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ق����ال امل�ؤ�ش�����س وم�شت�شار جمل�����س الإدارة يف 
�رشكة الفنار لال�شتثمار القاب�شة عبدالنبي ال�شعلة 
اإن م�شارك����ة ال�رشك����ة يف معر�س اخللي����ج لل�شناعة 
متت����د من����ذ �شن�����ات، مبيًنا اأن����ه يجب عل����ى جميع 
ال�����رشكات اأن تهت����م ملثل ه����ذه الفعالي����ات، واأن 
ت�ش����ارك فيها لإظه����ار ال�ش�رة احلقيقي����ة ل�شعة 
ومدى �لن�ضاط �ل�ضناع����ي يف �لبحرين. و�أ�ضاف �أن 
هن����اك الكثري م����ن ال�شناعات الق�ي����ة يف اململكة 
الت����ي هي بحاج����ة ملثل ه����ذه الفعالي����ات لإظهار 
ق�����ة القت�ش����اد ال�طني م����ن الناحي����ة ال�شناعية 
والإمكان����ات الت����ي تتط�����ر �شن�ي����ا، اإذ اإن وج�����د 
البحريني����ن امل�شارك����ن والفاعل����ن يف القطاع 
ال�شناع����ي هي اأك����ر دليل على ذل����ك، اإلى جانب 
ذل����ك، فاإن هذا  املعر�س ميث����ل فر�شة للت�ش�يق 
للم�ؤ�ش�ش����ات والتعريف باأن�شطتها وك�شب املزيد 
من الزبائن، وبالتايل ت�شبح هذه املعار�س من�شة 

للت�ا�شل.
واأو�ش����ح ال�شعل����ة يف ت�رشي����ح ل� “الب����الد” اأن 
اأه����م م����ا ت�شارك ب����ه ال�رشكة هذا الع����ام ه� ق�شية 
املدخالت والتكن�ل�جيا لل�شناعات املختلفة مثل 
الأملني�����م والبرتوكيماوي����ات، وتعر�����س �رشكات 
كثرية منتجات يف هذا املجال، كما ت�شارك �رشكات 
باأحدث ما لديها من مدخالت التكن�ل�جيا لتط�ير 
اأنظمة املعل�مات وفيما يتعلق بالإدارة ال�شناعية 
للم�شاريع، والتي اأ�شبحت مهمة جدا حاليا، وتعتر 
اأ�شا�شية لدعم ال�شناعة، وكذلك اأجهزة النقل مثل 
امل�شاع����د اخلا�شة بامل�شاري����ع ال�شناعية، اإ�شافة 

اإلى اأجهزة الرفع والنقل للمعدات والأجهزة.
وعن تاأثر القطاع ال�شناعي بانخفا�س اأ�شعار 
النف����ط، قال ال�شعل����ة “اأعتقد اأنه يج����ب اأن تك�ن 
ال�شناع����ات ق����ادرة على التفاعل م����ع املتغريات، 
فه����ي متر ح�����ل دائ����رة به����ا انخفا�����س وارتفاع، 
فه����ذا ن�ع من الدرو�����س الأ�شا�شي����ة التي ت�شفي 
امل�ج�دي����ن يف ال�ش�ق، وبالت����ايل �شيعرف الق�ي 

من ال�شعيف واملتعرث، ل �شك اأنه اأمر م�ؤمل اأحيانا، 
ولكنه طبيعي، اإذ يجب على امل�ؤ�ش�شات اأن حت�شب 
ح�شابه����ا عندم����ا ت����دور الدائ����رة عليه����ا، اإذ يق�د 

النخفا�س اإلى معرفة ما العمل التي يجب فعله يف 
تلك احلالة، حيث اإن القت�شاد له متغريات، وعلى 
ه����ذا الأ�شا�س لبد م����ن تط�ير اأنف�شن����ا، ون�شتعد 

ونراق����ب ق�شاي����ا امل�شاريف والتكالي����ف ونط�ر 
الأداء، ونزيد الإنتاجي����ة، فجميعها قد حان وقتها 

الآن”.
وب�ش����اأن ال�شع�ب����ات امل�ج�����دة يف القط����اع، 
اأ�شار اإل����ى اأنه من ال�شع�ب����ات امل�ج�دة يف جمال 
الأي����دي العاملة وكيفية احل�ش�����ل على الكفاءات 
املطل�ب����ة، وق�شاي����ا التدريب، لفت����ا اإلى �رشورة 
وج�����د الن�شي����اب بن ال����دول والتح����رك، ويجب 
اأن يت����م ت�شهي����ل عملي����ات الندم����اج يف ال�ش�����ق 
ال�شع�دي����ة مث����ال حرك����ة اجل�����رش، وت�شهي����ل عملية 
التنق����ل والنتقال، فه����ي عملية مهمة ج����دا، واأن 
م�����رشوع القط����ار �شيك�����ن له����ا اث����ار اإيجابية على 
حرك����ة ال�شناعة، وتنق����ل الب�شائع كله����ا مع بقية 
�لدول �لأخرى، �إذ جميعها عنا�رص �أ�ضا�ضية لتطوير 
ال�شناع����ة وم�اجهة التحديات، حي����ث اإن ال�شناعة 
اخلليجية والبحريني����ة بالذات تهتم جدا بالأ�ش�اق 
اخلارجي����ة، وهناك �شناع����ات يف البحري����ن تعتمد 

تقريبا 100 % على الت�شدير للخارج.

ال�صعلة: امل�صاركة الفّعالة لل�رشكات تعزز الن�صاط ال�صناعي بالبحرين
املعر�س ميثل فر�شة لت�ش�يق املنتجات وك�شب الزبائن

• ال�شعلة م�رشحا ل� “ $” 	

“جمال” توقع اتفاًقا مع “برودواي” ال�صينية 
ت�صغيل “اخلط ال�صاد�س” 2019 وينتج 540 األف طن مرتي �صنوًيا

“األبا” تخف�س نفقاتها 60 ملي�ن دولر يف 2018.. دعيج بن �شلمان:

اأك���د رئي�س جمل����س اإدارة �رشك���ة اأملني�م 
البحري���ن “األب���ا” ال�شيخ دعيج ب���ن �شلمان اآل 
خليف���ة اأن ال�رشك���ة �شتخف�س نح���� 60 ملي�ن 
دولر م���ن النفق���ات الت�شغيلي���ة خ���الل العام 
 Titan( 2018، وذل���ك �شمن برنام���ج تاينت
م���ع  للتكي���ف  النفق���ات  لتخفي����س   )DNA
الزيادة ال�شن�ية لأ�شعار الغاز الطبيعي وزيادة 
اإنتاجها ال�شن����ي اإلى ملي�ن طن مرتي بنهاية 
الع���ام اجل���اري. واأو�شح خالل ت�رشي���ح له على 
هام����س معر�س اخللي���ج لل�شناع���ة اأن ال�رشكة 
ت�شعى لت�فري 60 دولًرا للطن املرتي ال�احد 

حتى نهاية العام 2018.
وقال اإن برنامج تاينت الذي بداأت ال�رشكة 
بتطبيق���ه يف العام 2014 خلف����س التكاليف، 
ُيعد اأم���ًرا بال���غ الأهمي���ة لتحقي���ق ال�شتدامة 
وخطط النم� امل�شتقبلي���ة لل�رشكة، كما رفعت 
الهيئ���ة ال�طني���ة للنف���ط والغاز �شع���ر الغاز 
الطبيعي م���ن 2.25 دولرا ل���كل ملي�ن وحدة 
حرارة بريطانية اإل���ى 2.50 دولرا لكل ملي�ن 
وحدة حرارة بريطانية منذ مطلع اأبريل 2015، 
على اأن يزيد �شعر الغاز الطبيعي �شن�يا بقيمة 
0.25 دولر لكل ملي�ن وحدة حرارة بريطانية 
م���ن كل عام حتى يبلغ �شع���ر الغاز 4 دولرات 
لكل ملي�ن وح���دة حرارة بريطاني���ة بتاريخ 1 

اأبريل 2021.
وعن ت�قعاته لأ�شع���ار الأملني�م يف العام 
الأملني����م  اأ�شع���ار  اأن  اأك���د   ،2018 اجل���اري 
العاملي���ة حت�شنت ب�شكل لف���ت، حيث قفزت 
م���ن 1700 دولر للط���ن امل���رتي لتبل���غ نح���� 
2400 دولر للط���ن، عازي���ا ذل���ك اإل���ى النم���� 
القت�شادي العاملي ال���ذي يدفع الطلب على 
املنتجات الأولي���ة، اإلى جانب انخفا�س الإنتاج 
ال�شين���ي من���ذ �شه���ر �شبتم���ر املا�شي حتى 
اأبري���ل املقبل يف خطة بيئي���ة معلنة من جانب 

احلك�م���ة ال�شيني���ة. وب���ن اأن ال�رشكة حققت 
رقًما قيا�شًيا �شن�ًي���ا ي�شل اإلى 981 األف طن 
مرتي �شن�ًيا، بزي���ادة ن�شبتها 1 % ه� الأعلى 
يف تاري���خ ال�رشكة حت���ى الآن، رغ���م التحديات 

التي واجهتها “األبا” خالل العام 2017.
وح�ل م�شتج���دات م����رشوع الت��شعة خلط 
ال�شه���ر ال�شاد�س، قال ال�شيخ دعيج اإن اأعمال 
الإن�ش���اءات يف امل����رشوع ت�شري وف���ق الرنامج 
الزمني املخطط له، ومن املت�قع البدء باإنتاج 
540 األف طن مرتي �شن�ياً مطلع العام املقبل 
2019، وه���� م���ا ي�ش���كل اأكرث م���ن 50 % من 

الإنتاج احلايل.
واأك���د اأن اأعمال الإن�ش���اءات م�شتمرة، واأن 
ن�شب���ة الإجن���از الكلي���ة يف امل�رشوع ت�ش���ل اإلى 
نح���� 40 %، م�شرًيا اإل���ى اأن الإجناز يف الأعمال 
الهند�شي���ة بلغ 75 % والعق����د وامل�شرتيات 
بن�شب���ة 94 %، وبلغت اأعم���ال الإن�شاء نح� 13 

% حالًيا.
وت�ش���ري املعل�م���ات اإل���ى نح���� 30 �رشكة 
مق���اولت تعمل يف م�قع امل����رشوع للعمل على 
تنفيذ 38 عقًدا، وا�شتكملت اأكرث من 5 مالين 

�شاعة عمل دون اأي اإ�شابات م�شيعة لل�قت.
وح����ل ع���دد ال�ظائ���ف اجلدي���دة الت���ي 
�شي�فرها م�رشوع اخلط ال�شاد�س، قال الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رشك���ة “األبا” اإن امل����رشوع �شيخلق 

500 وظيف���ة داخ���ل ال�رشك���ة، و�شي�شيف نح� 
3 اآلف وظيف���ة لقط���اع �شناع���ة الأملني�م يف 
البحري���ن، م�شرًيا اإل���ى اأن ال�رشكة وظفت 300 
م�ظف، فيم���ا �شيتم ت�ظي���ف 200 اآخرين يف 
الفرتة املقبلة، ليك�ن الكادر ال�ظيفي جاهًزا 
لت�شغي���ل خ���ط ال�شه���ر ال�شاد����س املفرت�س 

ت�شغيله بحل�ل العام 2019.
وجنحت �رشكة اأملني����م البحرين “األبا” يف 
اإغالق ت�شهيالت القر�س امل�شرتك امل�ؤلف من 
ق�شمن، قر�س تقليدي واآخ���ر اإ�شالمي بقيمة 
1.5 مليار دولر يف اأكت�بر 2016، اإ�شافة اإلى 
الق�ش���م الأول من مت�يل ال�شادرات الئتمانية 
بقيم���ة نح���� 700 ملي����ن دولر للت�شهي���الت 
املدع�م���ة م���ن جان���ب اأولر هرم���ز و�شريف يف 
ي�لي���� 2017، وت�شدد قرو�س مت�يل امل�رشوع 

على مدى 12 عاًما.
من جه���ة �أخرى، قال �لرئي�س �لتنفيذي ل� 
“األبا” اإن كلفة الأعمال الإن�شائية والهند�شية 
مل�رشوع خط ال�شه���ر ال�شاد�س تبلغ 3 مليارات 
دولر، م��شح���ا اأن 45 % م���ن اإنت���اج “األب���ا” 
�شيك����ن لل����رشكات البحريني���ة، فيم���ا �شيتم 
ت�شدير 55 %، منه���ا 20 % اإلى دول الحتاد 
الأوروب���ي، و12 % اإل���ى ال�لي���ات املتح���دة 
الأمريكي���ة، و12 % اإل���ى دول اآ�شي���ا، و10 % 
يتم ت�شديرها اإلى اململكة العربية ال�شع�دية.

ك�شف الع�ش���� املنتدب ل�رشك���ة “جمال” 
للم�شت�دعات اأمن العري�س عن الت�قيع ي�م 
اأم����س يف معر�س اخلليج لل�شناع���ة 2018 مع 
�رشكة بحرينية �شينية، وهي )برودواي للتجارة 
واخلدمات( التي تعم���ل يف جمال اإعادة تدوير 
البال�شتي���ك يف البحرين. وق���ال اإن “برودواي” 
ا�شتاأجرت نح� األفي مرت مربع لإقامة م�شنعها 
ما يجعله���ا ثالث اأك���ر م�شتاأج���ر يف “جمال”، 
م��شح���ا اأن ال�رشك���ة �شت�ش���در نح���� 500 طن 

�شهريا من البال�شتيك املعاد تدويره.
واأ�ش���اف “نح���ن متحم�ش�ن مل���ا �شتخلقه 
ب���روداي للتج���ارة واخلدمات م���ن فر�س عمل 
جدي���دة واإ�شاف���ة قيم���ة لالقت�ش���اد املحلي، 
م�ؤكدا اأن اختيار ب���رودواي للتجارة واخلدمات 
ل�رشكة “جمال” كمقر لعملياتها يعزز من م�قع 
ال�رشك���ة كمزود للمرافق ال�شناعية يف اململكة. 
ولف���ت اإلى اأن �رشك���ة “جمال” تخ���دم نح� 40 
م�شتاأج���را من ال�رشكات ال�شغ���رية واملت��شطة 
الت���ي تخ���دم البحري���ن واملنطق���ة ال�رشقية يف 
ال�شع�دية منذ ب���دء عملياتها يف 2009 وحتى 
الآن مب�شاح���ات ت�شل اإل���ى 60 األف مرت مربع، 
وهي متثل م�قع���ا اإ�شرتاتيجيا لل�رشكات التي 

تخدم منطقة اخلليج.
وع���ن الت��شع يف ال�رشكة، اأ�ش���ار العري�س 
اإلى اأن القب���ال املتزايد والطلب الإيجابي من 
خالل ت�قيع التفاق���ات ي�شاهم يف البدء بهذه 
اخلط����ة، مت�قًع���ا اأن ت�شيف ال�رشك���ة نح� 12 

األف م���رت مربع مل�شاحاتها خ���الل العام 2018 
يف م�اق���ع خمتلفة، حي���ث مت ا�شتيفاء اأرا�شي 

ال�رشكة املت�فرة يف احلد.
ب���دوره، اأكد م�ؤ�ش����س ب���رودواي للتجارة 
واخلدم���ات، دونق لي���ان، اأن اختي���ار “جمال” 
جاء نتيجة ملا تتمت���ع به من ج�دة، م�شيفا اأنه 

يعتر �رشكة “جمال” �رشيكا.
واأ�شاف: “م�قع )جمال( مثايل اأي�شا؛ لأنه 
ي�فر لنا �شه�ل���ة ال��ش�ل اإلى كل من امليناء 
والطريق ال�رشيع امل����ؤدي اإلى اململكة العربية 
ال�شع�دية، واأن فريق العمل يف “جمال” ميتلك 
طريقة عمل احرتافي���ة وودية مما ي�شاعد على 
تاأ�شي����س عالقة عمل ق�ي���ة”. واأو�شح “نخطط 
للت��ش���ع يف امل�شتقب���ل، ونت�ق���ع اأن ت�شاع���د 

جمال يف ت�شهيل وم�شاعدة من�نا”.
يذكر اأن �رشكة برودواي للتجارة واخلدمات 
تاأ�ش�شت يف الع���ام 2011، وهي متخ�ش�شة يف 
�رشاء املع���دات الثقيلة لقط���اع النفط والغاز، 
وتق�م حاليا بتثبي���ت اآلت العمل يف “جمال”، 
والت���ي �شتتخ�ش����س يف حت�ي���ل البال�شتي���ك 
من النفاي���ات اإلى م�اد جاه���زة للت�شدير اإلى 
ال�ش���ن وك�ري���ا، يف ح���ن اأن امل����اد الأولية 
امل�شتخدم���ة يف الت�شنيع ت�شت�رد من اململكة 
العربي���ة ال�شع�دية ، وتق����م ال�رشكة بت�شنيع 
وت�شدي���ر املنتج���ات امل�شنع���ة يف البحري���ن، 
ويت�ق���ع اأن يق�م امل�شن���ع بت�ظيف عدد من 

البحرينين.

مريزا: افتتاح املحطة التجريبية لطاقة الرياح خالل �صهرين
خالد بن حم�د: زيادة 21 % من م�شاحة “اخلليج لل�شناعة 2018”

زينب العكري من ال�صناب�س

البحري����ن  لهيئ����ة  التنفي����ذي  الرئي�����س  ق����ال 
للمعار�����س وامل�ؤمترات، ال�شيخ خال����د بن حم�د اآل 
خليفة، اإن م�شاحة معر�����س اخلليج لل�شناعة 2018 
زادت 21 % مقارن����ة بالع����ام املا�ش����ي. واأ�ش����اف 
اأن رعاي����ة �شم����� رئي�س ال�����زراء للمعر�س وح�ش�ره 
ودعم����ه �شاه����م كث����ريا يف ا�شتقط����اب العدي����د من 
ال�رشكات العاملية، ونطمح اأن يك�ن املعر�س من�شة 
لل�شناعات ليك�ن هناك تبادل جتاري بن ال�رشكات 
امل�شاركة. وت�قع اأن يبلغ عدد زوار املعر�س ح�ايل 
4 اآلف زائ����ر وع����دد كب����ري منه����م م����ن دول اخلليج 
خ�ش��شا من املنطقة ال�رشقي����ة، لفتا اإلى اأن وج�د 
العار�ش����ن وامل�شارك����ن يف املعر�����س والزائرين 
القت�شادي����ة  احلرك����ة  تن�شي����ط  يف  �شي�شاهم�����ن 

للمملكة.

وق����ال: “ناأمل من ه����ذه املعار�����س التي تقام 
ب�ش����كل �شن�����ي وبنم� عام����ا بع����د ع����ام ال�شتمرار، 
ونتمن����ى روؤيته����ا يف مبنى مرك����ز املعار�س اجلديد 
ال����ذي �شيتم بدء العم����ل يف عملي����ات ان�شائه نهاية 

العام اجلاري وي�شتغرق عامن لإن�شائه”.
 م����ن جانب����ه، ق����ال وزير النف����ط ال�شي����خ حممد 
ب����ن خليف����ة اآل خليف����ة، اإن قطاع ال�شناع����ة ي�شيف 
للمنتج����ات القيمة امل�شافة، مبين����ا احلاجة للرتكيز 
اأكرث على الت�شنيع يف امل�شتقبل خ�ش��شا ما ي�شمى 
ب�”الداون �شرتمي”، حيث اإن القيمة امل�شافة تخلق 
فر�����س عمل اأك����رث وكذلك حت����رك القت�شاد ب�شكل 
اأك����ر. واأ�ش����اف اأن النف����ط يف ال�قت احل����ايل لي�س 
�شلعة لل�ق�د وامل�ا�شالت فح�شب ولكن م�شتقاته 
م�ج�����دة يف املالب�����س وال�شحة وغريه����ا واأن هناك 
�شناعات دخلت يف ال�شناع����ات التح�يلية لذا يجب 
علين����ا اإعادة الرتكي����ز عليها فمثل ه����ذه املعار�س 
تع����زز اأهمية القطاع ال�شناع����ي، وحتث على ت�شجيع 

الت�شني����ع  يف  لال�شتم����رار  البحرين����ي  امل�شتثم����ر 
والت�شدير.

 ب����دوره، ق����ال وزير الدول����ة ل�ش�����ؤون الكهرباء 

وامل����اء، عبداحل�شن م����ريزا، اإن امل�����رشوع التجريبي 
لطاقة الري����اح املتجددة بطاق����ة 2 ميغاو�ط �ضيتم 

افتتاحها خالل �شهرين يف جن�ب حمطة الدور.

واأ�ش����اف اأن ن�شبة الطاقة تعم����ل 100 % على 
م�شدر الغ����از الطبيعي لذا قررت احلك�مة اأن يك�ن 
5 % من م�شدر الطاقة املتجددة بحل�ل 2025 و10 
% بحل�����ل العام 2035، وكذلك رفع كفاءة الطاقة 
بالرت�شي����د والتقني����ة 6 % بحل�����ل الع����ام 2025. 
واأو�شح اأن احلك�م����ة وافقت يف يناير املا�شي على 
تركي����ب الطاق����ة ال�شم�شي����ة يف املن����ازل وي�شتطيع 
امل�اطنن امل�شاركة بتلك الطاقة املنتجة بال�شبكة 
احلك�مي����ة، و�شي�شتفيد امل�اطن من ذلك يف تقليل 
كلفة الكهرباء با�شتخدام جزء من الطاقة ال�شم�شية.

ولف����ت اإل����ى اأن الطاق����ة املتجددة له����ا ف�ائد 
كث����رية اأهمها اأنها نظيفة ول ت�ؤث����ر على البيئة كما 
اأنه����ا م�شتدام����ة وكلفتها اأ�شبح����ت مناف�شة للطاقة 
الحف�ري����ة مث����ل الغ����از وتخلق فر�س عم����ل جديدة 
و�شت�ف����ر للحك�م����ة كميات الغاز اإذ اإن����ه با�شتخدام 
الطاق����ة ال�شم�شية لن يتم الحتي����اج للغاز حيث اإنه 

ي�شتخدم لإنتاج الكهرباء. 
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