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أثناء تسلم جائزة الجمعية األهلية لدعم التعليم والتدريب

اإلشادة بـ « VIVAالبحرين» ونجاح
برنامجها لتطوير الخريجين
[ نالت  VIVAالبحرين،
الشركة األكثر ابتكارا ً في
مملكة البحرين ،على إشادة
خاصة متمثلة بحصولها
على «ج��ائ��زة الجمعية
األهلية ل��دع��م التعليم
والتدريب» وذلك كتقدير
على جهودها التنموية
الموجهة نحو الخريجين
ورعاية الموهوبين منهم،
إذ اختتمت  VIVAالسنة
األول���ى م��ن برنامجها
لتطوير الخريجين بتشغيل
أول دفعة من الخريجين
الموهوبين منهم الذين أبدوا
مهارات استثنائية خالل
فترة التدريب.
وأطلق البرنامج ألول
مرة في معرض البحرين
المهني في العام ،2012

حيث استطاعت الدفعة
األولى من المتدربين وعلى
مدى  12شهرا ً من العمل
الدؤوب والتدريب المكثف
بالعمل في شتى األقسام في
الشركة؛ منها قسم الموارد
والتكنولوجيا
البشرية
والحسابات والمسئولية
االجتماعية وقسم العمليات
التجارية.
من جانبه ،قال الرئيس
التنفيذي لشركة  VIVAعليان
الوتيد ،بمناسبة حصول
الشركة على الجائزة« :يهدف
البرنامج إلى تهيئة جيل
جديد من المواهب المحلية
وتطويرهم ليصبحوا قادة
شباب من خالل تقديم أفضل
التدريبات المهنية والتقنية.
واليوم ،نفتخر بتقديم الجيل

األول من الخريجين الذين
كوفئوا بحصولهم على
عقد عمل مع  ،VIVAونحن
فخورون أيضاً بالجائزة
التي حصلنا عليها من
إطالق هذه المبادرة حيث
سنقوم بمواصلة االستثمار
ف��ي ال��م��واه��ب المحلية
لتسريع عملية تطوير
الخريجين والمساهمة في
تطوير الكوادر البحرينية
للمستقبل».
يذكر أن  VIVAحصلت
على جائزة «أفضل برنامج
لتطوير الخريجين في
الشرق األوس���ط» العام
الماضي في الحفل السنوي
لجوائز التدريب والتطوير
للعام .2013

أعضاء اإلدارة العليا
بـ «طيران الخليج» يزورون «بتلكو»
[ رحب الرئيس التنفيذي لشركة
«بتلكو» البحرين ،راشد عبداهلل،
بوفد من شركة طيران الخليج قام
مؤخرا بزيارة مقر «بتلكو» الرئيسي
في الهملة.
وقد راف��ق راش��د عبداهلل مدير
عام وح��دة خدمات المستهلكين
بـ «بتلكو» ،منى الهاشمي ،خالل
استقباله القائم بأعمال الرئيس
التنفيذي لشركة طيران الخليج،
ماهر سلمان المسلم ،ورئيس
العمليات المالية باإلنابة ،سحر
عطائي ،والمدير التنفيذي لتقنية
المعلومات بطيران الخليج ،جاسم
حاجي .وتربط «بتلكو» وطيران
الخليج عالقات قوية منذ فترة
طويلة ومثل هذه الزيارات تعمل
على تعزيز ارتباطهم الراسخ.
وضمن ال��زي��ارة ،ق��ام أعضاء
اإلدارة العليا بشركة طيران الخليج
بجولة في مركز «بتلكو» لخبرات
الزبائن ،وهو أحد المرافق المتطورة
الذي تم تصميمه ليلبي مختلف
متطلبات واحتياجات الزبائن ويتيح
لهم الفرصة لتجربة أحدث المنتجات
والخدمات التي تقدمها «بتلكو».

ويعرض المركز أح��دث منتجات
وخدمات وحلول االتصاالت في
موقع واحد حديث .ويتواجد بالمركز
مستشارون مؤهلون لإلجابة على
جميع االستفسارات وتزويد الزوار
باالستشارة بشأن أفضل الحلول
التي تلبي متطلباتهم.
ومن بين أهم المنتجات والخدمات
المعروضة بالمركز البنية التحتية
لشبكة «بتلكو» ،مركز البيانات،
االتصاالت الموحدة ،وحلول التعاون
والتنقل .كما يضم المركز حلول أمن

[ افتتحت شركة الوكالة التجارية
العالمية للسيارات الموزع الحصري
لسيارات «مازدا» في مملكة البحرين،
رسم ّياً مركز الخدمة الجديد في
توبلي يوم الخميس ( 17أبريل/
نيسان .)2014
وقد افتتح مركز الخدمة ،المدير
العام لقسم المبيعات والتسويق
العالمي لسيارات مازدا –اليابان،
هيروشي يوشيدا.
ومع افتتاح مركز الخدمة الجديد،
ستعمل الوكالة التجارية العالمية
للسيارات على تعزيز خبرة ما بعد
البيع للزبائن
للوصول إلى
أعلى مستوى
ل���رض���اه���م
واالحتفاظ بهم.

للتقنيات والمباني ،بيانات فائقة
السرعة وخدمة اإلنترنت ،إلى جانب
أدوات اإلدارة ذات العالقة.
وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة
«بتلكو» البحرين ،راشد عبداهلل ،أن
«بتلكو» وطيران الخليج تتمتعان
بعالقات طويلة األمد.
وقال «باعتبارها مزود خدمات
االتصاالت الرائد للقطاع التجاري
في مملكة البحرين ،حافظت بتلكو
على شراكتها القوية مع القطاع
التجاري لسنين طويلة من خالل

أثناء قص شريط االفتتاح بحضور عادل كانو ،هيروشي يوشيدا ،سوزان كانو وكين سينغ

اختتام فعاليات مناظرة الجامعات في «العلوم التطبيقية»

سيقدم الفرع  5ماركات عالمية للساعات الفاخرة
عن تطلعه إلى افتتاح المتجر الجديد:
«لقد كان بهبهاني وإخوانه عنصرا ً قو ّياً
في األعمال التجارية منذ إنشائها في
العام  ،1952ونحن سعداء بمواصلة
إدخال مفهوم المتجر الجديد للمساهمة
في توسيع وتنويع التجارة في مملكة
وأضاف «يتميز المحل
البحرين».

راشد عبداهلل

«التجارية العالمية للسيارات»
تفتتح مركز الخدمة الجديد لسيارات مازدا بتوبلي

«بهبهاني وإخوانه» تفتتح متجر
« »House of Timeبمجمع السيف
[ افتتحت «بهبهاني وإخوانه» متجر
« »House of Timeالجديد أول فرع له
بمفهوم «متجر داخل متجر» ،الذي
تعرض فيه أرقى الساعات الفاخرة
تحت مظلة متجر واحد وهو Time of
.House
وبناء على تجربتهم ألكثر من 40
عاماً في تجارة المجوهرات والساعات
من خالل مركز البحرين للمجوهرات،
أراد «بهبهاني وإخوانه» مفهوماً جديدا ً
لمتجر متخصص لتمثيل أرقى الساعات
الفاخرة من مختلف أنحاء العالم تحت
سقف واحد.
والفرع األول ،ومقره في مجمع
السيف ،سيقدم  5ماركات للساعات
الفاخرة المميزة ،وجميعها من شركات
كبيرة ومعروفة ومعترف بها دوليا.
من جانبه ،أع��رب مدير شركة
«بهبهاني وإخوانه» ،محمد الشيرازي،

ماهر المسلم

تقديم خدماتها لشركات رائدة مثل
طيران الخليج».
من جانبه ،قال القائم بأعمال
الرئيس التنفيذي لشركة طيران
الخليج ،ماهر سلمان المسلم
«بصفتها الناقلة الوطنية لمملكة
البحرين فإن طيران الخليج تسعى
دائما للعمل ودع��م المؤسسات
الوطنية ،وتمتد عالقتنا مع «بتلكو»
ألكثر من  30عاما ،وهذه العالقة
طويلة األمد بين طيران الخليج و
«بتلكو» ما هي إال انعكاس لشراكة
تجارية قوية ومثمرة».
واختتم المسلم حديثه قائالً:
«لقد كان من دواعي سروري زيارة
والتفاعل مع أعضاء شركة «بتلكو»
ونحن نتطلع إلى تقوية وتعزيز
شراكتنا في المستقبل».
وقال المدير التنفيذي لتقنية
المعلومات بطيران الخليج جاسم
حاجي« :إن التشارك الموجود
بين طيران الخليج وبتلكو في
االلتزام بتقديم آخر ما توصلت
له التكنولوجيا لهو أمر ضروري
لنجاح الناقلة ودعمها المستمر
لمملكة البحرين».

بمفهوم جديد ،وقد تم إنشاؤه تلبية
لالحتياجات التي حددناها بعد عقود
من التدوال في المجوهرات .ويطلب
الزبائن بشكل متزايد الحصول على
مساعدات مخصصة ،ونحن بالتركيز
على عدة شركات محددة ذات عالمات
تجارية مميزة».

[ استضافت جامعة العلوم
التطبيقية برنامج مناظرة الجامعات
بنسخته الثالثة الذي أقامته المؤسسة
العامة للشباب والرياضة على مدى
يومي السبت واألحد  13 - 12أبريل/
نيسان  .٢٠١٤حيث تنافس على
المسابقة ثماني جامعات ضمت كالًّ
من جامعة العلوم التطبيقية وجامعة
البحرين وجامعة الخليج العربي
وجامعة المملكة والجامعة األهلية
والجامعة الملكية للبنات والجامعة
االيرلندية للطب وبوليتكنيك البحرين.
وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز
الجامعة األهلية بالمركز األول بعد أن
تفوقت في المناظرة الختامية على
فريق جامعة العلوم التطبيقية التي
احتلت المرتبة الثانية في المسابقة،
فيما جاءت جامعة المملكة في المركز
الثالث.
من جهته ،رحب رئيس جامعة العلوم
التطبيقية ،وهيب الخاجة بالحضور

الجامعة األهلية تفوز بالمركز األول في المسابقة
كافة من داخل وخارج الجامعة ،معرباً
عن شكره وتقديره للمؤسسة العامة
للشباب والرياضة على هذه المبادرة
الطيبة ولكل من ساهم في إنجاح هذه
الفعالية التي شهدت حماساً وتفاع ً
ال
من قبل الجامعات المشاركة والحكام
على ح ٍّد سواء .بدوره هنأ عميد شئون
الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية،
نهاد الجبوري ،الفرق الفائزة في
المناظرة ،مشيرا ً إلى أن الشباب
البحريني بطبيعته واثق من نفسه،

يهوى المنافسة الشريفة ويسعى إلى
تنمية قدراته ،موضحاً أن مناظرة
الجامعات تعزز من شخصية الطلبة
وتجعلهم قادرين على إيصال صوتهم
بكل ثقة في مختلف المنابر.
وفي ختام المسابقة توج رئيس
المؤسسة العامة للشباب والرياضة
الجامعات الفائزة إلى جانب تسليم
الدروع والهدايا التذكارية للضيوف
ورؤس��اء الجامعات الذين حضروا
منافسات حفل الختام.

«إنفينيتي» تدشن « »Q50في أسواق الشرق األوسط
[ دشنت «إنفينيتي» رسمياً في الشرق األوسط
السيارة التي طال انتظارها والتي تمثل بداية
مرحلة جديدة لطرازاتها الفاخرة .وكانت إنفينيتي
 Q50حصلت على جوائز حول العالم وفي الشرق
األوسط .وتقدم إنفينيتي  Q50التصميم المميز
وتقنيات هي األولى في العالم ،مع األداء التفاعلي
ومعايير جديدة لتقنيات االتصال في السيارة.
كما تقدم مستويات ال تضاهى من التخصيص
لمستخدميها ،فهي سيارة الجيل الجديد ألصحاب
التفكير الشاب وزبائن المنتجات الفاخرة الذين
يحبون أسلوب إنفينيتي في دمج األداء ال ُملهم
بأعلى مستويات الترحيب والرفاهية.
وقال مدير عام «إنفينيتي الشرق األوسط»،
يورغن شميتز« :يقدم مظهر إنفينيتي  Q50القوي
والرياضي مزيجاً من روعة الشكل الخارجي
الديناميكي وجمال المقصورة الداخلية بأسلوب

إنفينيتي الخاص (الموجة المزدوجة) .إن مجرد
المظهر المثير إلنفينيتي  Q50يجعلها استثنائية
في الفئة التي تنتمي إليها».
وأضاف شميتز« :لكن إنفينيتي  Q50تدشن
أيضاً مرحلة جديدة في مجال التقنيات والمزايا في
مجموعة طرازاتنا .فبعد عشر سنوات من األبحاث،
تمكنا من نقل نظام التوجيه الرقمي المستخدم
في صناعة الطيران لعقود طويلة إلى صناعة
السيارات وجعلناه ميزة قياسية في كامل طرازات
إنفينيتي  Q50في الشرق األوسط من خالل (نظام
التوجيهالمباشرالمتك ّيف).يقدمهذاالنظامإعدادات
متعددة لدرجة التوجيه وسرعة االستجابة ،ما
يمنح السائقين تجربة قيادة شخصية تناسب
مزاجهم ،إن كان ذلك متعلقاً باألداء ال ُملهم أو
الرغبة بالحصول على أعلى مستويات الراحة».
وأشار شميتز الى «ان إنفينيتي كعالمة تجارية

عالمية تدخل اآلن مرحلة جديدة تركز على تقديم
المنتجات والتقنيات والتصاميم الحديثة لعمالئنا.
وتُجسد إنفينيتي  Q50هذه الرؤية الجديدة».
وتضيف إنفينيتي  Q50المزيد من التقنيات التي
تعتبر األولى من نوعها في العالم .وتقدم إنفينيتي
النظام التنبئي للتحذير من االصطدام األمامي
( )PFCWالذي يحذر السائق من األخطار التي تقبع
خارج مجال الرؤية ،حيث يستشعر النظام السرعة
والمسافة التي تفصل عن المركبة التي في األمام
وأيضاً المركبة التي تسير أمامها ،ما يمنح تحذيرا ً
مبكرا ً لتفادي احتماالت وقوع حادث .وتساعد
تقنية التحكم النشط بالمسار في إبقاء إنفينيتي
 Q50في وسط مسار الطريق ،ما يساعد السائق
على تفادي حاالت االنحراف غير المقصود بين
خطوط الطريق وتقليل الحاجة لتعديالت بسيطة
لعملية التوجيه على الطرقات السريعة.

