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مبنا�سبة الذكرى الثالثة ع�شرة مليثاق العمل الوطني ،نظمت كلية البحرين
اً
احتفال
التقنية «بوليتكنك البحرين» يوم اخلمي�س املوافق  13فرباير 2014م،
رمزيًا بحرم الكلية يف مدينة عي�سى� ،شارك فيه جميع منت�سبي الكلية من �إداريني
و�أكادمييني وموظفني وفنيني ،البحرينيون منهم والأجانب ،بح�ضور وم�شاركة
كل من القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي ،ونائب
الرئي�س التنفيذي للخدمات التعليمية الدكتور ح�سن املال ،والعمداء ومديري
الإدارات.
ومن جهته ،عرب الدكتور حممد الع�سريي عن بالغ �سعادته وفخره مب�شاركة
الوطن �أفراحه واحتفاالته مبثل هذه الذكرى العزيزة علينا جميعًا ،التي كان لها
الأثر الإيجابي البالغ على جميع مناحي احلياة يف هذه اململكة الغالية.

«فري�ست موتورز» حتتفل بعيدها ال�سنوي العا�شر

«اخلطوط القطرية» تلتقي ب�أكرث من ً 130
طالبا مبعر�ض لندن املهني
احتفلت �شركة فري�ست موتورز،
ال��وك��ي��ل احل�����ص��ري ل�سيارات
هيونداي يف مملكة البحرين،
بعيدها العا�شر ومبنا�سبة مرور
ع�شر �سنوات من النجاح املتوا�صل
والإجنازات املتتالية.
وبهذه املنا�سبة �أطلقت فري�ست
موتورز ،تقديرا ً لثقة عمالئها بها،
حملة ترويجية خا�صة لتمنح
عمالءها عرو�ضا مذهلة وخدمات
متميزة عند �شرائهم �سيارة
هيونداي جديدة.
ويف ت�صريح ل��ه ح��ول هذا
الإجن��از املتميز قال رائ��د معطي
امل��دي��ر ال��ع��ام ل�شركة فري�ست

موتورز« :لقد جنحنا خالل الع�شر
�سنوات املا�ضية من توطيد مكانة
هيونداي يف اململكة ك�شركة عاملية
حائزة على العديد من اجلوائز
العاملية وا�ستطعنا ان نك�سب ثقة
عمالئنا يف اململكة لكي ن�صبح من
�أكرب وكالء ال�سيارات يف مملكة
البحرين».
و�أ�ضاف رائد معطي« :حينما
يقبل الفرد على �شراء �سيارة
جديدة يجد �أمامه عدة خيارات
ولكي ي�ستطيع عمال�ؤنا املميزون
االختيار ب�سهولة ف�إننا نقدم لهم
� 10أ�سباب وجيهة ت�شجعهم على
اقتناء �سيارة هيونداي».

�شهدت م�شاركة اخلطوط اجلوية القطرية يف معر�ض
لندن املهني ال�سابع املقام يف الفرتة بني  22 – 21فرباير
ح�ضورا «طالبيا مميزا» و ذلك لتنوع و متييز فر�ص
الإبتعاث املتاحة للقطريني الدار�سني باململكة املتحدة  .و�أُقيم
املعر�ض يف فندق جرو�سفيرن هاو�س يف لندن حيث جذب �أكرث
من  200طالبا” على مدار يومني .
لدى اخلطوط اجلوية القطرية حاليا ً �أكرث من  100طالب
جامعي مبتعث يف كل من قطر والواليات املتحدة الأمريكية
ونيوزلندا واململكة املتحدة .و من خالل املعر�ض الذي ا�ستمر
ملدة يومني قدمت الناقلة الوطنية فر�ص �إبتعاث مميزة
لإ�ستقطاب الطلبة �ضمن �أربع برامج تقدمها �إدارة التقطري
املعنية بربنامج الإبتعاث الوطني وهذه الربامج هي :برنامج
الإبتعاث  ,برنامج تطوير اخلريجني  ,برنامج �إدارة النقل
اجلوي  ,وبرنامج التدريب.

«�سيتي» تدخل يف �شراكة مع فندق «كيمبن�سكي غراند واك�سري»
�أعلنت �سيتي عن �شراكتها مع
فندق كيمبن�سكي غراند واك�سري
�سيتي �سنرت البحرين لتوفري عدة
مزايا وعرو�ض خا�صة لزبائن
فندق كيمبن�سكي غراند واك�سري
�سيتي �سنرت البحرين .وبهذه
ال�شراكة ،وخالل ال�سنة احلالية،
�سيح�صل عمالء �سيتي بنك على
خ�صومات على هدية خا�صة
بعيد احلب تت�ضمن قالب حلوى
م�صممة على �شكل قلب ،وردة،
وق�سائم متنح خ�صومات عند
ا�ستخدامها يف بيور �سبا وتاغز يف
الفندق.
هذا وعلق نافنيت كمباين،
رئي�س قطاع الأفراد يف �سيتي
بنك البحرين قائالً« :ي�سعدنا
�أن ن�ضيف فندق كيمبن�سكي �إىل
قائمة �شركائنا خ�صو�صا ً و�أننا
نحتفل مبرور  25عاما على

�شركة �إبراهيم خليل كانو تكرم موظفي ال�صيانة

ح�صل اثنان من موظفي ال�صيانة يف
�شركة �إبراهيم خليل كانو على جائزة
املوظف املثايل لعام .2013
حيث قام جا�سبري �شاين ،مدير عام ق�سم

اطالق العمليات امل�صرفية لقطاع
الأفراد يف البحرين .كما و�إن هذه

ال�شراكة تزيد من القيمة امل�ضافة
ملنتجاتنا وخدماتنا التي نحر�ص

املرافق وامل�شاريع وعبد الأمري دروي�ش،
مدير �إدارة التدريب والتطوير يف ال�شركة
بت�سليم ال�شهادات واملكاف�آت للموظفني من
ق�سم �صيانة املرافق عابد �شاه و�شيامال داتا.

على توفريها لعمالء �سيتي بنك
البحرين».

«البحرين الإ�سالمي» يرعىامللتقى التدريبي ل�شباب مدينة عي�سى
ا�ستقبل مدير العالقات العامة
لبنك البحرين اال�سالمي علي ح�سن
دعيج رئي�س مركز �شباب مدينة
عي�سى التابع للم�ؤ�س�سة العامة
لل�شباب والريا�ضة منذر ابراهيم،
�إذ �سلمه �شيك الرعاية لفعاليات
امللتقى التدريبي الأول «تط َور».
و�شكر رئي�س املركز بنك
البحرين اال�سالمي على دعمهم
للملتقى واي�ضا على الدعم التوا�صل
للأن�شطة الثقافية واالجتماعية يف
مملكة البحرين.
ويهدف امللتقى اىل رفع
الكفاءة والفعاليات لدى امل�شاركني
العلمية
مداركهم
وتو�سيع
والعملية وا�ستثمار وقت ال�شباب
مبا يعود عليهم وعلى املجتمع
بالفائدة .حيث ي�سعى امللتقى اىل

تطور مهارات ال�شاب وال�شابة
البحرينية يف خمتلف املجالت
وذلك من خالل دورات تدريبية
وور�ش عمل يف املهارات القيادية،
والإدارية ،والرتبوية.
واجلدير بالذكر ان مركز �شباب
مدينة عي�سى هو مركز �شبابي
تابع للم�ؤ�س�سة العامة لل�شباب
والريا�ضة مبملكة البحرين ،وهو
�أحد املراكز ال�شبابية املق�سمة
على املناطق ال�سكنية يف اململكة
والتي �أطلقتها امل�ؤ�س�سة لالهتمام
معهم،
والتوا�صل
بال�شباب
يحت�ضن فئة ال�شباب ويركز يف
�أن�شطته ب�شكل خا�ص على الفئة
ال�شبابية مبنطقة مدينة عي�سى،
وب�شكل عام على ال�شباب يف
خمتلف مناطق اململكة.،

«ا�ستمارات الزياين» تنظم �سباق الكارتينغ ملوظفيها
نظمت جمموعة ا�ستمارات الزياين بطولة يف �سباق الكارتينغ ملوظفيها على حلبة
البحرين الدولية والتي �شارك فيها حوايل  100موظف من خمتلف ال�شركات التابعة
للمجموعة.
وبعد ليلة كانت مليئة بالت�شويق واالثارة ،متكن املت�سابق عادل �أ�صغر(ال�سيارات
الأوروبية) من احتالل ال�صدارة والفوز باملركز الأول فيما حل كل من علي د�شتي (ال�سيارات
الأوروبية) وعطية مال (ال�سيارات الأوروبية) يف املركزين الثاين والثالث.
وت�أتي هذه الفعالية �ضمن جهود املجموعة خللق �أجواء عائلية جلميع منت�سبي
جمموعة ا�ستثمارات الزياين واحلر�ص على دعم �أجواء ي�سودها التقارب بني جميع املوظفني
واالداريني التابعني للمجموعة.

