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غداء عمل مفتوح لع�شاق 

الأكالت اليابانية يف الدومني البحرين

يو��ضل فندق »�لدومني« عرو�ضه �خلا�ضة و�لتي يقدم من خاللها �أف�ضل قيمة لعمالئه 

�ليابانية  و�لأكالت  �ل�ضو�ضي  ملحبي  خا�ضاأ  عر�ضاً  »�ماري«  مطعم  يقدم  حيث  �لكر�م، 

لتناول �أ�ضهى �لأطباق و�ضط �أجو�ء مفعمة بالأناقة.

ويقدم �ل�ضيف ري�ضريو مت�ضوي من مطعم »�ماري« ت�ضكيلة متنوعة من �أطباق �ملاكي 

و�ل�ضو�ضي �للذيذ كل يوم �أثنني، حيث ميكن لرجال �لأعمال تناول غد�ء عمل مفتوح يحتوي 

لال�ضتمتاع  �لأمثل  �خليار  يجعله  مما  �ملطعم  يف  �ل�ضهية  �ليابانية  �ملاأكولت  �أ�ضهر  على 

�ملاأكولت �مل�ضوية �ملعدة على يد فريق متخ�ض�ص من �لطهاة  �أطيب  بوجبة متنوعة من 

�ليابانيني.

جلنة تكافوؤ الفر�ص بالبوليتكنك

 تبحث اخلطة الوطنية للنهو�ص باملراأة

�جتماًعا  �لبحرين«  »بوليتكنك  �لتقنية  �لبحرين  بكلية  �لفر�ص  تكافوؤ  جلنة  عقدت 

برئا�ضة �لقائم باأعمال �لرئي�ص �لتنفيذي للكلية �لدكتور حممد �إبر�هيم �لع�ضريي، مت خالله 

مناق�ضة �ل�ضو�بط و�ملعايري و�خلطط ذ�ت �لعالقة بتطبيق مبادئ تكافوؤ �لفر�ص، وحتقيق 

�لإدماج �لكامل لحتياجات �ملر�أة يف �إطار تكافوؤ �لفر�ص، و�لطالع على �خلطة �لوطنية 

للنهو�ص باملر�أة و�ملعدة من قبل �ملجل�ص �لأعلى للمر�أة و�لتعرف على �لأمنوذج �لوطني 

لإدماج �حتياجات �ملر�أة يف برنامج عمل �حلكومة.

»احلواج« تكرم املوظف املثايل لل�شركة

�لفائز  �ل�ضركة بال�ضلمانية،�أعلنت جمموعة »�حلو�ج« عن ��ضم  �أقيم مبقر  خالل حفل 

بجائزة �ملوظف �ملثايل لل�ضهر حيث قام جو�د �حلو�ج رئي�ص جمل�ص �لد�ره بت�ضليم ماريا 

�ضلودو »فرع �حلو�ج �ضو�رف�ضكي »�ضهادة تقدير ومكافاأة نقدية نظري تفانيها يف �لعمل 

�ل�ضهر. ومت ت�ضليمها �جلائزة بح�ضور �ضام ناريانان مدير عام  �لر�ئع خالل  وجمهودها 

�لت�ضغيل و�ل�ضيد حازم عبد �لر�زق مدير عام قطاع �لتجزئة.

ت�ضتعد جمعية �لرفاع �لثقافية �خلريية لعقد موؤمترها لنتخاب جمل�ص �إد�رتها �جلديد 

وذلك م�ضاء �ليوم �لحد للمو�ضم 2014-2015 بقاعة منرية بنت فار�ص مبقر �جلمعية 

باجلفري، ودخلت يف �لرت�ضيحات وجوه جديدة للمجل�ص �لقادم.

�جلدير بالذكر �أن �لنائب ليلى �حلدي و�لرئي�ضة هميان �لرويعي لن ترت�ضحا؛ وذلك 

لف�ضح �ملجال للوجوه �جلديدة.

»امللكية للجراحني« راعياً ف�شياً  لدورة »اآيالند كال�شيك«

ت�ضلمت م�ضت�ضفى �لإر�ضالية �لأمريكية دعماً 

�لبحرين  يف  للجر�حني  �مللكية  �لكلية  من  مالياً 

�لطبية  �لأجهزة  ل�ضندوق  رعايتهم  من  كجزء 

�خلا�ص مب�ضت�ضفى �لإر�ضالية �لأمريكية من خالل 

رعايتهم لدورة �جلولف �خلريية �آيالند كال�ضيك 

�ل�ضنوية �ل�ضابعة ع�ضرة �لتي ينظمها م�ضت�ضفى 

�لإر�ضالية �لأمريكية ب�ضفتهه ر�ع ف�ضي.

يف  للجر�حني  �مللكية  �لكلية  رئي�ص  قدم 

�لأول  �إىل �مل�ضوؤول  �ل�ضيك  �لبحرين �ضمري عتوم 

�لأمريكية،  �لإر�ضالية  م�ضت�ضفى  يف  للعمليات 

جوليا تويف. و�ضي�ضتخدم �لتربع ل�ضر�ء �لأجهزة 

لعياد�ته  �مل�ضت�ضفى  يحتاجها  �لتي  �لطبية 

�ملتخ�ض�ضة.

’Fanta Masters‘ ترعى البطولة الفرتا�شية لكاأ�ص العامل VIVA
�علنت VIVA �لبحرين، عن رعايتها لبطولة 

‘Fanta Masters’ و�لتي �ضتقام �ملرحلة �لخرية 
 Power من  بتنظيم  وذلك  �لبحرين  يف  منها 

League Gaming )PLG( يف جممع �لبحرين 
�ضيتي �ضنرت يف �لفرتة ما بني 20 و21 يونيو. 

�لقليمية   ’Fanta Masters‘ بطولة  ومتنح 

لل�ضباب  فر�ضة  �لبحرين  يف  �لوىل  للمرة 

 EA Sports بـ  مهار�تهم  لختبار  �لبحريني 

من  �أكرث  ح�ضور  �ملتوقع  ومن   .2014  FIFA
200 لعب للبطولة �ملقامة على مدى يومني، �ذ 

 16 �لـ  �ضمن  من  ليكونو�  �لالعبون  �ضيتناف�ص 

و�لذي  �لنهائي  للدور  �ضي�ضلون  �لذين  مت�ضابقا 

�ضيعقد يف �بوظبي يف �ضهر يوليو �لقادم يف نادي 

يزيد عن  ما  بح�ضور  �لثقايف  �لريا�ضي  �جلزيرة 

بجو�ئز  �لفوز  يتمنون  جميعهم  لعب   50000

تبلغ قيمتها 150000 دينار بحريني منها مبلغ 

1،000،000 درهم �مار�تي للفائز �لول.

�جلمعة  يوم  �لبطولة  فعاليات  و�ضتنطلق 

ظهر�   3 �ل�ضاعة  متام  يف  يونيو   20 �ملو�فق 

�ختيار  ليتم  �ضنرت  �ضيتي  �لبحرين  جممع  يف 

يونيو.   21 �ل�ضبت  يوم  ليتناف�ضو�  لعبا   16

بحفل  �لبطولة  من  �ملرحلة  هذه  و�ضتنتهي 

توزيع جو�ئز مقدمة من VIVA �ضيبد�أ يف متام 

�ل�ضاعة 7.

الرويعي واحلدي لن ترت�شحا للمجل�ص اجلديد

رنا القطان تنال املاج�شتري بتقدير 

امتياز مع مرتبة ال�شرف الثانية

اإبراهيم يحتفل بتخرجة من الرو�شة

يف  �لفني  �لدعم  م�ضوؤولة  �لقطان،  رنا  تلقت 

�لعربي  �خلليج  بجامعة  �ملعلومات  تقنية  وحدة 

�لتهاين و�لتربيكات مبنا�ضبة ح�ضولها على درجة 

�ملاج�ضتري يف �إد�رة �لأعمال MBA من �ملعهد �لعربي 

جلامعة  �لتابع   ،FABSلأعمال� لإد�رة  �لفرن�ضي 

�ل�ضرف  مرتبة  مع  �متياز  بتقدير  �لعربي  �خلليج 

�لثانية. وقد هناأ �أفر�د عائلة �لقطان وعائلة �ل�ضنو 

لها  متمنني  �لقطان  �لعربي  �خلليج  و�أ�ضرة جامعة 

دو�م �لتوفيق و�ل�ضد�د.

عائلة  �حتفلت 

ــم  ــر�هــي خــلــيــل �ب

جنلها  ــرج  ــخ ــت ب

من  »�بـــر�هـــيـــم« 

�ل�ضدقاء  رو�ضة 

بــتــقــديــر ممــتــاز، 

�لتهاين  تلقى  حيث 

ـــات  ـــك ـــربي ـــت و�ل

ــل  ــة �له ــاف ــن ك م

بهذه  و�ل�ــضــدقــاء 

�ل�ضعيدة  �ملنا�ضبة 

متمنني له مزيد� من 

�لتفوق.

�لف مربوك.

اأ�شرة »هال بحرين« حتتفل باحللقة اخلتامية للربنامج

�ضهدت �حللقة �خلتامية من برنامج هال بحرين  تكرميا ملعدي ومقدمي �لربنامج، وللطاقم �لفني �لكبري �لذي وقف ور�ء جناح �لربنامج وظهوره 

بال�ضورة �لتي �عتاد �مل�ضاهدون عليها طو�ل �ضنو�ت عر�ضه على �ضا�ضة تلفزيون �لبحرين. ويقدم برنامج هالبحرين يوميا من �لأحد �إىل �خلمي�ص 

�ل�ضحة �جل�ضدية  �لعمرية و�لجتماعية، من  فئاته  �لبحريني مبختلف  �ل�ضارع  تلبي رغبات وتطلعات  �لتي  �ملتنوعة و�ملختارة  �لفقر�ت  عدد� من 

و�لنف�ضية و�ملو�ضة و�جلمال و�لريا�ضة و�لثقافة، �إىل جانب تغطية �لفعاليات �ليومية �ملقامة على �أر�ص مملكة �لبحرين.

بيان املعلم تتخرج من اجلامعة امللكية للبنات

عائلة جالل الدين حتتفل بتفوق مروان

�مللكية وح�ضلت على درجة  �ملعلم در��ضتها يف �جلامعة  �أنهت بيان نا�ضر 

�ملنا�ضبة  بهذه  تلقت  وقد  ممتاز،  بتقدير  �مل�ضرفية  �لأعمال  يف  �لبكالوريو�ص 

�لتهاين و�لتربيكات من �لأهل و�لأ�ضدقاء متمنني لها دو�م �لتوفيق و�لنجاح. 

�حتفلت عائلة جالل �لدين حممد بتفوق جنلها مرو�ن يف �ملرحلة �لعد�دية. 

�لأهل  كافة  من  و�لتربيكات  �لتهاين  من  �ضيال  مرو�ن  تلقى  �ملنا�ضبة  وبهذه 

و�ل�ضدقاء. و�أهدى مرو�ن تفوقه �إىل �لو�لدين و�ضيقته مروة و�ضديقه عمار


