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   تعمل �صركة بن هندي اإنفورماتك�س دائماً من خالل �صفحاتها 

الر�صمية عرب قنوات التوا�صل االجتماعي على التوا�صل بفعالية مع 

زبائنها وحمبي وم�صتخدمي منتجات �صام�صوجن يف مملكة البحرين، 

وذلك لتزويدهم واإطالعهم على كل جديد يف عامل تقنيات �صام�صوجن 

التوا�صل  ال�صركة معهم يف عدد من �صبكات  املتطورة. حيث تتفاعل 

وتويرت   ،)Bin Hindi Informatics( في�صبوك  مثل  االجتماعي 

 ،)Samsungbahrain( واالن�صتغرام   ،)SamsungBahrain@(

الوات�س  ويوتيوب )Bin Hindi Informatics(، وكذلك من خالل 

اأب +973 36000741 . 

الرئي�س  العزيز بن هندي - نائب  وبهذا اخل�صو�س �صرح عبد 

»نظرا  قائالً  اإنفورماتك�س  هندي  بن  لعمليات  التنفيذي  والرئي�س 

االإجتماعية،  الو�صائط  �صبكات  يف  امللحوظ  والن�صاط  االإقبال  لتزايد 

ي�صعدنا باأن نكون متواجدين يف العديد من هذه ال�صبكات للتوا�صل 

احلي واملبا�صر مع زبائننا يف معظم االأوقات، لنطلعهم على كل جديد 

وجنيب على اأ�صئلتهم ون�صتطلع على اآرائهم عن منتجاتنا وخدماتنا«. 

اأعلنت بتلكو، �صركة االت�صاالت الرائدة يف اململكة، عن تخفي�صات 

كربى على املكاملات الدولية املبا�صرة التي جترى خارج اأوقات الذروة 

ب�صكل  بها  االت�صال  يتم  التي  الدول  من  عدد  اإىل  �صم�صم  عرب خطوط 

متكرر، وذلك لفرتة حمددة تبداأ من 21 مار�س.

 وت�صمل االأ�صعار املخف�صة املكاملات الدولية املبا�صرة التي جترى عن 

طريق الهواتف النقالة من خالل خطوط �صم�صم كال من: اململكة املتحدة 

)50 فل�صا/دقيقة(، الواليات املتحدة االمريكية )25  فل�صا/دقيقة(،  

الهند )11 فل�صا/دقيقة(، باك�صتان )39 فل�صا/دقيقة( �صريالنكا )45 

فل�صا/ والفيليبني )49  فل�صا/دقيقة(  بنغالد�س )13  فل�صا/دقيقة(، 

دقيقة( وذلك خارج اأوقات الذروة )4 م�صاء حتى 8 �صباحا( وطوال 

اأيام اجلمعة.

بتلكو تقدم ت�صعري�ت 

خمف�صة جديدة للمكاملات �لدولية

صورة وخبر

التنفيذي  الرئي�س  الزين  نبيل  بح�ضور 

حفالً  ال�ضركة  اقامت  الزين   ملجوهرات 

املوظفني  من  املوظفني وعدداً  لتكرمي قدامى 

بال�ضركة،  االق�ضام  خمتلف  من  املتميزين 

وقام نبيل الزين بتوزيع الهدايا وال�ضهادات 

واملوظفني  املوظفني  قدامى  على  التقديرية 

ال�ضهر  موظف  بتكرمي  قام  كما  املتميزين، 

بال�ضركة حممد العلواين.

والذي  االأ�صرة  ويوم  االأم  يوم  مبنا�صبة 

ي�صادف 21 من �صهر مار�س من كل عام، قامت 

البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية 

املوظفات  على  الورود  من  باقات  بتوزيع 

البوليتكنك  مقر  يف  وذلك  للكلية،  املنت�صبات 

البادرة مبباركة من  وتاأتي هذه  مبدينة عي�صى. 

ه�صام  ال�صيخ  برئا�صة  البوليتكنك  اأمناء  جمل�س 

التنفيذية  واالإدارة  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن 

لرت�صيخ م�صاعر التقدير واالمتنان لدى املوظفني 

االأمهات  جلهود  وتقديًرا  واالأ�صرة،  االأم  جتاه 

مملكة  خدمة  �صبيل  يف  وتفانيهن  املوظفات  من 

البحرين والبوليتكنك واأ�صرهن على حد �صواء.

دورتني  البحرين  �صباب  فور  نظمت 

اآيفون  تطبيق  تنبي  )كيف  بعنوان  تدريبيتني 

عرب  االلكرتوين  و)الت�صويق  عاملياً(  ناجح 

املدرب  القاهما  االجتماعي(  التوا�صل  و�صائل 

جمعية  بقاعة  املا�صي  اال�صبوع  بدوي  حممد 

اإىل  املدرب  اأ�صار  حيث  باجلفري،  املهند�صني 

حالياً  العامل  اليه  و�صل  الذي  التطور   اأن  

املطبوعة   ال�صحف  على  االقبال  �صيقلل  من  

القادمة. ال�صنوات  تدريجيا يف 

الطاحمني  باملتفوقني  تليق  اأم�صية  يف 

اإبراهيم  االأ�صتاذ  وبرعاية  العلمي،  للتّميز 

التعليم  اإدارة  مدير  هجر�س  جمعان  حممد 

كّرمت  واالمهات،  االآباء  وبح�صور  الثانوي، 

للبنني  الثانوية  اخلليفية  الهداية  مدر�صة 

فوق،  فما   %95 معدل  على  احلائزين  طالبها 

باملدر�صة  اأقيم  الذي  الكرمي  احلفل  بداأ  وقد 

الطالب  قراأ  بعدها  الوطني،  بال�صالم 

الذكر  من  عطرة  اآيات  اجلريان  عبدالعزيز 

اإبراهيم  خليفة  االأ�صتاذ  األقى  ثم ّ  احلكيم، 

اأ�صادت  التي  كلمته  املدر�صة  مدير  حمدان 

طالب  اأّن  على  موؤّكدا  واملتفّوقني  بالتّفوق 

يزالون  وما  كانوا  اخلليفية  الهداية  مدر�صة 

وعراقة  تاريخية  على  للحفاظ  االأ�صا�س  الركن 

املدر�صة. 

جمــوهــــر�ت �لـــزين تقيــم حفــــاًل لتكــــريــم موظفيهـــا

بوليتكنك �لبحرين حتتفي مبوظفاتها يف »يوم �الأ�صرة«

فـــور �صبـــــاب �لبحــــــريـــــــن ينظـــــم  دور�ت متميـــــــــزة

متفّوقيها علـى  �لفــرح  تن�صر  �خلليفيــــة  �لهـــد�ية 
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