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بابكو تقدم الرعاية جلائزة
كلية الهند�سة بجامعة البحرين

�إبراهيم خليل كانو حتتفل بثالثني عام ًا من ال�شراكة الناجحة مع مي�شالن
احتفلت �شركة �إبراهيم خليل كانو مبرور
ثالثني عاما ً من ال�شراكة الناجحة مع مي�شالن،
ال�شركة العاملية الرائدة يف ت�صنيع الإطارات.
قام جيل �أموري ،املدير التجاري يف مي�شالن
بت�سليم الدرع �إىل حممد كانو ،رئي�س �شركة
�إبراهيم خليل كانو خالل حفل ح�ضره كبار
امل�س�ؤولني يف ال�شركة.
�ص ّرح جيل �أموري «�أود �أن �أثني على �شركة
�إبراهيم خليل كانو لتمثيلها العالمة التجارية
مي�شالن ملدة  3عقود من الزمن يف البحرين .و�إن

هذا يدل على التزامهم بتوفري خدمات متميزة
ك�شركة رائدة يف جمال خدمات ال�سيارات
يف املنطقة .ونحن فخورون بالوقوف جنبا ً
�إىل جنب مع �إدارة �شركة �إبراهيم خليل كانو
لالحتفال بهذا الإجناز اال�ستثنائي».
ومن جهته علّق حممد كانو« :نحتفل اليوم
مبرور ثالثة عقود من ال�شراكة الناجحة مع �أكرث
ال�شركات ابتكارا ً يف تعزيز وتطوير �إطارات
ال�سيارات يف جميع �أنحاء العامل.
ُ
نحن يف �شركة �إبراهيم خليل كانو نقدر هذه

العالقة مع مي�شالن و�سن�ستمر يف تقدمي �أف�ضل
املنتجات لعمالئنا ون�ؤكد �أن  30عاماُ هي فقط
البداية».
بينما قال �أحمد �سعيد ،مدير �أول ق�سم
الإطارات يف �شركة �إبراهيم خليل كانو« :تقدم
مي�شالن �أدا ًء متفوقاً� ،سوا ًء ا�س ُتخدمت يف
ال�صيف �أو ال�شتاء ،وعلى جميع �أنواع ال�سيارات
ال�صغرية ،الريا�ضية ،الدفع الرباعي �أو املركبات
�صممت لتقدمي
التجارية ،ف�إن �إطارات مي�شالن قد ُ
�أف�ضل �أداء متوازن».

انطالقا ً من دورها كم�ساهم رئي�سي
يف دعم م�سرية التنمية امل�ستدامة يف
ربوع مملكة البحرين ،وت�أكيدا اللتزامها
املتوا�صل مب�س�ؤوليتها االجتماعية يف
م�ؤازرة خمتلف الأن�شطة الهادفة التي
ت�ضطلع بها �شتى م�ؤ�س�سات املجتمع،
قامت �شركة نفط البحرين «بابكو»
برعاية اجلائزة الطالبية يف جمال
�ضبط العمليات والأجهزة الدقيقة
لطلبة كلية الهند�سة بجامعة البحرين.
وبهذه املنا�سبة ،ا�ستقبل م�ؤخرا ً
املهند�س غ�سان علي املهنا ،مدير عام
فرع املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية
يف �شركة بابكو الدكتور �شاكر حممد

حجي رئي�س ق�سم الهند�سة الكيميائية
بجامعة البحرين ،حيث قدم له �شيك
الرعاية .وخالل املقابلة� ،أكد املهند�س
غ�سان املهنا على اعتزاز �شركة بابكو
بامل�شاركة يف رعاية هذه اجلائزة،
م�شيدا ً ب�إجنازات و�إ�سهامات جامعة
البحرين يف دعم م�سرية العلم وت�أهيل
الكوادر الوطنية يف تلبية طموحات
وتطلعات مملكة البحرين.
جتدر الإ�شارة اىل �أن هذه اجلائزة مت
اقرتاحها من قبل جمموعة من مهند�سي
بابكو �ضمن �أع�ضاء جلنة برنامج
اال�ست�شارة ال�صناعي الذي مت �إر�سا�ؤه
منذ عدة �سنوات.

فريق �شركة البحرين للت�سهيالت ي�شارك يف �سباق العوامات اخلريي

البوليتكنك تطلع على جتربة جامعة
امللك فهد يف ت�أ�سي�س البوابة الإلكرتونية
قام وفد من كلية البحرين التقنية
«بوليتكنك البحرين» م�ؤخ ًرا ،بزيارة
جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف
مدينة الظهران باململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة ،وذلك لالطالع على جتربتها يف
تطبيق نظم معلومات الطلبة والبوابة
وخ�صو�صا �أن البوليتكنك
الإلكرتونية،
ً
ت�سعى �إىل تد�شني البوابة الإلكرتونية
يف القريب العاجل ،كما وتتطلع �إىل
حت�سني نظم معلومات الطلبة يف املرحلة
املقبلة ،ت�سهيال جلميع منت�سبيها من

موظفني وطلبة للو�صول �إىل �أية معلومة
يريدونها ،وملواكبة التطورات ال�سريعة
يف عامل التكنولوجيا.
وقد اتفق الطرفان على التعاون
يف �إجناح ت�أ�سي�س بوابة البوليتكنك
الإلكرتونية ،وم�ساعدة العاملني عليها يف
جتاوز �أية �صعوبات تواجههم �أثناء ذلك،
كما وتباحث الطرفان يف �سبل التوا�صل
والتعاون يف جماالت �أخرى مثل بناء
القدرات والتدريب يف جمال �أنظمة
املعلومات الأكادميية.

افتتاح �صالون «هيد ما�سرتز »
للتجميل يف مرف�أ البحرين املايل

�شاركت ت�سهيالت البحرين بفريقها الريا�ضي ب�سباق
العوامات ال�سنوي يوم اجلمعة  28مار�س يف فندق ومنتجع
البندر ،بح�ضورالرئي�س التنفيذي لل�شركة ،الدكتور عادل
حبيل ،ت�شجيعا ً للفريق الذي حقق نتائج مر�ضية.
وت�أتي هذه امل�شاركة �ضمن الأن�شطة التي تدعمها
ال�شركة حر�صا منها بتعزيز�أهمية دعم الفعاليات اخلريية
كجزء من واجبها االجتماعي جتاه املجتمع.
ويعد ال�سباق حدثا �سنويا ينظمه «نادي روتاري
ال�سلمانية» وهو �أحد �أكرب الفعاليات اخلريية يف البحرين،
حيث تتجه جميع منافعه �إىل خمتلف اجلمعيات اخلريية
وم�شاريع املجتمع املتنوعة بجميع �أنحاء اململكة .وقد مت
الرتكيز هذا العام بجمع الأموال مل�ساعدة الأطفال املحتاجني،
مبا يف ذلك ذوي االحتياجات اخلا�صة وغريهم.

عميد عائلة املعنطر يكرم خالد الآغا
عميد عائلة املعنطر حممد بن را�شد
املعنطر يكرم خالد االغا من جمل�س النا�سك
ومت منحه �شهادة تقديرية و�أطلق عليه
لقب �سفري املجال�س للنوايا احل�سنة نظري
توا�صله االجتماعي مع معظم املجال�س
الأهلية يف جميع حمافظات البحرين .
حيث ي�أتي هذا من �ضمن الن�شاط
االجتماعي والتوا�صل مع الآخرين وتقدمي
االعمال التطوعية التي تخدم املجتمع
البحريني من خالل تبادل اخلربات
والثقافات.

مدر�سة الوحدة الثانوية للبنني تقيم فعالية اليوم املفتوح

�أعلنت �شركة مرف�أ البحرين املايل
القاب�ضة اليوم ،عن افتتاح �صالون «هيد
ما�سرتز» العاملي املتخ�ص�ص يف التجميل
وذلك يف الطابق الثالث من مبنى جممع
املرف�أ الواقع بني الربجني ،ليوفر بذلك
الوجهة املثالية لل�سيدات الباحثات
عن �أحدث ال�صيحات العاملية يف عامل
التجميل.
و�سيقدم ال�صالون لل�سيدات العديد
من اخلدمات والعالجات احلديثة التي
حتتاجها املر�أة العملية ،من �أبرزها
خدمات ت�صفيف وتزيني ال�شعر وتلوينه
ومعاجلته بالبوتك�س با�ستخدام �أحدث
الأجهزة العاملية مثل جهاز «نانو

مي�ست» .كما �سيقدم ال�صالون �أي�ضا ً
جمموعة وا�سعة من اخلدمات الأخرى
التي تلبي احتياجات املر�أة الع�صرية ،
مبا يف ذلك خدمات التجميل و العناية
بالأظافر والب�شرة واحلواجب وجل�سات
امل�ساج املتخ�ص�صة ،يف �أجواء مهيئة
للراحة واال�سرتخاء.
بهذه املنا�سبة ،قالت لينا مبارك،
مديرة العالقات العامة واالت�صاالت
ب�شركة مرف�أ البحرين املايل�« :إننا نرحب
بان�ضمام �صالون «هيد ما�سرتز» لقائمة
امل�ست�أجرين يف مرف�أ البحرين املايل،
ونتمنى لهم النجاح واالزدهار يف
�أعمالهم امل�ستقبلية».

�أقامت م�ؤخرا مدر�سة الوحدة الثانوية
للبنني اليوم الدرا�سي املفتوح مع �أولياء الأمور،
�سعيا ً لتحقيق التوا�صل بني البيت واملدر�سة؛
ي�أتي ذلك قبل اختبارات املنت�صف لتذليل

ال�صعاب التي تواجه الطالب لتحقيق نتائج
�إيجابية.
و�شكر مدير املدر�سة الأ�ستاذ �إبراهيم قا�سم
الغامن �أولياء الأمور على توا�صلهم البناء مع

املدر�سة من �أجل حت�صيل �أف�ضل لأبنائهم ،داعيا ً
اهلل �سبحانه وتعاىل للجميع بالتوفيق والنجاح.
�صرح بذلك من�سق الأن�شطة الطالبية
الأ�ستاذ م�ساعد الرباك.

