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 VIVAترعى البطولة االفرتا�ضية لك�أ�س العامل ‘’Fanta Masters
اعلنت  VIVAالبحرين ،عن رعايتها لبطولة
‘ ’Fanta Mastersوالتي �ستقام املرحلة االخرية
منها يف البحرين وذلك بتنظيم من Power
 )League Gaming (PLGيف جممع البحرين
�سيتي �سنرت يف الفرتة ما بني  20و 21يونيو.
ومتنح بطولة ‘ ’Fanta Mastersاالقليمية
للمرة االوىل يف البحرين فر�صة لل�شباب
البحريني الختبار مهاراتهم بـ EA Sports
 .2014 FIFAومن املتوقع ح�ضور �أكرث من
 200العب للبطولة املقامة على مدى يومني ،اذ
�سيتناف�س الالعبون ليكونوا من �ضمن الـ 16
مت�سابقا الذين �سي�صلون للدور النهائي والذي
�سيعقد يف ابوظبي يف �شهر يوليو القادم يف نادي
اجلزيرة الريا�ضي الثقايف بح�ضور ما يزيد عن

 50000العب جميعهم يتمنون الفوز بجوائز
تبلغ قيمتها  150000دينار بحريني منها مبلغ
 1,000,000درهم اماراتي للفائز االول.
و�ستنطلق فعاليات البطولة يوم اجلمعة
املوافق  20يونيو يف متام ال�ساعة  3ظهرا

يف جممع البحرين �سيتي �سنرت ليتم اختيار
 16العبا ليتناف�سوا يوم ال�سبت  21يونيو.
و�ستنتهي هذه املرحلة من البطولة بحفل
توزيع جوائز مقدمة من � VIVAسيبد�أ يف متام
ال�ساعة .7

«امللكية للجراحني» راعياً ف�ضياً لدورة «�آيالند كال�سيك»
ت�سلمت م�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية دعما ً
ماليا ً من الكلية امللكية للجراحني يف البحرين
كجزء من رعايتهم ل�صندوق الأجهزة الطبية
اخلا�ص مب�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية من خالل
رعايتهم لدورة اجلولف اخلريية �آيالند كال�سيك
ال�سنوية ال�سابعة ع�شرة التي ينظمها م�ست�شفى
الإر�سالية الأمريكية ب�صفتهه راع ف�ضي.
قدم رئي�س الكلية امللكية للجراحني يف
البحرين �سمري عتوم ال�شيك �إىل امل�س�ؤول الأول
للعمليات يف م�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية،
جوليا تويف .و�سي�ستخدم التربع ل�شراء الأجهزة
الطبية التي يحتاجها امل�ست�شفى لعياداته
املتخ�ص�صة.

�أ�سرة «هال بحرين» حتتفل باحللقة اخلتامية للربنامج

�شهدت احللقة اخلتامية من برنامج هال بحرين تكرميا ملعدي ومقدمي الربنامج ،وللطاقم الفني الكبري الذي وقف وراء جناح الربنامج وظهوره
بال�صورة التي اعتاد امل�شاهدون عليها طوال �سنوات عر�ضه على �شا�شة تلفزيون البحرين .ويقدم برنامج هالبحرين يوميا من الأحد �إىل اخلمي�س
عددا من الفقرات املتنوعة واملختارة التي تلبي رغبات وتطلعات ال�شارع البحريني مبختلف فئاته العمرية واالجتماعية ،من ال�صحة اجل�سدية
والنف�سية واملو�ضة واجلمال والريا�ضة والثقافة� ،إىل جانب تغطية الفعاليات اليومية املقامة على �أر�ض مملكة البحرين.

عائلة جالل الدين حتتفل بتفوق مروان

احتفلت عائلة جالل الدين حممد بتفوق جنلها مروان يف املرحلة االعدادية.
وبهذه املنا�سبة تلقى مروان �سيال من التهاين والتربيكات من كافة الأهل
واال�صدقاء .و�أهدى مروان تفوقه �إىل الوالدين و�شيقته مروة و�صديقه عمار

بيان املعلم تتخرج من اجلامعة امللكية للبنات

«احلواج» تكرم املوظف املثايل لل�شركة
خالل حفل �أقيم مبقر ال�شركة بال�سلمانية�,أعلنت جمموعة «احلواج» عن ا�سم الفائز
بجائزة املوظف املثايل لل�شهر حيث قام جواد احلواج رئي�س جمل�س االداره بت�سليم ماريا
�سلودو «فرع احلواج �سوارف�سكي «�شهادة تقدير ومكاف�أة نقدية نظري تفانيها يف العمل
وجمهودها الرائع خالل ال�شهر .ومت ت�سليمها اجلائزة بح�ضور �شام ناريانان مدير عام
الت�شغيل وال�سيد حازم عبد الرازق مدير عام قطاع التجزئة.

جلنة تكاف�ؤ الفر�ص بالبوليتكنك
تبحث اخلطة الوطنية للنهو�ض باملر�أة
عقدت جلنة تكاف�ؤ الفر�ص بكلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» اجتماعً ا
برئا�سة القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي للكلية الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي ،مت خالله
مناق�شة ال�ضوابط واملعايري واخلطط ذات العالقة بتطبيق مبادئ تكاف�ؤ الفر�ص ،وحتقيق
الإدماج الكامل الحتياجات املر�أة يف �إطار تكاف ؤ� الفر�ص ،واالطالع على اخلطة الوطنية
للنهو�ض باملر�أة واملعدة من قبل املجل�س الأعلى للمر�أة والتعرف على الأمنوذج الوطني
لإدماج احتياجات املر�أة يف برنامج عمل احلكومة.

الرويعي واحلدي لن ترت�شحا للمجل�س اجلديد

رنا القطان تنال املاج�ستري بتقدير
امتياز مع مرتبة ال�شرف الثانية

تلقت رنا القطان ،م�س�ؤولة الدعم الفني يف
وحدة تقنية املعلومات بجامعة اخلليج العربي
التهاين والتربيكات مبنا�سبة ح�صولها على درجة
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال  MBAمن املعهد العربي
الفرن�سي لإدارة الأعمال ،FABSالتابع جلامعة
اخلليج العربي بتقدير امتياز مع مرتبة ال�شرف
الثانية .وقد هن�أ �أفراد عائلة القطان وعائلة ال�شنو
و�أ�سرة جامعة اخلليج العربي القطان متمنني لها
دوام التوفيق وال�سداد.

ت�ستعد جمعية الرفاع الثقافية اخلريية لعقد م�ؤمترها النتخاب جمل�س �إدارتها اجلديد
وذلك م�ساء اليوم االحد للمو�سم  2015-2014بقاعة منرية بنت فار�س مبقر اجلمعية
باجلفري ،ودخلت يف الرت�شيحات وجوه جديدة للمجل�س القادم.
اجلدير بالذكر �أن النائب ليلى احلدي والرئي�سة هميان الرويعي لن ترت�شحا؛ وذلك
لف�سح املجال للوجوه اجلديدة.

غداء عمل مفتوح لع�شاق
الأكالت اليابانية يف الدومني البحرين

�إبراهيم يحتفل بتخرجة من الرو�ضة

�أنهت بيان نا�صر املعلم درا�ستها يف اجلامعة امللكية وح�صلت على درجة
البكالوريو�س يف الأعمال امل�صرفية بتقدير ممتاز ,وقد تلقت بهذه املنا�سبة
التهاين والتربيكات من الأهل والأ�صدقاء متمنني لها دوام التوفيق والنجاح.

احتفلت عائلة
خ��ل��ي��ل اب��راه��ي��م
ب��ت��خ��رج جنلها
«اب���راه���ي���م» من
رو�ضة اال�صدقاء
ب��ت��ق��دي��ر مم��ت��از،
حيث تلقى التهاين
وال���ت�ب�ري���ك���ات
م��ن ك��اف��ة االه��ل
واال���ص��دق��اء بهذه
املنا�سبة ال�سعيدة
متمنني له مزيدا من
التفوق.
الف مربوك.

يوا�صل فندق «الدومني» عرو�ضه اخلا�صة والتي يقدم من خاللها �أف�ضل قيمة لعمالئه
الكرام ،حيث يقدم مطعم «اماري» عر�ضا ً خا� أص� ملحبي ال�سو�شي والأكالت اليابانية
لتناول �أ�شهى الأطباق و�سط �أجواء مفعمة بالأناقة.
ويقدم ال�شيف ري�شريو مت�سوي من مطعم «اماري» ت�شكيلة متنوعة من �أطباق املاكي
وال�سو�شي اللذيذ كل يوم �أثنني ،حيث ميكن لرجال الأعمال تناول غداء عمل مفتوح يحتوي
على �أ�شهر امل�أكوالت اليابانية ال�شهية يف املطعم مما يجعله اخليار الأمثل لال�ستمتاع
بوجبة متنوعة من �أطيب امل�أكوالت امل�شوية املعدة على يد فريق متخ�ص�ص من الطهاة
اليابانيني.

