
�شاركت �شركة الزياين للخدمات التجارية 

لتقنية  البحرين  معر�ض  يف  �ض.�ض.و. 

الدويل  البحرين  ملنتدى  امل�شاحب  املعلومات 

للحكومة الإلكرتونية الذي اأقيم حتت رعاية 

كرمية من نائب رئي�ض الوزراء رئي�ض اللجنة 

حممد  ال�شيخ  �شمو  املعلومات  لتقنية  العليا 

اأبريل  الفرتة 10-8  اآل خليفة يف  بن مبارك 

2013م 

التجارية  للخدمات  الزياين  �شركة  قامت 

وخدماتها  منتجاتها  بعر�ض  �ض.�ض.و. 

والربجميات  واحللول  التقنيات  من  املختلفة 

و الأجهزة احلديثة التي ت�شاعد ال�شركات على 

ال�شيد  قدم  و  العمل.  يف  انتاجيتها  حت�شني 

ب�شركة  املعلومات  تقنية  مدير  خان  م�شعود 

الزياين عرو�ض لزائري املعر�ض تعرفهم على 

حلفظ  ليزرفي�ض  �شركة  من  الرائدة  احللول 

اللكرتونية  امللفات  و  املعلومات  ادارة  و 

 Laserfiche Electronic Content
والن�شخ   Management Solutions

 KOFAX كوفاك�ض  �شركة  من  املتطور 

هذه  اىل   بال�شافة   .Imaging Solutions
احللول والربجميات ا�شتعر�شت اي�شا العديد 

من الآلت املكتبية كطابعات متعددة الو�شائف 

العر�ض  واأجهزة   )RICHO( ريكو  من 

)Projectors( من ريكو )RICHO( واأي�شر 

�شحارى  من  الذكية  واللوحات   )Acer(

البال�شتيكية  الكروت  وطابعات   )Sahara(

من ها تي )HiTi( وزيربا )Zebra( وقد لقت 

زوار  قبل  من  كبري  ا�شتح�شان  امل�شاركة  هذه 

املعر�ض.

الزياين  �شركة  تتوجه  املنا�شبة  وبهذه 

نائب  ل�شعادة  ب�شركها  التجارية  للخدمات 

لتقنية  العليا  اللجنة  رئي�ض  الوزراء  رئي�ض 

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  املعلومات 

على  للمنظمني  الكرمية  رعايته  على  خليفة 

املعر�ض  هذا  لتنظيم  بذلوه  الذي  اجلهد 

وت�شهيل  املتوا�شل  دعمهم  على  ومتكني 

م�شاركة التجار يف املعار�ض.

»الزياين« ت�شارك يف معر�ض البحرين للمعلومات

يف اإطار �شعي كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( لتطوير 

املتمثل يف  هدفها  لتحقيق  التعليمي،  البتكار  القيادة يف جمال  روح 

اإعداد خريجني جاهزين لالنخراط يف �شوق العمل، قامت البوليتكنك 

موؤخًرا بتطوير م�شروع طالب ال�شنة الثالثة والرابعة لربنامج »اآفاق 

بحرينية« الذي يقوم على منهجية التعلم القائم على حل امل�شكالت، 

باإ�شراف مديرة الربنامج ال�شيدة فاطمة ويل، وكل من الأ�شاتذة: رمي 

جابري، روجر كوين، اميا ليبمان، وعلوي العلوي. 

ويتمحور امل�شروع امل�شار اإليه حول قيام الطالب بدرا�شة »طبيعة 

يف  البحرين  مملكة  فى  ا�شتخدامها  اإمكانية  ومدى  الذكية  العدادات 

امل�شتقبل«.

بزيارة  موؤخرا  وان«  »الفورمول  ل�شباق  الرتويجية  احلملة  قامت 

الطلبة على  الأو�شط ومدر�شة �شانت كري�شتوفر لتعريف  ال�شرق  مدر�شة 

ال�شباق العاملي الذي �شيقام يف حلبة البحرين الدولية خالل الفرتة من 19 

اإىل 21 اأبريل اجلاري.

وقام »�شبيدي« ال�شخ�شية الر�شمية حللبة البحرين الدولية بتوزيع 

الكتيبات اخلا�شة بال�شباق وبو�شرتات اخلا�شة ب�شباق الفورمول وان كما 

والفعاليات  امل�شاندة  وال�شباقات  ال�شباق  عن  املزيد  على  �شبيدي  عرفهم 

الرتفيهية التي �شتقام على هام�ض ال�شباق، كما مت توزيع العديد من الهدايا 

املقدمة من احللبة لطلبة املدر�شة. اإىل جانب ذلك قام الطلبة بالت�شوير مع 

�شبيدي الذي اأ�شفى جوا من املتعة على الفعالية . 

طلبة البوليتكنك يدر�شون جدوى ا�شتخدام العدادات الذكية يف البحرين

»�شبيدي« يزور مدر�شتي ال�شرق الأو�شط و�شانت كري�شتوفر 
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