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النائب املحمود يكرم م�صوري ال�صحافة وهداف قاليل

قدم بنك hsbc عرو�ضه املميزة 

لعرو�ض  االيام  جريدة  ملوظفي 

والبطاقات  ال�ضخ�ضية  القرو�ض 

يومني  مدى  على  وذلك  االإئتمانية 

كثيفا  االقبال  كان  حيث  متتالني، 

من قبل موظفي االيام الذين اأبدوا 

 اإعجابهم باخلدمات املتميزة للبنك.

اجلزيل  بال�ضكر  يام  االأ وتتقدم 

زبائنه  اعتاد  الذي  البنك  الدارة 

على اخلدمات املتعددة التي يقدمها 

االيام  �ضحيفة  وتتمنى  لزبائنه. 

بعالقات  التعاون  هذا  يثمر  ان 

بني  ومتجددة  م�ضرتكة  وفعاليات 

ال�ضحيفة والبنك.

ع�ضو  املحمود  حممود  امل�ضتقل  النائب  قام   

امل�ضتقلني  كتلة  رئي�ض  ونائب  املالية  اللجنة 

فريق  العب  املهيزع  عي�ضى  اأحمد  الالعب  بتكرمي 

هداف  لقب  على  واحلائز  قاليل  ال�ضباب بنادي 

 2013  –  2012 ملو�ضم  ال�ضباب  دوري  م�ضابقة 

وذلك بعد اأن جنح يف ت�ضجيل 15 هدفا خالل املو�ضم 

اأع�ضاء  بجميع  املحمود  النائب  ورحب  الريا�ضي. 

النادي  راأ�ضهم رئي�ض  وجماهري نادي قاليل وعلى 

ال�ضعوبات  النادي ورغم  اأن  وقال  �ضريدة،  جمعة 

الريا�ضي  الن�ضاط  مواكبة  يف  يواجهها  التي 

باململكة، اإال اأنه يقدم كل عام مواهب ريا�ضية تخدم 

املهيزع  الالعب  كان  �ضاأنه، وقد  الوطن وترفع من 

املحمود  اأعرب  كما  للنادي،  االإ�ضدارات  تلك  اأحدث 

يقدمون  الذين  باأبناء قاليل  وافتخاره  اعتزازه  عن 

م�ضددا  املجاالت،  جميع  يف  م�ضرفة  وطنية  مناذج 

الرثوة احلقيقية  الأنهم  ال�ضباب  على �ضرورة دعم 

املحمود  النائب  قام  احلفل  بداية  ويف  بلد.  كل  يف 

م�ضوري  من  كبرية  وجمموعة  ال�ضحافة  بتكرمي 

بجهودهم  م�ضيدا  املحلية  لل�ضحف  النواب  جمل�ض 

يف تغطية الفعاليات وقال اأن امل�ضور ال�ضحفي هو 

اجلندي املجهول الذي يقف خلف احلدث وي�ضاهم 

القارئ عنه �ضيء وكان  اأن يعرف  اإبرازه دون  يف 

من الواجب علينا تكرميهم والثناء على جمهوداتهم 

الكبرية يف تثقيف القارئ .

ت�ضوير:عبداهلل اخلال

بنك HSBC يعر�ض القرو�ض ال�صخ�صية ملوظفي الأيام

طلبة بوليتكنك البحرين: »ل للتمييز بني اجلن�صني«

اجلن�ضني(،  بني  للتمييز  »ال«  )قل  عنوان:  حتت 

التقنية  البحرين  كلية  طالبات  من  جمموعة  نظمت 

و�ضديقة  حممد،  جنان  وهن:  البحرين«  »بوليتكنك 

دخيل،  وزينب  عبدالعبا�ض،  ومرمي  الع�ضفور، 

وحميدة حممد، ور�ضة عمل لرفع م�ضتوى الوعي بني 

حرم  يف  وذلك  اجلن�ضني،  بني  التمييز  ب�ضاأن  الطلبة 

البوليتكنك الكائن مبدينة عي�ضى.

هما  متحدثتان  هذه  العمل  ور�ضة  يف  و�ضارك 

كلية  يف  االختيارية  املقررات  ومن�ضقة  املحا�ضرة 

في�ضر،  جوانا  بالبوليتكنك   االإن�ضانية  الدرا�ضات 

اليو�ضف.  علياء  الن�ضائية  البحرين  جمعية  وع�ضو 

الطلبة ب�ضاأن  املعرفة لدى  اإىل ن�ضر  الور�ضة  وهدفت 

الكامنة  والعوامل  اجلن�ضني،  بني  التمييز  ق�ضية 

وراءها، اإذ مت ا�ضتعرا�ض بع�ض االأمثلة ذات ال�ضلة، 

اإىل جانب ذلك، �ضارك  التعامل معها.  وحتديد طرق 

اجلن�ضني«  بني  »التوا�ضل  حول  دورة  يف  الفريق 

اخلا�ضة  والق�ض�ض  اخلربات  تبادل  حول  واأخرى 

بالطلبة الذين تعر�ضوا ملثل هذا التمييز.

وتاأتي ور�ضة العمل هذه تتويًجا لعدة �ضهور من 

البحث والعمل املتوا�ضل، حيث ح�ضرها عدد كبري من 

املناق�ضات،  يف  �ضاركوا  الذين  واملحا�ضرين  الطالب 

اإيجابية للغاية، واعتربت  وح�ضلت على ردود فعل 

من املبادرات املتميزة نحو تنمية الوعي املجتمعي.

موؤ�ص�ض اليفي�صن برغر يزور البحرين

قام مالك »اليفي�ضن 

العاملية  فنت�ضرز« 

املالكة  ال�ضركة  وهي 

الليفي�ضن برغر بزيارة 

برغر  اليفي�ضن  ف��رع 

ال�ضيف،  جم��م��ع  يف 

وذلك مبنا�ضبة زيارته 

للمنطقة حيث تو�ضعت 

اليفي�ضن  اع���م���ال 

 ٧ افتتاح  ومت  برغر 

يف  االآن  اىل  حم��الت 

البحرين،  ال��ك��وي��ت، 

ق��ط��ر، ال�����ض��ع��ودي��ة 

واالمارات.  من املتوقع 

حم��الت  تفتتح  ان 

ع��م��ان،  يف  اخ����رى 

والبحرين  ال�ضعودية 

يف القريب العاجل. 

املكونات  ذات  الربغر  وجبات  يقدم  برغر  اليفي�ضن  ان  املعروف  ومن 

ا�ضتعمال  يتم  حيث  ال�ضارة،  واملكونات  اال�ضافات  من  واخلالية  ال�ضحية 

وتغذى  املفتوحة  احلقول  وترعى يف  تربى  التي  االبقار  من  املنتجة  اللحوم 

وامل�ضببة  الكيميائية  اال�ضافات  من  خالية  يجعلها  مما  الطبيعي  بالع�ضب 

لالمرا�ض. 

وكذالك يقدم مطعم اليفي�ضن برقر البطاط�ض الطازجة التي تقطع وتقلى 

امام زوار املطعم با�ضتخدام زيت الزيتون ال�ضحي. 

»بابكو« تنظم حفاًل مو�صيقيًا بالتعاون مع معهد »ليف ان ميوزيك« 

حفال  »بابكو«  البحرين  نفط  �ضركة  نظمت 

ميوزيك  ان  اليف  معهد  مع  بالتعاون  مو�ضيقيا 

االأربعاء  يوم  م�ضاء  احلفل  اأقيم  البحرين.  مبملكة 

بالعوايل  بابكو  نادي  يف   3102 اأبريل   24 املوافق 

التنفيذي  الرئي�ض  نائب  طالب  اإبراهيم  بح�ضور 

فرع  عام  مدير  ال�ضباغ  وخالد  والت�ضويق،  للتكرير 

الت�ضويق، وعدد من اأع�ضاء االإدارة التنفيذية، ولفيف 

بابكو  �ضركة  والزوار، وبع�ض موظفي  ال�ضيوف  من 

املقطوعات  من  عددا  احلفل  ت�ضمن  عائالتهم.  واأفراد 

املو�ضيقية املختلفة مبا فيها عزف االأوبرا، ومقطوعات 

مو�ضيقية على البيانو لعدد من املو�ضيقيني امل�ضاهري 

اأمثال باخ و�ضوبني. قام بعزف املقطوعات  يف العامل 

املو�ضيقية اأوجلا اأو�ضت وعدد من اأع�ضاء معهد اليف 

الرتفيهية  الربامج  اإطار  ياأتي احلفل يف  ان ميوزيك. 

التي تنظمها بابكو لدعم م�ضرية الفن يف املجتمع، كما 

ياأتي �ضمن املبادرات االجتماعية التي تنظمها ال�ضركة 

بني  الروابط  تعزيز  بغر�ض  وعائالتهم  ملوظفيها 

جميع العاملني داخل اأ�ضرة بابكو. ف�ضال عن ذلك، فاإن 

الربامج  بابكو مبوا�ضلة  �ضركة  التزام  يعك�ض  احلفل 

االجتماعية  الفعاليات  موؤازرة  اإىل  الرامية  واجلهود 

وتعزيز م�ضاهمة بابكو ملوؤ�ض�ضات املجتمع، انطالقا من 

ثقافة بابكو القائمة على ال�ضراكة املجتمعية والتعاون 

الفعال مع �ضتى موؤ�ض�ضات املجتمع، من اجل االإ�ضهام 

نهاية احلفل توجهت  املن�ضود. ويف  يف حتقيق رقيه 

معهد  اإىل  والعرفان  ال�ضكر  بكل  بابكو  �ضركة  اإدارة 

واالإ�ضهام يف جناح  الفعالية  لدعم  ميوزيك  اإن  اليف 

احلفل وحتقيق الر�ضالة املرجوة منه. 

دار  �ضيتيزن  حتاول 

ال�ضهرية،  اليابانية  ال�ضاعات 

قامت  فقد  الع�ضر  مواكبة 

تويوتا  “اك�ض  �ضاعة  باإطالق 

اجلديدة  الريا�ضية   “  68

ذات الت�ضميم االأنيق والكفاءة 

احتياجات  لتلبي  العالية 

املحب  الع�ضري  الرجل 

لل�ضاعات العملية ذات اجلودة.

اجلديدة  ال�ضاعة  وجتمع 

درايف  اإيكو  تقنية  تفرد  بني 

من �ضيتيزن و�ضل�ضلة �ضيارات 

تويوتا 68 اإف. اآر الريا�ضية. 

حتاول �ضيتيزن من خالل االإ�ضدار اجلديد، اجلمع بني الت�ضميم الريا�ضي 

�ضل�ضلة  مع  جيد  ب�ضكل  واجلمال  التقنية  بني  واملزج  العالية  والكفاءة  االأنيق 

�ضيارات تويوتا 68 الريا�ضية التي تعك�ض �ضيارة حلقبة زمنية جديدة من�ضاأها 

اليابان وتوفر متعة القيادة. 

الفريدة من �ضيتيزن و�ضل�ضلة  اإيكو درايف  تقنية  ال�ضاعة بني  جتمع هذه 

اآر” كما تربز اأ�ضلوب ممزوج ب�ضكل رائع  �ضيارات ال�ضباقات “تويوتا 68 اإف 

لتوفري ال�ضعور الريا�ضي. 

ويف اإطار موديالت ال�ضيارات احلديثة ت�ضتخدم �ضيتيزن 3 درجات لالألوان 

االألوان  درجات  مميز  ب�ضكل  تعر�ض  التي  هذه  ال�ضاعة  �ضل�ضلة  يف  اخلا�ضة 

اللون  نف�ض  والإجناز  الريا�ضية.   68 تويوتا  �ضيارات  ل�ضل�ضلة  الديناميكية 

الريا�ضية ت�ضتخدم �ضيتيزن تقنية خا�ضة لعر�ض 11 طبقة  لل�ضيارة  الرائع 

من البطانة اإ�ضافة اإىل الوقاية من اخلدو�ض لل�ضاعة ما ي�ضاعدها على توفري 

نف�ض امللم�ض املعدين لل�ضيارة. 

متعددة  بطانة  تلوين   - هوندا  �ضيتيزن  �ضاعة  لبطانة  الفنية  املوا�ضفات 

الطبقات )لعلبة ال�ضاعة( 

االأحمر: لون ال�ضيارة املعرو�ضة يف معر�ض طوكيو لل�ضيارات 9002 

االأبي�ض: لون ال�ضيارة املعرو�ضة يف �ضالون طوكيو لل�ضيارات 0102 

االأ�ضود: لون ال�ضيارة املعرو�ضة يف معر�ض جنيف لل�ضيارات 1102 

» اك�ض تويوتا 86« اإطاللة جديدة من �صيتيزن


