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�سفري ال�سعودية ي�ستقبل عبداهلل العثمان
ا�ستقبل الدكتور عبداهلل بن عبدامللك اآل ال�سيخ �سفري اململكة العربية ال�سعودية لدى 

مملكة البحرين ونائبه ريا�ض بن �سعود اخلنيني مبكتبه يف ال�سفارة ال�سعودية عبداهلل 

بن را�سد العثمان حيث جاءت الزيارة بهدف ال�سالم ومد اأوا�سر املحبة.

واأ�ساد ال�سفري مبتانة العالقات الأخوية القائمة بني البلدين ال�سقيقني وو�سفها باأنها 

عالقات تاريخية متميزة وحتظى بحر�ض واهتمام خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز اآل �سعود واخيه �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظهما اهلل 

وحكومتهما الر�سيدتني.

ت�سارك �سركة كوكاكول العامل احتفاله باليوم العاملي لل�سعادة وذلك من خالل اإطالقها 

اأغنية Happiness Remix “رمييك�ض ال�سعادة” اجلديدة التي �ستدخل ال�سعادة والفرح 

Coca-Cola Journey اإىل قلب كل من ي�ستمع لها. وميكن حتميل هذه الأغنية من الرابط

وقامت باإنتاج اأغنية Happiness Remix “رميك�ض ال�سعادة” �سركة “روك مافيا” 

اأغنية مرحة تبعث الفرح  التي تعترب من كبار منتجي مو�سيقى البوب يف العامل، وهي 

من  لعدد  اأغنية   17 من  ونغمات خمتلفة  اإيقاعات  اجلميع وجتمع  نفو�ض  والبهجة يف 

الفنانني امل�ستقلني يف اأنحاء العامل. 

“رمييك�ض   Happiness Remix اأغنية  ا�ستخدمت يف  التي  الأغنيات  وللعثور على 

ال�سعادة”، عملت كوكاكول مع وكالة ترخي�ض املو�سيقى »ميوزيك ديلرز« لدعوة الفنانني 

ال�ساعدين من اأنحاء العامل للم�ساركة يف اإنتاج اأغنية م�ستوحاة من م�سدر �سعادة معني. 

جمعية »جود« تكرم ع�سواتها مبنا�سبة يوم املراأة العاملى
»جود«  الد�ستورى  الوطنى  التجمع  جلمعية  العام  المني  كرم 

املراأة  يوم  مبنا�سبة  اجلمعية  ع�سوات  من  عدد  الباكر  عبدالرحمن 

يف  جهودهم  مثمن  بالو�سطى  �سند  مبنطقة  اجلمعية  مبقر  العاملى 

برامج وان�سطة اجلمعية موؤكدا ان اليوم العاملى للمراأة ياتى لن�ستذكر 

ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  البحرين  يف  للمراأة  حتققت  التى  الجنازات 

من  عدد  التكرمي  حفل  ح�سر  واحلقوقى.  والقت�سادى  والجتماعى 

اع�ساء جمل�ض الدارة ورئي�ض جمعية املجال�ض وعدد من املدعويني من 

الحتاد احلر واجلمعيات ال�سيا�سية ورئي�سة اللجنة الن�سائية بجمعية 

اليعقوبى،  وعاي�سة  احلدى  وليلى  الغريب  مهرة  واملكرمات  جود، 

والع�سوة �سيخة جوهر وخلود الرا�سد، ومنال عبدالرحمن.

»الو�سام الدولية« ت�ست�سيف ال�ساعر تقي البحارنه

الدولية  الو�سام  مدر�سة  ت�سرفت 

البحارنة  تقي  الكبري  ال�ساعر  با�ست�سافة 

املقام  الكتاب  معر�ض  بافتتاح  قام  حيث 

القراءة  على  الطلبة  لت�سجيع  باملدر�سة 

والطالع.

املدر�سة  طلبة  مع  ال�ساعر  حتدث  وقد 

حول فن ال�سعر واأنواع ال�سعر من ال�سعر 

وال�سعر  والقافية  الأوزان  و�سعر  الغنائي 

احلر، وتناول جتربته اخلا�سة مع ال�سعر 

احلر و�سعر التفعيلة

جمموعة  الكبري  ال�ساعر  عر�ض  وقد 

من الأبيات ال�سعرية املتنوعة لل�ساعر بدر 

�ساكر ال�سياب وطرفة بن العبد و ال�ساعر 

حول  نقا�ض  دار  كما  وغريهم  حداد  قا�سم 

فن النرث ومفهومه.

وقد ختم ال�ساعر الكبري كلمته بالإ�سارة 

ومل  ال�سعر  اجود  فيه  جمع  له  كتاب  اىل 

يفرق اثناء جمعه بني انواع ال�سعر قدميه 

و حديثه وهو بعنوان )مقتطفات من انواع 

ال�سعر العربي(.

جمموعة  املدر�سة  طلبة  األقى  وقد   

اأبيات من ق�سائد ال�ساعر كق�سيدة هم�سات 

الليل، دمعة وفاء ومن �سحر بالدي.

مع  املفتوح  باحلوار  اللقاء  ُختم  وقد 

الأ�سئلة  الطلبة بع�ض  ال�ساعر حيث طرح 

وقد  البحارنة،  تقي  الكبري  ال�ساعر  على 

الطلبة  منه  ا�ستفاد  ممتعا  غنيا  لقاء  كان 

وتعرفوا اكرث على �سرية ال�ساعر وجتربته 

لل�ساعر  تكرميي  و�سام  وت�سليم  الغنية 

تقديرا له.

»البرتوكيماويات« حتتفي مبوظفاتها يف يوم املراأة العاملي

مبنا�سبة الحتفال باليوم العاملي للمراأة والذي يوافق الثامن من 

البرتوكيماويات  ل�سناعة  اخلليج  �سركة  اأقامت  عام،  كل  من  مار�ض 

احتفالية تكرميّية بهذه املنا�سبة ال�سنوّية التي حتر�ض اإدارة ال�سركة 

يف  املخل�سة  جهودّهن  نظري  ال�سركة  موظفات  لتكرمي  اإحيائها  على 

تكري�ض جناحات ال�سركة واحلفاظ على مكت�سباتها.

وقد جاء احتفال ال�سركة بيوم املراأة العاملي لبلورة اأوجه ال�سراكة 

لتاأ�سي�سها،  الأول  اليوم  منذ  ال�سركة  انتهجتها  والتي  للمراأة  الكاملة 

ال�سركة بجهود  تفخر  للمراأة حيث  املتنامي  الدور  على  اعتماداً  وذلك 

العامالت فيها وما يقدمنه يومياً من عطاء ي�ستحق الإ�سادة والتكرمي.

وبهذه املنا�سبة، تقدم الدكتور عبدالرحمن جواهري رئي�ض ال�سركة 

بالتهنئة ال�سادقة لكاّفة منت�سبات ال�سركة، وقّدم لهّن ال�سكر اجلزيل 

للدور الكبري التي يقمن به، موؤكداً باأن احتفال ال�سركة بهّن يحمل يف 

طياته اأعمق الدللت، حيث حتر�ض اإدارة ال�سركة حر�ساً خا�ساً على 

وروؤيتها  ال�سركة  اإ�سرتاتيجية  تعك�ض  ب�سورة  املوظفات  جميع  دعم 

للم�ساركة  لها  املت�ساوية  الفر�ض  واإتاحة  املراأة  دور  بتعزيز  املتعلقة 

الفاعلة يف م�سرية جناح ال�سركة.

ونقل الدكتور جواهري �سكر وتقدير جمل�ض اإدارة ال�سركة املوقر 

�سيدات  به  تقوم  ما  على  خليفة  اآل  علي  بن  عي�سى  ال�سيخ  برئا�سة 

ال�سركة من جهود وا�سحة األقت ب�ساللها على جناح م�سرية ال�سركة 

ومتيز عطاءاتها يف جميع املجالت

»كوكاكوال« حتتفل بيوم ال�سعادة

احتفالاً بيوم ال�شجرة

العجيمي ي�سرد ق�سة جناحه يف الزراعة على منت�سبي البوليتكنك
مملكة  يف  الزراعي  القطاع  دعم  اإىل  ال�ساعية  مبادراتها  �سمن 

بوليتكنك  ا�ست�سافت  لل�سجرة،  العاملي  باليوم  واحتفاًل  البحرين 

»الغ�سن  م�ستل  �ساحب  العجيمي  نبيل  الأ�ستاذ  موؤخًرا  البحرين 

الأخ�سر« لي�سرد على منت�سبي الكلية من موظفني وطلبة ق�سة جناحه 

يف جمال الزراعة.

�سرد العجيمي على احل�سور كيف بداأ م�سواره يف جمال الزراعة 

ال�ست  ال�سنوات  تتعدى  ل  �سغرية  �سن  يف  بداأه  حيث  والب�ستنة، 

الواقعة يف  يومي يف مزرعة جده  ب�سكل  الزراعة  من خالل ممار�سة 

لوالده  م�ساعًدا  للزراعة حتى �سار  ال�سغف واحلب  هذا  كرانة، ومنا 

التي  والتحديات  �سم�ض  عني  جامعة  يف  درا�سته  ثم  املبيعات  يف 

واجهته بعد تخرجه فيها وكيف واجهها ب�سرب وعزمية وثبات، حتى 

حّول �سغفه هذا اإىل جتارة ميار�سها اليوم، والأهم من ذلك حماولته 

اإنتاجها هنا يف  يتعذر  التي  املنتجات  من  الكثري  زراعة  الناجحة يف 

مملكة البحرين فتقوم با�ستريادها من اخلارج، حتى اأ�سبح العجيمي 

اليوم خبرًيا يف جمال ت�سميم احلدائق وتوفري اخلدمات ال�ست�سارية 

للمزارعني ون�سر الوعي البيئي يف املجتمع.

فندق ومنتجع الريتز - كارلتون البحرين يحتفل باختتام مو�سم الكماأة
الإيطايل  املطعم  برميافريا  يقّدم 

�ض يف فندق ومنتجع الريتز  املتخ�سّ

الطعام  لذواقة  البحرين  كارلتون   -

هذه  توديع  فر�سة  الكماأة  وحمّبي 

التي  بالطريقة  املو�سمية  الثمرة 

يوم  اقيم  ع�ساء  حفل  يف  ت�ستحقها 

اخلمي�ض 20 مار�ض 2014.

وعاد ال�سيف فيتوريو بيلرتاميلي 

حتّية  ليقّدم  البحرين  مملكة  اإىل 

جنمة  �ستكون  التي  للكماأة  ة  خا�سّ

تاأثريات  ذات  رائعة  مذاقية  جتربة 

ُيعترب  كان  مما  م�ستوحاة  اإيطالية 

القدمية.  للقارة  املطبخ«  »ما�سات 

�سحافياً  موؤمتراً  الفعالية  و�سمت 

عر�ض خبري  ع�ساء حيث  �سكل  على 

الطعام لويجي داتيلو فيديو وقائمة 

للتذوق تتمحور حول هذه اجلوهرة 

ا�ستك�ساف  تاريخ  لتبيني  الغذائية 

وطريقة  ال�سوداء  الإيطالية  الكماأة 

زراعتها.


