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مدينة عي�سى اخلريية ت�سدر التقومي ال�سنوي
مو�ضوعات  كانت  وقد  اخلريية،  عي�ضى  مدينة  ال�ضنوي جلمعية  التقومي  موؤخراً  �ضدر 

التقومي لهذا العام هي خمطوطات قراآنية جميلة، هذا باال�ضافة اإىل اأن التقومي يحتوي خمتلف 

االجازات واملنا�ضبات الدينية، وبهذه املنا�ضبة، قدم رئي�س اللجنة االعالمية والعالقات العامة 

عبدالر�ضا العليوات ال�ضكر اجلزيل جلميع من �ضاهم يف طباعة ون�ضرالتقومي.

كلية  نظمت  االجتماعي،  الوعي  ن�ضر  يف  الن�ضط  لدورها  ا�ضتمراًرا 

توعوية  حما�ضرة  موؤخًرا،  البحرين«  »بوليتكنك  التقنية  البحرين 

املتعدد«،  الع�ضبي  »الت�ضلب  مبر�س  يخت�س  فيما  واملوظفني  للطالب 

وذلك يف حرم الكلية مبدينة عي�ضى.

اجلزيئي  للطب  اجلوهرة  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  املحا�ضرة  قدم 

الذي عرف احل�ضور  الوراثية الربوفي�ضور معز بخيت،  واال�ضطرابات 

مباهية مر�س الت�ضلب الع�ضبي املتعدد واأعرا�ضه وكيفية التاأقلم معها 

وعالجها، مو�ضًحا ذلك بوا�ضطة ا�ضت�ضافة اأحد البحرينيني امل�ضابني بهذا 

املر�س. الت�ضلب املتعدد اأو مر�س الت�ضلب الع�ضبي املتعدد، هو مر�س 

ينطوي على هجوم اجلهاز املناعي �ضد النظام الع�ضبي املركزي، االأمر 

الذي يوؤثر تدريجًيا على الدماغ واحلبل ال�ضوكي واالأع�ضاب الب�ضرية.

ومن جهتها، قالت القائم باأعمال مدير اخلدمات الطالبية الدكتورة 

بدورها  تقوم  البحرين  بوليتكنك  بروؤية  �ضعيدة  »اأنا  زويد:  نوال 

املجتمع، وال�ضيما طلبتها وموظفيها،  توعية  واالإن�ضاين يف  االجتماعي 

حيث تعد هذه املحا�ضرة ا�ضتمراًرا ل�ضل�ضلة حما�ضرات �ضابقة والحقة، 

مملكة  يف  واملنت�ضرة  املزمنة  باالأمرا�س  التوعية  على  خاللها  نحر�س 

البحرين مثل ال�ضكري، واالأخرى الطارئة من بع�س اأنواع ال�ضرطانات 

وكيفية الوقاية منها، وغريهما من االأمرا�س«.

احتفاالت فندق اخلليج بال�سنة ال�سينية اجلديدة

يبداأ فندق اخلليج يف 30 يناير مو�ضم 

ال�ضنة  راأ�س  مبنا�ضبة  اليومية  االحتفاالت 

ال�ضينية اجلديدة يف مطعم جاينا جاردن 

�ضيني  مطعم  اأف�ضل  جائزة  على  احلائز 

االحتفاالت  ت�ضتمر  البحرين.  مملكة  يف 

ب�ضكل  الفندق  يقدم  حتى 15 فرباير حيث 

املعروفة  التقليدية  االأطباق  خمتلف  يومي 

االأطباق  اإىل  باالإ�ضافة   ، ال�ضني  بجمهورية 

بطبخها  وانغ  ال�ضيف  �ضيقوم  التي  املميزة 

وجتهيزها بطريقته اخلا�ضة.

ويف نهاية الع�ضاء �ضيقدم طاقم العمل 

ال�ضهرية  احلظ  حلوى  للعمالء  باملطعم 

اجلوائز  من  العديد  على  حتتوي  والتي 

القيمة. كما ينظم فندق اخلليج  واملفاجاآت 

على  �ضفحته  ملتبعي  خا�ضة  م�ضابقات 

TheGulfHotelBahrain بوك   الفي�س 

�ضورة  الأف�ضل  يوماً   17 الـ  م�ضابقة  وهي 

ال�ضبع  جاردن  جاينا  عجائب  وم�ضابقة 

و�ضيحظى الفائزون بجوائز قيمة مقدمة من 

الفندق.

»بابكو« تدعم معر�ض »يوم املهن« بجامعة البحرين

لرت�ضيخ  املتوا�ضلة  جهودها  اإطار  يف 

دورها  وتاأكيد  املجتمعية  ال�ضراكة  مفهوم 

التنمية  م�ضرية  دعم  يف  رئي�ضي  كم�ضاهم 

وانطالقاً  اململكة،  ربوع  يف  امل�ضتدامة 

موؤازرة  يف  االجتماعية  م�ضئوليتها  من 

�ضتى  بها  ت�ضطلع  التي  الهادفة  االأن�ضطة 

�ضركة  موؤخرا  قامت  املجتمع،  موؤ�ض�ضات 

الرعاية  بتقدمي  »بابكو«  البحرين  نفط 

بجامعة  املهن«  »يوم  ملعر�س  الذهبية 

مار�س  �ضهر  يف  يقام  والذي  البحرين 

املهند�س  ا�ضتقبل  املنا�ضبة،  وبهذه  القادم. 

املوارد  فرع  عام  مدير  املهنا،  علي  غ�ضان 

يف  مبكتبه  االإدارية  وال�ضئون  الب�ضرية 

�ضعبة  رئي�ضة  زميان  بدرية  بابكو  �ضركة 

حيث  البحرين،  بجامعة  املهني  التوجيه 

قدم لها �ضيك الرعاية. وخالل املقابلة، اأكد 

�ضركة  اعتزاز  على  املهنا  غ�ضان  املهند�س 

»يوم  معر�س  رعاية  بامل�ضاركة يف  بابكو 

املهن«، م�ضيداً باإجنازات واإ�ضهامات جامعة 

وتاأهيل  ال�ضباب  م�ضرية  دعم  البحرين يف 

طموحات  تلبية  يف  الوطنية  الكوادر 

وتطلعات مملكة البحرين.

الت�ضيهالت  �ضركة  اأثنت 

مونرتيال  �ضركة  على  للتاأمني 

لل�ضيارات وذلك تقديراً للجهود 

بني  املثمر  والتعاون  املبذولة 

املدير  قام  حيث  ال�ضركتني، 

العام علي الديلمي بتقدمي هدية 

تذكارية ملالك �ضركة مونرتيال 

ال�ضيخ،  اإبراهيم  لل�ضيارات 

امل�ضتمر  للتعاون  تقديراً  وذلك 

تاأمني  جمال  يف  املتميز  واالأداء 

ال�ضيارات.

اأ�ضاد  املنا�ضبة  وبهذه 

البناء  والعمل  باجلهد  الديلمي 

الذي تقوم به �ضركة مونرتيال 

خدمات  اإيجاد  يف  لل�ضيارات 

اأنواع  جلميع  متميزة  تاأمينية 

بال  لراحة  �ضماناً  ال�ضيارات 

رح اإبراهيم ال�ضيخ عن �ضكره وتقديره ل�ضركة الت�ضهيالت للتاأمني  العمالء.  ومن جهته �ضّ

والودية  ال�ضريعة  اخلدمات  مل�ضتوى  وامتنانه  االإ�ضرتاتيجية  بال�ضراكة  فخره  وعرّبعن 

املقدمة لعمالء مونرتيال من قبل الت�ضهيالت للتاأمني.

  ح�ضل بنك االإثمار، بنك التجزئة االإ�ضالمي 

�ضهادة  على  له،  مقراً  البحرين  من  يتخذ  الذي 

املعلومات  اأمن  يف  عملياته  على  دولية  تقدير 

عندما مت منحه �ضهادة االأيزو 27001.

االإثمار ورئي�س  وقال م�ضاعد مدير عام بنك 

اإن  اخلان:«  يو�ضف  املعلومات  تقنية  اإدارة 

احل�ضول على �ضهادة االأيزو 27001 هي نتيجة 

معايري  وتطبيق  تبني  على  االإثمار  بنك  تركيز 

عاملية واأف�ضل املمار�ضات ل�ضمان فعالية وكفاءة 

و�ضرية و�ضالمة جميع عمليات تقنية املعلومات 

البنك  اإدارة  التزام  اإنها خري دليل على  اليومية. 

اخلا�ضة  واملعلومات  بياناته  باأمن  يتعلق  فيما 

االإثمار،  بنك  يف  اخلان:«  واأ�ضاف  بالعمالء«. 

العمالء  بيانات  اأن  االعتبار  بعني  ناأخذ  لطاملا 

ذات اأهمية كبرية، حيث اأن احل�ضول على �ضهادة 

االأيزو 27001 املرموقة يوؤكد على مدى اجلدية 

التي نتخذها الأمن هذه البيانات«.

ال�ضهادة  هذه  اإن  بالقول:«  خان  واأردف 

اأنها  كما  العمالء  ثقة  من  تزيد  �ضوف  املعتمدة 

تعزز من مكانة بنك االإثمار كبنك جتزئة اإ�ضالمي 

الإطالق  الطريق  متهد  اأنها  اإىل  باالإ�ضافة  رائد. 

من  لعمالئنا  جديدة  مبتكرة  اإلكرتونية  خدمات 

االأفراد واملوؤ�ض�ضات«.

  27001:2005 االأيزو  �ضهادة  معايري  اإن 

االأمنية  املخاطر  لتقييم  قوياً  منوذجاً  توفر 

للمعلومات وت�ضميم وتنفيذ واإدارة اأنظمة االأمن. 

ت�ضاعد  املعايري  فاإن  ال�ضامل،  نهجها  خالل  ومن 

والتي  منا�ضبة  اأمنية  �ضوابط  اعتماد  �ضمان  يف 

بالعمالء وغريهم من  املتعلقة  املعلومات  حتمي 

اأ�ضحاب امل�ضلحة.

اأمن تقنية معلومات بنك االإثمار يح�سل على �سهادة »االآيزو«

»بوليتكنك« تنظم حما�سرة توعوية عن »مر�ض الت�سلب الع�سبي املتعدد«

تعاون مثمر بني مونرتيال لل�سيارات وت�سهيالت للتاأمني

اإبراهيم خليل كانو تنظم لقاء عمالء منتجات Cyclo يف البحرين
 Cyclo نظمت �ضركة اإبراهيم خليل كانو، الوكيل احل�ضري ملنتجات 

يف مملكة البحرين، لقاًء لعمالء وموزعي Cyclo. ح�ضر احلفل الذي اأُقيم 

 Cyclo يف فندق اخلليج بتاريخ 27 يناير 2014 كبار اإداريي �ضركة

و�ضركة اإبراهيم خليل كانو واأكرث من 80 عميالً يف اململكة.

التقنيات  ال�ضركة،  تاريخ  عن  موجزاً  ال�ضحفي عر�ضاً  املوؤمتر  �ضمل 

املتطورة يف م�ضانعها، وكذلك جهود ق�ضم االأبحاث والتطوير واخلطط 

امل�ضتقبلية لل�ضركة واملنتجات اجلديدة.

العالية، حيث  الفائقة واالعتمادية  تتميز منتجاتCyclo  باجلودة 

الثقيلة  ال�ضناعية  املعدات  و�ضيانة  لت�ضحيم  املنتجات  هذه  ت�ضتخدم 

واملعدات  الزراعة  ال�ضناعة،  قطاع  يف  امل�ضتعملة  امليكانيكية  واالأجهزة 

تدوم  التي  وفعاليتها  العملي  وتغليفها  بت�ضميمها  تتميز  كما  البحرية. 

العام  املدير  �ضينغ،  احلفل رحب غور�ضاران  بداية  لفرتة طويلة.  ويف 

لق�ضم قطع الغيار يف �ضركة اإبراهيم خليل كانو باحل�ضور وحتدث عن 

العالقة القوية التي جتمع �ضركتي اإبراهيم خليل كانو وCyclo. و�ضرح 

اإبراهيم  �ضركة  وخدمات  اجلودة  العالية   Cyclo منتجات  »تعد  قائالً: 

خليل كانو املميزة يف البيع وما بعد البيع من العوامل الرئي�ضية لنجاح 

العمالء  رغبات  بتلبية  ال�ضركة  تهتم  البحرين، حيث  املنتجات يف  هذه 

وتقدمي اأف�ضل اخلدمات لهم«.


