
املنام���ة – نا����س للخدم���ات البحرية: 
�شارك���ت م�ؤخ���راً �رشك���ة نا����س للخدم���ات 
Seatrade O f معر����س يف   للبحري���ة 

  shore Marine & Workboats
ال�رشق الأو�ش���ط يف مرك���ز اأب�ظبي ال�طني 

للمعار�س.
وافتتح املعر�س رئي����س هيئة النقل 
وع�ش� املجل�س التنفي���ذي �شاحب ال�شم� 
ال�شي���خ �شياء بن حممد بن زايد اآل نهيان، 
برعاي���ة نائب رئي����س املجل����س التنفيذي 

لإمارة اأب�ظبي �شم� ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان، يف مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�س 
 .2017 25 و27 �شبتم���ر  وا�شتم���ر ب���ن 
وح�شلت جلنة مك�نة من مديري وم�ظفي 
�رشكة نا�س للخدم���ات البحرية على فر�شة 
الت�ا�ش���ل مع اأع���ام ال�شناعة للتحدث عن 
م�شتقبل اخلدمات البحرية واآلية تط�يرها. 
كما ح�شلت على فر�شة التعرف على عماء 
جدد، والذين اأب���دوا اعجابهم بخطة ال�رشكة 

اجلديدة لتط�ير مينائها.
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 “السيارات األوروبية” تطلق موقعين إلكترونيين
يتضمنان عالمتي جاكوار والند روفر

 “التسهيالت التجارية” تقدم دعمًا ماليًا لمركز الشيخ إبراهيم

 “بتلكو” تحقق شهادة الشريك الذهبي من ”Cisco” مجدًدا 

 املنام���ة f �رشك���ة ال�شي���ارات الأوروبي���ة: 
اأعلنت �رشك���ة ال�شيارات الأوروبي���ة، امل�شت�رد 
وامل�زع احل����رشي ل�شيارات جاك����ار لند روفر 
الفارهة يف مملكة البحرين، عن اإطاق م�قعن 
اإلكرتوني���ن جديدي���ن خم�ش�ش���ن ل���كل من 
عامتيه���ا العريقت���ن جاك����ار ولن���د روف���ر، 
وذل���ك انطاًقا من �شعي ال�رشكة نح� املزيد من 

الرتقاء لكافة خدماتها.
الإلكرتوني���ن  امل�قع���ن  افتت���اح  مت 
اجلديدين www.jaguarfbahrain.com و 
www.landroverbahrain.com التابعن 
ل�رشك���ة ال�شيارات الأوروبية، ي�م الأحد امل�افق 
3 اأكت�ب���ر 2017، وقد مت تخ�شي�س كل م�قع 
منهما لتقدمي اأف�شل جتربة رقمية للعماء عند 
رغبته���م للح�ش�ل على املزي���د من املعل�مات 

ح�ل اأي من منتجات جاك�ار اأو لند روفر.
و����رّشح املدي���ر الع���ام ل�رشك���ة ال�شي���ارات 
الأوروبي���ة جاك�ار لند روفر �شتيفن لي قائًا: 
“ي�شعدن���ا جًدا يف �رشك���ة ال�شي���ارات الأوروبية 
جاك�ار لند روف���ر اأن نعلن عن اإطاق م�قعن 
اإلكرتوني���ن خم�ش�ش���ن خلدم���ة جمي���ع عماء 
جاك����ار و لند روفر. وقد هدفت مبادرتنا هذه 
نح� اإعادة ت�شميم امل�ق���ع الإلكرتوين ال�شابق 

ال���ذي كان يجم���ع ب���ن عامتي جاك����ار و لند 
روفر. ومتنح هذه املب���ادرة ح�ش�ل العامتن 
عل���ى ح�ش�ر اأكر على �شبكة الإنرتنت حيث مت 
جتهيز امل�ق���ع مبجم�عة جدي���دة من اخلدمات 

قائم���ة  عل���ى  امل�شاف���ة  واملبتك���رة  العملي���ة 
خدماتن���ا التي مت حتديثها اأي�ًشا لتمنح عماءنا 
الكرام وجميع زوار �شفحاتنا املزيد من املزايا 

القيمة”.

 املنام���ة f �رشك���ة البحري���ن للت�شهي���ات 
التجاري���ة: قدم���ت �رشكة البحري���ن للت�شهيات 
التجاري���ة دعما ماليا لأن�شط���ة وفعاليات مركز 
ال�شي���خ اإبرهي���م بن حمم���د اآل خليف���ة للثقافة 

والبح�ث وه� م�ؤ�ش�شة اأهلية غري ربحية.
وا�شتقبل���ت رئي�ش���ة جمل����س اأمن���اء مرك���ز 
ال�شي���خ اإبراهيم ب���ن حممد اآل خليف���ة للثقافة 
والبح����ث ال�شيخ���ة مي اآل خليف���ة يف عمارة بن 
مط���ر باملح���رق نائ���ب الرئي����س الأول ب�رشك���ة 
البحرين للت�شهيات التجارية فا�شل املاح�زي 
وع���ددا من اأع�ش���اء الإدارة التنفيذية، حيث مت 

ت�شليم مبلغ الدعم املايل املقدم من ال�رشكة.
بدوره ن�ه نائب الرئي�س التنفيذي فا�شل 
املاح����زي ع���ن اعت���زازه باملب���ادرات املميزة 
ملرك���ز ال�شي���خ اإبراهي���م ب���ن حمم���د اآل خليفة 
للثقاف���ة والبح����ث وعمله���ا ال���دوؤوب لإب���راز 
ثقافة مملكة البحري���ن وتراثها العريق، والذي 
من �شاأن���ه اأن يرز املع���امل الثقافية والرتاثية 
للمملك���ة عل���ى ال�شعيدين املحل���ي والعاملي، 
م�ؤك���داً يف ال�ق���ت ذاته على العاق���ة املتميزة 
التي تربط �رشكة البحرين للت�شهيات التجارية 
من���ذ �شن�ات ط�يلة مبركز ال�شي���خ اإبراهيم بن 

حممد اآل خليفة للثقافة والبح�ث والتي ت�شب 
يف دع���م م�شرية التنمي���ة امل�شتدام���ة وال�رشاكة 

املجتمعية.
وخال اللق���اء ا�شتعر�شت ال�شيخة مي بنت 
حممد اآل خليفة اأب���رز امل�شاريع التي يق�م بها 
املركز يف كافة مناط���ق مملكة البحرين، �شمن 

مبادرة اإحي���اء البي�ت الرتاثي���ة، بالإ�شافة اإلى 
الأن�شط���ة والفعالي���ات الثقافي���ة القائم���ة يف 
ال�ق���ت احلا����رش وامل�شتقبلي���ة والت���ي تتزامن 
مع ق���رب تت�ي���ج املح���رق كعا�شم���ٍة للثقافة 
الإ�شامي���ة، حي���ث �شت�شب���ح املدين���ة وجه���ة 

للزائرين من خمتلف دول العامل.

 املنامة f بتلك�: اأعربت “بتلك�” املزود 
الرائ���د حلل����ل الرقمي���ة يف مملك���ة البحرين 
فخره���ا واعتزازها بتجديده���ا �شهادة ال�رشيك 
الذهب���ي املعتمد من جان���ب �رشكة Cisco مع 
اإطاقه���ا باقة ق�ية من اخلدم���ات التي ت�شع 
بتلك���� يف ال�ش���دارة ك�رشك���ة رائ���دة يف �ش�ق 

تكن�ل�جيا املعل�مات والت�شالت املحلية. 
وللحف���اظ على ه���ذا العتم���اد امل�شه�د، 
ت�ا�شل بتلك� ال�فاء باملعايري ال�شارمة التي 
و�شعته���ا Cisco يف جم���ال الكف���اءة التقنية 

وخدمات الدعم ور�شا العماء.
 The Cisco  Channel“ وي�فر برنامج
Partner Programme” اإطار عمل لل�رشكاء 
لبن���اء مه���ارات املبيعات واجل�ان���ب التقنية، 
 Cisco Lifecycle Services ومه���ارات 
املطل�بة لتقدمي حل�ل Cisco للعماء.  ومن 

خال تقنيات الرنام���ج و�شهاداته، تعرتف 
Cisco بخرة ال�رشي���ك يف ن�رش حل�ل ت�شتند 

اإلى تقنيات وخدمات Cisco املتقدمة. 

ومن خ���ال ا�شتخدام عملي���ة تدقيق من 
ط���رف ثالث، يق����م الرنام���ج بالتحقق من 
�شحة املهارات التقنية لل�رشيك وممار�شاته 
التجارية ومدى ر�ش���ا العماء، وقدرات دعم 
م���ا قبل وما بعد البي���ع، وغريها من الع�امل 
املهمة الت���ي يهتم بها العم���اء عند اختيار 

�رشيك م�ث�ق به.
الرئي�ش���ة،  التقني���ات  قائم���ة  وت�شم���ل 
وال�شبك���ة  املتط����رة،  ال�شب���كات  هند�ش���ة 
الأ�شا�شي���ة املتقدمة وال�شب���كات امل��شعة 
)WAN(، وحل����ل ت�شيي���د مراكز البيانات 
املتط�ر، وحل�ل هند�شة �شبكات امل�ؤ�ش�شات 
املتط�رة، حل�ل اإنرتن���ت الأ�شياء املتط�رة 
وبرجميات مت�شلة بال�شامة والأمن، هند�شة 
الأمن املتط�رة، وتقنية احلا�شبات امل�حدة 

املتط�رة. 

 املنام���ة f فندق اخلليج: اأعلن مدير عام فندق 
اخللي���ج البحرين للم�ؤمت���رات و�شبا، رحي���م اأب� عمر 
احلائ���ز على العديد من ج�ائ���ز التميز، عن مغادرته 
ملن�شب���ه بعد نح� اأرب���ع �شن�ات م���ن ت�ليه من�شب 
املدي���ر الع���ام يف اأول فندق من فئ���ة اخلم�س جن�م 
يف البحري���ن، وه� ج���زء من جمم�عة فن���ادق اخلليج 
الفاخرة الت���ي لطاملا ا�شتهرت باأ�شال���ة �شيافتها 

وج�دة خدماتها على م�شت�ى مملكة البحرين.
�شيغ���ادر اأب���� عمر، ال���ذي يتمتع بخ���رة دولية 
وا�شع���ة ترب���� عل���ى 29 عام���اً يف جم���ال ال�شياف���ة 
والفندق���ة، مملكة البحرين ليت�ل���ى من�شب املدير 
الع���ام يف فن���دق م���ن فئ���ة 5 جن����م يف ب�داب�شت، 
هنغاريا. وحاز اأب�عمر ومن خال حفل اأقيم باململكة 
الأردنية الها�شمية، على جائزة “اأف�شل مدير فندق 

لع���ام 2009”، اإذ مت اختي���اره من بن ال�شخ�شيات 
اخلم�شن الأكرث تاأثرياً يف القطاع الفندقي يف ال�رشق 
الأو�ش���ط، مل���ا كان له م���ن دور بارز يف ت���رك ب�شمة 
تاريخية وا�شعة خال �شن�ات عمله. عاوة على ذلك، 
فق���د �شاه���م ال�شيد اأب���� عمر يف تاأ�شي����س 5 فنادق 
بارزة، منه���ا ميرتوب�ليتان، وجمم�ع���ة حبت�ر بدبي 

وبريوت.

و����رشح الرئي�س التنفي���ذي جارفيلد ج�نز قائاً 
“ان رحي���م يعد قائدا ا�شتثنائي���ا وب�شماته املميزة 
امت���دت ليحظى باح���رتام وتقدير اجلمي���ع من قبل 
�شي����ف وم�ظف���ي فندق اخللي���ج البحري���ن. ولقد 
كان م���ن دواعي �رشورنا اأن نحظى به���ذه ال�شخ�شية 
امل�ؤثرة ليك�ن جزءا من طاقم عملنا، متمنن له كل 

الت�فيق يف من�شبه اجلديد”.

”Sea Trade 2017“ ناس البحرية” تحقق نجاحا في“ 

 نجاح تمرين إخالء في المطار

 “كيا” تعين لوكليرك رئيسًا لتصميم عالقتها

املنام���ة f �رشكة مطار البحرين: نفذت 
�رشكة مط���ار البحرين بالتع���اون والتن�شيق 
م���ع الإدارة العامة للدفاع امل���دين، وق�شم 
الإطف���اء والإنقاذ مبط���ار البحرين الدويل، 
و�ش�ؤون الطريان امل���دين، و�رشطة املطار، 
مترين ال�شامة والإخ���اء يف قاعة ا�شتقبال 
امل�شافري���ن يف الطاب���ق الأر�شي من مبنى 
املط���ار وذلك فيما ب���ن ال�شاع���ة الثانية 
ع�رشة والثانية ع�رشة والن�شف من ظهر ي�م 

الثنن امل�افق 9 اأكت�بر. 

ويه���دف مترين ال�شام���ة والإخاء الى 
تقييم م���دى ا�شتعداد و�رشع���ة عمل فريق 
الأم���ن وال�شامة ل�شم���ان اللت���زام باأعلى 
املعاي���ري جلمي���ع م�شتخدمي املط���ار كما 
يهدف اأي�شاً الى �شمان �شامة التعامل مع 
اأن����اع خمتلفة م���ن �شيناري�هات احل�ادث 
يف مبنى املطار. كما وياأتي هذا التمرين يف 
اإطار التع���اون امل�شتمر بن جميع الأق�شام 
واجله���ات امل�ش�ؤولة عن اأمن و�شامة جميع 

م�شتخدمي املطار. 

املنام���ة f ب���ن هن���دي: اأعلن���ت كي���ا 
م�ت����رز ر�شمًيا اأنها عّين���ت بيري ل�كلريك 
امل�شم���م ال�شاب���ق يف BMW الأملاني���ة و
Great Wall ال�شينية، كرئي�س لت�شميم 
عامته���ا التجاري���ة، وتاأت���ي تل���ك اخلط�ة 
العاملي���ة  الأ�ش����اق  يف  ه�يته���ا  لتعزي���ز 

و�ش�قها الرئي�شي بال�شن.
البلجيك���ي  و�ش����ق يك����ن امل�شم���م 
امل�لد “بيري ل�كلريك” م�ش�ؤولً عن تط�ير 
اإ�شرتاتيجي���ة الت�شمي���م الط�يل���ة الأج���ل 
بق�ش���م الت�شميم،وت����يل مه���ام ابتكارات 
وتط�ير الت�شميم لت�شكيل���ة �شيارات كيا 
من اخل���ارج والت�شميم الداخل���ي، وامل�اد 
واملن�ش�ج���ات.  كم���ا �شيعم���ل اأي�ش���اً على 
تعزي���ز التع���اون يف الت�شميم ب���ن �شبكة 
كي���ا العاملي���ة للت�شمي���م والت���ي ت�ش���م 
ا�شت�دي�ه���ات لت�شمي���م م�دي���ات كي���ا 
يف كل م���ن ال�لي���ات املتح���دة الأمريكية 

واأوروبا وال�شن وك�ريا اجلن�بية. 
وت�يل بيري ل�كل���ريك مهامه اجلديدة 
يف كي���ا بنهاي���ة �شه���ر �شبتم���ر املا�شي، 
الرئي����س  م���ع  جن���ب  اإل���ى  جنب���اً  ويعم���ل 
التنفي���ذي للت�شميم مبجم�ع���ة هي�انداي 
وكيا م�ت�ر بيرت �رشايررf ، وبجانب �شي�ن 

ه���� ي����ن – رئي����س مركز ت�شمي���م كيا يف 
ك�ريا اجلن�بية.

ل�كل���ريك ه� واح���د م���ن امل�شممن 
العاملن يف جمال ال�شيارات وله باع ط�يل 
يف اأ�ش����اق ال�شي���ارات املختلف���ة باأوروب���ا 

وال�ليات املتحدة وال�شن”.
متمي���زة  بروؤي���ة  ل�كل���ريك  ويتمت���ع 
وفري���دة يف ت�شمي���م ال�شي���ارات العاملية، 
ويتمتع بخ���رة ط�يلة يف ه���ذا املجال مما 
�شيعمل على تدعيم و�شقل ه�ية ت�شميم 

كيا يف الأع�ام املقبلة. 

تعزيز الخدمات يقود إلى تميز الشركة

• عبدالرحمن منري	

• بيري ل�كلريك	

فنــدق الخليــج الـبحريــن يــودع أبـوعمـر

• رحيم اأب� عمر	


