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احلربان يفوز ب�سيارة هوندا من ت�سهيالت البحرين

ت�سوير ـ عبدعلي قربان

VIVA ت�ستعر�ض قدراتها التجارية لقطاع الأعمال

ابتكاراً  الأكرث  الت�صالت  �صركة   ،VIVA قامت 

الت�صالت  �صركة  مع  بالتعاون  م�ؤخراً  اململكة،  يف 

الربيطانية )BT(،  بعقد ور�صة عمل تعريفية لعمالء 

قطاع الأعمال، بهدف ا�صتعرا�ض قدراتهما وخربتهما 

يف قطاع الت�صالت.

عدة  الربنامج  �صمن   VIVA قدمت  حيث 

العرو�ض  احدث  على  العمالء  فيها  اطلع  حما�صرات 

على  والقائمة  وال�صاملة  املتقدمة  الت�صالت  وحل�ل 

تكن�ل�جيا  اأمن  على  ترتكز  والتي   ، التقنيات  اأحدث 

اإىل   BTو  VIVA ممثلي  تطرق  وقد  املعل�مات. 

الثغرات الأمنية التي تعاين منها ال�صركات والتهديد 

املت�صاعد الذي متثله القر�صنة املعل�ماتية، كما قدمت 

اإطار  اأف�صل الطرق لتط�ير  ال�صركتان روؤيتهما ح�ل 

عمل اآمن خلدمات الربط والأنرتنت. و يف هذا ال�صدد 

نزار  املهند�ض  والأعمال  الن�اقل  قطاع  رئي�ض  علق 

الأعمال  لقطاع    VIVAخدمات ت�صاعد   ،« بانبيله: 

جميع عمالوؤها و بالتعاون مع �صركائها على م�اجهة 

عرب  املعل�ماتية  املخاطر  من  واحلد  الأمان  حتديات 

بالذكر  اجلدير  ومن  والتطبيقات.   التقنيات  اأحدث 

الذين  العمالء،  قبل  من  ا�صتح�صانا  لقى  العر�ض  اأن 

وتاأمني  لتط�ير  ا�صتباقية  خط�ات  باتخاذ  بادروا 

�صبكاتهم وبناهم التحتية.

ممثلي  بلقاء  �صعداء  نحن  بانبيله:  اأ�صاف  وكما 

ال�صركات يف مملكة البحرين  وتنظيم مثل هذه ال�ر�ض 

على  ال�صركات  اإطالع  بهدف  دوري  ب�صكل  التعريفية 

خدمات  ق�صم  يقدمها  التي  واخلدمات  احلل�ل  اأحدث 

دعم  يف  فاعل  ب�صكل  ت�صهم  والتي   ، الأعمال  قطاع 

بهدف  اأن�اعها  اختالف  على  ال�صركات  اأعمال  �صري 

زيادة الإنتاجية من خالل احلد من التهديدات الأمنية 

وخماطر حماية البيانات.

طالب جامعة البحرين يزورون م�سنع التكرير يف بابكو
قامت م�ؤخرا جمم�عة من طالبات جامعة البحرين 

بزيارة اإىل عدد من مرافق م�صنع التكرير التابع ل�صركة 

التدريب  دائرة  اإىل  بالأخ�ض  “بابك�”  البحرين  نفط 

والتط�ير ومدر�صة احلريق. تهدف الزيارة اإىل تعريف 

الزوار بالعمليات الت�صغيلية التي ت�صطلع بها �صركة 

القت�صاد  م�صرية  دعم  يف  املح�ري  ودورها  بابك� 

ال�طني ململكة البحرين. وخالل اجل�لة، ا�صتمع وفد 

اجلامعة اإىل حما�صرة عن كيفية تعامل �صركة بابك� 

يف  الت�صغيلية  العمليات  من  الناجتة  الأ�ص�ات  مع 

ت��صيحي  الطالع على عر�ض  اإىل  بالإ�صافة  امل�صنع 

عن خماطر احلريق وكيفية التغلب عليها. وقد اأعرب 

ال�فد عن مدى ا�صتفادته من الزيارة يف احل�ص�ل على 

معل�مات قيمة عن العمليات والتقنيات احلديثة التي 

املنا�صبة،  وبهذه  املجال.  هذا  بابك� يف  �صركة  تطبقها 

هذه  مثل  بتنظيم  اعتزازها  عن  بابك�  �صركة  اأعربت 

الفعال  ال�ثيق والتن�صيق  التعاون  اإطار  الزيارات يف 

تثقيفية  ج�لت  تنظيم  بهدف  البحرين  جامعة  مع 

بحثية  معل�مات  على  تنط�ي  والطالبات  للطلبة 

ومبا  الأكادميية،  درا�صاتهم  يف  لهم  مفيدة  وعلمية 

اإحدى  اأداء  على  ال�ص�ء  من  املزيد  ت�صليط  يف  ي�صهم 

امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية العريقة ور�صالتها يف دعم رقي 

عن  اجلامعة  وفد  اعرب  الزيارة  ختام  املجتمع. ويف 

خال�ض �صكره وتقديره اإىل اإدارة �صركة بابك� لتنظيم 

هذه الزيارة املفيدة والناجحة.

اإ�سادة كبرية باليوم املفتوح لبوليتكنك

نظمت كلية البحرين التقنية )ب�ليتكنك البحرين( ال�صبت املا�صي امل�افق 23 

مار�ض 2013م، ي�مها املفت�ح الثاين، الذي �صهد اإقباًل كبرًيا من قبل جميع فئات 

)الت�جيهي(  العامة  الثان�ية  يف  تخرجهم  املت�قع  الطلبة  ا  وخ�ص��صً املجتمع، 

التي  الأكادميية  الربامج  على  للتعرف  اأت�ا  الذين  اأم�رهم،  واأولياء  العام  لهذا 

اإىل  بالإ�صافة  العمل،  �ص�ق  احتياجات  مع  تت�افق  والتي  الب�ليتكنك  تقدمها 

اأتيحت  اإذ  اخلدمات املت�افرة واملرافق واحلياة اجلامعية عم�ًما يف الب�ليتكنك، 

الفر�صة لهم للقاء الطلبة املنتظمني واأع�صاء الهيئتني الإدارية والأكادميية للرد 

على ا�صتف�صاراتهم.

اإبراهيم  الدكت�ر حممد  التنفيذي  الرئي�ض  باأعمال  القائم  ومن جانبه، �صرح 

الع�صريي باأن النجاح الكبري الذي حققه الي�م املفت�ح يف ن�صخته الأوىل خالل 

التنفيذية،  للم�صي  2012، قد دفع بالإدارة   – الدرا�صي املن�صرم 2011  العام 

ر�صائل  الكثري من  التنفيذية  الإدارة  تلقت  الثانية، حيث  الن�صخة  تنفيذ  قدًما يف 

ال�صتح�صان والثناء من قبل اأولياء الأم�ر على اإتاحة مثل هذه الفر�صة لاللتقاء 

بالطلبة املنتظمني واأع�صاء الهيئتني الإدارية والأكادميية.

ه�ندا  �صيارة  على  �صحباً  البحرين  ت�صهيالت  �صركة  اأقامت 

حلاملي بطاقة امتياز ح�صره اأكرث من 1500 �صخ�ض يف فندق 

�صيارة  عن  عبارة  وهي  الكربى  باجلائزة  فاز  ولقد  الدبل�مات، 

ه�ندا �صي ار يف �صعد حممد احلربان، حيث كان املطل�ب لدخ�ل 

الئتمانية  امتياز  بطاقة  واإبراز  �صخ�صياً  احل�ص�ر  ه�  ال�صحب 

الئتمانية  البطاقات  من  غريها  عن  امتياز  بطاقة  وتتميز  فقط. 

فائدة  ومعدل  �صن�ية،  ر�ص�م  غري  ومن  بالكامل  جمانية  باأنها 

منخف�ض جداً، وبدون ف�ائد لغاية 50 ي�م، وخدمة مركز ات�صال 

عرب  الدفع  اإمكانية  اإىل  بالإ�صافة  ال�صاعة،  مدار  على  متخ�ص�ض 

بن�ك  من  ال�صادرة  الآيل  ال�صراف  بطاقات  با�صتخدام  الإنرتنت 

البحرين �صمن �صبكة بنفت.

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  حبيل،  عادل  الدكت�ر  تقدم  ولقد 

املتميز  للح�ص�ر  والمتنان  ال�صكر  بخال�ض  البحرين،  ت�صهيالت 

ال�صركة  معار�ض  يف  عقد  الذي  املا�صي  العام  جتربة  فاق  الذي 

نقل  مت  قد  باأنه  حبيل  الدكت�ر  واأو�صح  لل�صيارات.  ال�طنية 

�صكراً  نق�ل  لكي  اأف�صل  وبتجهيزات  اأو�صع  مكان  اإىل  الحتفال 

لزبائننا لدعمهم واختيارهم بطاقة امتياز وت�صهيالت البحرين.

ال�صيارات  م�ديالت  من  عدد  تقدمي  مت  الحتفال  خالل  ويف 

ال�طنية  ال�صركة  من  التميز  بربنامج  والتعريف  اجلديدة 

يقدم  الذي  البحرين  مملكة  يف  ال�حيد  الربنامج  لل�صيارات، 

خم�ض  ي�صمل  حيث  اجلديدة،  ال�صيارة  ل�صراء  متكامل  برنامج 

�صن�ات خدمة �صيانة دورية، وخم�ض �صن�ات ت�صجيل لدى اإدارة 

تف�صيلية  باأ�صعار  وذلك  �صامل.  تاأمني  �صن�ات  وخم�ض  املرور، 

وبحل�ل مت�يلية منا�صبة جداُ ت�صمن راحة البال.

الكربى،  اجلائزة  على  ال�صحب  وبعد  الحتفال،  نهاية  ويف 

ت�صجيعية  ج�ائز  ع�صر  على  بال�صحب  الت�صهيالت  �صركة  قامت 

للح�ص�ر، ولقد فاز بها كل من حممد جمعة، فخرية ح�صن عبداهلل، 

عبدالر�صا  العل�ي،  اأ�صامة  اأحمد،  الدين  �صيف  �صمري،  فريدة 

�صيد  حممد،  ع�صام  حممد  عبداهلل،  عي�صى  ح�صني  العايل،  حبيب 

ع�صام كاظم عل�ي، وزهري احلايكي.


