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بدعم من مربة را�شد الزياين اخلريية..
اخلالدية وثمار يقدمان حملة �إفطار على الطريق بقاليل

ن���ظ���م���ت ج���م���ع���ي���ة (اخل����ال����دي����ة
ال�شبابية) ب��ال��ت��ع��اون م��ع فريق
(ث��م��ار ال��ت��ط��وع��ي) وب��دع��م من
م��ب�رة را����ش���د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن
الزياين اخلريية ،حملة بعنوان
(رم���������ض����ان ����ش���ه���ر اخل����ي���رات)،
ومتثلت يف بتوزيع وجبات �إفطار

�صائم على الطرقات يف منطقة
ق��ل�ايل ،وه���دف���ت ه����ذه احل��م��ل��ة
ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ن�����س��ب��ة احل�����وادث
والوفيات يف هذا ال�شهر الف�ضيل
ب�سبب ت��هَ�� ُّور بع�ض ال�صائمني
وقيادتهم �سيارتهم ب�سرعة عند
ت��وج��ه��ه��م �إل����ى م��ن��ازل��ه��م قبيل

الغروب ووقت الإفطار ،وخا�صة
من يعملون يف اجل��زر املوجودة
بالقرب من قاليل كديار املحرق
و�أمواج ودملونيا.
وق����ال �أح���م���د ع��ب��دامل��ل��ك رئ��ي�����س
اجل��م��ع��ي��ة �إن ه���ذه احل��م��ل��ة هي
الأول��ى من نوعها على م�ستوى

م���ن���ط���ق���ة ق����ل���ايل ،وق������د الق���ت
���ص��دى ك��ب�يراً م��ن اال�ستح�سان
وال�ترح��ي��ب ب�ين �أه���ايل املنطقة
ول���ق���ي���ت ت����ف����اع��ل� ً
ا ك����ب��ي�راً ع�بر
م����واق����ع وم���ن�������ص���ات ال���ت���وا����ص���ل
االجتماعي ،م�ؤكداً �أن مثل هذه
احل��م�لات اخل�يري��ة ت��ن�� ِّم��ي روح

ال�شباب وتزرع فيهم حب العطاء
والتطوع لوجه اهلل تعالى.
و�أ�شار �إلى �أن ت�ضحية ال�شباب
وا�ستغنائهم عن تناول الإفطار
م���ع �أه��ل��ي��ه��م وذوي����ه����م يعك�س
ال����ب����ذرة ال��ط��ي��ب��ة يف ال�����ش��ب��اب
وال��ف��ت��ي��ات البحرينيني ال��ذي

ي��ت��م��ي��زون ب��ح��ب اخل�ي�ر وح��ب
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ال���دائ���م ويف
جميع ال��ظ��روف ،داع��ي��اً �شباب
امل��ن��ط��ق��ة �إل�����ى �أن ي�����س��ج��ل��وا يف
احل��م��ل��ة ال��ت��ي �ست�ستمر ب����إذن
اهلل �إل����ى م��ا ق��ب��ل ع��ي��د الفطر
املبارك.

جمعية «فزعة �شباب» وفريق «ب�صمة» التطوعي يحتفالن بالقرقاعون

اخلالدية ال�شبابية تفوز بدورة «ذخر البحرين الرم�ضانية »2018

�أح���ي���ت ج��م��ع��ي��ة (ف���زع���ة ���ش��ب��اب)
وف�����ري�����ق (ب�������ص���م���ة) ال���ت���ط���وع���ي
للمقيمني يف دار بنك البحرين
للم�سنني م�ؤخراً ،حف ً
ال مبنا�سبة
القرقاعون.
وا�شتمل احلفل على العديد من
الفقرات التي القت الأ�ستح�سان
م�����ن ق����ب����ل امل���ق���ي���م�ي�ن يف ال�������دار
وال���ع���ام���ل�ي�ن ف���ي���ه���ا ف�������ض ً
�ل�ا ع��ن
القائمني بالفاعلية.
وقد �شارك يف �أحياء هذا احلفل
ال��ب��ه��ي��ج ع���دد م���ن امل��ت��ط��وع�ين يف
ح��م��ل��ة رم�������ض���ان ال���ت���ي ت��ق��ي��م��ه��ا
اجل��م��ع��ي��ة ل��ل�����س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة على
التوايل.
وبهذه املنا�سبة �شكر ال�سيد جا�سم
ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ري�����س��ي رئ��ي�����س

مت��ك��ن ف���ري���ق ج��م��ع��ي��ة اخل��ال��دي��ة
ال�����ش��ب��اب��ي��ة ال��ري��ا���ض��ي م��ن حتقيق
املركز الأول يف بطولة (دورة ذخر
البحرين الرم�ضانية  )2018لكرة
القدم ،والتي اقيمت م�ؤخرا حتت
رعاية ال�سيد عي�سى علي القا�ضي
و���ش��ه��دت م��ن��اف�����س��ات ب�ين ع���دد من
اجل���م���ع���ي���ات ال�������ش���ب���اب���ي���ة وال����ف����رق
التطوعية ،ويعترب ه��ذا الفوز هو
الأول من نوعه يف تاريخ اجلمعية.

جمل�س اجلمعية كل من �ساهم يف
�أحياء احلفل و�أجناحه ،وب�َّي ننَّ �أن
هذا احلفل مبثابة زيارة لأمهاتنا
و�آبائنا امل�سنني يف منا�سبة عزيزة
يف ����ش���ه���ر رم���������ض����ان ال���ف�������ض���ي���ل،

ف�أ�سهمنا يف �أ���س��ع��اده��م و�سعدنا
معهم.
و�أو����ض���ح ب�����أن جمعيته ت��ق��وم كل
�شهر بزيارة للدار و�إقامة برامج
ترفيهية حيوية للمقيمني فيها.

وق����د �أ�����ش����اد ال�����س��ي��د ع���م���ار �سمري
رب��ي��ع��ة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الريا�ضية
ب���امل�������س���ت���وى امل���ت���م���ي���ز ال������ذي ظ��ه��ر
ب����ه ف���ري���ق اجل��م��ع��ي��ة يف ال�������دورة،
وال���روح احلما�سية للفريق للفوز
ب��ال��ب��ط��ول��ة ،م��ه��ن��ئ��اً جم��ل�����س ادارة
اجلمعية واجلهاز الفني والإداري
للفريق على هذا الإجناز الريا�ضي
املقدَّر ،ومتنى �أن يكون بداية خري
لالنطالق نحو تنظيم الفاعليات

الريا�ضية م�ستقبال ب�شكل �أق��وى
وامل�شاركة فيها بفاعلية.
ف��ي��م��ا وع�����د ال�����س��ي��د �أح����م����د ي��و���س��ف
ع���ب���دامل���ل���ك رئ���ي�������س جم���ل�������س ادارة
اجلمعية �أع�����ض��اء الفريق بالتكرمي
ل��ه��ذا الإجن������از ال���رائ���ع و�أع������رب عن
ت��ط��ل��ع��ه ال���س��ت��م��رار ع��ط��ائ��ه��م املميز
يف العمل التطوعي كاملعتاد ،واع��داً
�إياهم باملزيد من الدعم والتحفيز يف
القريب العاجل مب�شيئة اهلل تعالى.

تتويج الفائزين يف دورة «جيبك» للتن�س �ضمن �أن�شطتها الرم�ضان ّية..
د .جواهري :الفاعليات الرم�ضانية ت�سهم يف تعزيز روح الأ�سرة الواحدة
حر�صاً منها على توا�صل الأن�شطة
الريا�ضية التي تقيمها على مدار
العام ،ورغبة يف �إ�ضفاء املزيد من
ال��ب��ه��ج��ة يف ل��ي��ايل ���ش��ه��ر رم�����ض��ان
ال����ك����رمي ،ن ّ��ظ��م��ت ���ش��رك��ة اخل��ل��ي��ج
ل�صناعة البرتوكيماويات (حيبك)
م�����ؤخ����راً دورة رم�����ض��ان��ي��ة يف ك��رة
التن�س.
وق��������د ت�����ول�����ت جل����ن����ة الأن���������ش����ط����ة
االجتماعية م��ه��ام تنظيم ال���دورة
ال��ت��ي �أُق��ي��م��ت ع��ل��ى م�لاع��ب ن��ادي
ال�������ش���رك���ة ،و����ش���ه���دت م��ن��اف�����س��ات��ه��ا
ح���������ض����وراً ك���ث���ي���ف���اً م����ن امل��وظ��ف�ين
ال���ذي���ن ح���ر����ص���وا ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ت��ه��ا
وت�����ش��ج��ي��ع ال�لاع��ب�ين امل�����ش��ارك�ين،
وحفلت اللقاءات بتناف�س ريا�ضي

ك��ب�ير ن���ظ���راً ل���ت���ق���ارب م�����س��ت��وي��ات
للم�شاركني.
وق��د متكن الثنائي جا�سم حاجي
و�������ص���ل��اح ال�����ن�����ج�����ارم�����ن حت��ق��ي��ق
ال���ب���ط���ول���ة ،ف��ي��م��ا ح���ق���ق ال��ث��ن��ائ��ي
حم��م��د ع��ل��ي وع���م���ار رف���ي���ع لقب

الو�صيف.
وق��ام ال�سيد زه�ير توفيقي مدير
ال�����ع��ل��اق�����ات ال����ع����ام����ة والإع�����ل����ام
بال�شركة ،رئي�س جلنة الأن�شطة
االجتماع ّية بتكرمي الفائزين.
ويف ت��ع��ل��ي��ق ل����ه ب���ه���ذه امل��ن��ا���س�� ّب��ة،

ت����ق����دم ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن
ج���واه���ري رئ��ي�����س ال�����ش��رك��ة ببالغ
ال�شكر والتقدير لرئي�س و�أع�ضاء
جلنة الأن�شطة االجتماعية على
جهودهم التي بذلوها لتنظيم هذه
ال����دورة والإع����داد لها على النحو

ال��رائ��ع ال��ذي �شهدته مناف�ساتها،
ك��م��ا ���ش��ك��ر احل�������ض���ور وال�لاع��ب�ين
ال��ذي��ن ح��ر���ص��وا ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف
ه����ذه ال��ف��اع��ل��ي��ة ال��ري��ا���ض�� ّي��ة ال��ت��ي
ت���أت��ي يف خ�����ض��م �أن�����ش��ط��ة ري��ا���ض�� ّي��ة
واجتماعية حافلة تنظمها ال�شركة

احتفا ًء ب�شهر رم�ضان الف�ضيل.
و�أ���ض��اف ب����أن مثل ه��ذه امل�سابقات
الريا�ضية وامل�شاركات االجتماعية
ت�����س��ه��م يف ت���ع���زي���ز روح الأ�����س����رة
ال���واح���دة ال��ت��ي جت��م��ع ب�ي�ن �أف����راد
ف���ري���ق ال��ع��م��ل ب��ال�����ش��رك��ة وزي�����ادة
روابط الألفة فيما بينهم ،وكذلك
ت�شجيعهم على ممار�سة الأن�شطة
الريا�ضية التي تعمل على تن�شيط
اجل�����س��م وزي����ادة ك��ف��اءت��ه وبخا�صة
يف �شهر ال�صيام ال��ذي يركن فيه
ال��ك��ث�يرون �إل���ى اخل��م��ول والتوقف
عن ممار�سة الريا�ضة واملبالغة يف
ا�ستهالك الأط��ع��م��ة ،الأم���ر ال��ذي
ي��ت�رك �آث�������اراً ���س��ل��ب��ي��ة ك��ب�يرة على
�صحة الأبدان و�سالمتها.

