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طريان اخلليج ت�ضت�ضيف طلبة جامعة العلوم التطبيقية
من  طالباً   18 اخلليج  طريان  �شركة  ا�شت�شافت 

ق�شم اإدارة اأنظمة املعلومات بجامعة العلوم التطبيقية 

اإدارة  حول  معلومات  اإعطاء  مت  حيث  البحرين،  يف 

تكنولوجيا املعلومات يف �شركة طريان اخلليج، ودور 

التجارية  العمليات  ت�شهيل  يف  املعلومات  تكنولوجيا 

لل�شركة.

وقد مت خالل الزيارة اإعطاء الطلبة عر�شا تو�شيحياً 

واملمار�شات  والنظم  التحتية  املعلومات  تقنية  لبنية 

لتكنولوجيا  التنفيذي  املدير  قبل  من  اخلليج  بطريان 

قامت  ثم  ومن  حاجي،  جا�شم  الدكتور  املعلومات 

املجموعة بعد ذلك بزيارة مركز بيانات ال�شركة والذي 

الطاقة  ا�شتخدام  ويتم  التقنيات  اأحدث  با�شتخدام  بني 

فيه بكفاءة عالية.

الناقلة  »كوننا  قائالً:  حاجي  جا�شم  د.  وعلق 

ملتزمة  اخلليج  طريان  فان  البحرين،  ململكة  الوطنية 

دواعي  ملن  واإنه  البحريني،  املجتمع  اأن�شطة  بدعم 

التطبيقية  العلوم  جامعة  طلبة  ا�شت�شافة  �شرورنا 

لدور  �شاملة  واملعلومات ومنحهم معرفة  املعرفة  لنقل 

داخل  �شواًء  املجال  هذا  واأهمية  املعلومات  تكنولوجيا 

�شناعة الطريان اأو ب�شكل عام«.

»بتلكو« ترعى خيمة النور الرم�ضانية بفندق ومنتجع اأيليت

من  عدد  برعاية  بتلكو  قامت  للمجتمع،  دعمها  �شمن 

من  جمموعة  ذلك  يف  مبا  الرم�شانية،  والأماكن  الأن�شطة 

اخليمات الرم�شانية يف عدد من فنادق البحرين الرائدة. 

قائمة  اإىل  اأيليت  جمموعة  بتلكو  اأ�شافت  العام،  هذا  ويف 

�شهر  خالل  ال�شركة  دعم  على  حت�شل  التي  املوؤ�ش�شات 

املبارك.   رم�شان 

العالقات  عام  مدير  اجلناحي  اأحمد  عرب  وقد 

لتعاونها  بتلكو  �شعادة  عن  بتلكو  مبجموعة  ال�شحافية 

املهمة يف  املواقع  اأحد  احتاللها  بحكم  اأيليت  مع جمموعة 

البحرين.  الفندقة يف  �شناعة 

املبارك  رم�شان  �شهر  »يعترب  اجلناحي  واأ�شاف 

خالله  نحاول  ولهذا  ال�شنة،  اأ�شهر  باقي  عن  مميزا  �شهرا 

لزبائننا  قيمة  ت�شيف  التي  الأن�شطة  من  متنوع  عدد  دعم 

البحرين«. �شكان  وجميع 

جمعية التاأمني حتتفي بالإدارة ال�ضابقة

اأقامت جمعية التاأمني البحرينية حفل ع�شاء تكرميياً لأع�شاء جمل�س الإدارة ال�شابقني 

التاأمني،  اأ�شبوع  اأع�شاء جلنة  الذين خدموا اجلمعية فرتة 2011 -2013 واأي�شا لتكرمي 

رئي�س جمل�س  يون�س جمال  كرم  كما  اإيتاليا.  كافيه  يونيو 2013 يف مطعم  وذلك يف 5 

اإدارة اجلمعية خالل حفل الع�شاء اع�شاء جمل�س الإدارة ال�شابقني وهم: خالد ال�شيخ وجعفر 

وجهودهم  دعمهم  على  و�شكرهم  لهم  التذكارية  الدروع  بتقدمي  ريزو  وجوزيف  جهرومي 

وتفانيهم يف خدمة اجلمعية.

احلدي تكّرم الكاتبة بثينة وتت�ضّلم دعمًا لأن�ضطة وبرامج اجلمعية
ليلى  الثقافية اخلريية  الرفاع  ادارة جمعية  نائبة جمل�س  كرمت 

املراة«  »متكني  حول  ملحا�شرتها  قا�شم  خليفة  بثينة  الكاتبة  احلدي 

مثمنة جهودها يف خدمة ق�شايا املراأة من جهتة اخرى ت�شلمت احلدي 

�شقر  جا�شم  الجتماعي  النا�شط  من  اجلمعية  وبرامج  لن�شطة  دعما 

اجلمعية  وع�شوات  جا�شم  فوزية  التوا�شل  جلنة  رئي�شة  بح�شور 

وعدد من ع�شوات من�شبات نادي درة الرفاع الجتماعي.

»فولك�س واجن« تغطي م�ضافة 15 األف جمانًا

جودة الهند�شة الأملانية تخف�س من التكلفة الإجمالية للملكية لأ�شحاب فولك�س واجن 

خدمة  لعمالئها  واجن  فولك�س  تقدم  اخلدمة  يف  بالتميز  امل�شتمر  التزامها  من  كجزء 

�شيارات جمانية على امل�شرتيات اجلديدة لل�شنوات الثالث الأوىل اأو مل�شافة 45،000 كلم 

مقطوعة، اأيهما ياأتي اأول. 

وتغطي هذه اخلدمة كافة جمموعة الطرازات، الأمر الذي يتيح لعمالء فولك�س واجن 

اأكرب قدر من راحة البال ف�شال عن انخفا�س التكلفة الإجمالية للملكية وذلك بف�شل جودة 

الهند�شة الأملانية العاملية التي تتحلى بها العالمة. 

يف  المتياز  »يعد  الأو�شط:  ال�شرق  واجن  لفولك�س  العام  املدير  ميلز،  توما�س  وقال 

فرتات  تقدمي  خالل  من  ال�شحيح  الطريق  على  م�شتمرون  ونحن  الدائم  هدفنا  هو  اخلدمة 

وكالء  من  العديد  يقدمها  التي  املعتادة  كلم  الـ5،000  من  بدل  كلم   15،000 من  خدمة 

ال�شيارات الأخرى«.

»مر�ضيد�س بنز« تطلق حملتها الرم�ضانية بعرو�س مميزة
حملتها  بنز  مر�شيد�س-  احلداد  اطلقت 

�شياراتها  من  كبرية  جمموعة  على  الرم�شانية 

وكما  الف�شيل،  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة 

ال�شهر  هذا  ويف  عام  كل  يف  زبائنها  عودت 

من  جمموعة  عن  ال�شركة  اأعلنت  فقد  الف�شيل 

�شيارات  من  كبرية  جمموعة  على  العرو�س 

على  للح�شول  لعمالئها  الفر�شة  توفر  والتي 

عاملية  جتارية  عالمة  كاأ�شهر  ال�شيارات  افخر 

املزايا  هذه  الطالق،  على  مناف�س  لها  لي�س 

من  تاأتي  الرم�شانية  الرتويجية  والعرو�س 

بنز  مر�شيد�س-  احلداد  �شركة  �شعي  منطلق 

على تو�شعة دائرة زبائنها لت�شل اىل كل طبقات 

�شيارة  بنز هي  ان مر�شيد�س  املجتمع، ولتثبت 

العائلة الوىل يف العامل.

جرمي  �شرح  احلملة  هذه  ومبنا�شبة 

بنز  مر�شيد�س  يف   – العام  املدير   – نيوبورت 

بنز  مر�شيد�س  نظرتنا يف  كانت  لطاملا  بالقول، 

�شريحة  لكرب  متوفرة  ال�شيارة  هذه  جنعل  ان 

احلملة  خالل  ومن  البحرين  مملكة  يف  ممكنة 

على  املبارك  رم�شان  �شهر  يف  نطلقها  التي 

جمموعة كبرية من �شياراتنا والتي تبداأ بتوفري 

 C �شيارات  فئة  على  جماين  وتاأمني  ت�شجيل 

 Classic AMG، C  C200 180 Class ،C

 Coupe ،C 350 Coupe، C 250 C ،300

.AMG Coupe 63

 C ولدينا عرو�س خا�شة جدا على �شيارات

Business Edition 200 حيث تبداأ من �شعر 

ا�شافة )يف  مع  فقط  دينارا بحريني   15.995

كول( جمانا.

»بي اإم اآي بنك« ي�ضتقبل الدفعة التا�ضعة من طلبة التدريب ال�ضيفي
امل�شرفية  لالأعمال  البحرينية  املوؤ�ش�شة  بنك،  اي  ام  بي  اأقام 

ال�شخ�شية والتجارية، ام�س برناجماً تعريفياً بعد ماأدبة غداء مع عدد 

من اأع�شاء فريق الإدارة يف فندق �شرياتون البحرين للرتحيب بدفعة 

مكونة من 32 �شاباً بحرينياً، من بينهم 23 طالبة و9 طلبة من طالب 

التدريب ال�شيفي يف كل عام. 

البحرين، كلية  درا�شاتهم يف جامعة  الطلبة حالياً  ويكمل هوؤلء 

البحرين بوليتكنيك، جامعة اإيه اإم اإيه الدولية وجامعة مان�ش�شرت يف 

اململكة املتحدة. 

ي�شتمر  مكثفا  عمليا  تدريبيا  برناجما  املتدربون  يح�شر  �شوف 

للتوجيه  يخ�شعون  و�شوف  البنك  دوائر  خمتلف  يف  �شهرين  ملدة 

والإ�شراف يف خمتلف الأن�شطة، مبا فيها اخلدمات امل�شرفية لالأفراد، 

اأعمال  اخلا�شة،  امل�شرفية  اخلدمات  لل�شركات،  امل�شرفية  اخلدمات 

العامة، وذلك بني  والعالقات  العمليات  القانونية،  ال�شئون  اخلزانة، 

خمتلف اأن�شطة واأعمال البنك. خالل عملية التدريب �شوف يعد برنامج 

تدريبي خا�س بكل متدرب و�شتتم متابعة خطة التدريب ومراجعتها 

ل�شمان ال�شتفادة من هذا الربنامج التدريبي.  


