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»جيبك« تفوز بجائزة أفضل جناح في معرض الحدائق
لصناعة  الخليج  شــركــة  جــنــاح  ــاز  ف  [
أفضل  من  كواحدة  البتروكيماويات)جيبك( 
أقامتها  التي  المسابقة  ضمن  وذلك  العروض 
اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للحدائق 

الختيار أفضل األجنحة المشاركة. 
لصناعة  الــخــلــيــج  ــة  ــرك ش وشـــاركـــت 
الدولي  البحرين  معرض  في  البتروكيماويات 
للحدائق الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية قرينة عاهل 
الرئيسة  للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  البالد 
البحرين  لمعرض  المنظمة  العليا  للجنة  الفخرية 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  للحدائق،  الدولي 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. 
وعلى هامش زيارة عضو مجلس إدارة الشركة 

رئيس  قدم  سالمة،  بن  سعيد  أنور  المنتدب، 
أنور  إلى  الجائزة  جواهري  عبدالرحمن  الشركة 
أعضاء  من  عدد  بحضور  وذلك  سالمة  بن  سعيد 
عمال  نقابة  وأعضاء  ورئيس  التنفيذية  اإلدارة 

الشركة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الشركة عبدالرحمن 
هذه  مثل  تنظيم  إن  له  تصريح  في  جواهري، 
لصاحبة  المتنامي  االهتمام  يعكس  المعارض 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي  السمو 
وزيادة  والتشجير  الزراعي  بالقطاع  خليفة  آل 
المساحات الخضراء، بمملكة البحرين، ويأتي كذلك 
االقتصادية  البحرين  رؤية  تحقيق  مع  انسجاماً 
القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة  خالل  من  وذلك 

بالثقافة  الوعي  نشر  إلى  تهدف  التي  الزراعي 
والتدريبية  التعليمية  النظم  وتطوير  الزراعية 
ودعم المزارعين وتأهيلهم، كما تهدف إلى تشجيع 
إطار  في  الزراعي  االستثمار  على  الخاص  القطاع 
أساليب  واستخدام  متطورة  وأنظمة  تشريعات 
والري  الزراعي  اإلنتاج  في  حديثة  وتقنيات 

واألسمدة.
والتقدير  الشكر  بخالص  جواهري،  تقدم  كما 
البحرين  لمعرض  العليا  المنظمة  اللجنة  لرئيسة 
آل  عيسى  بنت   مرام  الشيخة  للحدائق،  الدولي 
في  بذلتها  التي  وجهودها  بدورها  مشيداً  خليفة، 
بها  أشاد  التي  بالصورة  المعرض  إظهار  سبيل 

جميع زواره وضيوفه. 

عبدالرحمن جواهري يقدم الجائزة إلى أنور سعيد بن سالمة

»الجامعة األهلية« تنظم ملتقى »استراتيجيات العالقات العامة«
للتعليم  األهلية  مركز  ينظم   [
من  نخبة  مع  بالتعاون  المستمر 
العامة  والعالقات  اإلعالم  أساتذة 
العامة  والعالقات  اإلعالم  قسم  في 
والتربية  والعلوم  اآلداب  كلية  في 
»ملتقى  األهلية  الجامعة  فــي 
الفعالة  االتصال  استراتيجيات 
لإلعالم والعالقات العامة« وذلك في 
شباط  فبراير/   16( الخميس  يوم 
الثامنة  الساعة  من  ابتداء   )2012
الخليج  مركز  في  صباحاً  والنصف 

الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج. 
اإلعــالم  قسم  رئيسة  وقالت 
اآلداب  كلية  في  العامة  والعالقات 
الجامعة  في  والتربية  والعلوم 
إنه  السقا:  حسن  همت  األهلية، 
»نظراً إلى الدور المهم الذي يقوم به 
مختلف  في  العامة  العالقات  موظفو 
والحاجة  والشركات  المؤسسات 
لمواكبة كل ما هو جديد في التعامل 
مع وسائل اإلعالم المختلفة سيركز 
الملتقى على االستراتيجيات الفاعلة 

في إنجاح دور العالقات العامة«.
الملتقى  من  الهدف  أن  وأضافت   
ممارسي  أمام  الفرصة  إتاحة  هو 

المؤسسات  في  العامة  العالقات 
المزيد  الكتساب  والــشــركــات 
بالجمهور  االتصال  مهارات  من 
التي  الحلول  أفضل  على  والتعرف 
وفقاً  وظائفهم  أداء  من  تمكنهم 
المعاصرة  العلمية  للنظريات 
مجال  في  الحديثة  العمل  وأساليب 

العالقات العامة.

مركز  مديرة  قالت  جهتها؛  من 
ثائرة  المستمر،  للتعليم  األهلية 
األهلية  مركز  »يعد  الشيراوي: 
المراكز  من  المستمر  للتعليم 
المعتمدة لتقديم البرامج االحترافية 
اإلدارة  معهد  شهادة  مثل  المعتمدة 
المعهد  وشهادة   )ICM( التجارية 
إضافة   )CIM( للتسويق  المعتمد 

اإلداريين  المحاسبين  شهادة  إلى 
نجح  حيث   )CMA( القانويين 
االعتماد  على  الحصول  في  المركز 
قبل  من  المناسب  والترخيص 
المتخصصة  العالمية  الهيئات 
المتحدة  المملكة  في  الرسمية 
األميركية  المتحدة  والــواليــات 
في  الدولية  بالمعايير  اللتزاماته 
أنه  كما  والتدريب،  التعليم  حقل 
التدريب  خدمات  مزودي  أحد  يعد 
برامج  من  لمجموعة  المعتمدة 
 BDO التقدم الوظيفي المنفذ من قبل

جواد حبيب. 
األهلية  مركز  مديرة  وأوضحت 
للتعليم المستمر أن الفئة المستهدفة 
الهيئات  في  العاملون  هم  للملتقى 
المباشر  بالتعامل  الصلة  ذات 
وموظفو  ومديرو  الجمهور،  مع 
الهيئات  في  العامة  العالقات  أقسام 
والشركات  الحكومية  واإلدارات 
والراغبون  التجارية،  والمؤسسات 
من  المهني  مستواهم  تطوير  في 
العامة  العالقات  مجال  في  العاملين 

من مختلف القطاعات.

همت حسن السقا ثائرة الشيراوي 

»هوندا« تطرح »بايلوت« 2012

بمناسبة يوم الجمهورية الهندي

أضخم مهرجان للسلع الهندية بمجمع الرملي ولولو هايبر ماركت غدًا
] يشهد مجمع الرملي ولولوهايبرماركت يوم 
 )2011 الثاني  كانون  يناير/   26( الخميس  غد 
الجمهورية  عيد  ليواكب  الهند  مهرجان  افتتاح 
الهندي  السفير  الفعاليات  يدشن  أن  على  الهندية 
الساعة  في  كومار  موهان  البحرين  مملكة  لدى 
الرملي، عالي. وستتواصل  11 صباًحا في مجمع 
الفعاليات حتى 4 فبراير/ شباط 2012 في جميع 
عروض  تقديم  وسيتم  اللولوهايبرماركت  فروع 
جذابة على مجموعة متنوعة من منتجات التجزئة 
الهندية مثل األرز، والسمن، والشاي، والبسكويت، 
الطهي  وزيت  والطحين،  والمعكرونة،  والتوابل، 
على  المهرجان  أيام  طيلة  البيع  منافذ  جميع  في 

مدى 10 أيام.
كما يشارك الحرفيون الهنود في إقامة معارض 
الهندية  المنتجات  يبيعون  خاللها  من  مثيرة، 
من  وصالت  على  العروض  تشتمل  التقليدية. 
ألعاب الخفة، وصناعة الزجاج، وصناعة الخلخال، 
اليدوية  الطباعة  وفنون  راجاستاني،  جوتيس 
على القماش، وصناعة اللعب، فضاًل عن مجموعة 
الشعبية،  الرقصات  مثل  الفنية  العروض  من 

كما  المتجر.  مرافق  داخل  ذلك  كل  والموسيقى، 
الذي  األطعمة  مهرجان  أيًضا  االحتفال  يتضمن 
المحلية  األطباق  من  متنوعة  مجموعة  سيعرض 

من مختلف األقاليم الهندية.
متاجر  سلسلة  أكبر  هو  اللولوهايبرماركت 
البحرين.  ومملكة  المنطقة  في  التجزئة  لمبيعات 

الحد،  في  والتسعين  الثامن  متجرها  حيث دشنت 
األولى  السنوية  بالذكرى  مؤخًرا  احتفلت  كما 
الفتتاح مجمع الرملي. يذكر أن مهرجان الهند يأتي 
الهندي  المجتمع  بين  الثقافي  التبادل  إطار  في 
والمجتمع البحريني عالوة على الجاليات األخرى 

المقيمة على أرض المملكة. 

مطلع  للبيع   2012 الجديدة  بايلوت  هوندا  طرحت   [
الرياضية  السيارة  وجاءت   ،2011 األول  كانون  ديسمبر/ 
طالت  بتحسينات   ،8 الـ  المقاعد  ذات  االستخدامات  متعددة 

التصميم الخارجي والداخلي.
في  بما  مهمة  أخرى  تحسينات   2012 العام  طراز  وشمل 
Touring األعلى ضمن فئته، مع مظهر أمامي  ذلك طرح طراز 
مثل  جديدة  ومزايا  معّدلة،  قياس  أجهزة  ولوحة  جديد  أنيق 
للمقاعد  دي«  في  »دي  ترفيه  ونظام   ،HDD المالحة  نظام 
وكاميرا  المعلومات،  متعددة  ذكية  عرض  وشاشة  الخلفية، 
دون  من  هاتف  ونظام  النطاق،  واسعة  الخلفية  للرؤية 
استخدام اليدين بتقنية البلوتوث، ومنافذ لألنظمة الصوتية 
ذلك  وغير  بوصة،   18 مقاس  ألمنيوم  وعجالت  والبلوتوث، 
.Touringو  EX الكثير. وتتوافر هوندا بايلوت 2012 في فئتين

ألول مرة في البحرين... »مونتريال«
تسلمك سيارتك في اليوم نفسه

سيتي«  أوتو  »مونتريال  شركة  قامت   [
باستحداث عرض وخدمة مميزة، حيث تقوم 
الشركة باستكمال جميع اإلجراءات من إيجاد 
اليوم  في  وتأمين وتسجيل وتسليم  تمويل 
نفسه، وتعتبر هذه فترة قياسية مقارنة مع 
الشركات األخرى ما يشكل فارقاً زمنّياً مهّماً 
للزبون، وهذا الحدث يعتبر األول من نوعه 
وقد   ،2012 العام  مطلع  مع  البحرين  في 
السيارات  وكاالت  مع  خاّصاً  تنسيقاً  تطلب 
العامة  والتأمين واإلدارة  التمويل  وشركات 

للمرور.
أوتو  »مونتريال  شركة  مالك  بذلك  صرح 
هذه  »تأتي  وقال:  الشيخ،  إبراهيم  سيتي« 
عاماً   2012 بأن  متفائلون  ونحن  الخطوة 
أن  يمكن  التي  المفاجآت  من  الكثير  يحمل 
هذا  ويأتي  األعزاء،  زبائننا  مع  نتشاركها 
ضمن التنوع التي تقدمه شركتنا من خدمات 
السيارات  أنواع  مختلف  فيها  توفر  متميزة 
ما  فيها شركتنا  واحدة، سخرت  مظلة  تحت 
به  نالت  باإلنجازات  حافل  سجل  من  تملكه 
سيارات  وكاالت  من  الجميع  ورضا  اهتمام 
النهائية  بالفائدة  عاد  مما  تمويل،  وشركات 

على الزبون«.
ونوه الشيخ إلى أن سر تميز »مونتريال 
أوتو سيتي« هو الفريق المتميز والمحترف 
والذي  المستويات  أعلى  على  والمدرب 

والعالقات  الواحد  الفريق  بــروح  يعمل 
أوتو  »مونتريال  أسستها  التي  الوطيدة 
لذلك؛  عاماً   19 قبل  تأسيسها  منذ  سيتي« 
فمونتريال اليوم هي من تقود سوق تمويل 
السيارات منُذ سنوات طويلة وحققت الكثير 
المميزة، لذلك يقلدنا  من اإلنجازات واألرقام 
التمويلية  الحلول  نبتكر  ونحن  اآلخرون 

ونبدع في االبتكار.

إبراهيم الشيخ

»بوليتكنك« تقيم حفل توزيع جوائزها على الفائزين
بوليتكنك  ــت  ــام أق  [
توزيع  حفل  البحرين 
في  الفائزين  على  الجوائز 
مسابقتها اإللكترونية لطلبة 
الثانوية العامة، التي نظمتها 
تشرين  نوفمبر/   15 في 
واستمرت   2011 الثاني 
لتكون  أيام،   10 مدى  على 
الحصيلة 10 فائزين بجائزة 
بحريني  دينار   100 قيمتها 

لكل منهم.
الرئيس  هنأ  جهته،  ومن 
لبوليتكنك  التنفيذي 
 ،10 الـ  الفائزين  البحرين 
متمنياً لهم دوام التوفيق في 
أن  وعلى  الثانوية  دراستهم 
يكونوا على أهبة االستعداد 
الجامعية،  الحياة  لدخول 
ــواب  أب أن  ــى  إل مشيراً 

البوليتكنك مفتوحة لمن أراد 
أن يلتحق بها ليكون عنصراً 
فاعاًل في المجتمع، وذلك لما 
تقدمه البوليتكنك من برامج 
متطلبات  تواكب  دراسية 
والحاجات  العمل  ســوق 
والعالم  للمجتمع  المتغيرة 
الطلبة  قدم  ذلك،  إلى  ككل. 
جزيل  وذووهــم  الفائزون 
البحرين  لبوليتكنك  الشكر 
ــادرة،  ــب ــم عــلــى هـــذه ال
في  أملهم  عــن  معربين 
وذلك  بركبها،  االلتحاق 
سمعة  من  للبوليتكنك  لما 
المجتمع  أوساط  بين  طيبة 
الصناعة  وقطاع  الطالبي 
عموماً.   البحرين  مملكة  في 
الفائزون  العشرة  والطلبة 
البوليتكنك  مسابقة  في 

عبداهلل  هــم:  اإللكترونية 
هشام عفيفي وعيسى محمد 
عيسى علي )مدرسة الهداية 
خليفة  للبنين(،  الخليفية 
)مدرسة  خليفة  إبراهيم 
العالمية(، مريم بسام  النور 
بوخوة )مدرسة عبدالرحمن 
علي  ريم  الدولية(،  كانو 
حامد )مدرسة الحد الثانوية 
السيدنادر  فاطمة  للبنات(، 
الثانوية  ــاء  ــوف )ال أحمد 
السمين  أحمد خالد  للبنات(، 
للبنين(،  الثانوية  )المحرق 
)ابن  النجار  صــادق  ليلى 
ريم  الوطنية(،  خــلــدون 
جاسم جوهر )مدينة عيسى 
روان  للبنات(،  الثانوية 
الزاهر  )العهد  محمد  حميد 

الثانوية للبنات(.

الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين يسلم الطلبة جوائزهم 

تقّدم  فبراير:   4 إل��ى  يناير   10  *   
فرديًا  عرضًا  التشكيلية«  للفنون  »البارح 
يحيى،  نزار  المعاصر،  العراقي  للفنان 
»البارح  في  وذل��ك  »يوسف«،  بعنوان: 
للفنون التشكيلية« البحرين، من السبت إلى 
 1 إلى  صباحًا   10 الساعة  من  الخميس، 

ظهراً ومن الساعة 4 عصراً إلى 8 مساًء.
صاحبة  رعاية  تحت  يناير:   25  *
حمد  بن  علي  بنت  حصة  الشيخة  السمو 
صاحب  ال��وزراء  رئيس  حرم  خليفة  آل 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، تنظم جمعية رعاية الطفل واألمومة 
ريعه  يخصص  الدولي«  السفارات  »سوق 
في  وذلك  الخيرية،  الجمعية  أعمال  لدعم 
الساعة 10:30 صباحًا للسيدات فقط، ومن 
الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة عصراً 

للعائالت، بمقر الجمعية.
الثقافي  برنامجه  ضمن  يناير:   25  *
حلقة  العروبة،  نادي  ينظم   ،2012 للعام 
االستبداد«  »طبائع  كتاب  حول  حوارية 
المفكر  يفتتحها  الكواكبي،  العربي  للمفكر 
البحريني د.علي محمد فخرو، بورقة يحلل 
احتواها  التي  الرئيسية  المحاور  أهم  فيها 
الكتاب، وذلك في الساعة الثامنة مساًء في 

قاعة النادي بالجفير.
* 25 يناير: تنظم جمعية اإلصالح ندوة 
للفهم«،  محاولة  العربي...  »الربيع  بعنوان 
والنصف  السابعة  الساعة  تمام  في  وذلك 
مساًء في قاعة الشيخ عبدالرحمن الجودر 

بمقر الجمعية بالمحرق.
وزارة  وكيل  رعاية  تحت  يناير:   25  *
حفل  ُيقام  بوعنق،  مبارك  عائشة  الصحة 
تعزيز  أصدقاء  مبادرة  عمل  ورشة  ختام 
الموحدة  الخليجية  »الحملة  ضمن  الصحة 
المعدية«  غير  المزمنة  األمراض  لمكافحة 
أسلوب  الصحي...  »االتجاه  شعار  تحت 
الواحدة  الساعة  تمام  في  وذلك  حياة«، 
ظهراً في قاعة األمراء بفندق إليت كرستال 

بالجفير.
شركة  تنظم  فبراير:   2  - يناير   25  *
إدارة المعارض العربية، »معرض الخريف« 
للعام المقبل 2012، الذي يشارك فيه عدد 
التجارية  الشركات والمؤسسات  كبير من 
غرفة  ودع��ت  العالم،  دول  مختلف  من 
تجارة وصناعة البحرين التجار وأصحاب 
البحرينية  وال��ش��رك��ات  المؤسسات 
للمشاركة في هذا المعرض بعد أن وافقت 

وزارة الصناعة والتجارة على ذلك.


