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مدير عام وحدة الخدمات التجارية في «بتلكو» والرئيس التنفيذي باإلنابة لـ «بوليتكنك» يوقعان االتفاقية

«بتلكو» توفر حلول اتصاالت وتقنية
المعلومات لكلية «بوليتكنك»
[ وقعت «بتلكو» اتفاقاً مع كلية البحرين
«بوليتكنك» ،إحدى المؤسسات التعليمية
المهمة ،لتوفير حلول اتصاالت سريعة
وآمنة ،وذلك لتلبية احتياجات الكلية.
وتم توقيع االتفاق من قبل كل من مدير
عام وح��دة الخدمات التجارية بشركة
«بتلكو» عادل الديلمي ،والرئيس التنفيذي
باإلنابة لكلية البحرين «بوليتكنك» محمد
العسيري ،بحرم الكلية.
تتضمن االتفاقية حلوالً تتعلق بخدمات
البيانات والشبكات والتطبيقات التي لها
الصلة بدعم أه��داف بوليتكنك البحرين
التعليمية ،والتي ستمكّنها لالنتقال إلى
الجيل المقبل من خالل هذه الحلول الفعالة.
وع ّبر الديلمي عن سعادته لتوقيع
هذا االتفاق مع الكلية ،وقال« :تعتبر هذه
واحدة من بين الكثير من االتفاقات التي

سنوقعها هذا العام لتعزيز التعليم في
البحرين .سنواصل استثماراتنا في تمكين
المزيد من الجامعات لضمان حصول طلبة
البحرين على أفضل خدمات االتصاالت.
نحن سعداء لتوفير حلول حديثة لتقنية
اتصاالت المعلومات لتلبية متطلبات الكلية
المتطورة».
من جانبه ،قال محمد العسيريـ ،إن قرار
الشراكة مع «بتلكو» كان استراتيجياً
بالنسبة للبوليتكنك باعتبار أن الهدف
االستراتيجي لكال المؤسستين هو تطوير
وبناء موارد البحرين البشرية؛ خصوصاً
الطلبة الذين تهدف البوليتكنك لتخريجهم
بمهارات تلبي احتياجات سوق العمل ،األمر
الذي يتفق مع برنامج عمل الحكومة -2011
 ،2014ويسهم في تحقيق رؤية البحرين
.2030

«ديري كوين البحرين» تفوز
بعدة جوائز في مؤتمر عالمي في هاواي
[ فاز  4من مطاعم «ديري كوين
البحرين» ،بعدة جوائز في المؤتمر
الذي عقدته مؤسسة ديري كوين
العالمية والذي أقيم في هاواي لما
حققوه من نجاح ونمو في المبيعات
أكثر من  15في المئة ،كما فازت 3
من مطاعم «ديري كوين البحرين»
بجائزة الشهادة الفضية لما حققوه
من نجاح ونمو في المبيعات من 10
في المئة إلى  15في المئة مقارنة
بالعام الماضي.
وح��ص��ل مطعم دي���ري كوين
السلمانية على جائزة نخبة التاج
الذهبي لما حققه من مبيعات وصلت
إلى  1.5مليون دوالر في السنة.
وتقديرا ً من مالكي حق االمتياز
وهيئات االمتياز الذين دعموا مهمة
ورؤية وقيم «ديري كوين» .فازت
مجموعة جواد لألعمال التجارية
بجائزة الملعقة الذهبية نتيجة
ارتقائها إلى مستوى معايير مؤسسة
«ديري كوين» العالمية .وانتهزت
مجموعة جواد لألعمال التجارية
الفرصة وقدمت الشكر لزبائنها الذين
ساهموا وحققوا لديري كوين البحرين
الفوز بهذه الجوائز في المؤتمر الدولي

لمؤسسة «ديري كوين» العالمية.
وذكرت المجموعة «نحن نتطلع
إلى استمرار دعمهم لنا في عام 2014
وفي السنوات المقبلة».
وتقوم المجموعة بتشغيل 11
موقعاً ،إذ يعتبر «ديري كوين» واحدا ً
من سالسل مطاعم الخدمة السريعة

األكثر شعبية في البحرين .وأول
مطعم لديري كوين في المنطقة،
هو «ديري كوين» السلمانية ،وهذا
الفرع يحصل بصفة مستمرة على
أعلى الجوائز لما يحققه من مبيعات
على مستوى العالم وفقاً لمعايير
مؤسسة «ديري كوين» العالمية.

كما تحتل البحرين بشكل دائم أحد
المراكز الخمسة األولى وفقاً لمعايير
مؤسسة «ديري كوين» العالمية.
إذ يتمبز «دي��ري كوين» بأنواع
البليزرد المتنوعة والمثلجات وأنواع
اآليسكريم األسطورية باإلضافة إلى
المشويات وأنواع البرغر.

موظفو المؤيد للسيارات في البرنامج التدريبي على أحدث سيارات «فورد»

كليا
«المؤيد للسيارات» ...وسيارة «أكوسبورت» الجديدة ً

[ استضافت شركة المؤيد
للسيارات برنامجاً تدريبياً ليوم
كامل على أح��دث سيارات فورد
«أكوسبورت  ،»2014استهدف جميع
المسئولين التنفيذيين في المبيعات
وقطع الغيار ومستشاريي الخدمة
والمدراء.

موظفو شركة إبراهيم خليل كانو في لقطة تذكارية مع الطاقم الطبي في وحدة عبداهلل خليل كانو

(من اليسار) جون غينور ،علي المنصور ،كريم جواد ،جون شامبين

وكان الهدف الرئيسي من هذا
التدريب هو تزويد كل فرد في
فورد بنقاط البيع والسمات الفريدة
والرئيسية للسيارة ،والتي تميزها
عن غيرها من السيارات المنافسة.
وذكر مدير التدريب والتطوير لدى
مجموعة شركات يوسف خليل المؤيد

وأوالده ،فيصل العصفور «إننا نهدف
إلى تزويد موظفينا بأحدث المعارف
على المنتج حتى يمكّنهم ذلك من
التعامل مع استفسارات العمالء
بطريقة مهنية محترفة وتقديم
االستشارة المطلوبة».
وف��ي نهاية البرنامج ،شكر

العصفور ومدير عام شركة المؤيد
للسيارات سانديب مأثور ،جميع
العاملين على حضورهم واهتمامهم
بالتفاصيل أثناء التدريب ،وتمنّيا لهم
كل التوفيق في تقديم سيارة «فورد
أكوسبورت» كخيار قوي للعمالء
المحتملين.

ليلى علوي تصل البحرين

موظفو شركة إبراهيم خليل كانو
في زيارة إنسانية ألطفال مرضى السرطان
[ بمناسبة ال��ي��وم
العالمي للسرطان الموافق
( 4فبراير /شباط الجاري)،
قام موظفو شركة إبراهيم
خليل كانو بزيارة إنسانية
إل��ى قسم أطفال مرضى
السرطان في مستشفى
السلمانية ،بالتعاون مع
جمعية البحرين لمكافحة
ال��س��رط��ان ،ح��ي��ث ق��ام
الموظفون باالطمئنان على
صحة األط��ف��ال وتوزيع
ال��ه��داي��ا لهم ولألهالي
المتواجدين في القسم،
والذين ع ّبروا عن فرحتهم
بهذه اللفتة الكريمة.
وكان في االستقبال كل من
مريم من جمعية البحرين
لمكافحة السرطان والطاقم

الطبي من وح��دة عبداهلل
خليل كانو لعالج أورام
األطفال ،حيث أشادت مريم
بدور المجتمع والمؤسسات
في الدعم المعنوي والمادي
والتواصل اإلنساني مع
مرضى السرطان إلعطائهم
بصيصاً من األمل.
وق��ال مدير التسويق
واالت��ص��االت ف��ي شركة
إبراهيم خليل كانو ،زيد
حامد« :تهدف هذه المبادرة
إلى تخفيف معاناة األطفال
المرضى ،وخاصة المصابين
بأمراض السرطان وتقديم
ال��دع��م النفسي لهم».
وأضاف «تأتي هذه الزيارة
بتوجيهات من اإلدارة العليا
للشركة لدعم المبادرات

اإلنسانية ،وألن الشركة
على وعي بأن النجاح ليس
مادياً فقط ،فإنها كانت وال
ت��زال تتحمل مسئوليتها
المجتمعية لتساهم في
إنجاح المجتمع ككل وزيادة
الرفاه ألف��راده بما يؤدي
في النهاية لرفعة البحرين
وارتفاع مكانتها بين دول
العالم».
في الختام ،قام ممثلو
ال��ش��رك��ة ب��أخ��ذ ص��ورة
تذكارية مع الطاقم الطبي
في وح��دة عبداهلل خليل
كانو لعالج أورام األطفال،
كما تمنّوا لألطفال الشفاء
العاجل وأن يتمكّنوا من
رؤيتهم في كامل الصحة
بعد انتهاء مرحلة العالج.

وصلت مساء أمس إلى مملكة البحرين الفنانة المصرية الكبيرة ليلى علوي ،التي حضرت كضيفة شرف لالفتتاح الرسمي
مساء.
لبوتيك سواروفسكي بمجمع السيف والذي سيفتتح في ثوبه الجديد اليوم الساعة السادسة
ً

افتتاح أسواق ميدوى بمنطقة الزالق
§الزالق  -عباس سلمان

وزير الصناعة يرعى افتتاح ميدوي الزالق

[ افتتح وزير الصناعة والتجارة
حسن فخرو ،أمس االثنين ( 3فبراير/
شباط  )2013فرعاً جديدا ً ألسواق
مدوي ( )Midwayالمملوكة إلى شركة
راشد على األمين وأوالده ،وهو الفرع
العاشر الذي يتم افتتاحه في مناطق
مختلفة من المملكة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة على
األمين إن فرعاً آخر لألسواق سيتم
افتتاحه منتصف شهر فبراير العام

 .2014وأبلغ األمين الصحافيين على
هامش افتتاح فرع الزالق «نحن نفكر
في مشاريع أخرى؛ إذ سيتم افتتاح فرع
في مج َّمع مودا مول؛ األمر الذي سيرفع
عدد الفروع إلى  11فرعاً .لدينا العديد
من المشاريع من ضمنها االستثمار في
قطاع النفط؛ إذ إننا نتفاوض مع شركة
نفط للعمل في البحرين».
وردا ً على س��ؤال أف��اد األمين أن
مجموع استثمارات شركته تبلغ 100
مليون دينار «إذ لدي محفظة أسهم
ضخمة ،وأملك استثمارات في الخارج.

استثمر في دبي واستثمر في البحرين؛
إذ يتم استثمار األسهم في البحرين في
حين يتم المضاربة باألسهم المملوكة
في دبي .المحفظة تبلغ نحو  4ماليين
دينار».
وأبلغ صاحب األعمال خالد األمين
«الوسط» أن افتتاح فرع الزالق «يمثل
لنا سلسلة من قصص النجاح لشركة
مدوي التي هي اليوم متواجدة في
عشرة محالت مختلفة من المملكة
لخدمة المواطنين والمقيمين وتقدم
لهم الخدمات بأسعار مرضية».

