن����وع مبختلف منتج����ات �خلبز 
و�ملخب����وز�ت، �لأمر �لذي ��ستمر �إلى يومن����ا؛ ليعك�ص �لتغري�ت �لقت�سادية 

�لتي و�كبت فرتة �لنه�سة �لقت�سادية.
وبعد وفاة �ملوؤ�س�ص �ملرحوم حممود حممد بن حممود، و��سل �لأبناء حممد 
و�أحم����د وعي�سى م�سو�ر و�لدهم، قبل �أن يت�سلم جيل �لأحفاد يف �لت�سعينات 
�لإد�رة �لتنفيذي����ة. وللوق����وف عل����ى جترب����ة �سرك����ة ب����ن حمم����ود �لقاب�سة 
وتطوره����ا �سرك����ة غذ�ئية و��ستثماري����ة، كان هذ� �للقاء م����ع حفيد موؤ�س�ص 
خمبز دملون و�سركة بن حممود �لقاب�سة، �ملدير �لتنفيذي للعمليات �أ�سامة 

بن حممود.
 

يتح����دث �أ�سامة عن تاري����خ �لعائلة يف هذ� �ملجال و طريق����ة �لتطور قائاًل: 
�ل�سرك����ة �لعائلية بد�أت يف 1940 على يد جدي �حلاج حممود حممد ح�سني 
ب����ن حممود )رحمه �هلل(، م����ن �ملحرق. كان �لنا�����ص يف �لبحرين ي�سرتون 
�حتياجاته����م �لتموينية للمنزل مما ي�سم����ى حينها ب� »�ملرية« من بقالت �أو 
ا تتو�فر فيها معظم �ملنتجات، �أو ما ت�سمى ب� »�حلفيز«  خمازن كبرية ن�سبيًّ
�أو »�لعم����ارة«. كان ج����دي يوف����ر �لأرز و�لطح����ني وغريه����ا م����ن �ملنتج����ات 

�لأ�سا�سية للنا�ص، ويتم دفع �ملبالغ �أو �لتعامل ب�سكل �سهري.
ويف مطل����ع �ل�سبعين����ات بد�أ منط �ل�سته����الك يتغرّي، كان����ت هناك طفرة، 
و�حلي����اة تغ����رّيت �إلى ح����د ما، هنا فكر ج����دي يف �إن�ساء خمب����ز �آيل لتوفري 
خمتل����ف �أنو�ع �خلبز �لإفرجني، �إذ بد�أنا نح����ن حينها،�أي يف �لعام 1970، 
مبخبز دملون وه����و �أول �ملخابز �لآلية يف �لبحرين، �إ�سافة �إلى خمبز جو�د 

�لذي تز�من مع �نطالقتنا يف نف�ص �لفرتة تقريًبا.
و�أخذنا نوّزع �أنو�ع �خلبز مثل »�لروتي« و»�ل�سلي�ص« و»�ل�سمون« و»�لبق�سم« 

وغريها من �ملنتجات �إلى خمتلف مناطق وقرى �لبحرين.
يف ه����ذه �لف����رتة ب����د�أ يرت�ج����ع ��سته����الك �خلب����ز �ل�سعبي ل�سال����ح �خلبز 

�لإفرجن����ي، كما بد�أ �ل�ستهالك يزيد على منتجات �ملخابز �لآلية. و�أعتقد 
�أنن����ا كنا من �أو�ئل �ل����دول مبنطقة �خلليج يف �إدخ����ال �ملخابز �لآلية بحيث 

�أ�سبحت �لبحرين �سباقة يف هذ� �ملجال.
وم����ع �رتفاع ��ستهالك �خلبز حملًيا فتح جدي م�سنًعا ثانًيا لتغطية �لطلب 
ا يف فريج �لبوخمي�ص، وبد�أنا �لإنتاج يف  عل����ى �خلبز، وذلك يف �ملحرق �أي�سً
�مل�سنعني، وكان �لأخري �أكرب من �لأول، �إذ �حتوى على 3 �أفر�ن ومت تزويده 

ب� 10 �سيار�ت للتوزيع.
 ث����م يف �لع����ام 2000 تقريًبا، كنا نطلب كميات م����ن �ل�سوكولتة من �خلارج 
ل�ستخد�مه����ا مع منتجاتن����ا، فاقرتحت علين����ا �ل�سرك����ة �لبلجيكية �ملوردة 
�إقام����ة خط �إنت����اج لل�سوكولت����ة، وتقدمي �مل�ساع����دة يف �لتدري����ب و�لإنتاج، 
وجربنا �لفكرة كجزء م����ن �إنتاج م�سنعنا باملحرق، وبعد �أن وجدنا �لطلب 

مرتفًعا، �رتاأينا تو�سيع �أعمالنا يف هذ� �ملجال من خالل �إن�ساء م�سنع.
ويف �لع����ام 2008 قدمنا طلًبا لفتتاح م�سنعني يف منطقة �لبحرين �لعاملية 
لال�ستثمار، �أحدهما لإنتاج �حللويات و�ل�سوكولتة، و�لآخر لتجميع �لأفر�ن 

وماكينات �ملخابز.
�إل �أن �لتط����ور�ت �لتي مرت به����ا �لبحرين يف تلك �لفرتة، �أظهرت �حلاجة 
�إل����ى وجود منتج����ني �إ�سرت�تيجيني للخبز، مبعنى �أن تك����ون �لبحرين قادرة 

على توفري �خلبز ذ�تيا يف �أي وقت �أو ظرف كان دون �أي م�سكلة.
كانت �إ�سرت�تيجيتنا �لرتكي����ز على توحيد جميع �مل�سانع �لأربعة يف م�سنع 
خبز و�حد حديث ومتطور وقادر على تلبية ما ي�سل �إلى 80 % من �حتياجات 
�لبحري����ن م����ن �خلبز، بحيث دع����ت �حلاجة لأن نوفر، �إل����ى جانب �ملخابز 
�لأخرى، �لأمن �لغذ�ئي فيما يتعلق باخلبز ك�سلعة رئي�سة جلميع �ل�سكان يف 
�ململكة. �لآن �أ�سبح لدينا هذ� �مل�سنع للخبز �لآيل ب�سورة متكاملة، و�لذي 
يتم من خالله �إدخال �لطحني ليخرج �ملنتج جاهًز� دون تدخل ب�سري وفق 
�أعل����ى �ملو��سفات �لعاملية، كما ح�سلنا على �سهادة �جلودة »�لآيزو«. ورغم 
�أننا �ألغينا فكرة �إن�س����اء م�سنع لتجميع �لأفر�ن ومعد�ت �ملخابز �لآلية، �إل 
�أننا حافظنا على م�س����روع �ل�سوكولتة، ليكون هناك م�سنع دملون للمخابز 

�إلى جانب م�سنع بن حممود لل�سوكولتة.

مصنعنا للخبز آلي بصورة متكاملة يتم من خالله إدخال 
الطحين ليخرج المنتج جاهًزا وفق أعلى المواصفات
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باسم اليوسف
النهوض بورشة نجارة متواضعة لتصبح مصنًعا للزجاج المزخرف

التحدي��ات الي��وم تتمث��ل ف��ي 
مواكب��ة التط��ورات المتالحقة 

في السوق

وي�ستطي����ع �مل�سن����ع حاليا توفري �أي ن����وع �أو طلبية من �لزج����اج لأي م�سروع 
ب�سهول����ة، بل حتى �أن بع�ص �لتقنيات �حلديثة �لتي ��ستقطبها �مل�سنع تفوق 

�لطلب يف �ل�سوق �ملحلية مبر�حل.
وت�س����م جمموع����ة �ليو�س����ف حاليا �سرك����ة »�ليو�س����ف للديك����ور« و»�ليو�سف 
مل����و�د �لبناء« و»غل����وب �آرت غلري« و»�ليو�سف للزج����اج و�ملر�يا« و»�ليو�سف 
ثريموغال�����ص« و»م�سن����ع �ليو�س����ف لالأملني����وم«. ويديرها �لأخ����و�ن حممد 
وبا�س����م ح�سني �ليو�س����ف. و�للقاء مع نائب رئي�ص جمموع����ة �ليو�سف با�سم 

�ليو�سف.
يتح����دث �ليو�سف عن �لبد�ي����ات قائاًل: كان �لو�لد يعمل جن����اًر� بيديه من 
خ����الل ور�س����ة �سغ����رية ومتو��سع����ة يف �ملنامة خل����ف مبن����ى �لكني�سة، عدد 
�لعم����ال فيها ل يتجاوز 12 عامال حينه����ا، وكان �لو�لد يقوم بالعمل بنف�سه 
بكلتي يديه جنار� حمرتفا. ومع تطور �لعمل بالنجارة �حتاج �لو�لد كميات 
زج����اج �أكرث، وهنا ب����د�أت �لفكرة يف بدء �لن�س����اط �لزجاجي، ود�سن ور�سة 
زجاج. وكان حينها ياأتي �أ�سحاب ور�ص �لأملنيوم ل�سر�ء �لزجاج من �لو�لد، 
وم����ن هنا بد�أ فكرته بالعم����ل يف جمال �لأملنيوم �أي�سا، ومن ثم تطور ليكون 

لديه 3 ور�ص يف �لنجارة و�لزجاج و�لأملنيوم. 
يف �لع����ام 1993 �أنهيت در��ستي بالوليات �ملتحدة يف جمال �إد�رة �لأعمال؛ 

لأن�سم �إلى �ل�سركة بجانب �أخي، ون�سرع يف جمال تطوير �لعمل.
فكرن����ا يف �إقامة م�سن����ع للزجاج؛ لأن معظ����م �لزج����اج خ�سو�سا للمباين 
�لكبرية، يتم ��ستري�ده من �خل����ارج، �سو�ء من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�أو �أوروبا �أو حتى من بع�ص دول �خلليج �ملجاورة �لتي يوجد بها م�سانع مثل 
�لإم����ار�ت. وهنا تبادر �إلى �أذ�هننا �أن يكون هناك �سناعة وطنية، ومن ثم 
�سرعن����ا يف تاأ�سي�ص م�سنع. ويف �لعام 2005 ن�سجت �لفكرة، ود�سنا ت�سييد 

�مل�سنع ليبد�أ �لعمل بعد نحو عامني، وذلك يف �لعام 2007.
وكان هن����اك م�سن����ع و�ح����د فق����ط، ولك����ن باإنت����اج متو��سع وقلي����ل ل يلبي 

�حتياجات �لبالد، وكانت معظم �لطلبات للمباين تاأتي من �خلارج. 
وهن����اك �لكثري من �أنو�ع �لزجاج �لت����ي قمنا باإدخالها مثل �لزجاج �لعازل، 
و�لزجاج �ملطبوع، و�لزجاج �ملطلي، و�لزجاج �لذي ميكن �إدخال �لقما�ص به 

ومنتج����ات �لديكور بينها. دخلنا يف �لعديد من �مل�سروعات، منها مناق�سة 
مط����ار �لبحرين �لدويل �جلديد، وننف����ذ م�سروعات كربى مثل برج فونتانا 

و�أبر�ج �لدبلومات، وغريها من �مل�سروعات.
يف �لع����ام 2016 كان م�سنعن����ا يعمل ط����و�ل 24 �ساع����ة، وكان هناك جمال 
ل�ستقب����ال طلب����ات �أكرب من �ل�س����وق، ومع وجود م�ساح����ات بجانب �مل�سنع 
�حل����ايل يف توبل����ي، ر�أينا فر�سة مل�ساعف����ة �لإنتاج، و�أ�سب����ح حجم �إنتاجنا 

يقدر بنحو �ل�سعف من 100 مرت يوميا �إلى نحو 2400 مرت مربع.
كما كنا ن����زور �لور�سة با�ستمر�ر منذ مر�ح����ل �لطفولة ونحن يف �خلام�سة 
ع�س����رة م����ن �لعم����ر وت�سبعنا بعم����ل �لو�ل����د، و�أ�سب����ح لدين����ا معلومات عن 
�ل�سناعة، لكن ل �أ�ستطيع �أن �أقول �إننا كنا نقوم بعمل مبا�سر، بل �إننا تعلمنا 
�حلرف����ة وح�سلنا عل����ى معلومات كافية عن �ل�سناع����ة، تعلمناها بالفطرة 
و�ملمار�سة �لعملية. وبعد مرحلة �لدر��سة بالوليات �ملتحدة يف جمال �إد�رة 
�لأعم����ال �ن�سممُت و�أخي �لأكرب حممد �ليو�س����ف، �لذي ��ستفادت �ل�سركة 
م����ن خربته بعد �ن�سمامه لها عقب �إكم����ال در��سته �جلامعية يف �لهند�سة، 

للعمل يف �ل�سركة نهاية �لت�سعينات.

وع����ن م�ستقبل �س����ركات �ليو�س����ف يقول با�س����م: �ليوم �لتحدي����ات ل تتعلق 
باملناف�س����ة ب�س����كل �أ�سا�����ص، ولك����ن تتمثل يف مو�كب����ة �لتط����ور�ت �ملتالحقة 
يف �ل�س����وق، فاملكائن و�لأجهزة �لت����ي نقتنيها �ست�سبح قدمي����ة غًد�، �إذ �إن 
�لتقني����ات يف تطور م�ستمر، و�ليوم على �مل�ستوى �لإد�ري و�ل�سناعي �إذ� مل 
تق����م مبو�كبة �لتطور فاإن �سركتك بعد ف����رتة ب�سيطة �ستفقد موقعها، وهذ� 
م����ا نحاول �أن نتعامل معه يف �لإد�رة، لذلك جتد يف م�سنع �لزجاج �أجهزة 
ومع����د�ت تقوم بت�سني����ع منتجات لي�ص لها طلب يف �ل�س����وق حتى �لآن، مثل 
قط����ع �لزجاج ثالث����ي �لأبعاد وقطع بخم�س����ة �أبعاد، وغريها م����ن �لتقنيات 
�حلديثة. دخلنا كذلك يف جمال »�لزجاج �لذكي« ونعمل حالًيا على تركيب 
�خل����ط لت�سغيل����ه، وهو زجاج ق����ادر على تغي����ري لونه وت�ستطي����ع ��ستخد�مه 
ك�سا�س����ة »�ل �ي دي«، وكان يف �ل�سابق يجل����ب من فرن�سا �أو �أملانيا، لكن مع 

تركيب �خلط �جلديد �سنقوم بت�سنيعه.

الحاج حس���ين محمد اليوس���ف، بطل قصة نجاح في قطاع الزجاج والديكور البحريني. فمن نجار بس���يط يس���تخدم مهاراته 
اليدوية في ورشة متواضعة بين أزقة المنامة، بدأ اليوسف مسيرة النجاح، كما يرويها عنه نجله باسم. ففي سبعينات القرن 
الماضي، كان الحاج حس���ين اليوس���ف يعمل بيديه في صناعة مختلف منتجات النجارة خصوصا النوافذ، وكان حينها يركب 
قطع الزجاج المزخرفة بين ألواح الخش���ب أو الحديد المس���تخدم في صناعة النوافذ، ومن هنا بدأ نش���اطه في عالم الزجاج. 
كان حينه���ا يتم اس���تيراد الزجاج م���ن الهند، وفي الثمانينات ومع التوجه نحو األلمنيوم الس���تخدامه ف���ي األبواب والنوافذ، 

ازدهرت صناعة الزجاج، وهو ما شكل فرصة للحاج حسين يوسف للتوجه بصورة أكبر لهذا القطاع الناشئ.



برعاية وجوه من البالد 142

4 فبراير 2018

علي أحمدي
ابن صاحب المصنع الذي رفض أن يكون مديًرا

اس���م عائلة »أحمدي« في البحرين ش���هير جًدا، فمن يس���معه يربطه ال محال مباش���رًة بمصانع 
أحم���دي لمنتجات »البيبس���ي«، اللق���اء اآلتي مع رئيس إدارة مصانع أحم���دي، علي أحمدي، الذي 
وعل���ى الرغم من أنه كان ابن صاح���ب مصانع أحمدي إال أنه رفض أن يبدأ العمل مديرا في أحد 

أقسام الشركة؛ ألنه لم يكن يملك في تلك اآلونة أي خبرة ليدير الشركة. 

يتحدث �أحمدي عن بد�ياته يف �لعمل قائاًل: عندما عدت �إلى �لبحرين 
م����ن لندن يف �لعام 1968 كن����ت �أتقا�سى م�سرويف �ل�سهري من و�لدي، 
ووقته����ا كان لدى و�لدي خمطط يف �نتظاري، فقد رغب �أن �أبد�أ حياتي 
�لعملي����ة ب�س����كل ع�سام����ي، فحثني عل����ى �أن �أب����د�أ �أول خط����وة يف درب 
�لتج����ارة، لتكون بد�يتي من �ل�سفر، وطل����ب مني �أن �أعتمد على نف�سي 
وظل ي�سجعني كثري� على ذلك. وبالفعل بد�أت ممار�سة �لتجارة وفتحت 
حم����ال ملو�د �لبناء يف �لعام 1971، وكان معي �آنذ�ك �ثنان من �إخو�ين، 
وخ�سن����ا �لتجربة وتذوقنا حالوة �ملك�سب وم����ر�رة �خل�سارة حتى �لعام 

.1976

ويف �لع����ام 1976 قررت �لقرت�ب �أكرث من عم����ل و�لدي، فان�سممت له 
يف �لعم����ل مب�سانع �أحم����دي، بعدما تعلم����ت �لكثري من فن����ون �لتجارة 
و�كت�سبت خربة ل باأ�ص بها يف �ل�سوق و�لعمل و�ملثابرة، ويف ذلك �لوقت 
كان �لو�ل����د قد ب����د�أ بالفعل �إع����ادة ترتيب �لأو�س����اع �لد�خلية لل�سركة، 
ف����وزع ح�س�ص �ل�سركة على �أف����ر�د �لعائلة، ثم �ساألني وقتها ماذ� تريد 
�أن تعم����ل بال�سركة؟ هل حتب �أن ت�سبح مديًر�؟ فرف�ست ذلك �لعر�ص 
�ملغ����ري �آن����ذ�ك، �إذ ر�أيت نف�س����ي �ساًبا ل �أملك �خل����ربة �لكافية لقيادة 
مثل هذه �ل�سركة، لذ� عملت يف �أق�سام �لت�سنيع و�ملبيعات وغريها من 

�لأق�سام �لأخرى.

وفك����رة �مل�سنع قدمية �إلى حد ما، فقد كان ج����دي )رحمه �هلل( يعمل 
يف �مل����و�د �لغذ�ئية، ويف تلك �لفرتة كان يذه����ب �إلى �لب�سرة بالعر�ق؛ 
م����ن �أجل �ل�سياح����ة و�ل�ستجمام �أثناء �لعط����الت و�لإجاز�ت، ويف كثري 
م����ن �لأحيان يذهب مع����ه و�لد�ي )رحمهم����ا �هلل(، و�آنذ�ك كان هناك 

م�سن����ع ملنتجات �لبيب�س����ي، وكان عبد�لنور من فن����دق �لبحرين يجلب 
معه كمي����ات »ببي�سي« من �لب�سرة ل�سيوفه، كم����ا كان جدي ياأخذ منه 
بع�����ص �لكمي����ات بالبحري����ن. ومن هذ� �ملنطل����ق فكر و�ل����دي يف �إن�ساء 
م�سنع ب����دل �ل�ستري�د، وبد�أت �لت�سالت م����ع �ل�سركة �لأم »بيب�سي«، 
ث����م �تفقنا معهم يف �لعام 1951 ليتم منحنا وكالة بيع منتوجات بيب�سي 
بالبحري����ن، ومت �لتوقي����ع على �لتفاقية يف �لع����ام 1952، ومن ثم �سر�ء 

�أر�ص مبنطقة �لزجن لبناء �مل�سنع عليها.

كم����ا تنت����ج م�سانع �أحم����دي �ملي����اه �ملعباأة �ساحب����ة �لعالم����ة �لتجارية 
»�أكو�فين����ا« �لتابعة للعالم����ة �لتجارية »بيب�سي«، فمبيع����ات �ملياه �ملعباأة 
�رتفع����ت يف �لف����رتة �لأخ����رية، على �لرغم م����ن وجود مناف�س����ة �سر�سة 
م����ع �س����ركات كث����رية بال�س����وق، �إل �أن ج����ودة مي����اه »�أكو�فين����ا« جعلتها 
�لأعل����ى مبيعات بال�س����وق �ملحلية. كم����ا �أن وز�رة �ل�سحة ت�سرف ب�سكل 
م�ستمر ودوري عل����ى م�ستوى �جلودة بامل�سنع، وتاأتي لأخذ �لعينات من 
�ملي����اه و�ملنتج����ات ب�سكل با�ستمر�ر، ب����ل �أحيانا ندعوهم نح����ن باأنف�سنا 
لإج����ر�ء مزيد من �لختبار�ت؛ من �أجل رف����ع م�ستوى �جلودة و�لكفاءة 
ولتحفي����ز �ملوظفني من �أج����ل �لرتقاء مب�ستو�هم ومعاجل����ة �أي خطاأ �أو 
خل����ل قد يحدث من �آن لآخر. ويتم فح�����ص �لعينات مبخترب�ت �لوز�رة 
وخمت����رب�ت �مل�سنع �أي�سا. كما �أنه ل ميك����ن توزيع �ملياه �إل بعد �أن متر 
مبر�ح����ل �لفح�����ص �ملختلفة، فيت����م �لفح�����ص كل �ساعة وبع����د �لتعبئة 
وبع����د تخزينها باملخازن، وقبل طرحها يف �ل�س����وق، ويتم مقارنة جميع 
�لفحو�س����ات �أثناء وبعد �لتعبئة و�لتخزين، و�إذ� تطابقت �لنتائج ب�سكل 

�إيجابي يتم طرحها يف �ل�سوق.

رغبت أن أبدأ حياتي العملية بشكل عصامي 

وتكون بدايتي من الصفر
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عبدالعزيز المير
وحكاية بدايات “المنتزه” و”عمارة الحطب”

عبدالعزي���ز المي���ر، االبن األكبر لصاحب األعم���ال المعروف المرحوم جالل المي���ر. يتولى اآلن دفة 
قي���ادة مجموعة المير التجارية إل���ى جانب أخويه عبدالحميد وعبدالمنع���م، وتعتبر المجموعة 
م���ن أبرز الش���ركات البحريني���ة العاملة في قطاع���ات متعددة أبرزه���ا األغذية والبن���اء. عاصرت 
مجموع���ة المير على مدى عمره���ا الذي يناهز 70 عاًما، مراحل اقتصادي���ة مختلفة في البحرين 
والمنطق���ة، ومعها حملت ش���هرتها في مج���ال التجزئة، من خالل عالمته���ا التجارية »المنتزه« 
والتي تعد أكبر سلس���لة متاجر س���وبرماركت محلية بنحو 16 فرًعا متوزعة بمناطق المملكة، 

مواكبة لتطور مفهوم السوبرماركت منذ ثمانينات القرن الماضي.

ع����اد بن����ا عبد�لعزي����ز �ملري بذ�كرت����ه حينما عم����ل مع و�ل����ده يف جتارة 
�خل�سب و�حلدي����د من خالل »عمارة �حلط����ب« يف �ل�سبعينات مبنطقة 
�لنعي����م، ح����ني كان����ت �لبحرين على موعد م����ع نه�س����ة عمر�نية و�كبت 

�سعود �لنفط.

م�ستذكًر� م�سرية �لأب �ملوؤ�س�����ص �ملرحوم جالل �ملري يقول عبد�لعزيز: 
ب����د�أت �ملوؤ�س�سة قبل و�ل����دي جالل �ملري، �إذ كان����ت �لنطالقة مع جدي 
�ل����ذي عمل م����ع �سهره، فكان����ا ي�ستورد�ن م����ن عمان ودب����ي و�لب�سرة، 
وحينه����ا مل تكن هن����اك خطابات �ل�سم����ان �لبنكي����ة )LC( و�ت�سالت 
وهو�ت����ف، فكانت �لبو�خ����ر �لقدمية )�لبوم( ت�سل �إل����ى فر�سة �ملنامة 
حممل����ة بال�سل����ع، وه����ي مقبل����ة مثال م����ن �لب�س����رة حممل����ة بالب�سائع 

ا مو�د �لدجنل و�حلطب. خ�سو�سً
عم����ل و�ل����دي م����ع عبد�لرحمن �مل����ري من خ����الل »�سرك����ة عبد�لرحمن 
وج����الل �ملري للقم�سيون و�لتجارة« يف �س����ارع �حلكومة مقابل »�ستاندرد 

ت�ساترد بنك« حينها.
ويف �لع����ام 1952 ب����د�أ ن�س����اط �ملوؤ�س�سة، قب����ل �أن تتحول �إل����ى »موؤ�س�سة 
�مل����ري �لتجارية«؛ لرتك����ز �أن�سطتها على مو�د �لبن����اء و�لأدو�ت �ل�سحية 
و�خل�س����ب و�ل�سري�ميك و�حلديد و�لتي كانت ت�ست����ورد من دول �أوروبية 

مثل �إيطاليا وبريطانيا وحتى �لهند.
يف �خلم�سين����ات و�ل�ستين����ات، كان �لعم����ل وف����ق نظ����ام »�لقم�سي����ون« 

ا من جتار �لعمول����ة، مل يكن حينها يتم �سر�ء �لب�ساعة، فكان  خ�سو�سً
نف�����ص �لو�سيط، يتولى توزيع �لب�سائع للتجار مقابل عمولة، وكان عامل 
�لثقة هو �لأه����م يف هذه �لتجارة، مع غياب �أي دفوعات نقدية مقدمة، 
�إذ كان يت����م ��ست����الم �لب�ساعة م����ن دون مقابل م����ن �لفر�سة وتوزيعها 
عل����ى �لتجار، ثم يقوم �لو�لد باإر�سال �لأمو�ل �إلى جتار �لب�سرة، وهذه 

�لعملية قد ت�ستغرق �أ�سهًر�، وكان �لأمر برمته يتطلب ثقة عالية.
ويف �ل�ستينات و�ل�سبعينات، كان �لن�ساط يف جمال �أنابيب �ملاء �لنحا�ص 
�أو »�لكلفنايز«، ومع دخول �لتلفزيونات و�نت�سار �لهو�ئيات �رتفع ن�ساط 

�لأنابيب �لتي تثبت عليها هو�ئيات للتقاط �إ�سار�ت �لتلفزيون.
كم����ا كان هن����اك ن�س����اط �لب����الط، و�أتذك����ر �أن �لو�لد �أدخل ع����دًد� من 
�ملنتجات للبحرين مث����ل »�ملوز�ييك« �لياب����اين و�ل�سري�ميك �لإيطايل. 
ا يف �إيطاليا و�لدول  وما مييز و�لدي ح�سوره باملعار�ص �لعاملية خ�سو�سً
�لأوروبي����ة، وهو م����ا �ساعده على جلب منتجات جدي����دة �إلى �ل�سوق. يف 
����ا، لكن �لطفرة يف  �خلم�سين����ات و�ل�ستين����ات كانت �ل�سوق �سعيفة ن�سبيًّ

جمال �لبناء بد�أت ب�سكل لفت يف �ل�سبعينات من �لقرن �ملا�سي.
و�أول تو�سع����ة مت فيه����ا تغي����ري �ملكتب �لق����دمي يف �س����ارع �حلكومة، بفتح 
مكت����ب ثان بالقرب م����ن بوخما�����ص يف بد�ية �ل�ستين����ات، وكانت هناك 
خم����ازن، وفتحنا فرًعا يف �سارع �لق�سر �لقدمي، ويف �لعام 1976 د�سّنا 

�أول معر�ص على �سارع �سرتة، ول يز�ل موجوًد� �إلى يومنا هذ�.

وع����ن �أ�سو�ق �ملنتزه يقول �ملري: كان عدد حم����الت �ل�سوبرماركت قليل 
يف �ل�س����وق، ويوج����د نق�ص بها، ورغم �أن �ملحيط����ني بو�لدي مل ي�سجعوه 
على �لدخول يف جمال �لأغذية �أو �لأن�سطة �جلديدة، بل بالعك�ص كانو� 
ا �أن هناك من دخل جمال �ل�سوبرماركت  يحذرونه من �لف�سل؛ خ�سو�سً

وخرج من �ل�سوق، �إل �أن طموحه كان كبرًي� ويت�سم بالإ�سر�ر.
و�أتذك����ر �أن هنا جر�أة �لو�لد يف �لتج����ارة، فحينما كان ي�سارك يف �أحد 
�ملعار�����ص باإيطاليا، جلب �سحنة كبرية من �لب����الط ومالأ بها �ملخازن. 
يف �لعام 1984 �فتتح �أول فرع للمنتزه باملحرق، وهو موجود �إلى �ليوم، 
وحر�سنا �أن يكون �ل�سوبرماركت متكاماًل مع معظم �ملنتجات �ملطلوبة.
كان����ت قدرتنا على ��ستري�د م����و�د �لبناء يف �ملجموع����ة قوية قبل بد�ية 

»�ملنت����زه«، وبحك����م عالقتنا �لتجاري����ة �لو��سعة و�ل�سبك����ة �لتي منتلكها 
�سرًقا من �إندوني�سيا وماليزي����ا و�لهند و�سنغافورة �إلى �لغرب يف �أملانيا 
وبريطاني����ا و�إيطاليا، متكنا من جلب �سل����ع غذ�ئية من �خلارج، وبيعها 

باأ�سعار تناف�سية.
و�أتذك����ر �أن در��س����ة �إن�س����اء �سوبرمارك����ت »�ملنت����زه« ��ستم����رت قر�ب����ة 
�سنتني قبل �لفتت����اح، وقمنا بالت�سال ب�س����ركات عاملية للح�سول على 
�ملنتج����ات، حتى �أن بع�ص منتج����ات �لأحذية كنا جنلبه����ا من �لوليات 
�ملتح����دة �لأمريكية. وح�سبما �أذك����ر، كنا �أول من ي�ستخدم �لبيع بامل�سح 

�لإلكرتوين »�لباركود« من خالل فرع »�ملنتزه« يف �حلورة.

كنا أول من اس��تخدم البيع بالمس��ح اإللكتروني »الباركود« من 

خالل فرع »المنتزه« في الحورة
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بدر مراد
تطويع عمى األلوان لمشروع طيران

يؤم���ن بتحوي���ل أي عائ���ق يواجه���ه إلى داف���ع، ويرفض االستس���الم والتخ���اذل، إذ تمكن م���ن تحويل 
العقبات التي واجهته في مشاوير حياته إلى نجاح منقطع النظير، فحظي بتكريم محلي وعالمي. 
وتم تكريمه من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حينما فاز 
بجائ���زة البحرين لريادة األعمال للعام 2017 بفئة المؤسس���ات الوطنية ذات الطابع الدولي، كما دخل 
موس���وعة غينيس لألرقام القياس���ية كصاحب أكبر تش���كيلة متنوعة من مجس���مات الطائرات في 

العالم التي تمتاز بفخامتها وروعتها في العام 2000.

�سخ�سي����ة فريدة وع�سامية ��ستطاعت بن����اء نف�سها وحتقيق �لنجاح، ورفع 
��س����م �لبحرين يف �ملحافل �لعاملية، ع����رب حتويل هو�يته �إلى م�سروع جتاري 
ناج����ح على جميع �لأ�سعدة. �إنه خبري �لطائ����ر�ت �لتجارية وموؤ�س�ص �سركة 

بدر مودلز، بدر مر�د.
 

يحك����ي ع����ن طفولت����ه ورحل����ة عمل����ه قائاًل:�أم�سي����ت طفولت����ي يف �لظهر�ن 
باملنطق����ة �ل�سرقية، �ململكة �لعربية �ل�سعودي����ة، ودر�ست يف مد�ر�ص �خلرب 

حتى �أنهيت �ملرحلة �لثانوية؛ لأن و�لدي كان يعمل فيها �آنذ�ك.
منذ طفولتي تعلقت بالطري�ن؛ لأن منزل و�لدي كان يقع بالقرب من �ملطار 
يف منطق����ة �لظه����ر�ن، وجميع �لطائر�ت متر ف����وق �سمائنا، ولذ� منذ ذلك 

�حلني ع�سقت �لطائر�ت و�لطري�ن.

بع����د �أن �أنهيت در��سة �ملرحل����ة �لثانوية يف �ل�سعودية، ع����دت �إلى �لبحرين 
و�ن�سمم����ت للعمل ب�سرك����ة طري�ن �خلليج، وكن����ت �أرغب وقته����ا �أن �أ�سبح 
طي����اًر� �إل �أنهم �كت�سفو� بعد �إجر�ء �لفحو�س����ات �لطبية �أنني م�ساب منذ 
�ل����ولدة بعمى �ألو�ن كلي ل ميكن عالجه، ولكن �لإد�رة يف �ل�سركة عر�ست 
عل����يَّ در��سة تخ�س�سات �أخرى؛ لأن مع����ديل �لدر��سي مرتفع. ولأن حلمي 
من����ذ �لطفول����ة �أ�سبح����ت ل �أ�ستطيع حتقيقه �سلم����ت �أمري �إل����ى �هلل؛ لأنه 
لي�����ص هناك ع����الج.. مل �أياأ�ص رغم �أنني حزنت كث����رًي�، فعندما جل�ست مع 
�مل�سوؤولني باإد�رة ط����ري�ن �خلليج، عر�سو� علي در��سة تخ�س�ص جديد هو 

عل����وم �إد�رة �لف�ساء و�لطري�ن، وبذلك �ساأكون عملًيا قريًبا من �لطائر�ت. 
قبلت عر�سهم بدر��سة تخ�س�ص بكالوري�ص علوم �إد�رة �لف�ساء و�لطري�ن، 
و�بتعث����وين �إلى �لوليات �ملتحدة �لأمريكي����ة ملدة 4 �سنو�ت يف ولية فلوريد� 
�لأمريكي����ة، ونظ����ًر� لأن معديل �لدر��س����ي �جلامعي مرتفع، كم����ا �أ�سلفت، 
وب�سب����ب ولع����ي و�سغفي بالط����ري�ن، �نخرط����ت يف �لدر��س����ة وح�سلت على 

�سهادة �ملاج�ستري.

ويقول عن رحلة �لعمل يف »طري�ن �خلليج«: عملت يف �ل�سركة ملدة 30 عاما 
يف د�ئ����رة �لتخطيط �لإ�سرت�تيجي، وكان����ت �أجمل 30 عاًما ق�سيتها بالعمل 
فيها، �إذ كنت م�سوؤول عن �لدر��سات �لكبرية ل�سر�ء وبيع �لطائر�ت، وكنت 
د�ئًما مقرًبا من �أي رئي�ص تنفيذي؛ لأنه ي�ستخدمني كقامو�ص ب�سري ملعرفة 
جمي����ع �أن����و�ع �لطائر�ت و�أد�ئها، ول����ذ� عند حديثهم عن �س����ر�ء �أي طائرة 

وقبل بدء �أي در��سة ي�ساألوين عن مو��سفاتها.
ل����دى تاأ�سي�����ص �سركة »بدر مودل����ز« كنت بحاجة �إلى 20 �أل����ف دينار لتمويل 
�مل�س����روع يف بد�يت����ه، فدخل معي �سري����ك �سامت )هو م����ن ي�ساهم بتمويل 
�مل�سروع فقط( و�تفقنا عل����ى �لعمل وكانت �سر�كة قوية جًد� �إل �أنه تعر�ص 
حلادث �سيارة ودخل يف غيبوبة ملدة عام كامل، يف ذ�ت �ليوم �لذي و�سلت 
في����ه �لعمال����ة �لأجنبي����ة لل�سركة - قبل هب����وط طائرته����م ب�ساعتني - وقبل 

�حل�سول على �لتمويل منه.

بد�أت �لعمل لوحدي وكان �ساًقا؛ لأنني مل �أكن �أملك 
�لتموي����ل ل�سر�ء �ملعد�ت و�ملكائ����ن ودفع �لإيجار�ت، 
فاملبلغ �ل�سغري �لذي كن����ت �أملكه بد�أت �أعمل به يف 
�لأ�سهر �لأولى �إ�ساف����ة �إلى �لقرت��ص من �أهلي. ثم 
�سافرت �إلى �أمريكا للم�ساركة يف ذ�ت �ملعار�ص �لتي 
كن����ت �أ�سافر �إليها ل�س����ر�ء طائ����ر�ت ل�سركة طري�ن 
�خلليج قب����ل 10 �سنو�ت، وبعت جم�سمات �لطائر�ت 
ا �أنني كنت  مقدًم����ا مع خ�سم 50 % عليها، خ�سو�سً
�أع����رف �أن����و�ع جم�سم����ات �لطائر�ت �ملرغ����وب فيها 
ومتكنت من �حل�سول على طلبات ل�سر�ء جم�سمات 
طائر�ت خ����الل 3 �أيام تتجاوز ر�أ�ص �ملال �لذي كنت 

�أتوقع �حل�سول عليه من �ل�سريك �آنف �لذكر.
عندما �أ�سارك يف �أك����رب �ملعار�ص يف �أوروبا و�أمريكا 
�أرف����ع ��سم �لبحرين، وملدة 20 عاًما عرفوين ب� »بدر 
مر�د«، و�أنني من �لبحرين، ولي�ص �أمًر� �سهال �أن �أرفع 
��س����م ب����الدي يف �ملحافل �لدولي����ة، ويح�سر كثريون 
ا �أن  جناحي ل�س����ر�ء جم�سمات �لطائ����ر�ت خ�سو�سً

�ملعار�ص خم�س�سة لبيع �لطائر�ت �لكبرية.
ودخلت مو�سوعة غيني�ص لالأرقام �لقيا�سية ك�ساحب 
�أك����رب ت�سكيل����ة متنوع����ة م����ن جم�سم����ات �لطائر�ت 
يف �لع����امل متت����از بفخامته����ا وروعتها �لع����ام 2000. 
و�أعت����ز بعد نحو 20 عاًما عل����ى تاأ�سي�ص »بدر مودلز« 
�أن حكوم����ة �لبحرين �ملوق����رة كرمتني ممثلة يف ويل 
�لعهد �ساحب �ل�سم����و �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد 
�آل خليف����ة بجائ����زة �لبحرين لري����ادة �لأعمال للعام 
2017 بفئة �ملوؤ�س�سات �لوطنية ذ�ت �لطابع �لدويل.

دخلت موس��وعة غينيس لألرقام القياس��ية كصاحب أكبر تش��كيلة 

متنوعة من مجسمات الطائرات في العالم
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أحمد السلوم
حين يطغى عشق التجارة واألعمال على الهندسة والطب

لقاؤنا اليوم مع عاش���ق للتجارة منذ أن كان عمره 8 س���نوات. وفي س���نوات دراسته الجامعية بدأ 
أول مش���روع بس���جل رس���مي. كما كان حاضرا في جمعيات المؤسس���ات الصغيرة والمتوسطة 
ولجان غرفة تجارة وصناعة البحرين ألكثر من 8 سنوات. أّسس وترأس لجنة المقاهي والمطاعم 
في الغرفة، واليوم يدير 5 حاضنات أعمال تحت إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

إنه رجل األعمال الشاب أحمد صباح السلوم )عضو مجلس النواب حاليا(..

عن در��سته يتحدث �ل�سلوم: در�ست يف مدر�سة �ملتنبي بالق�سيبية ومدر�سة 
�لنعيم، وكنت من �أو�ئل طالب �لثانوية �لعامة تخ�س�ص فيزياء وريا�سيات. 
ح�سل����ت حينها عل����ى بعثة هند�س����ة كهربائية يف جامع����ة �لبحرين، وكانت 
درجات����ي عالية، ولكن منذ �ل�سغر مل �أج����د يف نف�سي رغبة مبثل هذ� �لنوع 
م����ن �لوظائف. كان����ت �لو�لدة تهتم بدر��ستنا، و�أخو�ت����ي جميعهن طبيبات 
و�أخي مهند�ص، وكانت تطمح لأن �أكون مثلهم �إذ �أدخلت يّف روح �لتفوق منذ 
�ل�سغر، وكنت �أ�ستطي����ع �حل�سول على بعثة طبية ب�سهولة، �إل �أنني �أقنعت 

�لو�لدة بالدخول يف تخ�س�ص جديد وهو �إد�رة نظم ومعلومات.
كان �أب����ي �سديًق����ا مقرًبا من رئي�����ص �لغرفة �سابقا علي ب����ن يو�سف فخرو، 
ومن����ذ �أن كان عم����ري 8 �سنو�ت كن����ت �أذهب مع �لو�لد ملح����ل فخرو، وكانا 
يتكلمان عن �ل�سفقات و�مل�س����اكل �لتجارية، وكنت �أركز معهما؛ لأين �أحب 
هذ� �لن����وع من �حلو�ر�ت، وكي����ف يقوم هذ� �لتاجر �لكب����ري )علي فخرو( 
باإيج����اد �حللول �ل�سائبة و�لقر�ر�ت �ل�سليمة ويحاول �أن يكون همزة و�سلة 

فعالة بني �لتجار و�أ�سحاب �لقر�ر.

بعد �أن �سار علي فخرو رئي�ًسا للغرفة، ذهبت معه يف جولته لغرفة �لأح�ساء 
و�لكوي����ت، كان عمري حينها حو�يل 12 �سنة. وعندما ذهبنا لغرفة �لكويت 

يف �ل�سنو�ت �حلالية كانت هناك �سورة لعلي فخرو وكنت �أقف بجانبه.
و�ل����دي مل يكن تاجًر� بل موظًفا حكوميًّا، فيما كان جدي و�أعمامي يعملون 
بالتج����ارة، كم����ا كان جدي لو�لدت����ي ميلك »بر�دة« و�أذهب ل����ه يوم �جلمعة 

و�أقوم بالبيع و��ستالم �لنقود.

عندما كنا نذهب لل�سعودية �أ�سرتي بع�ص �لأغر��ص من م�سرويف �خلا�ص 
و�أبيعها على �أخي و�أخو�تي حت����ى بالدين للت�سهيل عليهم، وكان لدي دفاتر 
للح�ساب����ات �أقوم فيه����ا بت�سجيل �أ�سمائهم و�أخذ تو�قيعه����م على�أنهم قامو� 
بال�س����ر�ء مثلم����ا �أر�ه يف مكات����ب �لتجار وكي����ف يتعامل �لتج����ار، فينده�ص 
�إخوت����ي من ذلك، كم����ا كنت �أحب �ألعب »�ملونوب����ويل« و�أجربهم على ذلك، 
وكانو� يكرهون �للعب معي؛ لأنني �أنهيها بال�ستيالء على جميع ما ميلكون.

 كان يج����ب �أن �أت����درب يف �إح����دى �ل�س����ركات، فاخ����رتت �سرك����ة �لبحري����ن 
ملطاح����ن �لدقيق، وكان حينها علي بن يو�سف فخرو رئي�ص جمل�ص �لإد�رة، 
ويف ذل����ك �لوقت كانو� يريدون �لنتقال من �ملعامالت �لعادية �إلى �لأجهزة 
و�لأنظمة �حلديثة، لذلك �خرتت �لتدرب فيها. كان من �ملفرت�ص �أن يكون 

�لتدري����ب �سهرين فق����ط ولكنني و��سلت ملدة عام تقريًب����ا. حولت �لدر��سة 
����ا كنت �أعمل يف �أحد �لأق�سام؛  م�س����اء و�لعمل �سباًحا يف �ملطاحن. �أ�سبوعيًّ

حتى �أ�ستطيع فهم كيفية �لعمل هناك.

�جتهت للمبيعات وفتحت خطوًطا لل�سركة للت�سدير للخارج. �أحببت �لعمل 
ا وعقلي����ات ر�ئعة، فلذل����ك �متزجت  يف �ل�سرك����ة، حي����ث ر�أيت فيه����ا فر�سً
�لتقني����ة و�ل�سب����اب و�لأم����ل مع �خلرب�ت �ملمت����ازة وح�سلت عل����ى دعم من 
جمل�����ص �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية و�ملوظفني، ولول دعمهم ملا و�سلت لهذه 
�لنتيج����ة، �إذ �إنني �تفقت م����ع جمموعة جتار يتعاملون م����ع �ل�سومال، ويف 
ذل����ك �لوقت �لتعام����الت هناك كانت �سعبة، وقمنا بعق����د �سفقة باأن نزود 
�لتج����ار بطحني ويبيعونه على جتار �ل�سوم����ال وي�ستوردون مقابله مو��سي، 
ويق����وم �لزب����ون �ل�سومايل بفت����ح �عتماد بالبن����ك حلفظ �حل����ق، كما بد�أ 
�لتاجر �ل�سومايل با�ستري�د �لعلف من �ل�سركة. كنت �أمثل �ل�سركة يف كثري 
من �ملعار�ص، وجهزنا ل�سفقات بحيث حتى لو مت تو�سعة �مل�سنع لل�سعفني 
ل����ن تكون هناك �أي م�سكل����ة، �إذ �إن �لأ�سو�ق جاه����زة وم�ستعدة للتوقيع. مل 
يكن هناك كميات طحني يف �مل�ستودعات فجاء �ت�سال من جمل�ص �لوزر�ء 
باإيق����اف �لت�سدير للخارج؛ ب�سبب بدء �أزمة طحني. ويف �ل�سنة �لتي عملت 
فيه����ا يف �سركة �ملطاح����ن كانت �ل�سن����ة �لوحيدة �لتي مل تاأخ����ذ فيها دعًما 

حكوميًّا منذ �فتتاحها.

من بعد جتربة �ملطاحن �جتهت لفتح �أول �سجل جتاري ر�سمي �لعام 1998 
لبي����ع �أجهزة �لهو�تف، بد�ية فت����ح �لأ�سو�ق، �إذ كان هناك �سوق و�عدة لها، 
وطل����ب كبري على �لهو�ت����ف، كنت حينها ل �أح�سل عل����ى م�سروف من �أول 
دخ����ويل للدر��س����ة �جلامعي����ة، حيث كان ل����دي بعثة وخم�س�����ص من وز�رة 
�لرتبي����ة و�لتعليم، كما كنت �أمار�ص بع�ص �لأعمال �لب�سيطة. وبد�أت حينها 
�مل�س����روع باملال �لذي وفرته منذ �أن كان عمري 15 �سنة، بعدها �جتهت �إلى 

�ل�ستثمار يف �ملطاعم و�ملقاهي.

ف��ي صغرنا كان إخوتي  يكره��ون لعب »المونوبولي« 

معي ألنني أنهيها باالستيالء على جميع ما يملكون
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عادل آل صفر
الطريق الكتساب الخبرة محفوف بالتضحيات

قاده ش���غفه بالتعليم إلى تأس���يس مجموعة أعمال ناجحة تضم محفظ���ة من األصول التعليمية 
البارزة، فهو أول من افتتح معهدا لتدريس الكمبيوتر في البحرين العام 1980، ومن بعدها أسس 
العدي���د م���ن المعاهد والمدارس التي كان لها األثر في القطاع التعليمي في المملكة والمنطقة، 

وآخرها مدرسة العاصمة في البحرين ودبي ويسعى للتوسع الخليجي.

بد�أ رجل �لأعمال عادل �آل �سفر جتربته �لتجارية منذ �ل�سابعة، من خالل 
بي����ع بع�����ص �ملاأكولت بني �أزق����ة �ملنامة على �سندوق خ�سب����ي متو��سع، قبل 
�أن ي�س����ق طريق����ه نحو �لنجاح مبتدًئا من نقطة �ل�سف����ر. ويرت�أ�ص �آل �سفر 
بع����د عقود طويلة من �لعم����ل �ل�ساق و�ملتو��سل وطم����وح جامح يناهز عنان 
�ل�سم����اء، جمل�ص �إد�رة جمموعة ر�ئدة ت�س����م �أكرث من 30 فرًعا و�سركة يف 

خمتلف �لخت�سا�سات. 
 

بع����د تخرج����ه م����ن �جلامعه يتح����دث عن ب����دء حيات����ه �ملهنية قائ����اًل: بعد 
ح�س����ويل على �سه����ادة كلية �خلليج عمل����ت يف موؤ�س�سة �ت�س����الت خليجية 
بالبحرين، وكان �أول ر�تب يل 700 دينار يف �لعام 1975، وكان يعترب عالًيا 
حينه����ا. عملت لنحو �سنة ون�سف بعدها طلبت من �ل�سركة �لتي كانت تتبع 
وز�رة �لإع����الم �لذهاب �إل����ى بريطانيا لإكمال �لدر��س����ة �جلامعية مبجال 
�لكمبيوت����ر. وبعد 3 �سن����و�ت من �لدر��س����ة، رجعت للوط����ن للعمل يف نف�ص 
�ملوؤ�س�س����ة �لتي �بتعثتن����ي �خت�سا�سي كمبيوتر، وعل����ى �لرغم من �أن ر�تبي 
� �إل �أن �لوظيفة مل تكن  �رتفع �إلى 1500 دينار �سهريًّا وهو ر�تب مرتفع جدًّ
����ا وعلميًّا، وعليه، طلبت  ذ�ت م����ردود �إيجابي لكت�ساب مزيد �خلربة مهنيًّ
م����ن وزير �لإعالم حينها طارق �ملوؤي����د )رحمه �هلل( �ملو�فقة على �لتحاقي 
ب�سرك����ة طري�ن �خلليج؛ ملا لها من مردود جي����د يف �كت�ساب خربة مبا�سرة 
يف تخ�س�سي �ملهني وهو جمال �لكمبيوتر، وبالفعل متت �ملو�فقة و�لتحقت 
بالناقل����ة �لوطنية م�ساعد مدير ق�س����م �لكمبيوتر. �نده�����ص �لأ�سدقاء لأن 
����ا بدًل من 1500 دينار  �لر�ت����ب يف �لوظيفة �جلديدة كان 500 دينار �سهريًّ
يف �ل�سركة �ل�سابقة، �إل �أن هديف لي�ص ماديًّا، �إمنا �لفر�سة �لذهبية للتعلم 
و�كت�س����اب �ملزيد من �خل����ربة وبناء �لذ�ت �لذي ل يق����در بثمن، ومثل هذ� 

�لقر�ر �ل�سعب من �أف�سل �لقر�ر�ت �لتي �تخذتها يف حياتي.

عندم����ا كن����ت يف ط����ري�ن �خلليج، وبع����د فرتة �نته����اء �ل����دو�م �لر�سمي يف 
�لو�ح����دة ظه����ًر�، مل يكن هن����اك عمل �أقوم ب����ه و�أقدمه لنف�س����ي وللمجتمع 
،ف�سع����رت مبلل �سديد. بع�ص �لإخو�ن يطلبون من����ي �أن �أعلمهم �لكمبيوتر، 
فج����اءت فك����رة �إن�ساء معه����د لتعليم �لكمبيوت����ر. كنت ل �أمتل����ك ر�أ�ص �ملال 
�ل����كايف ل�سر�ء �لأث����اث وجتهيز �مل����كان �ملطلوب، وهلل �حلم����د، كان و�لدي 
)رحمه �هلل( من �لأ�سخا�ص �لذين دعموين من �لطفولة حتى بد�أت حياتي 
�لتجاري����ة، �إذ �أقر�سن����ي مبلغ �ألفي دينار لبدء م�س����روع �ملعهد �لذي �أعجب 

ب����ه؛ ملا له من دور يف خدمة �ملجتمع. وبالفعل ب����د�أت يف �لثمانينات �إن�ساءه 
بعد �حل�سول على مو�فق����ة �سرطة طري�ن �خلليج ومت ترخي�سه من وز�رة 
�لرتبي����ة و�لتعليم علي ي����د وزير �لرتبي����ة و�لتعليم �آن����ذ�ك، �ملرحوم �ل�سيخ 

عبد�لعزيز �آل خليفة، وكان �أول ترخي�ص ي�سدر لتعليم �لكمبيوتر.

بعده����ا ق����ررت �لتفرغ للعمل �حل����ر متاًما وتركت »ط����ري�ن �خلليج« بعد �أن 
كن����ت م�سوؤوًل ع����ن قر�بة 300 موظ����ف معظمهم يف حينه����ا �أجانب. هناك 
بع�ص �لأ�سباب �لأخرى ترك �لعمل بال�سركة، ومنها تف�سيل �لأجنبي �آنذ�ك 
عل����ى �ملو�طن، مبنحه �متياز�ت عديدة كال�سكن و�ل�سيارة و�لتعليم �ملجاين 
لأبنائ����ه، ف����كان من غري �ملنطق����ي �أن �أكون م�سوؤوًل ع����ن �ملوظفني �لأجانب 
و�أو�ج����ه خماطر �لإد�رة على مد�ر �ل�ساع����ة نظًر� لأهمية �أنظمة �لكمبيوتر 
يف �حلرك����ة �جلوي����ة لل�سركة، يف ح����ني يح�سل �لأجانب عل����ى �أجور ومز�يا 
�أف�سل مني �لبحريني، وبالفعل قّررت تقدمي ��ستقالتي بد�أت فوًر� بالتفكري 
يف تاأ�سي�����ص �سركة كمبيوتر لبيع �لأجهزة، فاأ�س�سنا تلك �ل�سركة و�أخرى يف 
جمال بر�م����ج �لكمبيوتر، يف وقت بد�أت �أجه����زة �لكمبيوتر تغزو �لأ�سو�ق، 
وح�سلن����ا عل����ى وكالت عاملي����ة و�أ�سبحت �سرك����ة بيع �لكمبيوت����ر من �أقوى 
�ل�س����ركات �لعاملة يف جم����ال �حلا�سبات �ل�سخ�سي����ة بالبحرين. ��ستطعنا 
يف ف����رتة وجيزة ت�سميم وبرجم����ة �لعديد من �أنظمة �لكمبيوتر مثل بر�مج 
�لإد�رة �لعام����ة للم����رور وبر�م����ج �إد�رة �لهج����رة و�جل����و�ز�ت و�لعدي����د من 
�لرب�م����ج �لأخ����رى يف نهاية �لثمانينات، وكان ل����دي مربجمون وخرب�ء من 

بريطانيا وهولند� ودول �أوروبية �أخرى.
 تو�سعن����ا من خالل �فتتاح فرع معهد لتعليم �لكمبيوتر يف دبي �لعام 1992، 
كما �أ�س�سنا معهد �لبحرين للتكنولوجيا �لتابع �سابًقا لبنك �لبحرين للتنمية 

يف �لت�سعينات.

بعدذل����ك بد�أن����ا تاأ�سي�ص مدر�س����ة »�لعا�سمة« يف �لبحري����ن يف 2014 و�لتي 
تق����دم �ملنهج �لربيطاين، ثم د�سّنا فرًعا للمدر�سة يف دبي، و�حلمد هلل هي 
من �ملد�ر�ص �لناجح����ة يف �لبحرين ودبي، وتدر�ص وفق �لنظام �لربيطاين 

مع مدر�سني وطاقم �إد�ري بريطاين ومتنح �سهاد�ت معتمدة.

تركت العمل بس��بب تفضي��ل األجنبي على المواطن 

بمنحه امتيازات عديدة
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عادل حميد
بين أضابير األعمال ودهاليز البرلمان

امتزج اسمه بين أسماء رجال األعمال المعروفين ونواب البرلمان، حيث فاز في االنتخابات 
النيابي���ة 2014 ممثًلا عن الدائ���رة )3( بمحافظة العاصمة في الجول���ة الثانية بعدد أصوات 
%. شغل عضوية لجنة الشؤون المالية واالقتصادية، وعضوية  بلغت 394 وبنس���بة 65.02 
اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق اإلنس���ان في مجلس النواب، وهو مالك ورئيس 

مجلس إدارة شركة »أمفا« القابضة، إنه النائب السابق عادل حميد.

يحك����ي لن����ا عن بد�ي����ات حياته بقوله: ول����دت يف قرية جدحف�����ص، در�ست 
�ملرحلتني �لبتد�ئية و�لإعد�دية يف مدر�سة جدحف�ص، و�لثانوية يف مدر�سة 
�ملنامة، و�ملرحلة �جلامعية كانت خارج �لبحرين. يف بد�ية در��سة �جلامعة 
يف �لثمانين����ات ذهب����ت �إلى �لهند، ولكن �لبيئة هن����اك مل تنا�سبني، �إذ �إننا 
معت����ادون يف �لبحري����ن عل����ى �لنظام، لذ� بقي����ت �سهوًر� مع����دودة يف �لهند 
و�نتقل����ت للدر��سة يف بريطانيا، وبقيت هن����اك نحو 3 �سنو�ت يف تخ�س�ص 
�إد�رة �لأعمال. بعد �لتخرج عدت �إلى �أر�ص �لوطن و�لتحقت بكلية �خلليج 
�ل�سناعي����ة �لت����ي كانت موج����ودة �آن����ذ�ك يف منطقة مدين����ة عي�سى، حيث 

با�سرت در��سة دور�ت ريادة �لأعمال م�ساًء.
بع����د �لتخرج تزوج����ت مبكر� ولحظت حينه����ا �أن �حلي����اة �أ�سبحت عائلية 
وز�دت فيها �مل�سوؤولية، فبا�سرت �لعمل �لتجاري، �إذ بد�أت بر�أ�ص مال �سغري 
مب�ساع����دة من �لو�لد، فد�سنت �سركة مق����اولت يف �لعام 1986 تقريبا، �إذ 
كن����ت �أق����وم باإن�ساء من����ازل ومبان �سغ����رية �أق�ساه����ا 6 �أدو�ر و�أبيعها، ويف 

�لوقت نف�سه عملت يف جمال �سر�ء وبيع �ل�سيار�ت.
 

وع����ل �سركة »�أمفا« ي�سيف: بد�أن����ا يف �لعام 2013، حيث كنا ن�سبو لتطوير 
�سركتنا �لقدمي����ة »�لفردو�ص« )paradise(، ولك����ن لل�سركة معزة خا�سة، 
فقررت �فتتاح �سركة �أخرى، وتبلورت لدي فكرة �أن �أقوم بت�سميتها باأ�سماء 
�أبنائ����ي وبنات����ي، فاجتمعت معه����م و�أخربتهم بذل����ك و�أعجبته����م �لفكرة، 
»AMFA« �أي ع����ادل حمم����د فاطم����ة �أم����اين، وه����ي �حل����روف �لأولى لكل 
منه����م. وكون جم����ال �ل�سركة )�لأبر�ج( �سيكون خمتلف����ا عن �لأعمال �لتي 
قم����ت بها �سابق����ا، وهي �لبيوت و�لعمار�ت �ل�سغرية بح����د �أق�سى 6 �أدو�ر، 
�أجرينا در��سة لل�سوق، ولحظنا �أن �حلركة �لقت�سادية بحاجة لهذ� �لنوع 
م����ن �لن�ساط وقررنا �لتجربة و�لبدء بربج »�أمفا 1«، �إذ قمنا ب�سر�ء �لأر�ص 
يف �جلف����ري، ومت ت�سوي����ق �مل�سروع بكل ب�ساطة لأ�سباب ع����دة �أهمها �ل�سمعة 
�لطيب����ة ملا حققن����اه يف �سركتنا �لأولى. بع����د جناح �مل�س����روع وت�سويقه بكل 
�سهولة يف مدة ب�سيط����ة دخلنا يف برج »�أمفا 2«، وعمليا كانت �لأمور بنف�ص 
�سهول����ة �لربج �لأول لنف�ص �لأ�سباب، وبعده����ا �نتقلنا لربج »�أمفا 3«، و�لآن 

نبحث عن �أر�ص منا�سبة لإن�ساء »�أمفا 4«.
 

 كم����ا كان لع����امل �ل�سيا�سة و�لربمل����ان ن�سيٌب من حديث����ه، �إذ قال: يف �لعام 
1988 �نتقلت من جدحف�ص �إلى �ل�سناب�ص، ومنذ ذلك �لوقت و�أنا يف عالقة 

جي����دة باأه����ايل �ملنطقة �سو�ء يف �مل�سج����د �أو �ملنا�سبات �لأخ����رى، �إذ د�ئما 
�أك����ون معهم. لحظنا �أن �لأدو�ر �ل�سابق����ة للربملان مل تفد �ملو�طنني كثري�، 

حي����ث �إنها كانت �سيا�سية �أكرث منها خدمي����ة، و�ملنطقة كانت تفتقر للكثري 
من �خلدم����ات مثل �لبنية �لتحتي����ة و�ل�سو�رع و�لتوظيف وبي����وت �لإ�سكان. 
بع�����ص �لإخو�ن قالو� يل �إن ثقة �لنا�ص بك كبرية وعائلتكم معروفة و�لو�لد 
كان على تو��سل مع �لنا�ص د�ئما، ويحاول م�ساعدتهم وعلى عالقات جيدة 
بالقي����ادة، و�قرتحو� عليَّ �أن �أكون على �ملنه����ج نف�سه، و�أخو�ص �لنتخابات 
�لنيابية. كنت م�سغول بالأعمال �حل����رة و�لتجارة وقررت در��سة �ملو�سوع، 
وقل����ت �إذ� دخلت �لربمل����ان، ف�ساأهتم بالأمور �لت����ي مل يعملها �لنو�ب �لذين 
�سبق����وين وخدم����ة �أه����ايل �ملنطق����ة؛ لأنهم ه����م م����ن �سيو�سل����وين لكر�سي 
�لربملان. وبقي مو�س����وع تر�سحي حتى �آخر يوم للت�سجيل، �إذ قمت بدر��سة 
وق����ر�ءة �لو�سع جيد�، وقل����ت �إذ� كانت هناك مناف�س����ة، فلن �أتر�سح؛ حتى 
ل يك����ون هن����اك �ختالف. كان �نته����اء �لت�سجيل يف �لثامن����ة م�ساء وقدمت 
�أور�ق����ي يف �ل�سابعة و�لرب����ع، وعلى �لرغم من �أنني كن����ت يف منطقة لديها 
بع�ص �لتحفظات على �لنتخابات، �إل �أن عالقاتي جيدة مع �لأهايل، وهم 

يثقون بي، فدعموين و�أو�سلوين لكر�سي �لربملان.
 

 و�ختت����م عادل حميد حديثه قائاًل: �أنا �سد �ل�سر�ئب، �لدولة فعال بحاجة 
لبع�����ص �ملد�خيل، ولكن ل ميكن �أن تاأخذ �سر�ئب من دون تطور، �أنا تاجر 
ول����دي �إي����ر�د�ت لو �أخذت �لدول����ة �سر�ئب مني ل مانع ل����دي؛ لأين �ساأدفع 
م����ن �لأرباح ولن يوؤثر ذل����ك علي، ولكن �مل�ستهلك �سالح ذو حدين، فعندما 
يت����م فر�ص �ل�سر�ئب عل����ى �ل�سلع، فالتاج����ر بذكائه لن يخ�س����ر �أي �سيء، 
و�سيحوله����ا عل����ى �مل�ستهل����ك، وبهذ� �لو�س����ع �سينفر، ولن ي�س����رتي حاجته، 
و�سيك����ون هناك ك�س����اد، حيث �إنها عملي����ات مرت�بطة م����ع بع�سها �لبع�ص، 
ويجب �أن تكون هناك در��سات قبل �لتطبيق، �لبحرين بحاجة للرتيث قبل 
تطبيق مثل هذه �لأم����ور، �إن �عتمادنا على �لنفط ب�سورة كبرية و�لعتماد 
�لثاين على �لعمل �لتج����اري، وهذ� بحاجة لدر��سات د�ئما قبل �لتطبيق �أو 
�لتاأجي����ل، و�سخ�سيا متنيت تاأجيل �ل�سريبة حتى ل توؤثر على �لقت�ساد �أو 

ت�سبب عزوف �لنا�ص عن �لبناء و�لتجارة وغريها من �أمور.

تزوج��ت مبك��را وأصبح��ت الحي��اة عائلي��ة وزادت فيها 

المسؤولية فباشرت العمل التجاري
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ب���دأ رج���ل األعم���ال جمي���ل الغن���اة، 
المقاولي���ن  أكب���ر  م���ن  يع���د  ال���ذي 
ف���ي البحري���ن، حديثه عن مس���يرته 
العملية الش���اقة التي كان عنوانها 

الصبر والرضا.
ورغم ش���ظف العيش، ظ���ل الغناة 
ال تفارق���ه االبتس���امة والتف���اؤل بم���ا 
حظ���ي ب���ه ف���ي مس���يرته المهنية 
وال  عاًم���ا،  األربعي���ن  ناه���زت  الت���ي 
يخف���ي امتنان���ه وش���كره لكثيري���ن 
ممن ساعدوه؛ ليدشن قصة نجاحه 
ف���ي األعم���ال من الصف���ر، ومن دون 
الك���د  س���وى  يذك���ر،  م���ال  رأس  أي 

والمثابرة.

25 مارس 2018

جميل الغناة
أكبر المقاولين العصاميين بالبحرين بدأ “نجيجيرا”

يجب أن يكون للشخص قيم 

يسير عليها في عمله

ل ي�سعر �لغناة باأي حرج يف �حلديث عن بد�ياته �ملهنية �ملتو��سعة، فعندما 
عم����ل يف مزرع����ة ��ستاأجرها و�لده للك�س����ب منها، قام بحل����ب �لبقر وجمع 
روثها؛ ليبيعه �سم����اد� يف �سبعينات �لقرن �ملا�سي، ومما كان يجمعه متكن 
من ��ستخر�ج رخ�سة قيادة و�سر�ء �أول �سيارة له، كانت �لأولى يف منطقته 

)�لزجن(.
ث����م عرج بنا �لغناة للحديث ع����ن �أول مهنة مار�سها وهي �لنجارة يف �إحدى 
موؤ�س�س����ات �ملقاولت، �إذ كان ل يتج����اوز ر�تبه يف منت�سف �ل�سبعينات 150 
دين����ار�، لك����ن �سغفه بتعلم حرف����ة جدي����دة كان د�فعا له؛ ليتعل����م �ل�سباكة 
و�لأعم����ال �مليكانيكية وغريها، مما �أهله بالت����درج ليكون مديًر� للموؤ�س�سة، 
قب����ل �أن يبد�أ يف تاأ�سي�����ص �سركته �خلا�سة منت�س����ف �لثمانينات وي�سرع يف 
م�س����رية �ساقة تخللها �إخفاقات لعل م����ن �أهمها ��سطر�ره لبيع منزله بثمن 

بخ�ص؛ لكي ي�سدد للد�ئنني جزء� من �لتز�ماته.
وير�أ�����ص �لغناة حالًيا جمل�ص �إد�رة جمموعة ت�سم 20 �سركة و1200 عامل، 
وه����ي جمموعة �لغن����اة، وت�سم �أي�س����ا م�سانع و�سركات مق����اولت و�أملنيوم 

وديكور وغريها.

عن �ملهنة �لأولى يتحدث جميل قائاًل: كنت جناًر� يف �لعام 1976. ح�سلت 
عل����ى ه����ذه �لوظيفة وعمري 20 عاًم����ا تقريًبا، �إذ كن����ت �أجل�ص بالقرب من 
م�سج����د �ل�سبور بالزجن، وجاء �سخ�ص لبناين يدع����ى �أبو�إليا�ص ي�ساأل عما 
�إذ� كان �أح����د يري����د �لعمل جن����اًر�، فاأجبته و�أبديت رغبت����ي، وكان �ساحب 
�سركة »كونفاب« علي �ل�سيخ من �ملحرق، و�أذكر �أنه �ساألني: »هل �أنت جنار 
�أو جنيج����ري؟«، �أي هل ت�ستطيع �لقيام باأعمال �لنجارة فعال، و�أجبته بثقة: 

نعم، وبد�أت مبا�سرة �لعمل حينها بر�تب 150 دينار� �سهرًيا.
كن����ت �أتعل����م با�ستمر�ر �أم����ور� جديدة، تعلم����ت �ل�سباك����ة وتركيب �لبالط، 
وحت����ى �أعمال �مليكانيكا. �ل�سركة �لت����ي كنت �أعمل بها كانت تقوم ب�سناعة 
�ملكات����ب و�ملن����ازل �خل�سبية �ملتنقلة، وه����ذه �ملهار�ت �ساعدتن����ي يف �إجناز 
معظ����م �لأعمال �ملطلوبة، وقادتني للرتق����ي، فاأ�سبحت م�سرفا على �لعمل، 

بعدها عر�ص عَلي �ساحب �ل�سركة �أن �أكون مديًر�.
 

�أم����ا عن �سعوبات �لبد�ية فيقول: �لطريق لي�ص معبًد� بالورود د�ئًما، ولكن 
�ل�سرب يجعلن����ا نتقدم يف �لعمل، و�أكرث مرحلة مف�سلية مرت بحياتي حني 

عاني����ت من تعرث م����ايل �سديد؛ ب�سبب ع����دم ت�سلم بع�����ص م�ستحقاتي �أيام 
ح����رب �خلليج �لأولى، مما �أدى لنق�����ص يف �ل�سيولة، ��سطررت على �إثرها 
لبيع من����زيل يف �لثمانينات مببلغ 52 �ألف دينار، كنت �أريد �أي مبلغ لأ�سدد 
للد�ئن����ني �أمو�لهم، رغ����م �أنني كنت �أ�ستطيع �ملماطلة وع����دم �لت�سديد كما 
ق����د يفعل �لبع�ص، لكنن����ي ل �أ�ستطيع �لنوم وهناك م����ن يطالبني بدين ول 

�أ�ستطيع ت�سديده له.
ويج����ب �أن يكون لل�سخ�����ص قيم ي�سري عليها يف عمله، وهذه ق�سة �ستلخ�ص 
م����ا �أود �أن �أقوله. فبعد �أن تو�سعت يف جم����ال �لعمل، كنُت �أبني �مل�سروعات 
�لعقارية، وكانت هناك عمارة يف �جلفري معرو�سة للبيع، وحني ذهب �بني 
لزب����ون عر�ص �ل�س����ر�ء مت �لتفاق بعد �أن متت معاين����ة �ملبنى على دفع 4.2 

مليون دينار. �ت�سل بي �بني، و�أبديت مو�فقتي على �لعر�ص.
بعده����ا بقلي����ل �ت�سل �سخ�ص �آخ����ر �أعرفه وعر�ص عَلي للمبن����ى نف�سه 4.5 
ملي����ون دينار �أي �أكرث بنحو 300 �ألف دينار لكنني �أبلغته �أنني �أعطيت كلمة 
ل�سخ�����ص �آخ����ر ول ميكنني �لرت�جع عنه����ا. هنا قال يل �بن����ي ملاذ� ترف�ص 
�لعر�����ص �لأف�سل و�أن����ت مل تبع بعد؟ �أخربت����ه �أن �للت����ز�م بالكلمة و�لوعد 
يعط����ي �سمع����ة للرجل وعلى �ل�سخ�����ص �أل يتنازل عن قيم����ه يف �لعمل مهما 

كانت �ملغريات.
وعدد �ل�س����ركات �ملن�سوية حتت �سركتي حالًي����ا 30 �سركة تقريبا، و�حلمد 
هلل فالعمل تو�سع. يف بع�ص �لأحيان ُتفتح لك �لفر�ص. مثال كان هناك رجل 
�أعرفه لدي����ه ور�سة حد�دة، ولظروف مالية قاه����رة عر�ص موؤ�س�سته للبيع، 
كن����ت �أ�ساع����ده يف �لبد�ية ب�س����كل طوعي، ثم علمت بطريق����ة غري مبا�سرة 
�أن����ه عر�ص بي����ع �ملوؤ�س�سة بثمن بخ�ص ل يتع����دى 10 �آلف دينار بينما ديونه 
تف����وق 17 �ألف دينار، فات�سلت به معاتبا، وقلت له موؤ�س�ستك قيمتها تعادل 
40 �أل����ف ملاذ� تبيعها بثمن بخ�ص؟ وعر�ست عليه �سر�ءها، ولالأمانة بالغت 

يف �ل�سعر قليال لكي �أ�ساع����ده، وقمت ب�سر�ئها و�سد�د �ملديونيات �ل�سابقة، 
و�لآن تل����ك �لور�س����ة تعمل وقم����ت بتو�سعتها وه����ي تقوم ب�سناع����ة �لأبو�ب 

وخمتلف منتجات �حلد�دة �لتي نحتاجها بال�سركة.
قمت كذلك بتاأ�سي�ص �سركة لالأملنيوم، ونقوم حالًيا بالرتتيب لإن�ساء م�سنع 
لطالء �أو خط �أنودة �لأملنيوم، ويوجد لدينا م�ساهمة يف �سركة عقارية وهي 
»هاو�����ص مي«، و�سركة »د�ر« للتطوير و�سركة للديكور وغريها من �ل�سركات 

و�ملوؤ�س�سات، حتى �أننا دخلنا يف جمال �ملطاعم �أخري�.
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طالل المناعي
وكيل سيارات مخضرم بالخليج

ي���رى أن الس���معة أهم من المال، وفي ح���ال وجدت ضرورة لالختيار بينهما، فإنه يختار الس���معة خصوًصا في مجال األعمال. 
كم���ا يؤم���ن بضرورة أخذ المش���ورة من الوالدين وم���ن ذوي الخبرة والحكمة، ومثله في ذلك »ما خاب من استش���ار«، هذا ما 
تعلمه من والديه منذ نشأته، ويسعى نقله إلى أبنائه. استثمر شغفه وحبه لسيارات أوبل؛ للحصول على وكالتها، وينال 
منها أعلى الجوائز والتقدير. »البالد« التقت رجل األعمال المؤس���س والرئيس التنفيذي لش���ركة المناعي للمشاريع، المدير 

التنفيذي للمناعي لخدمات السيارات، المدير التنفيذي للمناعي للسيارات، طالل محمد المناعي.

يق���ول �ملناع���ي: ح�سل���ت عل���ى دبلوم���ا �إد�رة �أعم���ال من كلي���ة �خلليج 
»بوليتكنك« مبرتبة �ل�سرف درجة �لمتياز، وو��سلت در��سة بكالوريو�ص 
���ا بامتياز مع مرتبة  �إد�رة �لأعم���ال يف جامعة �لبحرين، وتخرجت �أي�سً
�ل�سرف. و�أثناء در��ستي باجلامعة مثلت �لكلية يف برنامج �لز�ئر �لدويل 
�ل���ذي نظمت���ه وكالة �لإع���الم �لأمريكية، ث���م بعد �لتخرج مثل���ت �لكلية 

بامل�ساركة يف �ملوؤمتر �لعلمي �لدويل يف لندن.

ث���م طلب مني و�ل���دي �إد�رة �إحدى �سركاته، وه���ي موؤ�س�سة »يونيفر�سال 
�نرتبر�ي�س���ز« بعد ��ستكم���ال �لدر��سة لتطويرها وحتديثه���ا، فا�ستاأذنته 
لأخذ فرتة تدريبية ل�سقل مهار�تي �ملالية و�ملحا�سبية، و�ن�سممت للعمل 
مدققا ح�سابات ب�سركة »�آرن�ست �آند يونغ« مبقرها �لإقليمي يف �لبحرين 
مل���دة ع���ام كام���ل، �ساركت خالله���ا يف تدقي���ق �حل�ساب���ات �ملالية لأكرث 
م���ن 25 موؤ�س�سة خا�سة وحكومي���ة. بعدها �ن�سممت للعم���ل يف موؤ�س�سة 
»يونيفر�س���ال �نرتبر�ي�س���ز« لتطويره���ا، �إذ �سغل���ت فيه���ا من�سب نائب 
�لرئي����ص، وعملت فيها نحو 16 عاًما كانت مليئ���ة بالتحديات، وح�سلت 
خالل تل���ك �لفرتة على �لعديد من ر�سالت و�سه���اد�ت �ل�سكر و�لتقدير 

من �لو�لد، ومن �ل�سركات �لتي نحن وكالء لها.

وعندم���ا عملت مع و�لدي يف موؤ�س�س���ة »يونيفر�سال �نرتبر�ي�سز«، طلبت 
من���ه فت���ح م�سروعي �لتج���اري �خلا�ص مبج���ال �ل�سي���ار�ت. وكان جدي 
عب���د�هلل ب���ن عي�سى �ملناع���ي )رحم���ه �هلل( ق���د �أ�س�ص �سرك���ة �ملناعي 
�لتجارية يف قطر بد�ية �خلم�سينات، و�ساهم و�لدي وعمي �أحمد )رحمه 
�هلل( يف �حل�سول على وكالة جرن�ل موتورز بقطر. كان �لو�لد يعمل يف 
��ست���ري�د �ل�سي���ار�ت �لأمريكية �لنادرة و�ملتميزة �إل���ى �لبحرين بكميات 
حمدودة، وياأخذين �إلى �مليناء ل�ستالمها، ومن هنا تعلقت بال�سيار�ت.

ويف �لع���ام 1990 فتحت وكالة لل�سيار�ت، ويف �لوقت ذ�ته قمت بتاأ�سي�ص 
�سركة �ملناع���ي خلدمات �ل�سيار�ت. كانت �لبد�ية باحل�سول على وكالة 

بطاريات �سيار�ت فرن�سية، ثم �لتعاقد مع �سركات قطع غيار وزيوت.
ث���م قابل���ت �مل�سوؤولني يف �سرك���ة �أوبل �لذي���ن �أبلغ���وين �أن لديهم وكالء 
متقدمني للح�سول على حق �لمتياز لديهم خربة، يف حني �أنني ل �أملك 
خ���ربة، �إل �أنني �أك���دت لهم �أنني متحم����ص ولدي �سيارة �أوب���ل �أ�سلحها 
بنف�س���ي، وق���درو� هذ� كث���رًي�، وطلب���و� مني �إع���د�د در��سة ع���ن �ل�سوق 

�لبحرينية.

ح�سلت على وكالة »�أوبل« ووقعت معهم عقد� على �أن يتم جتهيز معر�ص 
�ل�سيار�ت و�لكر�ج يف غ�سون عام و�حد، لكن متكنت خالل 4 �أ�سهر من 
�لتجهي���ز، و�أعددت فيلًم���ا م�سوًر� عر�سته عليه���م يف �أملانيا، وكان وفق 
�سروطه���م ومتطلباته���م. عندم���ا ر�أى �لرئي�ص �لإقليم���ي ملنطقة �ل�سرق 
�لأو�س���ط ذلك �أخ���ربين �أنه كان هناك رهان على م���ا �إذ� كنت �ساأمتكن 
م���ن تنفيذ وجتهيز �ملعر����ص و�لكر�ج يف غ�سون ع���ام و�حد من عدمه، 
وذلك بعد �أن �خت���ارين مدير �لت�سويق و�ملبيعات، �لذي كان م�سوؤول عن 

�لرت�سيحات باملرتبة �لثانية. 

كم���ا �ساهمت يف تاأ�سي�ص غرف���ة �لتجارة �لأمريكي���ة يف �لبحرين، حيث 
��سرتطت �حلكومة �لأمريكية يف �إن�سائها قبل �ل�سماح حلكومة �لبحرين 
بالتوقي���ع على �تفاقي���ة �لتجارة �حلرة مع �لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية. 
عملت جمموعة من �لتجار �لبحرينيني وكبار روؤ�ساء �ل�سركات �لأمريكية 
يف عهد �سف���ري �لوليات �ملتحدة �لأمريكية لدى �لبحرين رونالد نيومان 
عل���ى تاأ�سي����ص �لغرفة ملدة عام���ني، وبعدها وق���ع �لبلد�ن عل���ى �تفاقية 

�لتجارة �حلرة �لتي ناأمل �ل�ستفادة �لق�سوى منها.

ساهمت في تأسيس غرفة التجارة األميركية في البحرين
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عبداهلل الكبيسي
مبتكر البناء الذكي البحريني المعتمد لدى السعودية

تزخ���ر البحرين بالكثير من المقاولين الكبار الذين س���اهموا في النهض���ة العمرانية، ومن ضمن هؤالء ثلة 
قليلة ال تخفي شغفها بكل جديد في عالم البناء، ونجدهم مخترعين يقودون ريادة في مجاالتهم. عبداهلل 
الكبيس���ي، المدير العام لمجموعة الكبيس���ي للمقاوالت، التي تعتبر من الشركات العائلية المعروفة في 
مج���ال المق���اوالت والبناء والتج���ارة، أحد هؤالء الذين ش���قوا طريقهم إلى اإلبداع في عال���م العمارة والبناء. 
قبل س���نوات أوجد الكبيس���ي نظاما جديدا للبناء الذكي بطريقة نصف آلية استطاع من خاللها تخفيض 
تكالي���ف البن���اء لقراب���ة 30 %، وقلص وقت تش���ييد المنزل لنحو ش���هرين فقط، في نقلة نوعية لش���ركات 

المقاوالت البحرينية التي اعتادت على طرق بناء تقليدية.

وعلى �لرغم من �أن �لكبي�سي حاول ترويج طريقته �جلديدة للبناء و�سط 
�جله���ات �لر�سمي���ة، ومنها وز�رة �لإ�س���كان كاأحد �حلل���ول �ملمكنة �لتي 
ت�ساع���د على تنفيذ روؤية �لبحري���ن �لإ�سكانية، وتقلي�ص فرت�ت �لنتظار 
يف ظ���ل �ل�سغ���وط �ملالية �لتي تو�جهها �لدول���ة، �إل �أنه مل يجد كما يقول 

»�آذ�نا �ساغية« على ما يبدو لطريقته �لذكية.

عن بد�ياته يف �لعمل يقول �لكبي�سي: بد�أت عملي موظفا عاديا، ومل �أكن 
�أح�سل على معاملة تف�سيلية �أو باعتباري �بن مالك �ملوؤ�س�سة، �إذ عملت 
�سائ���ق �ساحنة، وكنت �أخرج من �ل�ساعة �لر�بع���ة �سباًحا؛ لأنقل �لعمال 
�إلى مو�قع �لبناء، وكنت �أي�سا �أعمل مع �لنجار و�لبّناء و�حلد�د بنف�سي، 
وعمل���ت يف جم���ال �مل�سرتي���ات، وم�سرف موق���ع. �أعتقد �أن �لت���درج �أمر 
مطل���وب للح�سول على خربة، كثري م���ن �ل�سركات ف�سلت؛ لعدم مر�عاة 

عامل �خلربة يف �لإد�رة.

يف �ل�سرك���ة، بد�أن���ا باإ�ساف���ة �لأن�سط���ة �مل�ساحبة يف جم���ال �لبناء مثل 
�خلر�سانة و�لطابوق و�لأ�سقف �جلاهزة وغ�سيل �لرمل و�لأملنيوم ب�سورة 
تدريجي���ة، وح�سلن���ا على م�سروعات �أكرث مع �لإ�س���كان ووز�ر�ت �لدولة 
وم���ع �لقطاع �خلا����ص. و�ساعدنا �لتو�سع يف �مل�سانع عل���ى ت�سريع وترية 

�لعمل و�إجناز �مل�سروعات يف توقيت �أف�سل و�سبط �لنوعية و�لكلفة.

�أول م�سن���ع كان م�سن���ع �أملنيوم وزجاج يف �س���رتة بالعام 1986، وبعدها 
بعامني، �أي يف �لعام 1988 بد�أنا �لإنتاج يف م�سنع �خلر�سانة، ويف �لعام 
1990 مت �إن�س���اء معم���ل لغ�سي���ل �لرمل ليقوم بتغطي���ة م�سنع �خلر�سانة 

و�لطابوق. ومت �إ�سافة جم���الت �أخرى يف غري جمال �لبناء، مثل جمال 
تاأج���ري وبيع �ل�سيار�ت، �إل���ى جانب قطاع �ل�سف���ر و�ل�سياحة عالوة على 
حمط���ة وقود يف �لرف���اع، وغريها من �لأعم���ال. �ساعدتنا هذه �لأن�سطة 

على تقلي�ص �لتكاليف غري �ملبا�سرة.
وبع���د خربة يف جمال �لبناء تقارب 37 عاما، ��ستثمرت هذه �خلربة من 

خالل نظ���ام بناء جديد للمباين وذلك قبل نحو 3 �سنو�ت، �إذ مت حتويل 
بع����ص �أجز�ء �لعمل يف �لبناء م���ن �لطريقة �ليدوية �إلى �لطريقة �لآلية، 
وه���و ما �ساعد يف خف�ص �لتكاليف و�خت�سار �لوقت، �إذ �أز�ل �لكثري من 
�لتكالي���ف �لت���ي تتعلق بالقو�لب �إل���ى جانب توفري �لتجفي���ف يف �أفر�ن، 

ووفر �لكثري من مو�د �لبناء.

يف نظ���ام �لكبي�س���ي للبن���اء ميك���ن ت�سنيع �لفي���ال يف يوم، عل���ى �أن يتم 
�لرتكي���ب خالل �سه���ر و�سهر ون�س���ف �ل�سه���ر، مبعنى �أن تك���ون �لفيال 
جاه���زة خالل �سهرين، وميكننا عمل 60 �أو 70 منزل يف 3 �أ�سهر بجميع 

م�ستلزماتها.

مت عر����ص �لنظام، ومت �ختياره بعد مقارنة �أنظمة �أخرى تركية و�سينية 
و�أوروبي���ة و�أمريكي���ة، �إذ مت �لتو�س���ل �إل���ى �أن نظام �لكبي�س���ي للبناء هو 
�ملنا�سب ل�ستخد�مه يف �لبناء باململكة �لعربية �ل�سعودية. وقمنا بالتوقيع 
م���ع وز�رة �لإ�سكان �ل�سعودية لت�سيي���د 5 �آلف وحدة �سكنية، حيث �طلع 
وكي���ل وز�رة �لإ�س���كان هن���اك على �لنظ���ام و�عتمده، وقمن���ا ببناء فيال 

منوذج �طلع عليها وزير �لإ�سكان يف �ل�سعودية و�عتمد �مل�سروع.
نفكر يف ت�سييد م�سنع بال�سعودية لتنفيذ �مل�سروع �أو رمبا يتم نقل �مل�سنع 

يف �لبحرين �إلى �ل�سعودية، ونحن حاليا يف مرحلة ت�سميم �مل�سروع.
ويف خت���ام حديثه، ق���دم �لكبي�سي ن�سيحة لل�سباب ق���ال فيها:�أعتقد �أن 
عليهم �لعتماد على �أنف�سه���م و�لبتعاد عن �لك�سل، و�لعمل يف �أي مهنة 
�سريفة ك�سبا للخربة، فالعمل �ل�سريف مهما �سغر لي�ص بعيب. وما �أعتبه 
عل���ى بع�ص �سبابن���ا هو عدم �عتمادهم على �لتوف���ري و�لدخار و�جلنوح 
نح���و �ل�ستهالك، فتوفري دنانري قليلة من �ملدخ���ول �ل�سهري مع تنظيم 
�مليز�ني���ة �لعائلية متكن �ل�سباب من فعل �لكث���ري مل�ستقبلهم. رغم ذلك 
�أج���د �أن �ل�سب���اب �لبحريني يف و�سع جي���د مقارنة ب���دول �ملنطقة فيما 

يتعلق بحبه للعمل، ونتمنى �أن يزد�د هذ� �لتوجه.

المرجو من الشباب االعتماد على أنفسهم واالبتعاد عن الكسل 

والعمل في أي مهنة شريفة كسبا للخبرة
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الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
تجسيد المسؤولية المجتمعية األممية

التنفي����ذي  الرئي����س  اختي����ار  كان   
لمؤسس����ة إنجاز البحرين سمو الشيخة 
حص����ة بنت خليف����ة آل خليف����ة، الرئيس 
الس����ابق لمجلس إدارة مصرف الس����الم، 
للمس����ؤولية  الع����ام  ش����خصية  لجائ����زة 
المجتمعية 2017 من قبل إدارة الشبكة 
االجتماعي����ة،  للمس����ؤولية  اإلقليمي����ة 
الع����ام  ش����خصية  بجائ����زة  وتكريمه����ا 
للمس����ؤولية المجتمعية ع����ن إنجازاتها 
المتع����ددة ف����ي مج����االت ري����ادة األعم����ال 
والمس����ؤولية المجتمعية ف����ي البحرين 
للع����ام 2017، حدًثا غير عادي على جميع 
المس����تويات، فالش����بكة تك����رم س����نويا 
بع����ض الش����خصيات الريادية في العمل 
االجتماعي����ة  والمس����ؤولية  التطوع����ي 
إلنجازاته����م  والخلي����ج؛  المملك����ة  ف����ي 
المجتمعية المتميزة في بلدانهم. يأتي 
تكريم سمو الشيخة حصة بنت خليفة 
آل خليفة ليشكل محطة تتويج لجهود 
س����موها ف����ي المجال العم����ل التطوعي 
واالجتماع����ي من خالل ش����غلها مناصب 
ريادي����ة مهم����ة، تمكنت م����ن خاللها من 
وضع بصمة واضحة تخطت المحلية إلى 
العالمية، عبر أنش����طة عديدة وعطاء ال 
محدود امتد ألكثر من عقد من الزمان. 

�عُتم���د تر�سي���ح �للجن���ة �لعلمية يف �ل�سبك���ة �لإقليمي���ة للم�سوؤولية 
�لجتماعية؛ لختي���ار �لرئي�ص �لتنفيذي ملوؤ�س�س���ة �إجناز �لبحرين 
�سم���و �ل�سيخ���ة ح�س���ة بنت خليف���ة �آل خليف���ة وتكرميه���ا بجائزة 
�سخ�سي���ة �لع���ام للم�سوؤولية �ملجتمعية ع���ن �إجناز�تها �ملتعددة يف 
جم���الت ريادة �لأعم���ال و�مل�سوؤولية �ملجتمعي���ة يف �لبحرين خالل 
�لعام 2017. وياأتي �لتكرمي �إقر�ر� بجهود �سمو �ل�سيخة ح�سة من 
خالل موؤ�س�س���ة »�إجناز« �لتي �متدت لأكرث من عقدين من �لزمن، 
وكان���ت �سموها نا�سطة يف مبادر�ت عدة تهدف �إلى متكني �ل�سباب 
�لبحريني، مما �أدى لزيادة �لعمل �لتطوعي، �إذ �أ�سهمت ن�ساطاتها 
�لإيجابية ب�سكل مبا�سر يف تعزيز مكانة �لبحرين، �إقليميا وعامليا، 

كمقر ر�ئد يف جمال متكني �ل�سباب.

وع���ن ق�ستها مع »�إجناز �لبحرين«، وتعد �سمو �ل�سيخة ح�سة بنت 
ا �ملوؤ�س�ص و�لرئي����ص �لتنفيذي لهذه �ملوؤ�س�سة  خليف���ة �آل خليفة �أي�سً
غ���ري �لربحي���ة من���ذ �نطالقه���ا يف �لع���ام 2005، قال���ت �سموه���ا: 
�أ�س�س���ت �إجن���از �لبحرين يف �لع���ام 2005 يف �ململك���ة، وهي متكن 
�ل�سب���اب من تطوير قدر�ته���م وم�ستقبلهم وجناحهم �لقت�سادي، 
وذل���ك بعد عودتي من �لدر��س���ة يف بريطانيا مبا�سرة. و�أكدت �أن: 
�ملوؤ�س�س���ة تلع���ب دوًر� كبرًي� من خ���الل بر�جمه���ا �ملختلفة يف رفع 
�لوع���ي �لقت�سادي ل���دى �لطلبة �لبحريني���ني يف خمتلف �ملر�حل 
�لدر��سية، و�سقل مهار�تهم �لتجارية مما ي�سهم يف �سخ مزيد من 
�ملو�ه���ب �لو�عدة يف �سوق �لعمل، مبين���ة �سموها �أنها و�سعت �أولى 
لبن���ات »�إجناز �لبحرين« خ���الل بد�ية در��سته���ا �جلامعية �لأولى 
لالقت�ساد و�إد�رة �لأعم���ال يف بريطانيا، لنيل درجة �لبكالوريو�ص 
باقت���د�ر. و�أو�سح���ت �سموها: كن���ت حينها طالب���ة بحرينية لديها 

رغب���ة يف خلق �س���يء يحتاجه �ل�سب���اب من �جلن�س���ني بالبحرين، 
وق���ررت �أن تكون »�إجن���از« بالبحرين لي�ستفيد منه���ا �ل�سباب، كما 
ي�ستفي���د منها �سباب �لعامل؛ لأنها متنحهم �لفر�سة للتدريب وتعلم 
�ملهار�ت و�ل�سلوكيات �لالزمة لتاأ�سي�ص �سركات وهمية لكنها كاملة 
�لتاأ�سي�ص، وتوزيع �لأدو�ر و�لأعمال بينهم ثم �إنتاج �ل�سلعة و�لرتويج 

لها و�لتناف�ص لنجاح �مل�سروع.

وب�س���اأن جتربتها يف بنك �ل�س���الم، تقول �سمو �ل�سيخة ح�سة: كنت 
�أ�سغ���ل من�س���ب رئي�ص جمل����ص �إد�رة م�سرف �ل�س���الم منذ �لعام 
2012، وكن���ت بذل���ك �أول �م���ر�أة تتقلد ه���ذ� �ملن�س���ب يف �لقطاع 

�مل�س���ريف و�مل���ايل يف �لبحرين و�خللي���ج، و��ستطع���ت خالل فرتة 
وجودي بالبنك �أن �أكون د�عمة للعديد من �لإجناز�ت و�لتطوير يف 

�لعمل �مل�سريف و�ملايل.

وك�سف���ت �سموه���ا عن �أنه���ا مهتمة ج���د� مبلف �لعام���الت بريا�ص 
�لأطف���ال من �لبحرينيات قائلة:�أعتربه �إح���دى م�سوؤولياتي، مبينة 
�أن عدده���ن ي�س���ل �إل���ى �أك���رث م���ن 2000 عاملة، م�س���رية �سموها 
�إل���ى �أنه���ا تعمل من خالل فريق من �ملجل����ص �لأعلى للمر�أة وبع�ص 
�ل�س���ركاء من �لوز�ر�ت و�جلهات �ملعني���ة بهذ� �مللف، على حت�سني 
م�ستو�ه���ن �لقت�س���ادي و�لعمل���ي، ع���رب �سر�ك���ة ت�س���ب يف زيادة 
رو�تبه���ن، و��ستقر�ر و�سعهن �لوظيفي، وتطوير و�سعهن �لدر��سي 
و�لأكادميي، ومن خالل �إبر�م �تفاقية مع جامعة �لبحرين، لدخول 
دور�ت در��سي���ة ي�ستطعن من خاللها متابعة در��ستهن، و�حل�سول 

على درجات علمية توؤهلهن لنيل �سهاد�ت عملية وعلمية.

بري��اض  البحريني��ات  العام��الت  أعتب��ر مل��ف 
األطفال إحدى مسؤولياتي
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علي مرهون
الهروب من البطالة أقحمه قطاع المقاوالت

عل����ى الرغم من قضاء رئي����س جمعية المقاولين البحرينية علي مره����ون، نحو 30 عاًما 
ف����ي قط����اع المق����اوالت، إال أنه ال يخفي ش����غفه ب�»الطبخ والمطابخ«، إذ ي����رى أن قصته مع 

عالم األعمال والتجارة بدأت بكونه طباًخا ماهًرا.

مره���ون رئي�ص ناجح جلمعي���ة �ملقاولني 
�لع���رب،  �ملقاول���ني  �حت���اد  يف  وع�س���و 
وم���ع ذلك فه���و فخور ب���اأن م�س���و�ره مع 
�لأعم���ال و�لعمل �حلر ب���د�أ بب�ساطة من 
خ���الل �ملطب���خ. �كت�سب ف���ن �لطبخ من 
خ���الل مر�فقت���ه بع����ص زم���الء �لعم���ل 
من جن�سي���ات عربية يف دول���ة �لإمار�ت 
�لعربي���ة �ملتح���دة، ومن ث���م ��ستفاد من 
هذه �لتجربة لتد�سني م�ساريعه �خلا�سة 

به عند �لعودة لأر�ص �لوطن. 

بع����د ق�سائ����ه �سن����و�ت ع����دة يف �أبوظبي، ق����ّرر مره����ون �لعودة �إل����ى �أر�ص 
�لبحرين، �إذ كان يرغب يف �إكمال ن�سف دينه و�لزو�ج خالل فرتة �سبابه. 
وح����اول خالل هذه �لفرتة �حل�سول على وظيفة بالبحرين، فتقدم ملختلف 
�ل����وز�ر�ت و�جله����ات ل�سغل وظيفة، �إل �أن �حل����ظ مل يحالفه للح�سول على 
فر�س����ة عم����ل، م�سرًي� �إل����ى �أنه بقي عاط����اًل لفرتة من �لزم����ن، وكان ذلك 
�لو�س����ع يزعجه �أمّيا �إزع����اج، فهو ل يحب �أن يرى نف�س����ه عالة على �أحد �أو 
م����ن دون وظيف����ة وهدف يف �حلياة، لذلك ق����ّرر ��ستثمار معرفته يف �لطبخ 
�لتي �كت�سبها يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف م�سروع جتاري يكون له �سنًد� 

وعوًنا يف حياته �مل�ستقبلية.

وبالفعل، �فتتح مرهون مطعًما للم�سويات يف �لعام 1986، م�سيًفا بكل فخر 
�أنه كان يقوم بنف�سه باإعد�د �للحم و�ل�سو�ء بنف�سه، ول يرى �أن ذلك يعيب 

�ساحب �أي موؤ�س�سة �أو عمل ��ستثماري.

وبخ�سو�����ص بد�ياته يف �لعمل �لتطوعي �أو �ملوؤ�س�سات �لجتماعية و�لأهلية، 
وبالتحدي����د جمعي����ة �ملقاولني، ك�سف مره����ون عن �أن �أح����د زمالئه �قرتح 
علي����ه �أن يتقدم للع�سوي����ة يف �جلمعية �لتي تاأ�س�ست �لعام 2001، فدخل يف 
ع�سويته����ا يف �ل����دورة �لثانية من عمر �جلمعية. و�أخ����ذ يتابع �سوؤون جمعية 
�ملقاول����ني �لبحرينية، ويح�س����ر �أن�سطتها، وي�س����ارك يف فعالياتها �ملختلفة 
و�جتماعاتها؛ لي�سبح �أحد �لأع�ساء �لفاعلني، ومن ثم ر�ّسح نف�سه لع�سوية 

جمل�ص �لإد�رة وح�سل على ثقة �لأع�ساء.

وي�س����رد �سيفن����ا �أنه قد �أوكلت له ذ�ت مرة مهم����ة �لأمني �ملايل يف �لبد�ية، 
لكن����ه مل يج����د نف�سه منا�سًب����ا لهذه �ملهم����ة، فا�ستب����دل مع �أح����د �لأع�ساء 

�ملن�سب؛ لي�سبح هو �أمني �سر �جلمعية، ويكون زميله �أمينا ماليا.

وم����ع بد�يات����ه يف جمعي����ة �ملقاول����ني �لبحريني����ة، كان مرهون م�س����وؤوًل عن 
�ملر��سالت �لتي تتم مع �جلهات �ملعنية و�لوز�ر�ت، م�سرًي� �إلى �أن �جلهات 
�لر�سمي����ة مل تك����ن يف بد�ية عمر �جلمعي����ة تتعاطى معها ب�س����ورة لئقة �أو 

ب�سفتها ممثال للمقاولني، بيد �أن �ل�سورة تغريت بعد مرور �سنو�ت.

وي�سري مرهون �إلى قر�ر �إ�سر�ك �جلمعية يف �إحدى �للجان �لوز�رية �ملعنية 
ب�س����وؤون �ملق����اولت، �إذ كان ذلك حت����ول تاريخيا، باأن يت����م �إ�سر�ك جمعية 
�أهلي����ة يف جلن����ة وز�رية، وهو دليل عل����ى مدى �لع����رت�ف و�لحرت�م �لذي 
حظيت ب����ه جمعية �ملقاول����ني �لبحرينية كممثل لَطيف و��س����ع من �أ�سحاب 

�لأعمال ي�سمل �لنقليات و�ل�سحن و�حلفريات وغريها.

وب����نّي �أن جمعيت����ه جنحت يف تنظيم �أك����رب موؤمتر لها، وه����و موؤمتر جمعية 
�ملقاول����ني �لبحريني����ة، �لذي �س����كل نقطة حت����ول لبحث خمتل����ف �لق�سايا 

�لقت�سادية �لتي تهم �لقطاع.

ومثلما ح�سل����ت جمعية �ملقاولني �لبحرينية عل����ى تقدير و�عرت�ف حملي، 
����ا �لو�سول �إلى �مل�ست����وى �لإقليمي من خ����الل �لع�سوية يف  ��ستطاع����ت �أي�سً
�حت����اد �ملقاولني �لعرب، ومتثيله����ا �لبحرين يف �أح����د �لجتماعات، و�لذي 
��ست�ساف����ه �ل�س����ود�ن �ل�سقيق، كم����ا وقعت �جلمعية �تفاق تع����اون مع جلنة 

�ملقاولت يف �لغرف �لتجارية باململكة �لعربية �ل�سعودية.

وبخ�سو�����ص تقييمه لقط����اع �ملقاولت يف �لبحرين خ����الل �لعقود �ملا�سية، 
ي����رى مره����ون �أن �لتحدي����ات �لتي يو�جهه����ا قطاع �ملق����اولت يف �ململكة يف 
ت�ساع����د م�ستمر، لفًتا �إلى تذب����ذب �سوق مو�د �لبن����اء �لأولية ونق�سها يف 
ب����ني فرتة و�أخرى، �إذ ت�سهد �لبحري����ن با�ستمر�ر �أزمات متالحقة �سو�ء يف 
�لأ�سمن����ت �أو �لرمل �أو �لدفان �أو �لكنكري وكله����ا تزعزع �لقطاع �لعقاري، 

لذلك تعمل �جلمعية حلل �أي م�سكلة تطر�أ يف هذ� �ل�سياق.

ووّجه رئي�ص جمعية �ملقاولني �لبحرينية ن�سيحة لل�سباب �لبحريني، قائاًل: 
ل تعتم����دو� على �لأبوين، ل تركزو� يف جمال و�حد فقط يف �لعمل، مار�سو� 
�أي م�س����روع، �ملهم �أن تبد�أو� بثقة، وحينها �ستجدون �أن �حلظ �سيحالفكم، 
وبالتاأكي����د �إذ� ما عزمتم �ستحققون مبتغاكم، ولي�ص عليكم �خلجل من �أي 

عمل �سريف مهما كان، ماد�م �سيغنيكم عن مد �ليد �إلى �لنا�ص.

نصيحت��ي للش��باب: ال تعتمدوا على األبوين، ال ترك��زوا على مجال واحد فقط 

في العمل، مارسوا أي مشروع، المهم أن تبدأوا بثقة
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علي الديلمي
 محترف التأمين بمختلف ضروبه

نشأ المدير العام ألكبر الشركات البحرينية في التأمين علي الديلمي وترعرع في كنف أب تاجر وّفر له كل متطلبات 
الحي����اة، بْي����د أنه اختار أن يكّون نفس����ه بنفس����ه بعيدا ع����ن االعتماد على أحد حت����ى لو كان والده. لذا التحق بش����ركة 
»بابك����و« ف����ي بداي����ة حياته المهني����ة منذ نهاية س����بعينات القرن الماضي. وفي هذه المؤسس����ة العريق����ة أبدى رغبة 
صادقة في التعليم ليرش����حه المسؤولون فيها لبعثة دراس����ية في بريطانيا. ُعرف الديلمي بروحه المرحة وبساطته 

في التعامل مع الناس والموظفين. مبدع في مجاله، طموحه غير متناه؛ ليحقق مع المثابرة أكبر أهدافه. 

يق����ول �لديلمي عن حيات����ه: ولدت وترعرعت يف فري����ج �ملخارقة بالعا�سمة 
�ملنام����ة. كان جدي حممد �لديلم����ي تاجر� يف �ملو�د �لغذ�ئية، و�نتقلت هذه 
�ملهنة لو�لدي �أحمد �لديلمي. ودر�ست جميع �ملر�حل �لدر��سية يف �ملد�ر�ص 

�حلكومية بالبحرين.

وكان �أول عمل يل نوعا من �لتحدي، �إذ �إنني د�ئم �لف�سول و�أريد �لبدء من 
�ل�سف����ر رغم �أنني ع�ست حياتي بحالة مادية جي����دة بف�سل �لو�لد )رحمه 

�هلل(، ولول طموحي �لكبري ملا و�سلت ملن�سبي �حلايل.

عندما ��ستكملت �ملرحلة �لتوجيهية )�لثانوية( قررت تكوين نف�سي بنف�سي 
وع����دم �لعتم����اد على ما ميلك����ه �لو�لد، �إذ كان )رحم����ه �هلل( حري�سا كل 
�حلر�ص عل����ى �لتعلي����م و�لعل����م و�لدر��س����ة و�لن�سباط و�ملثاب����رة وحتقيق 
�لنجاحات. طلبت من �لو�لد �أن �أبد�أ �لعمل يف �سركة نفط �لبحرين »بابكو« 
يف �لعام 1979 تقريبا. يف �لبد�ية رف�ص �لفكرة، حيث كان بحاجة يل معه، 
ولكن طلبُت �أن مينحني فر�سة و�إذ� مل �أجنح �ساأكمل معه. ولأن روؤيته كانت 

تتبلور حول تكوين �سخ�سيتنا و��ستقاللها، و�فق على طلبي.

كان ر�تب����ي �آنذ�ك قليال )نحو 175 دين����ار�( و�أنا �بن تاجر، و�أعود للمنزل 
م����ن �لعمل مبالب�ص مليئة بزي����ت �لآلت و�ملاكينات، فكنت �أخ�سى �أن ير�ين 
�لو�ل����د به����ذه �لهيئة، من ثم يغ�سب ويغري ر�أي����ه ويرجعني للعمل معه مببلغ 
�أك����رب، فكن����ت �أغري مالب�س����ي قبل �لعودة للمن����زل؛ حتى ل ي����ر�ين، �إلى �أن 

ح�سلت على بعثة من �ل�سركة للدر��سة يف بريطانيا.

و�أخربين م�س����وؤول �أنه لأول مرة يرى �سخ�سا يريد �أن يتعلم، وتكرر �ملوقف 
�أكرث من مرة. وخ����الل �سهر و�حد �ت�سل هذ� �ل�سخ�ص باملدير و�أخربه �أن 
هذ� لي�ص مكانا منا�سبا لعلي �لديلمي، فهو يريد �أن يتعلم، فتم �بتعاثي �إلى 

�ململكة �ملتحدة.

بعد �أن رجعت من بعثة »بابكو« ملدة عامني لحظت �أن مكاين �ملنا�سب لي�ص 
فيه����ا، فرغبت يف دخول جمال �لبن����وك، �إذ كان �لو�لد كثري �ل�سفر ويعتمد 
عل����ّي و�أنا بعم����ر 15 عاما و�أخي 13 عاما يف توقيع �سي����كات باآلف �لدنانري 

ودفع رو�تب �لعمال.
كن����ت م����ن �أول �لبحريني����ني �لذين در�س����و� �لتاأم����ني و�أول �ملتخ�س�سني يف 
�ملجال، ومل يكن �ملجال متو�فر� يف �لبحرين، حيث مت �إر�سايل �إلى �سوي�سر� 

يف �لعام 1986 ملدة 4 �أ�سهر.

وعن بد�يته مع �سركة »ت�سهيالت �لبحرين« يقول: كانو� يبحثون عن بحريني 
للبدء بق�سم �لتاأم����ني لل�سركة، ومت تر�سيحي لهذه �ملهمة. بد�أت لوحدي مع 
موظف����ة فقط، وكنت �أ�سدر �لبولي�سات وغريها رغم �أنني مدير. �جتهدت 
�أكرث و�زد�دت �حلالت لدي، وذهبت حينها لالإد�رة و�أخربتهم ب�سرورة �أن 
تك����ون هناك �سركة خا�سة للتاأمني، وتطوعت ب����اأن �أكون �مل�سوؤول، و�أنا على 
ق����در �مل�سوؤولية و�أقبل �لتحدي. �أ�س�س����ت �ل�سركة و�أخذت �ملبادرة و�أ�سبحت 
�ملدي����ر �لعام لأكرب �سركة و�ساط����ة يف �ململكة. دخويل جم����ال �لتاأمني كان 
�ختي����ار� نابعا من قناعت����ي �لذ�تية، وم�سى على عمل����ي يف هذ� �ملجال 30 
عاما. �أحببت هذ� �ملجال ب�سغف، لذ� �أبدعت فيه، و�ليوم �أنا �سائر فيه بكل 
حرفي����ة، فمن يحب عمله لبد �أن يبدع فيه. »�لت�سهيالت للتاأمني« �أ�سبحت 

�ليوم تقدم �أف�سل �خلدمات �لتاأمينية، وت�سم �أكرث من 30 �ألف م�سرتك.
 

�أه����م ن�سيحة وجهها �لديلمي هي: �أن يكون �لب����ن �إن�سانا، فد�ئما ما كنت 
�أك����رر عل����ى �أبنائي �لق����ول �إن جناحكم يف �حلياة يكم����ن يف �إن�سانيتكم �أول 
و�أخري� مهما كانت مر�كزكم ومنا�سبكم، فمن يكون �إن�سانا �سيكون ناجحا 
�نطالق����ا من �إن�سانيت����ه، فالنا�ص �سنفان: �إما �أن يك����ون �أخ لك يف �لدين �أو 
نظ����ري لك يف �خللق، فالبد �أن تعام����ل �لنا�ص كما حتب �أن يعاملوك، بغ�ص 
�لنظ����ر ع����ن جن�سه����م �أو عرقه����م �أو طائفتهم ودينه����م ون�سبه����م، فالدين 

�ملعاملة.

نجاح��ك ف��ي الحياة يكم��ن في إنس��انيتك أوال 

وأخيرا مهما كان مركزك ومنصبك
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يوسف إنجنير
أول حفار للمياه الجوفية بالخليج

قب����ل عص����ر النفط والنهضة، وبالتحديد ف����ي ثالثينات القرن الماضي، كانت دول الخلي����ج تعتمد على المياه الجوفية 
1991( عامال على حفارة ) آلة حفر آبار المياه( تابعة  لس����د احتياجاتها، وحينها كان يوس����ف عبدالرحمن إنجنير )1912 - 
لإلنجليز، لكن القدر كان يخفي لهذا الشاب العصامي حينها الكثير من االزدهار والتطور. وعندما أطلق عليه اإلنجليز 
لقب »إنجنير« )المهندس(، كان اعترافا منهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه كأول حفار خليجي متخصص في 

مجاله؛ ليبقى هذا اللقب في عائلته.

»�لب����الد« �لتقت خالد يو�سف �إجننري، وهو �لرئي�����ص �لتنفيذي ونائب رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ملجموعة؛ للحديث عن �نطالقة �ملجموعة، �لتي �أ�سبحت 
ذ�ئع����ة �ل�سي����ت وت�سم عدد� من �ل�سركات �ملعروفة �س����و�ء �لتابعة ب�سكل كامل �أو جزئي لها، مثل �ل�سركة �لوطنية للنقليات، وهي �أكرب موؤ�س�سة نقل 
ركاب يف �ململك����ة، و�سرك����ة »نت�ص« للتجهيز�ت �ساحبة عدد م����ن �لوكالت من بينها »تاتا« �لهندية، وتعمل يف  تزوي����د �ملعد�ت �ل�سناعية و�لتجارية 

و�لت�سييد، و�سركة »فو�سكو« �ملتخ�س�سة يف �لتموين و�لأغذية.
 ي�س����رد �إجننري �لبن )خال����د( م�سرية و�لده �حلافلة بالكد و�ملثابرة و�لعمل �مل�سني، �إذ بد�أت حياة �ملوؤ�س�ص يو�سف عبد�لرحمن �إجننيز �ملهنية يف 

�لثالثينات بالعمل مع �لإجنليز على �آلت �حلفر، وكان حينها �لبحريني �لوحيد �سمن طاقم �حلفر.

يقول خالد: عندما �أحيل �ملهند�ص �لأجنبي �إلى �لتقاعد من �لعمل على �آلة 
�حلف����ر للعودة �إلى ب����الده، مل يكن �أمام �لإجنليز خيار �س����وى عمل �ختبار 
بني �لعم����ال لختيار �أف�سلهم لإد�رة مكينة �حلفر، وكان �لو�لد �أحد �لذين 
دخلو� �ملناف�سة �إلى جانب هندي وباك�ستاين كانا يعمالن على �لآلة نف�سها، 
�إل �أن �لو�لد بخربته تفوق عليهم، و�جتاز �ملناف�سة؛ ليتم �ختياره لالإ�سر�ف 

على �لعمل. 
و��ستمرت م�سرية حفر �آبار �ملي����اه �لتي خطها يو�سف عبد�لرحمن �إجننري 
لت�س����ل �إلى �ململكة �لعربية �ل�سعودي����ة، فقبل 80 �سنة، كان لدى �ل�سعوديني 
ماكين����ة حف����ر، ويري����دون تركيبها، فقام �إجنن����ري بعملية �لرتكي����ب و�لبدء 
بحفر �ملياه. ووقعت �حلكومة �ل�سعودية �آنذ�ك من خالل �أول وزير �سعودي، 
و�أول وزي����ر للمالي����ة حينها، وهو عب����د�هلل بن �سليمان �حلم����د�ن، عقد� مع 
يو�س����ف �إجننري، يح�سل مبوجبه على ر�تب �سهري قدره 300 ريال على �أن 
يق����وم �لأخري بجلب عاملني من �لبحرين وت�س����دد �حلكومة مبالغ �أجورهم 

ومعي�ستهم.

بعد عودته للبحرين، ��ستمر يو�سف �إجننري يف �أعمال حفر �لآبار �لرتو�زية 
حت����ى منت�سف �ستين����ات �لق����رن �ملا�سي، �إذ ق����ام بحفر غالبي����ة �لآبار يف 

خمتلف مناطق �لبحرين.
وعل����ى �لرغم م����ن �أن حفر �ملياه كان هو�ية و�سغف����ا ليو�سف �إجننري، �إل �أن 
ن�ساط����ه �لتجاري ت�سعب �أي�سا، �إذ �أ�س�ص ن�س����اط �لنقل و�لرتحيل �لذي بد�أ 
ب�سيطا ليتو�سع �سيًئا ف�سيًئا، فكان ينقل �لعمال �إلى مو�قع �لعمل يف م�سفاة 
�لبحري����ن ل�سركة »KCC« و»فا�سرتيلر«، ووق����ع عقد� مع �سركة �أمريكية يف 
�لأربعين����ات يقوم مبوجبه����ا بنقل �لعمال �إلى موق����ع �مل�سفاة �لتي كانت يف 

مرحلة �لبناء و�لت�سييد حينها.

يقول خالد )�إجننري �لبن(، �إنه كان �لبن �لوحيد �لذي دخل جمال �حلفر 
�إل����ى جانب و�لده، �إذ بد�أ �لعمل على �حلفار�ت منذ �أن كان عمره 16 �سنة. 

ويتذكر خالد �أن �أول بئر قام بحفره كان ل�سالح �أحمد بن يو�سف فخرو.
وكان �إجننري �لأب يكلف �بنه باأعمال �حلفر بعد �نتهاء فرتة �ليوم �ملدر�سي 
حت����ى �مل�ساء، قبل �أن يعطيه حف����ارة لالإ�سر�ف عليها، �إذ كانت لدى يو�سف 

�إجننري حفارة �أخرى ي�سرف عليها �سخ�ص �آخر. 

وبحل����ول �ل�سبعين����ات، و��س����ل �أبناء يو�س����ف عبد�لرحمن �إجنن����ري م�سرية 
و�لده����م، وتولو� �لأعمال من خالل تاأ�سي�����ص �سركات جديدة وتنويع ن�ساط 

�ملجموع����ة؛ لتدخل يف جمالت جديدة مثل �ل�سيان����ة و�ملعد�ت و�ل�سيار�ت 
و�خلدمات �لهند�سية.

وقب����ل وفات����ه، قام يو�س����ف عبد�لرحم����ن �إجننري و�أبن����اوؤه بتاأ�سي�����ص �سركة 
قاب�س����ة با�سمه؛ لت�س����م عدد� من �س����ركات وم�ساهمات �لأبن����اء فيها. ومت 
تاأ�سي�ص �ل�سركة �لوطنية للنقليات �لتي تعمل يف خدمة �لنقل ل�سالح �سركة 
»بابك����و« منذ �لثمانينات، كما تعم����ل على نقل طالب مد�ر�ص وز�رة �لرتبية 
و�لتعلي����م من����ذ قر�بة �لأربعني عام����ا، �إذ مت تاأ�سي�سه����ا يف �ل�سبعينات كاأول 
�سركة متخ�س�سة يف �لنقل، قبل �أن يتم تو�سعة خدماتها لت�سمل �لتنظيفات 

و�ل�سيانة، وغريها.

وكان����ت �سرك����ة يو�س����ف عبد�لرحم����ن �إجنن����ري �أول م����ن �أدخ����ل �حلافالت 
�لهندي����ة »تاتا« �إلى �خلليج منذ منت�س����ف �ل�ستينات، و�ساعدت �ل�سركة يف 
ن�س����ر عالم����ة �ل�سركة يف �ملنطق����ة. كما دخلت �ل�سركة جم����ال �لأغذية من 
خ����الل �سر�كته����ا مع »تر�فك����و« لإن�ساء م�سن����ع »�أو�ل« لالألب����ان حاليا، ومت 
تاأ�سي�����ص �سركة »فو�سكو« لل�سناعات �لغذ�ئي����ة يف �لثمانينات، �إذ مت تزويد 
�ملقا�سف بالأطعمة قبل �أن تتو�سع من خالل ت�سييد م�سنع للمو�د �لغذ�ئية 

و�مل�سروبات.

ي����روي خالد �إجننري م�سرية عمله م����ع �ل�سركة، �لتي بد�أها منذ طفولته مع 
و�ل����ده يف عمل حف����ر �آبار �ملياه، ثم در�����ص �لهند�س����ة �مليكانيكية يف �ململكة 
�ملتح����دة، لي�ساهم بخربته �لهند�سي����ة يف ت�سييد �أول م�سهر ل�سركة �أملنيوم 

�لبحرين يف �لعام 1973 ويكون �أول مهند�ص يعمل يف »�ألبا«.
وف�س����ل خالد �لتفرغ بعد �لعام 1975 للعمل مع و�لده �لذي تقدم به �لعمر، 
خ�سو�سا �أن تلك �لفرتة �سهدت طفرة �قت�سادية كبرية و�رتفاعا يف �أ�سعار 
�لنفط، و�أ�سبح �ملجال �أر�سية خ�سبة لل�سركات؛ من �أجل �لنمو و�لزدهار.
وم����ع �لتاري����خ �حلافل ل�سركة يو�س����ف عبد�لرحمن �إجنن����ري تكللت �مل�سرية 
بعدد من �لأعمال �خلريية د�خل �لبحرين، �إذ� يلخ�ص خالد م�سرية و�لده 
بالق����ول: ما �أوؤمن ب����ه �أن �لتوفيق من �هلل، و�أن �لإن�سان حني يعمل يف طريق 

�خلري فاإن �هلل �سيوفقه بالتاأكيد.

 التوفي��ق م��ن اهلل، واإلنس��ان حي��ن يعم��ل ف��ي 
طريق الخير فإن اهلل سيوفقه بالتأكيد
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إيمان المناعي
أصغر بحرينية تعتمد خبيرا عقاريا عالميا

»م����ن ت����رك ش����يًئا هلل عوض����ه اهلل خيًرا من����ه«. عبارة بدأت به����ا محدثتنا، فهي تؤم����ن بها تماما وتطبقه����ا في حياتها 
العملي����ة والحياتي����ة. فعلى الرغم من التحدي����ات والصعوبات التي واجهتها، إال أنها تمكن����ت بفضل اهلل من الوقوف 
وتخطيها، كما تقول. من تلك التحديات وفاة أخيها األصغر التي س����ببت لها صدمة، بْيد أنها تجاوزتها ولم تمنعها 

من النجاح، كما علمها هذا الموقف مجابهة الصعاب وتذليلها.

�سي����دة ع�سامية كونت نف�سه����ا بنف�سها، وهي خبري وم����درب عقاري عاملي 
معتمد من �أمريكا وبريطانيا، و�ملدير �لعام للمبيعات و�لتطوير �لعقاري يف 
�سركة رويال �إمبا�س����ادور، وع�سو يف جمعية �لعقاريني �لعاملية و�لربيطانية 
و�لبحريني����ة. �إنها �إميان �ملناعي، �لتي لها جتربة كذلك يف ريادة �لأعمال، 

�إذ بد�أت بر�تب متو��سع )نحو 300 دينار(، وو�سلت �إلى ما ت�سبو �إليه.

تب����د�أ �إميان حديثها �ساكرة َمن دعمها يف م�سريتها، تقول: �لف�سل بعد �هلل 
لو�ل����دّي، فو�لدتي مّن����ت يفَّ �جلانب �لديني، وعندم����ا ي�سري �ل�سخ�ص على 
�لطري����ق �ل�سحيح، ف����اإن �هلل �سيعو�سه خرًي�، وهذ� م����ا مل�سته يف م�سريتي 
كله����ا. �أما و�لدي، فهو قدوتي �لإد�ري����ة، وتعلمت منه ِحَرفية �لإد�رة وفنها، 
وه����ذ� �أعط����اين دعما كب����ري�. و�حلكومة خ����ري د�عم لتمكني �مل����ر�أة، وهذ� 

نلم�سه من خالل �ملجل�ص �لأعلى للمر�أة.

وع����ن خربتها وم�سريته����ا �لعملية تردف: تخرجت م����ن جامعة بالبحرين، 
وخالل 4 �سنو�ت مت �ختياري لأكون �أ�سغر مدير عام عقاري يف ذلك �لوقت 

وكان عمري �آنذ�ك 27 عاًما.

ومذ �أ�سبحت مدير� عاما عقاريا بد�أت م�سريتي يف تثقيف نف�سي و�ل�ستثمار 
عقارًي����ا، ثم مت �ختي����اري يف �لع����ام 2015 �أول �سابة بحريني����ة تعتمد كاأول 
خبري عاملي، وه����ذه �ل�سهادة ممنوحة ل� 2500 �سخ�����ص فقط حول �لعامل، 
ثم ح�سلت على �سهادة مدرب من �لكلية �لعاملية للمدربني يف �أمريكا، كما 
ح�سلت على �سهاد�ت من معهد كامبريدج يف لندن كمدرب عقاري معتمد، 
وكن����ت ع�سو� يف �لعديد من �جلمعي����ات �لعقارية �لبحريني����ة و�لربيطانية 
و�لأمريكي����ة، وع�س����و� �سابقا يف جمعية �سيد�ت �لأعم����ال �لبحرينية. �أي�سا 
ح�سلت على �سهادة �جتياز لأكون مثمنًة من �لأكادميية �لعربية �لأمريكية 
للخ����رب�ء �لعقاريني، كذلك ح�سل����ت على �سهادة تخ�س�سي����ة من �لدرجة 
�لر�بع����ة يف معه����د �لإد�رة و�لت�سويق من لندن، وه����ي �جلامعة �لوحيدة يف 
�لع����امل �ملتخ�س�س����ة يف �ملبيعات. وح�سرت دور�ت كث����رية ومعار�ص كثرية 
منه����ا عقاري����ة على مدى 13 عاًم����ا، ومثلت �لبحرين يف غ����رف �لتجارة يف 
�ل�سعودي����ة وكنت �ملر�أة �لوحيدة يف �لوف����د �لبحريني �ملر�سل و�ملتحدثة عن 
�ل�ستثمار �لعقاري يف �لبحرين لأكرث من 100 م�ستثمر �سعودي. �ساركت يف 
حماف����ل كثرية مثلت فيها �لبحرين، و�نخرطت يف تقدمي �لدور�ت �ملجانية 
للبحريني����ني من خ����الل �ملر�كز �لجتماعي����ة، و�أقدم ��ست�س����ار�ت جمانية، 

وهذ� رد جميل للحكومة؛ لأن �سهاد�تي بدعم من »متكني«.
�أخ����ذت من عائلتي �ل�س����م و�أت�سرف به، لكن مل �آخذ م�س����در� ماليا منها، 
وكل �س����يء �أدفعه ح�سلت عليه بنف�سي، و�أن����ا م�ستقلة مادًيا، وبد�أت بر�تب 

300 دينار، �إلى �أن �أ�سبحت مدير� عاما.

�أ�س�س����ت �سركتني للديك����ور �لد�خل����ي و�ل�سوكولته مل����دة 5 �سنو�ت، جنحت 
خاللها وو�سلت �إل����ى �لعاملية عرب و�سائل �ل�»�سو�سيال ميديا« من دون ر�أ�ص 

مال للم�سروعني، ثم ��سطررت لإغالقهما؛ لعدم تفرغي.

كن����ت مدي����ًر� عاًما عقارًي����ا ل�سركة �أب����ر�ج �للوؤلوؤ، ثم �أ�سبح����ت عاطلة عن 
�لعم����ل مل����دة 5 �أع����و�م م����ن �لع����ام 2009 �إل����ى 2014. وخالل ه����ذه �لفرتة 
��ستثمرت عالقات����ي مع �مل�ستثمرين �لذين ��سرتو� من����ي �سقًقا �أثناء عملي 
يف ت�سوي����ق �ل�سقق وتاأثيثه����ا؛ لأن لدي هو�ية �لت�سمي����م �لد�خلي، فاأ�س�ست 
�سرك����ة ت�سميم د�خل����ي )Foi design(، ومتكنت من تنفيذ ديكور�ت �أكرث 
م����ن 40 �سق����ة يف �أبر�ج �للوؤلوؤ، و�أكرث من 30 �سق����ة يف �أمو�ج، و�أكرث من 20 
فيال يف �لرفاع فيوز، وفلل خا�سة يف �لبحرين وكذلك فلل خا�سة يف �حلي 

�لديبلوما�سي يف �ل�سعودية، وكويف �سوب يف �لريا�ص.

بعده����ا بعامني، د�سنت م�سروع »بق�س����ة للهد�يا« �ملخت�ص بالتغليف �ل�سعبي 
يف ع����ر�د، وي�ستخدم �خلام����ات �لبحريني����ة �ل�سعبية، وكان����ت متنح هد�يا 
للوف����ود �لدبلوما�سية من �لبحرين؛ لأنها تعك�ص �لطابع �لبحريني، وحققت 
فيه جناحا، كما حققت جناحات ل ت�ساهى خالل 5 �سنو�ت ب�سجل جتاري 

ب� 20 دينار�.

و�أطلق عل����يَّ لقب �سفرية �لبحرين، وقبل �أن �أقوم بالت�سويق للعقار�ت، فاأنا 
�أ�س����ّوق لديرت����ي �لبحرين، وهذ� �أعت����ربه و�جًبا �أ�سا�سًيا عل����ى كل بحريني، 
فالبحرين متتاز باأ�سعار �لعقار�ت يف �لبحرين، فهي مدرو�سة جًد� مقارنة 
بالدول �لأخرى وتعترب �لأن�سب. و�لعن�سر �لثالث موقع �لبحرين �جلغر�يف، 
و�لعن�س����ر �لر�ب����ع �أن �لبحري����ن �سباق����ة يف جميع �ملجالت �س����و�ء �ملايل �أو 
�لتعليم����ي �أو �ل�سحي �أو �لثقايف �أو �لرت�ثي، وهي �لأولى بني كل �لدول، ومع 
وجود هذه �لعنا�سر، فاإن من و�جبنا �أن نربزها ونعك�ص روؤية �حلكومة �لتي 

تعبت على �ل�ساب �لبحريني، وهذ� ح�ساد جهدها.

قبل أن أقوم بالتس��ويق للعقارات، فأنا أس��ّوق لديرتي 

البحرين، وأعتبره واجًبا على كل بحريني
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جواد حبيب
من بيع “اللومي” إلى تمّلك أكبر شركات المحاسبة
جواد حبيب رجل محاسبة من الطراز األول، وصاحب تجربة طويلة استمرت ألكثر 
من 40 عاًما، أسس خاللها إحدى أكبر شركات التدقيق والمحاسبة في البحرين. 
الطفولة كان لها نصيب األس����د في التأثير على تجربته، ففي خمس����ينات القرن 
الماضي وحينما كان في س����ن ال� 14 عاًما، بدأ أولى تجاربه باالعتماد على نفسه، 

إذ عمل مع خاله بس����وق الخضار في المنامة أثناء العطلة الصيفية.

ق�س����ة ج����و�د حبي����ب م����ع ع����امل �ملحا�سب����ة 
و�لتدقي����ق بد�أت حينم����ا �بتعث للتدريب من 
قبل »بابك����و« لدر��سة �ملحا�سبة �لقانونية يف 
بريطانيا مطلع �ل�سبعينات، قبل �أن ينخرط 
يف تاأ�سي�ص �سركة عربية للتدقيق �إلى جانب 

�سر�ر �لغامن وطالل �أبوغز�لة.

�أ�سع����ب قر�ر �تخ����ذه حبيب كان يف 1980 حينما ق����رر �لنف�سال عن غامن 
و�أبوغز�ل����ة، وتاأ�سي�ص �سركته �خلا�سة »جو�د حبيب و�سركاه« بر�أ�ص مال مل 
يتج����اوز �لثالثة �آلف دينار و�سبكة و��سعة من �لعالقات يف �سوق �لبحرين؛ 
لي�سب����ح حبيب م�سوؤول ع����ن مر�جعة ح�سابات عدد م����ن �ملوؤ�س�سات �لعامة 
و�خلا�سة، كم����ا ��سطلع مب�سوؤولي����ة �إجر�ء در��سات �جل����دوى �لقت�سادية 

ملجموعة كبرية من �ل�سركات �لإنتاجية و�مل�سروعات يف �ملنطقة.
تزخر حي����اة �سيفنا بالكثري من �لتفا�سيل �إلى جان����ب ن�ساطه �لقت�سادي 
و�لجتماع����ي، وكان ل����ه خدمة �لوط����ن من خالل �ختي����اره لع�سوية جمل�ص 
�ل�س����ورى، ولتوثيق ه����ذه �مل�سرية، �س����در كتاب بعنو�ن »ج����و�د حبيب جو�د 
جا�س����م �خلياط.. �لتحديات و�مل�ستقبل« �أخري�، �إذ حاوره فيه �لكاتب كرمي 
بوعك����ري عن حيات����ه، ومت �لقتبا�����ص منه يف �للق����اء بناًء عل����ى طلب رجل 
�لأعم����ال، �إل �أن مهمة �خت�سار حياته وم�ساهد�ت����ه ملرحلة تاريخية طويلة 

يف ب�سعة �سطور �أمر ع�سري.
 

ع����ن بد�ية ن�ساأته يف �لريف يق����ول: �لبد�ية كانت متو��سعة وموؤثرة. مل �أكن 
�أتوق����ع يوًما م����ن �لأيام يف �خلم�سين����ات �أن �أكون �ليوم رج����ل �أعمال يرتك 
ب�سمات����ه على كثري من �مل�ساريع �لقائمة �لآن يف �لبالد. ففي �لعام 1956، 
وه����و عام تخرجي من �ملرحلة �لبتد�ئي����ة، فر�ص علّي و�لدي )رحمه �هلل( 
�أن �أدخ����ل مع����رتك �لعمل، فالتحقت ب�سركة »بابك����و« وعمري 14 عاًما، من 
خ����الل برنامج �لتدريب �ملهن����ي، وكان ر�تبي 4 روبيات ورب����ع، و�أتذكر �أول 

ر�تب �سلمته لو�لدتي )رحمها �هلل(.
يف �لعطلة �ل�سيفية �أ�ستغل مع خايل �سالح �ملدحوب )رحمه �هلل( يف �سوق 
�خل�س����رة باملنامة يوميًّا، مينحني »�آنت����ني«، ورحلة �لعمل تبد�أ من �ل�سباح 
حت����ى �مل�ساء قبل غروب �ل�سم�ص و�لذهاب �إل����ى �ل�سوق م�سًيا على �لأقد�م، 

و�لعودة م�ساء �إلى �لقرية.
و�أتذك����ر، و�لف�س����ل كل����ه يع����ود هلل ثم �إلى خ����ايل )رحم����ه �هلل(، �لذي كان 
يعطيني »�سباك �للومي« لأبيعه فيقول يل »�ليوم بيع �للومي �لدرزن باآنتني«، 
وخالل ن�س����ف �ساعة �أبيع »�سباك �للومي« كله و�أع����ود للقرية منت�سًيا بهذ� 

�لإجناز �لكبري.
ث����م يف �ليوم �لث����اين يقول يل »�لي����وم �للومي غايل يا ولدي بي����ع �لدرزن ب� 
4 �آن����ات« وهك����ذ� هو �حلال، كل ي����وم يت�ساعف �سع����ر درزن �للومي، و�أنا ل 
�أ�ستوع����ب حقيقة هذه �لعملي����ة �لت�سويقية �إل لحًق����ا، �إذ كان يخف�ص �سعر 
درزن �للوم����ي يف �لدفعات �لأولى من جتربت����ي يف �لبيع �إلى �أقل من ن�سف 
�ل�سع����ر؛ ليحفزين عندم����ا �أبيع ما لدي يف وقت قيا�س����ي، حتى تعلمت كيف 

�أتعامل مع زبائني و�أجتذب �هتمامهم بال�سر�ء.
بع����د تخرجنا �سجعتنا »بابكو« على �أن نتوجه �إل����ى �آفاق �أرحب من �لفر�ص 

�ملتاحة، فثمة من توجه �إلى �لعمل يف �لوز�ر�ت و�آخرون يف بنوك، و�لق�سة 
�لغريب����ة عندما توج����ه �ل�سريك �مل�سوؤول ل� »�سابا و�س����ركاه« �إلى وزير �لعمل 
�آن����ذ�ك جو�د �س����امل �لعري�ص وهو �أول وزير عم����ل؛ ل�ستخر�ج رخ�سة عمل 
جلل����ب حما�سبني قانونيني، ف����رد عليه �لوزير، وتربطن����ي به عالقة عندما 
كن����ا يف لندن، »مل����اذ� حما�سبون من �خل����ارج؟ لدينا بحريني����ون«، فات�سل 
بي �لوزي����ر �لعري�ص ودعاين �إلى مكتبه، حيث عر�سن����ي على م�سوؤول �سابا 
و�س����ركاه فا�ستقل����ت م����ن »بابك����و« �لع����ام 1971 وكان ر�تب����ي 150 دين����اًر�، 

و�لتحقت ب�سركة �سابا بر�تب 325 ديناًر�.
بعد عام م����ن �لتحاقي ب�سركة »�سابا«، عاود �لوزي����ر �لعري�ص �لت�سال بي 
موجه����ا �لدع����وة �إلى زي����ارة مكتبه، فلبي����ت �لدعوة وكان بح�س����ور علي بن 
يو�س����ف فخرو )رحمه �هلل(، حيث عر�ص عل����ّي �ل�سفر للكويت للقاء �سر�ر 
يو�س����ف �لغامن، وهناك �تفقن����ا �أنا و�سر�ر �لغامن وط����الل يو�سف �أبوغز�لة 
على تاأ�سي�ص �سركة عربي����ة للمحا�سبة و�لتدقيق عرب �لدول �لعربية، وكنت 
�أح����د �ملوؤ�س�سني، و�مل�سوؤول عن �لبحرين وقط����ر و�لإمار�ت وعمان و�ليمن، 

فبد�أنا هذ� �مل�سو�ر بالعام 1972 - 1979.
عندم����ا ق����ررت تاأ�سي�����ص »جو�د حبي����ب و�س����ركاه«، كان ذل����ك �أ�سعب قر�ر 
�تخذت����ه يف حياتي، ومن �أ�سعب �خلي����ار�ت. وبقيت ليال مل �أذق فيها طعم 
ا، �إلى جانب ح�سة  �لنوم؛ لأنني تخليت عن وظيفة بر�تب 800 دينار �سهريًّ

�أرباح �سر�كة مكونة من 7 �أ�سخا�ص ميلكون �ملوؤ�س�سة، �أنا و�حد منهم.
ن�سب����ة �لبحرن����ة يف »ج����و�د حبي����ب ج����و�د« تف����وق 65 %، وتعتم����د �ل�سركة 
عل����ى نظ����ام �أ�سا�سي قائ����م على �لتدري����ب و�لتعليم و�لتطوير مل����ا هو �أف�سل 
للبحريني����ني، وتدفع �ل�سركة جميع �لر�سوم �ملرتتبة على ذلك حتى �ملتعلقة 
بال�سف����ر خارج �ململكة لتطوير �ل����كادر �لبحريني للتفرد و�لتميز و�لرتقاء. 
و�ملج����ال مفتوح لكل �لعقول �لتي تت����وق وت�ستوعب �لتطور �ملهني وترغب يف 
دخ����ول بر�مج �لتطوير، و�إذ� كان����ت �ل�سركة تعتمد على 8 عقول لقادة كبار 

»�أجانب« فنحن نطمح �أن يكون �لقادة �لكبار بحرينيني.

تعتمد »ج��واد حبيب وش��ركاه« على نظام 

أساس��ي قائ��م عل��ى التدري��ب والتعلي��م 

والتطوير لما هو أفضل للبحرينيين
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جمال فخرو
الخبير االقتصادي وال�”شوري” المحنك

خبير اقتصادي وشوري مخضرم ومحنك. ُعرف دائًما بصراحته وآرائه الجريئة، ولم تخُل جلسات مجلس 
الش����ورى باألعوام الماضية من مداخالته الس����ديدة. وإلى جانب عضويته بمجلس الش����ورى فإن الوجه 
اآلخر لمحدثنا جمال فخرو، يسفر عن أنه ضليع في علم المحاسبة وإدارة األعمال، فهو شريك تنفيذي 

في شركة »كي بي إم جي« البحرين المتخصصة في المحاسبة والتدقيق. 

يق����ول جم����ال: ول����دت �لع����ام 1956 يف منطق����ة �لق�سيبي����ة، حي����ث ن�س����اأت 
وترعرع����ت ودر�س����ت يف مد�ر�سها وتر�فق����ت فيها مع �أ�سدق����اء و�أ�سحاب. 
كان����ت �لق�سيبي����ة للبحري����ن يف ذل����ك �لوقت من �مل����دن �ملتقدم����ة، وكانت 
ت�ستخ����دم م�سَيًفا لبع�����ص �لعو�ئل وبالذ�ت ل�سكنة �ملح����رق و�لرفاع، وكثري 
من �أفر�د �لعائلة �حلاكمة �نتقلو� للعي�ص فيها. �عتقد �أن �لق�سيبية كان لها 

و�سع خا�ص يف تلك �لفرتة و��ستفدنا منها.

�أم����ا �جلامعة فهي نقطة �لتغري �لرئي�سة يف حي����اة �أي �إن�سان. وبالن�سبة يل 
غريتن����ي �جلامعة كث����رًي�، �إذ �أدخلتني �إلى �حلي����اة �لعامة و�لعمل �لطالبي 

و�لعمل �ل�سيا�سي يف �سن مبكرة.

�لتحقت بجامعة �لقاهرة، حيث كنت �أرغب يف در��سة �لطب لكن جمموعي 
مل يوؤهلن����ي لدخول����ه، فاقرتح����و� عل����ي در��س����ة تخ�س�ص �لعل����وم، وبالفعل 
�لتحق����ت بكلية �لعلوم يف �سهر �سبتمرب �أو �أكتوبر م����ن �لعام 1972 �إل �أنني 
مل ��ستح�س����ن �لدر��س����ة، وخ����الل �سهرين �تخ����ذت قر�ر �لنتق����ال لدر��سة 
�لتج����ارة. كان �لنتق����ال يف �لقاه����رة من كلية �إلى �أخ����رى �سهال يف بع�سها 
و�سعًبا يف �أخرى، وكان �لنتقال من كلية �لعلوم �إلى �لتجارة ي�سري�، ولذلك 
مل �أج����د م�سكلة �أو �سعوبة يف ذلك، فانتقلت لكلية �لتجارة وبد�أت �أول �سنة 

در��سية يف �سهر دي�سمرب.

خ����الل فرتة �لإج����ازة �ل�سيفية كنت �أع����ود للبحرين للعم����ل يف »كي بي �إم 
ج����ي«، و�آن����ذ�ك كانت موؤ�س�س����ة �سغرية با�س����م »موؤ�س�سة فخ����رو للمحا�سبة 
و�لتدقي����ق«، وكن����ت �أمترن فيها مل����دة �سهر �إلى �سهر ون�س����ف، ثم �أعود �إلى 

�لقاهرة؛ لإكمال در��ستي �جلامعية.
�لتحقت باملكتب منذ تخرجي، وكنت حمظوًظا لأنني مل �أبحث عن وظيفة، 
وحمظوظ����ا �أي�س����ا لأنني مل �أخ�س����ر وظيفة، وحمظوظا كذل����ك بالتدرج يف 

�ملنا�سب �إلى �أن و�سلت �إلى من�سبي �حلايل.
تعلم����ت ودر�ست و�أخذت �سهادة مهنية، وبحكم �رتباطنا مع �سركة »كي بي 
�إم جي« �أعطاين �لو�سع فر�سة كبرية حل�سور �ملوؤمتر�ت �لدولية و�مل�ساركة 
فيه����ا خ�سو�سا مبنت�سب����ي �ملكتب و�لختالط بقي����اد�ت يف »كي بي �إم جي« 
مما �ساعدين على تطوير �لعمل �لإد�ري و�لعلمي ومكنني من تبوء من�سب 
رئي�ص يف �ملكتب منذ 1987 و�إلى �لآن، �أل وهو م�سوؤولية �ل�سريك �لتنفيذي 

ل�سركة »كي بي �إم جي« �لبحرين.
ج����رت حماولت عدة للتعاون مع مكاتب عربية �إل �أنها مل تنجح، ولكن بعد 
ف����رتة يف حو�يل �لعام 1981 �أو 1982 �أتت �سرك����ة »كي �إم جي« حيث كانت 
تبح����ث وقتها عن مكاتب متثلها يف �ملنطقة ومت �لتف����اق �أن متثلها موؤ�س�سة 

فخرو يف �لبحرين �بتد�ء من �لعام 1982.

يف �لع����ام 1987 �ندجمت موؤ�س�سة »كي �إم جي« مع بيت ماوك و�أ�س�سو� »كي 
ب����ي �إم جي« و�أ�سبحن����ا �أع�ساء يف �ملوؤ�س�سة �جلديدة، وم����ن �ساعتها خلقنا 
تز�وج����ا ممت����از�، �إذ كان معظ����م عمالئنا �سركات بحريني����ة يف �لبحرين. 
�أما �سركة »بيت ماوك« �لت����ي �ندجمنا معها فكان معظم عمالئها �سركات 
�أجنبي����ة، فحدث �ندماج وتز�وج جميل وجلبنا عمالءنا �لبحرينيني وجلبو� 
عمالءه����م �لأجانب وخلقنا مًعا موؤ�س�سة منذ ذل����ك �لوقت ر�ئدة يف �لعمل 
�ملهن����ي وخلقت �سمعة �لكل ي�سهد لها. وتطورنا يف �لعمل جعلنا �ليوم ن�سل 
�إل����ى �أك����رث من 300 موظف، ن�سبة �لبحرنة ت�س����ل �إلى 65 % يف �ملكتب و75 

% يف ق�سم �لتدقيق.

فل�سفتن����ا يف �ملكت����ب قائمة عل����ى تقدمي �أرق����ى �خلدمات لعمالئن����ا باأعلى 
كفاءة وج����ودة، وتدريب �لعنا�سر �لبحريني����ة، �إذ �إن �سمعة �ملكتب معروفة 
يف �ل�س����وق ولدى �لط����الب حتديًد� ب� »�إذ� �أردت �أن تتعلم �أو تتدرب يف ق�سم 
�ملحا�سب����ة حاول �أن جتد وظيفة لدى ك����ي بي �إم جي« و»�إذ� �أردت �حل�سول 
عل����ى �سه����ادة مهنية �أخرى حاول �إيجاد مكان لك يف �سركة كي بي �إم جي«؛ 
نظ����ًر� لأن �ل�سركة تقدم منحا در��سي����ة لكل موظفيها، وكل موظف يحق له 
�لتق����دم للح�سول على �سه����ادة مهنية يف جمال عمل����ه، و�ملكتب يتكفل بكل 

�مل�ساريف.
�أم����ا عن جتربة جمل�ص �ل�سورى فيقول فخ����رو: جمل�ص �ل�سورى بالن�سبة يل 
نقل����ة نوعية، ومل �أفكر يف يوم من �لأيام �أن �أمار�ص �لعمل �ل�سيا�سي بجانب 
عمل����ي �ملهني، لك����ن عندما دعيت لأك����ون ع�سًو� يف �أول جمل�����ص �سورى يف 
�لع����ام 1992 وكان وقتها جمل�سا ��ست�ساري����ا، لبيُت �لدعوة وكنت �سعيًد� �أن 

ا �آخرين كنت �لأ�سغر بينهم. وقع عليَّ �لختيار من �سمن 30 �سخ�سً
ويختتم جمال فخرو حديثه قائاًل: 25 عاما مار�ست فيها عملي وم�سوؤولياتي 
مب����ا ير�سي �سم����ريي، و�أ�سعر ب�سعادة �أنني ق����درت ب�سكل �أو �آخ����ر �أن �أوؤثر 
يف �لعم����ل �ل�سيا�س����ي و�لقت�سادي و�لتجاري يف �لبحري����ن. وعندما �أتقدم 
باقرت�ح����ات �أجد �لدعم، ول����ذ� ��ستطعت م�ساعدة �ل�سلط����ة �لت�سريعية يف 
ا يف حتقي����ق �أهد�فها �لتي  �أد�ء دوره����ا و��ستطعت م�ساع����دة �حلكومة �أي�سً
ت�سبو �إليها من خالل �لت�سريعات �لقانونية، وم�ساعدة �لقطاع �لقت�سادي 

ب�سن ت�سريعات مدرو�سة وموزونة ومنا�سبة للبحرين.

اس��تطعت مساعدة السلطة التش��ريعية في أداء 

دورها ودعم الحكومة أيًضا في تحقيق أهدافها
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عبدالجبار حماد
مغامر من الصفر

كثيًرا ما نسمع عن »المغامرة«، عندما يتعلق األمر باالستثمار وعالم التجارة واألعمال، 
إال أن ضيفن����ا ضرب أبهى األمثال في المغامرة، إلى حد جعله يضحي بكل ما يملك 
اإلنس����ان البحرين����ي المتواضع، حين تخل����ى عن قطعة أرض كدح من أجل ش����رائها 
ليبن����ي عليها منزل األحالم، كما باع حقوقه التقاعدية بعد س����نوات من العمل في 
وظيفته بإحدى الشركات، وكل ذلك ليؤسس أكبر شركة للسيراميك في البحرين 
وهي »سيراميكا دلمون«. إنه مدير ومؤسس »سيراميكا دلمون« عبدالجبار حّماد.

يتح����دث حماد ع����ن طفولته قائ����اًل: تعلمت �لتج����ارة من �ل�سغ����ر، و�أنا يف 
�ملرحلة �لدر��سية، �إذ كنت مع �سديقي و�عتربه �أخي، وهو فخر علي فخر، 
وكان له����م �أعم����ال يف �مل����و�د �لغذ�ئية و�مل�ستلزم����ات �ملنزلي����ة. كنت �أعمل 
يف حمله����م يف �ل�سوق �ملرك����زي، بعدها دخلت �ملدر�س����ة �لثانوية يف �لق�سم 

�لتجاري وكان لدي حينها حب �لبيع و�لتجارة.

عمل����ت يف �سركة »يوك����و للمقاولت �لبحرية«، وب����د�أت �لعمل �أمني خمازن، 
و�أتذك����ر �أن �أول ر�ت����ب تقا�سيت����ه كان 150 دينار�، ث����م تدرجت يف منا�سب 
�أخ����رى مثل م�سرف �لكر�ج، وغريه����ا، فكان �أي �سخ�ص يخرج من �ل�سركة 
�أحل مكانه. و�نتقل����ت يف �لوظائف و�ملهمات وهذ� �أك�سبني خربة، فانتقلت 
�إل����ى ق�سم متوي����ل �لبو�خر وعمل����ت يف ق�سم �س����وؤون �ملوظف����ني، وعملت يف 
�ملر��سل����ة، وعمل����ت يف �لنقليات ودفان �لأر��س����ي يف �لبحر �إلى جانب مو�د 

�لبناء، وحتى ق�سم �مل�سريات.

و�آخ����ر من�سب �سغلته ه����و مدير �سركة يوكو للهند�س����ة، وكانت حتتوي على 
�أق�س����ام خمتلف����ة مثل ق�سم مو�د �لبن����اء وق�سم �ل�سفري����ات وق�سم �ل�سالمة 
و�لأم����ن وق�سم �لر�ديو، و�كت�سبت خربة يف جمال مو�د �لبناء كثرًي� يف هذه 

�ملرحلة.

�سعرت بامل�سايقات، و�ملناف�سة غري �ملتكافئة بني �لأجنبي و�لبحريني، و�أن 
تك����ون مدير �سركة بحرينيا و�أن يك����ون م�ساعدك �أجنبيا بر�تب �أكرث منك، 
�إذ كان �آخ����ر ر�ت����ب و�سلت �إليه يف �ل�سركة و�أن����ا مدير 350 دينار�، يف حني 
كان ر�تب م�ساعدي �لهندي 650 دينار� عد� �لمتياز�ت �لأخرى مثل �إيجار 
�ملنزل وتذ�كر �ل�سفر وغريها، مل تكن لدي م�سكلة يف �لبد�ية فكنت �أتعلم، 
ولك����ن يف �لفرتة �لأخرية �سعرت �أن حقي مه�س����وم، فحينما كان �ملوظفون 
يت�سلمون ك�سف �لر�تب مني و�أجورهم �أعلى من �أجري، هنا بد�أ �لتفكري يف 

ترك �لعمل و�لبدء بتاأ�سي�ص ن�ساط جتاري.
وعندما بد�أت �فتتاح حمل �سغري �جتهت مل�سنع غري م�سنع ر�أ�ص �خليمة، 
و�لذي كان يتعامل مع نف�ص �ل�سركة )يوكو للهند�سة( �لتي كنت �أعمل فيها، 
وهذ� بحكم �لأمانة، فتعاملت يف بد�ية �لأمر مع »�سري�ميك �لفجرية« لنحو 
6 �سه����ور، �إذ قدم����و� يل �لدع����م �ملنا�سب بعد �أن قامو� بزي����ارة �ملحل ور�أو� 

خربتي مع م�سنع ر�أ�ص �خليمة من خالل عملي �ل�سابق.
وبع����د �ل�سه����ور �ل�ستة، �ت�سل يل مدي����ر �سركة ر�أ�ص �خليم����ة وطلب لقائي، 
وبالفع����ل لبيت طلبه، وح����ني �لتقيته وّجه يل �لعتب لأين �جتهت �إلى م�سنع 
�لفجرية ومل �أتعامل معه رغم عالقتنا �لقوية، وطلب مني �أن �أوقف تعاملي 
م����ع »م�سنع �لفجرية« و�أتعامل مع م�سن����ع ر�أ�ص �خليمة، وتعهد يل بتقدمي 

كل �لت�سهيالت �ملطلوبة.

وخ����الل فرتة �لنقا�سات مع م�سنع ر�أ�ص �خليمة، عر�ص علي �لأخ �إبر�هيم 
�لده����ام �لذي كان وكي����ل ر�أ�ص �خليمة يف �لدم����ام و�لقطيف و�خلرب، عقد 
�سر�كة بيننا، وفع����اًل كان ر�أ�ص مال »�سري�ميكا دملون« حينها 5 �آلف دينار 

وقام هو بامل�ساهمة مببلغ مماثل لت�سبح 10 �آلف دينار.

يف �لع����ام 1998 بد�أنا ت�سوي����ق منتجات ر�أ�ص �خليم����ة، و�أدخلنا �لعديد من 
�لتطوي����ر�ت منذ تلك �لفرتة و�أ�سفنا حمال جديد�. �أ�سحبت �لنا�ص تعرف 
منتج����ات »ر�أ�ص �خليمة« ب�سورة �أكرب، كما �أن �ملنتجات كانت تتمتع بجودة 
عالي����ة وباأ�سعار �أقل من �ملنتجات �لإ�سباني����ة و�لإيطالية مما جعل مناف�سة 

منتجات ر�أ�ص �خليمة قوية يف �ل�سوق.

وم����ع �رتفاع �لطل����ب فتحنا فرعا يف �ملنام����ة �لع����ام 2001، وحالًيا لدينا 4 
ف����روع. وللعل����م عندما بد�أن����ا �لعمل كنت �أن����ا �ملوظف �لوحي����د يف �ل�سركة، 
فكنت �لبائع و�ملحا�سب و�ل�سائ����ق، وبد�أت ب�سيارة م�ستخدمة، وكنت �أخرج 
من �ملنزل �ل�ساعة 5 �سباًحا و�أرجع �لبيت �ل�ساعة 9 م�ساء، وبقيت 6 �سهور 
عل����ى هذ� �حلال، �إلى �أن جلبت عامال بحريني����ا مل�ساعدتي، وبعدها جلبت 

موظفا بحرينيا �آخر مل�ساعدتي وهكذ� �زد�د �لعدد.
 

�أك����رث ما ميزنا هو وفرة �لب�ساع����ة مع وجود �لدعم �لقوي من �مل�سنع، �إلى 
جان����ب �لأ�سعار �لتناف�سية، كما دخلنا م�سروعات وز�رة �لإ�سكان منذ �لعام 
2000، �إذ تق����وم �ل����وز�رة باختبار �ملنتجات قبل �ختياره����ا، و�أتذكر �أن �أول 

م�س����روع �إ�س����كاين عملنا في����ه كان يف مدينة حمد. وتو�س����ع �لعمل مع وز�رة 
�لإ�سكان، وكان هذ� �لتعاون يف �ساحلنا.

بدأت العمل أمين مخازن وأول راتب 
تقاضيته 150 دينارا
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ضياء توفيقي
أديب وشاعر وموسيقى ورياضي قبل أن يكون مهندسا 40 عاما من الهندسة والموسيقى والشعر

ذا صيت ذائع بالبحرين. فمن فريق الذواودة نشط ضيفنا 
ضي����اء توفيق����ي، قب����ل أن يتس����لق س����لم النج����اح خطوة 
بخط����وة؛ ليت����رأس أكب����ر جمعي����ة مهني����ة ف����ي المنطقة، 
وهي جمعي����ة المهندس����ين البحرينيين، والذي س����اهم 
ف����ي صعودها منذ س����بعينات القرن الماضي لتكتس����ب 
أهمي����ة مهني����ة معتب����رة بالمنطق����ة. وخ����الل 40 عاما في 
العم����ل الهندس����ي، من بينه����ا أكثر م����ن 20 عاما قضاها 
في الطي����ران المدني ومطار البحري����ن الدولي واحتكاكه 
بالمنظم����ات الهندس����ية المهنية والمؤتمرات، اكتس����ب 
توفيقي خبرة كبيرة في المطارات؛ ليحول هذا الش����غف، 
إل����ى عمل تج����اري ناجح من خالل مكتب أخ����ذ يتبوأ مكانة 
مرموقة في الس����وق. ويق����دم حاليا توفيقي استش����ارات 
هندس����ية مختلفة ويتميز بتقديمه استشارات هندسية 
للمط����ارات ف����ي البحري����ن وخارجه����ا. وإل����ى جان����ب إدارت����ه 
مش����روعه الناج����ح، ل����م يغف����ل ضي����اء توفيق����ي التصاقه 
الشديد بجمعية المهندسين البحرينية، التي تضم أكثر 
من 2000 مهندس، إذ انتخب توفيقي لرئاسة الجمعية 4 
مرات ليكون أكثر المهندسين اعتالء لهذا المنصب، كما 
حاز ثقة المهندس����ين في العالم العربي حين تم اختياره 

رئيسا التحاد المهندسين العرب في الدورة الماضية. 

يتح����دث توفيقي ع����ن بد�ية در��ست����ه للهند�سة: بعد مرحل����ة �ملدر�سة، كان 
هناك �س����يء د�خلي يدفعني نحو در��سة �لهند�س����ة، ومل يكن هناك �عتبار 
لفر�����ص �لعم����ل �أو متطلبات �ل�س����وق، وكان يفرت�ص �أن �أدر�����ص �لهند�سة يف 
�لهند، لكن مل يكتب ذلك، و�لتحقت بكلية للهند�سة �ملدنية يف كلية �خلليج 
)جامعة �لبحري����ن حاليا(، ثم �لتحقت بجامعة �ساوثهامبتون يف بريطانيا 
وكن����ت مبتعث����ا من جانب �لطري�ن �ملدين. وبع����د �أن �أنهيت �لبعثة عملت يف 
�لط����ري�ن �ملدين، ثم �أر�سلت بعدها بعامني لدر��س����ة �ملاج�ستري يف هند�سة 

�ملطار�ت.

عمل����ت يف �إد�رة �لط����ري�ن �مل����دين، وعملت ب�سورة مكثفة بع����د عودتي من 
�لد�ر�س����ة يف �ملطار. بد�أت �لعمل يف مط����ار �لبحرين منذ نحو �لعام 1977 
وكان �ملطار �سغري�، وكانت �لفكرة �بتعاث بحرينيني وتدريبهم من �أجل �أن 
يتولو� �لأمور �لهند�سي����ة يف �ملطار عو�سا عن �لأجانب، وكان �ملطار حينها 
مير مبرحلة تو�سع����ة وتطوير. �ملطار خلق يل فر�سة لتكوين �جلانب �ملهني 
و�حل�س����ول عل����ى �خلربة، وتدرجت يف �ملطار على م����دى �أكرث من عقدين؛ 

لأختتم عملي هناك باأن �أتولى مدير �ل�سوؤون �لإد�رية.

و�ملط����ار�ت تتيح لالإن�س����ان فر�سة للتعل����م يف خمتلف �جلو�ن����ب �لهند�سية 
وحتى �ملالية و�لإد�رية، فالعمل بها �سعب ول يرتبط بوقت، �إذ �إن �ملطار�ت 

تعمل على مد�ر �ل�ساعة.

ث����م �نتقل����ت من �لعم����ل �حلكوم����ي �إل����ى �لعمل �خلا�����ص يف �لع����ام 2003، 
وب�سر�ح����ه كان �لق����ر�ر �سعبا، كنت �أح����ب �ملطار، ولك����ن يف �لوقت نف�سه 

�أبحث عن حتد جديد خ�سو�سا بعد �كت�سابي خربة كبرية يف �ملطار�ت.
و�ن�سمم����ت لع�سوي����ة جمعي����ة �ملهند�سني �لبحريني����ة يف �لع����ام 1979، �أي 
قب����ل �سنو�ت من تاأ�سي�����ص �جلمعية �لتي تاأ�س�ست يف �لع����ام 1972، ودخلت 
جمل�����ص �لإد�رة منذ �لعام 1986، وتقلدت خمتل����ف �ملنا�سب، مثل �ل�سوؤون 

�لجتماعية، و�سوؤون �لأع�ساء، �إلى �أن و�سلت �إلى نائب �لرئي�ص.
ويف �لع����ام 1996 �نتخبت رئي�سا جلمعية �ملهند�سني �لبحرينية ل� 3 دور�ت، 
ويف �ل����دورة �حلالية دع����اين �لإخوة �لأع�س����اء لرت�سيح نف�سي م����رة ثانية، 
فلبي����ت هذه �لدعوة. و�ليوم �أقوى جمعية مهنية يف �ملنطقة، وين�سوي حتت 
ع�سويته����ا �أكرث من 2000 مهند�ص، وركزت ملدى نح����و 5 عقود على عملها 
�لأ�سا�����ص ومل تخ����رج من نطاق �ملهنة، وقدم����ت �لكثري وحتظى باحرت�م يف 
�ملنطق����ة، وكل ذلك بف�س����ل جهود �لأع�س����اء وجمال�����ص �لإد�ر�ت �ملتعاقبة 

طو�ل تاريخ �جلمعية.

�أعتق����د �أن �لعم����ل �لتطوع����ي لي�ص ج����زًء� ثانوي����ا، فهو ل يتج����ز�أ من عملي 
�ليومي، ورمبا �أعطيه �هتماما �أكرث من عملي �خلا�ص.

حلم����ي �أن �أج����د دخول �لدم����اء �جلدي����دة و�لأع�س����اء �ل�سب����اب يف �أن�سطة 
�جلمعية ب�سكل �أو�سع، خ�سو�سا مع وجود عزوف من �ل�سباب عن �مل�ساركة 
يف �أن�سطة �جلمعية، ول �أعتقد �أن هذ� �لعزوف ينطبق على جمعيتنا فقط، 

بل معظم �جلمعيات.

وباملنا�سبة، عملي �لتطوعي ل يقت�س����ر على جمعية �ملهند�سني �لبحرينية، 
�إذ عمل����ت عل����ى تاأ�سي�ص جمعي����ة �لتخطيط �لإ�سرت�تيج����ي يف �لعام 2005؛ 
بغي����ة تقوية هذ� �جلانب يف �لبحري����ن. ويف �لطري�ن �ملدين تر�أ�ست جمعية 

�لدخار و�لت�سليف.

�أما بخ�سو�ص �حتاد �ملهند�سني �لعرب، فاعتربها جتربة فريدة، خ�سو�سا 
�أن موقع����ي كان يغطي جميع �لتكتالت �ملهنية عل����ى م�ستوى �لعامل �لعربي. 
و��ستطعنا تنظيم موؤمتر مهم لالحتاد يف �لبحرين تناول �لكثري من �أور�ق 

�لعمل خ�سو�سا فيما يتعلق باملو��سالت.

حلمي أن أرى دماء جديدة وأعضاء شباًبا 

في أنشطة الجمعية بشكل أوسع
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محمد بوخماس
يروي قصة تجارة عمرها 120 عاما

عائلة بوخماس من العائالت التجارية العريقة التي لمع اسمها في البحرين منذ القدم واشتهرت 
بتجارتها، إذ بدأت عملها في العام 1874.

رجل األعمال محمد بوخماس يسرد تاريخ تأسيس الشركة العائلية وتطور أعمالها في البحرين، 
وه����و الحفيد األكبر للجد المؤس����س )رحمه اهلل(، الذي برع في التج����ارة وتخصص في بيع أغراض 
الصي����د بأنواعه����ا. محم����د بوخماس ذواق للش����عر، وعادة ما ي����ردد بيتين يتخذهم����ا نصيحة في 
الحي����اة، وهما »ال تش����غل الب����ال بماضي الزم����ان... وال بآتي العيش قب����ل األوان، واغنم من الحاضر 

لذاته... فليس في طبع الليالي األمان«.

يق���ول عن بد�يات حياته: ول���دت يف منطقة �ملح���رق لعائلة حمافظة، 
حي���ث ع�سن���ا زمنا كنا نطلق عليه زمن �لقناع���ة، فلم يكن �أحد يتذمر 
من �ملاأكل �أو �مل�سرب �أو �مللب�ص، على عك�ص ما يحدث �لآن، فاإن �لو�سع 

خمتلف، فاإذ� مل يعجبهم �لطعام �ملعد يطلبون من »�لفرن�سايز«.

در�س���ت حت���ى �أنهيت �لثانوي���ة �لعام���ة، �إذ مل يكن هن���اك �لتوجيهي. 
وح�سل���ت يف �خلم�سينات عل���ى بعثة �إلى �لهند، لك���ن و�لدي رف�سها. 
وكان يطلق �آنذ�ك عل���ى �لبعثة »كر�سي«، حيث كانت �لدول مثل �لهند 
وباك�ست���ان وم�سر و�سوريا و�لعر�ق متن���ح »كر��سي« للطلبة، فرت�سلهم 
�حلكومة. ومتيزت عن �إخو�ين �لطلبة وح�سلت على �لبعثة و�أتيت �إلى 
و�لدي فرح���ا باحل�سول على �لبعثة، �إل �أنه رف�سه���ا؛ لأنني �ساأ�سطر 
للعمل يف �حلكومة بفرتة �لدر��سة نف�سها، وخالل هذه �لفرتة �إذ� جاء 
�ت�سال من مدير �ملعارف )مل يكن هناك وزير للرتبية( �أحمد �لعمر�ن 
حت���ى لو يف منت�سف �للي���ل بالتاأكيد �ساأ�سطر للذه���اب، وبالتايل فاإن 

حياتي لن تكون ملكي، ح�سب كالم و�لدي.

حزن���ت كث���رًي�، لكن بع���د �أن �أخ���ربت و�لدت���ي، �لتي كان���ت �ملحور يف 
حيات���ي، عن رغبتي يف ��ستكمال در��ست���ي بالهند طلبت مني �ل�سرب، 
ثم �أقنعت و�لدي بالأمر و�أعطته ما لديها من ذهب لري�سلني للدر��سة 
يف �خل���ارج. �قتنع �ملرح���وم وذهبت �إل���ى �لهند لدر��س���ة بكالوريو�ص 
�لتجارة، وكنت من �أو�ئل �لأ�سخا�ص �لذين ح�سلو� على �سهاد�ت عليا 

يف ذلك �لوقت.

�أم���ا عن تطور ه���ذ� �لقط���اع و�نعكا�ساته على �لبحري���ن فقال: هناك 
تخب���ط كث���ري يف �لقت�ساد و�لأ�سو�ق، وهذ� �أم���ر حمزن، ويفرت�ص �أن 
حتد وز�رة �لتجارة من هذ� �لتخبط. �لتخبط يف كل �سيء، فمثال جند 
�سارع���ا باأكمله ملتاج���ر �لعبايات، فهل من �ملعق���ول �أن تلب�ص �ل�سيد�ت 
ه���ذ� �لكم �لهائ���ل من �لعباي���ات؟ �أو يك���ون �سارًعا باأكمل���ه للمطاعم 

و�ملقاهي.

يف �ل�ساب���ق مل تكن �ل�سوق بهذه �لطريقة، �إذ كان هناك �نتقاء لل�سيء 
بعناي���ة، على �سبيل �ملثال كانت هناك متاجر خم�س�سة لبيع �لأ�سباغ 
فقط، �أما نحن، فكنا نبيع كل �سيء، وهذ� مل ياأت من فر�غ، و�إمنا بعد 

در��سة.
وي���رى بوخما�ص �أن �أهم �سيء يف �لتج���ارة �ل�سدق و�لأمانة يف �لعمل. 
ف���اإذ� كن���ت �سادًقا يف عملك، ف���اإن �جلميع �سياأت���ون �إليك، مع تقدمي 
�لن�سيح���ة للزب���ون ب�ساأن �س���ر�ء �لغر�ص �ل���ذي �سي�ستم���ر معه لفرتة 

�أطول.

وي�سي���ف: يف �ل�ساب���ق �إذ� ��سرتى �سخ����ص على �سبي���ل �ملثال مطرقة 
و�نك�سر مقب�سها مل يكن هناك دكان يف كل عاير )مبعنى متجر يف كل 
���ا �إذ� كان عمله يعتمد  ز�وية(، وبالت���ايل �سيخ�سر وقًتا ثميًنا خ�سو�سً

على �أدو�ت �لنجارة.
ويرى بوخما�ص �أن من �لأف�سل تاأ�سي�ص �ل�سركات �لعائلية وفًقا لأ�سهم، 
على غر�ر جمموعة كانو، �لتي مت تاأ�سي�سها على �أ�سهم مملوكة للعائلة، 
وهذه �لأ�سهم تبقى �سمن �إطار �لعائلة ول تخرج منها، فمجموعة كانو 
وعائلة بن ج���الل وغريها عو�ئل �سركاتها �لعائلية و�أ�سهمهما مملوكة 
يف �لعائل���ة ول تتعد�ها للمحافظ���ة على �لأ�سهم؛ لتبقى �لعائلة دون �أن 

تتغري، و�ل�سر�كة لت�ستمر يجب �أن تقوم على �لنية �حل�سنة.

ويوؤكد بوخما�ص �أهمية �أن يك���ون �ل�سركاء �ملوؤ�س�سون �لأو�ئل على قلب 
و�ح���د ل�ستمر�ر هذه �ل�سرك���ة، فاإذ� حدثت م�سكل���ة وفقدت �لثقة يف 
�سخ����ص ما، ف���اإن من �مل�ستحي���ل �أن تعود ل���ه هذه �لثقة م���رة �أخرى، 

و�ل�سركات �لعائلية تبنى على �أ�س�ص طيبة ل�ستمر�رها.

أرى أن من األفضل تأس��يس الش��ركات 

العائلية وفًقا ألسهم
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رياض البيرمي
ال حياة مع اليأس وال يأس مع الحياة

يض����ع دائًم����ا نصب عيني����ه األم����ل، ويؤمن 
بمقول����ة ال حي����اة م����ع الي����أس وال ي����أس مع 
الحي����اة، ويعم����ل واثقا بأن كل ش����يء بيد 
الخال����ق عّز وجّل. امتهن����ت عائلة البيرمي 
الفالحة وتجارة الخضراوات والفواكه، التي 
كان����ت مهنة أس����الف العائلة من����ذ القدم، 
بْيد أن والد ضيفنا انخرط في السبعينات 
في ممارس����ة تجارة المق����اوالت حتى أواخر 
التس����عينات. عمل ضيفنا، ال����ذي ولد في 
قري����ة بوري، مع والده ف����ي تجارة المقاوالت 
منذ نعوم����ة أظفاره، وأص����ر على مواصلة 
أس����س  إذ  المج����ال،  نف����س  ف����ي  العم����ل 
عمل����ه الخاص ف����ي الع����ام 2000، وتوس����ع 
في أنش����طته حتى دخل ف����ي العام 2010 
مجال السفر والس����ياحة. هو رجل األعمال 
ري����اض أحمد البيرمي، رئيس مجلس إدارة 
مجموعة ش����ركات )مدينة الخليج لألعمار، 
مدينة الخليج للتطوير، الرياض للنقليات، 
ومجموع����ة  والس����ياحة،  للس����فر  الري����اض 

»البيرمي« للتجارة والمقاوالت(.

ع����ن بد�ي����ات عمل����ه يتح����دث �لبريمي قائ����اًل: ب����د�أت �لعم����ل يف م�سروعي 
�خلا�����ص �لعام 2000، �إذ �أ�س�س����ت �أول �سركة مبجال �ملقاولت، و�لتخلي�ص 
�جلمرك����ي، و�ل�سح����ن و�لتفريغ. عملت عل����ى بلورة �أف����كار جديدة ومل نقم 
باأعم����ال تقليدية، فا�ستخدمن����ا يف جمال �ملق����اولت كل �لتقنيات �حلديثة 
و�لأدو�ت �جلدي����دة و�لأ�ساليب �لهند�سية �ملتطورة، وبطرق خالقة، ومتكنا 
بف�سل �هلل تعالى من �لتدرج يف �لأعمال، �إذ بد�أنا �لعمل يف جمال �ملقاولت 
و�ل�سح����ن و�لتفريغ، ث����م جتارة بيع مو�د �لبناء وتاأج����ري �ملعد�ت، بعد ذلك 
طورنا �لعم����ل �أكرث يف جمال �لنقليات، ثم جمال �ل�سف����ر و�ل�سياحة، و�لآن 

لدي جمموعة كبرية من �لأن�سطة.

وعندما بد�أت »�لبزن�ص« كانت �لفر�ص متاحة و�لقت�ساد يف �أعلى م�ستو�ه، 
وه����ذ� جعلنا ننتع�ص ويف نف�����ص �لوقت نعمل مع تو�فر �مل�ساحة وحرية �لعمل 
و�حلري����ة �لقت�سادية، �إ�سافة �إلى �ملميز�ت �لتي جعلتنا نتمكن من حتقيق 
موق����ع ري����ادي �إل����ى �لي����وم. فالأزم����ات �لتي ح�سل����ت كانت عاملي����ة ولي�ست 
حملي����ة، و�لبحرين جزء م����ن �لعامل وتتاأثر عندما يتاأث����ر �لعامل باأي �سيء، 
ولول موقعها �جلغ����ر�يف �ملميز يف خارطة �لعامل ملا تاأثرت كل هذ� �لتاأثري، 
فعندم����ا مير �لعامل بطفرة ما ف����اإن �لبحرين �أول م����ن ت�ستقبل هذ� �لأمر، 

وكذلك �لأمر عندما مير �لعامل باأزمة ل قدر �هلل فاإنها �أول �ملتاأثرين.

بالن�سب����ة يل �أ�س����ع �لياأ�ص د�ئًما ور�ء ظهري، فاأنا �أوؤمن مبقولة »ل حياة مع 
�لياأ�ص ول ياأ�ص مع �حلياة«، و�أ�سع د�ئًما �لأمل ن�سب عيني و�أمامي و�أتوكل 
يف كل �س����يء على �هلل، فال�سخ�ص �إذ� �جتهد وبتوفيق من رب �لعاملني فاإنه 
�سي�سل، لكنه �إذ� و�سع �لياأ�ص �أمامه ومل يعمل ويجتهد فاإنه لن ينتج. �ليوم 
وهلل �حلمد �جلهات �لر�سمية جميعها تتفهم �لظروف، و�لقيادة �ل�سيا�سية 
ت�ستم����ع �إلينا، وتقف عل����ى م�ستوى �جلرح. فعلى �سبي����ل �ملثال عندما �سدر 
ق����ر�ر رفع ر�س����وم �ل�سجالت �لتجارية ف����اإن �سمو رئي�ص �ل����وزر�ء وجه فوًر� 
باإيق����اف �لعمل بالقر�ر وتاأجيل �ملو�سوع �إل����ى حني �ل�ست�سارة فيه، و�أو�سى 

�سموه �أطر�ف �لقر�ر للتناق�ص يف �ملو�سوع و�أوقف �لقر�ر مرة ومرتني.
كم����ا قال ع����ن ع�سويته يف غرفة �سناعة وجت����ارة �لبحرين: كنت ع�سًو� يف 

جلان غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين، ومل �أجد �سوى �لدعم و�لثناء و�ل�سكر 
من �لذي عملت معهم باللجان. و�لتاريخ �لذي عملت فيه �إلى جانب �لغرفة 
كان م�سرف����ا وهلل �حلمد، �إذ بذلت خالله م����ا ��ستطعت من قوة و�إمكانات، 
و�أعطيته����م �أفكارر وجئت مبقرتح����ات و�سعيت يف حل �لكث����ري من �مل�ساكل 
�لت����ي تتعل����ق بال�س����ارع �لتجاري. و�ساع����دين يف ذلك كوين ع�س����ًو� بجمعية 
�ملقاولني �لبحرينية، كما �أ�سعفني �أنني كنت �أتلقى �ل�سكاوى و�مل�ساكل �لتي 
�أخذتها وحملتها على عاتقي وتعاونت مع �إخو�ين يف �جلمعية لإيجاد حلول 
له����ا، و��ستطعت خالل وج����ودي يف جل����ان �لغرفة �أن �أنقل ه����ذه �مل�سكالت 
و�ملقرتح����ات و�حللول �إليه����ا. و�حلمد هلل �أن خالل �لف����رتة �لتي كنت فيها 
بالغرف����ة كانت تلقى �لدع����م �لكامل من �أع�ساء جمل�����ص �لإد�رة يف �لدورة 
)28( �إ�ساف����ة �إلى دعم �جله����از �لتنفيذي باأكمل����ه، فح�سلنا على ت�سجيع 
وم�ساندة �لوزر�ء و�مل�سوؤولني و�أ�سحاب �ل�ساأن يف حل �مل�سكالت وكل �لأمور 

�لتي نقلناها حلت باأكملها. 

وعلى �سبيل �ملثال عندما قابلنا وزير �ملو��سالت و�لت�سالت كمال �أحمد يف 
م�ساأل����ة �ل�سياحة و�ل�سفر ومو�سوع �إيد�ع �سمان م�سريف من مكاتب �ل�سفر 
بقيم����ة 10 �آلف دينار، رحب بنا �لوزير، ووقتها كنا منثل ر�بطة عبارة عن 
خلي����ط متنوع م����ن �لعاملني بنف�ص �لقط����اع من جمعي����ات و�لغرفة و�لتجار 
�أنف�سه����م، وهذ� ما �سجع �لوزير عل����ى �ل�ستماع �إلينا؛ لأننا كنا متحدين يف 
روؤ�نا، و�سعينا مع �لوزير يف �لجتماعات �إلى �أن نتكامل يف �لقطاع، فوجدنا 
��ستجابة، كما وجدنا ��ستجابة منه عندما ذهبنا يف م�ساألة �لنقل �لد�خلي 
و�خلارج����ي. ولهذ� فاإننا وجدنا �أن �لعمل �لفردي ي����وؤدي �إلى نتائج �سلبية، 
�أما �لعمل �جلماعي فاإن نتائجه د�ئًما �أ�سرع وتكون �أف�سل وناجحة، وكذلك 
وجدنا �لتعاون من وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة، وذ�ت �لأمر ينطبق 
عل����ى جميع �لوزر�ء و�مل�سوؤولني �ملعنيني بامل�ساكل �لتي و�جهتنا يف قطاعات 

خمتلفة حيث كانو� وهلل �حلمد متجاوبني معنا.

العم��ل الف��ردي ي��ؤدي إل��ى نتائ��ج س��لبية، أم��ا العم��ل 

الجماعي فنتائجه دائًما أسرع وأفضل
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بدر كيكسو
صاحب “يوكو” وخّواض غمار البحر

ب����در أحمد كيكس����و، من موالي����د العام 1946. ه����و أحد رجال األعم����ال البارزين في قط����اع التجارة 
واألعمال، ومن القلة الذين ال تغيب عنهم ذاكرة الطفولة والشباب، بين أزقة فريج الفاضل الذي 
خّرج مجموعة كبيرة من رجال األعمال واألدباء والش����خصيات البارزة في البالد، وفيه نش����أ وترعرع 
ضيفن����ا. من الصعب أن تتحدث عن بدر كيكس����و دون أن تس����هب في الحدي����ث عن المنامة في 
خمسينات وستينات القرن الماضي، التي كانت فيها العاصمة في أوج عطائها الثقافي واألدبي 
واالجتماع����ي. وال يخف����ي كيكس����و تأثير الرياضة وكرة الق����دم بالتحديد على حيات����ه المهنية في 
اختيار سلك التدريس؛ لكي ال يبتعد كثيرا عن شغفه بكرة القدم، إذ ساهم في تأسيس فريق 

»الترسانة« وفريق »الجزائر« في مرحلة مبكرة من حياته.

�أ�س�����ص كيك�سو �أن�سطة جتارية ناجحة منذ مطل����ع �سبعينات �لقرن �ملا�سي؛ 
ليو�ك����ب ع�س����ر �لنه�سة �لعمر�نية �لت����ي �سهدتها �لبحري����ن، �إذ �ساهم يف 
تاأ�سي�ص �أول �سركة بحرينية وهي »يوكو«؛ لتجوب غمار �لبحر من �أجل جلب 
�حل�س����ى و�لكنكري من �خلارج، ولت�ساه����م يف ت�سييد م�سروعات كبرية يف 
�لب����الد، ولت�س����ارك يف بد�ية �نطالق����ة عمر�نية حديثة ماز�ل����ت �سو�هدها 

حا�سرة �إلى �ليوم. 
وتعت����رب جمموعة بدر �أحم����د كيك�سو، من �ل�سركات �لعائلي����ة �ملعروفة �لتي 
تن�س����ط يف خمتل����ف �لأن�سطة �لتجارية مث����ل �خلدم����ات �لهند�سية ور�سف 
�ل�س����و�رع، و��ست����ري�د وبيع م����و�د �لبن����اء و�لأدو�ت �ل�سحي����ة و�لبالط، �إلى 
جانب �خلدمات �لبحرية، وخدمات تقنية �ملعلومات و�أنظمة �لأمن، �إ�سافة 

لل�سفر و�ل�سياحة.

ع����ن حياته يق����ول كيك�سو: �لتحقت مبهن����ة �لتدري�ص بع����د ��ستكمال در��سة 
�ملرحل����ة �لثانوي����ة يف �لع����ام 1965 تقريب����ا و��ستم����ررت فيها حت����ى 1970. 
�خ����رتت ه����ذه �ملهنة ب�سبب حب����ي للريا�سة ولعدم رغبت����ي يف تغيري طريقة 
حياتي عندما كنت طالبا. عملت يف هذه �ملهمة 4 �سنو�ت، �إذ در�ست عدد� 

من �ملو�د مثل �للغة �لعربية و�لعلوم و�لريا�سيات و�لريا�سة.

�لإن�س����ان د�ئما يفكر يف �لأف�سل، تعرفت على �أحد �لأ�سخا�ص �لأمريكيني، 
وكان يعمل يف �إحدى �ل�سركات، ومتخ�س�ص يف �أن�سطة �لبحر، وطلب مني 
�لعم����ل معه يف بع�����ص �ملجالت، وعر�ص عل����يَّ فكرة تاأ�سي�����ص �سركة وقمنا 
بذل����ك، فعملن����ا يف �لقطاع �لبحري �إل����ى جانب �س����ركاء، وكل �سخ�ص �أدى 
فين����ا دوره بكل �أمانة و�إخال�ص؛ لنوؤ�س�ص فيما بع����د �سركة »يوكو للمقاولت 
�لبحرية«، وعملت فيها قر�بة 48 عاما، و�ساهمت يف �لكثري من �مل�سروعات، 

وكنا �أول من عمل يف �لبحر يف منطقة �خلليج بهذه �ملتانة و�لقوة.

و�أي�س����ا نحن �أول �سركة جلبت �لكنكري م����ن ر�أ�ص �خليمة يف �لعام 1972، 
وكان����ت �لبد�ية لبناية �ل�سيخة ح�سة باملنام����ة، وعلمنا مع »هو�رد كرميي« 
لتو�سع����ة مطار �لبحري����ن يف �ل�سبعينات، �إلى جانب م�س����روع تو�سعة جممع 

�ل�سلمانية �لطبي.

وعلى �لرغم من وجود كنكري حملي، �إل �أنه مل يكن بتلك �جلودة �ملطلوبة 
بح�سب �لتحاليل، �إذ� يتعر�ص للتفتت بعد مرور �سنو�ت عدة، لكن �لكنكري 
�ل����ذي كانت �ل�سركة جتلبه من ر�أ�ص �خليم����ة نوعيته �أجود وي�سلح ملختلف 

�مل�سروعات.

كم����ا بد�أنا �إدخال تقنيات حديث����ة خ�سو�سا فيما يتعل����ق بر�سف �ل�سو�رع، 
�إذ عملن����ا ملدة 3 �سنو�ت تقريبا مع وز�رة �لأ�سغ����ال؛ من �أجل �عتماد نظام 
جديد لر�سف �ل�سو�رع با�ستخد�م خملفات �لأ�سفلت من �ل�سو�رع �لقدمية. 
وبن����اء على هذه �لتقنية تق����وم �لآلة باإز�لة �ل�سارع �لق����دمي ور�سف �ل�سارع 
�جلدي����د بالأ�سلفت �ملز�ل من �ل�س����ارع �لقدمي نف�سه، ويف �لوقت نف�سه هذ� 

يعني توفري �لكثري من �لتكاليف بنحو 40 %.

رأس  من  الكنكري  جلبت  شركة  أول  نحن 

البداية  وكانت   ،1972 العام  في  الخيمة 

لبناية الشيخة حصة بالمنامة
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هشام مطر
التجارب تمهد الطريق للنجاح

ب����دأ حياته المهني����ة من الصفر، وش����ق 
طريقه ليحقق النجاح تلو النجاح، وُيرِجع 
الفضل في ذلك هلل ث����م لرضا الوالدين، 
اللذين َيعّدهما سببين رئيسين لنجاح 
أي فرد، والسبب الثالث العزيمة واإلصرار 
األعم����ال  رج����ل  إن����ه  التج����ارب.  وخ����وض 
هش����ام مط����ر، وه����و المدي����ر التنفيذي 
لمؤسس����ة األس����د للمقاوالت اإلنش����ائية 
وعض����و جمعي����ة المؤسس����ات الصغيرة 
والمتوس����طة وعضو جمعية المقاولين 
البحريني����ة وعضو لجنة أجن����دة األعمال 
الوطني����ة وعضو غرف����ة تج����ارة وصناعة 
البحرين ونائب رئي����س اللجنة المركزية 

ألصحاب األعمال )لجنة أهلية(.

التنظي��م  مؤسس��ة 

العق��اري أول تجرب��ة 

الشراكة  مبدأ  تحقق 

بين القطاعين الخاص 

والحكومي

يقول ع����ن بد�ياته: بد�أت حياتي و�سققت طريقي من �ل�سفر، ويرجع ذلك 
لف�سل رب �لعاملني ثم ر�سا �لو�لدين. بد�أت يف �لعام 2002 ب�سورة ر�سمية 
يف جم����ال و��سع ج����ًد�، وهو جمال قط����اع �لإن�س����اء�ت و�لتعم����ري، و�أ�س�ست 
موؤ�س�س����ة فردية حتت ��سم »موؤ�س�سة �لأ�سد للمق����اولت �لإن�سائية« يف �لعام 
2002، وب����د�أت �لطري����ق و�خلطوة �لأولى بتخطيط �سغ����ري جًد�، ومن هذ� 

�لتخطيط �سرعت يف �لتو�سع �لتدريجي مع جدول زمني، وهذ� ما مت طو�ل 
�لف����رتة �ل�سابقة وحتى وقتن����ا �حلايل، فقد كانت �ملوؤ�س�س����ة م�سنفة درجة 
����ا �أن�سطة جديدة بجانب  ثالث����ة و�رتقت �إلى �لدرجة �لثاني����ة، و�أ�سفنا �أي�سً
�لإن�س����اء و�لتعم����ري، وهي ن�ساط����ات �ل�سباغ����ة و�لديك����ور�ت و�لت�سطيبات 
للمب����اين بجميع �أنو�عها، وبعد ذل����ك �أ�سفنا ن�ساطا �آخر يتعلق بالتمديد�ت 

�لكهربائية �ملياه.

وم�ساري����ع �ملوؤ�س�سة خمتلفة، فيه����ا م�ساريع جتارية ومباٍن من �أدو�ر جتارية 
ا يف  �أو �سناعي����ة ع����دة، وقد تكون وح����د�ت �سكنية للمو�طنني، ونعم����ل �أي�سً
�ملج����ال �ل�سناعي - �خلدمي. عملت مع �لكثري من �ل�سركات �ملعروفة مثل 
»جيب����ك« و»رم�سي�ص« للهند�سة، كما عملن����ا مع �سركات ��ستثمارية خارجية 
وم�سان����ع، و�أي�س����ا مع م�ستثمرين م����ن �أبناء �لبل����د يف م�ساريع متنوعة مثل 

�ل�سكن �لجتماعي وم�ساريع »�لكومبوند«.

لدين����ا م�سروع جديد يف طور �لإن�ساء لبع�ص �لتجار، �سي�سب يف دعم ومنو 
�ملوؤ�س�س����ات �ل�سغ����رية و�ملتو�سط����ة يف منطق����ة �ل�سيف باإيج����ار�ت منا�سبة 
����ا �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية  ومتو��سع����ة يف متناول �أ�سح����اب �لأعمال، خ�سو�سً
ومتناهي����ة �ل�سغر، ومت بدء �لعمل يف �لأعمال �لإن�سائية بو�سع �لأ�سا�سات، 
و�سيجه����ز �مل�س����روع يف �سه����ر �أبري����ل �ملقبل بكلف����ة مليون دين����ار، مب�ساركة 
�سركاء بحرينيني. ونحن ن�سجع �أ�سحاب �لأعمال د�ئما؛ لأن �لوقت �حلايل 
ا �إعطاء فر�ص لأ�سحاب �لأعمال  هو وقت �لتكاتف، و�إن�ساء �سركات، و�أي�سً
ا �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، �إذ �سيتم توفري مكاتب وحمالت  خ�سو�سً

جتارية لالإيجار، مبجموع نحو 100 وحدة جتارية.

كما �أن هنالك م�ساريع �أخرى على �لوترية ذ�تها، منها م�سروع قيد �لإن�ساء 
�ساأكون من �ملوؤ�س�سني له، وهذ� �مل�سروع مل يَر �لنور بعد، وهو م�سروع �سكن 
�جتماعي �سيخدم �سريحة كب����رية يف منطقتني، �لأول باملحافظة �ل�سمالية 
بالقرب من مدينة حمد و�ملالكية، و�لآخر يف منطقة توبلي، وحالًيا يف طور 

�لإع����د�د لنح����و 55 بيًتا يف �ملحافظ����ة �ل�سمالية، وقر�ب����ة 35 بيًتا يف توبلي. 
و�ملرحل����ة �لثالث����ة يف �جلنبي����ة لل�سك����ن �لجتماع����ي حت����وي 120 بيًتا. هذه 
�مل�ساري����ع �لثالث����ة جار �لعم����ل فيها حالًي����ا، وبكلفة تقدر بنح����و 10 ماليني 

دينار، بال�سر�كة مع �سركات وموؤ�س�سات �أخرى.

وم�سي����ًد� بتجرب����ة موؤ�س�س����ة �لتنظيم �لعق����اري قال مط����ر: �أعتربها جتربة 
ناجح����ة للحكوم����ة، وهذه �أول جترب����ة حتقق مبد�أ �ل�سر�ك����ة بني �لقطاعني 
�خلا�����ص و�حلكوم����ي، �إذ �إن �ملوؤ�س�س����ة تتك����ون م����ن 4 �أع�ساء م����ن �لقطاع 

�خلا�ص و4 �أع�ساء من �حلكومة، وهذ� �سر جناحها.
ووجود�ملوؤ�س�س����ة �سروري جًد� وح�سا�����ص، و�أول نقطة �إيجابية لوجودها هي 
جل����ب و��ستقطاب �مل�ستثمرين �لأجانب وغ����ري �لبحرينيني �سو�ء من �لدول 
�خلليجي����ة �أو �لعربي����ة �أو �لغربي����ة، فعندم����ا تكون هن����اك موؤ�س�سة حكومية 
م�سرتك����ة ب����ني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�����ص، فاإنها تنظ����م عملية �إ�سد�ر 
ا توفر  �لقو�نني و�لق����ر�ر�ت �لتي ت�سهل �لعملية �لتنظيمية للعق����ار�ت و�أي�سً
قاع����دة بيانات و��سحة وحمددة ب����كل �ملعلومات �لتي تتعلق بالبنية �لتحتية 
و�مل�ساري����ع �ملطروح����ة م�ستقب����ال و�لقو�ن����ني و�لق����ر�ر�ت �لتي تتعل����ق بهذه 
�مل�ساري����ع، فيك����ون هن����اك طماأنين����ة و�سورة و��سح����ة للم�ستثم����ر �أو �ملطور 

�لد�خلي �أو �خلارجي.

ناأمل م����ن �حلكومة تكر�ر هذ� �لنجاح و�إن�ساء هيئ����ة مماثلة تنظم �لقطاع 
�حل�سا�ص و�لق����وي وهو قطاع �لإن�س����اء�ت و�ملقاولت، �ل����ذي يعترب �لقطاع 
�لأول يليه قطاع �لعقار�ت، �إذ نطالب �إما ب�سم قطاع �لإن�ساء�ت و�ملقاولت 
�إل����ى موؤ�س�سة �لتنظيم �لعقاري �أو �إن�س����اء هيئة مماثلة لتنظيم مز�ولة هذه 
�ملهن����ة ب����كل ما يتعل����ق بها من حتدي����ات و�سعوب����ات يو�جهها ه����ذ� �لقطاع 
�حل�سا�����ص و�لكبري، فمعظم �لعمالة بح�س����ب �لإح�ساء�ت �لأخرية، وت�سكل 
84 % م����ن �لعمال����ة �لأجنبية يف �لبلد، تعمل يف قط����اع �ملقاولت و�لت�سييد، 

وهذ� �لقطاع يف �أم�ّص �حلاجة ملثل هذه �لتجربة �لناجحة ملوؤ�س�سة �لتنظيم 
ا  ا �ملقاولت و�لت�سييد �لعمر�ين، و�أي�سً �لعقاري، ونتمنى �أن ُيدرج فيها �أي�سً
ناأم����ل يف �لتخطيط �لعم����ر�ين �مل�ستقبل����ي، �إذ نحتاج خط����ة مو�زية خلطة 
جمل�ص �لتنمية �لقت�سادية لالأعو�م �خلم�سة �ملقبلة، وهذ� يكون من خالل 
�إن�س����اء �لهيئات �ملتخ�س�س����ة للقطاعات �حل�سا�سة و�حليوي����ة كالإن�ساء�ت 

و�ملقاولت.
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أحمد منصور
ولج التجارة وفي جيبه 100 دينار

أحم����د منصور، صاحب ش����ركة االتح����اد العقارية، وه����ي إحدى أهم ش����ركات العقار في 
.% البحرين، وتأسست منذ حوالي 15 عاما، وتتجاوز نسبة بحرنة التوظيف فيها 95 

عم����ل يف �لبد�ي����ة م�سّيفا يف �لناقلة �لوطنية »ط����ري�ن �خلليج«، �إل �أن حبه 
لت�سوي����ق للعق����ار�ت جعله ي�ستقي����ل من �لوظيف����ة للبدء يف ه����ذ� �ملجال مع 
�أح����د �ل�سركاء؛ ليقرر تطوير نف�سه بنف�س����ه و�لبدء مبكتبه �خلا�ص؛ بهدف 

م�ساعدة �ملو�طنني يف �حل�سول على منازل �أو �أر��ٍص باأ�سعار منا�سبة.

ع����ن �سركة »عقار�ت �لحتاد« يقول �أحم����د من�سور: تاأ�س�ست منذ 15 عاما 
تقريب����ا، وكانت �سابقا با�سم »عقار�ت ليفربول« ومت تغيريها منذ حو�يل 6 
�سن����و�ت �إلى »�لحتاد«، ولدينا �لآن 20 موظفا، وهناك �لعديد من �لأق�سام 
يف �ل�سرك����ة منها �لتثمني و�لتطوير و�لتاأج����ري و�ل�ستثمار، كما لدينا جلان 

ل�سر�ء �لعقار�ت وبيعها.

و�سركة �لحت����اد �لعقارية من �ل�سركات �لأ�سرع من����و� يف �لبحرين، وكانت 
بد�يتنا بالتز�من مع �لأزمة �ملالية �لعاملية �لعام 2008 بر�أ�ص مال 200 �ألف 
دينار و�لآن يبلغ ر�أ�ص مالها 2.7 مليون دينار، بن�سبة تطور 200 % �سنويا.

قدم����ت ��ستقالتي من وظيفتي �ل�سابقة؛ لأنني �أحب ت�سويق �لعقار�ت، وبعد 
�سهري����ن �أ�س�ست �سركة »ليفرب����ول« مع �ثنني من �إخ����و�ين كم�سوقني فقط، 
وبع����د 7 �سنو�ت مت تغيري �ل�س����م �إلى »�لحتاد« مع �أح����د �ل�سركاء، ثم قرر 
كل منا �لعم����ل لوحده، لذ� �عتمدت على نف�س����ي و�أ�س�ست �ل�سركة وطورتها 
ومررن����ا مبطبات وع����رث�ت و�أزم����ات و�لعديد من �مل�س����اكل، وهلل �حلمد مل 
يتمك����ن �لياأ�ص من����ي، �إذ تطورت �ل�سرك����ة و�أ�سبح لديه����ا �لآن �أ�سول ثابتة 

وموظفون �أكفاء.

�أم����ا بالن�سبة للخط����ط �مل�ستقبلية فاإننا �سننتقل قريب����ا ملكتب �أكرب يف نف�ص 
�ملنطقة و�سنوظف 4 موظفني بعد �لنتقال. �أما عن حو�فز �ل�سركة فبنهاية 
كل عام يتم مكاف����اأة �ملوظفني، و�ساحب �أعلى مبيعات يتم �إهد�وؤه تذكرَتي 
�سفر، كما �أن �ل�سركة د�عمة لنادي �ملالكية �لريا�سي و�ل�سناديق �خلريية 

وم�ساع����دة �لفق����ر�ء، وهناك م�ساع����د�ت لبع�ص �لعو�ئ����ل �ملحتاجة بعد �أن 
تت����م در��سة حالتها �ملادية من قبل جلنة تتك����ون من �سخ�سني من �ل�سركة 

و�آخرين من �لعائلة.

ويقول �أحمد عن �ل�سوق �لعقارية: خالل هذ� �لعام و�جهتنا بع�ص �مل�ساكل؛ 
ب�سبب �لو�س����ع �لقت�سادي �لعاملي ومو�سم �سهر رم�س����ان �لذي �أتى مبكر� 
وتبعت����ه مبا�س����رة فرتة �ل�سيف و�سف����ر �ملو�طنني، �إ�سافة �إل����ى �أن �لقو�نني 
�جلدي����دة �لت����ي مت �إقر�ره����ا يف �آخ����ر 6 �أ�سه����ر �أث����رت كثري� عل����ى �لتد�ول 
�لعق����اري. نحن يف �سركة �لحتاد �لعقارية نخ����دم بن�سبة �أكرب �لبحرينيني 
�أ�سح����اب �لرو�تب ب�سيط����ة، �إذ �إن نوفر لفئتنا �مل�ستهدف����ة �أر��سي باأ�سعار 

تبد�أ من 30 �ألف دينار ول تتجاوز 60 �ألف دينار.

دخلن����ا جمال �لتطوير �لعق����اري �سابقا، كنا نبني 20 في����ال يف �ل�سنة ولكن 
توقفنا منذ عام ون�سف؛ ب�سبب بع�ص �مل�ساكل يف �لدفوعات؛ لأننا ملتزمون 
ببع�����ص �لقرو�ص من �لبن����وك، و�لعمل يف هذ� �ملجال جم����ٍد وم�سٍن بنف�ص 
�لوق����ت، ولكن يف ح����ال �ساعدتنا �حلكوم����ة على تذليل �ملعوق����ات �ملوجودة 

و�قعا �سنعود لهذ� �ملجال؛ مل�ساعدة �ملو�طنني و�حلكومة بنف�ص �لوقت.

 كما �أن هناك معوقات يف وز�رة �لبلديات نحتاج لتعاون �مل�سوؤولني فيها، من 
�سمنها �لبطء يف تخطيط �ملخططات، �إذ �إن بع�سها ياأخذ مدة �سنة و�حدة 
�أو حت����ى �سن����ة ون�سف حتى يتم �لنتهاء منه. وع����دم وجود جميع �لوز�ر�ت 
�ملرتبط����ة بتخطي����ط �لأر��سي حتت مظل����ة و�حدة ي�سّع����ب �سرعة �لإجناز 
مم����ا يخلق �لكثري من �ملعوقات، وننا�س����د ذوي �لعالقة بالعقار و�لتخطيط 

�لعمر�ين �لوجود حتت مظلة و�حدة؛ لإجناز �لتخطيط بالكامل.

و�أي�س����ا من �ملعوق����ات، �أن هناك �أمر� م����ن �سمو رئي�ص �ل����وزر�ء و�سمو ويل 
�لعه����د ب�سرعة �إجناز رخ�ص �لبناء عل����ى �أل تتعدى مدة �سهر و�حد، �إل �أن 
معظم �لإجناز ي�ستغرق 3 �إلى 4 �أ�سهر، و�ل�سبب �أن رخ�سة �لبناء مرتبطة 
ب����اإد�رة �لكهرب����اء �أو �لآثار، ولي�����ص هناك موظف �ساحب ق����ر�ر ميثل تلك 

�جلهات.
لك����ن من �لإيجابيات، �أن �لدولة و�عدة و�لقطاع �لعقاري بخري ومزدهر يف 
�لبحري����ن كثري�، وبا�ستطاع����ة �لبحريني �أن ي�س����رتي يف �أي مكان وباأ�سعار 

معقول����ة، و�ململك����ة منفتحة للم�ستثمر �خلليجي و�لأجنب����ي، وهي من �أ�سهل 
�ل����دول يف �ملنطقة يف �سر�ء �مل�ستثمر للعقار يف غ�سون ن�سف �ساعة بل 10 

دقائق يف بع�ص �لت�سهيالت �ملتو�فرة.
نتمن����ى �أن يت����م تعديل رو�تب �ملو�طن����ني �لبحرينيني لي�ستطيع����و� �سر�ء �أي 
عقار، كم����ا نتمنى من �حلكوم����ة م�ساعدتنا يف �إقام����ة �ملعار�ص �خلارجية 

للت�سويق �لعقاري يف �لبحرين.

نتمنى تعديل رواتب المواطنين 

البحرينيين ليستطيعوا شراء 

أي عقار
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الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة
المنافسة تتحكم بسوق “االتصاالت”

كش����ف القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت الش����يخ ناصر بن محمد آل خليفة 
أنه وفي إطار عملية الفصل الوظيفي ل� »بتلكو« س����تتم إتاحة ش����بكة األلياف الضوئية لجميع 
المش����غلين في البحرين؛ من أجل ربط أبراج االتصاالت، كما س����يتاح لش����ركات االتصاالت األخرى 

طرح خدمة اإلنترنت عبر األلياف الضوئية للمنازل والمؤسسات.

االس��تفادة  ش��ركة  أي  ح��ق  م��ن 

من ش��بكة األلي��اف الضوئية التي 

تشغلها »بتلكو« لقطاع الجملة

و�أك����د �ل�سيخ نا�سر بن حممد ل� »�لبالد« �أن عملية �لف�سل �لوظيفي ل�سركة 
»بتلك����و« بني قطاع �جلملة وقط����اع �لتجزئة ت�سري بح�س����ب �خلطة �لوطنية 
�لر�بع����ة لالت�سالت، و�أن ه����ذه �لعملية تهدف لتعزي����ز �لتناف�سية وتطوير 

خدمات �لت�سالت يف �ل�سوق.
وفيما يتعلق بخدمات �لهاتف �ملتنقل، بني �ل�سيخ نا�سر �أن �لهيئة �نتهت من 
�إع����د�د در��سة �ساملة لو�س����ع �سوق �لنقال يف �ململكة؛ من �أجل �لوقوف على 
مدى ��ستعد�د �لبيئ����ة �ل�ستثمارية و�لقانونية لتمك����ني �سركات �لت�سالت 
م����ن تطوير خدماتها و�ل�ستثمار يف �لتقنيات �حلديثة مثل �جليل �خلام�ص 
خلدم����ات �لهاتف �لنق����ال و»�نرتنت �لأ�سي����اء« و�ملدن �لذكي����ة؛ متا�سيا مع 

خطة �لبحرين لتكون مركز� لتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت.
وق����ال �ل�سي����خ نا�سر �إن����ه �إذ� طر�أ �أي تغ����ري جذري يف هيكلة �س����وق �لهاتف 
�لنق����ال عل����ى �سبيل �ملثال م����ن خالل �لندم����اج �أو �أي تط����ور�ت �أخرى من 
�ساأنه����ا �لتاأثري على �ملناف�سة يف �لقطاع، فاإن جمي����ع �خليار�ت للتعامل مع 
تلك �لتطور�ت �ستكون مطروح����ة؛ للحفاظ على �ملناف�سة �لفعالة وم�سالح 

�مل�ستخدمني.
 

وع����ن عملية �لف�سل �لوظيفي ل�سركة بتلكو يق����ول �ل�سيخ نا�سر بن حممد: 
تهدف �لعملية لتحقيق �سيا�سة �حلكومة �ملتمثلة يف �خلطة �لوطنية �لر�بعة 
لالت�س����الت، وحتديًد� �إن�س����اء �سبكة �ت�سالت لالألي����اف �لب�سرية، و�لتي 

بدورها �ستدعم �إقامة �ل�سبكة �لوطنية للنطاق �لعري�ص.
كم����ا تهدف �إلى حت�سني جودة �خلدمات وخف�����ص �لأ�سعار وت�سجيع �لتقدم 
�لتكنولوج����ي �ملبتكر، عرب حتفي����ز �ملناف�سة بني �ملزودين يف تقدمي خدمات 

�لتجزئة �عتماد� على �ل�سبكة �لو�حدة وب�سورة عادلة.

ويف �لوق����ت نف�سه، تعم����ل �لهيئة بالتعاون مع »بتلكو« عل����ى تلبية �حتياجات 
�ملرحلة �لنتقالية عرب توفري خدمات �جلملة لل�سركات �ملرخ�سة �لأخرى، 
و�لت����ي ت�سم����ل خدمات �لألي����اف �ل�سوئية لالأفر�د و�ل�س����ركات، �أو ما يطلق 
علي����ه »Bit stream over fiber«، و�لت����ي �ستتي����ح ل�س����ركات �لت�سالت 
�لأخرى )�إلى جانب بتلكو( تقدمي خدمات �لألياف �ل�سوئية للم�ستخدمني، 
ع����رب �تفاقات ب����ني �ل�سركات و»بتلك����و« طبقا ملعايري دولية، وه����ذ� يعني �أن 
�أي �سرك����ة �ت�سالت يف �لبحرين �ست�ستطيع تقدمي خدمة �لألياف �ل�سوئية 
لقطاع �لتجزئة، �إلى جانب �لربط بني �أبر�ج �لت�سالت لل�سركات �لأخرى 

غري »بتلكو«، عرب خدمات �سركة »بتلكو« لقطاع �جلملة.
م����ن جانب �آخر ولتكون �سركات �لت�س����الت م�ستعدة للجيل �خلام�ص، فاإن 

عليه����ا رب����ط �لأبر�ج عرب �لألي����اف �ل�سوئية؛ لكي تتمكن ه����ذه �لأبر�ج من 
حتمل متطلبات ه����ذه �لتقنية من حيث �ل�سرعات �لعالية وم�ستوى �ل�سغط 

على �خلدمة، ونحن نعمل على �إعد�د هذ� �جلانب من �لآن.
وبح�سب �لتعديالت يف قانون �لت�سالت، فاإن من حق �أي �سركة �ل�ستفادة 

من �سبكة �لألياف �ل�سوئية �لتي ت�سغلها �سركة »بتلكو« لقطاع �جلملة.
ونح����ن ناأم����ل �أن يتم �إجناز �لعملية بح�سب �خلط����ة �ملعدة خالل �سهر مايو 
�ملقب����ل، لك����ن يج����ب �لتنبيه �إل����ى �أن عملية �لف�س����ل يجب �أل تت����م بطريقة 
ت�س����ر بقطاع �لت�سالت و�سرك����ة »بتلكو«، و�أن تكون هناك مرونة ت�سب يف 
م�سلح����ة جميع �لأطر�ف �ملعنية يف �لقط����اع. لو حتدثنا عن ف�سل �ل�سركة 
قانونا، فنحن نتحدث عن �أنظمة وبنية حتتية، وعملية �لنقل تتطلب جهوًد� 
كب����رية و�لتاأكد من مطابقة �لنتقال للنظ����ام �ملطلوب، مبا يحقق �لأهد�ف 

�ملرجوة من هذ� �مل�سروع.
كم����ا تقوم �لهيئة با�ستمر�ر بقيا�����ص �ل�سرعات و�جلودة ومر�قبتها، وهناك 
مقايي�����ص علمية ملعرفة ذلك، و�لهيئة تقوم بن�سر �لأرقام �لتي تظهر تطور� 

ملحوظا يف �ل�سرعات وجودة �خلدمة.
����ا فيما يتعلق  ولالإن�س����اف يج����ب �أن نتفهم بع�ص �لأم����ور �لتقنية، خ�سو�سً
بال�سغ����ط يف بع�ص �لأحيان على �ل�سبك����ة �أو على بع�ص �ملو�قع يف �ل�سبكات 
�لال�سلكية، مث����اًل ل ميكن �أن تقارن برج �ت�سالت يقدم خدمته ل� 20 �ألف 

م�ستخدم وبرج �آخر يخدم �ألف م�ستخدم فقط. 
وحتر�����ص �لهيئة عل����ى �أن تكون ر�س����وم �لرت�خي�ص و�لتكالي����ف �لأخرى يف 
م�ست����وى يحقق �لتو�زن بني �حلفاظ عل����ى �ملناف�سة �لفعالة من جهة وقدرة 
�ل�س����ركات على حتقيق عو�ئد على �ل�ستثمار مبا ي�سمن مو��سلة �ل�ستثمار 

يف �لقطاع من جهة �أخرى.

وفيم����ا يتعل����ق بر�س����وم �لرت�خي�����ص ينبغ����ي علينا مقارن����ة �أنف�سن����ا بالدول 
�ملج����اورة ودول �لع����امل، �إذ يج����ب �أن تتنا�سب �لر�سوم م����ع قيمة �خلدمات 
وحجم �ل�ستثمار�ت من قبل �ل�سركات يف �لقطاع، ول ميكن منح تر�خي�ص 

باأ�سعار منخف�سة ول باأ�سعار عالية لدرجة يتحمل عبئها �مل�سرتك.

وع����ن و�سع �لأب����ر�ج �ملخالف����ة قال: قمن����ا مبخاطب����ة �ل�سركات ب����اأن �ملدة 
لت�سحي����ح �لأو�س����اع ه����ي 15 عاًم����ا و�لبع�ص ق����د ير�ها ف����رتة طويلة، لكن 
معظم �لأبر�ج �لتي توج����د يف مناطق �سكنية وجتارية �سيتم ت�سحيحها يف 
غ�سون 5 �سنو�ت. و�لهدف من هذه �ملدة هو عدم و�سع عبء على �سركات 

�لت�سالت يتحمله يف �لنهاية �مل�ستهلك.
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صالح فقيهي
35 عاًما من الخبرة المهنية بقطاع العقارات
حبه للعمل في قطاع اإلنشاءات كان نقطة التحول في حياته المهنية، على الرغم من 
أن����ه ب����دأ العمل في قطاع الفنادق، إذ رغب في دراس����ة هذا المج����ال والعمل به، إال أنه ما 

لبث أن دخل قطاع اإلنشاءات والعقارات.
هو عقاري لديه تجربة غنية وثرية متنوعة في العمل بمجاالت مختلفة، دعمها بالدراسة 
ف����ي حق����ول متعددة، فه����و محب لالطالع والتعل����م وال يكتفي بالنهل م����ن منبع واحد 

للعلم والمعرفة.

هو �ساح����ب موؤ�س�سة »�لغروب« �لتجارية �سال����ح فقيهي، بخربة يف �لقطاع 
�لعق����اري تتج����اوز 35 عاًم����ا، كم����ا �أن����ه ع�س����و يف �لعدي����د م����ن �جلمعيات 
و�ملوؤ�س�سات �لأهلية منها �لتطوعي ومنها ما يهدف خلدمة �لقطاع �لعقاري 

وتطويره؛ نظًر� لرث�ء جتربته �ملهنية و�لعملية.
 

عن بد�ي����ات حياته وطموح����ه �لأول يتحدث فقيهي: تخرج����ت من مدر�سة 
�ملنام����ة �لثانوية، تخ�س�ص جتاري، وكان طموحي وقتها �إكمال در��ستي يف 
لن����دن، وبالفعل در�س����ت دبلوم �إد�رة �أعمال �لفن����ادق يف جامعة بر�يتون يف 

�إجنلرت� ثم عدت �إلى �لبحرين.
ا �أن نزيل �أي  رغبت����ي كانت يف �إد�رة فنادق لها عالق����ة بال�سياحة، خ�سو�سً
فن����دق يتطلع لزيارة �لأماكن �ل�سياحي����ة. ف�ساركت يف �أول دورة للمر�سدين 
�ل�سياحي����ني يف �لبحرين ونظمتها وز�رة �لإعالم يف �لعام 1978، �إذ جلبت 
خب����ري� �سياحيا م����ن �لأردن �أطلعنا على �لأماكن �ل�سياحي����ة ودر�سنا تاريخ 
�لبحري����ن. كن����ُت وقته����ا مهتًم����ا بتاريخ �لوط����ن و�آثاره، بعد ذل����ك �لتحقت 
بالعمل يف �إد�رة فندق �خلليج حيث �أ�سبحت مديًر�، وكنت �سمن �ملديرين 
�لأو�ئل �لذي����ن �بتعثتهم �سركة فن����ادق �لبحرين �سابًق����ا )جمموعة فنادق 
�خلليج حالًيا( �لتي تدير فندق �خلليج؛ لبحرنة �لوظائف �لإد�رية كو�جهة 

للفندق.

بع����د �لع����ودة من �لدر��س����ة كانت هنالك ف����رتة تدريبية ملدة ع����ام كامل يف 
�لبحري����ن، حيث عمل����ُت مديًر� ليلي����ال �إ�سافة �إلى �لعم����ل يف جميع �أق�سام 
�لفن����دق، ث����م عينُت يف �لع����ام 1979 مدي����ر� لعالقات �ل�سي����وف بالفندق. 

بعده����ا �نتقل����ت للعمل يف �سركات �أخرى من بينه����ا �سركة �خلليج ل�سناعة 
�لبرتوكيماوي����ات )جيبك( و»طري�ن �خللي����ج«، و�ساركت يف بعثات در��سية 

ودور�ت، وعملُت كذلك يف �لتموين.
�لتحقُت للعمل يف »طري�ن �خلليج« حملل معلومات وم�ساعد مدير ح�سابات 
عل����ى �أ�سا�ص خربتي يف متوين �لأغذية و�إع����د�د در��سات جدوى �قت�سادية 
لالأغذي����ة �لتي تقدم على م����ن �لطائر�ت، كما عملت بق�س����م �ملحا�سبة يف 

�ل�سركة مبا �أنني در�ست �ملحا�سبة يف لندن.

ودخل����ت جم����ال �لعق����ار�ت؛ لأنن����ي �أح����ب قط����اع �لإن�س����اء�ت. �لإن�ساء�ت 
و�لعق����ار�ت مهنت����ان مرتبطت����ان ببع�سهم����ا، فعندم����ا يتم �إن�س����اء عقار ما 

)�إن�ساء�ت( فاإنه يتلقى عرو�سا لل�سر�ء )عقار�ت(.

�كت�سب����ت خربتي يف قط����اع �لعقار�ت من خالل �لعم����ل �ملبا�سر، �إذ مل تكن 
يف �لثمانينات دور�ت متخ�س�سة، ثم بعد ذلك بد�أت دبي بتنظيم دور�ت، 
����ا �أن �لإمار�ت �لعربية �ملتح����دة كانت �سّباقة يف هذ� �ملجال. وبعد  خ�سو�سً
تاأ�سي�ص جمعية �لبحرين �لعقارية بد�أنا يف �لنفتاح على عامل �لعقار ب�سكل 
علم����ي �أكرث. فح�سلن����ا عل����ى دور�ت تثقيفي����ة يف �لتثمني �لعق����اري و�إد�رة 
�لعق����ار�ت، و�لو�ساط����ة �لعقارية وغريها من خبري عق����اري كويتي در�ص يف 
�أم����ريكا، وهذ� ما ز�د من خربتنا �لأكادميية �لتي �أ�سافت خلربتنا �لعملية 
�لكث����ري. فعندما يتم �لرتكيز باملهنة تتحق����ق �ل�ستفادة من �مل�سكالت �لتي 

تعرت�ص �لبائع و�مل�سرتي.

ي����رى فقيهي �أن كل عمل ل����ه �إيجابياته و�سلبيات����ه ويو�جه م�سكالت كذلك، 
�إذ �إن �ملعوق����ات �لتي حتدث بني �لو�سطاء و�مل�سرتين و�ملالك و�مل�ستاأجرين 
تتح����ول �إلى ق�سايا يف �ملحاكم. ويقول: نح����ن بحاجة �إلى حماكم خمت�سة 
للنز�عات �لعقارية؛ لأن �لأحكام قد تختلف بني �لدرجة �لأولى و�ل�ستئناف 
و�لتمييز. كما �أن �إجر�ء�ت توثيق �لعقار�ت ت�ستغرق وقًتا طويال؛ ب�سبب قلة 
ع����دد �ملوظفني يف �إد�رة �لتوثيق، لذ� فاإن �لبائ����ع �أو �مل�سرتي قد يرت�جعان 

عن �إمتام �لعملية، وغريها من �مل�ساكل.
 

و�أع����رب فقيهي عن �أمل����ه باأن تعمل موؤ�س�سة �لتنظي����م �لعقاري على تطوير 
�لقط����اع �لعقاري؛ لوقف �لدخالء على �ملهنة، �إذ يوجد 1200 �سجل جتاري 
للمكات����ب �لعقارية، لكن �أع�ساء جمعية �لبحري����ن �لعقارية ل يتعدون 140 
مكتًبا م�سجلة باملوؤ�س�سة، وغالبية هذه �ل�سجالت �لتجارية ل تعمل باملهنة. 
ويعم����ل يف مهنة �لدللة وبيع و�سر�ء �لعقار�ت موظفون حكوميون وبالقطاع 
�خلا�����ص ورب����ات بيوت وغريه����م، م����ن دون �أن يتحملون م�ساري����ف �إيجار 

مكت����ب ور�سوم وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة ور�سوم �لكهرباء و�ملاء، 
ورو�ت����ب �ملوظفني؛ نظًر� لعملهم من �ملن����ازل، وبا�ستخد�م و�سائل �لتو��سل 

�لجتماعي.

�سغ����ل فقيه����ي من�سب ع�سو جمل�����ص �إد�رة جمعية �لبحري����ن �لعقارية ملدة 
14 عاًم����ا، �إذ قدم ��ستقالته من ه����ذ� �ملن�سب يف 10 �أكتوبر �جلاري؛ ليتم 

�نتخ����اب جمل�ص �لإد�رة �جلديد. وقرر عدم �لرت�سح لع�سوية جمل�ص �إد�رة 
�جلمعية لل����دورة �جلديدة؛ فاحًتا �ملجال ل�سخ دماء جديدة باملجل�ص، وهو 

ل يز�ل ع�سًو� باجلمعية.
تاأ�س�س����ت �جلمعية يف �لع����ام 2002، ويتكون جمل�ص �إد�رته����ا من 7 �أع�ساء 
منتخب����ني من �جلمعية �لعمومي����ة ملدة �سنتني قابلة للتجدي����د مدة �أو مدًد� 
�أخرى، ويت����م �نتخابهم بالقرت�ع �ل�سري �ملبا�س����ر. وكان فقيهي قد �ن�سم 

للجمعية بعد تاأ�سي�سها مبا�سرة.

البحري��ن  جمعي��ة  تأس��يس  بع��د 

العقارية بدأن��ا االنفتاح على عالم 

العقار بشكل علمي أكثر
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منيرة مبارك
األخذ والعطاء والعمل الجماعي أسس األعمال الرائدة

تؤمن في حياتها بمقولة »كن نفس����ك«، وبضرورة أن يتصرف اإلنس����ان بسجية طبيعية ووفق 
م����ا ي����راه مناس����ًبا ومن دون أي تصن����ع أو تكلُّف. كم����ا تؤمن ف����ي العمل بمبدأ األخ����ذ والعطاء 

والعمل الجماعي؛ لتطبق هذا األمر عملًيا.

تؤم��ن في حياته��ا بمقولة 

أن  وتفض��ل  نفس��ك«  »ك��ن 

بش��خصيته  الف��رد  يتعام��ل 

الحقيقية

دخل����ت �حلياة �ملهنية، و�سقت طريقها ب����كل �إ�سر�ر وعزمية، م�ستفيدة من 
�سخ�سيته����ا �لقيادي����ة، فرغم �ل�سعوب����ات �لتي و�جهته����ا يف بد�ية حياتها 
�لعملي����ة، �إذ مل حت�س����ل على وظيفة تنا�سب موؤهله����ا �جلامعي؛ نظًر� لعدم 
�متالكه����ا خربة مهني����ة، �إل �أنها مل تكل �أو تياأ�����ص، فر�سيت بالوظيفة �لتي 
ح�سلت عليها بالقطاع �لفندقي؛ لتبد�أ م�سو�رها �لعملي، و�أهلتها �ملهار�ت 

�لتي �كت�سبتها لتحقيق حلمها بالعمل يف �لقطاع �مل�سريف و�لبنكي.
�إنه����ا منرية مبارك، �سيدة �أعمال ب����د�أت حياتها من ل �سيء، بال ر�أ�ص مال 
يذكر، فر�سمت دربها؛ لتبد�أ م�سروعها �خلا�ص »�لد�نة بارترنزليمتيد« بعد 

خربة طويلة يف �لعمل �مل�سريف �متدت لأكرث من 15 عاًما.

ورغم �أن �لكثري يتطرق �إلى �سعوبة بدء م�سروع جتاري من �ل�سفر يف بلده 
�لأم، ف����اإن �سيفتنا منرية مب����ارك، قررت لي�ص فقط تاأ�سي�ص م�سروعها من 
�ل�سفر فح�سب، بل �فتتحت �سركة لها يف مدينة زيوريخ ب�سوي�سر� يف �لعام 
2011؛ لتق����ود �سرك����ة »�لد�نة بارت����رنز ليمتيد« رئي�سا تنفيذي����ا، ثم دخلت 

يف �سر�ك����ة م����ع �ل�سري����ك �لإد�ري يف »فريغ�سون بارترنز فاميل����ي �أوفي�ص« 
�ل�سوي�سرية �ستني �يهلرين؛ لتكوين »�لد�نة - فريغ�سون«.

تق����ول من����رية عن حياته����ا: در�س����ت وتعلم����ت يف �لبحري����ن، وح�سلت على 
�سه����ادة بكالوريو�ص �لأعمال �مل�سرفية و�ملالية من جامعة �لبحرين ومعهد 
�لبحري����ن للدر��سات �مل�سرفية و�ملالية »BIBF«، �إذ كان حلم حياتي يتمثل 

يف �لعمل مبجال �لأعمال �مل�سرفية و�ملالية.
مار�ست �لعمل بقط����اع �لفندقة ملدة عامني قبل دخول �ملجال �مل�سريف، �إذ 
�إن �سهادت����ي �جلامعية لوحده����ا مل تكن كافية لدى �جله����ات �لتي تقدمت 
للعم����ل لديها يف �لقط����اع �مل�سريف، فقد �أ�سرو� عل����ى �متالك خربة مهنية 

�إلى جانب �ل�سهادة �جلامعية، وهو ما مل �أحت�سل عليه �آنذ�ك.
�لتحق����ت بالعم����ل يف �لقط����اع �مل�س����ريف بق�س����م خدم����ات �لعم����الء وفت����ح 
�حل�ساب����ات �مل�سرفي����ة و�لبطاق����ات �لئتمانية وغريها، �إل����ى �أن و�سلت يف 
»�سيت����ي بنك« خ����الل 6 �أ�سهر �إل����ى من�سب مديرة عالق����ات زبائن �لقطاع 

�خلا�ص و�ل�سركات.
ث����م عملت يف بنوك عدة منها »�سيتي بن����ك« و »�ت�ص ��ص بي �سي« و»م�سقط 
�نرتنا�سيون����ال« ملدة 15 عاًما حت����ى �لعام 2010، وكن����ت �أعمل مع �لعمالء 
بالقط����اع �خلا�����ص و�ل�س����ركات، وكان زبائن����ي د�ئًم����ا من �لعم����الء رفيعي 

�مل�ستوى و�ل�سركات �لكربى.
ث����م قابل����ت �ل�سري����ك �لإد�ري يف »فريغ�س����ون بارت����رنز فاميل����ي �أوفي�����ص« 
�ل�سوي�سرية، �ستني �يهل����رين بالعام 2009، كان يتحدث �آنذ�ك عن �ملكاتب 
�لعائلية لإد�رة �سوؤون �ل�سركات �لعائلية، وهو جمال متعارف عليه يف �أوروبا 
و�أم����ريكا، �إل �أن����ه ُيعد جمال جدي����ًد� يف �لبحرين، فاأحبب����ت �لعمل يف هذ� 
�ملجال ودخلت يف �سر�كة مع �يهلرين و�أ�س�سنا �سركة »�لد�نة - فريغ�سون«، 

وه����ي �سركة �سر�كة ما بني »فريغ�سون بارترنز فاميلي �أوفي�ص �ل�سوي�سرية« 
و»�لد�نة بارترنز ليمتيد«.

يف �لع����ام 2011 �نتقلت �إل����ى مدينة زيورخ يف �سوي�سر�، حيث �أ�س�ست �سركة 
»�لد�نة«.

حينها �أ�سبح����ُت ر�ئدة �أعمال منذ �لعام 2011 وحت����ى يومنا هذ�. ويرتكز 
عملي على تقدمي �خلدمات للم�ستثمرين ومن بينها �خلدمات �لبنكية وغري 
�لبنكي����ة �لتي ت�سمل فتح �حل�سابات �مل�سرفية وغريها، وكذلك �لتعامل مع 
�ملحامني، وتقدمي خدمات للم�ستثمرين حلل �مل�ساكل �لتي قد تو�جههم مع 
�ل�س����ركات �لتي يتعاملون معها �أو �لبن����وك، �إذ �إن �لكثري من زبائني لديهم 

ح�سابات م�سرفية خارج �لبحرين.
بد�ي����ًة �أ�س�س����ت �سركة من غري ر�أ�ص م����ال، ومن �ل�سعوب����ات �لتي و�جهتها 
�إ�ساعة وقت ثمني يف �لبحث عن م�ساريع معينة يرغب �لبع�ص يف �ل�ستثمار 
فيه����ا حتى �لو�س����ول للم�سروع �ملطلوب، ث����م يتم تغيري �ل����ر�أي و�لتفكري يف 
�لأمر. كم����ا �أن من �لتحديات �لتي �أو�جهها عندما يعرف �لأجانب �أن لدي 
عالق����ات و��سعة يتوقعو� �أنن����ي �أ�ستطيع �إجناز �سفقة ما بني ليلة و�سحاها، 
و��سط����ر �أن �أ�سرح لهم كي����ف �أن �لأمر ي�ستغرق وقًتا لإجن����از �أية �سفقة �أو 

معاملة. 
وقع����ت مع �أ�سح����اب �مل�سروع، �لذي����ن �أف�سل ع����دم ذكر �أ�سمائه����م حالًيا، 
و�أ�سح����اب هوؤلء �مل�سن����ع �سي�سخون ر�أ�ص �ملال، ويبحث����ون عن م�ستثمرين 
لك����ي يدخل����و� معهم يف �سر�كة، ويت����م حالًيا �حلديث م����ع م�ستثمر بحريني 
�سعودي لال�ستثمار معه بامل�سروع �لذي �سيكون من �أكرب �مل�سانع يف منطقة 
�ل�سرق �لأو�س����ط، و�ستكون كلفته �سخمة، و�سيكون للم�سنع دور� كبري�، �إذ 

�ست�سبح �لبحرين مركًز� للت�سدير �إلى �لدول �لأخرى.
توؤم����ن منرية مب����ارك يف حياتها بتطبيق مقولة »ك����ن نف�سك«، �إذ تف�سل �أن 
يتعام����ل �ل�سخ�ص ب�سخ�سيت����ه �حلقيقية، وهذ� ما يجعل����ه ي�سل �إلى قلوب 
�لآخري����ن، فالنا�ص ل حتب �لإن�سان �لغام�ص يف �لتعامل معهم، �أو �أن يكون 
تعامله معهم خمالفا ملا يبديه. فالتعامل بعفوية هو �سر جناحها يف �حلياة، 
ومبعنى �آخر �أن يك����ون ظاهر �لإن�سان متطابقا مع باطنه حينما يتعامل مع 

�لآخرين.

�أما يف جمال �لعمل، فاإنها توؤمن مببد�أ �لأخذ و�لعطاء و�لعمل �جلماعي، �إذ 
يجب �أن يفكر �ل�سخ�ص يف �لآخرين �لذين يتعامل معهم، و�ل�ستماع �إليهم؛ 
لأن هن����اك �لكثري مما ميكن تعلم����ه بالتعامل مع �لآخرين، فهي تعلمت من 
�لذين عملت معهم يف قطاعي �لفندقة و�مل�سارف، وكذلك �كت�سبت خربة 
م����ن �لعي�����ص يف �خلارج، و�ح����رت�م �لآخرين كما ه����م، دون �أي �نتقاد، كما 

تعلمت ثقافة �حرت�م �لأديان.
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أحمد نجم
“التحكيم التجاري”... انطالقة للعالمية بكفاءات بحرينية

م����ع ب����دء مركز التحكيم التجاري ل����دول مجلس التعاون الخليجي )دار الق����رار( تصريف عملياته 
من مقره الجديد المملوك له على شارع االستقالل أخيرا، يستعد المركز النطالقة جديدة نحو 
العالمية بعد أن نجح على مدى األعوام السبعة الماضية في مضاعفة حجم المنازعات التجارية 

التي يبت فيها؛ بفضل خطة عمل طموحة قامت بتنفيذها كفاءات بحرينية.

�أول تغي����ري كب����ري حدث يف يناي����ر 2010، حني تولى �أحم����د جنم قيادة هذه 
�ملوؤ�س�سة �لت����ي تعنى بحل �لنز�عات �لتجارية، و�لت����ي تعد �ملركز �لأول من 

نوعه من حيث �لبدء مبمار�سة �لن�ساط يف �ملنطقة.
وم����ع تويل جنم قيادة دفة �ملركز، متت بلورة خط����ة جديدة هدفت �إلى �أن 
يح�س����ل هذ� �ملرك����ز على �لدور �لذي من �ملفرت�����ص �أن يكون عليه بحجمه 
�خلليج����ي �لإقليم����ي وبقوته من كونه �س����ادر� بقر�ر من ق����ادة دول جمل�ص 
�لتع����اون �خلليجي، ومن هنا ب����د�أت م�سرية �ملركز يف �لتط����ور ب�سكل لفت 

على مدى �لأعو�م �ل�سبعة �ملا�سية.
قدم �لأمني �لعام ملركز �لتحكيم �لتجاري لدول جمل�ص �لتعاون �أحمد جنم 
يف 2010 عر�س����ا ل����وزر�ء �لتج����ارة يف دول �ملجل�ص عن بل����ورة روؤية جديدة 
للمركز، قبل �أن يبد�أ �نطالقة قوية يف 2011 �أحدثت تغيري� كبري� يف م�سار 

�ملركز. 
وق����ال جنم �إن����ه حني ق����دم يف 2010 �إلى مرك����ز �لتحكي����م �خلليجي، جاء 
باإ�سرت�تيجي����ة وخط����ة جدي����دة هدفت �إل����ى معاجلة نقاط �خلل����ل يف عمل 
�ملركز، و�لتي من بينها �لو�سع �ملايل �لذي كان مرتبطا �إلى حد كبري باملنح 
م����ن قبل غرف �لتجارة �خلليجية، و�إن كانت منحا مالية ب�سيطة ل تتجاوز 
80 �ألف دينار، خ�سو�سا �أن غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين هي �لتي مولت 

�ملركز يف �ل�سنو�ت �لأولى لنطالقه.
و�أ�س����اف: كان����ت �لنظرة، خ�سو�سا م����ن جانب رئي�ص �لغرف����ة حينها علي 
بن يو�سف فخ����رو، �أن �ملركز �سيحقق �ل�ستقالل �ملايل بعد 3 �سنو�ت، لكن 
لالأ�سف ذلك مل يحدث؛ لأنه مل تكن هناك ق�سايا حتكيم لأمور عدة، ومن 
بينه����ا �أن مو�سوع حل �ملنازعات يف �لتحكي����م مل ين�ص يف �لعقود �لتجارية 
حينه����ا، و�لتي �حتاجت ل�سن����و�ت، منوها �إلى �أن تاأ�سي�ص �ملركز كان يف حد 
ذ�ته �إجناز كب����ري ويرجع �لف�سل فيه ب�سكل كبري �إلى �لأمني �لعام �ملوؤ�س�ص 
يو�س����ف زينل �لذي عّرف �ملجتم����ع بثقافة �لتحكيم، وحينه����ا كان قليل من 

يفقه يف �أمور �لتحكيم �لتجاري.
وبالع����ودة للحديث عن �لإ�سرت�تيجية �جلديدة لزيادة �لن�ساط و�ل�ستقالل 
�مل����ايل، �أ�س����ار جنم �إلى جمل�����ص �لإد�رة �أن����ه ينبغي �أن يك����ون للمركز مقر 
مالئ����م لطبيعة عمل����ه، فاملقر جزء مه����م يف ممار�سة �أعم����ال �ملركز، وهو 
رمبا يكون من �أولى خطو�ت �لتغيري، �لتي �أر�د �لأمني �لعام من خاللها �أن 
ينتقل بهذه �ملوؤ�س�سة �خلليجية �مل�سرتكة �إلى �آفاق �أو�سع، لينتقل �ملركز من 

�سقق متو��سعة يف جممع �جلمعيات �لأهلية يف �لعدلية �إلى فيال موؤجرة يف 
حي ر�ٍق بالزجن.

مل تتوق����ف خطط �لأم����ني �لعام للمركز �لطموح عن����د م�ساألة �ملقر، �إذ ر�أى 
جن����م �أن حج����م �ملنازعات �لتي ينظر فيها كانت حم����دودة مقارنة با�سمه، 
فب����د�أ �لبحث عن �خللل، وهنا ق����دم م�سروعا لإعادة در��سة ر�سوم �لبت يف 
�لنز�ع����ات �لتجارية؛ ليب����د�أ �لتغيري �لأ�سا�ص، �ل����ذي كان له �لف�سل �لكبري 
يف ��ستقط����اب �ملركز �هتمام �ملحكمني �لإقليمني و�لدوليني على حد �سو�ء، 
م�ستدركا جنم باأن ر�سوم �لبت يف �ملنازعات كانت ب�سيطة جد�، ول ت�ساير 
تطلع����ات �ملحكمني �ملرموقني؛ ل�سع����ف �لعائد �ملادي منها، مما �سعب معه 
��ستقطاب نز�عات للمركز من �أجل �لتحكيم، ومن هنا كان لبد من تغيري 

هذه �لر�سوم للم�ساهمة يف تطوير �ملركز.
و�أ�ساف: كان����ت �أتعاب �ملحكمني ل تتنا�سب م����ع �لو�سع �لدويل، خ�سو�سا 
�أن �ملرك����ز �أن�س����ئ باتفاقية دولية وقو�نني خا�سة م����ن قبل حكومات 6 دول 
خليجية، كما يتمتع �ملركز بح�سانة، وحكمه ينفذ يف جميع هذه �لدول، ول 
ميك����ن �لطعن عليه بالبطالن �أمام �لق�س����اء ول يقبل �لتمييز، وهذه �إحدى 

نقاط قوته.
وبخ�سو�����ص �لرب�م����ج �جلديدة �لتي يعم����ل عليها �ملرك����ز، �أو�سح جنم �أن 
هن����اك �ت�ساعا يف تق����دمي برنامج �إعد�د وتاأهيل �ملحكم����ني، ويتم بالتعاون 
مع عدد من �جلهات من بينها »متكني«، و�لذي يقدم �إعد�ًد� �أ�سا�ًسا؛ خللق 

كفاء�ت وطنية و�إقليمية يف جمال �لتحكيم.
كم����ا يعم����ل �ملركز عل����ى تو�سي����ع �لأن�سطة �لت����ي يغطيها، �إذ ب����د�أ �لنظر يف 
جمالت جديدة مثل �لتدريب يف جمال �لتحكيم �لبحري �لذي تنق�ص فيه 
�لكفاء�ت �ملطلوبة، �إذ يعمل �ملركز على �سد �لنق�ص يف هذ� �ملجال، وطرح 
�لربنام����ج يف �سلطنة عمان بالتعاون مع �لهيئ����ات �لتي لها عالقة باملالحة 

�لبحرية و�ملو�نئ.
ومت �إطالق برنامج جديدة للتحكيم يف �لأور�ق �ملالية بالتعاون مع هيئة �لأور�ق 
�ملالي����ة يف �أبوظبي. و�أك����د جنم �أن م�س����ار �لتدريب وم�س����ار �لتحكيم ي�سري�ن 
م����ع بع�سهم����ا �لبع�����ص ويف �لجتاه نف�سه.كم����ا يقدم �ملركز برنام����ج �لتحكيم 

�لهند�سي وعقود »�لفيديك«، وبذلك يكون عدد �لرب�مج �لتدريبية 4.

المركز انتقل من شقق متواضعة في مجمع الجمعيات 

األهلية بالعدلية إلى فيال في حي راٍق بالزنج
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طالل أبو غزالة
أزمة اقتصادية عالمية “طاحنة” في 2020

حّذر المؤسس والرئيس لمجموعة طالل أبو غزالة الدولية، طالل أبوغزالة من أزمة اقتصادية »طاحنة« 
س����تضرب العالم بحلول 2020، مركزها الواليات المتحدة األميركية، وس����تكون أقوى وأشد بكثير من 

تلك التي حدثت في 2008.
وأكد في حديث مع »البالد« أن ما س����يحدث هو أزمة اقتصادية، وليس����ت مالية كس����ابقتها، س����تأكل 

»األخضر واليابس«، وستؤدي إلى كساد كبير، وغالء وبطالة وارتفاع »فاحش« باألسعار.

وجمموع���ة طالل �أبو غز�لة �لدولية هي �سركات عاملية تقدم خدمات �ملحا�سبة 
و�ملحاماة و�ل�ست�سار�ت �لإد�رية ونق���ل �لتكنولوجيا و�لتدريب و�لتعليم و�مللكية 

�لفكرية وتقنية �ملعلومات و�لتوظيف و�لرتجمة و�لن�سر و�لتوزيع.
وكان �أبوغز�ل���ة قد دعا�لدول و�حلكوم���ات و�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات على خمتلف 
�أحجامها وقطاعاتها ل�سرورة �ل�ستعد�د لهذه �لأزمة و�لت�سدي لها، كل ح�سب 

ما ينا�سبه.
و�أو�س���ح �أبوغز�ل���ة �أن �ملوؤ�سر�ت �لتي تدل على ذلك كث���رية، وهو توقع يوؤيده به 
كثري م���ن �خلرب�ء و�ملفكرين �لقت�ساديني ومر�ك���ز �لدر��سات و�لأبحاث حول 

�لعامل.
وبنّي �أن �لغرب بد�أو� بالفعل ��ستعد�دهم وباتو� قلقني جتاه �لأمر، لكننا لالأ�سف 
يف �ل���دول �لعربي���ة م���ا زلنا »نائم���ني« على �ملو�س���وع، �إذ ل حت���ركات جدية ول 

جتهيز�ت ذ�ت قيمة.
و�أو�س���ح �أن �لأزم���ة �ستبد�أ باأم���ريكا وتق�سي على كل �قت�س���اد�ت �لعامل، فكما 

يقال »عندما تعط�ص �أمريكا ي�ساب �لعامل بالإنفلونز�«.
وم���ن �ملعلوم �أن �لنظام �ملايل �لعامل���ي مرتبط بطريقة �أو باأخرى باأمريكا، فهي 
ت�سيط���ر على �لتج���ارة وحركة �لأمو�ل �لدولي���ة، منذ �تفاق »بريت���ون وودز« يف 

�لعام 1944، عندما �أ�سبح �لدولر �لعملة �لأ�سا�سية و�ملرجعية بالعامل.
وتوقع �أبوغز�لة �أن ي�سل �سعر برميل �لنفط جر�ء �لأزمة لأكرث من 150 دولر�، 
وه���ذه �عتربها مي���زة للدول �ملنتجة )�خلليج �لعربي مث���ال( و�لعك�ص يف �لدول 

�لتي تعتمد على �ل�ستري�د.
�أم���ا �لأ�سباب، فبد�أها بتحول �أمريكا �إلى دولة م�ست���وردة للنفط بعد ��ستهالك 
معظم �إمكاناتها، وبالت���ايل فاإنها �ستفر�ص �سروطها على �لأ�سو�ق بحكم قوتها 
�لع�سكري���ة للهب���وط بالأ�سع���ار، كذلك �رتف���اع �لفو�ئد يف �ل�س���وق �ملالية هناك 

�سيوؤثر على �لأ�سو�ق �لعاملية.
وتاب���ع: ي�ساف �إلى ذلك �حل���رب �لتجارية �لتي تقوده���ا و��سنطن �سد �لعامل، 
ويف مقدمته �ل�سني، �لتي تعتربها �أ�سد خ�سومها �حلقيقيني، وهو �سر�ع كبري 
لن ينته���ي، و�جلميع قر�أ وعرف عن تبادل �ل�سر�ئ���ب و�لر�سوم و�لعقوبات بني 

�لبلدين.
و�أك���د �أن �ل�سني مناف�ص قوي و�سر����ص لأمريكا يف خمتلف �ملجالت، ف�سال عن 
�أن معظ���م �ل�سناعات �لأمريكية �ملهم���ة و�سركاتها �لكربى تنتج �أعمالها وتقيم 

م�سانعها بال�سني، ومن �لطبيعي �أن يكون لدى و��سنطن م�سكلة ��سمها بكني.
وز�د �أبوغز�ل���ة: �لأم���ر ل يتوقف هن���ا، فبع�ص مر�كز �لبح���وث و�لدر��سات يف 
�أم���ريكا، تتوقع �أن تعلن و��سنطن حربا حقيقة ع�سكرية على �ل�سني عندما تقع 

�لأزمة.
و�أك���د �أن م���ا يزيد �مل�سكل���ة �أن �رتفاع �أ�سع���ار �لنفط �سيخدم خ�س���وم �أمريكا، 

كرو�سيا و�إير�ن، فنزويال وغريها، وهو ما �سيزيد تاأجيج �ملوقف �لعاملي.
وعلى �سعيد �لبحرين، قال �إنه يعرف �أن �لبحرين متتلك من �خلربة و�خلرب�ء 

�لقادري���ن على و�سع حلول لتح�سني �ململكة، م�ستدركا �أنه من �ل�سعوبة مبكان 
�إعطاء و�سفة خا�سة لكل دولة.

و�ته���م �أبوغز�ل���ة �لنظام �لتعليم���ي بجميع دول �لعامل دون ��ستثن���اء، باأنه غبي 
وخاط���ئ؛ كونه ل يتما�سى )مع �لفرق بني �لدول( مع �لتقنية، موؤكد� �أنه يدر�ص 
رف���ع دع���وى ق�سائية عل���ى جميع موؤ�س�س���ات �لتعلي���م �لعايل حول �لع���امل بهذ� 

�خل�سو�ص ل�سيما بالدول �لعربية.
و��ستن���د يف فكرت���ه �إل���ى �أن جمي���ع �أنظم���ة �لتعليم تخ���ّرج �أ�سخا�س���ا يحملون 
�سه���اد�ت، لكنهم باحثون عن وظيفة، وبالتايل ه���م عاطلون عن �لعمل، موؤكد� 
�أن موؤ�س�سات �لتعليم مل تتكيف مع �حتياجات �ل�سوق �مل�ستقبلية، وهي �لخرت�ع 

و�لإبد�ع.
وت�س���اءل لدع���م فكرته: ما هي »غوغ���ل«؟ �إنها برنامج، فك���رة، لي�ص فيها مو�د 
�أولي���ة ول منتجات ول ر�أ�ص مال، لكنها �لآن �أكرب �سركة بالدنيا، فحجمها و�سل 

تريليون دولر، وهذ� ما نحتاجه.
وتاب���ع �أبوغز�ل���ة: ت�ساءلت يف حما�سر�ت وكلمات عدة�ألقيته���ا بال�سهور �لقليلة 
�ملا�سي���ة يف جامعات هارفرد وmit وكولومبي���ا، وغريها: �أمل تدركو� �أنه �إذ� مل 
تتغ���ريو� فاإن �لت�سونامي �ملعريف �سيق�سي عليكم؟ قلت للحا�سرين: ملاذ� ترككم 
و�ح���د مثل بي���ل غيت�ص ومل ي�ستكم���ل در��سته؟ �أنت���م تخّرجون �أنا�س���ا يت�سببون 

مب�سكلة يف �سوق �لعمل.
و�س���رب �أبوغز�ل���ة مثال حي���ا على ذل���ك، �إذ قال: ل���دي �أكرب �سرك���ة حماماة 
باملنطق���ة، ول �أ�ستطي���ع �إيجاد موظفني ع���رب يتقنون �للغ���ة �لإجنليزية للعمل 
معنا، فنحن بحاجة �إلى �سخ�ص ي�ستطيع قر�ءة وفهم �مل�ستند�ت �لتي يريد رفع 

ق�سية فيها، و�لتي معظمها باللغة �لإجنليزية.
وع���ن �أحدث م�سروع���ات �ملجموعة، بنيَّ �أبوغز�لة: مت �إط���الق كلية بالأردن هي 
�لأول���ى من نوعها على م�ست���وى �لعامل تعنى بالإبد�ع، وفكرته���ا �لرئي�سة تكمن 
يف �أن �لطال���ب ل ي�ستطي���ع �لتخرج �إل بعمل �خرت�ع ما. و�أك���د �أن �لعامل يحتاج 
�لتغيري، فالرثوة يف �مل�ستقبل تاأتي من �لخرت�ع، لحظ مثال كيف كانت بال�سابق 
�لبنوك و�س���ركات �لعقار�ت و�لطاقة هي �لأكرب عل���ى م�ستوى �لعامل. �أما �لآن، 

ف�سركات �لتقنية هي �لتي ت�سيطر.
ويع���د �أبوغز�ل���ة، �ل���ذي �سارف عل���ى دخ���ول عامه �ل���� 81، م���ن �ل�سخ�سيات 
�لع�سامية �لتي بنت نف�سها بنف�سها، وذ�ق طعم �حلرمان و�ملعاناة منذ طفولته، 
�إذ عا����ص لجئا بعد �أن �حتل �لكي���ان �ل�سهيوين م�سقط ر�أ�سه فل�سطني؛ لينتقل 

مع عائلته �إلى لبنان ومن ثم بد�أت حكاية �لنجاح.

عاش الجئ��ا بعد أن احت��ل الكيان الصهيوني مس��قط 

رأس��ه فلس��طين؛ لينتقل م��ع عائلته إل��ى لبنان حيث 

بدأت حكاية النجاح
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خالد الرميحي
زيارتي التجارية للصين كانت ناجحة ألبعد الحدود

اختتم مجلس التنمية االقتصادية أخيرا جولة اقتصادية ش����ملت عددا من مدن ومحافظات الصين 
تخللها توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقات تجارية مع أطراف صينية من الهيئات الحكومية والشركات 
الخاصة، في الوقت الذي بدأت فيها شركات صينية تفعيل هذه االتفاقات على األرض، ومنها شركة 

»جولي شيك« وشركة أخرى للبناء وغيرهما.

�لرئي����ص �لتنفي���ذي ملجل����ص �لتنمية �لقت�سادي���ة يف �لبحرين خال���د �لرميحي 
قال يف لقاء، عل���ى هام�ص ختام هذه �جلولة، �إن �لبحرين ��ستطاعت م�ساعفة 
�ل�ستثم���ار�ت �ل�سيني���ة �ل�سنوي���ة يف �ل�سنو�ت �ملا�سية م���ن 30 مليون دولر يف 
2013 لتبل���غ 300 ملي���ون دولر حالي���ا، يف ح���ني �رتفع عدد �ل�س���ركات من 60 

�سركة لتبلغ حاليا نحو 600 �سركة �سينية.

وعن �لتعاون مع �ملدن يف �ملحافظات �ل�سينية �لتي ز�رها �لوفد يقول �لرميحي: 
هناك تقدم كب���ري يف جمال �لتكنولوجيا يف مدينة �سينجن، وميكن �لبناء عليه 
م�ستقب���ال يف عالقتنا مع �ل�سني مع وج���ود �سركات �سينية عريقة مثل »تن�ست« 
و»ه���و�وي«، وكذلك يف مدينة هانغت�سو هناك �سركات مرموقة ميكن �ل�ستفادة 
منه���ا خ�سو�سا فيم���ا يتعلق بالتجارة عرب �لإنرتنت و�ل���ذكاء �ل�سطناعي لدى 
�سركَت���ي »علي باب���ا« و»جويل �سيك«. �أم���ا يف حمافظة خب���ي، فهناك قطاعات 
�أخ���رى رمبا تكون حيوية للبحري���ن مثل مو�د �لبناء ومع���د�ت �لطاقة �ملتجددة 
كاأنظم���ة �لطاق���ة �ل�سم�سي���ة �أو توربين���ات �إنت���اج �لطاقة من �لري���اح، �إذ وقعنا 
مذكرة تفاهم يف هذه �ملحافظة مع �سركة لإن�ساء مو�د �لبناء و�أخرى يف جمال 
�لطباعة ثالثية �لأبعاد ونحن يف �لبحرين نريد �أن ننميها، ومذكرة ثالثة لتبادل 

�ملعلومات �لتجارية مع �ملحافظة.
كم���ا �أن زيارت���ي �لتجاري���ة لل�س���ني كان���ت ناجحة لأبع���د �حل���دود، هناك 14 
مذك���رة تفاهم، وهي لي�ست مذكر�ت حرب على ورق، ب���ل بد�أنا �لتعاون مع هذه 
�ل�س���ركات على �أر����ص �لو�قع، مثال �سرك���ة »�سي �إن ب���ي �إم«، فمذكرة �لتفاهم 
�لت���ي وقعناه���ا معها و�سلت مر�ح���ل تقدمة، وكذلك »جويل �سي���ك« �لتي وقعنا 

معه���ا �إحدى �ملذكر�ت، لديها وجود يف �لبحرين، وبد�أت مبركز �ت�سالت بنحو 
100 موظف، وتريد زيادة �لعدد �إلى 400 موظف، ولديها ب�ساعة يف �لبحرين، 

وتق���وم باإجر�ء�ت لختبار �سرع���ة �لتخلي�ص �جلمركي عل���ى ج�سر �مللك فهد؛ 
لقيا�ص مدى فاعلية نقل �لب�سائع، وميكن �أن يكون لديها خمازن لتخدم �لت�سوق 

�لإلكرتوين يف �ملنطقة.
ووقعن���ا �تفاق تعاون مع هانغت�سو على �مل�ستوى �ل�سيا�سي، وهذ� يوؤثر على جمال 
�ل�ستثم���ار، �إذ عندما يرى �مل�ستثمرون و�أ�سح���اب �لأعمال مثل هذه �لتفاقات 
ب���ني �لبلدي���ن، و�أن هن���اك عالقات �سيا�سي���ة قوية، ف���اإن ذل���ك ي�سجعهم على 
�ل�ستثم���ار. فال�سركات تري���د �أن ترى عالقات �سيا�سية قوي���ة لدخول �لأ�سو�ق، 

خ�سو�سا �أن �ل�سني لديها حذر من عملية توريد ر�أ�ص �ملال.
�أي���ام خ���الل هذه �جلول���ة كان بها ح�س���ور قوي، و�أوج���ه �سكري �إل���ى رئي�ص   9

غرفة جتارة و�سناع���ة �لبحرين ونائبه و�لأع�ساء على هذ� �حل�سور، مع وجود 
�ملحاف���ظ وجمل�ص �لتنمية �لقت�سادية يف �لبحرين. و�أ�سري كذلك �إلى 3 ندو�ت 
�قت�سادية خالل �لزيارة يف �ملدن �ل�سينية �لثالث، حيث �سهدت طرح �لفر�ص 
�ل�ستثمارية يف �لبحرين وح�سور� من �ل�سركات و�أ�سحاب �لأعمال �ل�سينيني.

وبالن�سب���ة حلج���م �لوجود �ل�سين���ي �لتجاري يف �لبحرين يق���ول: �إذ� نظرنا يف 
�لف���رتة �ملمتدة ما بني 2013 و2018 �سرنى �أن هن���اك منو� كبري� يف �لعالقات 
�لتجاري���ة ب���ني �لبحرين و�ل�س���ني، وهذ� م���ا تعك�س���ه �لأرق���ام، �إذ �رتفع عدد 

�ل�سركات �ل�سينية يف �لبحرين من 60 �سركة �سينية �إلى 600 �سركة �لآن.

ويف 2013 كان �ل�ستثم���ار �ملبا�سر �ل�سين���ي يف �لبحرين يقدر بنحو 30 مليون 
دولر، و�لآن �أ�سبح 300 مليون دولر، هذه �أرقام مهمة، لكنها �سغرية، �إذ ميكن 

�أن ن�سل �إلى 3 مليار�ت دولر و6 �آلف �سركة يف �لأعو�م �خلم�سة �ملقبلة.

وع���ن �لأفكار �ملتعلقة باإن�ساء مدينة �سناعي���ة �أو ��ستثمارية يف �ل�سني ي�سيف: 
هذ� كان �قرت�حا طرح من جانب �سيدي �سمو ويل �لعهد حني ز�ر عمدة �سينجن 
�لبحري���ن قب���ل عامني، و�لفكرة هي عب���ارة عن مدينة ت�سم���ل جميع �خلدمات 
ومتقدمة من ناحية �لتكنولوجيا و�ل�سركات و�ملر�فق �ل�سينية، و�أن تكون هناك 
منطق���ة م�سابه���ة يف �سينج���ن، وت�سجَع لها �لعم���دة حينها، و�ل���ذي �أ�سبح �لآن 

حمافظ مقاطعة خبي.

كانت �لفك���رة يف مر�حل متقدمة، حتى �أنه مت حتدي���د �لأر��سي �ملقرتحة، ومت 
تعي���ني �سركة لدر��سة �مل�سروع، هذه �لفك���رة لي�ست جديدة بالن�سبة لل�سينيني، 
فهن���اك م�ساريع �أو مناطق م�سابه���ة لهذه �لفكرة. �ل�سيني���ون يرتاحون �إذ� ما 

وجدو� مناطق حتاكي مناطقهم من حيث �للغة و�ملطاعم و�ملر�فق.

العالقات السياس��ية قوية بين البحرين والصين وهذا 

يشجع على االستثمار
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هال الخالدي
نجاح سيدة األعمال األم

اس����تطاعت س����يدة األعمال ه����ال محمد الخال����دي التغلب على المعوقات والمنافس����ة الش����ديدة في 
السوق البحرينية. أثبتت نفسها ومقدرتها على النجاح وتغيير نمط حياة األم وربة المنزل االعتيادية 
واالنط����الق ف����ي عالم األعمال؛ لتجمع بي����ن رعاية البيت واألوالد، وبين كونها س����يدة أعمال طموحة ال 

تعرف المستحيل.

�أطلقت �سركته���ا �خلا�سة لال�ست�سار�ت و�لعناي���ة بالطعام �ل�سحي، وهي 
�سلب تخ�س�سها �جلامعي وخربتها �لعملية يف حقل �مل�ست�سفيات و�لتغذية.
ب���د�أت �خلالدي م�سريته���ا �لعملية مب�ست�سفى �ل�سلماني���ة يف �لعام 2003، 
�إل �أنه���ا بعد عامني ��سطرت لرتك �لعمل لرتبية �أبنائها و�لهتمام ب�سوؤون 
�ملن���زل، لكنها عادت �إل���ى �ساحة �لعم���ل و�لتحدي بعد 6 �سن���و�ت لتاأ�س�ص 

�سركة »د�يت دياليت« �لتي تلقى رو�جا وجناحا كبري� يف �ل�سوق �ملحلية.

ع���ن �أول عمل لها تتحدث �خلالدي: عملُت بوظيفة تخت�ص مبجال �لتغذية 
يف جممع �ل�سلمانية �لطبي ملدة عامني، ثم قدمت ��ستقالتي بعد �أن �جناب 
�بنت���ّي �لت���و�أم �للتني جاءتا عقب �بن���ي �لأكرب، وكان عم���ره �آنذ�ك عامني 
فق���ط، فكن���ت �أبذل جمهود� كب���ري�، �إذ لي�ص م���ن �ل�سهل �لعتن���اء بثالثة 

�أطفال بفارق عمر ق�سري بينهم.

�لكثري م���ن �لنا�ص لديهم فكرة �أن �لنظ���ام �لغذ�ئي عبارة عن نظام ممل 
و�أكل �سح���ي ل طعم له، فحاولت �أن �أثبت خالف هذه �لفكرة، و�أن �لنظام 
�ل�سح���ي ميكن �أن يكون ممتع���ا وميكن �ل�ستمر�ر عليه ب���اأكل لذيذ جد�، 
ولك���ن بفك���رة �أن تكون كمي���ات �لأكل �أقل من �ملعت���اد دون حرمان �لنف�ص، 
فالقاع���دة �لأ�سا�ص لدي �أن يكون طع���م �لأكل طيبا لذيذ� حتى �أ�ستطيع �أن 

�أك�سب ثقة �لنا�ص وحتديد �لكميات للو�سول للوزن �ملثايل.

�إن تقب���ل �لنا�ص لأي م�س���رع �سحي يف �لبحرين يدل عل���ى �لوعي �ل�سحي 
�لكب���ري لديهم، ومن���ذ بد�ية �مل�س���روع كان هناك �جتاه م���ن جانب �لنا�ص 
للتغذي���ة �ل�سحية و�لنم���ط �ل�سحي للحياة عموما، ف���كان �لوقت �ملنا�سب 

لبد�ية �أي م�سروع �سحي.
كم���ا ظهر �لكثري من �ملناف�سني �لذين يعملون من منازلهم، ولكن طاملا �أن 
هناك جهات ت�سرح لهذه �حل�سابات وتنظمهم ل توجد لدي �أي م�سكلة مع 
دخوله���م �ملجال، ولكن �ملهم وجود من ير�قب ه���ذه �حل�سابات، �إذ يتو�فر 
�لآن ترخي����ص ر�سم���ي لهذه �لفئة ب���وز�رة �ل�سناعة و�لتج���ارة و�ل�سياحة، 
ي�سم���ى »�ل�سجل �لفرت��سي«، ولكن �لبقاء لالأف�سل. �أما من ناحية تناف�ص 
�سركات كبرية مب�ستوى �سركتنا فهناك 3 �سركات فقط، ولكن هل م�سرتكو 
تل���ك �حل�سابات يعلمون �أن �ساحبة م�سروع »د�يت دياليت« لديها �ل�سهادة 

ل���ة لتقدمي هذه �خلدمة؟ وهل هن���اك رقابة على �ملكان �لذي  �لطبي���ة �ملوؤهِّ
تقوم فيه باإعد�د �لأكل؟

يف �لو�ق���ع �بنتاي هم���ا �ل�سبب يف ه���ذ� �مل�سروع، و�أن���ا �أ�سكرهن على هذه 
�خلطوة �لتي قدمتاها يل، كان عمرهن �آنذ�ك 6 �أعو�م، �إذ كنت ربة منزل 
و�أذهب للت�سوق يف �ملجمعات �لتجارية و�أق�سي �أمور� عدة لنف�سي، و�سمعُت 
�لبنات تتكلمان فيما بينهما وتقولن �إنهما عندما تكرب�ن �ست�سبحان مثلي 
تت�سوق���ان يف �ملجمعات وتعي�س���ان حياتهما بهذ� �ملنو�ل فق���ط، فاأجبتهنما 
باأنن���ي كن���ت موظف���ة و��ستقلت، فاأجابت���ا باإجاب���ة �أكيدة »ل عن���د زو�جنا 
؟  �سنك���ون مثلك ربات منزل«، ف�ساألت نف�سي ه���ل هذه وجهة نظر بناتي يفَّ
حت���ى �أنني �ت�سلت بزوج���ي و�ساألته نف����ص �ل�سوؤ�ل و�أيد م���ا قالته �لبنات، 
وبنف����ص �ليوم ق���ررت �أن �أقوم باأي عم���ل يثبت �أنني �م���ر�أة ل تكتفي فقط 

بالت�سوق باملجمعات �لتجارية، بل ت�ستطيع �لبدء مب�سروع جتاري ناجح.

�إن منتجاتنا حاليا موجودة يف �أكرث من �سوبرماركت يف �لبحرين، و�سرعة 
نفاده���ا ترتبط بوعي �أهل �ملنطقة �ملوج���ودة فيها �ل�سوبرماركت، ويف هذ� 
�لو�س���ع �لقت�س���ادي ل �أتوقع �أن يك���ون لنا حمالت خا�س���ة مبنتجاتنا، �إذ 
باعتقادي �أنها �ستك���ون كلفة �إ�سافية لل�سركة، ولكن من �ملمكن �أن �أ�سارك 
يف �ملقاه���ي كما �أفع���ل حاليا لعر�ص �ملنتجات يف �إح���دى �لزو�يا فيها، كما 
لدينا �أجه���زة عدة لبيع �لطعام يف �ل�سركات �لكب���رية و�ملطار�ت، و�لكثري 
م���ن �لنا����ص يف�سلون �ل�سر�ء م���ن هذه �لأجه���زة، �إذ �سار لديه���م �ختيار 
�سح���ي ي�ستطيعون من خالله �أن يعرفو� عدد �ل�سعر�ت �حلر�رية �ملوجودة 
يف �لوجب���ة، كم���ا تب���اع منتجاتن���ا يف بر�م���ج �لطلبات م���ن �ملطاعم وعرب 

�ملقاهي �لتي توجد وجباتنا فيها.

تقّبل الناس ألي مش��روع صح��ي في البحرين 

يدل على الوعي الكبير لديهم
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شكر خاص لشركة

والمساهمين في هذا اإلصدار

GROUP


