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»دار القرار« يناق�ش متويل م�شروع بناء مقره الدائم.. جنم:

الإجراءات ما�صية يف منح املركز قطعة اأر�ض هبة من البحرين
واأمني  اإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  ناق�س 

جمل�س  لدول  التجاري  التحكيم  مركز  عام 

بناء  م�ضروع  متويل  القرار«  »دار  التعاون 

املقر الدائم للمركز، وذلك خالل لقاء جمعهم 

بن  خالد  د.  القطري  اخلارجية  وزير  مع 

حممد العطية بالعا�ضمة القطرية الدوحة.

اجتماع  مع  بالتزامن  الجتماع  وياأتي 

الثالثاء  انعقد  والذي   )63( الإدارة  جمل�س 

املا�ضي حيث مت ت�ضليم رئا�ضة جمل�س اإدارة 

الإدارة  قطر يف جمل�س  دولة  للممثل  املركز 

عبدالرحمن عبداجلليل اآل عبدالغني.

التحكيم  ملركز  العام  الأمني  وقال 

التجاري لدول جمل�س التعاون »دار القرار« 

اأحمد جنم: »انه وبحكم انتقال رئا�ضة املركز 

ملمثل دولة قطر فقد اأ�ضبحت قطر هي املتبني 

الدائم  املقر  وبناء  متويل  مل�ضروع  الر�ضمي 

للمركز املقرر بناوؤه مبملكة البحرين«.

امل�ضروع مع وزير  »لقد مت بحث  وتابع 

اخلارجية القطري وهو امل�ضروع الذي تبلغت 

بحريني،  دينار  ماليني   4 الإجمالية  قيمته 

كما مت بحث الطريقة املمكنة لتمويله �ضواء 

عرب حتمل دولة قطر التمويل بالكامل كونها 

بالت�ضاوي  اأو  التمويل  الر�ضمي مللف  املتبني 

بني دول جمل�س التعاون«.

ملك  جاللة  من  وباأمر  اأنه  جنم  وك�ضف 

حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  البحرين  مملكة 

بن عي�ضى اآل خليفة فاإن الإجراءات الر�ضمية 

ما�ضية يف منح املركز قطعة اأر�س هبة لبناء 

املقر الدائم.

الوزراء  ا�ضاد جنم مبوافقة جمل�س  كما 

 2015 لعام  الثانية  جل�ضته  يف  القطري 

باملوافقة   2015 يناير   14 بتاريخ  املنعقد 

مركز  بنظام  بقانون  مر�ضوم  اإ�ضدار 

التعاون،  جمل�س  لدول  التجاري  التحكيم 

الوزراء  ملجل�س  العامة  الأمانة  وتوجيه 

لإ�ضدار  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  القطري 

القرار  هذا  اأن  جنم  واعترب  املر�ضوم.  هذا 

امل�ضتدامة  التنمية  دعم  يف  �ضك  بال  �ضي�ضهم 

قطر  بدولة  الكبرية  العمرانية  والطفرة 

دخول  وي�ضجع  القانونية  البيئة  و�ضيعزز 

ال�ضتثمارات الأجنبية لتكون م�ضاهمة فعالة 

بحيث  ال�ضخم  القت�ضادي  احلراك  هذا  يف 

ال�ضمانة  والجنبي  املحلي  امل�ضتثمر  يعطي 

يف اللجوء لقواعد املركز للح�ضول على حكم 

بالبطالن  للطعن  قابل  وغري  ونهائي  ملزم 

التعاون،  جمل�س  دول  جميع  ويف  قطر  يف 

من  العديد  ت�ضهد  قطر  دولة  ان  اإىل  م�ضريا 

قطار ومرتو  اأبرزها  من  الطموحة  امل�ضاريع 

متطورة،  حتتية  وبنية  طرق  اإن�ضاء  قطر، 

الثقايف وحركة  كتارة  تو�ضعة حي  م�ضروع 

وتاأهيل  الفنادق  م�ضتوى  على  وا�ضعة  بناء 

ا�ضتعدادا ل�ضت�ضافة  املرافق ومالعب عاملية 

قطر لنهائيات كاأ�س العامل 2022.

اخلارجية  وزير  مع  الجتماع  وح�ضر 

رئي�س  من  كل  العام  الأمني  جلانب  القطري 

اآل  عبدالرحمن  للمركز  الإدارة  جمل�س 

عبدالغني، نائب رئي�س جمل�س الإدارة ممثل 

خياط،  يا�ضني  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

امل�ضاحكة  خالد  الإدارة  جمل�س  واأع�ضاء 

ممثل  �ضالح  اآل  ر�ضا  الكويت،  دولة  ممثل 

دولة  ممثل  اجلروان  �ضعيد  عمان،  �ضلطنة 

الإمارات العربية املتحدة.

رئي�س جمل�س اإدارة املركز مع وزير اخلارجية القطري

»هيئة االت�صاالت« جتري حملة 

توعية ل�صالمة االأطفال على االإنرتنت 

لأمن  العاملي  باليوم  العامل  دول  خمتلف  احتفلت 

وذلك  فرباير   10 الثالثاء  يوم  ع�ضر  الثاين  الإنرتنت 

بهدف ن�ضر التوعية حول �ضالمة الأطفال على الإنرتنت 

اإنرتنت  بيئة  نخلق  مًعا  »دعونا  �ضعار:  حتت  وذلك 

اأف�ضل«.

تقع  التي  امل�ضئولية  اإطار  ويف  املنا�ضبة  وبهذه 

يف  املجتمع  جتاه  الت�ضالت  تنظيم  هيئة  عاتق  على 

وال�ضباب  الأطفال  ب�ضالمة  يتعلق  فيما  البحرين  مملكة 

الأمن  باإدارة  ممثلًة  الهيئة  اأطلقت  فقد  الإنرتنت،  على 

ال�ضيرباين حملة توعية ترمي اإىل تعزيز الوعي بكيفية 

باأمان يف البحرين،  ت�ضفح الأطفال وال�ضباب الإنرتنت 

ثالثي  ق�ضريا  �ضينمائيا  اإعالنا  الهيئة  ابتكرت  حيث 

الأبعاد يهدف اإىل تثقيف ال�ضباب واأولياء اأمورهم حول 

على  الغرباء  مع  ال�ضخ�ضية  معلوماتهم  تبادل  خماطر 

مملكة  يف  نوعه  من  الأول  يعد  وهو  الإنرتنت،  �ضبكة 

البحرين.

 ومن جانبها، �ضرحت اأخ�ضائي ال�ضالمة ال�ضيربانية 

حماية  مبادرة  فريق  »اإن  قائلًة:  املناعي  مرمي  بالهيئة 

الأطفال على الإنرتنت بالهيئة يدرك اأن حماية الأطفال 

على الإنرتنت لهي م�ضوؤولية اجلميع، ولذلك فاإن الهيئة 

يتعلق  فيما  والأبناء  الآباء  انتباه  ا�ضرتعاء  اإىل  ت�ضعى 

ب�ضالمة الأطفال على الإنرتنت، وذلك من خالل و�ضيلة 

الهامة  الر�ضالة  هذه  لإي�ضال  الهيئة  ابتكرتها  فعالة 

معلوماتهم  تبادل  عدم  اأهمية  على  ال�ضوء  وت�ضليط 

ال�ضخ�ضية مع الغرباء على الإنرتنت«.

وتابعت املناعي حديثها قائلًة: »انه كما هو احلال 

عند قيام الآباء بتقدمي الن�ضيحة لأطفالهم بعدم التحدث 

اإىل الغرباء يف حياتهم الفعلية، فاإنه يجب عليهم تذكري 

ح�ضاباتهم  با�ضتخدام  با�ضتمرار  واإر�ضادهم  اأبنائهم 

وغرف  الجتماعية  العالم  و�ضائل  على  ال�ضخ�ضية 

وحذر  الفورية مب�ضوؤولية  املرا�ضلة  الدرد�ضة وخدمات 

الإنرتنت من معلومات  الغرباء على  ورف�س ما يطلبه 

�ضخ�ضية، حيث ان القيام بتبادل اأية معلومات �ضخ�ضية 

ي�ضكل خطًرا كبرياً على الأبناء واأ�ضرهم«.

الإعالن  هذا  ابتكرت  الهيئة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 

مت  حيث   ،25  Stage �ضركة  مع  بالتعاون  ال�ضينمائي 

الر�ضالة  واإي�ضال  خلق  على  الهيئة  مل�ضاعدة  تكليفها 

والتي  الإنرتنت  على  الأطفال  �ضالمة  حول  ال�ضحيحة 

�ضيتي  ال�ضينما يف جممع  دور  كافة  عر�ضها يف  �ضيتم 

�ضنرت البحرين خالل ال�ضهر القادم.

اإميــــان املناعــي خبريً ا عـــــامليً ا معتمــدً ا يف العقــارات
وتطوير  املبيعات  عام  مدير  ح�ضلت 

امبا�ضدور لت�ضويق  الأعمال يف �ضركة رويال 

على  املناعي  اإميان  البحرينية  العقارات، 

معتمد  عاملي  عقاري  كخبري  اعتماد  �ضهادة 

بعد  العقارات  دبي  معهد  من   )CIPS(

وعالية  مكثفة  تدريبية  دورة  يف  م�ضاركتها 

متخ�ض�ضي  اأكرب  فيها  حا�ضر  امل�ضتوى 

ال�ضهادة  هذه  ومتنح  العامل.  يف  العقارات 

املرموقة عادة من الوليات املتحدة الأمريكية 

.)NAR( من جمعية العقاريني العامليني

يحملها  ال�ضهادة  هذه  اأن  الذكر  ويجدر 

وهي  خبري،   2500 حوايل  العامل  يف  حاليا 

اأنحاء  كافة  يف  بها  معرتف  عاملية  �ضهادة 

العامل ومتنح بعد دورات مكثفة حول خمتلف 

اأ�ضواق العامل العقارية وفنون ت�ضويق واإدارة 

العقارات ويح�ضل عليها امل�ضارك بعد جناحه 

يف خم�س اختبارات. 

وبهذه املنا�ضبة علقت اإميان املناعي قائلة: 

البحرينيني  اأوائل  من  اأكون  باأن  فخورة  »اأنا 

العاملية  ال�ضهادة  هذه  على  ح�ضلوا  الذين 

من  العديد  اكت�ضبت  العقار.  يف  املرموقة 

الحتكاك  من خالل  الدورة  هذه  اخلربات يف 

و�ضوف  العقار،  جمال  يف  الأجانب  باخلرباء 

يف  الأعمال  تطوير  يف  �ضك  بال  منها  ا�ضتفيد 

�ضركتي ويف خدمة وطني البحرين«.

العقار  �ضوق  »يعترب  املناعي:  واأ�ضافت 

ااملهمة  العقارية  الأ�ضواق  من  البحرين  يف 

البحرين  وموقع  امل�ضاحة  ل�ضيق  نظرا 

وتطور  والنفتاح  املنطقة  يف  ال�ضرتاتيجي 

يف  الوا�ضحة  والت�ضريعات  التحتية  البنية 

متنحها  التي  احلوافز  اىل  اإ�ضافة  املجال  هذا 

احلكومة للم�ضتثمرين يف جمال العقارات من 

اخلليجيني والأجانب«. اإميان املناعي

ي�شم ممثلني عن قطاع الأغذية والزراعة

»الغرفة« تدعو اأع�صاءها غًدا االثنني لاللتقاء بوفد جتاري كندي

و�ضناعة  جتارة  غرفة  دعت 

بقطاع  واملعنيني  التجار  كافة  البحرين 

البحرين  مملكة  يف  والزراعة  الأغذية 

وفد  مع  الثنائية  اللقاءات  حل�ضور 

يوم  وذلك  اململكة،  يزور  كندي  جتاري 

 2015 فرباير   16 املوافق  الثنني  غٍد 

مبنى  من  الثالث  بالطابق  الرواد  بقاعة 

حتى   12:00 ال�ضاعة  التجارمن  بيت 

ذكرت  ال�ضياق  هذا  ويف  ظهرا،   1:00

عن  ممثلني  ي�ضم  الوفد  اأن  الغرفة 

ال�ضركات الكندية املتخ�ض�ضة يف جمال 

الأغذية والزراعة.

للغرفة  التنفيذي  الرئي�س  واأكد 

حممود  اآل  عبدالرحمن  نبيل  املهند�س 

على اهتمام وحر�س الغرفة بكل ما من 

وتن�ضيط  بتنمية  الدفع  حتقيق  �ضاأنه 

امل�ضرتكة  الكندية  البحرينية  العالقات 

ال�ضراكة  وبكل ما يخدم تطوير عالقات 

اجلانبني،  يف  الأعمال  قطاعات  بني 

بني  التجارية  التبادلت  حجم  وتنمية 

اإىل  و�ضلت  والتي  ال�ضديقني  البلدين 

نحو 107 ماليني دولر اأمريكي ح�ضب 

اخلارجية  للتجارة  الأخرية  املوؤ�ضرات 

م�ضرياً  للمعلومات،  املركزي  باجلهاز 

يف  ال�ضتثماري  املناخ  تطور  اأن  اإىل 

البلدين يهيئ املجال اأمام زيادة التبادل 

اإىل  وال�ضعي  اجلانبني،  بني  التجاري 

البحرين  بني  اإ�ضرتاتيجية  �ضراكة  خلق 

تكون  باأن  اأمله  عن  معرباً  وكندا، 

لفتح  جيدة  بادرة  الثنائية  اللقاءات 

اآفاق جديدة من التعاون القت�ضادي بني 

م�ضروعات  لتحقيق  والو�ضول  البلدين 

ا�ضتثمارية م�ضرتكة.

الثنائية  اللقاءات  باأن  واأ�ضاف 

عرو�س  تقدمي  �ضتت�ضمن  الوفد  مع 

واخلدمات  للمنتجات  تو�ضيحية 

والزراعة  الأغذية  �ضركات  من  املقدمة 

هذه  خالل  ومن  الوفد،  �ضمن  امل�ضاركة 

اللقاءات بني الوفد ونظرائهم يف مملكة 

من  املزيد  على  التعرف  ميكن  البحرين 

�ضبل  وبحث  املتاحة  التجارية  الفر�س 

والقت�ضادية  الثنائية  العالقات  تعزيز 

امل�ضرتكة بني القطاع اخلا�س يف البلدين 

ال�ضديقني وتنمية التعاون بينهما.

نبيل ال حممود

فود« »جلف  يف  البحريني  الوطني  للجناح  زائر  األف   16
�ضمارت«  »وورك  �ضركة  اأعلنت 

البحريني  الوطني  للجناح  املنظمة 

اأن   »2015 فود  »جلف  معر�س  يف 

عدد زوار اجلناح و�ضل هذا العام اإىل 

خالل  لوا  جتوَّ زائر،  األف   16 قرابة 

اختتمت  التي  اخلم�ضة  املعر�س  اأيام 

يوم اخلمي�س �ضمن اأروقة 9 �ضركات 

اآخر  تعر�س  اجلناح  �ضمن  بحرينية 

يف  ومنتجاتها  وخدماتها  ابتكاراتها 

يف  الأغذية  و�ضناعة  جتارة  جمال 

البحرين.

وقال رئي�س جمل�س اإدارة »وورك 

�ضمارت« اأحمد احلجريي اإن امل�ضاركة 

لـ  الع�ضرين  الدورة  يف  البحرينية 

»جلف فود« حققت جملة من الأهداف، 

ال�ضناعي  باملنتج  التعريف  بينها  من 

له  والرتويج  البحريني،  الغذائي 

على م�ضتوى املنطقة والعامل، وكذلك 

�ضناعة  تقنيات  اأحدث  على  الطالع 

وت�ضخريها  العامل  حول  الغذاء 

لل�ضناعات  اأعلى  تناف�ضية  لتحقيق 

الغذائية يف البحرين.

واأكد اأهمية امل�ضاركة البحرينية يف 

معر�س »جلف فود« يف اإطار ال�ضعي 

الغذائي« يف  »الأمن  لتحقيق  الدوؤوب 

الطالع  عرب  وذلك  البحرين،  مملكة 

يف  العاملية  التجارب  اأحدث  على 

جمال انتاج و�ضناعة وجتارة الأغذية 

وامل�ضروبات مبختلف اأنواعها، وكيفية 

وتناف�ضية  ا�ضتدامة  اأعلى  حتقيق 

يف  مو�ضحا  الغذائي،  للقطاع  ممكنة 

ي�ضكل  بات  املعر�س  اأن  ال�ضياق  هذا 

وعقد  اخلربات  لتبادل  اي�ضا  فر�ضة 

ال�ضفقات التجارية ا�ضافة اىل ترويج 

ظل  يف  البحرينية  واملنتجات  ال�ضلع 

البحرين  ململكة  التجارية  التفاقيات 

مع تكتالت اقت�ضادية عاملية.

تعزيز  اإىل  احلجريي  ودعا 

اجلناح  �ضمن  البحرينية  امل�ضاركة 

الوطني البحريني يف معر�س »جلف 

عاملية  من�ضة  ا�ضبح  الذي  فود« 

الأغذية،  قطاع  يف  التجاري  للتبادل 

وا�ضتقطب يف دورته احلالية 4.800 

من �ضركات الأغذية العاملية من 120 

متتد  عر�س  م�ضاحات  على  دولة 

واأ�ضبح  مربع،  مرت  األف   127 على 

الدافعة  الن�ضطة  املحركات  من  واحداً 

الأغذية  اأ�ضواق  يف  النمو  لعجالت 

وامل�ضروبات العاملية.


