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مناسبــات

الدفاع املدين ينظم حملة توعوية ت�ضمنت توزيع كوا�شف للدخان وبطانيات حريق
نفذت الإدارة العامة للدفاع
امل��������دين ب�����������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة
م������ؤخ�����راً ،ح��م��ل��ة ت���وع���وي���ة يف
م��واق��ع خمتلفة باملحافظات،
مب�شاركة ع��دد م��ن ال�ضباط
والأف�����������راد ،ت�����ض��م��ن��ت ت���وزي���ع
علب الإف��ط��ار على الطريق،
بالإ�ضافة �إلى كوا�شف للدخان
وبطانيات للحريق ف� ً
ضال عن
عبارات �إر�شادية.

اللجنة الأوملبية البحرينية تكرم ال�شركات الداعمة لأوملبياد الأطفال
كرمت اللجنة الأوملبية البحرينية خالل
الأ����س���ب���وع امل��ا���ض��ي ،ال�����ش��رك��ات ال��داع��م��ة
ل�������دورة الأل�����ع�����اب ال���ري���ا����ض���ي���ة الأول������ى
للأطفال التي اقيمت خالل �شهر مايو
املا�ضي مب�شاركة وا�سعة من احل�ضانات
وريا�ض الأطفال.
واح���ت���ف���ى الأم���ي��ن ال���ع���ام ل��ل��ج��ن��ة ال�����س��ي��د
ع���ب���دال���رح���م���ن �����ص����ادق ع�����س��ك��ر مب��م��ث��ل��ي
ال�شركات الراعية والداعمة للحدث وذلك
بح�ضور ال�شيخة ح��ي��اة بنت عبدالعزيز
�آل خليفة وامل��ه��ن��د���س ب��در نا�صر حممد
ع�ضوي جمل�س �إدارة اللجنة.
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وزير الإعالم يكرم الفائزين يف م�سابقة
«القارىء ال�صغري» للقر�آن الكرمي

قام �سعادة ال�سيد علي بن حممد
الرميحي وزي���ر ���ش���ؤون الإع�ل�ام
خالل الأ�سبوع املا�ضي وبح�ضور
ع����دد م���ن امل�����س���ؤول�ين ب����ال����وزارة،
بتكرمي الفائزين باملراكز الثالثة
الأول������ى يف م�����س��اب��ق��ة (ال���ق���ارىء
ال�صغري) التي نظمها تلفزيون

ال��ب��ح��ري��ن مب�����ش��ارك��ة  60ق���ار ًئ���ا
�ضمن براجمه الدينية لتحفيز
الأط�����ف�����ال ع���ل���ى ت���ل��اوة ال����ق����ر�آن
ال����ك����رمي وجت�����وي�����ده ،وه�����م ع��ل��ى
التوايل :عبداهلل حمفوظ هزاع،
حم��م��د ري����ا�����ض ،ج��ا���س��م ح�سني
اخلدري.

طريان اخلليج تكرم طلبة ال�سياحة
املتميزين بجامعة البحرين

«جيبك» تكرم ح�سن العو�ضي موظف �شهر �أبريل
يف احتفالية ج��رت بكلية الآداب
بجامعة ال��ب��ح��ري��ن ق���دم م��ن��دوب
����ش���رك���ة ط���ي��ران اخل���ل���ي���ج �أح���م���د
الدوي�سان هدايا ل�ستة من الطلبة
بق�سم ال�سياحة ممن �أجروا بحوثاً
علمية ر���ص��ي��ن��ة ،وذل����ك بح�ضور
عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز

حم��م��د ب��ول��ي��ل��ه ،ورئ��ي�����س��ة ق�سم
الإع����ل���ام وال�������س���ي���اح���ة وال���ف���ن���ون
ال���دك���ت���ورة م��ه��ا ���س��ام��ي ال��را���ش��د،
و�أ���س��ت��اذي ال�سياحة امل�شاركني يف
الكلية ال��دك��ت��ور حاب�س �سليمان
ال���������س����م����اوي ،وال�����دك�����ت�����ور ح�����س��ن
�شريف.

عائلة العقاب حتتفي بتخريج ابنها �أحمد
قام املهند�س عوي�ض بن خلف احلارثي ،نائب
الرئي�س التنفيذي لالبتكار وتطوير الأعمال
ب��ال�����ش��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل�����ص��ن��اع��ات الأ���س��ا���س��ي��ة
(���س��اب��ك) وب��ح�����ض��ور الأ����س���ت���اذ �أح���م���د حممد

ال��ع��م��ر ،ع�����ض��و جم��ل�����س �إدارة ���ش��رك��ة اخلليج
ل�صناعة البرتوكيماويات (جيبك) والدكتور
عبدالرحمن جواهري رئي�س ال�شركة ،وعدد
م��ن �أع�����ض��اء الإدارة التنفيذية ب��ه��ا ،بت�سليم

ال�����ش��ه��ادة واجل���ائ���زة ال��ت��ق��دي��ري��ة �إل���ى ال�سيد/
ح�سن العو�ضي ال���ذي يعمل ب��دائ��رة عمليات
امل�صانع ،الذي فاز بلقب املوظف املثايل ل�شهر
�أبريل.

ع ْقد ور�شة «نظام بدائل الطاقة طويل الأمد» بجامعة اخلليج العربي
نظمت كلية ال��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا بجامعة
اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي م������ؤخ�����راً ور�����ش����ة ع��م��ل
تدريبية حول (نظام بدائل الطاقة طويل
الأمد وتقييم التخفيف  )LEAPبهدف
ف��ه��م �أ���س��ا���س��ي��ات ال��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب فيما
يتعلق بالطاقة وبناء مهارات امل�شاركني يف
جمال ْ
منذجة �إنتاج وا�ستهالك الطاقة،
�إل������ى ج���ان���ب ت��ق��ي��ي��م ال���ب���دائ���ل امل��خ��ت��ل��ف��ة
لتخفيف االنبعاثات وذلك من الناحيتني
البيئية واالقت�صادية.

ب��ارك��ت عائلة العقاب البنها
�أح���م���د م��ع��اذ �أح���م���د ال��ع��ق��اب
مبنا�سبة تخرجه من مدر�سة
امل����ه����د ،وق�����د ت��ل��ق��ت ال��ع��ائ��ل��ة
التهاين واملباركات من الأهل
والأ���ص��دق��اء وال��زم�لاء بهذه
امل��ن��ا���س��ب��ة ال�����س��ع��ي��دة ،ف���أل��ف
مبارك و�إلى الأمام.

