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متابعـــــات

جمموعة املري تكرم املوظفني املثاليني

�أق�����ام�����ت جم���م���وع���ة امل��ي��ر ب��ق��اع��ة
االج���ت���م���اع���ات ب��امل��ك��ت��ب ال��رئ��ي�����س��ي
ب��امل��ح��رق ���ص��ب��اح اخلمي�س امل��واف��ق
اخل��ام�����س م��ن ي��ول��ي��و  ٢٠١٨حف ً
ال
لتكرمي املوظفني املثاليني للربع
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل����ايل ،٢٠١٨
وذل�����ك ب��ح�����ض��ور ك���ل م���ن ال�����س��ي��د

عبداملنعم جالل املري ع�ضو جمل�س
الإدارة وال�سيد جالل عبدالعزيز
امل�ير املدير العام وال�سيد عبداهلل
ن���ور امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي وع����دد من
امل��دي��ري��ن وامل�����ش��رف�ين ف��� ً
��ض�لا عن
املحتفى بهم.
وق���د ج���رى ت��ك��رمي ك��ل م��ن حميد

ب��ي��دي كيويال ورق��ي��ة ر���ض��ا جعفر
ح���م���ي���دان م����ن �أ�������س������واق امل���ن���ت���زه،
وحممد عثمان من املري للتوزيع،
وفاطمة حممد �أ�سلم م��ن املكتب
الرئي�سي ،وعلي ع��ب��داهلل التاجي
من النقليات.
وي�شار �إل���ى �أن جمموعة امل�ير قد

مدار�س الفالح تناق�ش التقارير الأدائية والأن�شطة املدر�سية

التقى مدير ع��ام م��دار���س الفالح
اخلا�صة الأ�ستاذ عبدالغني ح َّباب
خ�لال الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي ب�أع�ضاء
ال��ه��ي��ئ��ت�ين ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والإداري�������ة
ب��ف��روع امل��دار���س يف امل��ح��رق وع��ايل
بنون وع��ايل بنات ،وذل��ك بح�ضور
م���دي���ري ال���ف���روع وذل�����ك ملناق�شة
ال���ت���ق���اري���ر الأدائ�����ي�����ة والأن�������ش���ط���ة

امل��در���س��ي��ة مل��ج��م��ل الأداء ال�سنوي
للوقوف على حجم الإجن���از وفق
م�ؤ�شرات الأداء املعت َمدة يف خطة
الت�شغيل.
ولوحظ �أنه بف�ضلٍ من اهلل تعالى
وه��م��ة ال��ك��ادر التعليمي والإداري
�أن هناك تقدماً ملمو�ساً وال�سيما
يف امل�����س��ت��وى الأك����ادمي����ي للطلبة,

م��ن حيث م���ؤ���ش��رات حتليل نتائج
االختبارات التعليمية.
ويف اخل��ت��ام وب��ع��د �أن ت�سلم املدير
العام التقارير الإدائ��ي��ة ك�� َّرم عدداً
من املعلمني واملعلمات والإداري�ين
ال��ذي��ن �أب�����دوا ب��ال��غ احل��ر���ص على
�أداء ال���واج���ب و�إجن�����از امل��ه��ام على
�أف�ضل وجه.

متقاعدين و�شباب من احلورة يلتقون مع ًا
التقى م�ؤخراً عدد فاق اخلم�سني
ف����رداً م��ن ���ش��ب��اب منطقة احل���ورة
واملتقاعدين من �أهلها على وجبة
�إف���ط���ار يف �أح����د امل��ط��اع��م ال��ك�برى
مبملكة البحرين ،وهو لقاء يتم يف
�سياق �شهري يحر�ص على ح�ضوره
�أكرب عدد من الأ�صدقاء القدامى
امل���رت���ب���ط�ي�ن ب���ف���ري���ق ال���ت���وا����ص���ل
املعروف (�صوت وفيديو العربي)،
ويتميز بكونه لقاء مفتوحاً يدور
ف��ي��ه احل���دي���ث ع���ن ذك����ري����ات �أي����ام
ال��ط��ف��ول��ة وال�����ص��ب��ى وم���ا �شهدته
م��ن �أح����داث حميية ال ُت��ن�����س��ى ك��ان
م�سرحها منطقة احلورة املعروفة
ب�سواحلها اجلميلة وكرثة �أ�سماك
البحر املحاذي لها وقت ذاك.
ُ
وات�سم اللقاء الأخري بحرارة الأ ُخوة
وجرى فيه الت�أكيد على حر�ص كل
فرد منهم على امل�شاركة فيه باعتبار
و���س��ي��ل��ة م��ن�����ش��ودة ل��ت��ع��زي��ز اللحمة

درج��ت على تنظيم ه��ذه الفاعلية
ك���ل ث�ل�اث���ة �أ����ش���ه���ر وذل�����ك ب��ه��دف
ا���س��ت��ن��ه��ا���ض روح ال��ت��ن��اف�����س ب�ين
العاملني وحتفيز املميزين منهم
ت��ق��دي��راً ل��ت��ف��ان��ي��ه��م و�إخ�لا���ص��ه��م،
وك���ذل���ك ت�����ش��ج��ي��ع الآخ����ري����ن على
املثابرة واالجتهاد.

وق���د ب���د�أ احل��ف��ل بكلمة ترحيبية
م��ن ال�����س��ي��د خ��ال��د ج��ن��اح��ي مدير
ال���ع�ل�اق���ات ال���ع���ام���ة ،ت���ق���دم ف��ي��ه��ا
ب��ال�����ش��ك��ر اجل����زي����ل مل��ج��ل�����س �إدارة
امل���ج���م���وع���ة ل���رع���اي���ت���ه ال���ك���رمي���ة
للحفل ،وه��ن���أ املوظفني املكرمني
ومتنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

ويف ن���ه���اي���ة احل���ف���ل ق�����ام ال�����س��ي��د
ع��ب��دامل��ن��ع��م امل��ي�ر وال�����س��ي��د ج�لال
امل����ي���ر وال���������س����ي����د ع������ب������داهلل ن����ور
وم���دي���رو ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي ينتمي
لها املوظفون املكرمون ،بتقدمي
اجل��وائ��ز وال�����ش��ه��ادات التقديرية
للفائزين.

احتفال مئوية عام زايد يكرم جمعية «فزعة �شباب»

مت اختيار جمعية (فزعة �شباب)
م�ؤخراً �ضمن اجلمعيات املك َّرمة
يف احتفالية مئوية (ع���ام زاي��د)
برعاية وزي��رة التنمية واملجتمع
بدولة الإم���ارات العربية املتحدة
ال�شقيقة معايل ح�صة بوحميد
وذل��ك بتنظيم من فريق �سفراء
اخلري التطوعي.
و�شمل ذلك تكرمي  ١٠٠٠متطوع

على م�ستوى دولة الإمارات ،عرب
تكرمي  ١٠٠متطوع من كل �إمارة
وع�����دد م���ن اجل��م��ع��ي��ات وال���ف���رق
ال���ت���ط���وع���ي���ة اخل���ل���ي���ج���ي���ة ،وم���ن
�ضمنها جمعية (ف��زع��ة �شباب)
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ن����ظ����راً لأن�����ش��ط��ت��ه��ا
و�أه��داف��ه��ا يف �إب����راز دور ال�شباب
االجتماعي والتطوعي وت�ساهم
يف تنميتهم وا�ستغالل طاقاتهم

مبا يفيد املجتمع وعملها املتميز
يف ال�ساحة ال�شبابية التطوعية.
وح���������ض����ر ال�����ت�����ك�����رمي ال���رئ���ي�������س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�لاب��ت��ك��ار ب����ال����وزارة
امل�ست�شارة ح�صة تهلك ،وع�ضو
امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي االحت��������ادي
املهند�سة ع��زه �سليمان ،وح�ضر
عن اجلمعية الأ�ستاذ يا�سر فهد
رئي�س اللجنة الإعالمية.

«جيبك» تنظم ن�شاطها ال�صيفي لأبناء املوظفني

الوطنية والت�أكيد على الإخال�ص
املتبادل بينهم جميعا ،ال�سيما و�أنه
يجمع ب�ين الأخ و�أخ��ي��ه وال�صديق
ب�صديق طفولته التي يتذكرها الى
يومنا هذا و�إفا�ضة �شعور بال�سعادة
وطيب اخلاطر ل�ساعات مت�ضي يف
اللقاء وك�أنها دقائق
ك��م��ا �شهد ال��ل��ق��اء ح�����ض��ور ال�سيد
علي حممود جناحي الذي حر�ص
ع��ل��ى �أن يلتقي ب��ه��ذه ال��ف��ئ��ة التي
جت���دد ذك��ري��ات��ه ب���أ���ص��دق��اء ع��م��ره

الذين توافاهم اهلل ويرى �أبناءهم
و�أحفادهم جمتمعني معاً.
وحت�����دث ق ً
���ائ�ل�ا «�إن ه����ذا ال��ل��ق��اء
يجب �أن ي�ستمر ويتوا�صل ليهيء
ال���ف���ر����ص���ة ل���ت���ج���دي���د ال���ذك���ري���ات
واحل��ف��اظ ع��ل��ى ت��اري��خ املنطقة يف
�أذهان �أهلها الكرام» ،و�سرد يف ثنايا
ح��دي��ث��ه ق�����ص�����ص��اً وذك���ري���ات ع��ذب��ة
ع��ن جملة م��ن الأح���داث القدمية
وال�سالقة من التي �شهدها بع�ض
احلا�ضرين.

ت��زام��ن��اً م��ع ب���دء م��و���س��م العطلة
ال�صيفية للمدار�س قامت �شركة
اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات
(جيبك) كعادتها بتد�شني برنامج
الأن�شطة ال�صيفية التي تقيمها
ب�صورة �سنو ّية لأب��ن��اء موظفيها
وموظفاتها.
وق�������ام ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن
جواهري رئي�س ال�شركة بتد�شني

بدء الن�شاط ال�صيفي والذي �شهد
�إقبا ًال كبرياً هذا العام واملت�ضمن
�أن�شطة يحر�ص امل�شاركون فيها
ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ادة منها ع��ل��ى نحو
يجمع بني املتعة والفائدة ب�شكل
ملحوظ� ،إذ تعمل ال�شركة على
�أن ت��ك��ون م��رك��ز �إ���ش��ع��اع يُ�سهم يف
تنمية املجتمع وي�سعى ال�ستغالل
ال���ط���اق���ة ل����دى �أب����ن����اء ال��ع��ام��ل�ين

باعتبارهم قادة للم�ستقبل.
جدير بالذكر �أن برنامج الن�شاط
ال�صيفي ال���ذي ت��ق��دم��ه ال�شركة
ي��ت�����ض��م��ن ال��ع��دي��د م���ن اجل����والت
التعليمية والرتفيهية وزي���ارات
لعدد من املرافق املهمة يف مملكة
البحرين للفئات العمرية من 6
�إلى � 14سنة.

