
البحرين لالت�صاالت  ح�صدت �صركة  زين 

 2014 االإلكرتونية  للحكومة  التميز  جائزة 

وذلك عن اأف�صل تطبيق للو�صائط الذكية خالل 

فندق  يف  اأقيم  الذي  ال�صابع  ال�صنوي  احلفل 

ومنتجع الريتز كارلتون.

الإدارة  التطبيق  البحرين  زين  اأطلقت  قد 

اخلدمات الذاتية العام املا�صي، ويعد االأول من 

من  العديد  التطبيق  يوفر  اإذ  اململكة  نوعه يف 

اإمكانية  امليزات التي يحتاجها العمالء، ومنها 

اإدارة جميع احل�صابات ب�صهولة تامة واالطالع 

خدمات  يف  باال�صرتاك  والقيام  الفواتري  على 

اإىل اال�صتفادة من جمموعة  جديدة وباال�صافة 

وامل�صاعدة  امل�صافة  القيمة  ذات  اخلدمات  من 

الذاتية.

البحرين  زين  عام  مدير  قال  جانبه  من 

على  ال�صركة  »حتر�ص  العابدين:  زين  حممد 

تعزيز قطاع االت�صاالت يف مملكة البحرين من 

اثراء  على  تركز  مبتكرة  تطوير خدمات  خالل 

حياة العمالء ف�صالً عن التزام ال�صركة بتقدمي 

احتياجات  مع  تتالءم  التي  اخلدمات  اأف�صل 

العمالء«. 

على  البحرين  زين  ح�صول  »ان  واأ�صاف: 

باأن  تتويجا جلهودنا  اليوم يعد  هذه اجلائزة 

اململكة،  يف  الرائدة  االت�صاالت  �صركة  نكون 

معربا عن �صكره وامتنانه على هذا التكرمي من 

ال�صدد،  هذا  ويف  االلكرتونية.  احلكومة  قبل 

لفريق  واالمتنان  ال�صكر  بجزيل  اي�صاً  اأتقدم 

تفانيهم  على  البحرين  زين  �صركة  يف  العمل 

واأخال�صهم يف العمل الدوؤوب واجلاد«. 

مت  اأنه  اإىل  االإ�صارة  جتدر  اآخر  جانب  من 

االإلكرتونية  للحكومة  التميز  جائزة  تد�صني 

الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  رعاية  حتت 

املعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة  ورئي�ص 

بن  حممد  ال�صيخ  والتكنولوجيا  واالت�صاالت 

مبارك اآل خليفة كمن�صة ا�صرتاتيجية للحكومة 

الرائدة  املبادرات  وعر�ص  ملكافاأة  االإلكرتونية 

يف  واالت�صاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف 

اململكة.
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مونديليز ت�صنع مليار منتج يف من�صاأة ت�صنيع الأجبان وع�صري تاجن بالبحرين

650 األف منتج يومياً  طاقة املن�شاأة التي بنيت عام 2007
املتخ�ص�صة  ال�صركة  اإنرتنا�صيونال،  مونديليز  اأعلنت 

عاملياً يف �صناعة الوجبات اخلفيفة، مبا يف ذلك ب�صكويت 

بـ  �صابقاً  معروفة  وكانت  كادبوري  و�صوكوالتة  اأوريو 

املنتج رقم »مليار« داخل م�صنعها  »كرفت«، عن ت�صنيع 

مت  والــذي  البحرين،  مملكة  يف  وامل�صروبات  لالأجبان 

افتتاحه عام 2007. 

يف  املنا�صبة  بهذه  خا�صاً  احتفاالً  ال�صركة  ونظمت 

مبدينة  لال�صتثمار  العاملية  البحرين  مبنطقة  م�صنعها 

ال�صناعة  وزيــر  وح�صور  برعاية  ال�صناعية  �صلمان 

فخرو،  ح�صن  الدكتور  البحرين  مملكة  يف  والتجارة 

مملكة  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  �صفري  بح�صور 

البحرين توما�ص كراج�صكي، وفي�صال تيكو نائب الرئي�ص 

وتريي  موندليز  ب�صركة  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  ومدير 

االأعمال  رجال  من  وعدد  البحرين  م�صنع  مدير  دينتون، 

وامل�صتثمرين وامل�صئولني بوزارة ال�صناعة والتجارة. 

وزير  هناأ  املنا�صبة  بهذه  األقاها  التي  الكلمة  ويف 

االإجناز  هذا  لها  وبــارك  ال�صركة  والتجارة  ال�صناعة 

�صركة  اأول  كانت  موندليز  �صركة  ان  واأ�صاف  املتميز، 

البحرين  تد�صني منطقة  الإن�صاء م�صنع عند  اتفاقية  توقع 

الوقت  ذلك  ومنذ  �صنوات،   8 قبل  لال�صتثمار  العاملية 

وحتديداً يف �صهر يولية 2006 عند االإعالن عن امل�صروع  

بل  عليه فح�صب،  متفق  ما هو  بتحقيق  ال�صركة  تكتف  مل 

بعدة  واملتعلقة  متوقع  هو  ما  من  املزيد  ال�صركة  حققت 

اأمور ومنها: 

• اجلدول الزمني الإقامة امل�صروع
• اإجمايل اال�صتثمارات امل�صتهدفة

• اأهداف التوظيف 
• اأهداف توظيف البحرينيني 

واأ�صار اأن ال�صركة تعد اأول �صركة يف منطقة البحرين 

التي  ال�صناعية  �صلمان  مبدينة  لال�صتثمار  العاملية 

اعتزازه  عن  معربا  مل�صنعها.  التو�صعة  اأعمال  من  تنتهى 

والذي  البحرين  مملكة  اأر�ص  على  ال�صركة  هذه  لتواجد 

يدل على الثقة امل�صتمرة مبملكة البحرين كموقع لالإقامة 

واال�صتثمار.    

ال�صركة حققت �صمعة متميزة يف  اأن  الوزير  واأ�صاف 

البحرين  الدويل وتواجدها يف  النطاق  االأعمال على  عامل 

له تاأثري قوي واإيجابي يف عملية اتخاذ القرار لدى العديد 

من مملكة  تتخذ  اأن  اختارت  التي  االأجنبية  ال�صركات  من 

 103 هناك  االآن  اإىل  اأنه  موؤكدا  الأعمالها.  مقر  البحرين 

مليار دوالر، وهي  با�صتثمار 1.8  التزامها  اأبدت  �صركات 

�صركات قادرة على توفري اأكرث من 10،000 وظيفة عند 

هذه  ن�صف  من  واأكرث  الكامل.  االإنتاج  ملرحلة  الو�صول 

رئي�صية  مقار  ومتتلك  البحرين  خارج  من  هي  ال�صركات 

االأمريكية  املتحدة  والواليات  املانيا  منها  عديدة  دول  يف 

وبريطانيا وفرن�صا والهند و�صنغافورة وال�صني واليابان 

واململكة العربية ال�صعودية. ومتثل تلك ال�صركات االأجنبية 

اإىل  ت�صل  التي  اال�صتثمارات  جمموع  من   %80 من  اأكرث 

1.8 مليار دوالر اأمريكي. و58 من هذه امل�صاريع اجلديدة 

دخلت يف مرحلة الت�صغيل ووفرت فر�ص عمل لـ 3500 

�صخ�ص، وتعترب »موندليز« من اأف�صل 10 �صركات، حيث 

منطقة  يف  اأمريكي  دوالر  مليار   1.1 االآن  اإىل  ا�صتثمرت 

العاملية لال�صتثمار.  البحرين 

ولفت الوزير اإىل اإن ما مت اإجنازه يف منطقة البحرين 

العاملية لال�صتثمار مل يكن من املمكن القيام به دون دعم 

والتزام العديد من اجلهات احلكومية ومقدمي اخلدمات، 

امل�صاهمة  اجلهات  هذه  تبديه  الذي  بالتعاون  م�صيدا 

باإجراء  االقت�صادي، معربا عن �صعادته  والداعمة للقطاع 

اأن�صطة  لتطوير  »موندليز«  مع  املناق�صات  من  املزيد 

املرقرتني  البحرين  وحكومة  قيادة  دعم  موؤكدا  جديدة، 

التي  والعاملية  االإقليمية  وامل�صاريع  اال�صتثمارات  لكافة 

تتخذ من البحرين مركزا الأعمالها يف املنطقة. 

حجم  ت�صاعف  الذي  امل�صنع  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

دوالر  مليون   75 اإىل  اإن�صائه  منذ  فيه  االأويل  اال�صتثمار 

تاجن  ع�صري  م�صحوق  منتجات  اأول  اأنتج  قد  االأقل،  على 

يف �صهر نوفمرب 2007، واأول منتج من جبنة كرافت يف 

دي�صمرب من العام نف�صه.

األف   650 اإىل  للم�صنع  االإنتاجية  الطاقة  وت�صل 

وحدة من االأجبان وم�صاحيق ع�صري تاجن يومياً، وي�صم 

250 عامالً مدرباً من املحتمل زيادة عددهم يف امل�صتقبل 

القريب. وي�صارك امل�صنع الذي ي�صدر منتجاته اإىل جميع 

اأنحاء منطقة ال�صرق االأو�صط واأفريقيا، بنحو 50 مليون 

االأجور  خالل  من  البحريني  االقت�صاد  يف  �صنوياً  دوالر 

واملواد اخلام ولوازم تغليف املنتجات، وعمليات ال�صحن 

والتوزيع.

اإجمايل القوى العاملة  وي�صكل البحرينيون 27% من 

بن�صبة  عددهم  لزيادة  االإدارة  تخطط  فيما  امل�صنع،  يف 

35% على مدى العامني املقبلني.

ومدير  الرئي�ص  نائب  تيكو،  في�صال  قال  جهته،  من 

مدى  على  »قمنا  مونديليز:  يف  االأو�صط  ال�صرق  منطقة 

جودة  ذات  منتجات  بت�صدير  املا�صية  ال�صبعة  االأعوام 

عالية اإىل 20 دولة حول العامل من م�صنعنا يف البحرين. 

وكاأكرب �صركة عاملياً يف جمال ت�صنيع الوجبات اخلفيفة، 

وانطالقاً من تاريخنا الذي ميتد اإىل 100 عام يف منطقة 

يف  الهام  االإجنــاز  هذ  حتقيق  ي�صرنا  االأو�صط،  ال�صرق 

االقت�صاد  يف  بامل�صاهمة  اال�صتمرار  وي�صعدنا  البحرين 

الوطني ململكة البحرين«.

التي  ال�صركات  اأوىل  اإنرتنا�صيونال  مونديليز  وكانت 

لال�صتثمار  العاملية  البحرين  منطقة  يف  اأعمالها  بداأت 

االأ�صهر  مدى  وعلى  ال�صناعية  �صلمان  مبدينة   )BIIP(

لت�صنيع  حديثة  معدات  اإ�صافة  متت  املا�صية،  الـ12 

من  اأو�صع  ت�صكيلة  تقدمي  من  ال�صركة  مكنت  االأجبان 

املنتجات. ومع ارتفاع الطلب على منتجات ال�صركة، تعمل 

مونديليز على اإ�صافة خطني جديدين لالإنتاج يف امل�صنع 

واالآخر  االأجبان  الإنتاج  اأحدهما  املقبلني،  العامني  خالل 

اأعمال  تتو�صع  اأن  املوؤمل  ومن  امل�صروبات،  مل�صاحيق 

ال�صركات  االإدارة واالإنتاج لت�صبح من كربى  ال�صركة يف 

يف احلجم ويف اال�صتثمار.

�صيقام املعر�ض يف 27 لغاية 30 من �صهر اأبريل

ديار املحرق ت�شارك يف معر�ض الريا�ض للعقارات والإ�شكان
�صركات  اأكرب  اإحدى  املحرق،  ديار  اأعلنت 

عن  البحرين  مملكة  يف  العقاري  التطوير 

للعقارات  الريا�ص  معر�ص  يف  م�صاركتها 

)ري�صتاتك�ص(  العمراين  والتطوير  واالإ�صكان 

العربية  باململكة  الريا�ص  يف  �صيعقد  والذي 

ال�صعودية.  

اأيام   4 �صي�صتمر  الذي  املعر�ص  و�صيقام 

اأبريل  �صهر  من  و30  و29  و28   27 يف 

للموؤمترات  الــدويل  الريا�ص  مبركز   2014

املعر�ص  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير  واملعار�ص 

يعد من اأكرب الفعاليات ذات العالقة يف جمال 

التطوير العقاري التي تعقد يف اململكة العربية 

ال�صعودية �صنوياً.

فيها  ت�صارك  التي  االوىل  املرة  هي  وهذه 

ديار املحرق يف معر�ص ري�صتاتك�ص، وتعترب 

البحرين،  االأ�صا�صيني من مملكة  امل�صاركني  من 

م�صاحته 120  تبلغ  جناحاً  ت�صغل  انها  حيث 

مرتا مربعا. 

الرئي�صي  للمخطط  وي�صمل اجلناح عر�صاً 

م�صروعاتها  تطورات  واخــر  املحرق  لديار 

بيع  انطالق  بــدء  ذلــك  وي�صمل  العمرانية، 

الق�صائم ال�صكنية والتجارية وامل�صروعات ذات 

وارا�صي  التنني  كمدينة  بامل�صتثمرين  ال�صلة 

ال�صناعات اخلفيفة والتخزين. 

ماهر  الدكتور  �صرح  املنا�صبة  هذه  ويف 

ال�صاعر الرئي�ص التنفيذي ل�صركة ديار املحرق 

قائالً: »تعد هذه الفر�صة مثالية ال�صتعرا�ص ما 

جمل�ص  دول  يف  الأ�صقائها  املحرق  ديار  تقدمه 

التعاون اخلليجي. 

اأكرب  من  يعد  ري�صتاتك�ص  معر�ص  فاإن 

فر�صة  يقدم  انــه  حيث  الهامة،  املعار�ص 

الفعالة  وامل�صاركة  االأمثل  للتواجد  �صانحة 

التطوير  التي تعمل يف جمال  ال�صركات  لكافة 

يف  املحرق  ديار  م�صاركة  وت�صهم  العقاري. 

اأعداد  مع  التفاعل  على  ري�صتاتك�ص  معر�ص 

العقاريني  واملطورين  امل�صتثمرين  من  كبرية 

وامل�صممني واخلرباء اال�صت�صاريني واملهند�صني 

املعماريني واملوؤ�ص�صات االإقليمية التي تعمل يف 

جمال اال�صتثمار والتطوير العقاري«.

الرئي�صي وراء  ال�صبب  »اإن  قائالً:  واأ�صاف 

م�صاركتنا يف هذا املعر�ص هو جذب امل�صتثمرين 

دول  وباقي  ال�صعودية  العربية  اململكة  من 

اأن  املعروف  فمن  اخلليجي.  التعاون  جمل�ص 

ال�صخ�صيات  من  الكثري  يرتاده  ري�صتاك�ص 

اإىل  املعر�ص  ويهدف  الــبــارزة  ال�صناعية 

اال�صتمراريف  دفع عجلة منو التطوير العقاري 

واعدة  ا�صتثمارية  فر�ص  توفري  خالل  من 

وا�صتعرا�ص املنتجات االبتكارية باالإ�صافة اإىل 

الرتكيز على روؤى التنمية امل�صتدامة«.

رجل اأعمال بحريني يوفر الفر�ض للطالب

احتاد الغرف ي�شارك مبعر�ض البحرين للتدريب

بوليتكنك  جامعة  مــع  بالتعاون 

اإيفنت�ص  )برن�ص  �صركة  قدمت  البحرين، 

طالب  من  لع�صرة  فر�صة  منيجمنت�ص( 

التخرجي  مب�صروعهم  للقيام  اجلامعة 

تت�صمن  متعددة  جماالت  يف  ال�صركة  يف 

املحا�صبة، اإدارة االإعمال والت�صويق.

القعود  خالد  ال�صركة  مالك  علق  وقد 

على املو�صوع قائال: »اإن الطلبة ي�صاركون 

لل�صركة  اجلارية  امل�صاريع  مع  بالتعامل 

تقدمي  اإىل  باالإ�صافة  عليها  والتدقيق 

وتعترب  امل�صاريع.  هذه  ب�صاأن  تو�صياتهم 

برامج  يف  فعاال  مندوبا  نف�صها  ال�صركة 

بــادرت  انها  حيث  ال�صبابية،  التطوير 

علمها  فور  امل�صروع  هذا  قبول  اإىل  ب�صرعة 

باملو�صوع«. 

على  املعينة  باملهام  يتعلق  فيما  اأما 

الطالب فهي ترتاوح بني تقدمي اأوراق بحثية 

فريدة من نوعها على م�صتوى دول جمل�ص 

التعاون، مرورا بالقيام على تدقيق العالمة 

لل�صركة وحتى مراجعة وتنظيم  التجارية 

الن�صاطات يف جميع اأق�صام ال�صركة. وتقوم 

ال�صركة بالتعامل مع الطالب كم�صت�صارين 

مهنية  بيئة  توفري  اأجل  من  متخ�ص�صني 

حقيقية.

جمل�ص  دول  غــرف  ــاد  احت ي�صارك 

معر�ص  افتتاح  يف  اخلليجي  التعاون 

العمل  قبل  ما  والتعليم  للتدريب  البحرين 

2014 حتت رعاية ال�صيخ خالد بن عبداهلل 

الــوزراء   جمل�ص  رئي�ص  نائب  خليفة  اآل 

للمبادرة الوطنية بتنظم �صركة ميدبوينت 

لتنظيم الفعاليات، وذلك يف مركز البحرين 

الفرتة  خالل   )2( قاعة  للمعار�ص  الدويل 

23-24 ابريل 2014 باملنامة.

جميل  العمل  وزير  املعر�ص  يح�صر 

يف  وامل�صاعدين  الوكالء  وبع�ص  حميدان 

التنفيذيني  والروؤ�صاء  ــوزارات  ال خمتلف 

النفطية  منها  الــقــطــاعــات،  ملختلف 

وال�صناعية وامل�صرفية وروؤ�صاء اجلامعات 

املعتمدين  وال�صفراء  التدريبية  واملعاهد 

جمال  يف  واملهتمني  البحرين  مملكة  لدى 

التعليم والتدريب والتوظيف.

وقد ا�صاد ب�صام عطوة مدير الفعاليات 

الذي يهدف  والت�صويق باالحتاد باملعر�ص 

لتوفري فر�ص التدريب والتعليم والتوظيف 

للبحرينيني، وقد مت توزيع امل�صاركني لثالثة 

اأق�صام، منها جناح التعليم العايل: اجلهات 

العايل  التعليم  مبــزاولــة  لها  املرخ�ص 

لت�صمل  العايل  التعليم  جمل�ص  قبل  من 

واخلا�صة  الوطنية  والكليات  اجلامعات 

والدولية لدرجة البكالوريو�ص واملاج�صتري 

املعاهد  وهي  التدريب  جناح  والدكتوراه، 

الربامج  تقدم  التي  التدريبية  واملراكز 

يف  املهارات  وتنمية  واللغات  االحرتافية 

للمراكز  باالإ�صافة  التخ�ص�صات،  خمتلف 

املوؤ�ص�صات  مبختلف  التدريبية  واالأق�صام 

تدريب  يف  الراغبة  واخلا�صة  احلكومية 

يف  والتوظيف  التدريب  اإدارات  الطلبة، 

القطاعني العام واخلا�ص.

[ ماهر ال�شاعر

[ حممد زين العابدين

[ د. فخرو خالل اإلقائه كلمة احلفل[ خالل االحتفال اخلا�ص الذي نظمته ال�شركة

»زين« حت�شد جائزة التميز للحكومة الإلكرتونية 2014


