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الند روڤر وڤريجني غاالكتيك تقدمان
 روؤىً  فريدة لربامج االختبار والتطوير

اأعلنت الند روفر وفريجني غاالكتيك، ال�شريكتان العامليتان 

اأبوابهما  فتح  عن  واملغامرة،  واال�شتك�شاف  االبتكار  جمال  يف 

اأمام عامل اختبار وتطوير النماذج االأولية  للمركبات. وللمرة 

مقارنة  على  معاً  التجاريتان  العالمتان  هاتان  تعمل  االأوىل، 

اأوجه ال�شبه والتعقيدات الكامنة يف اختبار وتطوير املركبات 

غاالكتيك  وفريجني  روفر  الند  من   كّل  وظفت  وقد  اجلديدة. 

�شراكتهما من اأجل تبادل القيم واخلربات التي قادت كالً منهما 

يف  اأو  االأر�ض  على  التطور�شواء  فائقة  تقنيات  تطوير  اإىل 

الف�شاء.

عنها يف  االإعالن  التي مت  الرائدة،  ال�شراكة  هذه  وا�شتمرت 

�شعيد  على  كبرية  خطوات  حتقيق  يف  املا�شي،  اأبريل  �شهر 

مع  اجلديدة،  �شبورت  دي�شكفري  ملركبة  املتوا�شل  التطوير 

ا�شتمرار ڤريجني غاالكتيك بالعمل احلثيث الإطالق اأول رحالت 

ف�شائية جتارية.

مرحلة  اجلديدة  �شبورت  دي�شكفري  مركبة  دخول  ومع 

االختبارات النهائية، تقدم  الند روفر وفريجني غاالكتيك، التي 

توا�شل اختباراتها وبراجمها الهند�شية يف جمال الطريان قبيل 

اإطالق برنامج مركبتها الف�شائية التجارية، ملحة عامة عن �شري 

برامج االختبار والتطوير اخلا�شة بهما.

ال�شنوية  اخلريية  احلملة  من  كجزء 

ال�شهر  خالل  االآخرين  اإ�شعاد  يف  »�شاهم 

البحرين  �شنرت  �شيتي  متكن  املبارك«، 

امل�شتلزمات  من  كي�ض   8،510 جمع  من 

والكتب  الطبية  كالنظارات  اليومية 

�شيتم  والتي  للتلف  القابلة  غري  واالأغذية 

اجلمعية  اجلديد،  الفجر  ت�شليمها جلمعية 

بدورها  �شتقوم  التي  البحرينية  اخلريية 

باإي�شال هذه التربعات للفقراء واملحتاجني 

يف اململكة.

اإ�شعاد  يف  »�شاهم  حملة  وتعترب 

االآخرين خالل ال�شهر املبارك« من احلمالت 

ماجد  تنظمها  التي  االإقليمية  اخلريية 

الت�شوق  مراكز  عامل  يف  الرائدة  الفطيم، 

و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  يف  والرتفيه 

�شنرت  ل�شيتي  واملالكة  املطورة  اإفريقيا 

جمع  اإىل  احلملة  هذه  وتهدف  البحرين. 

اليومية  واملواد  امل�شتلزمات  من  التربعات 

ال�شرورية مل�شاعدة املحتاجني واملعوزين.

خليفة  دعيج  قال  ال�شدد،  هذا  ويف 

البحرين:  �شنرت  �شيتي  مدير  الرميحي، 

اأكرث  جمع  املا�شية  ال�شنة  حملة  »�شهدت 

من 7،700 كي�ض تربعات، وا�شتطعنا هذه 

ال�شنة حتقيق املزيد من النجاح من خالل 

جمع 8،510 يف اإ�شارة وا�شحة على الدعم 

احلملة  به  حظيت  الذي  واملميز  الكبري 

نعرب  اأن  ونود  البحريني.  املجتمع  من 

احلملة  �شفرية  اإىل  وتقديرنا  �شكرنا  عن 

واملجتمع  ح�شني  هيفاء  الفنانة  اخلريية 

والرب  العطاء  م�شاعر  على  ككل  البحريني 

والدعم الكبري الذي �شكل اأ�شا�ض جناح هذه 

احلملة اخلريية الهادفة«.

»�سيتي �سنرت البحرين« يقدم 8.510 كي�س 
تربعات من  االأعمال اخلريية

البوليتكنك تبني م�سجًدا بالتقنية اخل�سراء ال�سديقة للبيئة

القائم  الب�شرية  املوارد  اإدارة  مدير  قال 

كلية  يف  واخلدمات  ال�شيانة  اإدارة  باأعمال 

ال�شيخ  البحرين«  »بوليتكنك  التقنية  البحرين 

علي بن عبدالرحمن اآل خليفة اإن اال�شتعدادات 

2015م   –  2014 اجلديد  االأكادميي  للعام 

وذلك  و�شاق،  قدم  على  الكلية  يف  جارية 

وامتام  الكلية  مباين  جميع  جتهيز  خالل  من 

اأن  املتوقع  الطلبة  ال�شتقبال  متهيًدا  �شيانتها 

القادم. ومن  �شبتمرب  درا�شتهم يف 7  يبا�شروا 

�شيعاد  الذي  الكلية  م�شجد  املباين،  هذه  �شمن 

خ�شراء  بتقنيات  وجتهيزه  و�شيانته  ترميمه 

�شديقة للبيئة تواكب التكنولوجيا التي ت�شعى 

م�شاريعها  جميع  اعتمادها يف  اإىل  البوليتكنك 

احلالية وامل�شتقبلية، والتي ت�شمن من خاللها 

الفائدة ملنت�شبيها وللمجتمع ككل.

يقع امل�شجد على م�شاحة من االأر�ض تبلع 

 600 حلوايل  وي�شع  مربًعا،  مرًتا   797 نحو 

منه  االأر�شي  طابقني  امل�شجد  ي�شم   . م�شٍلّ

ا للرجال، بينما الطابق االأول  �شيكون خم�ش�شً

ا للن�شاء.  �شيكون خم�ش�شً

القدمي،  عن  اجلديد  امل�شجد  مييز  وعما 

اإن  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  علي  ال�شيخ  قال 

التقنية  اعتماده  هو  اجلديد  امل�شجد  مييز  ما 

خالل  من  وذلك  للبيئة،  ال�شديقة  اخل�شراء 

وجتهيز  للطاقة،  املوفرة  باالإ�شاءة  جتهيزه 

بتكنولوجيا  الو�شوء  ومغا�شل  املياه  دورات 

ت�شهم يف تر�شيد اال�شتهالك واحلد من الهدر يف 

التكنولوجيا احلديثة يف  املياه، كما مت اعتماد 

اإدارة ال�شوت والتنبيه ملواعيد ال�شالة. 

يتم  اأن  خليفة  اآل  علي  ال�شيخ  وتوقع 

االنتهاء من اأعمال ال�شيانة للم�شجد مع نهاية 

جميع  بعدها  ليخدم  2014م،  اجلاري  العام 

مرتادي احلرم اجلامعي من امل�شلني.

�ل�شيخ علي �آل خليفة

البحرينية الكويتية
 للتاأمني تدعم حممية العرين

انطالقا من م�شوؤوليتها الوطنية يف دعم احلياة الفطرية يف البحرين، قامت ال�شركة 

البحرينية الكويتية للتاأمني بتقدمي دعم مايل ملحمية العرين بح�شور املن�شق العام الدكتور 

اإ�شماعيل املدين.

وقد قام وليد حممود املدير العام بتقدمي مبلغ الدعم بالنيابة عن ال�شركة.

عززت OSN Play، من�شة امل�شاهدة على 

�شبكة االإنرتنت الرائدة يف املنطقة واحلائزة 

على العديد من اجلوائز، من حمتوى قنوات 

قنوات   3 اإ�شافة  خالل  من  املبا�شر  البث 

جديدة مميزة اإىل املن�شة، اإذ �شتن�شم قنوات 

 Food«و  »JimJam«و  »Sky News«

 OSN« قنوات  من  كّل  اإىل   »Network
 OSN«2« و OSN Sports«1« و Sports
وهي   ،»Disney Jr«و  »Sports Cricket
ة، بالتزامن  كلها تبّث ب�شكل مبا�شر عرب املن�شّ

 .OSN مع بث برامج �شبكة

بن�شبة  زيادة  املن�شة  حققت  قد  وكانت 

امل�شاهدة،  معّدل  يف   %400 بلغت  هائلة 

املا�شي،  العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة 

طلبات  يف   %60 بن�شبة  زيادة  �شّجلت  كما 

الت�شجيل من امل�شرتكني، مما يوؤكد ال�شعبية 

من�شات  حت�شدها  بداأت  التي  الوا�شعة 

الرتفيه التلفزيوين املتنّقلة. 

نائب  مرق�ض،  عماد  قال  ال�شياق  وبهذا 

التجارية  االأعمال  تنمية  االأول،  الرئي�ض 

من�شة  ارتقت  »لقد   :OSN يف  والرقمية 

اإىل  الرقمي  التلفزيون  بقطاع   OSN Play
اأدخلت خدمات  معايري غري م�شبوقة، حيث 

ا�شتثنائية ذات قيمة م�شافة.

 3 ت�سيف   OSN Play
قنوات جديدة للبث املبا�سر

طلبة البرتوكيماويات  ي�ست�سيفون طلبة 
 Queen Mary وجامعة London South Bank جامعة

ل�شناعة  اخلليج  �شركة  تبدي 

بتعريف  كبرياً  اهتماما  البرتوكيماويات 

املتدربني لديها على قواعد ال�شلوك واأخالقيات 

دوائرها  كاّفة  يف  ال�شركة  تطبقها  التي  العمل 

الربامج  اإطار  املختلفة، وذلك �شمن  واأق�شامها 

من  �شواء  للمتدربني  تقدمها  التي  التدريبية 

داخل اململكة اأو خارجها، كما حتر�ض ال�شركة 

يف االإطار نف�شه على التعريف بثقافة املجتمع 

برباجمها  امللتحقون  يكون  عندما  املحلي 

التدريبية م�شاركني من دول اأجنبّية.

خا�ض  برنامج  باإعداد  ال�شركة  قامت  وقد 

London South Bank و ملتدربي جامعتي 

Queen Mary  الذين التحقوا موؤخراً للتدرب 
اأكادميية القيادة والتعلم التابعة لل�شركة،  يف 

املتدربني  م�شاركة  الربنامج  ت�شمن  حيث 

التي  املختلفة  والربامج  االأن�شطة  من  عدد  يف 

رم�شان  �شهر  خالل  البرتوكيماويات  نفذتها 

املبارك. كما �شارك متدربو اجلامعة الربيطانّية 

يف �شل�شلة من الزيارات التعريفية التي نظمتها 

اإدارة ال�شركة لعدد من املواقع االثرية والثقافية 

مبملكة البحرين وذلك جنباً اىل جنب مع التفّقد 

امليداين مل�شانع ال�شركة ومرافقها للتعّرف على 

املعدات ال�شناعية والعمليات الت�شغيلية لتلك 

امل�شانع والتي تتميز مبراعاتها الدقيقة ملعايري 

ال�شالمة واالأمن يف جميع مراحل العمل.

ويف ت�شريح للدكتور عبدالرحمن جواهري 

ال�شركة باملتدربني  اأكد ترحيب  ال�شركة  رئي�ض 

اأن  اإىل  م�شرياً  وخارجها،  البحرين  داخل  من 

وت�شهيالتها  اإمكانياتها  كاّفة  ت�شع  ال�شركة 

القوى  تدريب  جمال  يف  الكبرية  وخربتها 

اال�شتفادة  الراغبني يف  الب�شرّية خلدمة جميع 

من هذه االإمكانيات. واأ�شاف اأن ان�شمام نخبة 

اأعرق  من  واحدة  من  القادمني  املتدربني  من 

على  يبعث  اأمر  لهو  الربيطانية  اجلامعات 

التي  املتميزة  العاملية  ال�شمعة  ويوؤكد  الفخر 

حتظى بها ال�شركة يف اأو�شاط الدول املتطورة.


