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يف فعالية ح�صرية لو�سائل الإعالم

�شركة موتر�سيتي تطلق املركبة اجلديدة كلياً «»Tiggo 5
�أطلقت �شركة موتر�سيتي ،الوكيل احل�صري
ل�سيارات ت�شريي يف البحرين ،املركبة اجلديدة
كليا ً  5 Tiggoيوم الأربعاء  6مايو 2015
يف معر�ض ت�شريي يف �سند .واجلدير بالذكر
�أن  5 Tiggoمزودة بتقنيات حديثة مثل
 .iAutoخالل احلفل عر�ضت ال�شركة امليزات
اجلديدة يف هذا املوديل اجلديد الذي يتنا�سب
مع من يريدون �شراء �سيارة ريا�ضية متعددة
اال�ستعماالت مبيزانية حمدودة.
وت�أتي  5 Tiggoبت�صميم خارجي وداخلي
جديدين لتلبي جميع متطالبات العائلة
التي تبحث عن �سيارة ريا�ضية متعددة
اال�ستعماالت .تتميز بت�صميمها الداخلي
الوا�سع بف�ضل قاعدة العجالت التي تبلغ
 2610مم .وتتميز هذه املركبة بهيكل قوي
يتنا�سب مع �شكل الت�صميم اخلارجي ويوفر
م�ساحة داخلية رحبة.
ومت اختبار  5 Tiggoو�أثبتت جدارتها
حيث �أنهت ما يعادل  2.8مليون اختبار طريق
وما يقرب من � 100,000ساعة اختبارا ثباتا
املقاعد و 9اختبارات لإثبات معايري اجلودة
واملوثوقية.

«البرتوكيماويات» راعياً
بالتينيــ ًا لفعال ّيـــة يــوم املهن
�شاركت �شركة اخلليج ل�صناعة
البرتوكيماويات كراعٍ بالتيني يف
معر�ض يوم املهن  2015الذي �أقامه
معهد البحرين للتدريب حتت رعاية
الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير
الرتبية والتعليم.
ّ
وخالل االفتتاح ،تف�ضل وزير الرتيبة
والتعلم بجولة يف �أرجاء املعر�ض يرافقه
عدد من امل�س�ؤولني مبعهد البحرين
للتدريب ،حيث قام بزيارة جناح �شركة
اخلليج ل�صناعّ ة البرتوكيماويات وتف ّقد
حمتوياته ،وا�ستمع ل�شرح موجز عن

�أن�شطة ال�شركة وطبيعة عملها يف جمال
�صناعة البرتوكيماويات والأ�سمدة ،كما
اطلع وزير الرتب ّية والتعليم على اجلهود
التي تبذلها البرتوكيماويات يف جمال
خدمة املجتمع والوفاء بامل�س�ؤوليات
االجتماع ّية.
من جانبه� ،أعرب الدكتور عبدالرحمن
جواهري رئي�س �شركة اخلليج ل�صناعة
البرتوكيماويات عن حر�ص �إدارة
ال�شركة الكبري على م ّد ج�سور التعاون
والتوا�صل مع خمتلف اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات العلمية العليا واملدار�س.

ً
موظفا بالبوليتكنك ينالون حوافز نظري �أدائهم املتميز
83

ب�إطالق رحالت يومية �إىل ر�أ�س اخليمة

«القطرية» تو�سع �شبكة رحالتها �إىل الإمارات

قام القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي بتكرمي نحو  83موظ ًفا بالكلية
ا�ستحقوا احل�صول على حوافز ومكاف�أة التميز يف الأداء وتقدمي اخلدمة
طوال الفرتة املا�ضية ،وذلك خالل حفل �أقيم م�ؤخ ًرا يف حرم البوليتكنك
مبدينة عي�سى.
وخالل حفل التكرمي الذي ح�ضره جمع من موظفي الهيئتني الإدارية

والأكادميية ،توجه الدكتور الع�سريي بجزيل �شكره وتقديره للموظفني
املكرمني ،م�ؤكدًا �أن تكرميهم هذا ي�أتي من باب حر�ص البوليتكنك مبجل�س
�أمنائها برئا�سة �سعادة ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز �آل خليفة و�إدارتها
التنفيذية على تقدير جهود موظفيها اخلرية باحلافز واملكاف�أة التي
ي�ستحقونها ،مبا يتما�شى مع نظام احلوافز الر�سمية للموظفني يف القطاع
احلكومي املعتمد من قبل ديوان اخلدمة املدنية.

�أعلنت اخلطوط اجلوية القطرية
عن تو�سيع خدماتها �إىل دولة الإمارات
العربية املتحدة ب�إطالق رحالت يومية
مبا�شرة �إىل �إمارة ر�أ�س اخليمة ابتدا ًء من
الأول من �شهر �أكتوبر .2015
و�ستنطلق الرحلة رقم QR 1120
يوميا ً من مطار حمد الدويل ال�ساعة
 20:15وت�صل �إىل مطار ر�أ�س اخليمة
الدويل عند ال�ساعة � .22:30أما رحلة
العودة رقم  QR 1121من مطار ر�أ�س
اخليمة الدويل فتنطلق عند ال�ساعة
 23:30لت�صل �إىل الدوحة ال�ساعة
.23:45
وبهذه املنا�سبة قال الرئي�س التنفيذي

ملجموعة اخلطوط اجلوية القطرية �أكرب
الباكر« :تقدم اخلطوط اجلوية القطرية
يف الوقت احلايل الكثري من خيارات
ال�سفر �إىل الإمارات العربية املتحدة
حيث ت�سيرّ  98رحلة �أ�سبوعيا ً �إىل
دبي ،و 28رحلة �أ�سبوعيا ً �إىل دبي ورلد
�سنرتال – مطار �آل مكتوم الدويل ،و42
رحلة �أ�سبوعيا ً �إىل مطار �أبوظبي ،و21
رحلة �أ�سبوعيا ً �إىل ال�شارقة .والآن ومع
�إ�ضافة �سبع رحالت �أ�سبوعيا ً �إىل ر�أ�س
اخليمة ،يرتفع العدد الإجمايل لرحالت
اخلطوط اجلوية القطرية من الدوحة �إىل
الإمارات العربية املتحدة �إىل  196رحلة
�أ�سبوعياً».

«الأعلى للمر�أة» واجلمعيات الن�سائية
تقوم بزيارة ملكتب التوفيق الأ�سري

«تطوير للبرتول» تخ ّرج متدربني �ضمن برنامج «متكني»
نظمت �شركة تطوير للبرتول حفالً لتخريج ثمانية وخم�سني بحرينيا ً �أكملوا م�ؤخرا ً برناجما ً تدريبيا ً يف �إطار برنامج ال�شهادات االحرتافية الذي
تقدمه «متكني» لتزويد البحرينيني باملهارات التي متكنهم من حتقيق النمو والتقدم املهني.
ّ
كم�شغلني ميدانيني وفنيي �صيانة يف
ومبوجب الربنامج التدريبي الذي �صممه خرباء يف قطاع النفط والغاز ،تلقى امل�شاركون تدريبا للعمل
جماالت الكهرباء وامليكانيك والأجهزة والت�شغيل الأتوماتيكي.

قامت ع�ضوات اللجنة التنفيذية للجنة التعاون بني املجل�س الأعلى للمر�أة
واجلمعيات الن�سائية بزيارة �صباح ام�س ملكتب مكتب التوفيق الأ�سري الذي يقع يف
مبنى املحاكم بوزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.
وخالل الزيارة ،اطلعت ع�ضوات اللجنة على �سري عمل املكتب الذي جاء يف �إطار
التعاون بني املجل�س الأعلى للق�ضاء واملجل�س الأعلى للمر�أة لالرتقاء مبكانة املر�أة
البحرينية واحرتام خ�صو�صيتها ،و�أبرز اخلدمات التي يقدمها من خالل ت�سوية
امل�شاكل بني الزوجني.

