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»زين البحرين« ت�سارك يف حفل �سفارة دولة الكويت
يف بادرة للت�سامن مع زين الكويت حيث يقع املركز الرئي�سي للمجموعة �ساركت زين البحرين يف حفل �سفارة 

دولة الكويت مبنا�سبة عيدها الوطني الذي اقيم يف مملكة البحرين. وقد ح�سر االحتفال عدد من الوزراء واأع�ساء 

ال�سلك الدبلوما�سي وكبار ال�سخ�سيات. كما اأقامت زين البحرين جناحا خا�سا بها يف موقع احلفل الذي اأقيم يف 

فندق الدبلومات.

لر�سم  تويوتا  »م�سابقة   )TMC( كوبوري�سن  موتور  تويوتا  �سركة  اأطلقت   

�سيارة االأحالم« العاملية منذ عام 2004، حلث االأطفال على تنمية قدراتهم االإبداعية 

والتعبري عن مواهبهم الفنية يف ر�سم �سيارة االأحالم.

وبدورها تقوم �سركة اإبراهيم خليل كانو، الوكيل احل�سري ل�سيارات تويوتا 

ولكز�س يف مملكة البحرين، وللعام الثاين على التوايل بدعوة االأطفال للم�ساركة 

املميزة  مواهبهم  الإبراز  رائعة  فر�سة  لكونها  واملمتعة،  ال�سّيقة  امل�سابقة  هذه  يف 

ول�سقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم االإبداعية. 

�سركة  ولكز�س يف  تويوتا  ت�سويق  مدير  �سحادة،  اأمين  لل�سيد  ت�سريح  ويف 

الإ�سفاء  هو  امل�سابقة  هذه  من  االأ�سا�سي  الهدف  »اإن  قائالً:  كانو  خليل  اإبراهيم 

يف  ونحن  م�ستقبلهم.  عن  للتعبري  االأطفال  والإلهام  والتحدي  املرح  من  اأجواء 

�سركة اإبراهيم خليل كانو �سعداء باالإقبال ال�سديد على هذه امل�سابقة العاملية هذا 

العام، ون�سجع جميع االأطفال يف البحرين للم�ساركة من خالل تقدمي ر�سوماتهم 

وا�ستخدام خيالهم املبدع ليحظوا بفر�سة الفوز بامل�سابقة«.

اإبراهيم خليل كانو تطلق »م�سابقة تويوتا للر�سم«

انطالقا من التزام بابكو بتعزيز التوا�سل مع �ستى 

موؤ�س�سات املجتمع وتر�سيخ مفهوم ال�سراكة املجتمعية، 

الرفاع  درة  نادي  من  وفدا  موؤخرا  ال�سركة  ا�ستقبلت 

االأمرية  �سمو  منتزه  اإىل  بزيارة  قام  الذي  االجتماعي 

ومرافق  حمتويات  على  لالطالع  بالعوايل  �سبيكة 

يقدمها  التي  اخلدمات  �ستى  على  والتعرف  املنتزه، 

اأعرب  اجلولة،  اأعقاب  ويف  املجتمع.  خدمة  يف  املنتزه 

الوفد عن اعتزازه بزيارة املنتزه، كما اعرب عن �سكره 

واأن�سطة  برامج  لدعم  بابكو  �سركة  اإدارة  اإىل  وتقديره 

والرتتيب  الزيارة  تنظيم  بح�سن  الوفد  واأ�ساد  النادي. 

الرائع لها مما اأثمر عن جناح الزيارة وحتقيق االأهداف 

املرجوة منها. 

نادي درة الرفاع الجتماعي يزور منتزه �سمو الأمرية �سبيكة

اأ�سبوع  مهرجان  خالل   عام  كل  كعادته 

كريدي  مع  بالتعاون  احلواج  يقدم  اجلمال 

لعمالئهم،  م�سبوقه  غري  مفاجاآت  مك�س 

التجميل  خبرية  هي  العام  هذا  ومفاجاأة 

التي  �سلينكينا”  “ماريا  االأوكرانية  والت�سوير 

االأ�سبوع  هذا  احلواج  حمالت  يف  �ستتواجد 

جمال  يف  خربات  من  لديها  ما  اأف�سل  لتقدم 

�سيحات  اآخر  بتطبيق  �ستقوم  حيث  املكياج 

املكياج جماناً للعمالء. و�ستتواجد »ماريا« يف 

ال�سلمانية  بفرع  الثالثاء  يوم  احلواج  حمالت 

جممع  بفرع  وال�سبت  ال�سيف  بفرع  واالأربعاء 

جمموعه  با�ستخدام  و�ستقوم  �سنرت  �سيتي 

يف  �سهرة  االأكرث  العاملية  املاركات  من  كبرية 

عامل املكياج والعناية بالب�سرة:

 kanebo – Shiseido – Max Factor
يف  خبرية  اأنها  اإيل  باالإ�سافه  هذا    – Pupa

الت�سوير الفوتوغرايف مما �سيتيح الفر�سة للعمالء للح�سول على »�سي دي« جماين يحتوي 

على �سورتهم ال�سخ�سية التي �سيتم ت�سويرها لهم باأ�سلوب احرتايف مميز مثل اأف�سل النجوم 

والعار�سات.

»احلواج« ي�ست�سيف خبرية التجميل »ماريا«

»بوليتكنك البحرين« ت�ست�سيف امل�ساركني مبوؤمتر »اآيزك«

ببوليتكنك  الطالبية  الرعاية  مدير  �سرح 

البحرين ح�سني �سرور باأن البوليتكنك ا�ست�سافت 

بداية  من  متوا�سلة  اأيام  اأربعة  مدى  وعلى 

وطالبة  طالب   100 من  اأكرث  اجلاري،  ال�سهر 

)البحرين،  واخلارجية  املحلية  اجلامعات  من 

وبولندا،  وال�سني،  والهند،  واأوكرانيا،  اليونان، 

واالأردن،  وعمان،  تايوان،  واإيطاليا،  وتركيا، 

ورو�سيا والربازيل، واأملانيا، وماليزيا وبليجيكا( 

للتدريب.  ال�سنوي  اآيزك  موؤمتر  يف  امل�ساركني 

روؤية  مع  يتوافق  مبا  اال�ست�سافة  هذه  وتاأتي 

االهتمام  يف  املتمثلة  البحرين  بوليتكنك  ور�سالة 

ال�سبابي  املجتمع والتطور  اأن�سطة خدمة  ورعاية 

بناء  يف  ي�ساهم  واع  جيل  خلق  �ساأنه  من  الذي 

املجتمع البحريني. 

الفروع  اأع�ساء  اجتمع  املوؤمتر  هذا  خالل 

املنامة،  »اآيزك  البحرين«  »اآيزك  ملنظمة  املحلية 

اأوال« حيث مت تدريبهم على  اآيزك �سخري واآيزك 

وجعل  التعلم،  جتربة  حت�سني  على  مًعا  العمل 

وخرباتهم  جتاربهم  االأع�ساء  ي�ساركون  القادة 

بغر�س تطوير وحت�سني مهارات وقدرات ال�سباب 

العلمية واملهنية.

وعملية  نظرية  عمل  ور�س  من  املوؤمتر  تكون 

مكثفة التي هدف يف النهاية اإملام االأع�ساء بطرق 

امل�ساريع  واإدارة  والقيادة  الوظيفي  التدريب 

االأمور  من  الكثري  جانب  اإىل  الذات،  وتطوير 

جلنة  على  العاملي  الطابع  غلب  حيث  املفيدة، 

مقدمي هذه الدورات التي تكونت من اأربعة ع�سر 

مدرًبا من البحرين، واليونان، والربازيل، واأملانيا، 

واأوكرانيا، ورو�سيا، وبولندا. 

»اآيزك  منظمة  رئي�س  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

البحرين« عي�سى ع�سام هادي: »اإن البحرين تزخر 

واالبتكار،  االإبداع  على  القادرة  ال�سابة  باملواهب 

ونحن يف اآيزك نعمل من خالل براجمنا وتعاوننا 

دعم  على  واخلارجية  املحلية  اجلامعات  مع 

التدريب  برامج  طريق  عن  و�سقلها  املواهب  هذه 

والتبادل الثقايف«.

»هاريل ديفيد�سون« البحرين تنظم يوماً مفتوحا  خا�ساً  بالن�ساء

بح�سور عدد كبري من الن�ساء، نظمت هاريل ديفيد�سون البحرين يوما مفتوحا خا�ساً للن�ساء 

املتنوعة  الفعاليات  من  العديد  على  املنا�سبة  ا�ستملت  حيث  البديع،  ب�سارع  الكائن  مقرها  يف 

الن�ساء االأع�ساء يف جمموعة مالك  الفعالية بالتعاون مع  واخلا�سة بالفتيات. ومت تنظيم هذه 

هاريل. وت�سمنت الفعالية املفتوحة على عرو�س قيادة جتريبية على الدراجة النارية. 

هاريل  »نحن يف  البحرين:  ديفيد�سون  هاريل  مدير  جينينج�س،  ايان  قال  ال�سدد  هذا  ويف 

ديفيد�سون نحر�س على دمج الن�ساء يف قيادة الدراجات النارية، ولهذا قمنا بتنظيم هذه الفعالية 

للمرة االأوىل يف اململكة واإننا يف هاريل ديفيد�سون جعلنا امل�ساركة مفتوحة دون قيود حيث ميكن 

الفعالية ح�سوراً  ت�سهد هذه  اأن  بتوقعه  واختتم جينينج�س  الفعالية«.  للراغبات ح�سور هذه 

حا�سداً ومتنى التوفيق للم�ساركات يف هذه الفعالية.

اجلامعي  الطبي  املركز  ا�ستقبل 

مبنطقة  الطبية  عبداهلل  امللك  مبدينة 

ال�سلمانية باملنامة نائب رئي�س جمعية 

ال�سماك  �سعيد  للمتقاعدين  احلكمة 

قام  حيث  اجلمعية،  اأع�ساء  من  ووفد 

باإ�ستقبالهم عدد من امل�سوؤولني االإداريني 

ملدينة  اجلامعي  الطبي  املركز  من 

االأطباء  من  وعدد  الطبية  عبداهلل  امللك 

الطبي  املركز  قام  وقد  واملمر�سني. 

اجلامعي بتقدمي حما�سرة تعريفية عن 

املركز وعن التاأ�سي�س واالأهداف، متبوعة 

منى  الدكتورة  قدمتها  تثقيفية  بفقرة 

وطب  االأ�سرة  طب  اإ�ست�سارية  ال�سهابي 

وقامت  التلطيفي  والطب  ال�سيخوخة 

باالإجابة عن بع�س اأ�سئلة االع�ساء، وقد 

اإ�ست�سارية  املوقع  رنا  الدكتورة  اأحلقت 

تكلمت  فقرة  والوالدة  الن�ساء  اأمرا�س 

عن اأمرا�س الن�ساء.

اأع�ساء  باأخذ  املركز  موظفو  قام  ثم 

اأق�سام  لكافة  تعريفية  بجولة  اجلمعية 

من  وتعرفوا  اجلامعي  الطبي  املركز 

االق�سام  كافة  على  اجلولة  خالل 

والعيادات وق�سم اال�سعة وغريها من ما 

مييز املركز الطبي اجلامعي مبدينة امللك 

عبداهلل الطبية.

 مدينة امللك عبداهلل الطبية ت�ست�سيف جمعية احلكمة

»جـوردن دان« تـتـاألـق بـمـجـوهـرات ديـبـيـرز لـلألـمـا�س
جموهرات ديبريز لالأملا�س هو اأف�سل طريق ملجوهرات االأملا�س.  مع 

ما يقرب اأكرث من 120 �سنة خربة يف جمال االأملا�س، جموهرات ديبريز 

لالأملا�س جتاوزت 4 قرون من التقطيع، الن�سوع، ال�سقل والوزن بالقرياط 

يف  االأملا�س  اأجمل  لتقدمي  لهم،  مثيل  ال  ووهج  نب�س  تاألق،  خللق  �سعياً 

العامل يف ت�ساميم رائعة.  اإن خلق جموهرات اأملا�سية اأنيقة خالدة – من 

خالل اختيار اأف�سل االأملا�س يف العامل اخلالية من العيوب وذات الت�ساميم 

الراقية – من خالل احلرية املطلقة لت�سميم جموهرات االأملا�س هو ما مييز 

ديبريز.

جلمال  املربزة  الوحيدة  التجارية  العالمة  لكونها  فخورة  ديبريز 

اأملا�سها، باإ�ستخدام ديبريز اإري�س.  هذه التكنلوجيا امللكية، توجد يف كل 

من  اأملا�سهم  جمال  مل�ساهدة  للعمالء  املجال  توفري  بهدف  ديبريز  حمالت 

وجهة نظر خبري.

كل قطعة من جموهرات ديبريز ت�سدر مع جواز ديبريز وكل اأملا�سة 

م�سقولة اأكرث من 0.20 قرياط و�سفت جمهرياً بوا�سطة ديبريز مارك.  اإن 

وثائق جواز ديبريز ت�سف جمهوراتك االأملا�س وهي �سمانك باأن كل قطعة 

وم�سوؤولة  العيوب  من  خالية  معاجلة،  طبيعية، غري  ديبريز  من  اأملا�س 

من امل�سدر وامل�سنع. اإ�سافة اإىل ذلك ديبريز مارك، ت�ستخدم تقنية �سهادة 

الرباءة بوا�سطة جمموعة ديبريز، وهذه ال�سهادة غري مراأية للعني وت�سمن 

ان كل قطعة اأملا�س فردية مفهر�سة يف �سجل دي بريز لالأملا�س.


