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«اخلالدية ال�شبابية» ت�شيد
بجهود مدير عام بلدية املحرق

جمل�س �إدارة جمعية البحرين اخلريية يعقد اجتماعاً دورياً
�أ�شاد رئي�س جمعية اخلالدية ال�شبابية احمد عبد امللك و�أع�ضاء جمل�س االدارة مبدير
عام بلدية املحرق �صالح الف�ضالة ،وذلك جلهوده احلثيثة يف متابعة وحل م�شكلة م�ستنقع
قاليل ،والذي ت�سبب بتجمع احل�شرات وارتفاع الروائح النتنة امل�سببة للأ�ضرار البيئية.
و�أ�ضاف عبدامللك ب�أن الف�ضالة يبذل جهده ليال ونهارا حلل هذه امل�شكلة التي �أ�صبحت ت�سبب
عائقا لأبناء املنطقة الذين ي�سكنون بالقرب منها ،م�ؤكدا ان بلدية املحرق ال تتوان عن حل اي
م�شكلة او عائق ي�سبب ال�ضرر لأبناء حمافظة املحرق ،حيث ي�ستذكر الأهايل زيارة �صاحب
ال�سمو امللكي االمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،وح�ضوره �شخ�صيا
وا�ستماعه اىل �شكاوى الأهايل املت�ضررين ،وثمن توجيهاته ال�سامية حلل هذه امل�شكلة
ب�أ�سرع وقت ،وقال ب�أنه ي�شاهد كيف ي�سري العمل الذي ت�شرف عليه وزارة �ش�ؤون البلديات
والتخطيط العمراين وبلدية املحرق ،متمنني ان تنتهي امل�شكلة قبل ان تتفاقم وتزداد �سوءًا.

مركزالتخ�سي�س واللياقة يطلق
برناجماً تدريبياً خل�سارة الوزن
�أطلق مركز درمي بودي للتخ�سي�س واللياقة والذي يعمل يف  23دقيقة برناجمه
اجلديد م�ؤخرا وهو برنامج تدريبي متخ�ص�ص خل�سارة الوزن .ان�ضم �إىل الربنامج
املكثف ت�سعة �أ�شخا�ص و ذلك ملدة � 12أ�سبوعا ،والذي يقام مرة يف الأ�سبوع يف مركز
درمي بودي يف جممع البحرين.
وقال �سهيل الق�صيبي ،م�ؤ�س�س مركز درمي بودي «البدانة هي م�شكلة خطرية جدا
يف البحرين و دول جمل�س التعاون اخلليجي و العامل .وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن
واحدا من كل �ستة �أ�شخا�ص يف العامل يعاين من البدانة .وتعترب مملكة البحرين البلد
العا�شرة من حيث البدانة يف العامل  .م�ستوى ال�سمنة مرتفع و ب�شكل خطري».

عقد جمل�س �إدارة جمعية البحرين اخلريية اجتماعا دوريا وذلك
بتاريخ /12ابريل 2014/م برئا�سة الوجيه مبارك بن جا�سم كانو –
رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضوية كل من:
الدكتور توفيق عبدالرحمن امل�ؤيد – نائب الرئي�س – الأمني املايل.
الدكتور ح�سن �إبراهيم كمال – الأمني العام.
جا�سم حممد مراد – ع�ضو جمل�س الإدارة.
عارف �صالح جم�شري – رئي�س جلنة �صيانة وترميم املنازل.
حممد علي �أجور – رئي�س جلنة الرعاية واخلدمات االجتماعية.
وائل علي �سيار – رئي�س جلنة الع�ضوية وتنمية املوارد املالية.

«طريان اخلليج» تكرم عدداً من موظفي الناقلة الوطنية مبنا�سبة يوم العمال

احتفلت �شركة طريان اخلليج ،الناقلة
الوطنية ململكة البحرين بالتعاون مع النقابة
الوطنية لعمال طريان اخلليج باليوم العاملي
للعمال ،حيث مت تكرمي عدد من املوظفني خالل
احلفل الذي �أقيم يف املقر الرئي�سي لل�شركة.
وقد قام ماهر �سلمان امل�سلم القائم ب�أعمال
الرئي�س التنفيذي بطريان اخلليج و�أحمد
عي�سى الكويتي رئي�س جمل�س �إدارة النقابة
الوطنية لعمال طريان اخلليج بتكرمي جمموعة
من املوظفني احلاليني واملتقاعدين اعرتافا من

الناقلة الوطنية ب�إجنازاتهم التي حققوها خالل
فرتة عملهم بال�شركة.
وعلق امل�سلم على هذه املنا�سبة قائالً «لقد
كان العام املا�ضي من �أ�صعب الفرتات التي
مرت على ال�شركة ،ومع هذا ا�ستطاعت طريان
اخلليج �أن تبقي �شركة طريان قوية كما عهدها
اجلميع ،ويعود الف�ضل يف ذلك اىل اجلهود التي
قام بها جميع العاملني يف الناقلة الوطنية.
�إن يوم العمال هو الوقت املنا�سب لالحتفال
باملوظفني ،وتكرميهم مل�ساهمتهم الكبرية لي�س

«بناغـــــاز» تنظــــم يومــــاً للبولينــــغ ملوظفيهــا
نظمت �شركة غاز البحرين الوطنية «بناغاز» يوما للبولينغ
ملوظفيها وذلك ب�صالة �أر�ض املرح يف يوم اجلمعة املوافق � 25أبريل
.2014
وقد �شهد هذا الن�شاط الرتفيهي تناف�سا كبريا بني املوظفني و�سط

املهند�س طارق احمد �سلمان كمال – ع�ضو جمل�س الإدارة.
كما ح�ضر احمد خليفة ف�ؤاد – م�س�ؤول دائرة احل�سابات.
ويف م�ستهل االجتماع رحب الرئي�س بال�سادة الأع�ضاء وا�ستعر�ض
الأن�شطة وامل�شاريع التي قامت بها اجلمعية خالل الفرتة املا�ضية.
وبعد مناق�شة املو�ضوعات املطروحة على جدول الأعمال اتخذ املجل�س
عددا من القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
كما ا�ستعر�ض املجل�س احل�سابات املالية للجمعية و�أبدى ارتياحه
للنتائج االيجابية التي �أظهرتها نتائج العمليات املالية للعام املن�صرم
2013م.

�أجواء من احلما�س .ويف ختام اليوم قام الدكتور �أحمد الكعبي مدير
�ضمان اجلودة واملطابقة وحمد ال�شيخ رئي�س اللجنة االجتماعية
وال�شبابية بالنقابة العمالية بتوزيع اجلوائز على الفائزين بح�ضور
عدد كبري من املوظفني.

اجليل الأحدث من ني�سان بتــرول يوا�صــل متيــزه
حقق اجليل الأحدث من ني�سان باترول فوزه الثاين يف
�سباق دويل هو الثاين لبطل جميع دروب احلياة ،وهذه املرة
يف رايل �سيلني ال�صحراوي� ،إحدى جوالت بطولة ك�أ�س العامل
للراليات ال�صحراوي «كرو�س كانرتي» .ومرة �أخرى ،انطلق
امييل خني�صر الذي ترعاه �شركة ني�سان نحو الفوز يف فئة
مركبات االنتاج املعدّلة قليالً والتي ُيرمز لها بـ «.»T2
وجاءت هذه النتيجة خالل ثالثة �أ�سابيع فقط من فوز
امييل خني�صر يف هذه الفئة م�ستخدما ً اجليل الأحدث من
ني�سان باترول يف �أول م�شاركة تناف�سية برايل �أبوظبي
ال�صحراوي برعاية ني�سان.
وقال �سمري �شرفان ،املدير التنفيذي ل�شركة ني�سان ال�شرق
الأو�سط معلقا ً على هذه النتيجة�« :إن الفوز باثنني من �أ�صعب
الراليات ال�صحراوية مع وجود مناف�سة دولية يف �أوىل
امل�شاركات ميثل �إجنازا ً ا�ستثنائيا ً للجيل الأحدث من ني�سان
باترول .لقد قام مهند�سو ني�سان قبل اطالق هذا اجليل اجلديد
من بطل جميع دروب احلياة بتطوير وجتربة مناذج منه
يف املنطقة ملدة � 13,000ساعة قبل تد�شينه املثري يف عام
 ،2010وندرك متاما ً قوة ومتانة بطل جميع دروب احلياة.

فقط بدفعهم بالناقلة الوطنية اىل االمام و�إمنا
�أي�ضا ً مل�ساهمتهم يف التنمية االقت�صادية يف
اململكة .و�إين �أنتهز هذه املنا�سبة لأ�شد على
�أيديكم جميعا ً و�أدعوكم �إىل بذل املزيد من اجلهد
والعمل املخل�ص الذي اعتدناه من موظفينا
الأكفاء الذين يفتخرون دوما ً بانتمائهم ووالئهم
لطريان اخلليج اال�سم الرائد يف �سماء الطريان
املدين على مر العقود حتى تبقى لنا طريان
اخلليج فخرا ً ومعلما ً بارزا ً من معامل مملكتنا
العزيزة».

طلبة ثانوية ال�شيخ عبدالعزيز
يتعرفــــون علـــى البوليتكنــك
ا�ستقبلت كلية البحرين التقنية «بوليتكنك
البحرين» جمموعة من طلبة ال�صف الثالث
الثانوي «توجيهي» مبدر�سة ال�شيخ
عبدالعزيز بن حممد �آل خليفة الثانوية ،وذلك
يف زيارة تهدف �إىل التعرف على الربامج
الأكادميية التي تقدمها البوليتكنك و�شروط
الت�سجيل والقبول فيها .وقام رئي�س ق�سم
القبول بالبوليتكنك �أحمد مال اهلل با�ستقبال

الطلبة لدى و�صولهم احلرم اجلامعي.
من جانبه ،قال امييل خني�صر�« :أنا
يف غاية ال�سرور ب�أداء اجليل الأحدث
من ني�سان باترول� .إن رايل �أبوظبي
ال�صحراوي ورايل �سيلني ال�صحراوي من
�أ�صعب الراليات ،وكانت امل�شاركة يف قطر
بعد ا�سرتاحة ق�صرية بني احلدثني اختبارا ً
قا�سيا ً يل ولني�سان باترول.

عائلة العبيديل حتتفل بـ «فاطمة»
احتفلت عائلة العبيديل بتفوق ابنتها فاطمة يف ال�صف الرابع مبدر�سة احلكمة وذلك
مب�شاركة اخوانها �سحر وابراهيم وعبدالرحمن.
وتلقت فاطمة التهاين والتربيكات من الوالدين واالهل واال�صدقاء متمنينا لها مزيدا
من التفوق والنجاح.

