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»الجامعة األهلية« تحتفل بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس
الوطني  بالعيد  األهلية  الجامعة  احتفلت   [
محافظ  رعاية  تحت  الجلوس،  وعيد  المجيد 
آل  عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ  العاصمة، 
عبداهلل  األهلية  الجامعة  رئيس  بحضور  خليفة، 
بالجامعة  واإلدارية  األكاديمية  والهيئة  الحواج، 
وعدد  األهلية  الجامعة  وطلبة  الطلبة  ومجلس 
يوم  وذلك  العاصمة  بمحافظة  المسئولين  من 

.)2010 األول  االثنين )26 ديسمبر/ كانون 
أمام  كلمته  في  الحواج،  قال  جانبه  من 
الحفل  هذا  في  بكم  أرحب  أن  »يسرني  الحفل: 
منها  مشاركًة  األهلية  الجامعة  تنظمه  الذي 
الوطني  بالعيد  البحرين  مملكة  احتفاالت  في 
الملك  جاللة  البالد  عاهل  جلوس  وعيد  المجيد 
البحرين،  مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
بن  هشام  الشيخ  العاصمة،  لمحافظ  شاكراً 
االحتفال  هذا  رعايته  خليفة،  آل  عبدالرحمن 
للجامعة  ودعمه  مساندته  للمحافظ  مقدرين 

ومنتسبيها«. األهلية 
تنظم  األهلية  الجامعة  أن  الحواج  وأضاف 
احتفاالت مملكة  للمشاركة في  الحفل سنوياً  هذا 
بأهمية  منها  إيماناً  الوطنية  بأعيادها  البحرين 
ونثمن  أبنائها  نفوس  في  الوطنية  الروح  غرس 
فعاليات  في  الطلبة  من  الكبير  العدد  مشاركة 
تحظى  التي  الرفيعة  المكانة  بين  كما  العام،  هذا 

لإلصرار  نتيجة  اليوم  األهلية  الجامعة  بها 
في  الملك  جاللة  مشروع  إنجاح  على  والحرص 
التي  المخلصة  الجهود  وبفضل  التعليم  إصالح 
واإلدارية  األكاديمية  الهيئتين  أعضاء  يبذلها 
الجامعة  نجاح  في  انعكس  الذي  األمر  بالجامعة، 
التقدير  ــات  درج أعلى  على  الحصول  في 
التعليم  جودة  ضمان  هيئة  قبل  من  لبرامجها 
بها  ترتبط  التي  العالمية  والجامعات  والتدريب 

األكاديمية. الزمالة  بروابط  األهلية  الجامعة 
من جانبه أعرب محافظ العاصمة عن سعادته 
بالعيد  احتفاالتها  في  األهلية  الجامعة  بمشاركة 
وعيد  البحرين  لمملكة  األربعين  الوطني 
الكبير  بالجهد  وأشاد  عشر  الثاني  الجلوس 
وإبرازه  االحتفال  هذا  إنجاح  اجل  من  بذل  الذي 
اللتين  والسمعة  بالمكانة  تليق  التي  بالصورة 

األهلية. الجامعة  بها  تتمتعان 

أثناء رعاية محافظ العاصمة حفل الجامعة األهلية بالعيد الوطني

»أسري« تنظم فعالية عن مرض السكري
وإصالح  لبناء  العربية  الشركة  نظمت   [
الطبي  بالمركز  صحياً  يوماً  )أسري(  السفن 
بالشركة،  موظف   200 نحو  بمشاركة 
والتطوير  البشرية  الموارد  مدير  بحضور 
الذي  خليفة،  آل  محمد  بن  دعيج  الشيخ 
الحاضرين  لجميع  شكره  خالص  عن  أعرب 
على  والخاصة  الحكومية  الصحية  والجهات 
الصحية  الشركة  ألنشطة  المتواصل  دعمها 
في  وذلك  الطبي  الشركة  مركز  ينظمها  التي 
الوقاية من كل  الشركة في مجال  إطار خطة 

اإلمراض ومرض السكري خصوصُا.
كما أكد الشيخ دعيج بن محمد آل خليفة 
لكل  المالئم  المناخ  بتوفير  الشركة  اهتمام 
من  صحتهم  يضمن  بما  والعمال  الموظفين 
بها  يقوم  التي  الطبية  األنشطة  هذه  خالل 

مركز الشركة الطبي. 
بالشركة،  الصحية  الدائرة  رئيس  وقال 
مانوج كومار، إن الشركة ومن خالل المركز 
األمامي  الخط  في  تكون  ما  دائماً  الطبي 
من  بالشركة  والعمال  الموظفين  لحماية 
األمراض المزمنة وخصوصاً مرض السكري 

الذي أصبح واحداً من أكثر األمراض انتشاراً 
في الشرق األوسط. 

البحرين  جمعية  رئيس  نائب  وألقت 
محاضرة  الهاجري،  إبراهيم  مريم  للسكري، 
عن  فيها  تحدثت  السكري  داء  إدارة  بشأن 
وكيفية  السكري  مرض  من  الوقاية  طرق 
المستمر  الفحص  خالل  من  معه  التعايش 
الطبيب،  قبل  من  الموثوق  العالج  وأخذ 
مشددة على ضرورة عدم التهاون مع مرض 

السكري. 
والقي أي آر خان، من عيادة طب األسنان 
مرضى  في  الفم  نظافة  أهمية  عن  محاضرة 
مجاناً  األسنان  فحص  ــراء  وإج السكري 
معرض  هناك  وكــان  السكري.  لمرضى 
فارما  القاعدة،  الدعوة  دار  جعفر،  لصيدلية 
شركة  العامة،  الطبية  الفحوص  الدولية، 
نوفارتيس فارما لتعزيز الوعي والوقاية من 

مرض السكري.
من  التغذية  اختصاصي  وقدمت  كما 
جواهري،  ندى  البحرين،  رويال  مستشفى 

محاضرة عن التغذية في مرض السكري.

»المؤيد« تشارك في حلبة البحرين لسيارات الكارتنج
المؤيد  شركة  ترعى   [
المعتمد  الوكيل  للسيارات، 
لسيارات فورد في البحرين 
»اكتشف البحرين« إذ يتيح 
الفرصة  البحرين  لشعب 
المواقع  اكتشاف  إلعــادة 
والمتنزهات  التراثية 
مملكة  ــي  ف ــودة  ــوج ــم ال
في  وبمشاركتها  البحرين 
الدولية  البحرين  حلبة 
والتي  الكارتنج  لسيارات 
ديسمبر/   24 في  أقيمت 

كانون األول 2011.
ــد  ــمــؤي ال أن  يــذكــر 
الوكيل  هــي  للسيارات 
في  فورد  لسيارات  المعتمد 
 1982 العام  منذ  البحرين 
أحد  السنين  عبر  وأصبحت 
أفضل الوكالء على مستوى 

العالم.
خدمة  مركز  ويعتبر 
للسيارات  المؤيد  شركة 

الموجودة في منطقة سترة 
أول مركز يقوم بإدخال  هو 
الممتازة  الخدمة  نظام 
أعلى  للزبائن  يضمن  لكي 
في  ــجــودة  ال مستويات 
 2010 العام  وفي  الخدمة 

المؤيد  شركة  أصبحت 
في  وكيل  أول  للسيارات 
األوســط  الشرق  منطقة 
برنامج  في  اعتمادها  يتم 

الخدمة. تحديث 
مجموعة  عــرض  ويتم 

سيارات  من  الكاملة  فورد 
الــصــالــون والــســيــارات 
الدفع  )سيارات  الرياضية 
الــربــاعــي( والــســيــارات 
معرض  ــي  ف الــتــجــاريــة 
في  الواقع  المؤيد  سيارات 

ومعرض  سترة.  منطقة 
سيارات فورد هو عبارة عن 
مزيج من األناقة والتصميم 
خالل  من  والكفاءة  والقوة 
والتكنولوجيا  اللمسة 

بفورد. الخاصة 

أثناء مشاركة »فورد« في حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات

مشاركة موظفي »أسري« في اليوم الصحي

A380 اإلمارات« تتسلم طائرتها الـ 20 من طراز«
] عززت طيران اإلمارات أسطول 
طائرتها  بتسلمها  الحديث  طائراتها 
 .A380 إيرباص  طراز  من  العشرين 
من  كل  ضم  عن  الناقلة  وأعلنت 
هذه  شبكة  إلى  وطوكيو  ملبورن 
الطائرة ذات الطابقين دائمة التوسع 

خالل العام 2012.
األسترالية  ملبورن  مدينة  وكانت 
اإلمارات  طيران  شبكة  إلى  انضمت 
في العام 1996، وتشغل إليها الناقلة 
انطالقاً  يومياً  رحالت  ثالث  حالياً 
دون  من  مباشرة  واحدة  دبي،  من 
سنغافورة  عبر  ــرى  واألخ توقف 
وسيتم  كوااللمبور.  عبر  والثالثة 
لخدمة   A380 الطائرة  تشغيل 
دبي  من  المباشرة  الحالية  الرحلة 

والتي   ،»406 كيه  »ئي  ملبورن  إلى 
سيتم ربطها بأوكالند اعتباراً من 1 

أكتوبر/ تشرين األول 2012.
وستشكل رحالت طائرة اإلمارات 

A380 إلى ملبورن ثاني خدمة لهذه 
ونيوزيلندا،  أستراليا  إلى  الطائرة 
سيدني  إلى  تشغيلها  عقب  وذلك 

وأوكالند في العام 2009.

طيران  تحتفل  آخر،  جانب  من 
 10 بمرور  المقبل  العام  اإلمــارات 
إلى  خدمتها  إطالق  على  سنوات 
تشغيل  على  أعوام  وثالثة  اليابان، 
رحالتها إلى مطار ناريتا الدولي في 
رحالت  على  الطلب  ويشهد  طوكيو. 
الذي  األمر  متواصاًل،  نمواً  طوكيو 
باستخدام  تشغيلها  ضرورة  يؤكد 

.A380 الطائرة
طيران  أول  رئيس  نائب  وقال 
التجارية لمنطقة  للعمليات  اإلمارات 
الشرق األقصى وأستراليا ريتشارد 
اإلعالن  هذا  »يعكس  جيوسبري: 
التزامنا الكامل تجاه منطقتي الشرق 
الذي  الوقت  في  وأستراليا،  األقصى 
اإلمارات طائرتها  فيه طيران  تتسلم 

.»A380 العشرين من طراز

»إتش إس بي سي« 
يختار العلوي موظف الشهر

في  والتحقيق  المراقبة  مسئول  على  البحرين«  سي  بي  إس  »إتش  بنك  اختيار  وقع   [
االحتياالت حسن العلوي ليكون موظف شهر أكتوبر/ تشرين األول 2011، وذلك لما قدمه من 

جهود بارزة ومتميزة في مجال خدمة الزبائن. 
وتم منحه شهادة التقدير من قبل الرئيس التنفيذي للبنك، باتريك غاليهر.

)من اليسار إلى اليمين(: إسراء نزار، هناء سرواني، حسن العلوي، باتريك غاليهر، ومحمد األنصاري

»VIVA« تقدم جوائز لـ9 فائزين في مهرجان »ديوالي«
 9 إلى  رائعة  جوائز  تقديمها  البحرين   »VIVA« أعلنت   [
أحد  يعد  الذي  ديوالي  مهرجان  بمناسبة  محظوظين  فائزين 
أجروا  الذين   VIVA زبائن  تمكن  حيث  الهند،  مهرجانات  أكبر 
 2011 األول  تشرين  أكتوبر/  و30   26 بين  بالهند  اتصاالت 
والفوز  التجارة  وزارة  إشراف  تحت  أقيم  سحب  دخول  من 
إلى  سفر  تذكرتا  كاآلتي:  وهي  الرائعة،  الجوائز  بمجموعة 

 .LCD ”32 وخمسة أجهزة تلفازات iPhone 4 الهند، جهازان
إلى ذلك، علق محمد حنيف، الفائز األول في السحب بالقول: 

 VIVA تستمر  التي  العروض  وتعجبني  للغاية  سعيد  »أنا 
العروض  هذه  مثل  توفير  الرائع  من  إنه  حيث  تقديمها،  في 
لالتصال بوجهات مختلفة مثل الهند. أصبح جميع أصدقائي 
من زبائن VIVA اآلن ويمكننا التواصل بكل سهولة عبر خدمة 

.»VIVA االتصاالت المجانية بين أرقام
شركة  في  يعمل  كهربائي  الثاني  الفائز  قال  جانبه؛  من 
في  الخبر  تصديق  أستطع  »لم  بيالي:  رام  بوجيري،  محمد 
أنا  للتأكد،  الخدمات  بمركز  االتصال  إلى  البداية واضطررت 

بالهند  باالتصال  استمتع  إنني  حيث  الفوز،  بهذا  جّداً  سعيد 
البحرين  في  عددها  هناك  إلى  اتصاالتي  وتفوق   VIVA مع 
 .VIVA وذلك بسبب األسعار والخدمات الرائعة التي تقدمها لنا
إضافة إلى ذلك، أستخدم خدمة المكالمات المجانية بين أرقام 
VIVA طوال الوقت إلى درجة أن معظم أفراد عائلتي أصبحوا 

يمتلكون أرقاماً من VIVA اآلن«.
وبدوره علَّق مدير العمليات التجارية في »VIVA« البحرين، 
االحتفال  بأهمية   VIVA في  »نؤمن  بالقول:  حنا،  أنــدرو 

أحد  ديوالي  مهرجان  ويعد  الحياة،  في  الرائعة  باللحظات 
الهن، لذلك أردنا أن نشجع زبائننا في  المهرجانات في  أكبر 
للتواصل  هناك  واألصدقاء  بالعائلة  االتصال  على  البحرين 

خالل هذه األيام الرائعة«.
التي  البحرين  مملكة  في  الوحيدة  الشبكة   »VIVA« وتعد 
في  الكبيرة  الهندية  بالجالية  تهتم  خاصة  عروضاً  تقدم 
البلدان  جميع  من  للمستخدمين  يمكن  مميزات  وتوفر  البالد 

االستمتاع بها.

محمد حنيف أثناء تسلمه جائزتهنشاد أثناء تسلمه هاتف آيفون 4


