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«ماكالرين» ت�ستقطب االهتمام يف فعالية « »Ride with the Teamللدراجات الهوائية
ا�ستعر�ضت ماكالرين �أتوموتيف ،ال�شركة الربيطانية
املتخ�ص�صة ب�صناعة ال�سيارات الريا�ضية الفاخرة وال�سيارات
اخلارقة� ،سيارتها من طراز ( )570Sخالل فعالية Ride with the
 Teamللدراجات الهوائية التي نظمها الفريق املحرتف (Bahrain
 )Meridaللدراجات الهوائية يف يوم اجلمعة  22فرباير .وخرجت
هذه ال�سيارة املذهلة على �شوارع املنامة ،ولتك�شف عن الزيّ الر�سمي
اجلديد للفريق بو�صفها �سيارة حتديد �سرعة ال�سباق الر�سمية
للفعالية؛ حيث �سارت ال�سيارة �أمام الريا�ضيني امل�شهورين عامليا ً
لت�ضبط ال�سرعات الق�صوى لل�سباق وت�ضمن �سريه ب�شك ٍل �آمن.
ويحتفي ظهور ال�سيارة يف �شوارع البحرين بال�شراكة القائمة
بني ماكالرين والفريق املحرتف  Bahrain Meridaللدراجات
الهوائية ،وي�أتي بعد الإعالن عن امل�شروع امل�شرتك يف دي�سمرب
 .2018و�شهد طواف  Ride with the Teamم�شاركة �أكرث من

 200ريا�ضي على دراجاتهم الهوائية ،والذين �ضبطوا �سرعتهم
بح�سب �سرعة �سيارة ماكالرين  570Sعلى طريق بطول �أكرث من
ً
30
كيلومرتا ومير بني �أهم معامل املنامة .ومتثلت �أهداف الفعالية
يف ت�شجيع اعتماد �أمناط املعي�شة ال�صحية يف اململكة ،وتقريب
�أع�ضاء الفريق من اجلمهور.
وبهذه املنا�سبة ،قال بريت �سو�سو ،املدير الإداري ل�شركة
ماكالرين �أتوموتيف يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا و�أمريكا
الالتينية« :نحن فخورون بنجاحنا يف ا�ستعرا�ض ماكالرين
 570Sالرائعة خالل فعالية  Ride with the Teamيف املنامة
اليوم .وت�ألقت ال�سيارة على الطرقات فيما ي�شبه حفل ا�ستقبال
مذهل ،و�أود اغتنام الفر�صة لأتوجه بال�شكر للفريق املحرتف
 Bahrain Meridaعلى هذا التعاون امل�شرتك .ونتمنى لهم
النجاح يف مو�سم عام .»2019

«مايكرو�سوفت» تك�شف ثالثة �أجهزة جديدة يف البحرين
�أعلنت �شركة مايكرو�سوفت اليوم عن اطالقها لأجهزتها املبتكرة
(�سريف�س برو  )6و(�سريف�س الب توب )2و(�سريف�س ا�ستوديو
 )2يف جميع �أنحاء مملكة البحرين ،وبهذه اخلطوة تكون �شركة
مايكرو�سوفت قد و�سعت نطاق عائلة �أجهزة �سريف�س عرب طرح اجليل
التايل من هذه الأجهزة.
ويف اخلو�ض �أكرث يف تفا�صيل هذا
االطالق� ،صرحت �أنكا فينتورا كبرية
مديري ت�سويق حزمة �سريف�س لدى
مايكرو�سوفت اخلليج� ،أن البحرين
تتبنى العديد من املبادرات الرقمية
التي من �ش�أنها دفع عجلة اململكة
لت�صبح قوة تكنولوجية رائدة يف
املنطقة ،م�شرية �إىل حر�صها الدائم
على اقتناء وتوفري التكنولوجيا
احلديثة القادرة على متكني الأفراد
واملنظمات داخل اململكة ،كما �أكدت
�أنكا يف حديثها �أن تلك االبتكارات
التي تتيحها مايكرو�سوفت اليوم
يف متناول اجلميع� ،صممت وفقا ً
لآراء ومتطلبات جمموعة وا�سعة من
امل�ستخدمني ،لتلبي بدورها خمتلف
االحتياجات على �صعيد جميع
املجاالت.
«�سريف�س برو »6
يجمع جهاز (�سريف�س برو � )6أف�ضل االبتكارات
واملميزات التي جتمع مابني �سل�سة ا�صدارات عائلة
�سريف�س برو ،حيث يحتوي على �سعة تخزين
داخلية تبد أ� من  128جيجابايت من نوع ()SSD

قابلة للرتقية �إىل  1تريابايت ،ا�ضافة �إىل عمر بطارية يتيح �أكرث من
� 13ساعة عمل متوا�صلة ،كما ميتاز هذا اجلهاز الذي يعمل بنظام
الت�شغيل ويندوز  10بال�سرعة العالية ،فهو مزود مبعاجلات انتل
كور من اجليل الثامن ح�سنت من قوة �أدائه بن�سبة � %67أف�ضل من
اال�صدرات ال�سابقة ،لذلك يلبي (�سريف�س
برو  )6تطلعات القطاعات احلكومية
واخلا�صة الطاحمة �إىل زيادة االنتاجية
وتعزيز مكانتهم التناف�سية ،يف ظل النمو
االقت�صادي للمملكة.

بنك «الإبداع» يقدم �شواغر وظيفية يف معر�ض التدريب والتعليم

�شارك بنك الإبداع للتمويل متناهي ال�صغر يف
معر�ض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل
 2019الذي �أقيم حتت رعاية جميل حميدان وزير
العمل والتنمية االجتماعية� ،إىل جوار نحو �ستني
جهة من القطاعني العام واخلا�ص ،تعمل يف جمال
التعليم والتدريب والتوظيف.
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي للبنك الدكتور خالد
الغزاوي �أن البنك عر�ض خالل م�شاركته يف املعر�ض،
عددا من الوظائف ال�شاغرة لديه يف �أق�سام وجماالت
خمتلفة ،وتلقى الكثري من طلبات التوظيف ،وهو
الآن ب�صدد درا�سة هذه الطلبات ومقابلة الأ�شخا�ص
املر�شحني؛ متهيدا لدجمهم يف الدورات التدريبية التي
يقدمها البنك للموظفني املحتملني.
و�أكد د .الغزاوي حر�ص بنك الإبداع على امل�شاركة

يف مثل هذه املعار�ض املعر�ض؛ من �أجل ا�ستقطاب
الكفاءات البحرينية ال�شابة ،وتوفري فر�ص التدريب
والتوظيف النوعية �أمامها ،ومبا يواكب حر�ص البنك
على امل�ضي قدما يف رفع ن�سبة البحرنة يف جميع
�أق�سامه ،والتي و�صلت حاليا �إىل �أكرث من .%80
و�أ�شار �إىل �أن هذه امل�شاركة ت�أتي �أي�ضا يف �إطار
م�ساهمة بنك الإبداع يف الربامج والأن�شطة الهادفة
�إىل دعم ال�شباب البحريني يف خمتلف املجاالت
مبا فيها قطاع التدريب والتوظيف ،ورفع كفاءة
وقدرات املوارد الب�شرية الوطنية مبا يتما�شى مع
ر�ؤية البحرين االقت�صادية  ،2030وتقدمي منتجات
متويلية متطورة ملحدودي الدخل يف مملكة البحرين،
وم�ساعدتهم على �إطالق م�شاريع متناهية ال�صغر
توفر لهم �سبل العي�ش الكرمي.

« VIVAالبحرين» الراعي البالتيني
مل�ؤمتر« »Capacity Middle Eastيف الإمارات
�أع���ل���ن���ت
V I V A
البحرين� ،شركة
االت�������ص���االت
ال����رائ����دة يف
امل���م���ل���ك���ة،
م�����ش��ارك��ت��ه��ا
الن�سخة
يف
الرابعة ع�شرة
مل�ؤمتر( ،)Capacity Middle Eastوهو
�أحد �أهم و�أكرب امل�ؤمترات ملزودي خدمات
االت�صاالت الدولية يف املنطقة ،حيث يلتقي
نخبة من م�س�ؤويل  VIVAب�أبرز اخلرباء
وقادة الأعمال يف قطاع تقنية املعلومات
واالت�صاالت على م�ستوى دويل ملناق�شة
املتطلبات التجارية ل�شبكات االت�صال
�إقليميا وعامليا .و�إىل جانب كونها راعيا ً
بالتينيا ً ب��ارزا ً لهذا احل��دث� ،ستعر�ض
� VIVAأي�ضا ً خطط م�ستقبلية لتو�سيع
�شبكة االت�صال لديها التي �ستغطي منطقة
اخلليج وال�شرق الأو���س��ط و�أفريقيا،
بالإ�ضافة �إىل تواجدها احلايل يف الإمارات
العربية املتحدة و�أوروبا.
ويقام م�ؤمتر Capacity Middle
 Eastيف فندق جراند حياة يف �إمارة دبي
من تاريخ � 4إىل  7مار�س ،حيث �ستعر�ض

V I V A
ال���ب���ح���ري���ن
�أحدث خدماتها
وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا
امل��ب��ت��ك��رة يف
قاعة امل�ؤمترات
ال��رئ��ي�����س��ي��ة.
وي���ق���دم ه��ذا
التج ّمع ال�سنوي
لرواد قطاع االت�صاالت املحلية والدولية
فر�صة كبرية للتوا�صل وم�شاركة �أحدث
املنتجات واخلدمات ذات ال�صلة �إىل مزودي
خدمات االت�صاالت ،وخدمات االت�صال
باجلملة ،ومزودي حلول تقنية املعلومات
واالت�صاالت ومراكز البيانات العاملية.
 VIVAالبحرين هي �شركة تابعة
ملجموعة  STCوه��ي ع�ضو م�ؤ�س�س
وم�ستثمر رئي�سي يف جميع �أنظمة الكابالت
البحرية التي متر عرب ال�شرق الأو�سط،
والتي تقدم خدمة ات�صال عاملية فريدة
وفر�صة مميزة ل�شركات االت�صاالت االخرى
التي ت�سعى �إىل ح�ضور �إقليمي .وتتميز
 VIVAالبحرين ب�شبكة �إقليمية ودولية
تعمل يف جمال خدمات االت�صاالت باجلملة
مع حمفظة فريدة من خدمات االت�صال
العاملية.

امل�ست�شفى الأملاين للعظام ينظم ندوة حول الطب الريا�ضي

جنح امل�ست�شفى الأملاين للعظام� ،أحدث املراكز الطبية
الأوروبية الذي ي�سعى لتقدمي �أف�ضل اخلدمات الطبية
يف مملكة البحرين ،يف تنظيم ندوة �سلطت ال�ضوء على
الطب الريا�ضي ،وطرق العالج والوقاية من الإ�صابات
الريا�ضية ،وذلك يف فندق الدبلومات رادي�سون بلو
ريزيدن�س �آند �سبا البحرين.
و�شهدت الندوة التي �أقيمت حتت عنوان (نبذة عن
جراحة العظام) ،م�شاركة  9من اال�ست�شاريني املعروفني،
و�أخ�صائيي العالج الطبيعي ،واخلرباء واملتخ�ص�صني يف
امل�ست�شفى الأملاين للعظام ،حيث �ألقوا حما�ضرات خمتلفة
تتعلق مبجاالت جراحة العظام والعالج الطبيعي والطب
الريا�ضي واالعتالل العظمي والإ�صابات الريا�ضية.
وقد ح�ضر الندوة ،املعتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم
املهن واخلدمات ال�صحية (نهرا) بواقع �ست �ساعات من

التعليم الطبي امل�ستمر� ،أكرث من  200م�شارك من بينهم
ا�ست�شاريني ،و�أخ�صائيني ،و�أطباء مقيمني يف جمال طب
العظام ،و�أطباء الطوارئ ،و�أطباء الأ�سرة ،و�أطباء عامني،
و�أخ�صائيي العالج الطبيعي واملمر�ضني.
وقام برعاية هذه الندوة التي عُ قدت يف تاريخ 19
يناير وملدة يوم واحد ،جمموعة من امل�ؤ�س�سات الطبية
الرائدة مثل تريلينك ميديكال ،و�أ�سينو انرتنا�شيونال
ودار الطب ،و�صيدليات اخلليج.
وبهذه املنا�سبة ،علّق الدكتور هايرن �أبل ،رئي�س
اخلدمات الطبية وطبيب التخدير يف امل�ست�شفى الأملاين
للعظــام قائلاً �« :إنه ملن دواعي �سرورنا تنظيم مثل هذه
النــدوة الهادفــة التي ا�ستفاد منها �أكرث من  200من
العاملــني يف املــجال الطبي واملعاجلني املقيمني يف
مملكة البحرين».
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ينظم ندوة حول الطب الرياضي
«األلماني للعظام»
نج��ح المستش��فى األلماني للعظام ،أح��دث المراكز
الطبية األوروبية الذي يسعى لتقديم أفضل الخدمات
الطبية في البحرين ،في تنظيم ندوة سلطت الضوء
على الط��ب الرياضي ،وط��رق الع�لاج والوقاية من
اإلصاب��ات الرياضية ،وذل��ك في فن��دق الدبلومات
راديسون بلو ريزيدنس آند سبا البحرين.
وش��هدت الندوة الت��ي أقيمت تحت عن��وان «نبذة
عن جراحة العظام» ،مش��اركة  9من االستش��اريين
المعروفي��ن ،وأخصائيي العالج الطبيع��ي ،والخبراء
والمتخصصي��ن في المستش��فى األلمان��ي للعظام،
حيث ألقوا محاضرات مختلفة تتعلق بمجاالت جراحة
العظام والعالج الطبيعي والطب الرياضي واالعتالل
العظمي واإلصابات الرياضية.
وحضر الندوة ،المعتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية (نهرا) بواقع  6ساعات من
التعليم الطبي المس��تمر ،أكثر من  200مشارك من
بينهم استش��اريون ،وأخصائي��ون ،وأطباء مقيمون
ف��ي مجال ط��ب العظام ،وأطب��اء الط��وارئ ،وأطباء
األس��رة ،وأطباء عامون ،وأخصائي��و العالج الطبيعي

والممرضون.
وق��ام برعاي��ة الن��دوة التي عُق��دت ف��ي  19يناير،
مجموع��ة م��ن المؤسس��ات الطبي��ة الرائ��دة مثل
تريلينك ميديكال ،وأسينو انترناشيونال ودار الطب،
وصيدليات الخليج.
وتضمنت الندوة  9محاض��رات ،ومحادثات مفتوحة،
ومناقش��ات ،وبذلك سُلط الضوء على عدة مواضيع
رئيس��ة مث��ل اإلصاب��ات واالضطراب��ات الرياضي��ة
الشائعة التي تؤثر على العضالت والكتفين ومفاصل
الركبة والقدمين والكاحلين ،باإلضافة إلى مواضيع
أخ��رى مث��ل أفض��ل الممارس��ات الس��ريرية لعالج
اإلصابات الرياضية.
وأش��رف عل��ى الن��دوة استش��اري جراح��ة العم��ود
الفقري في المستش��فى ،د.ستيفن هوغ ،كما شارك
ف��ي الندوة أيضاً نخبة من استش��اريي المستش��فى
األلماني للعظام مثل الدكتور كريستيان رينتيجيس،
استش��اري جراحة العظ��ام وجراح الي��د ومرفق اليد
والق��دم ،ودكتور مايك بريس��تر ،استش��اري جراحة
العظام (الكتف والركبة) ،ودكتور مايكل ميتروفيتش،

استش��اري جراح��ة العظ��ام (اليد والق��دم) ،ودكتور
ستيفن دراغوليسكو استشاري جراحة العظام (الورك
والركبة).
كم��ا قام خب��راء من المستش��فى األلمان��ي للعظام
بتقدي��م ع��روض تقديمي��ة ،مث��ل هن��ري بروب��ي
المخت��ص ف��ي تقوي��م العظ��ام ،الذي تح��دث عن
الرياض��ة واألنش��طة البدنية في بيئ��ة العمل ،ودور
الطب التقويمي في عالج اإلصابات الحادة.
وناق��ش دانيي��ل هولز من قس��م الع�لاج الطبيعي
أس��اليب الع�لاج الطبيعي وإع��ادة التأهيل إلصابات
الهاللة وترميم الرب��اط الصليبي األمامي ،في حين
قامت إيزابيل هيلدبراندت من قسم العالج الطبيعي
بتقديم عرض تقديمي س��لط الضوء على العالجات
وأهداف التأهيل بعد التعرض لإلصابة في الكاحل.
وقام��ت مادلين مارتن من قس��م الع�لاج الطبيعي
بإلق��اء محاضرات حول ع�لاج اضطراب��ات المفصل
الحقاني العضدي ،في حين قدم سفين شورله عرضاً
تقديمياً ركز فيه على أهمية وتحليل طريقة المش��ي
والركض.

وقال رئي��س الخدمات الطبية وطبي��ب التخدير في
المستش��فى د.هاينر أبل« :إنه لمن دواعي س��رورنا
تنظيم مثل هذه الندوة الهادفة التي اس��تفاد منها
أكث��ر م��ن  200م��ن العاملين ف��ي المج��ال الطبي
والمعالجين المقيمين في البحرين».
وأض��اف« :يأت��ي تنظي��م الن��دوة من أجل إكس��اب
أخصائيي المستش��فى والس��اعين لتحقي��ق التقدم
ف��ي تعليمهم الطبي المس��تمر مزي��داً من المعرفة
والخبرة ،م��ع التركيز عل��ى جراحة العظ��ام والعالج
الطبيعي والطب الرياضي ..نتطلع إلى تنظيم المزيد
م��ن الفعاليات واألنش��طة المماثلة في المس��تقبل
القريب ،وإننا حريصون على المس��اهمة في تحسين
وتطوير قطاعات الرعاية الصحية والطبية في مملكة
البحرين».
ب��دوره ،ق��ال الرئي��س التنفي��ذي للعملي��ات ف��ي
المستش��فى س��تيفن س��كرزوفانك« :يعتبر السبب
الرئيس لنجاح هذه الندوة هو الجهد الكبير المبذول
في تنظيمها الذي س��عى جميع زمالئي المش��اركين
في إنجاحها».

« VIVAالبحرين» راعيًا بالتينيًا
لمؤتمر  Capacity Middle Eastفي اإلمارات
أعلن��ت  VIVAالبحرين ،ش��ركة االتص��االت الرائدة
ف��ي المملكة ،ع��ن مش��اركتها في النس��خة الرابعة
عش��رة لمؤتم��ر  Capacity Middle Eastوهو أحد
أهم وأكب��ر المؤتمرات لمزودي خدم��ات االتصاالت
الدولية في المنطقة ،حيث يلتقي نخبة من مسؤولي
 VIVAبأب��رز الخبراء وقادة األعمال ف��ي قطاع تقنية
المعلومات واالتصاالت على مس��توى دولي لمناقشة
المتطلبات التجارية لشبكات االتصال إقليمياً وعالمياً.
وإلى جان��ب كونها راعياً بالتينياً ب��ارزاً لهذا الحدث،
ستعرض  VIVAأيضاً خططاً مستقبلية لتوسيع شبكة
االتصال لديها التي س��تغطي منطقة الخليج والشرق
األوس��ط وأفريقيا باإلضافة إلى تواجدها الحالي في
اإلمارات العربية المتحدة وأوروبا.

ويق��ام مؤتم��ر  Capacity Middle Eastفي فندق
جراند حياة ف��ي إمارة دبي من  4إلى  7مارس ،حيث
س��تعرض  VIVAالبحرين أحدث خدماتها ومنتجاتها
المبتكرة في قاعة المؤتمرات الرئيسة.
ويقدم هذا التجمّع الس��نوي ل��رواد قطاع االتصاالت

يحي مديرًا عامًا لـ«إيتون»
في منطقة الشرق األوسط
أعلنت ش��ركة «إيتون» المتخصصة في مجال إدارة الطاقة عن
تعيين أشرف يحي في منصب المدير العام للشركة في منطقة
الشرق األوس��ط ،حيث سيتولى مس��ؤولية األعمال التشغيلية
والتجارية للشركة في مختلف أنحاء المنطقة.
وس��يحل أش��رف محل فرانك أكالند وبأثر فوري ،حيث سيقدم
تقاريره مباشرة إلى تيم دريكس ،نائب الرئيس األول والمدير
العام لقس��م جودة الطاقة في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا
واألسواق الناشئة.
وكان أشرف بدأ مس��يرته المهنية كمدير مبيعات إقليمي لدى
ش��ركة «كوبر إندس��تريز» في العام  .2004وفي العام ،2011
ش��غل أش��رف منصب المدير العام لش��ركة «كوبر إندستريز»
حيث تولى إدارة االستراتيجية والعمليات اإلقليمية للشركة.
وانضم أشرف للعمل لدى فريق «إيتون» في العام  2012كجزء
من استحواذ «إيتون» على ش��ركة «كوبر إندستريز» .ويحمل
أش��رف ش��هادة الهندسة من جامعة عين ش��مس في القاهرة
بمصر.
وق��ال يحي« :تعتبر منطقة الش��رق األوس��ط واح��دة من أكثر
المناط��ق الحيوية ،والتي تش��هد نمواً قوي��اً ،وإن خبرة إيتون
ف��ي إدارة الطاقة وطموحاتها الدائمة لتحقيق النمو تتماش��ى
بشكل كبير مع خبرات عمالئها في القطاعات المختلفة كالنفط
والغاز ،والخدمات ،والبناء ،ومراكز البيانات في الشرق األوسط.
لقد ش��هدت مسيرة نمو ش��ركة إيتون وترس��يخها لمكانتها
في المنطقة على مدار الس��نوات ،وأتطلع إلى مواصلة توس��يع
حضور الشركة ونجاحها في المنطقة».

المحلي��ة والدولية فرصة كبيرة للتواصل ومش��اركة
أح��دث المنتجات والخدم��ات ذات الصلة إلى مزودي
خدم��ات االتص��االت وخدم��ات االتص��ال بالجمل��ة
ومزودي حلول تقنية المعلومات واالتصاالت ومراكز
البيانات العالمية.
يذكر أن  VIVAالبحرين شركة تابعة لمجموعة STC
وهي عضو مؤسس ومستثمر رئيس في جميع أنظمة
الكابالت البحرية التي تمر عبر الشرق األوسط والتي
تق��دم خدمة اتص��ال عالمية فري��دة وفرصة مميزة
لش��ركات االتصاالت األخرى التي تس��عى إلى حضور
إقليم��ي .وتتمي��ز  VIVAالبحري��ن بش��بكة إقليمية
ودولية تعمل في مجال خدم��ات االتصاالت بالجملة
مع محفظة فريدة من خدمات االتصال العالمية.

يش��ار إلى أن مؤتم��ر  ،Capacity Middle Eastهو
حدث س��نوي يس��تقطب كبار الش��ركات من النواقل
وم��زودي الخدم��ات وش��ركات االتص��االت وتقني��ة
المعلومات ومراكز البيانات ومزودي خدمات الصوت
عب��ر بروتوك��ول اإلنترن��ت ( )VOIPوالمؤسس��ات
التجارية من مناطق الشرق األوسط ،أوروبا ،أفريقيا،
آسيا وأمريكا الشمالية.
ويعتبر هذا الحدث منصة لاللتقاء ومناقشة المواضيع
المتعلقة بتج��ارة الجملة والخدمات المقدمة للقطاع
التج��اري مثل خدم��ات الص��وت والرس��ائل النصية
القصيرة والبيانات والحوسبة السحابية ،واالتفاقيات
بين ش��ركات االتصاالت ،ومراكز البيانات ،والمحتوى
اإللكتروني.

«باس» تجدد الحصول على اآليزو ألفضل
ممارسات أنظمة إدارة أمن المعلومات
أعلن��ت ش��ركة خدمات مط��ار البحرين «ب��اس» اجتيازه��ا تدقيق
المراقبة للحصول على ش��هادة اآليزو 27001وهي المعيار الدوليّ
الذي يحدد أفضل الممارس��ات ألنظمة إدارة أمن المعلومات .وتعد
ه��ذه المرة الثالث��ة التي تجدد «ب��اس» الحصول فيه��ا على هذه
الشهادة منذ العام .2016
وقال أحمد الشهابي مدير أول تقنية المعلومات واالتصاالت« :يتم
التدقي��ق من قبل مراجع مس��تقل ف��ي كل عام ،وذل��ك للتأكد من
االنضباط المستمر وااللتزام تجاه أمن المعلومات».
وأض��اف« :أظهرت الش��ركة التزامه��ا الكامل ببرنام��ج أمني قابل
للتكرار والتطور ،قادر على مواكبة المخاطر والتغلب عليها بما يوفر
أعلى مستويات الخدمة لعمالء الشركة ومطار البحرين الدولي».
وأضاف الشهابي« :إن استمرارية العمل في مجال أمن المعلومات
بمجال صناعة الس��فر الج��وي يعد أمراً في غاي��ة األهمية ،و(باس)
مس��تعدة للتحديات الجديدة المقبلة في هذا العالم .الس��يما وأن
الش��ركة تضم إدارة تكنولوجية مبتكرة وفعّالة ،تحتوي على قسم
االتصال ،والمطوريّن والمبرمجين ،وأمن المعلومات ،والش��بكات
والمساندة التقنية وتكنولوجيا الطيران وقسم الدعم».
يشار إلى أن شركة خدمات مطار البحرين (باس) تأسست في العام
ال حاف ً
 ،1977حيث تمتلك س��ج ً
ال على امت��داد  41عاماً من العطاء
المتواص��ل ،وهي المش��غل الوحي��د للخدمات األرضيّ��ة في مطار
البحرين الدوليّ منذ إنش��ائه .وتقدم عدداً من األنشطة التجاريّة
من بينه��ا :خدمات مناولة الطائرات وال��ركاب ،وخدمات التموين،
وخدم��ات هندس��ة الطائ��رات ،ومركز ب��اس للتدريب الهندس��ي
«بيتك».

