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»بتلكو«: الطلب كبير على تذاكر »معرض الطيران 2012«
طلب  وجود  »بتلكو«  أعلنت   [
الذي  المعرض  تذاكر  على  كبير 
بتلكو،  وتعتبر  أيام.  ثالثة  يستمر 
المتكاملة،  االتصاالت  خدمات  مزود 
لمعرض  الرئيسيين  الرعاة  أحد 
الذي سيقام  الدولي 2012  البحرين 
خالل  الجوية  الصخير  قاعدة  في 
الفترة من 19 إلى 21 يناير/ كانون 

الثاني 2012.
 7 الكبار  تذكرة  سعر  ويبلغ 
يبلغ  حين  في  اليوم،  لكل  دنانير 
من  الـ15  حتى  األطفال  تذاكر  سعر 
العمر 3 دنانير. كما يمنح تخفيض 5 
المئة على األسعار لمن يشتري  في 
20 أو أكثر من التذاكر من أي صنف 

ألي من أيام المعرض الثالثة.
التذاكر  أن  إلى  بتلكو  وأشارت   
تمكن حاملها من الدخول إلى المكان 
للمشاهدين  مقاعد  يوفر  الذي  العام 
البرامج  من  واسعة  وتشكيلة 

من  متعددة  وخيارات  الترفيهية 
إيقاف  إلى  الزوار  داعية  األطعمة. 
سياراتهم في حلبة البحرين الدولية 
متوافرة  ستكون  الحافالت  حيث 

لنقلهم إلى المعرض.
على  المنظمة  الجهة  وعملت 
األنشطة  من  رائعة  مجموعة  تأمين 
الذي  الدعم  بفضل  وذلك  الترفيهية 
هذا  وخالل  »بتلكو«.  رعاية  وفرته 
تجربة  للزوار  يمكن  المعرض، 
خالل  من  السرعة  فائقة  الطائرات 
فقد  الطيران.  لمحاكاة  متطور  جهاز 
األجهزة،  هذه  من  اثنين  جلب  تم 
لعشرة  منها  واحد  كل  يتسع  التي 
العرض  إقامة  مكان  إلى  أشخاص، 
من  تصل  كما  بريطانيا.  من  الجوي 
ألعاب شهيرة ضمن  بريطانيا سبع 
للنفخ  قابلة  مطاطية  مرح  منطقة 
جميع  من  لألطفال  خصيصاً  أعدت 
كرات  األلعاب  تلك  وتشمل  األعمار. 

الماء التي ستمكن الزوار من المشي 
الماء داخل  والجري والتصادم على 

كرات ضخمة منفوخة. 
كل  ختام  في  أنه  الشركة  وذكرت 
هناك  ستكون  المرح،  أيام  من  يوم 
أنغام  النارية على  لأللعاب  عروض 

منظرا  للزوار  تقدم  الموسيقى 
مذهال في سماء البحرين.

عام  مدير  قال  ذلــك،  إلى 
الصحافية  ــات  ــالق ــع ال
أحمد  »بتلكو«،  بمجموعة 

مراجعة  »بعد  الجناحي: 
 ،2010 لمعرض  شاملة 
تأكيد  بتلكو  يسعد 
في  للمعرض  رعايتها 

العام 2012«.
»من  وأضـــاف 

أن  ــد  ــؤك ــم ال
ــــج  ــــرام ب
ــه  ــي ــرف ــت ال

المتنوعة والممتازة التي تم توفيرها 
للجمهور كفيلة بتأمين المرح لجميع 

العائالت التي ستحضر المعرض«.

أحمد الجناحي

وزير العمل يمنح »لولو هايبرماركت« جائزة اإلنجازات
جائزة  حميدان،  جميل  العمل  وزير  منح   [
إلى  البحرنة«  مجال  في  القياسية  »اإلنجازات 
هايبرماركت«،  »لولو  لمجموعة  اإلقليمي  المدير 
الخليج  مبارك علي، وذلك في حفل عقد في فندق 
األسبوع  والمعارض  للمؤتمرات  الخليج  بمركز 

الماضي.
لمجموعة  المنتدب  العضو  قال  جانبه  من 
من  كبير  عدد  »لدينا  أيه:  أم  علي  يوسف  لولو، 
البحرينيين العاملين في فروعنا المختلفة ونبذل 
ولـ  الوظائف،  بحرنة  تعزيز  في  مستمرة  جهودا 
»لولو هايبرمارت« برامج تدريب مستمرة تتوخى 

تمكين للموظف«. 
وأضاف علي إم أيه، تعمل »لولو هايبرماركت« 
بشكل وثيق مع وزارة العمل لتدريب البحرينيين 
هايبرماركت  لولو  اعتبرت  وقد  البحرنة،  وزيادة 
االستفادة من  المجتمع من خالل  من  نفسها جزءا 

الثقافة البحرينية الفريدة والترويج لها.
اإلنجازات  أيضا  المنح  توزيع  حفل  وتضمن 
محمد  حصل،  إذ  المجاالت،  مختلف  في  الفردية 
على  هايبرماركت  للولو  أحمد،  إبراهيم  جعفر 
جائزة اإلدارة العامة، وأيضا قدمت، نصحة سالم 
عبداهلل خليل، للولو هايبرماركت جائزة المعوقين 

في فئة الموظفين.  

برامجنا  جميع  »إن  أيه:  إم  علي  يوسف  وقال 
في  الموظفين  جعل  تضمن  للموظفين  التدريبية 
أعلى درجة التسليم للزبائن. والبحرين دائما كما 

هي لمجموعة لولو جزيرة واعدة«.
وأضاف علي إم أيه »مملكة البحرين لم تقدم لنا 

فقط فرصا أخرى للنمو، بل أعطت لنا منبرا لتقديم 
مساهمتنا المتواضعة«. 

لدعمهم  الوطن  قيادة  أيــه،  إم  علي  وشكر 
اقتصاد  نمو  نحو  مساهمته  لهم  وأكد  المستمر، 

مملكة البحرين.

وزير العمل يكرم مبارك علي

»عالج« يقيم مأدبة غداء بمناسبة العام الجديد
عــالج  مــركــز  ـــام  أق  [
مأدبة  الطبيعي  للعالج 
بمناسبة  لمنتسبيه  غداء 
شكر  وقد  هذا  الجديد.  العام 
حسين  المركز،  عام  مدير 
الموظفين  جميع  ناصر، 
أفضل  لتقديم  على جهودهم 
الطبيعي  العالج  خدمات 
برنامجين  بدء  عن  وأعلن 
وتخفيف  الــمــرأة  لصحة 

الوزن لألطفال.
أثناء أحتفال الموظفين بالعام الجديد

»VIVA« تطلق أسرع إنترنت بحضور رئيس هيئة شئون اإلعالم
في  التكنولوجيا  أحدث  البحرين   »VIVA« شركة  أطلقت   [
 4G LTE شبكات  عبر  البحرين  مملكة  في  اإلنترنت  خدمات 
البحرين،  في  برودباند  خدمة  أسرع  توفر  التي  المتطورة، 
آل  محمد  بن  فواز  الشيخ  اإلعالم،  هيئة شئون  رئيس  بحضور 

خليفة.
وقال رئيس هيئة شئون اإلعالم، خالل لقائه الرئيس التنفيذي 
المسئولين في  من  الوتيد، وعدداً  البحرين، عليان   VIVA لشركة 
الشركة وذلك في منصة إطالق الخدمة في مجمع البحرين سيتي 
سنتر، إن توفر تقنيات اإلنترنت عالية السرعة سيساهم في دعم 
المشاريع اإلعالمية عبر استخدامها في مجال البث عال الجودة. 
بنيتها  تعزيز  في  دائماً  سباقة  البحرين  مملكة  أن  وأضاف 
في  الشركة  تبذله  بما  مشيداً  والتكنولوجية،  التقنية  التحتية 
تطوير مجاالت االتصاالت بما يتماشى مع النهضة التي تشهدها 
البحرين والتي تعتمد بشكل كبير على تقنية االتصاالت  مملكة 
أصبح  واإلنترنت  االتصاالت  عالم  أن  إلى  مشيراً  المتطورة، 
ركيزة أساسية في قيام أية مؤسسة متطورة وضرورة لالطالع 
سواء  اإلعالم  لوسائل  بالنسبة  وخاصة  جديد  هو  ما  كل  على 

المرئية والمسموعة.
 ،VIVA شركة  وبرامج  أنشطة  على  اطالعه  معرض  وفي 
ودورها في مجال دعم القطاع اإلعالمي، أكد رئيس هيئة شئون 
اإلعالم أهمية االستفادة من هذه التقنيات وخصوصاً في مشروع 
المدينة اإلعالمية التي ستستقطب العديد من القنوات العالمية. 

بالشكر   VIVA لشركة  التنفيذي  الرئيس  تقدم  جانبه  من 
تحظى  ما  على  خليفة  آل  محمد  بن  فواز  الشيخ  إلى  والتقدير 
من  مزيد  على  مقبلة  الشركة  أن  مؤكداً  اهتمام،  من  الشركة  به 
المستويات  أفضل  إلى  للوصول  والتحديثات  التطويرات 
العالم،  مع  والتواصل  االتصاالت  بمجال  يتعلق  ما  كل  ومواكبة 
لتقديم  اإلعالم  شئون  هيئة  مع  بالتعاون  سعادته  عن  معرباً 

خدماتها التقنية في مجال االتصاالت.
رئيس هيئة شئون اإلعالم خالل لقائه الرئيس التنفيذي لشركة VIVA البحرين رئيس هيئة شئون اإلعالم أثناء تدشينه أحدث تكنولوجيا في خدمة اإلنترنت

 مدرسة اإلبداع تكرم 
»زين البحرين« لدعمها الشباب

 )ISACA(  تناقش طالب 

»البوليتكنك« في »الحوسبة السحابية«
مجلس  رئيس  زار   [
إدارة جمعية تدقيق وضبط 
 –  )ISACA( المعلومات  نظم 
فرع البحرين خليفة الجودر، 
للتعلم  العام  المدير  يرافقه 
إلدارة  هولت  بكلية  العملي 
األعمال الدولية، البروفيسور 
بوليتكنك  سباركس،  فيليب 
يوم  في  ــك  وذل البحرين، 
نوفمبر/   17( الخميس 
 ،)2011 الثاني  تشرين 
البروفيسور  ــدم  ق حيث 
تقديميا  عرضا  فيليب 
الحالي  الــوضــع  بــشــأن 
السحابية  الحوسبة  لتقنية 
وأساسياتها لهيئة التدريس 
وموظفي البوليتكنك، إضافة 
المعلومات  تقنية  طالب  إلى 

وإدارة األعمال.
مصطلح  ــط  ــب ــرت وي
بعملية  السحابية  الحوسبة 
الحاسوبية  الموارد  توفير 
)مثل: تجهيز الطاقة والبرامج 
المستخدم  إلى  والبيانات( 
عبر اإلنترنت، والولوج إليها 

بقعة  أية  ومن  مريح  بشكل 
تطبيقاتها  أما  العالم،  في 
جذريا  تغييرا  فستحدث 
وفي  األصعدة.  جميع  على 
السنة  لطالب  شرحه  خضم 
البحرين،  ببوليتكنك  الثانية 
فيليب:  البروفيسور  قال 
االقتصادات  »ستستفيد 
الناشئة من مختلف التقنيات 
سوق  وسيشهد  الجوالة، 
ذلك  إثر  على  الدولي  العمل 
المتخرجين  بين  تنافساً 

الشباب«.

تقديم  ــم  ت ـــك،  ذل إلــى 
مدى  يبين  عملي  عــرض 
ــدة  وح ــاء  ــش إن إمكانية 
 ME=Modular( البيئة 
Environments( في الحوسبة 
السحابية كدليل على مفهوم 
لمشاركة  أو  اإلبداع(  )قدرة 
تدريبهم،  أو  ــن  ــري اآلخ
أن  الوحدة  لهذه  ويمكن 
التطوير  بعمليات  تقوم 
بتكلفة  والتحقق  واالختبار 
التحول  ثم  ومن  منخفضة، 

إلى )سحابة(.

مملكة  لدى  اإلبــداع  مدرسة  كرمت   [
لدعمها  البحرين،  زين  شركة  البحرين، 
المواهب  ورعاية  للشباب  المستمر 
لها  تصريح  وفي  الشبابية.  واإلمكانات 
العامة  والعالقات  االتصاالت  مدير  قالت 
»إن  حسين:  سامية  البحرين،  زين  في 
الذي  بالنجاح  سعيدة  البحرين  زين 
المعروف  ومــن  الطلبة  ــؤالء  ه حققه 
العلوم  أحد  هو  اآللي  اإلنسان  علم  أن 

من  سيهيمن  الذي  العلم  وهو  المستقبلية 
الحادي  القرن  في  حياتنا  على  شك  دون 
مع  بالتزامن  سيعمل  أنه  كما  والعشرين. 
هي  ما  الرعاية  وهذه  االتصاالت  تقنية 
تؤمن  البحرين  زين  أن  على  بادرة  إال 
قدرات  تطوير  في  االستثمار  بأهمية 
المستقبل  ألن  الذكية  وأفكارهم  شبابنا 
والتوفيق  النجاح  لهم  ونرجو  لهم  ملك  هو 

المقبلة«. المسابقات  في 

أثناء تكريم زين البحرين


