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طلبة »المحرق الثانوية« يزورون »بابكو«
] قامت مؤخراً مجموعة من طالب مدرسة المحرق الثانوية للبنين المشاركين في برنامج 
»إنجاز« بزيارة شركة نفط البحرين )بابكو(. وتأتي الزيارة في إطار دعم الشركة لبرنامج 

»إنجاز« البحرين. 
واستقبل الوفد متطوع برنامج إنجاز في شركة »بابكو« محمد العباسي. وخالل الزيارة، 
تعرف الوفد على بيئة العمل الواقعية في شركة بابكو وقام بجولة قصيرة إلى عدة أقسام 
بمصنع التكرير. كما استمع الوفد إلحدى المحاضرات التي أقيمت بدائرة الحسابات المالية 
في »بابكو« وتعرف خاللها على بعض جوانب األداء التشغيلي في الشركة. وتم أيضاً خالل 
الزيارة تعريف الطلبة بأهداف شركة »بابكو« القصيرة والطويلة المدى، إضافة إلى التأكيد 
لمملكة  الوطني  االقتصاد  دعم  في  الرائدة  المؤسسات  كإحدى  »بابكو«  شركة  أهمية  على 

البحرين.

»فولكس واغن« تكّرم جميل عبدالهادي لتمّيزه في المبيعات
] تم منح منفذ مبيعات »فولكس 
مكافأة  عبدالهادي،  جميل  واغــن«، 
لشخصين  خاصة  رحلة  عن  عبارة 
سباق  لحضور  لياٍل  ثالث  لمدة 
الفورموال 1 في حلبة ياس، أبوظبي.  
تقديراً  الجائزة  هذه  له  وأعطيت 
في  المستمرة  وإنجازاته  لجهوده 
قسم المبيعات خالل األشهر الماضية. 
معاملة  وزوجته  جميل  تلّقى  وقد 
إقامتهم في فندف  خاصة خالل فترة 
لهم  وتوفرت  الشرقي.  القرم  وسبا 
سورو  تورو  سواق  مرافقة  فرصة 
R أو شيروكو  F1 في سيارة غولف 

R على حلبة الفورموال.
البحرين  واغــن«  و«فولكس   
حياته  في  النجاح  كل  لجميل  تتمنى 

الشخصية والمهنية.

أثناء زيارة طالب مدرسة المحرق الثانوية للبنبن »بابكو«

»اإلمارات« تدشن المبنى الجديدة لطائرات A380 في مطار دبي
] دشنت طيران اإلمارات اليوم المبنى الجديد 
لطائراتها  المخصص  الدولي،  دبي  مطار  في 
من  رحلة  أول  أقلعت  حيث   ،A380 اإليرباص 
هيثرو  لندن  مطار  إلى  متوجهة   A الكونكورس 
الثاني  كانون  يناير/   2( األربعاء  يوم  ظهر  بعد 

.)2012
في  مبنى  أول  وهو   ،A الكونكورس  ويعتبر 
في   A380 اإليرباص  لطائرات  مخصص  العالم 
مقراً  وسيصبح   ،3 المبنى  من  جزءاً  العالم، 
الطراز  هذا  من  ــارات  اإلم لطائرات  ومنطلقاً 
من  أكثر  إلى  المسافرين  العمالق، حيث سيخدم 
طيران  خطوط  شبكة  ضمن  عالمية  وجهة   20
 A380 اإليرباص  رحالت  ذلك  في  بما  اإلمارات، 
إلى أوروبا التي ستسيرها كوانتاس األسترالية 
طيران  مع  المبرمة  الشراكة  اتفاقية  بموجب 
النهائية من  الموافقة  إلى  اإلمارات والتي تحتاج 

اللجنة األسترالية لحماية المنافسة والمستهلك.
A380 إحدى طائرات اإلمارات اإليرباص

»مرسيدس-بنز« تنظم فعاليات »SUVenture« خالل تجارب الطرقات الوعرة

»مرسيدس- زبائن  من  عدداً  الحدث  وحضر 
أنحاء  جميع  من  دعوتهم  تمت  وإعالميين  بنز« 
شّيقة  قيادة  تجارب  خاضوا  حيث  المنطقة، 
المقدرات  خاللها  من  أظهرت  عمان  سلطنة  عبر 
والرحابة  الرائعة  والتقنيات  لها  مثيل  ال  التي 

مركبات  تشكيلة  بها  تمتاز  التي  والتحسينات 
األلمانية  السيارات  مصنع  من  الرائدة    SUVالـ

الفاخرة على جميع التضاريس. 
كّل  إطالق   »SUVenture« فعاليات  وتضمنت 
السبعة  ذات  الرائدة  الجديدة   GL سيارة  من 

المدمجة  الديناميكية   GLK وسيارة  مقاعد 
 G 500 سيارة  وإطالق  االستعماالت  متعددة 
القيادة  الشرق األوسط، وتجارب  األيقونية في 
األولى على الطرقات الوعرة للفئة-M التي تقود 
  SUVالـ لمركبات  إستراتيجية »مرسيدس-بنز« 

في المنطقة.
مرسيدس- إطالق سيارة  األبرز  الحدث  كان 
اإلعالم.  وسائل  أمام  الجديدة  الرائدة   GL بنز 
وتشغل مركبة الـSUV  الضخمة والحائزة على 
جوائز عدة المرتبة األولى بين سيارات الخاصة 
تصميمها  تم  والتي  الفاخرة  الوعرة  بالطرق 
العصرية  العربية  ــرة  األس مع  لتتناسب 

فئته،  في  األفضل  ومحّركها  السبعة،  بمقاعدها 
القوي، ورحابة مقصورتها، وتجهيزاتها  وأدائها 

المحسنة إلضافة إلى التقنيات المتطورة.
وبمناسبة إطالق سيارة GL الجديد، قال مدير 
العام الحداد للسيارات، جرام نيوبورت: »تشّكل 
نجاحاً   «  »SUVـــ ال عام   2012 إستراتيجية 
حققت  مثيرٍة  موديالٍت  ثالثة  إطالق  مع  باهراً 
سيارة  إطالق  ومع  الزبائن.  بين  رائعاً  نجاحاً 
تتوج  التي  الجديدة  السبع  المقاعد  ذات   GL
الفاخرة    SUVتشكيلتنا الفريدة من سيارات الـ
مركبات  من  راسخًة  مجموعًة  نقدم  اآلن  فإننا 
والقدرة  والجاذبية  بالقوة  تمتاز  التي    SUVالـ

أذواق ومشاعر جيٍل  تتناسب مع  التي  والذكاء 
الذين  الزبائن  المنطقة:  في  الزبائن  من  جديدٍ 
األفضل  تقاليدهم ويبحثون عن  يحافظون على 
كله  ذلك  عن  نتج  سواه.  شيء  وال  لعائالتهم 
الـ لمركبات  اإلطالق  على  عام  أفضل  تحقيق 

SUV  من مرسيدس-بنز، مع توقعات بأن تحقق 
بزيادة  قياسياً  رقماً   2012 العام  في  المبيعات 

تبلغ 35 في المئة مقارنًة بالعام 2011«.
خميس  يوسف  وخالد  قاسم  الدين  محي 
استمتعنا  لقد  قالوا،  للسيارات  الحداد  ضيوف 
كثيرا في الرحلة وكانت أول تجربه لنا للقيادة 

في الصحراء بسيارات »مرسيدس بنز«.

أكثر  الشرق األوسط« فعاليات »SUVenture« في  ] نظمت »مرسيدس-بنز 
المناطق الوعرة إثارًة عبر أراضي سلطنة عمان الساحرة والتي تضمنت القيادة 
على األراضي الصخرية وفي األودية البرية واالنسياب على الرمال والهضاب 
العصرية  العربية  آفاق األسرة  قدراتها في توسيع  بذلك على  الجبلية، مبرهنًة 

وتلبية متطلباتهم. 

العلوي وخميس من »زين« يكّرمون في حفل العمال المجدين
خدمات  مدير  تكريم  تــم   [
ومديرة  العلوي،  محمد  البرودباند، 
نوره  لإلبداع،  زين  مراكز  إحدى 
 28 الـ  السنوي  الحفل  في  خميس، 
والمتفوقين  المجدين  العمال  لتكريم 
القطاع  في  المميزين  والمنشات 

األهلي. 

يذكر أن هذه الجواز تمنح في كل 
جاللة  البالد  عاهل  رعاية  تحت  عام 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
الكوادر  لدى  التفوق  تكريم  بغرض 

المهنية البحرينية.  
زين  شركة  عام  مدير  وصــّرح 
البحرين، محمد زين العابدين، قائاًل: 

العلوي  إلى  التهنئة  »نتقدم بخالص 
الجائزة  بهذه  للفوز  خميس  ونورة 
الجتهادهما  تقديراً  لهما  منحت  التي 
وحرصهما  والتزامهما  العمل  في 
على التفوق ضمن فريق زين وكافة 
الجهات التي تتعامل معها. وتحرص 
فرد  كل  مساعدة  على  البحرين  زين 

جميع  لتكريس  الفريق  أفراد  من 
اكتشاف  أجل  من  وإمكاناته  قدراته 
التي  الخالقة  والقدرات  المواهب 

يتمتع بها كل فرد.
دائماً  تحرص  الشركة  أن  كما 
لجميع  بالتدريب  باالهتمام 

الموظفين«.

محمد العلوي ونوره خميس بعد تكريمهما في الحفل

جميل عبدالهادي وزوجته في حلبة ياس بأبوظبي

ال تفوت »تخفيضات يناير« في مجمع يتيم
»يتيم«  مجمع  يرحب   [
بطريقة  الجديد  العام  في  بكم 
مختلفة ومميزة بحصولكم على 
صفقات رائعة ال مثيل لها بحملة 
تخفيضات  تفوت  »ال  تخفيضات 

يناير« في مجمع »يتيم«.
وستكون هناك مجموعة كاملة 
 95 من  يتكون  من »طقم عشاء« 
قطعة من محل شمس الجزيرة. 

محبي  ــن  م ـــِت  أن ــل  ه أو 
خياطة  آلة  لِك  نقدم  الخياطة؟ 
سنجر األصلية بسعر ال يصدق 
المحل  هو  اليقظة،  محل  في 

الخاص بك.
لشراء  فرصتك  هــي  ــذه  ه
تاغ  ساعة  مذهلة.  مجوهرات 
محل  في  تجدونها  فقط  هيور، 

مجوهرات مجدي.


