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»بتلكو« تدشن خدمة 4G LTE موبايل 
انترنت لزبائن خدمة سمسم

البحرين،  الرائدة في مملكة  ] تتابع »بتلكو«، شركة االتصاالت 
  4G LTE 4  وذلك بتدشين خدمةG LTE إطالقها الناجح األخير لخدمة

للخطوط مسبقة الدفع »سمسم«.
التي تتمتع بقائمة طويلة من األوليات، شركة  وتعتبر »بتلكو«، 
االتصاالت األولى التي تقدم خدمة 4G LTE موبايل انترنت لزبائن 

الخدمات مسبقة الدفع.
لالستفادة من خدمة 4G LTE  موبايل برودباند، يجب على الزبائن 
زيارة أي من محالت »بتلكو« لتقديم طلب الخدمة والحصول على 

.)USIM( 4 الخاصة وهيG LTE بطاقة
لخطوط  محدودة  غير  بمكالمات  االستمتاع  للزبائن  يمكن  كما 
»بتلكو« مقابل 4 دنانير فقط شهرّياً عن طريق إرسال رسالة نصية 

مضمونها »AM« إلى 4554 لتفعيل الخدمة.
منى  »بتلكو«،  بشركة  المستهلكين  وحدة  عام  مدير  أكدت  وقد 

تواصل  »بتلكو«  أن  الهاشمي، 
التقنيات  أحــدث  تقديم 

تمتعهم  لضمان  لزبائنها 
بأحدث الخدمات. 

بتلكو  »تدخل  وأضافت 
خالل  من  جديداً  عصراً 
 4G LTE خدمة  تقديم 

مسبقة  الخدمات  لزبائن 
بإمكانهم  الذين سيكون  الدفع 

مسبقة  أرقامهم  استخدام  اآلن 
عبر  اإلنترنت  إلى  للدخول  الدفع 

هواتفهم  باستخدام    4G LTE موبايل  شبكة 
.4G LTE الذكية التي تعمل على تقنية

ابتسام الميل أول موظفة تفوز
بجائزة الرئيس التنفيذي للتميز في »ستاندرد«

في  للتميز  التنفيذي  الرئيس  بجائزة  الفائز  مؤخراً  تشارترد  ستاندرد  بنك  أعلن   [
العام. هذا  من  تموز  يوليو/  لشهر  الخدمة 

مديرة  البحرينية  الموظفة  جت  ُتوِّ المنامة  في  الرئيسي  البنك  مقر  في  أقيم  حفل  وفي   
أفضل  وتقديم  العمل  في  وإخالصها  لتفانيها  الميل،  ابتسام  النقد،  إلدارة  العمليات  وحدة 

الخدمات.
لشهر  الخدمة  في  للتميز  التنفيذي  الرئيس  جائزة  الميل  ابتسام  منح  على  وتعليقاً 
قائاًل:  جّرار  أمين  حّسان  البحرين،  تشارترد  لستاندرد  التنفيذي  الرئيس  ح  صرَّ يوليو، 
موظفة  أول  أنها  وخاصة  بجدارة،  الشهر  لهذا  الجائزة  على  لحصولها  ابتسام  »أهنئ 
البادرة تتعلق بالموظف الذي يتميز بتقديم  العام. فهذه  البنك تفوز بها لهذا  بحرينية في 
يتفانى  عندما  وباألخص  وتصرفاته،  سلوكياته  خالل  من  الزبائن  إلى  الخدمات  أفضل 
الذي يحقق  بالفريق  أهداف إضافية جديدة وليس بالضرورة  ويخلص في عمله لتحقيق 

طويلة. لساعات  يعمل  الذي  بالشخص  أو  الربحية،  من  نسبة  حّسان أمين جّرار أثناء تكريمه ابتسام الميل أكبر 

المجموعة الخامسة والعشرون من »الزينرز« 
تحظى باسترجاع مبلغ فواتيرها

البحرين  زين  بادرت   [
مكافآت  بإعالن  مــجــدداً 
لزبائنها  ومغرية  جديدة 
الموعد  في  الدفع  عند 
باستخدام  وذلك  المحدد 
اإللكترونية  القنوات  إحدى 
يمكنهم  حيث  الشركة  لدى 
استرجاع  بفرصة  الفوز 
شهر  من  الفاتورة  مبلغ 
إلى  إضافة  شهراً،   12 إلى 
القيمة  الجوائز  من  الكثير 
دفع  في  االستمرار  عند 

فواتيرهم في مواعيدها.  
من  العرض  هذا  ويمنح 

زين الزبائن الفائزين فرصة الفوز باسترداد 
السعد،  صاح  مهنى  وهم:  فواتيرهم،  مبلغ 
صادق  الحاجي،  أحمد  فاطمه  جون،  سنجو 
محمد  برفاجي،  كومار  فينود  عبداهلل،  محمد 
محمد  بشير  اندروز،  سنتوش  خان،  زهير 
عبداهلل  البدهيش،  يوسف  أحمد  حسن، 
عبدالرضا محمد، أحمد ابراهيم دشتي، محمد 
جارلز  المرزوق،  أحمد  وليد  موسى،  عبداهلل 
سيفيور، بدرية مجيد حسن، سريكانس الجان، 
محمد  كبريرا،  بركيال  مسطفى،  محمد  جاسم 

عبداهلل  زبيدة  جعفر، 
خادم  محمد  الشيخ، 
ــوادي،  ال لين  حسن، 
أحمد  عبدالرحمن 
سريكيشان  التميمي، 
ــاء  وف كومبالوثو، 
راهــول  حمد،  سليم 
مولهوترا راهول، فرانك  
الكزاندر، بسمه ناصر، 
الصفار،  علي  عباس 
حبيل،  أحمد  كاظم 
فرح  بـــراون،  ديــفــد 
جوجان  محمد،  حسن 
عبدالعال  ــاس،  ــوم ت
مكليفي،  جيريكا  بونلي،  جيوفانا  حبيب، 
ابورويس،  محمد  عباس  العالي،  عقيلة 
محاسن نيقوليتان، حسين عبدالعزيز محمد، 
نبيلة  منشد،  عبدالعزيز  زينب  غلوم،  أحمد 
ابراهيم،  علوي  كمشكس،  مريم  عبدالرحيم، 

رمجندرالل مهندناث. 
عبدالعزيز  زينب  غلوم،  أحمد  فاز  قد  و 
كمشكس،  مريم  عبدالرحيم،  نبيلة  منشد، 
مهندناث  ورمجندرالل  ابراهيم،  علوي 
باسترداد مبلغ فواتيرهم إضافة إلى األجهزة.

شركة مطار البحرين تستقبل
طلبة التدريب العملي من »البوليتكنك«

شركة  استضافت   [
البحرين مجموعة من  مطار 
طلبة وطالبات كلية اإلدارة 
البحرين  بوليتكنك  في 
ــب  ــدري ــدف دعـــم وت ــه ب
الشابة  البحرينية  الكوادر 
متطلبات  واســتــكــمــال 
ــرج.  ــخ ــت ــع ال ــاري ــش م
التدريب  مدة  واستغرقت 
فيها  قام  أشهر،  ثالثة  نحو 
والمتدربات  المتدربون 
خبرات  من  باالستفادة 

تنفيذ  إدارة  في  الموظفين 
وتطوير  االستراتيجية 
هذا  بالشركة،  األعــمــال 
تعزيز  ــى  إل بــاإلضــافــة 
تم  الذي  النظري  الجانب 
اكتسابه في مقاعد الدراسة 
التطبيقي.   العملي  بالجانب 
المبادرة  هــذه  وتأتي 
الشركة  التزام  مع  تماشياً 
تطوير  في  بالمساهمة 
وتعزيز  المحلي  المجتمع 
البحرينية،  الــكــوادر 

مطار  شركة  ترحب  حيث 
بالمتدربين  البحرين 
لهم  ــتــقــدم  ل ــاب  ــب ــش ال
قرب  عن  للتعرف  الفرص 
في  العملية  الحياة  على 
البحرين  ومطار  الشركة 
مطار  شركة  ولدى  الدولي. 
تدريبية  برامج  البحرين 
يتناسب  للمتدربين  خاصة 
إلى  ويهدف  دراساتهم  مع 
جديدة  مهارات  إكسابهم 

لديهم. المعرفة  وإثراء 

طلبة »البوليتكنيك« أثناء زيارتهم شركة مطار البحرين

»فورد فوكس 2013« تحصل على تصنيف 
الخيار األفضل للسالمة الفائقة

طراز  فوكس«  ــورد  »ف حصلت   [
األفضل  الخيار  تصنيف  على   2013
 )+Top Safety Pick( الفائقة  للسالمة 
الطرق  على  للسالمة  التأمين  معهد  من 
كانت واحدة من  )IIHS(، حيث  السريعة 
المعهد  أخضعها  صغيرة  سيارات  ست 
مستويات  أعلى  وسّجلت  لالختبار 

السالمة. 
للسالمة  األفضل  الخيار  فئة  وتعتبر 
ضمن  المندرجة  الفئات  أحدث  الفائقة 
للسالمة  التأمين  معهد  تصنيف 
يجب  حيث  السريعة،  الطرق  على 

هذا  على  الحاصلة  السيارات  في 
التصنيف أن تحقق درجة »جيد« 

أربعة  أدائها ضمن  في 
للتقييم  اختبارات 
هي: التصادم األمامي 

المنتصف،  عــنــد 
الجانبي،  التصادم 
الجانبي  االنقالب 
ومتانة  الدوراني، 
ــرأس  ال مساند 

وأحزمة األمان.
تقييم  وينقسم   
من  كــٍلّ  في  األداء 
االختبارات  هــذه 

إلى أربع درجات هي »جيد« و«مقبول« 
و«ضعيف« و«سيئ«. وعالوة على ذلك، 
درجة  تسّجل  أن  السيارات  على  يجب 
»جيد« أو »مقبول« في اختبار خامس هو 

اختبار التصادم األمامي الجانبي. 
 2013 فوكس  أّن  إلى  هنا  يشار 
االختبارات  في  »جيد«  درجة  سجلت 
في  »مقبول«  ودرجة  األولى،  األربعة 

االختبار الخامس. 
إدارة  مدير  قال  المناسبة،  وبهذه 
شركة  لدى  السيارات  سالمة  مكتب 

»تلتزم  كينير:  للسيارات، ستيف  فورد 
تحافظ  التي  السيارات  بتصميم  فورد 
على سالمة الركاب على أتّم وجه ممكن، 
التي  التقنيات  ابتكار  في  وال نألو جهداً 
الحوادث  تجنب  على  السائقين  تساعد 
المرورية وتحميهم وركاب السيارة في 

حال وقوعها«. 
التنفيذي  المدير  قال  السياق؛  وبهذا 
في فورد الشرق األوسط، الري براين: 
»يتمتع زبائننا براحة البال والطمأنينة 
والمستحقة  الكبيرة  ثقتهم  من  النابعة 
إليهم  نقدم  ونحن  التجارية،  بعالمتنا 
إحدى  تعتبر  التي  فوكس  فورد  اليوم 
ومراعاًة  أماناً  األكثر  السيارات 

لمعايير السالمة«.
»يعكس  وأضـــاف   
قدمه  ــذي  ال التكريم 
للسالمة  التأمين  معهد 
السريعة  الطرق  على 
ــود  ــه ــج ـــم ال ـــَظ ِع
فورد  تبذلها  التي 
أرقى  إدماج  لضمان 
السالمة  خصائص 
الرائدة  والتقنيات 
فئات  مختلف  ضمن 

سياراتها«.

»كورفيت ستينغ راي« السيارة
الرياضية األكثر فاعلية في السوق

ستينغ  كورفيت  سيارة  تأتي   [
استهالك  في  توفيراً  لتقدم   2014 راي 
 100 لكل  لتراً   13.8 بـ  يقدر  الوقود 
ما  السريعة،  الطرقات  على  كيلومتر 
األكثر  الرياضية  السيارة  يجعلها 
توفير  مجال  في  السوق  في  فاعلية 
ألية  يمكن  ال  حيث  الوقود،  استهالك 
 455 تبلغ  قوة  توّلد  أن  أخرى  سيارة 
هذا  تبلغ  توفير  قدرات  ضمن  حصاناً 

الرقم.
المهندس  قال  السياق،  هذا  وفي 
ــادج  ت كــورفــيــت،  ــي  ف التنفيذي 
ستينغ  كورفيت  »تستخدم  جوشتر: 
لتقدم  المتطورة  التكنولوجيا  راي 
األداء  لسيارة  متميزة  مستويات 
األداء  من  المزيد  يوفر  ما  العصري، 

غالون.  لكل  األميال  من  والمزيد 
أن  ــع  ــوق ــت ن

تحتذي الكثير من السيارات الرياضية 
بالمثال الذي وضعته كورفيت«.

توفير  في  القدرات  هذه  وتعكس 
إلى  تعود  والتي  الوقود  استهالك 
المجّهزة  راي  ستينغ  كورفيت  سيارة 
السبع  ذي  اليدوي  الحركة  بناقل 
لتوفير  تقديرات  كلياً،  الجديد  سرعات 
الوقود ضمن نمط التجول )Tour( الذي 
يقدم 8.4 لترات لكل 100 كيلومتر على 
 Eco الطرقات السريعة، والنمط البيئي
والذي  اختياره،  للسائق  يمكن  الذي 
كيلومتر   100 لكل  لترات   7.8 يقدم 
على الطرقات السريعة. ويسمح النمط 
راي  ستينغ  طــراز  في   Eco البيئي 
سبع  من  يدوي  حركة  بناقل  المجّهز 
سرعات، بتشغيل النظام النشط إلدارة 
يوقف  والـــذي  ــود،  ــوق ال
عمل  ـــدوره  ب

على  للحصول  األربعة  األسطوانات 
استهالك  توفير  في  أفضل  مستويات 

الوقود خالل القيادة الهادئة.
ستينغ  كورفيت  إلى  بالنسبة  أما 
أوتوماتيكي  بناقل حركة  المزّودة  راي 
من ست سرعات، فيعمل النظام النشط 
إلدارة الوقود في جميع األنماط، إلى أن 
يقوم السائق بتفعيل نمط نقل الحركة 
يدوياً باستخدام أدوات التحكم المثبتة 
القيادة. وسيتم التحقق من  على عجلة 
الوقود  استهالك  في  التوفير  معدالت 
في كورفيت ستينغ راي المزّودة بناقل 
حركة من ست سرعات في أقرب وقت.

السريعة  الطرق  تصنيفات  وحققت 
 2014 راي  ستينغ  كورفيت  لسيارة 
نسبة  في  المئة  في   11 قدره  ارتفاعاً 
الطراز  مع  بالمقارنة  الوقود  توفير 
فيه  تقدم  األقدم من كورفيت، في حين 
 V8 LT1 بمحرك  الجديدة  السيارة 
حصاناً،   455 لتر   6.2 سعة 
في   6 نسبته  ارتفاع  في 
األقدم  الطراز  عن  المئة 
وتوّلد  كورفيت.  من 
مع  حصاناً   LT1 460
النمط  ثنائي  العادم 

المتوافر.

»ماكدونالدز« تطلق ساندويتش
»حلوم مافن« ضمن وجبات الفطور الصباحية

] أعلنت ماكدونالدز البحرين عن 
مافن«  »حلوم  ساندويتش  إطالقها 
إلى  اإلضافات  أحدث  يعتبر  الذي 
مطاعمها.  في  الفطور  وجبات  قائمة 
قطعة  الساندويتش  ويتضمن 
مشوية من جبنة الحلوم مع صلصة 
المفروم  والخس  األسود  الزيتون 
وشريحة من الطماطم الطازجة، تقدم 

جميعها في قطعة طرية من المافن. 
»حلوم  ساندويتش  ويعكس 
ماكدونالدز  التزام  الجديد  مافن« 
وضرورة  السوق  احتياجات  بتلبية 
وهو  الزبائن،  ــأذواق  ب االهتمام 
متوافر في جميع مطاعم ماكدونالدز 
في البحرين اعتباراً من 24 أغسطس/ 
آب وحتى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 

.2013
مطاعم  إدارة  مجلس  عضو  وقال 
عادل  عبداهلل  البحرين،  ماكدونالدز 
فخرو: »نحن ندرك تماماً أهمية توفير 
للجميع،  مناسبة  صباحية  وجبة 
ساندويتش  بإطالق  قمنا  ولذلك 

البحرين،  في  الجديد  مافن«  »حلوم 
الطابع  ذات  اإلضافات  أحدث  وهو 
ماكدونالدز  لقائمة  التقليدي  العربي 
من  واثقون  ونحن  الفطور،  لوجبات 

نيلها إلعجاب زبائننا«.
وأضاف »وكما هو الحال مع جميع 
عملية  فإن  ماكدونالدز،  وجبات 
منا  تتطلب  الفطور  وجبات  تحضير 
من  الطازجة  المكونات  استخدام 
خالل  من  تصلنا  والتي  المزرعة، 

شبكة من موردينا الموثوقين«.

من جانبه، كشف مدير عام مطاعم 
محمد  أحمد  البحرين،  ماكدونالدز 
تجديد  المجموعة  »نية  عن  جاسر 
القديمة،  »ماكدونالدز«  فروع  كل 
المعارض  شــارع  فرع  بينها  من 
حيث  والمحرق،  وتوبلي  والصخير 
المعارض،  فرعي  تجديد  سيتم 

والمحرق هذا العام«.
فروع  »عدد  أن  جاسر  وأوضح 
 17 نحو  إلى  يصل  »ماكدونالدز« 
الفرع  افتتاح  المزمع  ومن  فرعاً، 

العام  نهاية  خــالل  عشر  الثامن 
توقع  كما  المحرق«،  بنادي  الجاري 
فخرو  شركة  »تفتتح  أن  جاسر 
فروع  ثالثة  أو  فرعين  للمطاعم 
خالل العام المقبل«، مبيناً أن »مواقع 
الفروع سيتم اختيارها طبقاً لألماكن 

التي  األفضل 
خاللها  مـــن 
الوصول  يتم 
زبائن  لمعظم 

»ماكدونالدز«.

»ماكدونالدز« تحتفل مع الصحافيين بإطالق وجبة »حلوم مافن« الصباحية


