
“بتلكو” و “البحرين الوطني” يوقعان مذكرة تفاهم
مـــن  وفـــًدا  بتلكـــو  شـــركة  اســـتقبلت 
مجموعـــة بنـــك البحريـــن الوطنـــي، فـــي 
مركـــز بيانـــات بتلكو الـــذي افتتح حديًثا 
فـــي الهملة. ورحب أعضاء فريق اإلدارة 
العليا لشـــركة بتلكـــو، الرئيـــس التنفيذي 
القطـــاع  عـــام  ومديـــر  فينتـــر  ميكيـــل 
التجـــاري عبدالرحمـــن منيـــر، بعـــدد مـــن 
بنـــك  مجموعـــة  مـــن  المســـؤولين  كبـــار 
البحريـــن الوطنـــي من ضمنهـــم: الرئيس 
التنفيـــذي للمجموعـــة - العمليـــات إيـــان 
بالكلو، رئيس تقنية المعلومات في بنك 
البحريـــن الوطنـــي رازي أميـــن، ورئيـــس 
دائـــرة تكنولوجيـــا المعلومات لـــدى بنك 

البحرين اإلسالمي أسامة نصر. 
وخـــالل اللقـــاء، تمت مناقشـــة العالقات 
الوثيقـــة الُممتدة بيـــن الجانبين وخطط 
قبـــل  وذلـــك  المســـتقبلية،  التعـــاون 

اصطحاب الوفد في جولة بالمركز.
واســـتعرض فريـــق بتلكو خـــالل الجولة 
المزايـــا الرئيســـة لمركـــز البيانـــات، ومـــن 
للبنيـــة  الُمالئمـــة  البيئـــة  ضمنهـــا توفيـــر 
التحتيـــة األساســـية لتقنيـــة المعلومـــات 
الفريقـــان  وناقـــش  بالبنـــك.  الخاصـــة 
مجموعـــة مـــن الموضوعـــات المشـــتركة 
مثـــل أهمية حصـــول القطـــاع المصرفي 
والمالي على بيئة آمنـــة لحفظ بياناتهم، 
وذلك بما يضمن استمرارية األعمال في 

ظل أي تحديات بيئية أو تقنية.
وكذلـــك تـــّم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بين 
بتلكو ومجموعة بنـــك البحرين الوطني 
لنقل البنيـــة التحتية لتقنيـــة المعلومات 
األساســـية للمجموعة وليتم استضافتها 

في مركز بيانات بتلكو بالهملة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للعمليـــات في 

مجموعـــة بنـــك البحريـــن الوطنـــي إيان 
التـــي  بالنتائـــج  ســـعداء  “نحـــن  بالكلـــو 
شهدناها بعد قيامنا بنقل إدارة العمليات 
التشغيلية إلدارة المخاطر والكوارث إلى 
مركز بيانات )RJR( التابع لشـــركة بتلكو 
خالل العام الماضـــي، وتوضح اتفاقيتنا 
التميـــز  بمعاييـــر  ثقتنـــا  مـــدى  الجديـــدة 
التـــي تقدمهـــا بتلكـــو. إن التوجه الحالي 
لهـــو خطـــوة اســـتراتيجية نحـــو تحقيق 
التحـــول الرقمي الكامـــل بمجموعة بنك 
البحرين الوطني، وتزامًنا مع التحديثات 

خدمـــات  علـــى  طـــرأت  التـــي  األخيـــرة 
تشـــغيلي  نمـــوذج  بتبنـــي  قمنـــا  البنـــك، 
لتعزيـــز  التقنيـــة،  علـــى  قائـــم  مســـتقل 
أدائنا وتوســـيع نطاق عـــروض خدماتنا. 
ويتمتع المركز الجديـــد بتجهيزه بجميع 
الوســـائل الضرورية للتعامل مع عمليات 
البنيـــة التحتيـــة لتقنيـــة المعلومـــات، ما 

ســـيتيح لنا االســـتعانة بمصادر خارجية 
بشـــكل  اليوميـــة  عملياتنـــا  لُمتابعـــة 
وصيانـــة  بـــإدارة  واالطمئنـــان  أفضـــل 
بنيتنـــا التحتيـــة بأمـــان مـــن قبـــل إحدى 
أبـــرز الشـــركات الوطنيـــة المرموقـــة في 
البحريـــن”. مـــن جهتـــه، قـــال مديـــر عام 
القطاع التجاري لـــدى بتلكو عبدالرحمن 

منير “يســـرنا أن ُنوّقع هـــذه االتفاقية مع 
مجموعة بنك البحرين الوطني، ونتطلع 
ألن نكون جزًءا من استراتيجية التحول 
المرافـــق  بـــأن  ونؤمـــن  للبنـــك.  الرقمـــي 
والحلـــول التـــي تقدمهـــا بتلكـــو مالئمـــة 
لمتطلبات مؤسســـات القطـــاع المصرفي 
القطاعـــات  إلـــى  باإلضافـــة  والمالـــي 
األخـــرى”. وأضاف “ســـتحظى الشـــركات 
التـــي تســـتضيف بياناتهـــا وأجهزتها في 
مركـــز البيانـــات التابـــع لبتلكـــو بخدمات 
آمنـــة وغيـــر منقطعـــة بجانـــب قابليتهـــا 
علـــى  تركيزهـــم  يعـــزز  وبمـــا  للتوســـع، 
أعمالهم األساســـية واالعتماد على فريق 
بتلكـــو فيما يتعلق بالجوانب التشـــغيلية 
المرتبطة بتقنية المعلومات. وسيحصل 
الزبائـــن أيًضا علـــى دعـــم متواصل على 

مدار الساعة”.

نقل البنية التحتية 
لتقنية المعلومات 

بالبنك لـ “مركز البيانات”
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

فـــي  الماجســـتير  طالبـــة  ناقشـــت 
الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات ذكريـــات 
عنـــوان  تحـــت  أطروحتهـــا  محمـــد، 
“تطويـــر إطار عمـــل إداري للعالقات 
مؤسســـات  ســـمعة  لتعزيـــز  العامـــة 
القطاع العام في البحرين”، استكمااًل 
لمتطلبـــات نيـــل شـــهادة الماجســـتير 
فـــي إدارة التصميـــم تحت إشـــراف 
ماتيـــاس بـــود مـــن قســـم التســـويق 
فـــي كليـــة العلـــوم الماليـــة واإلدارية 
ومســـاعد اإلشـــراف أمين موالي من 
بكليـــة  الحضـــاري  التصميـــم  قســـم 

الفنون والتصميم.
وذكـــرت الباحثة أن العالقات العامة 
العـــام  القطـــاع  بيـــن  مقارنـــة  فـــي 
والقطـــاع الخـــاص، تبيـــن أن هنـــاك 
انخفاًضـــا فـــي االهتمـــام بموضـــوع 
العالقـــات  قبـــل  مـــن  الســـمعة  إدارة 
العامة، إذ يســـتثمر القطـــاع الخاص 
الكثير من األموال والموارد األخرى 
عليهـــا.  والحفـــاظ  الســـمعة  لبنـــاء 
ولذلك هدفت الدراسة إلى اكتشاف 
أطر إدارة العالقـــات العامة المتاحة 
وتحديـــد الفجوة بين أطر ونظريات 
مـــع  الحاليـــة  العامـــة  العالقـــات 

الممارســـة الفعلية وكيفية تحســـين 
السمعة من خالل إطار عمل عالقات 
الباحثـــة  وناقشـــت  مطـــور.  عامـــة 
مقترحا مطورا إلطار عمل العالقات 
العامة فـــي القطاع العـــام بالبحرين، 
كذلـــك  اســـتخدامه  يمكـــن  والـــذي 
فـــي القطـــاع الخاص. و دمـــت عدًدا 
مـــن المقترحـــات كان أهمهـــا تقليـــل 
الفجـــوة في عمـــل العالقـــات العامة 
لتطويـــر وتعزيز ســـمعة المؤسســـات 
العامة في البحرين وقياس السمعة 
جديـــدة  منهجيـــات  باســـتخدام 
نتائـــج  إلـــى  والوصـــول  لتحليلهـــا 

وحلول ملموسة.

أطروحة ماجستير تناقش إدارة السمعة بالقطاع العام

ــة ــازج ــط ــه ال ــواك ــف ــل ــوم ومـــعـــرض ل ــح ــل مـــهـــرجـــان ل

“ لولو” تقدم مجموعة مأكوالت رمضانية صحية

“ديار المحرق” تستقبل وفًدا من “التنمية االقتصادية”

تعلن لولو هايبر ماركت عن مجموعة صحية مختارة 
من المأكوالت الرمضانية، إذ تســـتعد عائالت المملكة 

لشهر رمضان المبارك. 
ومع اســـتعداد األســـر وحرصهم على مشاركة الطعام 
المنزلـــي الُمعـــد بعنايـــة، ســـيجد المتســـوقون جميـــع 

احتياجاتهم في لولو هايبر ماركت.
فبجانب مهرجان اللحوم الذي ســـيقدم أفضل القطع 
الجاهـــزة من لحم الضأن، الماعز، الجاموس، الدجاج، 
ولحـــم البقـــر على مدار ثمانية أيام بـــدًءا من 7 أبريل 
2021، ســـيكون هناك أيًضا معـــرض للفواكه الطازجة 
لتقديـــم خيـــارات نظام غذائـــي متوازن، مـــع الفواكه 
الموســـمية اللذيـــذة من جميـــع أنحاء العالـــم: التفاح، 
البرتقـــال، التـــوت مـــن مختلـــف البلـــدان ومجموعـــة 
متنوعة مـــن البطيخ اللذيذ، وكذلـــك الفواكه الغريبة 

وغير المألوفة. 
وســـيتم اســـتكمالها بعـــرض ترويجـــي خـــاص للتمور 
والمكســـرات، إذ ســـتجلب التمور المليئـــة بالمغذيات 
من أصناف شـــهيرة متنوعة مثل الخضري، الصفوي، 
المشـــمش، التيـــن، الخـــوخ، الزبيـــب، الجـــوز، اللـــوز، 
الكاجـــو، الفســـتق وغيرهـــا مـــن المأكـــوالت اللذيـــذة 

لمائدة رمضان.
هـــذا بجانـــب المـــواد الغذائية األساســـية مثـــل األرز، 
المعكرونـــة،  الدقيـــق، الحليـــب، مســـحوق الحليـــب، 
البســـكويت إلـــى المفضـــالت الرمضانية مثل شـــراب 
الفاكهة، الجبن، كاسترد الكراميل، الجيلي، واألطعمة 
الجاهـــزة مثـــل الكباب، إذ ســـيكون هناك شـــيء لكل 

مائدة طعام في هذا العرض الترويجي.
هنـــاك أيًضا صفقات رائعة علـــى معدات المطبخ مثل 
األواني الذكية، محضرات الطعام، والمقالي الهوائية، 
والتـــي يمكن أن تخفف من وقـــت والجهد في إعداد 

الوجبات وتحافظ على صحة الطعام.
إلـــى جانـــب التســـوق فـــي رمضـــان، يمكنـــك أيًضـــا 
مضاعفـــة فرصـــك فـــي الفـــوز بجوائز كبيـــرة حتى 7 

يوليـــو من خالل عرض لولو الترويجي “تســـوق أكثر 
تربح أكثر”. فمقابل كل 5 دنانير تنفقها، تحصل على 
سحب إلكتروني للدخول في السحب للفوز بما يزيد 
عن 175,000 دينار بحريني بقسائم التسوق من لولو، 
وتتـــراوح قيمـــة الهدايا بيـــن 25 دينـــارا و100 دينار. 
وســـيكون هنـــاك 400 فائـــز محظوظ كل أســـبوعين، 
25,000 دينار لكل عملية سحب إلكتروني من لولو.

عالوة على ذلك، هناك نقاط إضافية لســـلة كبيرة من 
العالمـــات التجارية، وإذا قمت بشـــرائها، فســـتحصل 
على تذكرتي سحب إلكتروني بداًل من واحدة. لذلك، 
حقـــق أقصى اســـتفادة من التســـوق وزد من فرصك 
في الفوز، كل ذلك متوافر في اللولو. خطط لرمضان 

صحي ومفيد في الهايبر الماركت المفضل لديك.

اســـتضافت ديار المحرق، الشـــركة الرائدة في قطاع 
التطويـــر العقاري بمملكة البحريـــن، وفًدا من مجلس 
التنمية االقتصادية )EDB( في جولة ميدانية بأنحاء 
المخطـــط الرئيـــس لالطـــالع علـــى أبرز المشـــروعات 
االســـتثمارية  الفـــرص  علـــى  والتعـــرف  الرئيســـة، 
والخدمـــات  الضيافـــة  قطاعـــات  ضمـــن  المتنوعـــة 

اللوجستية والتعليم والصحة والبيع بالتجزئة.
وكان مدير االســـتثمار األول بشـــركة “ديار المحرق”، 
محمـــد ســـامي القـــوز، فـــي مقدمـــة مســـتقبلي الوفد 
الزائر، إذ قام باســـتعراض المميزات والمقومات التي 
تتمتـــع بها مختلف المشـــروعات الســـكنية والتجارية 

في المدينة.
للتعريـــف  المبيعـــات  مكتـــب  مـــن  الجولـــة  وبـــدأت 
بالمخطـــط الرئيـــس “لديـــار المحرق”، ثم تم تســـليط 
الضوء على مشـــروعي “النســـيم” و “البـــارح”، إضافة 

إلى “مراسي البحرين”.

ذكريات محمد

“زين البحرين” تطلق باقات “ويانا” آجلة الدفع
توفر مرونــة إضافية... االســتفادة منها مقابل 7 دنانير شــهريا

أعلنــت زيــن البحرين عن إطالق “ويانا”، وهي مظلة لباقاتها آجلة الدفع التي 
تقــدم مجموعــة مــن المزايــا لضمــان بقاء العمــالء على اتصال بكلفــة أقل مع 

الحصول على سرعات كبيرة وخدمات عالية القيمة. 

فـــي  المشـــتركون  يســـتفيد  وســـوف 
الباقـــات آجلـــة الدفـــع مـــن العديـــد مـــن 
العـــروض والمزايـــا الفريدة. ويتماشـــى 
هـــذا التدشـــين مـــع اســـتراتيجية زيـــن 
بتقديـــم  المســـتمر  والتزامهـــا  البحريـــن 
واســـتثنائية  مذهلـــة  عمـــالء  تجربـــة 
مـــن  وتمكيـــن عمالئهـــا وتوفيـــر مزيـــد 
المزايا االســـتثنائية والقيمة والسرعات 

العالية لهم.
وُتعـــد باقـــات “ويانـــا” التي تـــم إطالقها 
حديًثـــا أكثـــر من مجـــرد باقة أساســـية، 
فهـــي توفـــر نحـــو 50 % مـــن البيانـــات 

اإلضافية ويمكن شـــراؤها ابتداًء من 7 
دنانير شـــهرًيا. ويمكن للعميل الحصول 
على بيانات إضافية عند االشـــتراك في 
أي مـــن الباقـــات مـــن خالل متجـــر زين 
اإللكتروني أو عند تفعيل خاصية الدفع 

المباشر من خالل تطبيق زين.
وسوف يحصل العمالء المشتركون في 
“ويانا” على بعض المزايا اإلضافية مثل 
الحصـــول على رقم مجانـــي، والوصول 
 G5 المجاني إلى شبكة الجيل الخامس
والحصول على اشتراك لمدة عام واحد 
فـــي خدمـــة تطبيـــق OSN مجاًنـــا على 

باقات مختارة. 
كما توفـــر الباقة كذلك لعمالئها الســـداد 
علـــى أقســـاط ميســـرة علـــى العديد من 
األجهـــزة، ولن يضطر العمـــالء بعد اآلن 
إلـــى االنتظـــار لحيـــن انتهـــاء صالحيـــة 
عقودهم قبل تمكنهم من الحصول على 
جهاز جديد، في إطار خدمة “اشتر اآلن 
وادفع الحًقا” التي تقدمها زين البحرين 
لتمكيـــن العمالء الذيـــن تنتهي عقودهم 
خالل 3 أشهر أو أقل، من الحصول على 
أجهزتهم على الفور والدفع بعد 3 أشهر.
بتجربـــة  االســـتمتاع  للعمـــالء  ويمكـــن 
سلســـة مع باقات زين البحرين المحلية 
والمشـــاهدة  والبيانـــات  والدوليـــة 
والتجوال اإلضافية ويمكنهم الحصول 
علـــى   % 90 إلـــى  يصـــل  علـــى خصـــم 

المكالمات الدولية إلى وجهات محددة. 
كما سيتأهل العمالء أيًضا للفوز بجوائز 
باســـتخدام  تتـــم  معاملـــة  لـــكل  قيمـــة 
تطبيـــق زيـــن، إذ يحصـــل العمـــالء على 
فرصـــة المشـــاركة فـــي مســـابقة “العـــب 
واربـــح”. كمـــا يمكنهـــم جنـــي مزيـــد من 
الفوائد واالرتقـــاء بتجربة زين الخاصة 
بهـــم مع “يا زين العـــروض”، إذ ينتظرهم 

عرض خاص بشكل يومي.
للتســـويق  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
والمبيعـــات لألفـــراد فـــي زيـــن البحرين 
عمار الكتبي “لطالما ركزت زين البحرين 
على خدمـــة العمالء، فقـــد حرصنا على 
تطويـــر باقاتنـــا باســـتمرار لتوفير مزيد 
مـــن المزايـــا والقيمة المضافـــة لعمالئنا. 
ويأتي تدشـــين )ويانا( لتعزيـــز عروضنا 

وخدماتنـــا لتلبيـــة متطلبـــات مشـــتركي 
الدفع اآلجل ولنوفر لهم الحرية الكاملة 
الختيـــار أفضـــل الباقات التي تناســـبهم 
التوفيـــر  مـــن  مزيـــًدا  لهـــم  يتيـــح  بمـــا 
والحصـــول علـــى قيمـــة أفضـــل، ونحن 
متحمســـون لتقديم باقات األسعار هذه 

وتقديم خدمات حافلة بالقيم المضافة 
عـــن  التنـــازل  دون  منخفضـــة  وبكلفـــة 
جـــودة خدماتنـــا. وبداًل من ذلـــك، يمكن 
للعمـــالء الحصـــول علـــى المزيـــد بكلفة 
أقل والحصـــول على أفضـــل المنتجات 

والخدمات المتاحة في السوق”.

المنامة - زين البحرين


