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»تمكين« تستقبل وفدًا
من مجلس الشيوخ األميركي

] زار وفد من مجلس الشيوخ األميركي مقر 
زيارته  خالل  وذلك  )تمكين(  العمل  صندوق 
استقباله  في  وكان  البحرين،  لمملكة  الرسمية 
بن  محمد  الشيخ  تمكين  إدارة  مجلس  رئيس 
عيسى آل خليفة، والرئيس التنفيذي لـ«تمكين« 
على  الوفد  اّطلع  حيث  جناحي،  محمد  إبراهيم 
والمؤسسات  األفراد  دعم  في  تمكين  تجربة 
في  تبذلها  التي  والجهود  البحرين،  مملكة  في 
سبيل تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك 
الرئيس للتنمية االقتصادية في مملكة البحرين.
الزيارة  خالل  الكونغرس  ممثلو  وأثنى 
الرسمية إلى »تمكين« على الحلول والمبادرات 

التي تقّدمها باعتبارها أنموذجاً فريداً من نوعه 
الزيارة قّدم رئيس مجلس  المنطقة. وخالل  في 
آل  عيسى  بن  محمد  الشيخ  »تمكين«،  إدارة 
التي  أهدافها  وأهم  المؤسسة  عن  نبذة  خليفة، 
الخيار  البحريني  المواطن  جعل  في  تتمثل 
األمثل للتوظيف، ودعم المؤسسات في البحرين 
مردود  ذات  عمل  فرص  وتوفر  وتزدهر  لتنمو 
في  المعيشي  بالمستوى  النهوض  بهدف  مجٍز 
المملكة. كما عَرف سعادته بالبرامج والمبادرات 
التي عملت تمكين على صياغتها وتقديمها لدعم 
المؤسسات واألفراد في جميع مراحلهم التنموية 

وتحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها.

اّطلع الوفد على تجربة تمكين في دعم األفراد والمؤسسات في مملكة البحرين

اجتماع نادي بابكو للتوستماسترز رقم 234
للتوستماسترز  بابكو  نادي  عقد   [
 8( األربعاء  يوم   234 رقم  اجتماعه 
فبراير/ شباط 2017(. وتمشياً مع ثقافة 
شركة بابكو، بدأ االجتماع بفقرة السالمة 

ألقاها حسن آل عاشور. 
دور  عبدالكريم  حسين  وتولى 
كلمة  إلى  وتطّرق  اللغوي،  المصّحح 
وقام  اللغوي.  القاموس  في  »غريب« 
عنصر  على  باإلشراف  الدليمي  حسين 
بدور  كويروز  روزانا  وقامت  الوقت، 
المدقق اللغوي، بينما قامت نسرين أحمد 
إلى  الفعالية، حيث تطّرقت  بدور عريف 

فكرة »إذكاء روح الفريق«.
 وضّم االجتماع عدداً من الخطب ألقاها 
»البحث  التالي:  النحو  على  متحدثين   4
و«الجبل  رضــا،  سيد  السعادة«  عن 
و«التقاط  جنيت،  ألليكس  المفتون« 
الصور« لفاطمة حسين، و«الجدار الكبير« 
لعبدالهادي عطار. وتم تقييم الخطب من 
قبل العضوين خالد عبداهلل، وعبدالرضا 
نوروز. وبخصوص موضوعات الطاولة 
عدد  إلقاء  تم  ناطق،  عرفان  أدارها  التي 
حجازي،  عبداهلل  من  لكل  الخطب  من 
نيروز.  وعبدالرضا  حسين،  وفاطمة 

المشرف  بدور  سلمان  زينب  وقامت 
العام على التقييم. وفي أعقاب االجتماع، 
من  وتكريمهم  الفائزين  أسماء  إعالن  تم 

قبل رئيس النادي عرفان ناطق.  
اليكس  تكريم  تم  اإلطــار،  هذا  وفي 
وعبدالرضا  متحدث،  أفضل  عن  جنيت 
نيروز عن أفضل مشرف تقييم، وفاطمة 
يشار  طاولة.  متحدث  أفضل  عن  حسين 
إلى أن نادي بابكو للتوستماسترز يؤكد 
موظفي  بحضور  ترحيبه  على  دائماً 
للنادي  االعتيادية  االجتماعات  الشركة 

والتي يتم عقدها مرتين كل شهر.

أثناء مشاركة موظفي »بابكو« في نادي الشركة للتوستماسترز

جامعة البحرين الطبية )RCSI البحرين( 
تقيم حفل الشتاء السنوي

 400 نحو  التقى   [
طــالب،  مــن  شخص 
وضيوف  موظفي 
الملكية  الــكــلــيــة 
إيرلندا  في  للجراحين 
البحرين  -جامعة 
الطبية )RCSI البحرين( 
ريتز  ــدق  ــن ف فـــي 
في  البحرين  كارلتون 
األسبوع  نهاية  عطلة 
الشتاء  حفل  لحضور 
ويعتبر  الــســنــوي. 
أكثر  من  الحفل  هذا 
شعبية  المناسبات 
الجامعة  تقويم  في 
االجتماعي، فهو فرصة 
قسط  ألخــذ  للطالب 
عناء  بعد  الراحة  من 
وتجديد  ــة  ــدراس ال

وتحضيرها  طاقاتهم 
إقامة  وتم  للمستقبل. 
عنوان  تحت  الحفل 
في  الليل  »منتصف 
باريس«، وأحيته فرقة 
ومنسق  موسيقية 
أغاني )دي جي( وجرى 
سحب  عملية  خالله 

وتنظيم  جوائز  على 
كشك خاص للتصوير. 
 RCSI جامعة  وتتبع 
البحرين للكلية الملكية 
إيرلندا  في  للجراحين 
التي تأسست في العام 
في  وكنظيرتها   .1784
جامعة  فإن  إيرلندا، 

هي  البحرين   RCSI
مؤسسة علوم صحية 
غير ربحية تركز على 
التعليم واألبحاث لدفع 
في  اإليجابي  التغيير 
صحة  مجاالت  جميع 
جميع  في  اإلنــســان 

أنحاء العالم.

شارك نحو 400 من طالب وموظفي الجامعة في حفل الشتاء السنوي

»طيران اإلمارات« تطلق خدمة يومية إلى فنوم بنه عاصمة كمبوديا
] أعلنت طيران اإلمارات عن عزمها إطالق 
بنه عاصمة  فنوم  إلى  خدمة جديدة من دبي 
 1 من  اعتباراً  وذلك  يانغون،  عبر  كمبوديا 
يوليو/ تموز 2017. وستستخدم الناقلة على 
-777 بوينغ  طراز  من  طائرة  الجديد  الخط 

300ER بتقسيم الدرجتين.
كيه  »ئي  اإلمارات  طيران  رحلة  وستغادر 
كل  صباح  من   9:15 الساعة  في  دبي   »388
الساعة  في  يانغون  مطار  إلى  وتصل  يوم، 
فنوم  باتجاه  هناك  من  تقلع  ثم  مساًء،   5:25
بنه في الساعة 6:55 مساًء لتصلها في الساعة 
»ئي  رحلة  إقالع  توقيت  ويتيح  ليالً.   9:25
من  القادمين  الركاب  أمام  دبي  من   »388 كيه 
ولندن  باريس  مثل  عديدة،  أوروبية  وجهات 
سفرهم  مواصلة  إمكانية  وفرانكفورت، 

كيه  »ئي  العودة  رحلة  أما  وسرعة.  بسهولة 
في  بنه  فنوم  مطار  من  تقلع  فسوف   ،»389
الساعة 11:10 ليالً، لتحط في مطار دبي الدولي 
في الساعة 5:40 صباح اليوم التالي بعد توقف 

قصير في يانغون.
اإلمارات  طيران  خدمة  إطالق  وسيتزامن 
اليومية من دبي إلى فنوم بنه مع توفير خط 
جوي مباشر من دون توقف بين دبي وهانوي. 
فاعتباراً من 1 يوليو/ تموز، لن يتوقف ركاب 
في  هانوي  إلى  المتوجهون  اإلمارات  طيران 
يانغون قبل وصولهم إلى العاصمة الفيتنامية.
وتعد فنوم بنه، التي تقع في منطقة جنوب 
اكتظاظاً  األكثر  المدينة  كمبوديا،  وسط 
لموقع  بوابة  وهي  كمبوديا  في  بالسكان 
من  القريب  وات«  »أنجكور  العالمي  التراث 

وتطور  نمو  أدى  وقد  ريب«.  »سيم  مدينة 
البنية التحتية في فنوم بنه إلى جعلها وجهة 
أعداد  وزادت  بــارزة.  وسياحية  اقتصادية 
السياح الذين زاروا كمبوديا خالل العام 2015 
على 4.7 ماليين سائح، ومن المتوقع أن يرتفع 
العدد إلى 8 ماليين سائح سنوياً بحلول العام 
2020. وستسهم توسعة مبنى المسافرين في 
مطار فنوم بنه، التي اكتملت في مارس/ آذار 
من العام الماضي، في تعزيز هذا النمو، حيث 

تضاعفت طاقته االستيعابية.
وسيتيح خط طيران اإلمارات الجديد )دبي- 
يانغون- فنوم بنه( للركاب السفر بين فنوم 
بنه ويانغون، حيث ستصبح طيران اإلمارات 
الناقلة الوحيدة التي توفر خدمة مباشرة بين 

هاتين المدينتين. ستستخدم الناقلة رحالتها إلى العاصمة الكمبودية فنوم بنه طائرة من طراز بوينغ 300ER-777 بتقسيم الدرجتين

تشكيلة الربيع لـ »ليبسي« مع ميشيل كيغان
تلقته  الــذي  الكبير  النجاح  بعد   [
المواسم  خالل  كيغان  ميشيل  مجموعة 
الموسم  هذا  ليبسي  رجعت  السابقة، 
 20 من  أكثر  تتضمن  جديدة  بتشكيلة 
قطعة مصممة وملهمة من القطع الرئيسية 

لميشيل كيغان. 
لربيع  الجديدة  المجموعة  وتتضمن 
أشكال  مستوية،  قصات   2017 صيف   –
األقمشة،  من  متنوعة  وتشكيلة  محادية 
وليبسي  كيغان  ميشيل  بين  التعاون 

يعطي للتشكيلة نمطا جد أنثوي. 
جد  لليبسي  الجديدة  والتشكيلة 
مثيرة، تستعمل تصاميم جديدة، أشكال 
الوان  مع  لالنتعاش  تشير  وستايالت 
الربيع  الربيع. ويشكل  مع فصل  تتالئم 

وفرصة  الموضة  التباع  الفصول  أحسن 
للتخلص من طبقات المالبس التي ترتدى 

في الفصول الباردة. 
تتأثر  التشكيلة  لهذه  األلوان  ولوحة 
أشكال  مع  األبدية،  المونوكروم  بألوان 
خالل  من  فصل.  بعد  فصل  كالسيكية، 
مثل  الزخرفية  التصميمات  مع  اللعب 
انتعاشا  المجموعة  توفر  التطريز، 
ــود  واألس األبيض  ــوان  أل باستعمال 
التشكيلة لمسات من  وتعتمد أيضا هذه 
المونوكروم  ألوان  تعاكس  باهتة  ألوان 
الباستيل  ــوان  أل الباهت،  كــالــوردي 
الساتن  أنواع  وجميع  فضية.   ونغمات 
تعود للموضة هذا الموسم وقد استعملت 
في كثير من تصاميم ليبسي، وخاصة في 

المالبس الرسمية، التنانير والشورتات.
في  تتمثل  الموسم  هذا  األبرز  والقطع 
حزام  مع  الزيتي  الساتان  الجامبسوت 
وشاح  حزام  أشكال:  بعدة  لبسه  يمكن 
الجديدة  الستايالت  وتتضمن  شوكر.  أو 
تنانير على شكل ملفوف من األمام، أكمام 
تجلب  وفضفاضة  دائرية  فصات  ذات 

شيئا من الرومانسية للتشكيلة. 
والرومانسية دائما موجودة في فصل 
الربيع باستعمال الطباعات المستوحات 
الذي  والتطريز  الشرقي  الطراز  من 
يظهر على البلوزات. وتتضمن الفساتين 
تطريزات  ذات  وردية  طباعات  أيضات 
ورومانتيكية  أنوثة  تبين  األكمام  على 

األشكال.

»العوجان« وكياًل معتمدًا وموزعًا
لشركة ريان للمياه الطبيعية في البحرين

] تم توقيع عقد تعاون بين مجموعة 
العوجان وشركة ريان للمياه الطبيعية 
لتكون مجموعة العوجان الوكيل المعتمد 
في  ريــان  شركة  لمنتجات  والموزع 
مملكة البحرين. وقام بالتوقيع على عقد 
رئيس  من  كل  الشركتين  بين  التعاون 
مجموعة العوجان التجارية، عبداللطيف 
الريان،  شركة  ورئيس  العوجان،  خالد 

خليفة خالد الريان. 
نفخر  لعقود  ريان  شركة  ظلت  ولقد 
منطقة  في  المياه  لتعبئة  مصدر  بأنها 
ريفية طبيعية على مسافة 600 كيلومتر 
شمال الدوحة، وبال شك تعتبر ريان هي 
في  النقية  الطبيعية  للمياه  منتج  أول 
قطر، وهذا المنتج ليس عبارة عن مياه 
بحر محالة، ويستخرج من مياه جوفية 
العالمة  هي  ريان  وتعتبر  طبيعية، 
الرائدة في مجال مياه الشرب  التجارية 

في قطر. 
شركة  إطالق  تم   1984 العام  وفي 

النقية  الطبيعية  المعدنية  للمياه  ريان 
على يد خالد بن محمد الريان، حيث تأكد 
أن عملية اإلنتاج تسير وفقاً للمستويات 
التي  الفرنسية  إيفيان  بجانب  العالمية 
األول  التقني  التأسيس  في  شاركت 
مصنع  في  الزجاجات  تعبئة  لخطوط 
الشركة  ظلت  الحين  ذلك  ومنذ  ريان، 

من ممتلكات ريان، وتستمر  تمثل جزءاً 
في  النشط  االستثمار  في  ــرة  األس
مستقبل الشركة وعالمة ريان التجارية. 
وقد تم مؤخراً تركيب خطين جديدين 
الطلب  لتلبية  العلمية  للمستويات  وفقاً 
المتزايد بالسوق لهذه العالمة التجارية 

الحاصلة على جوائز.

عبداللطيف العوجان وخليفة الريان أثناء توقيعهما االتفاقية


