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افتتحت مركز البيانات لرفع الطاقة الإنتاجية

»طريان اخلليج« تعتمد على التكنولوجيا »اخل�ضراء«
احلو�سبة  جمال  يف  الرائد  عر�سها  بعد 

�سركة  اأثبتت  املا�سي،  العام  يف  ال�سحابية 

ململكة  الوطنية  الناقلة   - اخلليج  طريان 

البحرين – مرة اأخرى م�سوؤوليتها الجتماعية 

من خالل اعتمادها على التكنولوجيا اخل�سراء 

تكنولوجيا  جمال  يف  التحتية  البنية  يف 

املعلومات للتقليل من عملية التلوث البيئي.

وكانت ال�سركة قد اأعلنت موؤخراً عن افتتاح 

تو�سلت  ما  باأحدث  املجهز  البيانات  مركز 

املعلومات.  تقنية  جمال  يف  التكنولوجيا  اإليه 

باأعمال  القائم  امل�سلم  �سلمان  ماهر  �سرح  وقد 

الرئي�س التنفيذي اأثناء قيامه بجولة يف مركز 

لل�سركة  البيانات  مركز  افتتاح  »ان  البيانات: 

يعد واحدا من احدث البتكارات«.

»اإن �سركة طريان اخلليج  امل�سلم  واأ�ساف 

امل�سوؤولية  اأهمية  طويلة  فرتة  ومنذ  اأدركت 

ال�سركات  اإحدى  كونها  لل�سركات  الجتماعية 

منذ فرتة وبن�ساط كبري على  الرائدة، وعملت 

باأعمالها  اخل�سراء  التكنلوجيا  �سيا�سة  ادخال 

احلو�سبة  بنظام  ذلك  كان  �سواء  اليومية، 

وكانت  الفرتا�سية،  املحاكاة  اأو  ال�سحابية 

الريادة يف  مركز  اعينها  ن�سب  ت�سع  ما  دائما 

اعتماد التكنلوجيا اخل�سراء التي من �ساأنها اأن 

ت�ساعد الناقلة ب�سكل خا�س، ومملكة البحرين 

ب�سكل عام على توفري الطاقة، وحماية البيئة، 

 – النتاجية  وزيادة  التكلفة،  من  والتقليل 

ومركز البيانات هو مثال جيد لهذا اجلهد«.

حاجي،  جا�سم  الدكتور  قال  جانبه  ومن 

�سركة  يف  املعلومات  لتقنية  التنفيذي  املدير 

باإعادة  ال�سركة  قامت  »لقد  اخلليج:  طريان 

ت�سميم مركز البيانات وا�ستبدال التكنولوجيا 

على  قادرة  جديدة  باخرى  �سابقا  بها  املعمول 

اقل  طاقة  ا�ستخدام  مع  عالية،  بكفاءة  العمل 

بواقع 50%، وتدفق للهواء ال�ساخن الناجت من 

الأجهزة بواقع 30% اأقل«.

خالل  »ومن  حاجي:  الدكتور  واختتم 

عدد  بتخفي�س  قمنا  الفرتا�سية  التكنولوجيا 

كبري من اخلوادم والأجهزة وا�ستبدالها باخرى 

افرتا�سية والتي ادت اىل تقليل ا�ستهالك الطاقة 

قمنا  التكاليف  هذه  جانب  واىل   .%80 بواقع 

البيانات  مركز  يف  التربيد  م�ساحة  بتو�سيع 

احلا�سوبية وزيادة  القدرة  من  ملزيد  وال�سماح 

معاجلة البيانات بكفاءة اأكرب وم�ساحة واأجهزة 

اي�سا  امل�ساعدة  يف  التدابري  لهذه  وميكن  اقل، 

الكربون  انبعاث  انخفا�س  ن�سبة  تقليل  على 

والتقليل من تلوث البيئة – وعلى �سبيل املثال: 

يبث كل خادم ما يعادل اأربعة اأطنان من ثاين 

اأك�سيد الكربون »CO2« يف البيئة«.

اأدخلت  قد  الناقلة  اأن  بالذكر  واجلدير 

واملمار�سات  املبتكرة  احللول  من  جمموعة 

كال�سبكات   – املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف 

الأعمال  لدعم  الالزمة  الت�سالت  وانظمة 

النتاجية،  وزيادة  عالية  بكفاءة  التجارية 

التكاليف، واملحافظة على بيئة نظيفة  وتقليل 

خاليه من التلوث.

وكذلك قامت �سركة طريان اخلليج بخف�س 

وب�سكل كبري من ا�ستخدام الكابالت وال�سالك، 

املكتبية  الكمبيوتر  واأجهزة  والطابعات، 

والورق،  الطاقة،  ت�ستهلك  التي  واخلوادم 

التكنولوجيا الفرتا�سية، ال�سبكات الال�سلكية، 

عرب  والت�سال  الإلكرتونية،  التذاكر  ونظام 

الإنرتنت »VOIP« بدل من الهواتف ال�سلكية، 

وكذلك امل�ساركة الفعالة يف عملية اإعادة تدوير 

من  بالعديد  القيام  الناقلة  وتعتزم  النفايات. 

الجراءات والتدابري للتقليل من التلوث البيئي، 

التموين  عمليات  لتقليل   SKyMeals ومنها 

الال�سلكية  الت�سالت  نظام  وادخال  اجلوي، 

على منت الطائرة لـ »ال�سندوق ال�سود« للقيام 

بعملية الت�سجيل وا�ستبدال ال�سرطة املمغنطة، 

الإلكرتونية  بالت�سجيالت  القيام  على  والعمل 

من  التخل�س  اىل  بدورها  توؤدي  التي   »EFB«

العمل بنظام الأوراق التقليدي.

يون�س جمال رئي�ًسا ووليد املحمود نائًبا للرئي�س

جمعية التاأمني تنتخب جمل�س اإدارة جديًدا

َعقدت جمعية التاأمني البحرينية جمعيتها 

العامة يوم اخلمي�س 28 مار�س 2013 بفندق 

ح�سور  و�سط  البحرين  مملكة  يف  اخلليج 

ممثلني عن م�سرف البحرين املركزي.

والنتائج  التقارير  على  الت�سديق  مت  وقد 

املالية لل�سنة املالية املنتهية 31 دي�سمرب2012 

بعد العر�س واملناق�سة. كما مت انتخاب رئي�س 

واأع�ساء جمل�س الإدارة ملتابعة اأعمال اجلمعية 

للعامني 2013- 2015 والعمل على تقدمي ما 

هو اأف�سل لقطاع التاأمني.

الدور  على  ال�سوء  األقي  الجتماع  وخالل 

قطاع  تطوير  يف  البحرين  مملكة  تلعبه  الذي 

التاأمني والذي ي�ساهم ب�سكل مبا�سر يف تعزيز 

على  القت�ساد  تنمية  يف  البارز  اململكة  دور 

ال�سعيد الإقليمي والعاملي.

وخالل الجتماع مت انتخاب يون�س جمال 

التاأمني  جمعية  اإدارة  ملجل�س  رئي�ساَ  ال�سيد 

لالأع�ساء،  لفت  ح�سور  خالل  من  البحرينية 

وانتخاب وليد املحمود نائباً للرئي�س. وقد كلف 

وحممد  للمجل�س  �سكرترياً  ويق�ستاف  �ستيفان 

ر�سي اأميناً مالياً. وفاز اأي�ساً بع�سوية املجل�س 

كل من: فوؤاد عبداهلل عزيز، روبرت غراأي، فادي 

اخلطيب،  �ستيف �سم�سون ويو�سف القارح.

التاأمني  جمعية  اأن�سطة  اأهم  من  اأن  يذكر 

�سركات  مع  والتباحث  التن�سيق  البحرينية، 

التاأمني التي تعمل يف ال�سوق البحريني وكذلك 

م�سرف البحرين املركزي، وغريه من اجلهات 

القيام  اإىل  بالإ�سافة  واملوؤ�س�سات،  املخت�سة 

ور�س  كاإقامة  املختلفة؛  التاأمينية  بالفعاليات 

ت�سعى  التي  واملحا�سرات  والندوات  العمل 

اجلمعية من خاللها اإىل ن�سر الثقافة والتوعية 

والدور  اأنواعه،  اختالف  على  التاأمني  باأهمية 

را�سخ.  بحريني  جمتمع  بناء  يف  يلعبه  الذي 

بتقدمي  البحرينية  التاأمني  جمعية  ت�سهم  كما 

درا�سات وخطط وتو�سيات للنهو�س ب�سناعة 

التاأمني يف مملكة البحرين.

 وبعد انتخاب يون�س جمال ال�سيد رئي�ساً 

ملجل�س اإدارة جمعية التاأمني البحرينية، �سرح 

قائاًل: »انه ل�سرف كبري اأن يتم انتخابي للمرة 

الثانية رئي�ساّ للجمعية من قبل اأع�ساء جمل�س 

الإدارة وزمالئي يف قطاع التاأمني. واإنني على 

ثقة باأن م�سرية اجلمعية وما و�سلت اإليه اليوم 

من م�ستوى رفيع ودور فعال يف املجتمع اإمنا 

هو ثمرة جهود جميع من �سبقوين من الأع�ساء 

الذين �ساهموا يف بناء دور اجلمعية، وال�سكر 

مو�سول لهم جميعاً«.

بالتعاون  �ساأعمل  »اإنني  جمال:  واأكد 

تقدمي  على  املهنة  وزمالء  الأع�ساء  كافة  مع 

تخدم  حلول  وابتكار  التاأمني  لقطاع  الأف�سل 

اجلميع، وتعزيز ا�سم مملكة البحرين كعا�سمة 

للخدمات امل�سرفية والتاأمينية.

جمعية التاأمني بعد انتخاب جمل�س اإدارة جديد لها

جانب من توقيع االتفاقية

HSBC يد�ضن جهاز �ضراف اآيل جديد ب�ضوق املنامة
قام بنك HSBC موؤخرا برتكيب جهاز 

�سراف اآيل جديد يف قلب �سوق املنامة. 

�سكوفة  اأ�سارت  ال�سدد،  هذا  ويف 

اأ�سغر، رئي�سة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد 

قائلة:   HSBC ببنك  الرثوات  واإدارة 

املواقع  لختيار  با�ستمرار  ن�سعى  »نحن 

الآيل  ال�سراف  اأجهزة  لرتكيب  احليوية 

يف جميع اأنحاء البحرين يف �سبيل خدمة 

املكان  هو  ال�سوق  اإن  الأعزاء.  عمالئنا 

متناميا،  جمتمعا  ي�سم  باعتباره  املثايل 

ذلك  من  جزءا  نكون  اأن  يف  ناأمل  واإننا 

التاريخ العريق لهذه ال�سوق«.

�سي  بي  ا�س  اأت�س  بنك  ويحر�س 

دائما على متابعة فر�س النمو والتو�سع 

موؤخرا  قام  وقد  اململكة،  يف  اجلديدة 

اآيل  �سراف  جهاز  لثبيت  خطة  بك�سف 

من  ال�سقية  منطقة  مولفي  تال  يف  جديد 

هذا  يف  للزبائن  اأف�سل  خدمة  تقدمي  اأجل 

املجتمع. 

»اإن  قائلة:  اأ�سغر  �سكوفة  واأ�سافت 

اأجهزة  املتاحة من خالل �سبكة  اخلدمات 

وميكن  و�ساملة.  وا�سعة  الآيل  ال�سراف 

وال�سيكات  النقد  اإيداع  ب�سهولة  للعمالء 

الفواتري،  ودفع  املرا�سالت،  اأو  امل�سرفية 

وحتويل الأموال بني احل�سابات اخلا�سة 

طلب  عن  ف�سال   ،HSBC بنك  يف  بهم 

احل�سابات  اأر�سدة  ومتابعة  الك�سوف 

النقدية و�سحب النقد«.

بوليتكنك البحرين توقع مذكرة تفاهم مع ن�ضيج العقارية

والتن�سيق  التعاون  اإطار  يف 

امل�ستمر بني اجلانبني، قام القائم باأعمال 

البحرين  لكلية  التنفيذي  الرئي�س 

الدكتور  البحرين«  »بوليتكنك  التقنية 

والرئي�س  الع�سريي  اإبراهيم  حممد 

العقارية  ن�سيج  ل�سركة  التنفيذي 

كري�ستوفر �سيمز بتوقيع مذكرة تفاهم 

يف  اجلانبني  بني  بالتعاون  تق�سي 

جمال التدريب والتعلم، وذلك يف يوم 

 2013 مار�س   28 املوافق  اخلمي�س 

يف حرم البوليتكنك مبدينة عي�سى.

الدكتور  عرب  جانبه،  ومن 

لدور  تقديره  بالغ  عن  الع�سريي 

تدريب  يف  العقارية  ن�سيج  �سركة 

طلبة البوليتكنك خالل الفرتة املا�سية 

من  املطلوبة  باملهارات  وتزويدهم 

اأهمية  اإىل  م�سرًيا  العمل،  �سوق  قبل 

التعاون  تعزيز  يف  التفاقية  هذه 

روؤية  مع  يتما�سى  مبا  الطرفني،  بني 

يف  وي�سهم  البوليتكنك،  ور�سالة 

حتقيق الأهداف التي اأن�سئت من اأجلها، 

ويلبي متطلبات برنامج عمل احلكومة 

2011 - 2014 ويحقق روؤية مملكة 

البحرين 2030. 

اإدارة  كلية  عميد  قال  ذلك،  اإىل 

كورماك  بالبوليتكنك  الأعمال 

تاأتي  التفاقية  هذه  اإن  ماكماهون: 

البوليتكنك  بني  للتعاون  كتتويج 

بعد  وذلك  العقارية،  ن�سيج  و�سركة 

لطلبة  ال�سركة  قدمته  الذي  الدعم 

البحرين  بوليتكنك  يف  الأعمال  اإدارة 

م�سرًيا  ال�سناعية.  م�ساريعهم  خالل 

 20 من  اأكرث  حالياً  يوجد  اأنه  اإىل 

على  يعملون  البوليتكنك  من  طالًبا 

العقارية  لن�سيج  متنوعة  م�ساريع 

تغطي خمتلف القطاعات التجارية مثل 

الت�سويق، والتطوير العقاري، واملالية 

اإن  وهذا  الإ�سرتاتيجي،  وال�ستثمار 

عمق  على  يدل  فاإمنا  �سيء  على  دل 

ال�سراكة والتعاون بني الطرفني.

الرئي�س  عرب  جانبه،  ومن 

العقارية  ن�سيج  ل�سركة  التنفيذي 

�سعادته  مدى  عن  �سيمز  كري�ستوفر 

بالعمل مع بوليتكنك البحرين، م�سرًيا 

العقارية  ن�سيج  �سركة  ا�ستعداد  اإىل 

تقدمه  ما  لكل  وامل�ساندة  الدعم  لتقدمي 

وجمهودات،  اأن�سطة  من  البوليتكنك 

بوليتكنك  بجهود  التام  لإميانها  وذلك 

طالبها  تزويد  اإىل  ال�ساعية  البحرين 

اأرباب  قبل  من  املطلوبة  باملهارات 

يعترب  وطني  برنامج  وفق  العمل، 

خريجني  لتقدمي  ال�سحيح  الطريق 

لي�س  العمل  �سوق  لدخول  جاهزين 

املحلي فح�سب واإمنا الإقليمي والدويل 

ا.  اأي�سً

بح�سور  التفاهم  مذكرة  توقيع  مت 

التنفيذي  الرئي�س  نائب  من:  كل 

ح�سن  الدكتور  التعليمية  للخدمات 

ال�سيخ  الب�سرية  املوارد  ومدير  املال، 

علي بن عبدالرحمن اآل خليفة، وعميد 

كلية اإدارة الأعمال كورماك ماكماهون، 

الت�سويق  اإدارة  مدير  باأعمال  والقائم 

ورئي�س  اجلامع،  �سناء  والت�سال 

الكلية األي�سون رينولدز، بالإ�سافة اإىل 

ب�سركة  الإ�سرتاتيجية  التنمية  رئي�س 

ن�سيج العقارية ماثيو بولغر.

اأثناء توقيع االتفاقية بني بوليتكنك البحرين و�سركة ن�سيج

للمرحلة الثانية من امل�سروع

�ضركة بيوت الديار توقع االتفاقيات اال�ضت�ضارية

عن  الديار  بيوت  �سركة  اأعلنت 

ال�ست�سارية  العمال  اتفاقيات  توقيع 

للمرحلة الثانية من امل�سروع مع ثالثة 

حممد  مكتب  هي:  هند�سية  مكاتب 

الهند�سية،  لال�ست�سارات  الدين  �سالح 

ومكتب  للهند�سة«،  ا�س  اآر  »يو  مكتب 

ه�سام جعفر مل�ساحي الكميات. وياأتي 

ال�سركة  توجه  �سمن  العالن  هذا 

م�سروع  من  الثانية  املرحلة  لطرح 

بيوت الديار والذي ي�ستمل على حوايل 

للعوائل  موجهة  �سكنية  وحدة   180

البحرينية. 

وقد اعرب ه�سام املوؤيد املدير العام 

ل�سركة بيوت الديار عن �سعادته بهذه 

اخلطوة قائال: »ان النجاح الكبري الذي 

امل�سروع  من  الوىل  املرحلة  حققته 

والذي مت بيع وحداته الـ 340 بالكامل 

الذي  املتزايد  الطلب  اىل  بالإ�سافة 

امل�سي  اىل  دفعنا  ال�سوق  من  مل�سناه 

قدما للعمل على طرح املرحلة الثانية 

»نحن  قائال:  وا�ساف  امل�سروع«،  من 

الهند�سية  العمال  برت�سية  �سعداء 

الرائدة،  املكاتب  هذه  على  والفنية 

يف  وا�سعة  خربة  من  متلكه  ملا  وذلك 

والذي  الفنية  وامور  الت�سميم  جمال 

من �ساأنه ان ي�سكل اإ�سافه للم�سروع«. 

الديار  بيوت  �سركة  طرحت  وقد 

املرحلة الوىل من امل�سروع وامل�ستملة 

على 340 وحدة �سكنية يف اخلام�س 

اقبال  لقت  والتي  املا�سي  مايو  من 

كبريا من العوائل البحرينية. 

الرئي�سية  املقومات  احدى  وكانت 

لهذا النجاح هو ان الوحدات ال�سكنية 

�سممت مبا يتالءم مع منط حياة الأ�سرة 

البحرينية ومبا يلبي احتياجاتها. وقد 

حتدث ه�سام املوؤيد عن هذا المر قائال: 

الت�ساميم  لهذه  الأُ�سر  ا�ستح�سان  »ان 

املرحلة  عليها يف  املحافظة  اىل  دفعنا 

الواجهات  ت�سميم  تغيري  مع  الثانية 

لكي يكون لكل مرحلة طابعها اخلا�س 

مبا يعزز من جمال امل�سروع ويحافظ 

بطرح  �سنقوم  اننا  كما  م�ستواه.  على 

�سيا�سة  باب  من  جديدين  ت�سميمني 

تنتهجه  الذي  امل�ستمر  التطوير 

ال�سركة«.

�سركة  هي  الديار  بيوت  �سركة 

بحرينية متخ�س�سة يف اإيجاد احللول 

ال�سكانية التي تكون يف متناول الأ�سر 

البحرينية. يقع م�سروع بيوت الديار 

وهو  املحرق«،  »ديار  م�سروع  يف 

اكتماله  لي�سبح عند  امل�سمم  امل�سروع 

مدينة متكاملة قائمة بذاتها تتوفر فيها 

كل املرافق احلديثة. 

ال�ساحل  قبالة  امل�سروع  ويقع 

امل�سروع  ويلعب  للمحرق.  ال�سرقي 

دوراً هاماً يف خطط التو�سع اجلديدة 

م�سرية  اىل  وي�سيف  البحرين  يف 

التطوير يف اململكة.


