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هاتفين ثاني تطلق «Vertu»
Racetrack Legends مجموعة من

منها تحية (Racetrack Legends) هواتف مجموعة ضمن هاتفين أول ،«Vertu» أطلقت ]
 Ascent وهما العام، هذا من شباط فبراير/  شهر في العالم في الكالسيكية  السباق لحلبات
وهواة  العالم في السباقات عشاق من إقباًال لقيا  .الهاتفان Ascent Silverstoneو Monza
 Racetrack Legends مجموعة  من  جديدين هاتفين   Vertu تطلق والــيــوم، تحفها. اقتناء

اإلصدار. المحدودة
الحلبة  هذه إلى تحية اإلصدار هواتف Le Mansالمحدودة إطالقها عن تفخرVertuباإلعالن
 Indianapolis وهواتف  ساعة،  24 مدى على الممتدة بالسباقات عرفت التي األسطورية
أكثر أحــد تستضيف  حلبة  وهــي  ،«®The Brickyard» حلبة إلــى تحية اإلصــدار المحدودة

.®Indy 500 سباق السيارات: تاريخ سباق وصعوبة في شهرة السباقات
 Vertu فلسفة  مع «تماشيًا هاريس: الشركة كريس العالمي لدى التسويق قسم رئيس  وقال
بمواد المحدود اإلصدار هواتف  ستتميز تطلقه، هاتف كل مع فريد منتج  بتقديم تقضي التي
فريدة الهواتف هــذه تكون أن يضمن ما المتحركة. الهواتف صناعة في يومًا تستخدم لم 

ونادرة».
العمل  يقدرون الذين الناجحون عادة  Vertu هواتف شراء على «يقدم هاريس: وأضــاف
يقدر لمن المثالية الهدية تشكل كما النفيسة. القطع ونــدرة التصميم  ودقة الراقي، الحرفي
وتشير  كبيرًا. إقباًال Racetrack Legends مجموعة من هاتفين أول والقى هذا  عينها. القيم
ستكّمل  اإلصدار المحدودة Indianapolisو Le Mans هواتف مجموعة أن  إلى  االحصاءات

العريق». اإلرث هذا

تعريفية عمل ورشة تنظم حبيب جواد شركة

البحرين مملكة في حبيب جواد شركة نظمت ]
لجميع يومين لمدة استمرت تعريفية عمل ورشــة
العمل ورشة وأقيمت الشركة،  لدى  الجدد الموظفين

الدبلوماسية. بالمنطقة الرئيسي الشركة بمقر
الخدمات جميع  على التركيز الورشة: هذه  هدفت
ومناقشة طــرح وتــم الشركة تقدمها التي  المميزة
خدمات ـــة، واإلداري االستشارية الخدمات ــواص خ

القانونية. واالستشارات التدقيق
فؤاد ــة اإلداري الخدمات استشارات مدير وصــرح
«تشكل ــًال: ــائ ق ــة ــورش ال بتقديم قــام ـــذي ال ــداهللا  ــب ع
الصورة لرسم أساسي عامل التعريفية العمل ورش

الجدد الموظفين وطموحات  لتوقعات  الصحيحة
المسار وضــع على  تساعد  كما  الــتــخــرج،  حديثي 
في واالرتـــقـــاء للنجاح الــشــبــاب ــؤالء ــه ل الصحيح 
المستشارين من ــدداً ع أن يذكر المهنية».  حياتهم
الورشة حضروا الشركة لدى والمدققين اإلداريين
عن ملخصة نــبــذة  بــإعــطــاء  للمشاركة التعريفية 
الشركة. تقدمها التي  والخدمات وعمالئها  الشركة
لتحفيز تسعى حبيب جواد شركة «ان فؤاد وأضاف
في ــرص ــف ــة ال ــاح إت ـــالل خ ــن م ــاب ــب ــش وتــشــجــيــع ال
من ليصبحوا بمساندتهم وتقوم المهنية حياتهم

دبي إلى لندن من المنطاد رحلة «نخيل» تعلن عن انطالق
كــبــرى «نــخــيــل»، ــت  ــن ــل أع  ]
في الــعــقــاري التطوير ــات  ــرك ش
ــالق ــط ان الـــشـــرق األوســــــط، عـــن
الذي للمنطاد، التاريخية الرحلة
دبي» أوف سبيرت «ذا اسم يحمل
وسيستهل لندن. في دبي) (روح
األكبر يعتبر الــذي  المنطاد، هذا
في رحلته العالم، في نوعه من
متوجهًا البريطانية العاصمة
أشهر مــن بــعــدد مـــروراً  ــي  دب ــى  إل
والــمــعــمــاريــة الــمــعــالــم األثـــريـــة
يحلق أن المقرر ومــن العالمية.
المعالم أبــرز ــوق  ف المنطاد ــذا  ه
بما العالمية واألثرية المعمارية
«ذا بــنــودوالب  «بيغ ساعة فيها
بريدج» «تاور  وجسر  آي»  لندن
الشهير «ســلــفــريــدجــز» ومــبــنــى 
ــون ــت «س وآثـــــار فـــي بــرمــنــغــهــام
البيضاء دوفر ومنحدرات  هنج»
فـــرســـاي ـــر ـــص وبــــــرج إيــــفــــل  وق
المائل ــزا ــي ب ـــرج وب ــس ــاري ب ــي  ف
رومــا فــي ــوم ــوزي ــول ــك ومــبــنــى ال
أثينا ــي ف ــون» ــن ــي ــارث «ب وهــيــكــل 
القاهرة. في الجيزة ــات ــرام وأه

ــة ــل ــرح ال هــــذه ـــري تــنــظــيــم ـــج وي
ســكــان أول ــال ــق ــت ــان ب احـــتـــفـــاًال 
في دبي، جميرا» جزيرة «النخلة
في الــمــعــمــاريــة ـــدث الــمــعــالــم أح
السكنية. وحداتهم إلى العالم،
المنطاد يصل أي المتوقع ومــن
الـــعـــام إلـــــى دبـــــي قـــبـــل نـــهـــايـــة
التسويق مديرة وقالت الجاري.
في العمالء وخدمات والمبيعات

شاهين: «نــخــيــل»مــنــال ــة  ــرك ش
ســبــيــرت «ذا ـــة ـــل رح «تــلــخــص 
بذلتها التي الجهود دبــي» أوف
جزيرة تطوير  سبيل في شركتنا 
من تعد والتي  جميرا»، «النخلة 
في الــمــعــمــاريــة ـــدث الــمــعــالــم أح
أو تخطيط يسبق ــم ول الــعــالــم.
شاهين: وأضافت عملية تنفيذ
قامت  ــوات ــن س  5 ــن م أقـــل ــذ  ــن «م

في رمــل حبة أول ــردم ب شركتنا
نحن وها  العربي، الخليج مياه 
مع المشروع سكان أول نستقبل
ويسرنا ــاري. ــج ال الــعــام  نهاية 
ــدء ب الــمــنــاســبــة ــذه ــه احــتــفــاًال ب
التي ــدن، ــن ل مــديــنــة  ــن  م رحلتنا 
المعالم أشهر من  مجموعة تضم
ــة الــنــاس ــل ــي ــخ ـــي ألــهــمــت م ـــت ال

جميعًا».

جي المتكامل» ال «بمنزل الفائزين أسماء «الكوهجي» تعلن
الفائزين عن وأوالده  الكوهجي محمود عبدالجبار شركة أعلنت ]
من كل وتأهل شهر رمضان المبارك. التي اقيمت في الترويجية بالحملة
في السحب للدخول جي ال منتجات من أي بشراء الكرام من الزبائن قام
األجهزة من مجموعة رائعة في المتمثل المتكامل» ال جي «بمنزل والفوز
جي ال هــواء مكيف بالزما، جي ال كتلفزيون المنزلية والمستلزمات
طراز من مالبس  غسالة متقابلة، أبواب ذات ثالجة المجزأ، كوول آرت 
ميكروويف، فرن منزلي، مسرح نظام صحون، غسالة العلوية، التعبئة

النقال. تشوكليت جي ال وهاتف كهربائية مكنسة
في والتجارة الصناعة وزارة عن ممثلين بحضور السحب وأجــري
نوفمبر/ مــن  الخامس فــي السهلة منطقة فــي الكائن جــي ال  معرض 

ومديري مسئولي من عدد الحضور توج  كما الجاري. الثاني تشرين
مجلس رئيس رأسهم على وأوالده  الكوهجي محمود عبدالجبار شركة 
ادارة ومدير جاين راجيش  العام والمدير الكوهجي عبدالحميد  االدارة

راو. في جي للمجموعة التسويق
 (  11912 رقــم بطاقة (حامل السلطي ياسين عاطف فازانس وقــد
جي ال «بمنزل (13448 رقم بطاقة (حاملة أغايار الرحمن عبد وكبرى
الرائعتين. الجائزتين بهاتين المحظوظين الفائزين ليصحبا المتكامل»
السعيدين للفائزين تهانيها لتقديم منتسبيها وجميع الشركة وتنتهز
جي ال عروض بجوائز الفوز الكرام جي ال زبائن ولجميع لهم راجين

اهللا. بإذن مستقبال السخية

مور» «ماي مرنة دولية اتصال خدمة تطرح البحرين «اتصالكوم»
ــوم ــك ــال ــص ات شـــركـــة طـــرحـــت   ]
جديدة خدمة اتصال دولية البحرين
عبر ـــال ـــص االت تــقــنــيــة ــى  ــل ع تــعــتــمــد 
البحرين مملكة في (VoIP) اإلنترنت

مور». «ماي اسم تحت
الــجــديــدة الــخــدمــة هـــذه  وتعتبر 
اتـــصـــال مــرنــة ــة ــدم ــــور» خ ــــاي م «م
ومــن ــر، ــع ــس ال ــن حــيــث ومــنــاســبــة م
ــات ــاج ــي ــت االح ــي ــب ــل ت أن  ــع  ــوق ــت ــم ال

في المملكة. المتزايدة للزبائن
وصرحالرئيسالتنفيذيللشركة
الصحافي المؤتمر في سنان آل راشد
خدمة «إن المناسبة: بهذه عقد الذي
تتميز الدولية لالتصاالت (ماي مور)
التي والمزايا الخصائص من بالكثير
بــإجــراء المعنيين ــن ــائ ــزب ال تــخــدم 
تصميم تم فلقد  الدولية. االتصاالت 
ــة ــرون ــم ال ــن ــم ــض ــث ي ــي ــح ــج ب ــت ــن ــم ال
مختلف ــع م يتناسب  بــمــا  الــكــامــلــة
مور ماي وتأتي  الزبائن. احتياجات 
بنظام أو األجــر،  مدفوعة كخدمة إما
توفير عن فضال الشهرية. الفواتير 
األسعار خطط من متنوعة مجموعة
متطلبات كافة يلبي بما الدفع وطرق
إمكانية فهي  المزايا  أهم أما  الزبائن. 

الخطوط عدد باختيار  الزبون  قيام
فضال فيها،  االشتراك في يرغب  التي
كل لرصيد حــدود  بوضع قيامه عن
اتصالكوم إن رغــبــتــه. حسب  ــط  خ
المتميزة،  الخدمة هذه بطرح  تعتز 

في البحرين». من نوعها واألولى
ــس ــي ــرئ ال ــــر عـــّلـــق ـــن جـــانـــب آخ م

جمشير نزار اتصالكوم في التجاري
ــورون  ــخ وف ــداء ــع ــا س ــن «إن ــول: ــق ــال ب
شريحة إلــى الوصول على بقدرتنا
من البحريني المستهلك من معينة
الدولية. لالتصاالت بطاقاتنا خالل
الــدولــي لــالتــصــال مــور بطاقة  تعد 
التجارية العالمات كبرى من  واحدة

من كبيرة وتحظى بقاعدة في البالد،
إنجازات حققنا لقد المستخدمين.
طرح ــإن ف الــعــالمــة، ــذه ه مــع  هائلة 
ــي هذا ف خــطــوة ــو ــوره خــدمــة مــاي م
التجاري الرئيس أكد وقد االتجاه».
بنكهة تــأتــي مـــور» «مـــاي خــدمــة  أن 
بالنسبة تماًما مختلفة وجــاذبــيــة

المستهلكين. من واسعة لشريحة
تعتبر مــور مــاي بطاقة  فــإن لهذا 
بطاقة األم الماركة من متفرًعا امتداًدا
الــمــاركــة ـــذه ه أن ـــم رغ ــى  ــل وع مــــور. 
الماركة من قوتها تستمد الجديدة
تتمتع فإنها مــور، ماركة  األساسية 
بالنسبة ــة  ــاص ــخ ال بشخصيتها
ــد ــزاي ــت ــم ال ـــدام ـــخ ـــت ـــاب االس ـــح ألص
سهولة عــن والباحثين للموبايل،

االتصال. وسرعة
تكنولوجيا ــاد ــم ــت اع جـــرى ــد  ــق ل
خدمة فــي  تــلــقــائــًيــا الــرقــم  تــعــريــف 
مضافة خطط إلى إضافة  مور، ماي
الــدقــائــق، عـــدد ـــاس أس عــلــى  مبنية 
االتصال يجرى التي الدولة وتحديد
األرقام على الخصم وتطبيقات بها،
رئيسية، خــطــوط  وفــتــح ــددة،  ــح ــم ال
يراه ما وفق مغايرة بحدود وثانوية

الزبون.
في ـــراك ـــت االش ــن ــائ ــزب ــان ال ــك ــإم ب
وكالئنا من أّي عبر مــور مــاي خدمة
أنــحــاء ــي ف الــمــنــتــشــرة المعتمدين 
مــجــّمــع زيــــــارة الــبــحــريــن. يـــرجـــى
من بـــــأّي ــات، واالتــــصــــال ــن ــي ــأم ــت ال

وكالئنا. محالت

حسن) سيدطاهر (تصوير: في المؤتمر الصحافي  آل سنان لشركة «اتصالكوم» راشد التنفيذي الرئيس

العمل ورشة في المشاركون

المتميز الموظف يكرم «الدولي»
سبتمبر/ خالل شهر تميزا اللذين والممرضة الموظف الدولي البحرين مستشفى كرم ]
شهادة الزيرة بتسليم سعيد الدولي فيصل مستشفى البحرين رئيس الماضي. وقام أيلول
العمليات قسم في يعمل الذي  ناثان جوبي المساعد  الفني من كل  إلى تقديرية وجائزة
المتميز الوظيفي لألداء تقديرا وذلك مثالية كممرضة ديجامو مرسيدس التمريض ومشرفة
لوظيفتيهما المتوقع المستوى بوضوح تجاوز الزمن من متواصلة فترة خالل قاموا به الذي
إليهما الموكلة المهمات جميع فى والمتميزة الفعالة  المساهمة إلى باإلضافة ونوعًا كمًا
مكافأة بموجبها استحقوا والتى والمراجعين المستشفى خدمة فى المبذولة وجهودهما
هذه على بحصولهم المتميزين الموظفين  الزيرة وهنأ المتميزين.  والممرضة الموظف

التكريم. هذا إلستحقاق أهلهما السابقة مما تميزهما خالل الفترة لهما شاكرا الجائزة

أثناء عملية السحب

موديالتها آخر تعرض Ligne roset
صحافيًا  مؤتمراً   Ligne roset شركة عقدت ]
من  الثاني تشرين نوفمبر/  11 السبت يوم صباح
الجزيرة بــرج في الواقع المحل في الجاري العام
الخبير وشـــرح ــة. ــالب ــخ ال مــوديــالتــهــا آخـــر  ــرح  ــط ب
اسباني أصل  من ديدايرغولميز الفرنسي والمصمم 
الــجــديــدة الــمــوديــالت وطــــرح بالتصميم  افـــكـــارة 

من المستوحاة الجديدة التصاميم على والتحديثات
في وحضاراتها الشعوب وتقاليد والعادات الطبيعة
الطعام وطــاوالت الجلوس، مقاعد بتصميم العالم
عن تختلف األثاث  تصاميم إن  إذ االثاث من وغيرها
والتقليدي من الكالسيك فهي مزيج التصماميم بقية

واحد. آن في واألثري

عقيل الفردان) (تصوير: المصممان مع وقصي خليفات لؤي

عالمية محطة سياحية كأفضل مرموقًا تحتل مركزًا استراليا
[أصبحتاستراليا بكلجدارةصاحبة
في جاذبية وأكثرها  تجارية عالمة  أفضل
ماركت» ترافل ــد «ورل لتقرير وفقًا العالم

لندن. من الصادر
على االســتــرالــيــة الــمــاركــة تفوقت  ــد  وق
اللتين واإليــطــالــيــة األمــيــركــيــة نظيرتيها 
على ــث ــال ــث وال الــثــانــي الــمــركــزيــن احتلتا 
البلدان ماركات  لمؤشر وفقًا وذلك التوالي، 
بتصنيف يقوم الذي (CBI) الثاني السنوي
تحديد ثم ومــن تجارية  كعالمات  البلدان 
العالمية السفر توجهات ضوء في مرتبتها
في والسياحة السفر قطاع يشهدها التي
وبالنسبة العالمية. ــــواق األس مختلف
المحطة تعد استراليا فإن الخليج، لمنطقة
والسياح للمسافرين  المفضلة السياحية 
تطوير المشروعات مدير الخليجيين. وأكد
الخليج) لمنطقة استراليا ــزم ــوري (ت فــي 
انــدرو لعمله ــراً ــق م دبــي ــن م يتخذ  ـــذي  وال
استراليا، استقبلت «لقد قائًال: اولدفيلد

الثاني كــانــون يناير/ بين مــا الفترة فــي 
ــاري، ــج ال ــام ــع ال ــن  م آب أغــســطــس/  حتى 
يشكل  ــذا وه خليجيًا، مسافراً  31.6000
بالفترة  مقارنة  المئة  في  16 بنسبة زيادة
بنسبة زيادة وكذلك العام2004، من نفسة
العام  نفسها من بالفترة المئة مقارنة 6 في
ــوح وض بــكــل  يعكس ـــذي ال ـــر  األم  ،2005

من ــدة واح هي استراليا أن مفادها حقيقة 
أفضلالمحطاتالسياحيةوأكثرهاجاذبية

المنطقة». هذه من للمسافرين بالنسبة
لألعمال الدولة وزير أوضح جانبه، ومن
فران استراليا في والمتوسطة الصغيرة
تعتبر التي استراليا»، «توريزم إن بيلي
في استراليا بترويج مكلفة حكومية هيئة

جبارة جهوداً أخيراً  بذلت قد العالم،  بلدان
الوعي مستوى  تعزيز ــل اج من ومضنية
لندن في النتيجة جاءت  وهكذا  باستراليا،
في الناس ماليين «إن بيلي: وأكد مذهلة.
باستراليا متيمون  العالم  أنــحــاء  جميع 

ويعشقون السفر إليها».
تتباهى استراليا «إن قــائــًال: وأضـــاف
من فـــريـــدة ــة ــئ ــي وب اســتــثــنــائــيــة بطبيعة 
أكثر من واحدة يجعلها الذي األمر نوعها،
من للمسافرين وجــاذبــيــة  ـــارة إث الــبــلــدان 
استراليا احتلت وقد العالم».  أنحاء جميع
فئة   20 بين  من  فئة   12 في التصنيف  قمة 
.(CBI) مؤشر قبل من معتمدة تصنيفية
(أكثر فئة فــي الثالث المركز احتلت كما
التجاري)، العمل لممارسة سهولة البلدان
في نيوزلندة مع الثاني المركز وتقاسمت
بالتجارب ــرة  ــزاخ ال الــبــلــدان (أفــضــل  فئة 
واألنـــشـــطـــة ـــرات الـــخـــارجـــيـــة ـــام ـــغ ـــم وال

الرياضة).

المتميزة لشهر سبتمبر الزيرة يكرم الموظفة


