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اإبراهيم خليل كانو حتتفل بثالثني عامًا من ال�شراكة الناجحة مع مي�شالن
مبرور  كانو  خليل  اإبراهيم  �شركة  احتفلت 

مي�شالن،  مع  الناجحة  ال�شراكة  من  عاماً  ثالثني 

ال�شركة العاملية الرائدة يف ت�شنيع الإطارات.

قام جيل اأموري، املدير التجاري يف مي�شالن 

�شركة  رئي�س  كانو،  حممد  اإىل  الدرع  بت�شليم 

كبار  ح�شره  حفل  خالل  كانو  خليل  اإبراهيم 

امل�شوؤولني يف ال�شركة. 

�شّرح جيل اأموري »اأود اأن اأثني على �شركة 

التجارية  العالمة  لتمثيلها  كانو  خليل  اإبراهيم 

مي�شالن ملدة 3 عقود من الزمن يف البحرين. واإن 

متميزة  خدمات  بتوفري  التزامهم  على  يدل  هذا 

ال�شيارات  خدمات  جمال  يف  رائدة  ك�شركة 

جنباً  بالوقوف  فخورون  ونحن  املنطقة.  يف 

كانو  خليل  اإبراهيم  �شركة  اإدارة  مع  جنب  اإىل 

لالحتفال بهذا الإجناز ال�شتثنائي«.

ومن جهته علّق حممد كانو: »نحتفل اليوم 

مبرور ثالثة عقود من ال�شراكة الناجحة مع اأكرث 

اإطارات  وتطوير  تعزيز  يف  ابتكاراً  ال�شركات 

ال�شيارات يف جميع اأنحاء العامل. 

نحن يف �شركة اإبراهيم خليل كانو ُنقدر هذه 

اأف�شل  العالقة مع مي�شالن و�شن�شتمر يف تقدمي 

املنتجات لعمالئنا ونوؤكد اأن 30 عاماُ هي فقط 

البداية«.

ق�شم  اأول  مدير  �شعيد،  اأحمد  قال  بينما 

»تقدم  كانو:  خليل  اإبراهيم  �شركة  يف  الإطارات 

يف  ا�شُتخدمت  �شواًء  متفوقاً،  اأداًء  مي�شالن 

ال�شيف اأو ال�شتاء، وعلى جميع اأنواع ال�شيارات 

ال�شغرية، الريا�شية، الدفع الرباعي اأو املركبات 

ممت لتقدمي  التجارية، فاإن اإطارات مي�شالن قد �شُ

اأف�شل اأداء متوازن«.

بابكو تقدم الرعاية جلائزة 
كلية الهند�شة بجامعة البحرين

افتتاح �شالون »هيد ما�شرتز «
للتجميل يف مرفاأ البحرين املايل

انطالقاً من دورها كم�شاهم رئي�شي 

يف  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  دعم  يف 

ربوع مملكة البحرين، وتاأكيدا للتزامها 

يف  الجتماعية  مب�شوؤوليتها  املتوا�شل 

التي  الهادفة  الأن�شطة  خمتلف  موؤازرة 

املجتمع،  موؤ�ش�شات  �شتى  بها  ت�شطلع 

»بابكو«  البحرين  نفط  �شركة  قامت 

جمال  يف  الطالبية  اجلائزة  برعاية 

الدقيقة  والأجهزة  العمليات  �شبط 

لطلبة كلية الهند�شة بجامعة البحرين. 

موؤخراً  ا�شتقبل  املنا�شبة،  وبهذه 

عام  مدير  املهنا،  علي  غ�شان  املهند�س 

فرع املوارد الب�شرية وال�شوؤون الإدارية 

حممد  �شاكر  الدكتور  بابكو  �شركة  يف 

الكيميائية  الهند�شة  ق�شم  رئي�س  حجي 

�شيك  له  قدم  حيث  البحرين،  بجامعة 

املهند�س  اأكد  املقابلة،  وخالل  الرعاية. 

بابكو  �شركة  اعتزاز  على  املهنا  غ�شان 

اجلائزة،  هذه  رعاية  يف  بامل�شاركة 

جامعة  واإ�شهامات  باإجنازات  م�شيداً 

العلم وتاأهيل  البحرين يف دعم م�شرية 

طموحات  تلبية  يف  الوطنية  الكوادر 

وتطلعات مملكة البحرين. 

جتدر الإ�شارة اىل اأن هذه اجلائزة مت 

اقرتاحها من قبل جمموعة من مهند�شي 

برنامج  جلنة  اأع�شاء  �شمن  بابكو 

اإر�شاوؤه  مت  الذي  ال�شناعي  ال�شت�شارة 

منذ عدة �شنوات.

املايل  البحرين  مرفاأ  �شركة  اأعلنت 

القاب�شة اليوم، عن افتتاح �شالون »هيد 

ما�شرتز« العاملي املتخ�ش�س يف التجميل 

وذلك يف الطابق الثالث من مبنى جممع 

بذلك  ليوفر  الربجني،  بني  الواقع  املرفاأ 

الباحثات  لل�شيدات  املثالية  الوجهة 

عامل  يف  العاملية  ال�شيحات  اأحدث  عن 

التجميل. 

العديد  لل�شيدات  ال�شالون  و�شيقدم 

التي  احلديثة  والعالجات  اخلدمات  من 

اأبرزها  من  العملية،  املراأة  حتتاجها 

خدمات ت�شفيف وتزيني ال�شعر وتلوينه 

اأحدث  با�شتخدام  بالبوتك�س  ومعاجلته 

»نانو  جهاز  مثل  العاملية  الأجهزة 

اأي�شاً  ال�شالون  �شيقدم  كما  مي�شت«. 

الأخرى  اخلدمات  من  وا�شعة  جمموعة 

 ، الع�شرية  املراأة  احتياجات  تلبي  التي 

العناية  و  التجميل  خدمات  ذلك  يف  مبا 

وجل�شات  واحلواجب  والب�شرة  بالأظافر 

مهيئة  اأجواء  يف  املتخ�ش�شة،  امل�شاج 

للراحة وال�شرتخاء.

مبارك،  لينا  قالت  املنا�شبة،  بهذه 

والت�شالت  العامة  العالقات  مديرة 

ب�شركة مرفاأ البحرين املايل: »اإننا نرحب 

لقائمة  ما�شرتز«  »هيد  بان�شمام �شالون 

املايل،  البحرين  مرفاأ  يف  امل�شتاأجرين 

يف  والزدهار  النجاح  لهم  ونتمنى 

اأعمالهم امل�شتقبلية«. 

البوليتكنك تطلع على جتربة جامعة 
امللك فهد يف تاأ�شي�س البوابة الإلكرتونية

التقنية  البحرين  كلية  من  وفد  قام 

بزيارة  موؤخًرا،  البحرين«  »بوليتكنك 

يف  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جلامعة 

مدينة الظهران باململكة العربية ال�شعودية 

ال�شقيقة، وذلك لالطالع على جتربتها يف 

والبوابة  الطلبة  معلومات  نظم  تطبيق 

البوليتكنك  اأن  ا  وخ�شو�شً الإلكرتونية، 

الإلكرتونية  البوابة  تد�شني  اإىل  ت�شعى 

اإىل  وتتطلع  كما  العاجل،  القريب  يف 

حت�شني نظم معلومات الطلبة يف املرحلة 

من  منت�شبيها  جلميع  ت�شهيال  املقبلة، 

موظفني وطلبة للو�شول اإىل اأية معلومة 

ال�شريعة  التطورات  وملواكبة  يريدونها، 

يف عامل التكنولوجيا.

التعاون  على  الطرفان  اتفق  وقد 

البوليتكنك  بوابة  تاأ�شي�س  اإجناح  يف 

الإلكرتونية، وم�شاعدة العاملني عليها يف 

جتاوز اأية �شعوبات تواجههم اأثناء ذلك، 

التوا�شل  �شبل  الطرفان يف  وتباحث  كما 

بناء  مثل  اأخرى  جمالت  يف  والتعاون 

اأنظمة  جمال  يف  والتدريب  القدرات 

املعلومات الأكادميية.

فريق �شركة البحرين للت�شهيالت ي�شارك يف �شباق العوامات اخلريي
ب�شباق  الريا�شي  بفريقها  البحرين  ت�شهيالت  �شاركت 

العوامات ال�شنوي يوم اجلمعة 28 مار�س يف فندق ومنتجع 

عادل  الدكتور  لل�شركة،  التنفيذي  بح�شورالرئي�س  البندر، 

حبيل، ت�شجيعاً للفريق الذي حقق نتائج مر�شية. 

تدعمها  التي  الأن�شطة  �شمن  امل�شاركة  هذه  وتاأتي 

ال�شركة حر�شا منها بتعزيزاأهمية دعم الفعاليات اخلريية 

كجزء من واجبها الجتماعي جتاه املجتمع. 

روتاري  »نادي  ينظمه  �شنويا  حدثا  ال�شباق  ويعد 

ال�شلمانية« وهو اأحد اأكرب الفعاليات اخلريية يف البحرين، 

اإىل خمتلف اجلمعيات اخلريية  منافعه  تتجه جميع  حيث 

مت  وقد  اململكة.  اأنحاء  بجميع  املتنوعة  املجتمع  وم�شاريع 

الرتكيز هذا العام بجمع الأموال مل�شاعدة الأطفال املحتاجني، 

مبا يف ذلك ذوي الحتياجات اخلا�شة وغريهم.

عميد عائلة املعنطر يكرم خالد الآغا
را�شد  بن  حممد  املعنطر  عائلة  عميد 

املعنطر يكرم خالد الغا من جمل�س النا�شك 

عليه  واأطلق  تقديرية  �شهادة  منحه  ومت 

لقب �شفري املجال�س للنوايا احل�شنة نظري 

املجال�س  معظم  مع  الجتماعي  توا�شله 

الأهلية يف جميع حمافظات البحرين .

الن�شاط  �شمن  من  هذا  ياأتي  حيث 

الجتماعي والتوا�شل مع الآخرين وتقدمي 

املجتمع  تخدم  التي  التطوعية  العمال 

اخلربات  تبادل  خالل  من  البحريني 

والثقافات.

مدر�شة الوحدة الثانوية للبنني تقيم فعالية اليوم املفتوح

الثانوية  الوحدة  مدر�شة  موؤخرا  اأقامت 

للبنني اليوم الدرا�شي املفتوح مع اأولياء الأمور، 

واملدر�شة؛  البيت  بني  التوا�شل  لتحقيق  �شعياً 

لتذليل  املنت�شف  اختبارات  قبل  ذلك  ياأتي 

نتائج  لتحقيق  الطالب  تواجه  التي  ال�شعاب 

اإيجابية.

 و�شكر مدير املدر�شة الأ�شتاذ اإبراهيم قا�شم 

مع  البناء  توا�شلهم  على  الأمور  اأولياء  الغامن 

املدر�شة من اأجل حت�شيل اأف�شل لأبنائهم، داعياً 

اهلل �شبحانه وتعاىل للجميع بالتوفيق والنجاح.

الطالبية  الأن�شطة  من�شق  بذلك  �شرح 

الأ�شتاذ م�شاعد الرباك.


