أمريكان إكسبريس تطلق ACCELERATE ME

البحرين تشارك في “ترويج التجارة”

المنامة  -أمريكان إكسبريس

المنامة  -الصناعة والتجارة

أطلقت ش���ركة أمريكان إكس���بريس الش���رق األوس���ط برنامجه���ا األول لدعم

الرقمي���ة واختباره���ا ليقدم���وا حل���وال

حض���رت مدير إدارة تنمية المؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة ب���وزارة الصناعة

الشركات الناشئة تحت اسم “ ”ACCELERATE MEوذلك بالتعاون مع شركة

مبتك���رة ف���ي مج���ال التفاع���ل م���ع

والتجارة والسياحة شيخة الفاضل أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر لمنظمات

“نست” المتخصصة في االبتكار في مجال حاضنات األعمال ودعم المشاريع

العم�ل�اء ،ومجال المدفوع���ات اآللية،

تروي���ج التج���ارة ،والذي عقد في مركز بيير ميندي���ز للمؤتمرات في باريس ،حيث

الصغي���رة .ويه���دف برنام���ج “ ”ACCELERATE MEإلى خل���ق منصة تواصل

والمنصات الفعلية والرقمية البديلة.

تستضيف  Business Franceهذا الحدث بالشراكة مع مركز التجارة العالمي.

بين الجيل الجديد من الش���ركات الناش���ئة والمش���اريع الصغيرة والمتوسطة

وقال الرئيس التنفيذي للش���ركة مازن

الحج���م م���ن جميع أنحاء العال���م ،بالتركيز عل���ى تقديم حل���ول رقمية مبتكرة

خوري “نحن س���عداء بإطالق مسرعة

للعمالء والمؤسسات التجارية في المنطقة.

األعم���ال “ ،”ACCELERATE MEوأن

وحرصت الشركة على توفير مساحة

مختب���را لالبت���كار خصيص���ا له���م ف���ي

متمي���زة لس���بع ش���ركات ت���م اختيارها

مق���ر الش���ركة اإلقليمي ف���ي البحرين،

للمش���اركة في البرنامج” ،حيث أعدت

يمكنه���م م���ن العم���ل عل���ى منتجاته���م

وتأتي هذه المشاركة تلبية لدعوة تلقتها

ويع���د المؤتم���ر ح���دث عالم���ي يعقد كل

الوزارة من مركز التجارة الدولية ،حيث

س���نتين لمنظم���ات تروي���ج التج���ارة ،إذ

نك���ون قادري���ن عل���ى تقدي���م الدع���م

تعد مناس���بة مواتية الكتساب الخبرات

يوفر منصة فري���دة من نوعها للتواصل

ألفضل الممارسات الدولية ،حيث تقوم

م���ع ممثلين رفيعي المس���توى لمنظمات

القوي من أمريكان إكس���بريس الشرق

ال���وزارة حاليا بالتحضي���ر إلطالق مركز

تروي���ج التج���ارة ،وصانعي السياس���ات

وتبادل الحلول المبتكرة وتبادل أفضل

األوسط لعدد من األفكار المبتكرة”.

البحرين للصادرات “صادرات البحرين”.

ومجتم���ع األعم���ال؛ لتعزي���ز الش���راكات،

الممارسات.
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“ليواس  ”2018يستهدف تمكين المرأة بـ“النفط”
م��ح��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة :ال���ن���ج���اح ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال����ك����وادر ال��ب��ش��ري��ة
المنامة  -الوطنية للنفط والغاز

افتت���ح وزي���ر النفط الش���يخ محمد بن خليفة آل خليفة ملتق���ى جائزة التميز للمرأة القيادية في صناع���ة النفط والغاز “ليواس
 ”2018صب���اح أم���س الخميس ال���ذي أقيم على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض ،وذلك ضمن مبادرات النس���خة األولى من
مؤتمر ومعرض االتحاد الخليجي العالمي للتكرير.
وش���ارك ف���ي الملتق���ى ع���دد كبي���ر م���ن

اإلنج���از والمش���اركة الفاعلة في مجاالت

المتحدثات من الشركات النفطية والصناعية

المهندس���ات القيادي���ات ف���ي المؤسس���ات

قطاع النفط والغاز كافة.

الخليجي���ة والعالمي���ة ،منه���م فاطمة ش���ريف

والهيئ���ات الحكومي���ة والش���ركات النفطي���ة

وأض���اف أن تحقي���ق النجاح واالس���تدامة

موس���ى م���ن ش���ركة الخلي���ج للصناع���ات

والصناعية والجهات الرسمية واألهلية ذات

على األمد البعيد في قطاع صناعة النفط

البتروكيماوي���ة (جيب���ك) وعبي���ر العلي���ان من

العالقة في دول مجلس التعاون الخليجي؛

والغ���از يعتم���د اعتمادا كبي���را على تطوير

شركة أرامكو السعودية وريم األنباري ومنى

به���دف تعزيز التواص���ل وتحس���ين المعرفة

قدرات كوادرها البش���رية ،بما فيها المرأة،

وتعل���م أفض���ل الممارس���ات المس���تخدمة

وذلك من خ�ل�ال توفير التعليم والتدريب

الس���ويدي م���ن ش���ركة أدنوك ،وني�ل�ا باقر من

ف���ي صناع���ة النفط والغاز ف���ي دول مجلس

المناس���ب ،ودع���م أفض���ل المواه���ب

شركة الكويت الوطنية للبترول.
» »يذكر أن الملتقى يهدف إلى تسليط

والكف���اءات النس���ائية وتحدي���ث وتطوير

وأك���د الوزي���ر أن الهيئ���ة الوطني���ة للنفط

ِّ
المش���جعة على االبت���كار والقيادة
البرامج

الضوء على سبل إشراك وتمكين ورفع

والغاز تولي اهتمام���ا نوعيا ومتميزا في

واإلنج���از في مجال صناع���ة النفط والغاز

عقد ه���ذا النوع م���ن المُ لتقي���ات الداعمة

في دول مجلس التعاون الخليجي.

والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي،

لتمكي���ن الم���رأة البحريني���ة واس���تدامة

وتضمن الملتقى عدد من الجلسات النقاشية

تطوره���ا المهن���ي ،وتعزي���ز قدرته���ا عل���ى

والحواري���ة ش���اركت فيها نخب���ة متميزة من

تشهدها المرأة الخليجية القيادية

التعاون الخليجي.

مستوى المرأة في صناعة النفط

واالحتفال بالمسيرة التنموية التي
المتميزة من تطور ونماء وازدهار.

وزير النفط لدى افتتاحه الملتقى

 1.1مليون دينار لتصميم قرية الشحن بالمطار

“ال����م����ن����اق����ص����ات” ي���ن���ظ���ر ف�����ي  14م���ن���اق���ص���ة ب����إج����م����ال����ي  75ع���ط���اء
أمل الحامد

طرحت شركة مطار البحرين في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات ،أمس ،مناقصة
تصمي���م قرية الش���حن في مطار البحرين الدولي واإلش���راف على تطويره���ا ،تقدم إليها
 6عطاءات ،أقلها بنحو  1.11مليون دينار ،فيما كان أكبرها بقرابة  4.19مليون دينار.
وتس���عى الش���ركة إلى تعيي���ن جهة استش���ارية

مجم���وع العطاءات المتقدمة نحو  5.82مليون

مصنف���ة من الدرجة “أ” بحس���ب مجلس تنظيم

دين���ار ،في حين ت���م تعليق  14عط���اء تابعة لـ6

مزاول���ة المه���ن الهندس���ية؛ لتصمي���م القري���ة

جه���ات .وفت���ح المجل���س  3مناقص���ات لهيئ���ة

واإلش���راف على تطويرها ،وه���ذه القرية تتألف

الكهرب���اء والم���اء ،أبرزه���ا ألعمال إنش���اء مبنى

من مس���تودعات وموقف للطائرات إضافة إلى

مخ���ازن مواد تاب���ع إلدارة الترش���يد بالهيئة في

البن���ى التحتي���ة ذات الصل���ة .ويتضم���ن نط���اق

الجفي���ر تقدم إليه���ا  3عطاءات أقله���ا بنحو 47

العم���ل خطة التطوي���ر ،وإدارة عملية التصميم،

أل���ف دينار .كما فتح المجلس مناقصتين لحلبة

وتطوير التصميم ،وتنس���يق المشروع ،والدعم

البحرين الدولية ،أولهما لتطوير إضاءة مضمار

الفن���ي أثن���اء عملي���ة المناقص���ة ،إضاف���ة إل���ى

الس���باق بالحلبة تقدم إليه���ا عطاء وحيد بـ453

اإلشراف على المشروع أثناء تنفيذه.

ألف دينار ،والثانية لمشروع إضاءة برج الحلبة

وأظه���رت أح���دث بيان���ات نش���رت عل���ى موق���ع

تق���دم إليها عطاءان علق أحدهم���ا وأقل عطاء

المجل���س ،فتح  14مناقصة ،أم���س ،تابعة لـ 10

بنحو  650.4ألف دينار.

جه���ات حكومي���ة ،بإجمال���ي  75عط���اء ،إذ بل���غ

وكذلك فتح المجلس مناقصتين لشركة تطوير

الجهة

وصف المناقصة

العدد

الشركة

أقل عطاء بالدينار

شركة المطار

تصميم قرية الشحن في مطار البحرين الدولي واإلشراف على تطويرها -
استشاريون درجة “أ” بحسب مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية

6

Egis International

1,106,775

وزارة الشباب والرياضة

إنشاء ملعبين كرة قدم من النجيل الصناعي مع مبنى خدمات لمركز حورة الشبابي

8

Fast and Safe Maintenance Services

195,636.38

وزارة الصحة

توفير خدمات الحراسة األمنية لعدد ( 15موقع صحي) من المواقع الصحية

9

ASB SECURITY SOLUTIONS S.P.C

2,269,800.00

الكهرباء والماء

أعمال إنشاء مبنى مخازن للمواد تابع إلدارة الترشيد بالهيئة في الجفير

7

Sarab Contracting est

46,955.48

أبرز العطاءات المطروحة

للبت���رول ،أولهم���ا لتوفي���ر خدم���ات استش���ارية

إلنش���اء ملعبين كرة قدم م���ن النجيل الصناعي

عالية الجه���د تقدم إليها  7عطاءات أقلها بنحو

م���ع مبنى خدم���ات لمركز حورة الش���بابي تقدم

 66.2أل���ف دين���ار ،والثاني���ة لتوري���د صمام���ات

إليه���ا  8عطاءات علق أحدها وأقل عطاء بنحو

ف���ي مناقصة ل���وزارة الصح���ة لتوفي���ر خدمات

الستخدامها في برنامج تطوير آبار النفط تقدم

 195.6أل���ف دين���ار ،ومناقص���ة لوزارة األش���غال

إليها  10عطاءات علق  3منها وأقل عطاء بنحو

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتقديم

صحيا تقدم
الحراس���ة األمني���ة ف���ي  15موقعً ���ا
ً
إليه���ا  9عطاءات أقلها بنح���و  2.3مليون دينار،

 87.4ألف دينار .إضافة إلى ذلك ،فتح المجلس

خدم���ات الصيان���ة الوقائي���ة لوح���دة المعالج���ة

ومناقصة لش���ركة نفط البحرين “بابكو” لتوقيع

طابعة تقدم إليها  7عطاءات علق  5منها وأقل

مناقص���ة ل���وزارة ش���ؤون الش���باب والرياض���ة

الثالثي���ة للعامي���ن ( )2019 - 2018تقدم إليها 7

عق���د لمدة س���نة لتوفير وح���دات تبري���د المياه

عطاء بـ 64.8ألف دينار.

“العقارية” تنتخب مجلسا جديدا
المنامة  -البحرين العقارية

عقدت جمعية البحرين العقارية اجتماعها االعتيادي للجمعية العمومية .وناقشت

تنويه

االستحواذ على
“ميناتيلكوم”
وليس “اتصالكوم”
ورد عن طريق الخطأ في عدد “البالد”
رق���م  ،3660ف���ي الخلفي���ة التاريخية
لخبر بعنوان “تش���ريع جديد لالندماج
بي���ن ش���ركات االتص���االت” أن ش���ركة
“فيفا” اس���تحوذت عل���ى “اتصالكوم”،
والصحي���ح أن االس���تحواذ ت���م عل���ى
شركة “ميناتيلكوم” ،لذا لزم التنويه.

التقري���ر األدب���ي والمال���ي للجمعي���ة وذل���ك بتاري���خ  10أكتوب���ر  2018بمق���ر جمعية
المهندسين البحرينية وبحضور األعضاء المسددين اشتراكهم.
وت���م خ�ل�ال االجتم���اع انتخ���اب أعضاء

عط���اءات ،ل���م يتم اإلفصاح عن قيم���ة أي منها،

المتنقل���ة تقدم إليها عطاء وحي���د بنحو 125.7

وعُ ل���ق عطاءان .عالوة على ذلك ،نظر المجلس

أل���ف دينار ،ومناقصة لبلدية المنطقة الش���مالية
لنق���ل المواد والمع���دات واألدوات للبلدية تقدم
إليه���ا  3عطاءات أقله���ا بنحو  244.9ألف دينار،
ومناقص���ة لجامع���ة البحري���ن الس���تئجار آالت

“سناد”
إنجاز البنية األساسية لـ ِ
المشروع يوفر الجيل المقبل من الحلول والبرمجيات
المنامة  -الخليج للحاسبات اآللية

أعلنت شركة الخليج للحاسبات اآللية عن االستكمال الناجح وغير المسبوق لمشروع البنية األساسية للشبكات في شركة

مجلس اإلدارة الجديد للدورة السادسة

ِ
سناد ،المزود الرائد في مجال خدمات الدفع والبطاقات في المنطقة.

حيث فاز المترش���حون السبعة بالتزكية

ويعتب���ر مش���روع البني���ة األساس���ية

المالية.

للحاس���بات اآللية ف���ي البحرين عبدهللا

للش���بكة أول عملي���ة نش���ر لحل���ول

وقال���ت المدي���ر العام لش���ركة ِس���ناد رنا

إسحاق “نحن سعداء بفرصة العمل مع

الش���بكات المعرف���ة بالبرمجي���ات ()ACI

المعيل���ي “نح���ن س���عداء بالتع���اون م���ع

ش���ركة ِس���ناد إلحياء هذا المشروع غير

من “سيسكو” يتم تنفيذه لشركة خاصة

ش���ركة الخلي���ج للحاس���بات اآللي���ة في

تعمل في المجال المالي في البحرين.

مش���روع كلن���ا يقي���ن بأنه س���يوفر قيمة

المس���بوق للش���ركة ولقط���اع الخدم���ات

وس���توفر إع���دادات الش���بكة الجدي���دة

وق���دم الرئي���س الس���ابق للجمعي���ة ناصر

لشركة ِس���ناد الجيل المقبل من الحلول

وعملياتن���ا .تحالفن���ا م���ع
أكب���ر لعمالئن���ا
ّ
الخلي���ج للحاس���بات اآللي���ة كان أح���د

األهلي ،ش���رحا عن آلية انتخاب الرئيس

وستس���مح لها بإدارة منصات ش���بكاتها

أه���م إنجازاتن���ا لع���ام  .2018نجاح هذا

بشكل أكثر كفاءة .كما سيساعد تركيب

المشروع هو بمثابة انتصار هام لشركة

البني���ة األساس���ية ف���ي تس���ريع تطبي���ق

ِس���ناد وانع���كاس واضح لبيئ���ة األعمال

مجلس التعاون الخليجي  -السيما

وتقديم الخدمات للعمالء بش���كل كبير،

وتكنولوجي���ا المعلوم���ات واالتص���االت

في مجاالت الخدمات المالية،

مع توفير أس���اس للشركة لتنفيذ حلول

التقدمية والحيوية في المملكة”.

وخير شاهد على ذلك هو افتتاح

الدفع وغيره���ا من حل���ول التكنولوجيا

وق���ال المدي���ر الع���ام لش���ركة الخلي���ج

خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

وه���م أحمد حيدر دش���تي ،إيهاب محمد
سعيد الموسوي ،صالح يوسف إبراهيم
العوض���ي ،عبدالعزي���ز أحم���د العال���ي،
عبدالكري���م عبدالرحم���ن الس���ادة ،مجيد
يوسف الشيخ محمد آل مبارك ،ومحمد
جعفر عبدهللا عبدالرحيم.

ونائ���ب الرئي���س واألمين المال���ي وأمين
الس���ر حس���ب النظ���ام األساس���ي وم���ن

ناصر األهلي

ث���م آلي���ة نق���ل المس���ؤوليات والملف���ات
والمس���تندات الخاص���ة بالجمعي���ة م���ن

الجدي���د وكذل���ك التواص���ل م���ع وزارة

المجل���س المنتهية واليت���ه إلى المجلس

العمل والتنمية االجتماعية.

المالية في البحرين عمومً ا.
» »تتحول البحرين سريعً ا إلى سوق
نمو لخدمات وحلول تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت في منطقة

العام الماضي.

