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على هام�ش م�ؤمتر الذكاء اال�شطناعي 2019

تكرمي القائم باأعمال مدير اإدارة تقنية املعل�مات بالب�ليتكنك 

ال�صطناعي  الذكاء  م�ؤمتر  هام�س  على 

فندق  يف  م�ؤخرا  اأقيم  الذي   2019

جمل�س  رئي�س  رعاية  حتت  الف�ر�صيزونز 

وبالتعاون  ال�صالح،  �صالح  علي  ال�ص�رى 

 200  The World CIO مع  وال�صراكة 

 AccentInfo Media و�صركة   Summit
التي تتخذ من دولة المارات العربية املتحدة 

مقرا لها، مت تكرمي القائم باأعمال مدير اإدارة 

التقنية  البحرين  بكلية  املعل�مات  تقنية 

بجائزة  ح�صن  علي  البحرين(  )ب�ليتكنك 

Legend CIO، وذلك ملا له من دور اأ�صا�صي 
ال�صطناعي  للذكاء  اأكادميية  اأول  اإن�صاء  يف 

يف املنطقة، بناء على ت�جيهات �صم� ال�صيخ 

خالد بن حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�س 

رئي�س  والريا�صة  لل�صباب  الأعلى  املجل�س 

�صم�ه  ونظرة  البحرينية،  الأوملبية  اللجنة 

ال�صت�صرافية للم�صتقبل، ملا لهذه التكن�ل�جيا 

من دور مهم بامل�صاهمة يف دفع اقت�صاديات 

الدول نح� النم�، كما �صيرت�صح علي ح�صن 

الذي   Award  200  The CIO حل�ص�ر 

املتحدة  العربية  المارات  دولة  يف  �صيقام 

نهاية العام.

وكان تكرمي علي ح�صن من �صمن احتفاء 

امل�ؤمتر باأكرث من 30 �صخ�صية بحرينية يف 

جمال تكن�ل�جيا املعل�مات، ولها اإ�صهامات 

بارزة يف تفعيل الذكاء ال�صطناعي، كما كان 

لرئي�س كلية تقنية املعل�مات يف الب�ليتكنك 

عن  كلمة  جاتزولي��س  كري�صت��س  الدكت�ر 

الذكاء ال�صطناعي وما له من دور حم�ري 

يف جمال عل�م امل�صتقبل. مت ذلك بح�ص�ر كل 

البحرين  لب�ليتكنك  التنفيذي  الرئي�س  من 

الرئي�س  ونائب  زاب�د�صكي،  جيف  الدكت�ر 

التنفيذي ل�ص�ؤون امل�ارد واملعل�مات ال�صيخ 

خط�ة  يف  خليفة،  اآل  عبدالرحمن  بن  علي 

تنم على تقدير الإدارة التنفيذية للدور الذي 

ي�صطلع به م�ظف� الكلية يف حتقيق روؤيتها 

واأهدافها ال�صرتاتيجية املت�افقة مع برنامج 

القت�صادية  البحرين  وروؤية  احلك�مة  عمل 

.2030

زاب�د�صكي  الدكت�ر  هناأ  ذلك،  اإىل 

وال�صيخ علي اآل خليفة، علي ح�صن على هذا 

يف  الكبرية  جه�ده  وعلى  امل�صرف،  الإجناز 

واأهمية  ال�صطناعي  الذكاء  مفه�م  تعزيز 

التي  الفعاليات  امل�صتقبل عرب خمتلف  عل�م 

الأثر  كبري  لها  اإذ  الب�ليتكنك،  ا�صت�صافتها 

درا�صة  يف  الراغبني  الطلبة  ا�صتقطاب  يف 

مثل هذه العل�م التي اأ�صبحت �صمن خطط 

اململكة التنم�ية والتط�يرية.

»ال�شيارات االأوروبية جاك�ار« تك�شف ال�شعر االبتدائي لـ»الند روفر ديفندر 110« 
ت�افر  عن  روفر  لند  الأوروبية جاك�ار  ال�صيارات  �صركة  اأعلنت 

خدمة احلجز امل�صبق لأيق�نة الدفع الرباعي املرتقبة لند روفر ديفندر 

110 اجلديدة كلًيا، وذلك ب�صعر يبداأ من 19.999 دينار بحريني.

اأربعة  مع   )5+2( مقاعد   7  »110 ديفندر  »�صيارة  يف  تت�افر 

اإك�ص�ص�اًرا   170 اإىل  جانب  اإىل  الك�ص�ص�ارات،  من  خمتلفة  باقات 

 »SE«و  »S« اإ�صدار  من  كل  ديفندر  طرازات  ت�صكلية  وت�صم  فردًيا. 

و»HSE« و»First Edition«، بالإ�صافة اإىل اإ�صدار »X« الذي ميثل 

اخلا�صة  مل�صاتهم  اإ�صفاء  العمالء  وبا�صتطاعة  بينها.  الأعلى  الفئة 

�صابقة،  روڤر  لند  �صيارة  اأي  من  تن�ًعا  اأكرث  بطرق  مركباتهم  على 

»امل�صتك�صف«  باقة  هي  الك�ص�ص�ارات،  من  باقات  اأربع  بت�فر  وذلك 

�صيارة  متنح  منها  واحدة  وكل  و»املدينة«،  و»الريف«  و»املغامر« 

 »First Edition« طرازات  و�صت�صم  ومتميًزا.  فريًدا  طابًعا  ديفندر 

العام  خالل  متاحة  �صتك�ن  التي  الفريدة  املزايا  من  عددا  احل�صرية 

الأول من الإنتاج.

ربيع  يف  اجلديدة  ديفندر  ل�صيارة  الر�صمي  الإطالق  قرب  ومع 

عام 2020، يتيح الك�صف عن ال�صعر البتدائي لإ�صدار ديفندر 110 

للعمالء مبا�صرة الرتتيبات املالية الالزمة ل�صتكمال اجراءات احلجز 

امل�صبق لهذا الطراز ال�صتثنائي.

وبهذه املنا�صبة، �صرح �صتيفن لي املدير العام ل�صركة ال�صيارات 

الأوروبية جاك�ار لند روفر قائالً: »تزامًنا مع الهتمام العاملي الكبري 

عن  الإعالن  جًدا  ي�صعدنا  اجلديدة،  ديفندر  �صيارة  ح�ل  واملتزايد 

للعمالء  �صتت�افر  اإذ   ،110 ديفندر  لفئة  املخ�ص�س  البتدائي  ال�صعر 

الإطالق  بعد  وذلك  بحريني،  دينار   19.999 من  تبداأ  بقيمة  الكرام 

حر�صنا  الإعالن  هذا  ويعك�س  املقبل.  العام  ربيع  املرتقب  الر�صمي 

الدائم على اإبقاء جميع عمالئنا الكرام يف مملكة البحرين على اطالع 

كاٍف يتيح لهم اقتناء هذه ال�صيارة يف اأقرب فر�صة ممكنة.

»امتياز« تدع� زبائنها اإىل الت�شجيل لل�شحب الكبري 2019

البطاقة   – امتياز  ا�صتعدادات  اإط��ار  يف 

الإئتمانية الرائدة يف مملكة البحرين – لل�صحب 

ال�صركة عن  ال�صن�ي لعام 2019، تعلن  الكبري 

دخ�ل  يف  الراغبني  للزبائن  الت�صجيل  باب  فتح 

�صيارة   14 على  لل�صحب  �صيقام  الذي  ال�صحب 

مميزة من طرازي )جي اإي �صي( و)هافال(.

التا�صع  الكبري  ال�صحب  مهرجان  ويعقد   

ي�مني،  م��دى  على  امتياز  بطاقات  حلاملي 

ن�فمرب  و30   29 امل�افق  وال�صبت  اجلمعة 

للمعار�س  الدويل  البحرين  مركز  يف   2019

وامل�ؤمترات يف متام ال�صاعة الثالثة والن�صف.

وبهذه املنا�صبة، �صرح ر�ص�ل العايل مدير 

بطاقات الئتمان باأن ال�صركة ت�صعد باإقامة هذه 

على  لعمالئها  منها  تقديًرا  ال�صن�ية  الفعالية 

اختيارهم لبطاقات امتياز الئتمانية، والحتفاء 

ودعا  متن�ع.  عائلي  مهرجان  �صمن  بعمالئها 

الت�صجيل  اإىل  البطاقة  حاملي  جميع  ر�ص�ل 

للتاأهل لل�صحب الكبري واحل�ص�ل على فر�صة 

الف�ز ب�احدة من ال�صيارات اجلديدة املميزة.

ملهرجان  الت�صجيل  ب��اب  فتح  مت  وق��د 

من  امتياز  عمالء  جلميع  الكبري  ال�صحب 

امل�قع  يف  امل�ج�دة  الت�صجيل  �صفحة  خالل 

الن�صتغرام  وح�صاب  لل�صركة،  الإلكرتوين 

IMTIAZCARD@ وتطبيق اله�اتف الذكية، 
ال�صحب  اأثناء  الفائز  ت�اجد  ي�صرتط  باأنه  علما 

للح�ص�ل على اجلائزة، وللمزيد من املعل�مات 

اأو ال�صتف�صار الت�صال على 80008000.

اإجناز العرب تت�ج فريق الفزعة من 

البحرين كفائزين برواد االأعمال ال�شباب

حتت رعاية اأ�صعد بن طارق بن تيم�ر اآل �صعيد - نائب 

واملمثل  الدولية  وال�ص�ؤون  للعالقات  ال�زراء  جمل�س  رئي�س 

العرب م�صابقتها  اإجناز  ال�صلطان - اختتمت  اخلا�س جلاللة 

م�صاركة  �صهدت  التي  الأعمال  لريادة  الثالثة ع�صرة  ال�صن�ية 

اأكرث من 80 طالًبا من خمتلف اأنحاء منطقة ال�صرق الأو�صط 

العام«  »�صركة  ج�ائز  على  تناف�ص�ا  ممن  اأفريقيا  و�صمال 

و»منتج العام« و»التاأثري الجتماعي«.

يف  الإقليمي  املكتب   – العرب  اإجن��از  م�ؤ�ص�صة  وكانت 

اأت�صيفمنت  اأفريقيا مل�ؤ�ص�صة ج�ني�ر  الأو�صط و�صمال  ال�صرق 

وورلدوايد – قد ا�صت�صافت اأكرث من 500 �صخ�س من بينهم 

العامة  وال�صخ�صيات  وال�صفراء  احلك�ميني  امل�ص�ؤولني  كبار 

العام  امل�قرة، يف حفل ت�زيع اجل�ائز. وجاءت م�صابقة هذا 

تت�يجا جله�د 19 فريًقا من ُعمان، والإمارات العربية املتحدة، 

والبحرين، واجلزائر، والك�يت، واململكة العربية ال�صع�دية، 

ولبنان، وم�صر، وت�ن�س، وفل�صطني، وقطر، واليمن.

مل�ؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  العقرباوي،  عاكف  عقب  وقد 

اإجناز العرب بق�له: »يعترب ال�صرق الأو�صط م�طنا حل�صد من 

الذين  الأعمال،  ريادة  جمال  يف  املتحم�صني  امل�اهب  اأ�صحاب 

يبذل�ن ق�صارى جهدهم ليك�ن�ا قادة الغد. وتقدم م�صابقتنا 

ال�صن�ية من�صة لل�صباب العرب الطم�حني لكت�صاب املهارات 

ال�صرورية يف جمال الأعمال والقيادة«. 

قالت  »الفزعة«،  البحريني  الفريق  ف�ز  على  وتعليقا 

اجناز  مل�ؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  �صرواين،  هناء  الأ�صتاذة 

البحرين: »ي�صرفنا اأن منثل مملكة البحرين يف م�صابقة رواد 

نتيجة  ه�  البحريني  الفريق  ف�ز  ال�صن�ية.  ال�صباب  الأعمال 

الأداء املتميز والبتكار لدى طالبنا واإرادتهم لل��ص�ل اإىل اآفاق 

البتكار  يف  ال�صتثمار  البحرين(  )اإجناز  �صت�ا�صل  جديدة. 

لإعداد ال�صباب البحريني لعامل الأعمال«.

ر�سول العايل


