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مناسبــات

حفل تخريج دورة الأفراد امل�ستجدين الـ 119بقوة الدفاع

�أق��ي��م ب��ق��وة دف���اع البحرين حفل تخريج اخلمي�س املا�ضي ،وبح�ضور اللواء الركن ق��ام يف خ��ت��ام االح��ت��ف��ال ب��ت��وزي��ع اجل��وائ��ز
دورة الأف��������راد امل�����س��ت��ج��دي��ن رق����م  ،119علي ب��ن را���ش��د �آل خليفة م�ساعد رئي�س وال�����ش��ه��ادات ال��ت��ق��دي��ري��ة ع��ل��ى املتفوقني
وذل��ك مبركز تدريب ق��وة ال��دف��اع امللكي ،هيئة الأرك����ان للقوى الب�شرية ،وال��ذي بالدورة.

املن�سقية العامة للمحافظات تنظم حفل التم ُّيز امل�ؤ�س�سي

15

يكرم
مركز �إ�صالح وت�أهيل النزالء ِّ
عدد ًا من ال�ضباط والأفراد املتميزين

ق����ام امل���ق���دم ع���دن���ان ب��ح��ر امل��ك��ل��ف
ب����الإ�����ش����راف ع��ل��ى م���رك���ز �إ����ص�ل�اح
وت���أه��ي��ل ال��ن��زالء ب�����الإدارة العامة
ل��ل��إ�����ص��ل�اح وال����ت�����أه����ي����ل ب��������وزارة
الداخلية خ�لال الأ���س��ب��وع املا�ضي

بتكرمي عدد من ال�ضباط والأفراد
املتميزين باملركز ،حتفيزاً ودفعاً
لزمالئهم لبذل املزيد من اجلهد
وال���ع���ط���اء يف ���س��ب��ي��ل �أداء امل���ه���ام
املنوطة بهم.

حمافظ اجلنوبية يتوج الفائز بك�أ�س جياد
الدرجتني الثالثة والرابعة واملبتدئات

ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة التم ُّيز امل�ؤ�س�سي ،حتت �إدارة ال�سيد مبارك بن ع���ن ج���زي���ل ال�����ش��ك��ر واالم���ت���ن���ان �إل�����ى جميع
ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى احل��ف��ل وم��وظ��ف��ي املن�سقية،
بتطوير خدمات املن�سقية العامة للمحافظات� ،أحمد الفا�ضل املن�سق العام للمحافظات.
نظمت املن�سقية خالل الأ�سبوع املا�ضي ،حفل ويف ختام احلفل عرب املن�سق العام للمحافظات ومتنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

حممية العرين تقيم �أحتفا ًال مبنا�سبة الإجناز اجلديد
�أق��ام��ت �إدارة حممية
ال����ع����ري����ن مب���وق���ع���ه���ا
ج���ن���وب غ����رب ال��ب�لاد
الأحد املا�ضي احتفا ًال
جل����م����ي����ع م���ن���ت�������س���ب���ي
امل������ح������م������ي������ة ،وذل��������ك
مب��ن��ا���س��ب��ة حت��ق��ي��ق��ه��ا
رق��م��اً قيا�سياً جديداً
يف ع���دد ال����زوار ال��ذي
و����ص���ل �إل�����ى 323286
زائراً يف عام .2017

توج �سمو ال�شيخ خليفة بن علي �آل
خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية
ال�����س��ب��ت امل��ا���ض��ي ،ال��ف��ائ��ز امل�����ض�� ِّم��ر
ي��و���س��ف ط���اه���ر ب���ك����أ����س امل��ح��اف��ظ��ة
جلياد الدرجتني الثالثة والرابعة
وامل���ب���ت���دئ���ات م���ن خ��ي��ل ال��ب��ح��ري��ن

العربية الأ�صيلة (الواهو) مل�سافة
 1000مرت م�ستقيم �ضمن ال�سباق
العا�شر ال��ذي ينظمه ن��ادي را�شد
ل��ل��ف��رو���س��ي��ة و����س���ب���اق اخل���ي���ل على
م�����ض��م��ار ���س��ب��اق ال���ن���ادي مبنطقة
ال ُّر َّفة بال�صخري.

ال�صحة العامة تنفذ حملة «نهتم به»
بالتعاون مع حمافظة املحرق

�صندوق الزكاة يد�شن م�شروع ك�سوة ال�شتاء
د�شن �صندوق الزكاة التابع لوزارة العدل
وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف اخلمي�س
امل��ا���ض��ي م�����ش��روع ك�����س��وة ال�����ش��ت��اء وذل���ك
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة ال�ترب��ي��ة والتعليم.
وب���ح�������ض���ور الأ������س�����ت�����اذة ل��ط��ي��ف��ة ع��ي�����س��ى
البونوظة الوكيل امل�ساعد للتعليم العام
والفني بوزارة الرتبية والتعليم والدكتور
حممد طاهر القطان مدير �إدارة ال�ش�ؤون
الدينية ب����وزارة ال��ع��دل ،وال�شيخ �صالح
ح���ي���در ح�����س�ين رئ��ي�����س ����ص���ن���دوق ال���زك���اة
وال�����ص��دق��ات ،وال�سيد حممد علي �أحمد
رئي�س تنمية املوارد بال�صندوق.

نظمت �إدارة تعزيز ال�صحة بوزارة ال�صحة بالتعاون مع حمافظة املحرق
حملة للفح�ص الطبي ملوظفي املحافظة ،بعنوان (نهتم ب��ه) ،للتوعية
ب��ط��رق ال��وق��اي��ة م��ن ���س��رط��ان ال�برو���س��ت��ات و���س��رط��ان ال��رئ��ة ،وانطلقت
احلملة بالتعاون مع ق�سم اجلراحة مبجمع ال�سلمانية الطبي وعيادات
الإقالع عن التبغ بال�صحة العامة وبالتعاون مع جمعية عايل اخلريية،
م�ستهدفة الرجال يف مملكة البحرين.

