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اختتام دورة ال�سدا�سيات ال�سبابية االأوىل للم�س�ؤولية االجتماعية

 »جممع مدينة عي�سى« يعلن عن ا�سم الفائز باجلائزة الكربى

و�سط اإقبال كبري اختتم  جممع مدينة عي�سى التجاري 

حملته الرم�سانية »ت�سوق واربح«  والتي ا�ستمرت طوال 

اأيام ال�سهر الكرمي بال�سحب على اجلائزة الكربى بتاريخ 

والتي   2013 فابيا  �سكودا  �سيارة  وهي  اأغ�سط�س   14

كانت من ن�سيب الفائزة مها حممد عبداهلل احمد.

احلملة التي بداأت يف الأ�سبوع الأول من يوليو اتاحت 

 10 كل  مقابل  ال�سحب  يف  الدخول  فر�سة  للمت�سوقني 

دينار بحريني يتم اإنفاقها يف جميع املحالت التجارية يف 

جممع مدينة عي�سى.

 50 بقيمة  هدايا  بطاقات  بني  الهدايا  تراوحت  وقد 

فابيل  �سكودا  �سيارة  الكربى  اجلائزة  اإىل  بحريني  دينار 

.2013

مطار البحرين ي�ستقبل طلبة التدريب العملي من ب�ليتكنك البحرين

حفل تكرمي الفائزين يف م�سابقة ال�سالمة الأبناء امل�ظفني يف بناغاز

اخ���ت���ت���م ق�����س��م 

الإي��ج��اب��ي  ال�سباب 

البحرين  بجمعية 

للم�سئولية الجتماعية 

ال�سدا�سيات  دورة 

القدم  ل��ك��رة  الأوىل 

فيها 20  �سارك  والتي 

فريًقا تناف�سوا خالل 3 

اأيام على املراكز الثالث 

اأقيمت  وق��د  الأوىل. 

ملعب  على  ال���دورة 

مدر�سة عبد الرحمن بن 

جا�سم كانو الدولية. 

ا�ست�سافت �سركة مطار البحرين جمموعة 

بوليتكنك  الإدارة يف  كلية  من طلبة وطالبات 

البحرين بهدف دعم وتدريب الكوادر البحرينية 

التخرج.  ال�سابة وا�ستكمال متطلبات م�ساريع 

اأ�سهر،  ثالثة  حوايل  التدريب  مدة  وا�ستغرقت 

املتدربون واملتدربات بال�ستفادة من  قام فيها 

خربات املوظفني يف ادارة تنفيذ ال�سرتاتيجية 

اإىل  بالإ�سافة  هذا  بال�سركة،  الأعمال  وتطوير 

يف  اكت�سابه  مت  الذي  النظري  اجلانب  تعزيز 

مقاعد الدرا�سة باجلانب العملي التطبيقي. 

التزام  مع  متا�سيا  املبادرة  هذه  وتاأتي 

املحلي  املجتمع  تطوير  يف  بامل�ساهمة  ال�سركة 

ترحب  حيث  البحرينية،  الكوادر  وتعزيز 

�سركة مطار البحرين باملتدربني ال�سباب لتقدم 

احلياة  على  قرب  عن  للتعرف  الفر�س  لهم 

الدويل.  البحرين  ومطار  ال�سركة  يف  العملية 

تدريبية  برامج  البحرين  مطار  �سركة  ولدى 

درا�ساتهم  مع  يتنا�سب  للمتدربني  خا�سة 

واإثراء  جديدة  مهارات  اك�سابهم  اإىل  ويهدف 

املعرفة لديهم. 

قام املهند�س حم�سن املاحوزي مدير امل�ساريع ب�سركة غاز البحرين 

وال�سحة  ال�سالمة  م�سابقة  الفائزين يف  اجلوائز على  بتوزيع  الوطنية 

واأع�ساء  رئي�س  بح�سور  وذلك  �سنويا  ال�سركة  تنظمها  التي  والبيئة 

ا�ستمل  املوظفني.  اأبناء  من  امل�ساركني  و  العمالية  النقابة  اإدارة  جمل�س 

الهدايا  وتوزيع  ترفيهية  وفقرات  القرقاعون  ليلة  على  احلفل  برنامج 

على جميع الأطفال امل�ساركني يف هذه امل�سابقة.

كمبين�سكي غراند و اك�سري البحرين �سيتي �سنرت يحتفل مع الفائزين

مر�سيد�س بنز تطلق حملتها مل�ازنة العجالت

حلبة البحرين تطرح تذاكر »�سباق البحرين للتحمل 6 �ساعات«

اأن�سم فندق كمبين�سكي جراند واإك�سري 

الإحتاد  طريان  اإىل  �سنرت  �سيتي  البحرين 

يف هذا ال�سهر الكرمي لأجل �سحوبات �سهر 

رم�سان اخلا�سة واإعطاء جميع من تناول 

ال�سهري،  العربي  املطعم  هذا  يف  الطعام 

من  بجائزة  للفوز  فر�سة  بهارات،  مطعم 

جمموعة خمتارة من اجلوائز الرائعة.

ال�سبحي  �سعود  ال�سحب  باجراء  قام 

و  التجارة  و  ال�سناعة  وزارة  ممثل 

الك�سيا  �سوقي،  حممد  هم  الفائزون 

هيفاء  كوفاكي،  نوفيك،قن�سطنتينو 

الفائز  �سيتمتع  بو�سابيا،  زينب  املن�سور، 

على  طريان  بتذكرة  الكربى  باجلائزة 

اإىل  ال�سياحية على طريان الإحتاد  الدرجة 

اأي وجهة يف اأوروبا �سمن �سبكة اخلطوط 

اجلوية لطريان الإحتاد.

اإقامة ملدة ليلة  اجلوائز الأخرى ت�سمل 

واحدة يف فندق كمبين�سكي جراند واإك�سري 

ديلوك�س  غرفة  يف  �سنرت  �سيتي  البحرين 

�سبا  بيور  ملنتجع  وق�سيمة  ل�سخ�سني 

العائلي يف  وق�سيمة لربان�س يوم اجلمعة 

ع�ساء  وق�سيمة  ل�سخ�سني  بهارات  مطعم 

يف مطعم بهارات ل�سخ�سني. �سيتم اختيار 

الأ�سماء الفائزة بعد عيد الفطر املبارك.

ملوازنة  حملتها  مر�سيد�س-بنز  اأطلقت 

وبتقنيات  الجهزة  اأحدث  على  العجالت 

عالية اجلودة باإ�ستخدام نظام 3D  ، حيث 

توعية  يف  خا�سة  اأهمية  احلملة  لهذه  ان 

اأهمية  على  مر�سيد�س  �سيارات  �سائقي 

تثبيت  على  تعمل  التي  العجالت  موازنة 

العجالت ب�سكل قوي و متني على الطريق.

بنز،   – مر�سيد�س  عمالء  ولت�سجيع 

املجاين  ال�سالمة  فح�س  احلملة  تت�سمن 

العجالت، والتي  مع تقرير كامل عن و�سع 

تعطي الزبون فكرة وا�سحة عن مركبته، كل 

هذا العر�س ب25 دينار فقط.

اىل  ي�سل  خ�سم  احلملة  تت�سمن  كما 

30% على قطع الغيار الأ�سلية ملر�سيد�س – 

ل�سمان  اإ�سافية  اأعمال �سيانة  اأي  على  بنز 

اأكرب فائدة  من ناحية ال�سالمة والتكاليف.

ويف تعليق لل�سيد جرمي نيوبرت - املدير 

العام للموزع املعتمد ل�سركة مر�سيد�س-بنز 

العجالت  ا�سطدام  احلملة:”ان  هذه  حول 

الإطارات  وتعطل   ، ال�سياقة  عند  بالأر�سفة 

لعدم  يوؤدي  الوقت  مرور  بعد  متزقها  اأو 

على  خطورة  ي�سكل  وبالتايل  موازنتها 

ال�سائق اإذ يجب موازنة العجالت كل 3 اىل 

هذه  كل   ، العامة  ال�سالمة  ل�سمان  اأ�سهر   6

الإحتياطات توفر املال وحتافظ على �سالمة 

العجالت،  رعايتنا واإهتمامنا 

توا�سل حلبة البحرين الدولية “موطن 

الأو�سط”  ال�سرق  يف  ال�سيارات  ريا�سة 

 6 للتحمل  البحرين  “�سباق  تذاكر  طرح 

العامل  بطولة  جولت  اإحدى  �ساعات” 

للتحمل “WEC” التي �ستقام على م�سمار 

ال�سخري يف 29 و 30 نوفمرب املقبل، وذلك 

بعرو�س مميزة و�سحوبات قيمة.

و�سيتمكن جميع حاملي تذاكر ال�سباق 

من الآن وحتى موعد ال�سباق الدخول على 

بتاريخ  عنها  الإعالن  �سيتم  �سيارة  �سحب 

فر�سة  جانب  اإيل  املقبل،  نوفمرب   28

 6 ل�  اأ�سابيع   3 كل  �سحوبات  يف  الدخول 

فائزين بجوائز قيمة.

يوم  عنه  الإعالن  �سيتم  �سحب  واأول 

ل� 6 فائزين برتقية تذاكرهم  12 �سبتمرب 

 lemans Sprit« املميزة  البادوك  لتذاكر 

Club«، والتي ت�سمل دخول قاعة البادوك 
وال�ستمتاع بال�سباق باإطاللة خط النطالق 

مبا�سرة، وبالعديد من املميزات واخلدمات 

هذه  تفوتكم  فال  ال�سباق،  يومي  طوال 

الفر�سة الذهبية للفوز بتذاكر البادوك.

�سراء  لت�سهيل  احللبة  من  وكخطوة 

الدولية  ال�سباقات  جلميع  التذاكر 

ت�ست�سيفها  التي  واملحلية  والإقليمية 

نظاما  موؤخرا  احللبة  د�سنت  احللبة، 

عليك  فما  التذاكر،  ل�سراء  الكرتونيا  جديدا 

للحلبة  الإلكرتوين  املوقع  زيارة  �سوى 

ومن  الكرتونيا  والدفع  مقعدك  واختيار 

على  اإر�سالها  خيار  مع  التذكرة  طبع  ثم 

الت�سهيالت  هذه  جميع  ال�سخ�سي،  الربيد 

تقدمها احللبة العاملية جلماهريها ل�سمان 

حلبة  تذاكرهم،واأعلنت  �سراء  عند  راحتهم 

�سباق  تذكرة  �سعر  اأن  م�سبقا  البحرين 

دينار  ب�20  �ساعات   6 للتحمل  البحرين 

اأي  ال�سعر  بن�سف  و  للكبار  فقط  بحريني 

ب 10 دينار بحريني لالأطفال دون الثانية 

املناف�سة  من  كاملني  يومني  وملدة  ع�سرة، 

جانب  اإىل  املتناف�سة  الفرق  بني  والإثارة 

�ستوفر  التي  املمتعة  الرتفيهية  الفعاليات 

اأفراد  لكامل  والرتفيه  باملرح  مليئة  اأجواء 

البالغة  البادوك  لتذاكر  بالإ�سافة  العائلة، 

200 دينار بحريني والتي �ست�سمل العديد 

من اخلدمات املميزة.   

�سباق  ح�سور  يف  الراغبني  وباإمكان 

حلبة  يف  �ساعات   6 للتحمل  البحرين 

تذاكرهم  على  احل�سول  الدولية  البحرين 

اإلكرتونيا من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين 

.www.bahraingp.com


