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وزير ال�سناعة يفتتح مقر �سركة غرين الين للت�سويق
ل�شركة  الرئي�شي  املقر  ر�شميا  افتتح 

الدكتور  رعاية  حتت  للت�شويق  الين  غرين 

يف  والتجارة  ال�شناعة  وزير  فخرو،  ح�شن 

ال�شركة  مقر  املنا�شبة يف  بهذه  اأقيم  احتفال 

ح�شد  االحتفال  هذا  ح�شر  وقد  باملنامة، 

وموظفي  وال�شيوف  ال�شخ�شيات  كبار  من 

ال�شركة.

من اجلدير بالذكر اأن �شركة غرين الين 

للت�شويق هي وكالة متخ�ش�شة يف ات�شاالت 

ومبتكرا  جديدا  اأ�شلوبا  تتبع  الت�شويق 

ملختلف  تقدم  اأن  اإىل  وتهدف  اأن�شطتها  يف 

متاما  مالئمة  ت�شويقية  حلوال  املوؤ�ش�شات 

على  ت�شاعدها  لكي  اأعمال  من  به  تقوم  ملا 

هذه  تد�شني  على  تعليقا  والتطوير.  النمو 

ال�شركة اجلديدة قال �شالح احلايكي، ع�شو 

جمل�س اإدارة ال�شركة: »نحن �شعداء للغاية 

بالرتحيب بالدكتور ح�شن فخرو ونعرب له 

عن خال�س ال�شكر والتقدير لدعمه وم�شاندته 

نفخر  ونحن  للت�شويق.  الين  غرين  ل�شركة 

عملية  وكفاءات  قدرات  تقدمي  على  بقدرتنا 

وفعالة للت�شويق يف ال�شوق املحلية«. 

ال�شركة  عام  مدير  قال  اأخرى  جهة  من 

قمنا  »لقد  له:  ت�شريح  يف  باتلني  اإيان 

بتكوين فريق متكامل ي�شم اأف�شل الكفاءات 

من خرباء الت�شويف وامل�شممني الفنيني من 

الوا�شعة وممن تتوفر لديهم  ذوي اخلربات 

ل�شمان  الدولية  واخلربة  املحلية  املعرفة 

تقدمي اأف�شل اال�شرتاتيجيات واأكرثها فعالية 

ب�شرف النظر عن حجم ال�شركة اأو ميزانيتها. 

ما  كل  فاإن  االحرتافية  قدراتنا  خالل  ومن 

اجلودة  م�شتويات  باأعلى  يتمتع  به  نقوم 

واحلر�س على االهتمام بالتفا�شيل«.

ريجن�سي البحرين ي�ست�سيف حفل ختام معر�ض للطريان

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم 

ال�شقيقة،  قطر  دولة  اأمري  ثاين  اآل  حمد  بن 

ت�شارك �شركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز( 

لتكنولوجيا  ال�شابع  الدويل  املوؤمتر  يف 

يقام  والذي  له  امل�شاحب  واملعر�س  البرتول 

يف الفرتة مـن 19-22 يناير 2014م مبركز 

قطر الوطني للموؤمترات.

بن  حممد  الدكتور  �شعادة  زيارة  ولدى   

�شالح ال�شادة وزير الطاقة وال�شناعة بدولة 

ا�شتقباله  يف  كان  ال�شركة  جناح  اإىل  قطر 

�شمان  مدير  الكعبي  علي  بن  اأحمد  الدكتور 

�شرحاً  له  قدم  حيث   ، واملطابقة  اجلودة 

ال�شالمة  جماالت  يف  ال�شركة  اإجنازات  عن 

وال�شحة املهنية والبيئة وم�شاريع امل�شئولية 

عدة  على  ال�شركة  وح�شول  االجتماعية 

جوائز اإقليمية وعاملية وهي جائزة التميز يف 

الوطن  م�شتوى  على  االجتماعية  امل�شئولية 

وجائزة  التوايل  على  الثاين  للعام  العربي 

اجلمعية  من  والغاز  النفط  قطاع  عن  التميز 

م�شتوى  على  احلوادث  من  للوقاية  امللكية 

من  ال�شالمة  يف  اال�شتحقاق  وجائزة  العامل 

جمعيـة  وجائزة  الربيطاين  ال�شالمة  جمل�س 

�شتيفي  وجوائز  االأمريكيـة  الغـاز  م�شنعـي 

وجائزة  لل�شركات  االجتماعية  للم�شوؤولية 

التميز يف ال�شالمة وال�شحة والبيئة.

بن  حممد  الدكتور  �شعادة  اأعرب  وقد 

�شالح ال�شادة عن اإعجابه باجنازات ال�شركة 

التي تعك�س املكانة املرموقة وال�شمعة الطيبة 

وعامليا  واإقليميا  ال�شركة  بها  تتمتع  التي 

يبذلها  التي  باجلهود  ذاته  الوقت  يف  م�شيدا 

الغاز  ال�شركة يف جمال �شناعة  العاملني يف 

التطور  من  مزيدا  لل�شركة  �شعادته  متمنيا 

الدكتور  قدم  الزيارة  نهاية  واالزدهار.  ويف 

اإىل  تذكارية  هدية  الكعبي  علي  بن  اأحمد 

�شعادة الدكتور حممد بن �شالح ال�شادة وزير 

الطاقة وال�شناعة بهذه املنا�شبة .

»بناغاز« ت�سارك يف املوؤمتر الدويل ال�سابع لتكنولوجيا البرتول يف قطر

غداء  حفل  موؤخراً  واأوالده  املوؤيد  خليل  يو�شف  �شركة  اأقامت 

االأحد  يوم  ذلك  وكان  ال�شريف،  النبوي  املولد  مبنا�شبة  ملوظفيها 

املوافق 19 يناير 2014، يف املقر الرئي�شي لل�شركة الكائن بالعا�شمة 

املنامة.

وح�شر حفل الغداء فاروق املوؤيد، رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة، 

جبتا  واألوك   ال�شركة،  لدى  الب�شرية  املوارد  مدير  دوجال  و�شونو 

اأعربوا  الذين  امل�شوؤولني واملوظفني  ق�شم احل�شابات، وعدد من  مدير 

عن �شكرهم اجلزيل ملجل�س اإدارة ال�شركة على هذه البادرة الطيبة.

ويف هذه املنا�شبة قال �شونو دوجال، مدير ق�شم املوارد الب�شرية، 

جلميع  بالتهنئة  “نتقدم  واأوالده:  املوؤيد  خليل  يو�شف  �شركة  لدى 

موظفينا بهذه املنا�شبة، ونحن يف �شركة يو�شف خليل املوؤيد واأوالده 

الروابط  وتعزز  موظفينا  جتمع  التي  الفر�س  توفري  على  نحر�س 

بينهم، من اأجل حتفيز روح الفريق الواحد يف �شفوفهم، وت�شجيعهم 

على االإ�شتفادة من خربات بع�شهم البع�س”.

�سركة يو�سف خليل املوؤيد حتتفل باملولد النبوي ال�سريف

ت�شارك حاليا �شركة نفط البحرين )بابكو( يف وقائع املوؤمتر الدويل 

الدوحة حتت  القطرية  بالعا�شمة  البرتول والذي يقام  لتقنيات  ال�شابع 

عنوان “متكني الّطاقة من خالل االبتكار والتكنولوجيا والقدرات”. يقام 

اأكرث من 30  الفرتة من 19-22 يناير 2014 مب�شاركة  املوؤمتر خالل 

من ال�شركات الكربى وما يقارب 6500 زائر. يناق�س املوؤمتر على مدار 

اأربعة اأيام االأبحاث واالبتكارات ال�شرورّية لر�شم معامل م�شتقبل �شناعة 

املرتبطة  التاأثريات  من  احلّد  مع  الّطاقة  على  املتزايد  والطلب  الّطاقة 

املوؤمتر، ت�شارك  البيئة. و�شمن فعاليات  الّطاقة على  باإنتاج وا�شتخدام 

بابكو بجناح متميز ي�شتعر�س اأحدث الربامج وامل�شاريع واملبادرات التي 

ت�شطلع بها ال�شركة يف �شناعة النفط والغاز. وتعليقا على هذه املنا�شبة، 

اأكد املهند�س غ�شان علي املهنا مدير عام فرع املوارد الب�شرية وال�شئون 

اإىل  االإدارية على اعتزاز بابكو بامل�شاركة يف هذا احلدث الدويل، م�شرياً 

الطاقة  �شناعة  قطاعات  وممثلي  املثايل خلرباء  امللتقى  يعد مبثابة  اأنه 

املختلفة من جميع اأنحاء العامل ال�شتعرا�س ومناق�شة حتديات امل�شتقبل 

باإنتاج  املرتبطة  التاأثريات  من  واحلد  الطاقة  على  املتزايد  الطلب  يف 

وا�شتخدام الطاقة على البيئة. وا�شاف ان مو�شوع املوؤمتر »متكني الطاقة 

من خالل االبتكار والتكنولوجيا والقدرات« يفتح اأمام امل�شاركني املجال 

املخاطر  اإدارة  لل�شناعة  تتيح  التي  احلديثة  التقنية  التطورات  ملناق�شة 

املرتبطة بتطوير الطاقة ب�شكل فعال. ي�شم وفد بابكو ال�شيد ناجي احمد 

مدير دائرة العالقات العامة وعدداً من موظفي بابكو.  

»بابكو« ت�سارك يف املوؤمتر الدويل ال�سابع لتقنيات  البرتول 2014 بالدوحة

ا�ستجابة ملبادرة الـ NIAD ومن خالل ت�سجري حرم الكلية.. »البوليتكنك« توعي طلبتها باأهمية الزراعة 
وطالبات  طالب  من  جمموعة  قامت 

البحرين«  »بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية 

اجلامعي  احلرم  ت�شجري  يف  بامل�شاركة 

للبوليتكنك، يف خطوة تهدف الكلية من خاللها 

لتنمية  الوطنية  باملبادرة  الطالب  توعية  اإىل 

تطوير  واأهمية   ،»NIAD« الزراعي  القطاع 

وال�شعي  اململكة،  يف  الزراعة  قطاع  وتنمية 

احلثيث نحو حتقيق وعي بيئي.

املبادرات  اأخ�شائية  قامت  جهتها،  ومن 

لينا  االأ�شتاذة  البوليتكنك  يف  التجارية 

هذا  وتنفيذ  اإدارة  م�شوؤولية  باأخذ  املناعي 

مبا  �شعادتها  مبديًة  عاتقها،  على  امل�شروع 

من  تطوعية  م�شاركة  من  امل�شروع  القاه 

من  وجمموعة  البوليتكنك  وطالبات  طالب 

وعي  زيادة  املهم  »من  مو�شحة:  االأكادمييني. 

البحرين،  مملكة  يف  الزراعة  بقطاع  الطلبة 

حيث قام امل�شاركون يف امل�شروع بزراعة عدد 

من  خمتلفة  مواقع  يف  اخل�شراء  النباتات  من 

يرتدد  التي  تلك  وخا�شة  اجلامعي،  احلرم 

عليها الطالب ب�شكل كبري، وبجانب كل نبتة مت 

و�شع مل�شق تعريفي يت�شمن معلومات عامة 

عن النبتة وكيفية العناية بها. 

الطلبة،  بني  الوعي  ن�شر  اإىل  واإ�شافة 

اأ�شارت املناعي اإىل االأثر االإيجابي الذي ترتكه 

للحرم  العام  واملنظر  البيئة  على  النباتات 

بداأ  »التخ�شري«  مفهوم  اأن  موؤكدًة  اجلامعي، 

التجارية،  املجاالت  كبري يف  ب�شكل  باالنت�شار 

وخا�شة مع دخول كربى ال�شركات العاملية يف 

مبادرات بيئية متعلقة بالتخ�شري، ويف الوقت 

احلايل حتولت هذه امل�شاريع من مبادرات اإىل 

م�شوؤوليات تقع على عاتق اجلميع، وقد اأ�شبح 

دمج مثل هذه املبادرات يف الربامج التعليمية 

من االأهداف التي تتطلع اإليها البوليتكنك.

ريجن�شي  اإنرتكونتيننتال  فندق  اأقام 

البحرين، اأحد الفنادق  اخلم�س جنوم  الرائدة 

معر�س   مل�شوؤويل  ختام   حفل  البحرين،  يف 

 BIAS للطريان  الثالث   الدويل  البحرين 

 16 بني  الفرتة  يف  البحرين  يف  عقد  والذي 

و18 يناير 2014.

مل�شوؤويل  تقدير  مبثابة  احلفل  وكان 

للطريان  الثالث  الدويل  البحرين  معر�س 

ريجن�شي  اإنرتكونتيننتال  الختيارهم   BIAS
البحرين خالل اإقامتهم يف اململكة.

مايكل  ال�شيد  �شرح  املنا�شبة  هذه  ويف 

اإنرتكونتيننتال  لفندق  املديرالعام  كوث، 

ريجن�شي البحرين قائالً: » ي�شعدنا وي�شرفنا 

مل�شوؤويل  اخلتامي  احلفل  ن�شت�شيف  اأن 

للطريان.  الثالث  الدويل  البحرين  معر�س 

فيها  ي�شت�شيف  التي  االأوىل  املرة  هي  فهذه 

الفندق مثل هذا احلفل وال ي�شعني اإىل اأن اأعرب 

ال�شيوف  ال�شت�شافتنا  البالغة  �شعادتي  عن 

قد  املدعوين  جميع  يكون  اأن  وناأمل  الكرام، 

ق�شوا وقتاً ممتعاً يف احلفل«.


