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م�شددا ً على �أهمية �أن ي�ستعيد بيت التجار دوره الريادي وا�ستقالله ..حممد فخرو:

التحدي املقبل يتمثل يف انت�شال الغرفة واالقت�صاد من �آثار الأزمة ال�سيا�سية
علي الصباغ

ر�أى املرت�شح �ضمن كتلة معكم حممد عادل فخرو �أن �أكرث املو�ضوعات ال�شائكة �أمام جمل�س الإدارة املقبل انت�شال الغرفة واالقت�صاد من �إفرازات الأزمة
ال�سيا�سية و�آثارها.
وذهب يف حديث �صحايف لـ «الأيام» �أهمية النظر يف تراث املجال�س ال�سابقة وجتربتها وعدم جتاهلها والبناء على الإجنازات ،داعيا ً يف الوقت نف�سه �إىل �أن
ت�ستعيد الغرفة مكانتها الرفيعة ك�إحدى منظمات املجتمع املدين امل�ستقلة الرا�سخة الأركان يف �صفوف جمتمع الأعمال الذي متثله.
ويقود حممد فخرو جمموعة حممد بن عادل فخرو القاب�ضة ،ويعد من العنا�صر ال�شابة يف ال�سباق االنتخابي ،وهو �أحد �أع�ضاء قائمة معكم بقيادة رجل الأعمال
خالد امل�ؤيد.
و�شدد فخرو على �أن �إميانه بجدوى العمل اجلماعي و�ضرورته هو ما دفعه للإقدام على الرت�شح .وقال« :العمل اجلماعي يت�سق اليوم مع م�سارات املجتمعات
املتح�ضرة» ،الفتا ً يف الوقت نف�سه �إىل �أن «ذلك ال يلغي دور الفرد ،لكنه يعزز م�س�ؤوليته من خالل جمموعة متنا�سقة ،حتمل �أهدافا م�شرتكة� ،أو متكاملة ،عندما
نتحدث عن احلدود الدنيا يف �أطر العمل اجلماعي».
وعن �أ�سباب تر�شحه �ضمن قائمة معكم االنتخابية
قال« :دون التقليل من برامج الكتل االنتخابية الأخرى،
بل وحتى من برامج الأفراد الذين ف�ضلوا خو�ض املعركة
االنتخابية ب�شكل فردي م�ستقل ،يعود �سبب تر�شحي يف
�إطار كتلة معكم� ،إىل �أنني وجدت يف ر�ؤيتها التي تن�ص
على �أن ت�صبح الغرفة منوذجا يحتذى به كم�ؤ�س�سة وطنية
ت�سعى دوما خلدمة اململكة والنهو�ض باقت�صادها ،و�صوتا
جريئا لأع�ضائها و�أن متثل دعما فاعال للمجتم التجاري
ولبيئة االعمال واال�ستثمار ،واعتماد مبد�أ ال�شورى ك�سبيل
للتميز يف الأداء
متوافقة مع منطلقاتي و�أهدايف وما �أرمي لتحقيقه».
وعلى امل�ستوى الفردي �أكد حممد فخرو �أنه «�سيعمل
حتت منظومة الكتلة مركزا على عدة �أمور نحو احت�ضان
م�شروعات و�إبداعات ال�شباب وتطوير �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة.

االنتقال من ال�شعار املجرد �إىل تبني اخلطط
وق��ال« :ال يخفى عليكم تعترب البحرين من الأمم
ال�شابة ،حيث ت�صل ن�سبة ال�شباب �إىل ما يقارب من %55

من عدد ال�سكان ،وهذه هي الن�سبة� ،إىل حد ما هي نف�سها
يف جمتمع الأعمال .من هنا ينبغي �أن تتوجه الغرفة من
خالل براجمها ،وفعالياتها و�أن�شطتها نحو هذا القطاع
املميز من هذا املجتمع» ،م�شددا ً على �ضرورة االنتقال من
طرح ال�شعارات جمردة �إىل تبني املخططات و�ضمان
تنفيذها».
ونوه �إىل �أنه خا�ض «جتربة غنية يف هذا املجال
خالل ت�أ�سي�س و�إدارة �شركة يف مدينة بو�سطن بالواليات
املتحدة» .وق��ال« :حينها �سنحت يل فر�صة االحتكاك
املبا�شر مع ال�سوق الأمريكية التي يدرك اجلميع �أنها �سوق
�شابة فتية نظرا العتمادها الرئي�س على ال�شركات ال�شابة
�أوال ،والقيادات ال�شابة التي ت�ؤ�س�س مثل تلك ال�شركات
ومتار�س دورا قياديا يف �إدارتها».
وفيما يتعلق بال�سعي لتطوير �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة ق��ال�« :إن ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة اليوم ت�ستحوذ على ح�صة عالية لي�س يف
االقت�صاد البحريني فح�سب ،و�إمنا يف االقت�صاد العاملي
�أي�ضا .لذا� ،إذا ما �أردنا �أن ي�سري االقت�صاد البحرين يف
تناغم مع االقت�صاد الدويل ،ولي�س يف اجتاه معاك�س له،
ينبغي �أن تويل الغرفة اهتماما خا�صا بتلك ال�شركات».

ور�أى �أن يكون ذلك انطالقا من امل�ؤ�س�سات التعليمية.
وقال« :ينبغي �أن تكون مبثابة احلا�ضنة احلنون الطبيعية
لتلك ال�شركات ،خا�صة تلك التي يف مرحلة الت�أ�سي�س .فكلنا
ندرك امل�صاعب ال�شاقة التي تواجه رواد الأعمال ال�شاب يف
مرحلة ت�أ�سي�س �شركاتهم من فئة ال�صغرية �أو املتو�سطة».

قراءة �سرية املجال�س ال�سابقة با�ستفا�ضة
وردا ً على �س�ؤال ب�ش�أن امل�شروعات التي �سيعمل على
�إجنازها يف حال فوزه �أجاب حممد فخرو قائالً�« :إنني من
امل�ؤمنني بالعمل الرتاكمي ،فمن اخلط أ� جتاهل ما حققته
املجال�س ال�سابقة ،التي متتع �أع�ضا�ؤها بخربات غنية
فينبغي اال�ستفادة منها».
وتابع قائالً�« :إن �أوىل اخلطوات يجب �أن تكون القراءة
امل�ستفي�ضة املتفتحة ملا خططت له تلك املجال�س وفهم
جناحاتها ،وا�ستيعاب الأ�سباب التي حالت دون تنفيذ
اخلطط التي ر�سموها ومل يقدر لهم حظ تنفيذها» ،م�ؤكدا ً
�أهمية «�أال يبد�أ الإن�سان من ال�صفر».
وعما ي�ست�شرفه ويتوقعه من �صعوبات �سيواجهها
جمل�س الإدارة املقبل قال�« :أرى �أن �أكرث الق�ضايا تعقيدا

حممد عادل فخرو
التي ميكن �أن تواجه جمل�س الإدارة القادم هي كيف ينت�شل
نف�سه من الو�ضع ال�سيا�سي الذي �أفرزته الأحداث الأخرية
التي عرفتها البحرين و�آثارها االقت�صادية وتداعياتها
االجتماعية».
وتابع قائال« :املطلوب اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى �أن
ت�ستعيد الغرفة مكانتها الرفيعة ك�إحدى منظمات املجتمع
امل��دين امل�ستقلة الرا�سخة الأرك��ان يف �صفوف جمتمع
الأعمال الذي متثله».
وا�ستدرك بالقول« :لي�س الق�صد هنا تهمي�ش دور
الغرفة ال�سيا�سي� ،إمنا تعزيزه من خالل �إجناز مهامها
بكفاءة عالية ،ومبهنية راقية ،بو�صفها �أعرق م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين اخلليجية ،ولي�س البحرينية فح�سب»،
معربا ً عن اعتقاده ب�ضرورة �أن «يقف املجل�س املنتخب
�أمام هذه امل�س�ألة بوعي وا�سع الأفق ويقظة �شديدة لإيجاد
التوازن بني الدور املهني والواجب ال�سيا�سي».
وعن الر�سالة التي يوجهها للناخبني قال�« :أمتنى على
الناخبني �أن يحتكموا يف الت�صويت ملعايري وطنية مهنية
بعيدة كل البعد عن االحتقان الطائفي� ،أو الت�شنج الفئوي،
�أو الوالءات التي ال ت�ضع م�صلحة البحرين ،ويف رحمها
م�صلحة جمتمع الأعمال فوق كل اعتبار».

البوليتكنك ت�شارك مب�سابقة
«الو�ساطة يف الق�ضايا التجارية»

�صورة جماعية على جانب امل�ؤمتر ال�صحفي ل�شركة «تنمو»

ت�صوير :حميد جعفر

ح�صة ترتاوح بني  %30-20لكل م�شروع
مقابل ّ

«تنمو» تدخل يف �شراكة مع رواد �أعمال لت�أ�سي�س �شركات تقنية
محرر الشؤون االقتصادية
�أعلنت �شركة «تنمو»� ،أول مبادرة «بيزن�س �أجنل�س»
( )Business Angelsلدعم الأعمال يف البحرين عن
دخولها يف �شراكة مع رواد �أعمال بحرينيني لت�أ�سي�س
�شركات تقنية ،وتب ّنيها لدفع ٍة جديد ٍة من ر ّواد الأعمال
البحرينيني الواعدين الذين ح�صلوا على ر�أ�س مال
ا�ستثماري للبدء يف ن�شاطهم التجاري.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة «تنمو» �سامي جالل
مب�ؤمتر �صحفي عقد يف فندق كراون بالزا« :بنا ًء على
التزامنا بتعزيز عملية ت�أ�سي�س م�شاريع جديدة لرواد
الأعمال الواعدين يف البحرين ،ي�سعدنا �أن نرحب بهذه
امل�شاريع التقنية اجلديدة يف اململكة ،والتي نتوقع
لها �أن ت�ش ّكل جزءا ً من ال�صناعة الرقم ّية النامية يف
البحرين ،ومتهّد الطريق لت�أ�سي�س املزيد من امل�شاريع
امل�شابهة».
وردا ً على �س�ؤال حول احل�ص�ص التجارية التي
�ستملكها �شركة تنمو يف امل�شاريع ،قال جالل« :ان
«تنمو» تقدّم ر�أ�س املال بالإ�ضافة �إىل خدمات دع ٍم
متن ّوع ٍة مل ّد ٍة ت�صل �إىل ثالثة �أ�شهر دون حتميل ر ّواد
الأعمال �أ ّية تكاليف �إ�ضاف ّية ،م�شريا ً اىل «�أن ال�شركة
ابتدائي ي�صل �إىل � 20ألف دينار
ت�ستثمر ر�أ�س ما ٍل
ٍّ
بحريني «ما يعادل � 54ألف دوالر تقريبا» مقابل
ح�صة  %20يف كل م�شروع ي�ستويف املعايري املطلوبة.
ّ
وت�شتمل تلك امل�شاريع التجارية التقنية �شركة «يو
متخ�ص�صة
تراك» (� ،)uTrackأ ّول �شركة يف اململكة
ّ
يف تغطية الفعال ّيات الريا�ض ّية مثل �سباقات ال�س ّيارات

والد ّراجات واخليول وغريها ب�أ�سلوبٍ مبتك ٍر وجدي ٍد
متاماً ،وذلك عن طريق كامريات « ،»go-Proالتي
تعترب �أكرث الكامريات مرون ًة وتعددا ً يف اال�ستخدام
يف العامل .وم�شروع «�سبيد�س �ستوديو» (Spades
� ،)Studioأ ّول ا�ستوديو ت�صوير فوتوغرا ّ
يف متعدّد
ٍ
اال�ستخدام يف البحرين ،وهو يقدّم
خدمات متن ّوع ٍة
ت�شمل �إمكانية ت�صوير نطاق وا�سع من املنتجات مثل
ال�سيارات والأثاث وغريها ،بالإ�ضافة �إىل توفري �إمكانية
ا�ستئجار معدّات متط ّورة وم�ساحات ت�صوير لأع�ضاء
اال�ستوديو .وكذلك م�شروع «وان بوك�س �سوليو�شن»
( )OneBox Solutionالهادف �إىل تعزيز الأدوات
التعليمية للمعلّمني والطلاّ ب من خالل حتويل الكتب
املطبوعة التقليد ّية �إىل كتبٍ الكرتون ّية.
كما ت�شمل امل�شاريع التجارية �أي�ضا تطبيقني
للهواتف الذكية ،هما «�إيت» ( )Eatالذي ي�سمح باحلجز
الإلكرتو ّ
ين يف مطاعم اخلم�س جنوم يف البحرين،
وتطبيق ِ
«ف�ش تران�سبورتر» ()Fish Transporter
الذي ميكن من خالله طلب تو�صيل خمتلف �أنواع
الأطعمة البحر ّية الطازجة �إىل الزبائن �أينما كانوا ،مع
توفري خدمة حت�ضريها وطبخها ح�سب احلاجة.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة «تنمو»� ،سامي جالل:
«بنا ًء على التزامنا بتعزيز عملية ت�أ�سي�س م�شاريع
جديدة لرواد الأعمال الواعدين يف البحرين ،ي�سعدنا
�أن نرحب بهذه امل�شاريع التقنية اجلديدة يف اململكة،
والتي نتوقع لها �أن ت�ش ّكل جزءا ً من ال�صناعة الرقم ّية
النامية يف البحرين ،ومتهّد الطريق لت�أ�سي�س املزيد من
امل�شاريع امل�شابهة».

من جهته قال الرئي�س التنفيذي لـ»تنمو» ح�سن
حيدر« :تهدف ا�سرتاتيجيتنا �إىل تعزيز ثقافة ريادة
الأعمال بني ال�س ّكان املحل ّيني لدفع عملية الإب��داع
والتطور �إىل الأم��ام� .إنّ البحرين اليوم تع ّد واحد ًة
من �أهم حا�ضنات الأعمال الناجحة يف املنطقة ،ونحن
نفخر ب�أن لنا دورا فاعال يف تعزيز و�إثراء هذا املجال،
مبا يف ذلك تقدمي خدمات اال�ستثمار املايل والتدريب
وامل�شورة والإر�شاد العملي .ونحن على ثق ٍة تا ّم ٍة ب�أنّ
هذه الدفعة اجلديدة من ر ّواد الأعمال ال�شباب الأك ّفاء
�سيتم ّكنون من تهيئة الظروف املواتية وبناء العالقات
التي ت�ساعد على تنمية �أعمالهم ،وذلك بدع ٍم من تنمو».
وقد �شهدت مبادرة «تنمو» منذ ت�أ�سي�سها يف
 2011زياد ًة كبري ًة يف عدد الطلبات املقدمة �إليها من
ر ّواد الأعمال ،حيث تل ّقت حوايل  150طلبا ً للدفعة
احلالية .ويف ظ ّل هذه املناف�سة ال�شديدة ،مل تكن عمل ّية
االختيار �سهلة� ،إذ مت تقييم الطلبات ا�ستنادا ً �إىل مت ّيز
التو�سع الإقليمي وربمّ ا
�أفكار املتقدّمني واحتماالت
ّ
الدويل مل�شاريعهم .كما ّ
مت تقييم ر ّواد الأعمال من
ناحية مهاراتهم العمل ّية ومدى �شغفهم ب�أفكارهم .يذكر
أ�س�ست بر�أ�س مال �أ ّويل بلغ مليون
�أن �شركة «تنمو» ت� ّ
دينار بحريني « 2.7مليون دوالر» .وت�ستثمر ال�شركة
ابتدائي ي�صل �إىل � 20ألف دينار بحريني «ما
ر�أ�س ما ٍل
ٍّ
ح�صة  %20يف
يعادل � 54ألف دوالر تقريبا» مقابل
ّ
كل م�شروع ي�ستويف املعايري املطلوبة .وتقدّم «تنمو»
بالإ�ضافة �إىل ر�أ�س املال خدمات دع ٍم متن ّوع ٍة مل ّد ٍة ت�صل
�إىل ثالثة �أ�شهر دون حتميل ر ّواد الأعمال �أ ّية تكاليف
�إ�ضاف ّية.

ي�سافر �أربعة طالب من كلية البحرين التقنية
(بوليتكنك البحرين) �إىل العا�صمة الفرن�سية باري�س
حل�ضور امل�سابقة «التا�سعة للو�ساطة يف الق�ضايا
التجارية» والتي تنظمها غرفة التجارة الدولية� ،إذ
ت�ستمر امل�سابقة ملدة �أ�سبوع ،يخترب خاللها مدى قدرة
املتناف�سني على التفاو�ض واملناق�شة واجلدال دون
الإجنراف وراء العواطف� ،إ�ضافة اىل التقيد باحلقائق،
والف�صل بني العواطف والأمور الأخرى.
وتفخر البوليتكنك بتمثيلها ململكة البحرين،
وكونها �أول م�ؤ�س�سات التعليم العايل امل�شاركة يف هذه
امل�سابقة املقرر �أن تكون لطالب اجلامعات يف تخ�ص�ص
القانون و�إدارة الأعمال ،وجتمع ما يقارب  500م�شارك
من خمتلف اجلامعات من �أكرث من  40بلدًا .كما تعترب
بوليتكنك البحرين م�ؤ�س�سة التعليم العايل الوحيدة يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي التي �ستقدم دورة �شاملة
خمت�صة بت�سوية املنازعات البديلة للطالب اجلامعيني،
والتي تعطي الطالب الفر�صة لتجربة ما تعلموه يف
امل�سابقة.
ومن جهته� ،أعرب عميد كلية �إدارة الأعمال
ببوليتكنك البحرين �ألي�سون رينولدز عن مدى �سعادته
بان�ضمام فريق من البوليتكنك �إىل هذه املناف�سة التي
تعقد �سنو ًيا يف مقر غرفة التجارة الدولية بباري�س،
ولكونها �أول م�ؤ�س�سة تفوز بهذه الفر�صة لي�س على
م�ستوى جامعات اململكة فح�سب ،بل على م�ستوى دول
جمل�س التعاون قاطبة.
و�أو�ضح رينولدز�« :أن خو�ض طالبنا هذه املناف�سة
مرتبط ب�شكل كبري بدرا�ستهم ،وخا�صة يف جمال
القانون ومهارات الو�ساطة لت�سوية املنازعات التي هي
من �ضمن املقررات الدرا�سية لطلبة كلية �إدارة الأعمال
يف البوليتكنك� ،إمنا الفرق الوحيد هو �أنه �سيتم تطبيق
ما تعلموه خارج الف�صل الدرا�سي».
ومن جانبه� ،أعرب القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي
ببوليتكنك البحرين الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي
عن مدى �سعادته بان�ضمام طلبة من البوليتكنك �إىل
هذه امل�سابقة الدولية التي تدار �سنو ًيا يف مقر غرفة
التجارة الدولية يف باري�س ،قائلاً �« :أنا متحم�س لر�ؤية
طالبنا �أول املمثلني ململكة البحرين يف هذه امل�سابقة
الدولية ،وامل�شاركة يف رفع ا�سم مملكة البحرين ،لتكون
�أول دولة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ت�شارك يف
مثل هذه امل�سابقة ،وثاين دولة عربية بعد اجلمهورية
اللبنانية».

