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بوليتكنك البحرين ت�ستقبل طالبات الرفاع الغربي الثانوية

ا�ستقبلت كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 

البحرين( يوم الثالثاء املا�سي املوافق 2 اأبريل 

الثالث  2013م جمموعة من طالبات ال�سف 

الغربي  الرفاع  مبدر�سة  )توجيهي(  الثانوي 

اإىل  تهدف  زيارة  يف  وذلك  للبنات،  الثانوية 

التعرف على الربامج الأكادميية التي تقدمها 

البوليتكنك و�سروط الت�سجيل والقبول فيها.

وكان يف ا�ستقبال الطالبات لدى و�سولهن 

يف  التعليمية  ال�سوؤون  مدير  البوليتكنك  اإىل 

قدم  الذي  �سلمان،  علي  ال�سيد  البوليتكنك 

التي  والربامج  البوليتكنك  عن  عامة  ملحة 

�سوق  احتياجات  مع  تتواكب  والتي  تقدمها 

يف  البكالوريو�س  برنامج  ول�سيما  العمل، 

اللوج�ستيات العاملية التي تعترب البوليتكنك 

منطقة  م�ستوى  على  �سواء  طرحه  يف  رائدة 

اخلليج العربي اأو ال�سرق الأو�سط.

قامت موؤخرا جمموعة من طالب مدر�سة 

يف  امل�ساركني  للبنني  الثانوية  عي�سى  مدينة 

برنامج »اإجناز« بزيارة �سركة نفط البحرين 

اطار دعم ال�سركة  الزيارة يف  تاأتي  »بابكو«. 

اجلهود  وموؤازرة  البحرين  »اجناز«  لربنامج 

الوطنية يف �سوق  الكوادر  تاأهيل  اإىل  الرامية 

العمل. 

وخالل الزيارة، قام الوفد بجولة ق�سرية 

اإىل عدد من اأق�سام ووحدات الت�سغيل مب�سنع 

بيئة  على  الوفد  اأع�ساء  وتعرف  التكرير، 

العمل الواقعية يف �سركة بابكو. 

التي  املحا�سرات  لإحدى  الوفد  وا�ستمع 

اأقيمت بدائرة املوارد الب�سرية يف �سركة بابكو 

الأداء  جوانب  بع�س  على  خاللها  وتعرف 

الت�سغيلي يف ال�سركة. 

الطلبة  تعريف  الزيارة  خالل  اأي�سا  ومت 

باأهداف �سركة بابكو الق�سرية والطويلة املدى، 

بالإ�سافة اإىل التاأكيد على اأهمية ر�سالة �سركة 

بابكو باعتبارها اإحدى املوؤ�س�سات الرائدة يف 

دعم القت�ساد الوطني ململكة البحرين. 

ليزيل  بتكرمي  ال�سفري  وبرج  فندق  قام 

حل�سولهما  بالفندق  ديب  ولوف  بيوك�ستو 

على لقب موظف ال�سهر ل�سهر مار�س 2013م 

على  ينعك�س  والذي  املتميز  لأدائهما  وذلك 

وبرج  فندق  يقدمها  التي  املتميزة  اخلدمات 

ال�سفري. حيث قام خالد اإبراهيم م�ساعد املدير 

�سوؤون  مدير  الغتم  حممد  وبح�سور  العام 

ال�سيانه  ق�سم  من  �ساحلي  ونور  املوظفني 

بتقدمي  ال�سكن  �سوؤون  مديرة  نات  وباليف 

ال�سهادة وحافز نقدي للمكرمني.

طلبة مدر�سة مدينة عي�سى الثانوية يزورون »بابكو«

فندق وبرج ال�سفري يكرم موظفيه املثاليني

مدر�ســــة النــور حتتفل باأ�سبـــوع املكتبــة

اإن اأول كلمة من القراآن الكرمي نزلت على 

�سيد اخللق هى »اقراأ« معنى ذلك اأن القراءة هي 

احلياة ويقول ال�ساعر العربي 

اأعُز مكان ٍ يف الُدنا �سرج �سابح 

وخري ُ جلي�س يف الزمان كتاب ُ  

الكبري الأمريكي  الرتبوي  ال�ستاذ  ويقول 

ال�سديق  هي  الكتب   CHARLES ELLIOT
الكرث  وامل�ست�سارون  له  ترتاح  الذي  املخل�س 

واملعلمون  دائما  منك  والقريبون  عقالنية 

ال�سبورون. 

الرتبوية  الت�سغيلية  للخطة  تفعيال 

 2013-2012 الأكادميي  للعام  املدر�سية 

الفرتة  يف  املكتبة  با�سبوع  املدر�سة  اأحتفلت 

 2013/02/21 واىل   2013/2/17 من 

املدر�سة  اليه  ت�سعى  الذي  الرئي�سي  والهدف 

عادة  وجعلها  القراءة  جتاه  تعزيز  هو  دائما 

واأ�ستمتاع بني الطلبة. 

الفعاليات  من  الكثري  املكتبة  ق�سم  ويقيم 

على هام�س الحتفال بهذا ال�سبوع حيث يطرح 

باللغات  الأق�سام  طلبة  بني  ثقافية  م�سابقات 

والفرن�سية  والجنليزية  العربية  الأرب��ع 

والهندية ويعطي اأوائل الطلبة جوائز قيمة. 

قامت �سركة اإبراهيم خليل كانو، الوكيل احل�سري ل�سيارات تويوتا 

ولكز�س يف مملكة البحرين، بالإعالن عن اأ�سماء الفائزين يف “م�سابقة 

التي امتدت من 27  ال�سابعة 2013”،  تويوتا لر�سم �سيارة الأحالم 

فرباير وحتى 20 مار�س 2013 مب�ساركة كبرية من اأطفال البحرين، 

حيث متت دعوة الأطفال الفائزين مع ذويهم ل�ستالم اجلوائز يف مركز 

تويوتا بالزا يف توبلي يوم اخلمي�س املوافق 4 اأبريل 2013.

عن  عربوا  وطفلة  طفل   1000 عن  يزيد  ما  امل�سابقة  يف  �سارك 

ت�سورهم ل�سيارة اأحالمهم امل�ستقبلية من تويوتا من خالل ر�سومات 

فنية رائعة. وبالإ�سافة اإىل اجلوائز القيمة مت اإر�سال اللوحات الفائزة 

اليابان  امل�سابقة يف �سركة تويوتا موتور كوربوري�سني يف  اإدارة  اإىل 

اأحدهم، �سيتم دعوته  العاملية. ويف حال فوز  الت�سفيات  لت�سارك يف 

حل�سور احلفل اخلتامي للم�سابقة يف اليابان.

فاز وائل عبا�س اأحمد باجلائزة الكربى حلملة »اأزياء الربيع« التي 

ا�ست�سافها »البحرين �سيتي �سنرت« خالل الفرتة بني 31-1 مار�س، اإذ 

بقيمة 3000 دينار بحريني،  ق  ت�سوُّ املحظوظ بجائزة  ق  املت�سوِّ فاز 

كل  قيمة  ق  ت�سوُّ بجوائز  اآخرين  مت�سوقني حمظوظني  فاز ع�سرة  كما 

منها1000 دينار بحريني. وتتيح اجلوائز القيِّمة للفائزين اختيار كل 

ما ينا�سبهم من اأحدث اأزياء الربيع وال�سيف لهذا العام.

مار�س  �سهر  توا�سلت طوال  التي  الربيع«  »اأزياء  اأن حملة  ُيذكر 

والتعرُّف  قيِّمة،  ق  ت�سوُّ بجوائز  للفوز  عدَّة  فر�ساً  املت�سوقني  منحت 

اأحدث  وجتربة  املو�سم،  لهذا  والأناقة  املو�سة  �سيحات  اأحدث  على 

م�ستح�سرات.

اأمهات  وبح�سور  الأم  لدور  وتكرمياً  الأ�سري  للرتابط  دعماً 

اأبو  �سلمان  �سالح  من  كل  بتكرمي  احل��واج   اأ�سرة  قامت  الفائزين، 

اإدري�س وحممد جا�سم حممد الذين فازت ر�سائلهم و كلماتهم الرقيقة 

والتي  الأم  عيد  م�سابقة  بجائزة  لأمهاتهم  حبهم  عن  بها  عربوا  التي 

اأقيمت بجميع حمالت احلواج حتت �سعار »اأحبك يا اأمي« وقد ح�سل 

الفائزون على اأعلى الدرجات من جلنة التحكيم التي عقدت مبقر اإداة 

العام  لهذا  الأم  بيوم  لالحتفال  كان  حيث  املا�سي،  الأ�سبوع  احلواج 

مذاق خمتلف حيث قررت اأ�سرة احلواج اأن تخرج ما بداخل كل �سخ�س 

الأ�سرة  لرتابط  الغاليه دعماً  من م�ساعر وحب وتقدير واحرتام لأمه 

وتكرمياً منهم لدور الأم املوؤثر يف حياة كل اإن�سان.

اإبراهيم خليل كانو تعلن عن الفائزين مب�سابقة تويوتا للر�سم

جمــمــع �ــســتــي �ــســنــر يــ�ــســلــم الــفــائــزيــن جــوائــزهــم

اأمـــي« يــا  احلــــواج ي�سلم جــوائــز مــ�ــســابــقــة »اأحـــبـــك 

مركز »اأ�سري« الطبي يف مع�سكر طبي لـ »الفن من اأجل احلياة«

واإ�سالح  لبناء  العربية  ال�سركة  م�سوؤولية  من  كجزء 

تنفذها  التي  امل�ساريع  ودعم  الجتماعية  )اأ�سري(  ال�سفن 

بال�سركة  الطبية  الدائرة  �ساركت  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات 

اأطبائه وممر�سيه يف  من  الطبي عرب عدداً  املركز  من خالل 

اأجل احلياة. املخيم الطبي التي نظمته جمعية الفن من 

�ساركوا  الدائرة  وموظفي  وممر�سي  اأطباء  �سارك  وقد 

على  يوم  اأقيم  وال��ذي  املجاين  الطبي  املخيم  يف  بكثافة 

جمعية  مع  بالتعاون   2013 مار�س   29 املوافق  اجلمعة 

 175 من  اأك��رث  فح�س  مت  حيث  احلياة،  اأج��ل  من  الفن 

اإىل  موظفا وزائرا يف �سغط الدم ومر�س ال�سكري، م�سريا 

بالإمرا�س  امل�سابني  من  املوظفني  يتابع  �سوف  املركز  اإن 

على  لل�سيطرة  �سحياً  تثقيفهم  على  والعمل  املزمنة 

املزمنة. الأمرا�س 


