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»فيفا« توقع اتفاقية شراكة 
مع شركة بن فقيه لالستثمار العقاري

§الوسط - المحرر االقتصادي
البحرين  فيفا  عقدت   [
طويلة  استراتيجية  شراكة 
فقيه  بن  شركة  مع  ــد  األم
بهدف  العقاري،  لالستثمار 
حلول  أحـــدث  تــوظــيــف 
المعلومات  تكنولوجيا 
المشاريع  في  واالتصاالت 
في  المستقبلية  العقارية 

البحرين.
خالل  من  فيفا  وستقدم  
تقنية  حلول  الشراكة  هذه 
المعلومات واالتصاالت لدعم 
العقارية  المشاريع  أكبر 
في  والسكنية  التجارية 
ديار  في  منها  البحرين، 
المحرق، ودرة مارينا، والحد، 
وستدمج  وغيرها.  والجفير 
المشاريع العقارية قيد التنفيذ 
فيفا  من   التكنولوجيا  أحدث 
ذكية  مباٍن  ستجعلها  التي 
كاملة  آلية  بأنظمة  مجهزة 
تتكون من تقنيات ذكية للتحكم 
باإلضافة  والطاقة،  باإلضاءة 
وصوتية  أمنية  أنظمة  إلى 
السريعة.  اإلنترنت  وخدمات 
علق  الشراكة،  هامش  وعلى 
الرئيس التنفيذي لـشركة فيفا 
قائالً:  الوتيد  عليان  البحرين 
»تأتي شراكتنا االستراتيجية 
مع شركة بن فقيه في الوقت 

المملكة  فيه  تعزز  ــذي  ال
تواجدها في مجال تكنولوجيا 
واالتــصــاالت،  المعلومات 
جديدة  فرص  عن  وتبحث 
في  الذكية  الحلول  لدمج 
للمجتمع.  اليومية  الحياة 
نحن متفائلون للغاية من هذه 
الخطوة التي سترسم نتائج 
الطويل،  المدى  على  إيجابية 
وستسمح للمجتمع أن يعيش 
المنزل  في  ذكاء  أكثر  حياة 
وفي العمل، كما ستساهم في 

دفع عجلة نمو البحرين«.
من جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة بن فقيه لالستثمار 

فقيه:  بن  فيصل  العقاري 
بأن شراكتنا  ثقة  »نحن على 
ستقدم  البحرين  فيفا  مع  
لعمالئنا أحدث التقنيات التي 
تلبي احتياجاتهم في الحاضر 
والمستقبل، وذلك تماشياً مع 
تعهدنا بتوفير أعلى مستويات 
الجودة والقيمة والخدمات في 
لم  حيث  العقارية.  مشاريعنا 
يعد توفير بنى تحتية مطورة 
بتقنية المعلومات واالتصاالت 
أصبح  بل  إضافية،  كميزة 
للجميع  أساسياً  شرطاً  األمر 
عمالئنا  لــرؤيــة  ونتطلع 

يستمتعون بها«.

مع  االتفاقية  هذه  وتأتي 
لالستثمار  فقيه  بن  شركة 
موجة  دفع  بغرض  العقاري 
في  التطورات  من  جديدة 
المعلومات  تقنية  مجال 
البحرين،  في  واالتصاالت 
حياة  مستقبل  وتشكيل 
الخطوة  هذه  وتمثل  ذكية. 
فيفا  شــراكــات  ــاه  ــج ات
تسعى  التي  المستقبلية 
المجتمع  حياة  لتعزيز 
توفير  خالل  من  البحريني 
العالم  إليه  ما توصل  أحدث 
المعلومات  تقنية  مجال  في 

واالتصاالت.

مجلس إدارة »أسري« 
يرحب بالرئيس التنفيذي الجديد

§الوسط - المحرر االقتصادي
] عقد مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصالح 
رئيس  برئاسة   ،146 رقم  اجتماعه  )أسري(  السفن 
دعيج  بن  سلمان  بن  دعيج  الشيخ  اإلدارة  مجلس 
اإلدارة واإلدارة  آل خليفة، وحضور أعضاء مجلس 
كانون  يناير/   12( الخميس  يوم  للشركة،  التنفيذية 
الثاني 2017( في مقر الشركة في الحد بمملكة البحرين.

اإلدارة  مجلس  رئيس  قال  االجتماع،  نهاية  وفي 
الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، إن المجلس بحث 
المالية  وخاصة  بالشركة  الخاصة  األوضاع  مجمل 
إصالح  مجاالت  في  المختلفة  وأنشطتها  والتجارية 
الجديدة  البترول والمشاريع  السفن ومنصات حفر 
نوفمبر/  شهر  من   30 إلى  يناير   1 من  الفترة  في 
وتعزيز  وتطوير  دعم  2016. وسبل  الثاني  تشرين 
أعمال وخدمات وأنشطة الشركة على ضوء التقرير 
الشركة  من  اإلدارة  لمجلس  المرفوعة  والتوصيات 

.Alix Partners االستشارية
جديد  تنفيذي  رئيس  بتعيين  المجلس  ورحب 
للشركة أندرو شو، الذي تسلم منصبه وباشر مهماته 
في الشركة منذ يوم األربعاء )4 يناير 2017(، حيث 
اإلدارة  مع  جهده  قصارى  سيبذل  أنه  للمجلس  أكد 
التنفيذية وجميع العاملين في الشركة لتطوير أعمالها 
وتعزيز أنشطتها وخاصة في ظل التحديات الكبيرة 
المنافسة  وخاصة  الشركة  وتواجهها  واجهتها  التي 
الشديدة في المنطقة، وثمن رئيس المجلس وأعضاء 
لتعديل مسار  قدماً  للسير  توجهاته  اإلدارة،  مجلس 
الشركة وتحقيق تطلعات المساهمين ومجلس اإلدارة 
وتوفيق،  نجاح  من  جميعاً  إليه  نصبو  ما  لتحقيق 
وتمنوا للرئيس التنفيذي الجديد للشركة كل التوفيق 

والنجاح في عمله، مؤكداً دعمه ومساندته له.

في  بالشركة  الخاصة  المبيعات  إجمالي  وبلغ 
أقل  نوفمبر  نهاية  إلى  يناير  من  األول  من  الفترة 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة  المئة  في   2 نسبته  بما 
العام الماضي 2016، وتناول المجلس أيضاً التأثيرات 
في  والمنافسة  منها  والدولية  اإلقليمية  االقتصادية 
الشركة  أنشطة  مجمل  على  النفط  وأسعار  السوق 

الحالية والمستقبلية.
القرارات  واتخذ المجلس عدة قرارات منها بعض 
أنشطتها  تطوير  وسبل  الشركة  بأوضاع  الخاصة 
في كل مجاالت عملها والعمل على زيادة كفاءة العمل 
فيها وخفض التكاليف، كذلك اطلع المجلس على سير 
وتطوير أنظمة الصحة والسالمة في الشركة، وأكد 
األهمية القصوى للصحة والسالمة في مختلف إدارات 
المحافظة  وسبل  الشركة  وأنشطة  وأعمال  وأقسام 

عليها وتطويرها بشكل مستمر.

الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة

ءات قانونية... لوحت باتخاذ إجرا

»الغرفة« ترد على نبيل كانو: أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا دخالء أو متطفلين
§الوسط - المحرر االقتصادي

] قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين، في 
الثاني  كانون  يناير/   14( السبت  أمس  بيان 
مجلس  عضو  قرار  من  مستغربة  إنها   ،)2017
عضوية  من  باالستقالة  كانو  نبيل  إدارتها 
أنه لم يتبَق من عمر  مجلس اإلدارة، وخاصة 
سنة  نحو  إال  للمجلس   )28( الحالية  الدورة 

واحدة.
وأكدت »لن ُتقبل االتهامات دون وجه حق أو 
هذا  وفي  المستقيل،  العضو  لدى  دليل  وجود 
الخصوص فإن الغرفة تحتفظ بحقها الكامل في 

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية«.
العضو  »يعلم  ــازم:  ح بيان  في  وقالت 
من  يتكون  الغرفة  إدارة  مجلس  أن  المستقيل 
أيضاً،  ومعروفين  ناجحين  أعمال  أصحاب 
وعملهم  كذلك،  عريقة  تجارية  عوائل  ومن 
بالغرفة تطوعي بحت، عالوة على أنهم جميعاً 
التفكير  عن  يغنيهم  ما  الوجاهة  من  يمتلكون 
في االستفادة أو استغالل مناصبهم في مجلس 
إدارة الغرفة، وهم بالتأكيد ليسوا دخالء على 
القطاع الخاص أو متطفلين عليه، لذلك ال يوجد 

أي شغف للسعي وراء المناصب«.
قراره  عن  العدول  إلى  كانو  نبيل  ودعت 
األجدر  »كان  قائلة:  العامة،  المصلحة  بتغليب 
بالعضو المستقيل مناقشة النقاط التي ذكرها، 
في  الخاص،  رأيه  بحسب  صحيحة  كانت  إن 

اجتماعات المكتب التنفيذي«.
من  أسفها  الغرفة  »أبــدت  البيان:  وقــال 
في  المستقيل  العضو  ذكرها  التي  االدعاءات 
الغرفة  رئيس  إلى  الموجه  استقالته  خطاب 

خالد عبدالرحمن المؤيد«.
نفسها  تجد  »الغرفة  أن  البيان  وأضــاف 
والمتعلقة  التالية  الحقائق  بيان  إلى  مضطرة 
في  المستقيل  العضو  ذكرها  التي  باالدعاءات 

خطابه«.
 )28( ــدورة  ال بداية  »منذ  البيان:  وقــال 

المستقيل  العضو  يتقدم  لم  الحالي،  للمجلس 
بأي خطاب أو مالحظات أو مقترحات لمجلس 
اإلدارة خالل جميع االجتماعات التي تمت طوال 
الثالث سنوات الماضية والبالغ عددها تسعة 
عشر اجتماعاً، يطرح من خاللها أياً من النقاط 
في  للنقاش  االستقالة  خطاب  في  جاءت  التي 
اجتماعات مجلس اإلدارة للوصول إلى حلول 
المستقيل  العضو  أن  كما  وجدت.  إن  واقعية 
أعمال  جدول  على  مقترح  أي  إدراج  يطلب  لم 
فقط  واكتفى  الماضية،  المدة  طوال  المجلس 

بالمشاركة في حضور تلك االجتماعات«.
المستقيل  العضو  »يعلم  البيان  وأضاف 
جيداً أن لوائح وقوانين الغرفة تلزمها بأن تتم 
جميع المعامالت المالية في الغرفة، بما في ذلك 
عن طريق  األعمال، سواء  وتنفيذ  المشتريات 
األمر المباشر أو العروض أو المناقصات، وفقاً 
السياسات واإلجراءات  لما نصت عليه الئحة 
مدققي  لرقابة  تخضع  التي  واإلدارية  المالية 
الحسابات الداخلي والخارجي، وليس بطريقة 
العضو  ادعــى  كما  مبرر  ودون  عشوائية 
هذه  مثل  إطالق  الغرفة  تقبل  ولن  المستقيل، 
لدى  دليل  وجود  أو  حق  وجه  دون  االتهامات 
فإن  الخصوص  هذا  وفي  المستقيل،  العضو 
كافة  اتخاذ  في  الكامل  بحقها  تحتفظ  الغرفة 

وبيانه  الحق  إلحقاق  القانونية  اإلجــراءات 
للرأي العام«.

المكتب  انتخاب  إعادة  عن  الغرفة  ودافعت 
التنفيذي للغرفة والذي كان من نتائجه خروج 
التنفيذي  المكتب  عضوية  من  كانو  نبيل 

للغرفة.
وقال البيان: »إن طلب الرأي القانوني حول 
التنفيذي  المكتب  انتخاب  إعادة  عملية  جواز 
القانوني  واإلفتاء  التشريع  هيئة  من  للغرفة 
عن طريق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
يرجع لكون الوزارة هي الجهة اإلشرافية على 
المادة  بحسب  القانون  بنص  الغرفة  أعمال 
لسنة   )48( رقم  بقانون  المرسوم  من  الثالثة 
2012، فضاًل عن أن الهيئة هي الجهة المختصة 
تحال  التي  األمور  في  القانوني  الرأي  بإبداء 
والهيئات  الحكومية  الجهات  من  فقط  إليها 
العامة ذات العالقة بتطبيق القوانين والقرارات 
الوزارية المنفذة لها، علماً بأن طلب هذا الرأي 
القانوني كان بقرار من مجلس اإلدارة بناًء على 
طلب بعض أعضاء المجلس الرافضين لعملية 
إعادة انتخاب المكتب التنفيذي، والذين كان من 

ضمنهم العضو المستقيل«.
المكتب  انتخاب  البيان »منذ إعادة  وأضاف 
عملية  تنظيم  في  منه  ورغبة  التنفيذي 

المجلس  ألعضاء  الخارجية  المشاركات 
وعدم قصرها على أشخاص محددين، تحقيقاً 
والمحاباة،  المحسوبية  عن  وبعيداً  للشفافية 
للمشاركات  اإلدارة بتشكيل لجنة  قام مجلس 
في  للنظر  الغرفة  رئيس  برئاسة  الخارجية 
اإلدارة  مجلس  على  وإحالتها  الطلبات  تلك 
وتطرح  المجلس،  موافقة  على  للحصول 
المجلس  اجتماعات  في  المشاركات  طلبات 
تلك  مبررات  ذكر  مع  عليها  التصويت  ويتم 
ستعود  التي  والفائدة  وجدواها  المشاركات 
على الغرفة من ورائها. ولم يتم حصر مشاركة 
الخارجية،  االقتصادية  بالفعاليات  عضو  أي 
دوماً  الغرفة  حرصت  فقد  العكس  على  بل 
الفرصة  المشاركة وإتاحة  على توسيع حجم 
واختصاصه  عمله  مجال  في  كل  للجميع 
التي تعود بالفائدة  الهادفة  لضمان المشاركة 
على القطاع الخاص،  وتعزز من تواجد الوفود 
في مختلف  البحرينية  والتجارية  االقتصادية 

المحافل العربية واإلقليمية والدولية«.
وعن عملية تعيين الرئيس التنفيذي الجديد 
للغرفة، قال البيان: »فيعلم العضو المستقيل أن 
تلك العملية تمت بمنتهى الشفافية والوضوح، 
بدءاً من طرح عملية اختيار الشركات المكلفة 
بالتعيين في مناقصة عامة في الصحف اليومية 
من خالل مجلس اإلدارة، وحتى تعيينه من قبل 
مجلس اإلدارة باألغلبية المطلقة نظراً لسيرته 
الذاتية المتميزة وإلمامه التام بالشأن التجاري 
وعمل الغرفة وامتالكه لرؤية واضحة لالرتقاء 
ألعضائها.  المقدمة  والخدمات  الغرفة  بأعمال 
على  التصويت  عملية  بأن  بالذكر  والجدير 
مجلس  اجتماع  في  التنفيذي  الرئيس  تعيين 
اإلدارة تمت بكل شفافية، علماً بأنه لم يتحفظ 
فتم  فقط!  واحد  عضو  سوى  التصويت  في 
أعضاء  أصوات  من  مطلقة  بأغلبية  التعيين 
المجلس وبحضور العضو المستقيل، كما أنه 
أدائه قبل  الحكم على  ليس من باب اإلنصاف 

بدء عمله، كما صرح بذلك العضو المستقيل«.

صورة أرشيفية ألحد اجتماعات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين   

»الغرفة«: مجلس اإلدارة 
اجتمع 19 مرة والعضو 
المستقيل ولم يقدم 
مقترحًا واكتفى فقط 
بالمشاركة 

»الغرفة«: لن نقبل إطالق 
االتهامات دون وجه حق 
أو وجود دليل لدى العضو 
المستقيل

»الغرفة«: يعلم العضو 
المستقيل أن عملية 
تعيين الرئيس التنفيذي 
الجديد تمت بمنتهى 
الشفافية والوضوح

أعضاء من مجلس إدارة »الغرفة« ينفون نيتهم االستقالة حاليًا
§الوسط - علي الفردان

] نفى أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين، نيتهم االستقالة 
من مجلس اإلدارة حالياً، وذلك لعدم دق أسفين الفرقة داخل المجلس 

قبيل االنتخابات التي ستجرى مطلع العام المقبل.
وتأتي هذه التصريحات غداة حديث عن نية عضوين على األقل 
أحد  أن  إال  كانو،  نبيل  اإلدارة  مجلس  عضو  استقالة  إثر  االستقالة 
في  ظهرت  هذه  مثل  إشاعات  أن  إلى  أشار  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
لخالفة  المرشحة  أما  فنجان.  في  زوبعة  كانت  ولكنها  سابق  وقت 
كانو في غرفة التجارة خلود القطان، فأشارت في معرض ردها على 
استفسارات لـ »الوسط« بشأن ما إذا كانت سترغب في دخول مجلس 
اإلدارة، إلى أن هذا الموضوع من السابق ألوانه إلى حين وجود شيء 
موضوع  التجارة  غرفة  تناقش  أن  ويتوقع  الغرفة.  قبل  من  رسمي 

االستقالة في أول اجتماع لها وهو ما لم يحدد حتى كتابة هذا الخبر.
ودخولها  استقاالت  عن  قبل  من  الحديث  جرى  إنه  القطان  وقالت 

لمجلس اإلدارة لكن ذلك لم يحدث بصورة رسمية. 
والقطان وهي سيدة األعمال البحرينية، هي رقم 19 من حيث أعلى 

التجارة في  انتخابات غرفة  على األصوات في  المترشحين حصوالً 
العام 2014، وعلى إثرها يأتي علي حسن محمود، وإذا أحجمت القطان 
عن قبول دخول مجلس اإلدارة فإن الخيار سيقع على المترشح الثاني 
وهو المحمود. وتأتي استقالة نبيل كانو بعد نحو أسبوعين فقط من 
وهو  البحرين  وصناعة  تجارة  لغرفة  جديد  تنفيذي  رئيس  تعيين 
خالد الرويحي، ليكون األخير سبباً في استقالة كانو كما ورد في بيان 
االستقالة، وقبلها كان الرئيس التنفيذي السابق محل انشقاق كذلك 

داخل مجلس إدارة الغرفة الذي طحنته المنازعات.
محضر  »تزوير  قضية  بعد  دراماتيكية  أحداثاً   2016 العام  وشهد 
الجمعية العمومية«، حين أقصي أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة 
البحرين والمكون من 18 عضواً من مناصب مهمة، وسط  وصناعة 
اعتراض من رئيس مجلس اإلدارة خالد المؤيد، الذي قدم على إثرها 
استقالته قبل أن يعود لسحبها بعد تفاهمات جرت خارج الغرفة. إال أن 
هذه األحداث غذت معركة طاحنة في أول اجتماع للجمعية العمومية 
داخل الغرفة والتي جرى فيها تبادل االتهامات إلى حد كاد يصل للعراك 
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