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الرتويجية  احلملة  تتوا�صل 

جائزة    -  1  FORMULA ل�صباق 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

البحرين  مملكة  مدار�س  يف   2013

قامت  حيث  االجتماعية،  وفعالياتها 

بزيارة  موؤخرا  الرتويجية  احلملة 

لتعريف  الفرن�صية  املدر�صة  كرنفال 

الذي  العاملي  ال�صباق  على  الطلبة 

الدولية  البحرين  حلبة  يف  �صيقام 

اأبريل   21 اإىل   19 من  الفرتة  خالل 

املقبل.

ال�صخ�صية  »�صبيدي«  وقام 

الدولية  البحرين  حللبة  الر�صمية 

بال�صباق  اخلا�صة  الكتيبات  بتوزيع 

وبو�صرتات اخلا�صة ب�صباق الفورموال 

املزيد  على  �صبيدي  عرفهم  كما  وان 

وال�صباقات  وان  الفورموال  �صباق  عن 

التي  الرتفيهية  والفعاليات  امل�صاندة 

مت  كما  ال�صباق،  هام�س  على  �صتقام 

من  املقدمة  الهدايا  من  العديد  توزيع 

جانب  اإىل  املدر�صة،  لطلبة  احللبة 

وتوزيع  امل�صابقات  من  عدد  اإقامة 

الهدايا على الفائزين.

الطلبة  قام  ذلك  جانب  اإىل 

وعائالتهم بالت�صوير مع �صبيدي الذي 

الفعالية،  على  املتعة  من  جوا  اأ�صفى 

اللومينا  ب�صيارة  الطلبة  اأ�صتمتع  كما 

V8 والتقطوا ال�صور التذكارية. 

موؤخراً  لل�صيارات  الزياين  �صركة  عّينت 

و�صريكاً  م�صت�صاراً   Ogilvy Action
املخت�صة  ال�صركة  وهي   ، واإعالنياً  ت�صويقياً 

�صمن  التجارية  العالمات  اأن�صطة  بتنظيم 

مل�صاندة  وذلك  اأوجلفي،  ميماك  جمموعة 

جميع  يف  اأن�صطتها  اإجناح  يف  االإدارة  فريق 

اأنحاء اململكة.

ل�صركة  العام  املدير  قال  جانبه  ومن 

حممد:  زكي  ال�صيد  لل�صيارات  الزياين 

ك�صريك   Ogilvy Action اخرتنا  “لقد 
ا�صرتاتيجي وذلك بناًء على اخلربة الطويلة 

لل�صركة يف البحرين ويف املنطقة، ونحن على 

 Ogilvy Action ثقة تامة باأن خربات فريق

قوي  ت�صويقي  برنامج  اإطالق  من  �صتمكننا 

و�صامل، والذي من �صاأنه اأن يحقق املزيد من 

النجاح ل�صل�صلة عالماتنا التجارية«.

كما قد علق ال�صيد غ�صان بوجاكلي مدير 

ملن  “اإنه  البحرين:  يف  اأوجلفي  ميماك  عام 

دواعي �صرورنا اأن ن�صيف الزياين لل�صيارات، 

ال�صيارات  اأ�صهر عالمات  لبع�س  وكيل  وهي 

 ،MG التجارية مثل بيجو وميت�صوبي�صي و 

اإىل قاعدة عمالئنا، واإن فريقنا م�صتعد للعمل 

التجارية  العالمات  من  جديدة  جمموعة  مع 

الرائعة«.

لل�صيارات  الزياين  عمل  فريق  بداأ  وقد 

االإعداد  يف   Ogilvy Action مع  بالتعاون 

وميت�صوبي�صي   301 بيجو  �صيارة  الإطالق 

ASX املقرر يف نهاية ال�صهر اجلاري.

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  بداأت 

مار�س   10 االأحد  من  اعتباًرا  البحرين( 

2013 جولة ت�صمل جميع املدار�س الثانوية 

اإىل  خاللها  من  تهدف  واخلا�صة،  احلكومية 

)التوجيهي(  العامة  الثانوية  طلبة  اطالع 

باحلياة  التحاقهم  املتوقع  من  الذين 

من  االأول  الدرا�صي  الف�صل  يف  اجلامعية 

2013م/2014م،  املقبل  االأكادميي  العام 

برامج  من  البوليتكنك  تقدمه  ما  على 

درا�صية تتواكب مع احتياجات �صوق العمل 

اإ�صافة  وامل�صتقبلي،  احلايل  البحريني 

وعلى  البوليتكنك  يف  التدري�س  طرق  اإىل 

امل�صكالت  حل  على  القائم  التعلم  راأ�صها 

البوليتكنك  تعترب  الذي  اإيللي  وبرنامج 

ال�صرق  م�صتوى  على  ا�صتخدامه  يف  الرائدة 

على  الطلبة  اطالع  اإىل  اإ�صافة  االأو�صط، 

واخلدمات  البوليتكنك  يف  اجلامعية  احلياة 

لطلبتها. تقدمها  التي  واالأن�صطة 

ومن جهته، قال مدير ال�صئون التعليمية 

اأن  يف البوليتكنك ال�صيد علي �صلمان: ال�صك 

يف  فا�صلة  مرحلة  تعترب  الثانوية  املرحلة 

احلاجة  اأم�س  يف  هم  الذين  الطلبة  حياة 

اإىل  ال�صل�س  لالنتقال  واالإر�صاد  التوجيه  اإىل 

اإىل  بحاجة  فهم  ولذلك  اجلامعية،  املرحلة 

احل�صول على امل�صاعدة يف اتخاذ قرار �صليم 

اأهدافهم،  حتقيق  نحو  الطريق  لهم  يهيئ 

اإىل  الطلبة  البوليتكنك لتوعية  ولذلك �صعت 

برباجمها  تعريفهم  عرب  الهمة  املرحلة  هذه 

التعليمية  والبيئة  واالأن�صطة  االأكادميية 

لهم  الفر�صة  واإتاحة  البوليتكنك،  عموًما يف 

عليها  واالإجابة  ا�صتف�صاراتهم  جميع  لطرح 

وو�صوح.  تف�صيل  بكل 

ً
 ت�سويقيا

ً
�سركة الزياين لل�سيارات تعينّ Ogilvy Action م�ست�سارا

»بوليتكنك« تر�سد طلبة »التوجيهي« الختيار تخ�س�سهم اجلامعي

فرع ال�سيانة بـ »بابكو« يقيم حفل وداع لعلي �سالح مبنا�سبة التقاعد

تكرمي  على  »بابكو«  البحرين  نفط  �صركة  حر�س  اإطار  يف 

موظفيها وتقدير عطائهم املتوا�صل وتفانيهم يف خدمة ال�صركة مما 

م�صمار  يف  املتميزة  مكانتها  وتعزيز  منوها  م�صرية  دعم  يف  اأ�صهم 

�صناعة النفط والغاز، اأقام موؤخرا فرع ال�صيانة يف �صركة »بابكو« 

التقاعد بعد 32 عاما من اخلدمة  حفل وداع علي �صالح مبنا�صبة 

ال�صيد  اأقيم احلفل يف مطعم امل�صفاة بح�صور  املتوا�صلة يف بابكو. 

ال�صيانة وال�صيد عبدالعزيز بوجريي مدير  مهدي ح�صن مدير عام 

بالدوائر  الزمالء  الكربى وبع�س  االإيقاف وال�صيانة  دائرة عمليات 

علي  بعطاء  اجلميع  اأ�صاد  احلفل،  وخالل  ال�صركة.  يف  املختلفة 

اأهدافها  بابكو وحتقيق  مدار ثالثة عقود يف خدمة  واإجنازاته على 

كل  له  متنوا  كما  التذكارية،  الهدايا  بع�س  له  وقدموا  املرجوة، 

النجاح والتوفيق ودوام ال�صحة والعافية بعد التقاعد. 

�صركة  يف  العمل  بدء  �صالح  علي  ال�صيد  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 

التحق  ثم  بالعوايل.  الربيد  مكتب  يف  كمرا�صل   1980 عام  بابكو 

بعدها بدائرة املوا�صالت يف عام 1984 ومن ثم اإىل دائرة عميالت 

االإيقاف وال�صيانة الكربى يف عام 1996 وعمل حتى التقاعد. 

»�سبيدي« يوا�سل حملته الرتويجية  للـ FORMULA ويزور كرنفال املدر�سة الفرن�سية

بتلكو حت�سل على لقب معلن العام يف حفل توزيع جوائز لينك�س 

ح�صلت بتلكو- مزود خدمات االت�صاالت 

الرائد يف البحرين، على لقب معلن العام يف 

حفل دبي لينك�س الدويل لالإعالن هذا العام. 

اأن هذه اجلائزة متنح لل�صركة  جدير بالذكر 

امللهمة  الطريقة  بف�صل  نف�صها  متيز  التي 

وت�صجيع  منتجاتها  ت�صويق  يف  واملبتكرة 

ت�صاندها.  التي  للوكاالت  اخلالقة  االأعمال 

االإعالنات  فازت  املا�صيتني،  ال�صنتني  وخالل 

�صركة  تنتجها  التي  بتلكو  ل�صركة  التجارية 

دبي  جوائز  من   26 جمموعه  مبا   ،FP7

لينك�س وهو ما اأ�صفر عن حتقيق هذا االإجناز 

الكبري املتمثل يف ت�صمية بتلكو معلن العام.

خدمات  وحدة  عام  مدير  ح�صرت  وقد 

الها�صمي  منى  بتلكو  ب�صركة  امل�صتهلكني 

اأقران  من   1300 و�صط  اجلائزة   ال�صتالم 

يف  اأقيم  الذي  ال�صخم  احلفل  يف  ال�صركة 

الها�صمي  رافق  وقد  دبي.  اجلمرية،  مدينة 

ب�صركة  واالت�صاالت  الت�صويق  اأول  مدير 

العالقات  ومدير  اإدري�س  اأبو  اهلل  عبد  بتلكو 

العامة ب�صركة بتلكو اأ�صامة ال�صعد.

الدويل  لنك�س  دبي  حفل  اأن  اإىل  ي�صار 

كان�س  حفل  من  جزء  يعترب  الذي  لالإعالن، 

هدفه  �صنوي  حدث  هو  لالإعالن،  الدويل 

الت�صويق  و  االإعالن  جمال  يف  التميز  تكرمي 

اأفريقيا.  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف 

لينك�س  دبي  حفل  ي�صتقبل  عام،  كل  ويف 

خمتلف  من  امل�صاركات  من  كبريا  عددا 

ات�صاالت  �صركات  ذلك  يف  مبا  املنطقة  بلدان 

و�صركات عاملية كربى.

خدمات  وحدة  عام  مدير  عربت  وقد   

عن  الها�صمي  منى  بتلكو  ب�صركة  امل�صتهلكني 

ال�صارة  االأخبار  ل�صماع  الغامرة  �صعادتها 

مرة  تكرميها  مت  قد  بتلكو  باأن  تفيد  التي 

التي  اخلالقة  الرتويجية  لرباجمها  اأخرى 

اأعقبت جناحات ال�صركة ال�صابقة يف االأعموام 

بتلكو  ح�صدت  عندما   2012 و   2011

اجلائزة  �صملت  التي  اجلوائز  من  العديد 

وبرونزية  وف�صية  ذهبية  وجائزة  الكربى، 

خالل احلفل ال�صنوي.


