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بنك البحرين والكويت يدعم املعهد ال�سعودي البحريني للمكفوفني
انطالقا ً من �إميان بنك البحرين
والكويت بدوره الإن�ساين يف
خدمة املجتمع واالهتمام املوجه
نحو خدمة اململكة و�ضمن �إطار
�سيا�سته لتقدمي الهبات والتربعات
قام ريا�ض �ساتر نائب الرئي�س
التنفيذي ملجموعة الأعمال يف بنك
البحرين والكويت با�ستقبال حممد
اجلودر رئي�س جمل�س �إدارة املعهد
ال�سعودي البحريني للمكفوفني،
يف ح�ضور ح�سان بور�شيد م�ساعد
املدير العام للموارد الب�شرية
وال�ش�ؤون الإدارة للبنك.
�إن بنك البحرين والكويت
حري�ص على دعم مثل هذه اجلهات
واجلمعيات ملا لها من دور بارز يف
املجال الرعائي واخلدماتي لفئة
ذوي االحتياجات اخلا�صة واجلهود
الرامية لدجمهم يف املجتمع.

اخلدمات الدولية لل�سفريات تودع مدير كاثي با�سيفيك

بوليتكنك البحرين تدعم
جهود موظفيها خلدمة املجتمع

�سع ًيا منها لتعزيز ثقافة العمل التطوعي ولتقدمي خدمات متنوعة للمجتمع،
�شاركت كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» ممثلة يف موظفتها رمي القحطاين
يف «م�ؤمتر الأمم املتحدة العاملي الثالث للحد من خماطر الكوارث» ،عرب تنظيم ندوة
عامة ،قدمت خاللها خدماتها التطوعية للمدار�س واجلامعات املت�ضررة من الزلزال
الذي تعر�ضت له اليابان يف  ،2011وذلك بالتعاون والتن�سيق مع عدد من اجلهات
ذات العالقة.
وتعلي ًقا على ذلك ،قال القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي لبوليتكنك البحرين الدكتور
حممد الع�سريي« :تعد هذه اخلدمة فريدة من نوعها ومفهو ًما جديدًا ملنطقة اخلليج
العربي .فرحالت التطوير املهني مثل تلك التي �شاركت فيها القحطاين تهدف �إىل متكني
موظفي بوليتكنك البحرين من التعلم وتعزيز مهاراتهم يف عدد من املجاالت».

�شركة جنيد للعطور
تطلق عطر «بهجة» الزيتي

�أقامت �شركة اخلدمات الدولية لل�سفريات،
وكيل املبيعات العام ل�شركة طريان كاثي با�سيفيك
يف البحرين منذ العام  ،1976م�أدبة ع�شاء يوم
الأربعاء  29يوليو  2015يف مطعم كورال
بي لتوديع توما�س بيالمي ،املدير الأقليمي يف

البحرين واململكة العربية ال�سعودية ل�شركة طريان
كاثي با�سيفيك ،الذي انتهت فرتة عمله يف اململكة
والرتحيب بوليام كري موير ،الذي �سوف يخلفه
يف هذا املن�صب .وح�ضر حفل الع�شاء عدد من كبار
امل�س�ؤولني التنفيذيني واملوظفني من كل من �شركة

طريان كاثي با�سيفيك واخلدمات الدولية لل�سفريات.
�سوف حتتفل كاثي با�سيفيك العام القادم بالذكرى
الأربعني « »40لت�شغيل خطها املبا�شر �إىل البحرين
وت�شغل حاليا رحالت يومية من البحرين �إىل هونغ
كونغ ،وذلك با�ستخدام طائرة ايربا�ص .330 -A

ياماها تنظم حملة ال�سالمة يف منتزه الأمري خليفة باحلد

ك�شفت �شركة جنيد للعطور،
ال�شركة الرائدة يف �صناعة العطور
يف املنطقة ،النقاب عن عطرها
الزيتي اجلديد بهجة امل�صمم للمر�أة
الباحثة عن كل ما هو مميز .ويج�سد
ت�صميم وعبق «بهجة» الإطاللة
الغربية ال�ساحرة ،ويف نف�س الوقت
يظل حمتفظا ً ب�إرث ال�شركة ال�شرقي
الأ�صيل.
و�صممت ال�شركة هذا العطر
ليكون فرحة حقيقية لكل امر�أة تتدثر
به� ،إذ يغمرها طوال اليوم بعبري من
العنرب وامل�سك ليتال�شيا �أخريا ً برائحة
ال�صندل ،مما يو ّفر �إح�سا�سا ً �أنيقا ً
بالنعومة مع الأنوثة القوية.
وتعليقا ً على العطر اجلديد،
قال فهد جنيد ،مدير الت�سويق لدى
ال�شركة «عطر بهجة م�ستوحى من
كنوز ال�شرق ب�إطاللته امل�ستوحاة من الأ�صالة العربية ،فيما تبقى روحه تطلق نب�ضات
بلم�سة غربية .فكل �شيء يتعلق بهذا العطر فريد من نوعه .اختيار املكونات النقية
اخلام يجعل منه عط ًرا غري تقليدي وع�صريا بال حدود ،وغنى يدوم طويال».

تعريف ميت�سوبي�شي
ل�سيارة ال�سيدان الريا�ضية

�أطلقت ياماها وبالتعاون مع مدر�سة حوار الدولية حملة توعوية حول
ال�سالمة يف منتزه الأمري خليفة يف احلد .وقد مت تنظيم الفعالية مع خفر
�سواحل البحرين .الهدف الرئي�سي من احلملة هو توعية الطالب بطرق
ال�سالمة الواجب اتباعها ،فقد مت تقدمي �شرح للطالب حول ال�سالمة يف
البحر واملعدات الالزمة والواجب ا�ستخدامها عند ا�ستخدام مركبات البحر.
قام فريق ياماها بتوعية الطالب حول طرق ا�ستخدام هذه املركبات
البحرية وتقدمي ن�صائح حول ا�ستخدامها ،كما ان جميع الطالب حظوا
بفر�صة جتربة قيادة الويفرنر من ياماها.
قام فريق ياماها بتوعية الطالب حول الطرق الآمنة ال�ستخدام
املركبات البحرية «  « Waverunnerبالإ�ضافة �إىل تقدمي الن�صائح حول
�صيانة املركبات البحرية ،كما مت �أخذ كل طالب يف جولة بحرية على
ياماها .Waverunner

فندق وبرج ال�سفري يكرم موظفي �شهري يونيو ويوليو 2015
قام فندق وبرج ال�سفري
بتكرمي حممد علي نا�صر من ق�سم
الأمن ونيمفا من ق�سم املوارد
الب�شرية وفينو�س من ق�سم
الأطعمة و�أومربيكا�ش بالفندق
حل�صولهم على لقب موظف
ال�شهر ل�شهر يونيو ويوليو
 2015وذلك لأدائهم املتميز
والذي ينعك�س على اخلدمات
املتميزة التي يقدمها فندق وبرج
ال�سفري .حيث قام خالد �إبراهيم
مدير الفندق بتقدمي ال�شهادة
وحافز نقدي للمكرمني.

بت�صميمها الأنيق وجتهيزاتها
الفريدة ،تنقلك �سيارة ميت�سوبي�شي
الن�سر اي اك�س  2015مل�ستوى جديد
من القيادة الريا�ضية الع�صرية وذلك من
خالل التقنيات احلديثة التي �أ�ضافتها
ال�شركة اليابانية العمالقة يف ت�صنيع
ال�سيارات ميت�سوبي�شي على هذه
ال�سيارة .فعرب الن�سر اي اك�س ،2015
تعيد �شركة ميت�سوبي�شي تعريف هذه
الأيقونة يف فئة �سيارات ال�سيدان،
فجاءت النتيجة �سيارة ريا�ضية مدجمة
بت�صميم مثري ،وديناميكية وا�ضحة،
وا�ستحدثت
وتكنولوجيا رائدة.
ميت�سوبي�شي يف املوديل اجلديد ناقل
�سرعة يدوي باملقود ليعطيها طابع
ريا�ضي فريد ،ب�إمكان من خالله قائدي
هذه ال�سيارة اال�ستمتاع ب�ست �سرعات
يف نظام ريا�ضي م�ستوحى من �سباقات
الراليات التي كان لهذه ال�سيارة ب�صمة

كبرية فيها .يتج�سد ح�ضور �سيارة
ميت�سوبي�شي الن�سر اي اك�س 2015
الطاغي بتناغم �شبكها الأمامي امل�صمم
بطريقة جريئة مع امل�صابيح الأمامية
وكذلك مع اخلطوط االن�سيابية والزوايا
اجلريئة التي تفرد مظهرها الراقي،
وتعطي الت�صميم الر�شيق جلانبي الن�سر
اي اك�س مع عجالتها الألومنيوم مقا�س
 18بو�صة مظهرا ً يف غاية الفرادة.
ويتكامل الت�صميم اخلارجي �أي�ضا ً
مع ت�صميم جديد للأ�ضواء الأمامية
واخللفية ،وم�صابيح ال�ضباب الأمامية
ليعطي مظهرا ً ع�صريا ً �أكرث متيزا� ،أما
مرايا الأبواب اجلانبية فهي م�صممة
ب�شكل ان�سيابي لتوفر لل�سائق ر�ؤية
خلفية وا�سعة تعزز من عنا�صر ال�سالمة
والأمان .وت�ضم �أي�ضا ً ميت�سوبي�شي
الن�سر اي اك�س م�صابيح متحركة ذكية
تنري املنعطفات والزوايا.

