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طلبة البوليتكنك يعر�شون م�شاريعهم مبلتقى »ال�شباب وعامل التجارة«

البحرين  بكلية  واالت�صاالت  املعلومات  تقنية  كلية  من  وفد  �صارك 

التجارة  وعامل  »ال�صباب  ملتقى  يف  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية 

من  موؤخًرا  البحرين  و�صناعة  جتارة  غرفة  نظمته  الذي  االإلكرتونية« 

املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة،  االأعمال ومركز دعم  خالل جلنة �صباب 

ببيت  اململكة  قاعة  يف  وذلك  »متكني«،  العمل  �صندوق  مع  وبالتعاون 

التجار.

اللجنة  رئي�س  والريا�صة  لل�صباب  االأعلى  املجل�س  رئي�س  وقام   

االأوملبية البحرينية �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة بافتتاح امللتقى 

الذي �صارك به عدد من اأع�صاء غرفة جتارة و�صناعة البحرين وعدد من 

امل�صوؤولني احلكوميني.  

ا  وخالل هذا امللتقى، قدم طلبة بوليتكنك البحرين امل�صاركون بع�صً

مثل  االإلكرتونية  والتجارة  املعلومات  بتقنية  املرتبطة  م�صاريعهم  من 

م�صروع نظم �صبكة االت�صاالت املوحدة الذي قدمته الطالبة اآالء قا�صم، 

وم�صروع عملية حتليل بروتوكول التحويل الذي قدمه الطالب عبداهلل 

ح�صن م�صطفى، وم�صروع تطبيق قراءة االأخبار لنظام االأندرويد الذي 

قدمه الطالب حممد �صوقي املطوع، وم�صروع نظم تكنولوجيا املعلومات 

امل�صح  وم�صروع  ح�صن،  حميد  ح�صني  الطالب  قدمه  الذي  ال�صغرية 

ال�صوئي الال�صلكي بنظام البلوتوث الذي قدمه الطالب اأحمد عط�صي.

ال�صركة  لالإلكرتونيات،  �صام�صوجن  اأعلنت 

الرقمية  االإعالم  و�صائل  قطاع  يف  عاملياً  الرائدة 

والتقنيات الرقمية للتقارب والتوافق التكنولوجي 

 »8.0 نوت  »جالك�صي  جهاز  اإطالق  عن 

)GALAXY Note 8.0( بقيا�س 8 بو�صات يف 

البحرين، لتبداأ بذلك مرحلة جديدة من تكنولوجيا 

االأجهزة  فئة  تعزز  التي  الذكية   )Note( »نوت« 

اللوحية متو�صطة احلجم التي اأ�ص�صتها �صام�صوجن 

يف 2010. 

الو�صائل  عرب  له  مثيل  ال  اأداء  يوفر  فيما 

ميكن  مدجمة  �صا�صة  �صمن  املتعددة  االإعالمية 

يتمتع  واحدة،  بيد  ال�صهولة  مبنتهى  حملها 

املتفوقة  بامليزات   »8.0 نوت  »جالك�صي  جهاز 

اجلهاز  جتربة  لتوفري  املتطورة  والتكنولوجيا 

كفاءة  من  جديدة  م�صتويات  و�صمان  اللوحي، 

الفعالية  من  اال�صتفادة  مع  املتعددة،  املهام  اإجراء 

العملية الفائقة يف اإجراء املكاملات ال�صوتية. 

�شام�شوجن تطلق جهاز »جالك�شي نوت 8.0« بالبحرين

فنانون يحتفلون  بالعالمة التجارية لـ »�شيتي �شنرت«

�صنرت«  �صيتي  »البحرين  ي�صت�صيف   

 »C احلرف  »فنون  بعنوان  عمل  ور�صة 

لتحويل العالمة التجارية اجلديدة – احلرف 

فنية  اأعمال  اإىل   – االإجنليزية  باللغة   C
 8 االأربعاء  يوم  من  فبدءاً  فريدة.  ت�صكيلية 

مايو، �صُيمنح فنانون ت�صكيليون من »جمعية 

على  جم�صم  الت�صكيلية«،  للفنون  البحرين 

يف  فنية  لوحة  اإىل  لتحويله   C حرف  �صكل 

الغالرييا املركزية.

و�صُيطلب من الفنانني امل�صاركني اال�صتعانة 

واملرايا  االأقم�صة  مثل  التدوير  ُمعادة  مبواد 

والف�صيف�صاء واالألوان يف اإجناز اأعمالهم.  كما 

�صي�صارك الفنانني اأطفال من »جمعية البحرين  

لالأطفال املوهوبني« الإظهار مهاراتهم االإبداعية 

يف هذا امل�صروع الفني. و�صتنعقد ور�س العمل 

على مدى ثالثة اأيام متتالية حتى يوم اجلمعة 

»البحرين  زوار  �صي�صاهد  حيث  مايو   10

�صيتي �صنرت« االأعمال الفنية املكتملة.

خليفة  دعيج  قال  املنا�صبة،  وبهذه 

�صنرت«:  �صيتي  »البحرين  مدير  الرميحي، 

الفنانني  من  نخبة  ن�صت�صيف  اأن  نا  »ي�صرُّ

االأطفال  من  وعدداً  البحرينيني  الت�صكيليني 

االإبداعية  مهاراتهم  �صيوظفون  الذين  املبدعني 

لُوجهة  املوؤ�ص�صية اجلديدة  بالهوية  لالحتفال 

البحرين.  يف  املف�صلة  والرتفيه  الت�صوق 

�صنرت  �صيتي  البحرين  مرتادو  و�صي�صاهد 

مثلما  اأعمالهم  ينجزون  وُهم  الفنانني 

�صي�صاهدونها عند االنتهاء منها«.

البرتوكيماويات ت�شت�شيف دورة تدريبية يف فن اللياقة والإتيكيت 

الربامج  ال�صتقطاب  وامل�صتمر  الدائم  �صعيها  �صمن 

وتطوير  موظفيها  �صخ�صية  تطوير  يف  ت�صهم  التي  النافعة 

اإثراء  على  العمل  �صاأنها  من  مهارات جديدة  باإك�صابهم  ذواتهم 

اأكادميية  ا�صت�صافت  ومفيد،  نافع  هو  ما  بكل  �صخ�صياتهم 

البرتوكيماويات  ل�صناعة  اخلليج  ب�صركة  والتعلم  القيادة 

موؤخراً االعالمية املتميزة االأ�صتاذة بارعة علم الدين التي قدمت 

دورة تدريبية حمرتفة يف فنون اللياقة واالأتيكيت والتوا�صل 

يف بيئة العمل.

منت�صبي  مهارات  تعزيز  بهدف  االإ�صت�صافة  هذه  وتاأتي 

ذلك  باعتبار  املوظفني  قدرات  تطوير  يف  والرغبة  ال�صركة، 

كبري  تاأثري  من  لذلك  ملا  ال�صركة  اأهداف  من  ا�صرتاتيجياً  هدفاً 

تفر�صها  التي  التحديات  مواجهة  على  املوظفني  م�صاعدة  يف 

اعتادت  حيث  املتزايدة،  ومتطلباته  وحاجاته  العمل  طبيعة 

�صركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات على ا�صتقطاب اأف�صل 

الكفاءات وتوفري اأف�صل الربامج املتخ�ص�صة والو�صائل الفعالة 

لتحقيق تلك االأهداف.

ح�شني ينور منزل عادل ح�شني

وتلقى  »ح�صني«  ا�صماه  ح�صني مبولود  عادل  االيطايل  يوفنتو�س  فريق  م�صجع  رزق 

عادل التهاين والتربيكات من االهل واال�صدقاء، ويرتبى يف عز والديه.

»الزياين للخدمات التجارية« ت�شارك باملوؤمتر الدويل الرابع للتعلم الإلكرتوين
يف  �س.�س.و.  التجارية  للخدمات  الزياين  �صاركت 

قبل  من  املنظم  االلكرتوين  للتعلم  الرابع  الدويل  املوؤمتر 

مركز زين للتعلم االلكرتوين بجامعة البحرين حتت رعاية 

نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  من  كرمية 

و  املعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة  رئي�س  الوزراء،  رئي�س 

االت�صاالت يف الفرتة من7-9 مايو 2013م بفندق الكراون 

بالزا.

احل�صري  ،الوكيل  التجارية  للخدمات  الزياين  قامت 

 Sahara Presentation(ل�صركة �صحارى للوحات الذكية

وخدماتها  منتجاتها  احدث  بعر�س   ،)Systems PLC
احلديثة.  االلكرتونية  التعلم  و�صائل  يف  املتخ�ص�صة 

ا�صتعر�س ممثلو �صركة �صحارى  البحرين  والأول مرة يف 

 3 باد  جهازي  التجارة  للخدمات  الزياين  جناح  خالل  من 

 and  Cleverpad3(اخلفيف الذكي  اللم�س  لوح  و  الذكي 

Cleaverboard Touchlite( . وتتميز لوحات �صحارى 
الذكية باحدث الربجميات املتخت�ص�صة يف املجال الرتبوي 

و التعليمي التي توفر التفاعل بني عدة اأجهزة يف اآن واحد، 

و قدم م�صعود خان مدير تقنية املعلومات ب�صركة الزياين 

للخدمات التجارية عرو�س للم�صاركني يف املوؤمتر تعرفهم 

ادارة  و  حلفظ  ليزرفي�س  �صركة  من  الرائدة  احللول  على 

 Laserfiche Electronic املعلومات و امللفات االلكرتونية

املتطور  الن�صخ  Content Management Solutionsو 
 KOFAX Imaging Solutions كوفاك�س  �صركة  من 

امل�صممة خ�صي�صا للمجال التعليمي و الرتبوي.


