
التخيل  “ك�أ�س  م�س�بقة  جلنة  اأعلنت 

 Future Torch فريق  البحرين  يف   ”2014

بلقب  ف�ئًزا  الع�ملية   AMA ج�معة  من 

 Future و�سيمّثل  للمملكة.  الوطنية  اجلولة 

وفريق  Torch �سمن فئة “املواطنة الع�ملية” 
فئة  يف  الأول  ب�ملركز  الف�ئز   Butterfly
“الإبتك�ر”، مملكة البحرين يف نه�ئي�ت الع�مل 
بداية  قطر  الدوحة،  يف  تنظم  والتي  العربي 

�سهر يونيو.

فرق   5 �سمن  من  الف�ئزين  اختي�ر  ومت 

حتكيم  جلنة  اأم�م  م�س�ريعه�  قدمت  مت�أهلة 

من خرباء يف القط�ع، وُتّوج الفريق�ن الف�ئزان 

اأبريل  اأقيم يوم الأحد 27  خالل حفل تكرميي 

2014 بح�سور ممثلني عن ال�سرك�ء وجمموعة 

من الطالب وكب�ر ال�سخ�سي�ت والإعالميني. 

وح�سل فريق Future Torch من ج�معة

AMA International  ب�ملركز الأول عن فئة 
“املواطنة الع�ملية”، ويت�ألف الفريق من حممد 
ويهدف  حممود.  وحممد  دّراج  دمي�  ب�بيلي، 

م�سروعهم JACKI حلل امل�س�كل اليومية التي 

يع�ين منه� املكفوفون، وتت�سل هذه الب�قة من 

واحلو�سبة   Windows بهواتف  التطبيق�ت 

الب�سرية يف  الإع�قة  ذوي  مل�س�عدة  ال�سح�بية 

اإمت�م مه�مهم اليومية وتقلي�س التحدي�ت التي 

تواجههم.

فريق  اأع�س�ء  ق�ل  الفوز،  على  وتعليق� 

لأنن�  م�سرورون جدا  »نحن   Future Torch
ونحن  التخيل  ك�أ�س  م�س�بقة  يف  �س�ركن� 

فئة  عن  البحرين  بلقب  ب�لفور  فخورون 

فخرهم  عن  الفريق  وعرّب  الع�ملية«.  املواطنة 

بحل  ي�س�هم  اأن  �س�أنه  من  تطبيق  بتقدمي 

م�سكلة م� وق�لوا »اإن تطوير تطبيق يهدف اإىل 

م�س�عدة املجتمع يف تخطي م�سكلة معينة اإمن� 

هو فخر لن� وحلم م� ك�ن ليتحقق لول م�س�بقة 

ك�أ�س التخيل البحرين«. وتقدم اأع�س�ء الفريق 

ب�ل�سكر مل�يكرو�سوفت و�سرك�ئه� املحليني على 

والتوجيه  والتدريب  امل�س�بقة  خالل  دعمهم 

اللذي قدموه للمت�س�بقني خالل الأ�سهر امل��سية. 

يف  العربي  الع�مل  بنه�ئي�ت  نفوز  اأن  »نتمى 

الدوحة واأن نرفع ا�سم البحرين ع�لي�«.

 Butterfly وعن فئة »الإبتك�ر« ف�ز فريق

حممد  اآلء  من  واملوؤلف  البحرين،  ج�معة  من 

 Nail Polish Mixer مب�سروع  عبدالرحيم، 

وللح��سوب  اجلوال  لله�تف  تطبيق  وهو 

طالء  خلط  بجه�ز  الإلكرتوين  للتحكم  م�سمم 

التوا�سل  من  امل�ستخدمني  ميّكن  كم�  الأظ�فر، 

وتب�دل ال�سور واحلديث عن املو�سة.
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يف اإط�ر ا�سرتاتيجيته� يف ال�سرق 

�سيتيزن  �سركة  توا�سل  الأو���س��ط 

وتو�سيع  حتديث  لل�س�ع�ت  الي�ب�نية 

من�فذه� للتجزئة يف البحرين ب�ل�سكل 

والف�خر  الأو�سط  للقط�ع  يروق  الذي 

يف �سوق ال�س�ع�ت. 

منفذ  افتت�ح  اأثن�ء  كلمته  ويف 

مت�جر  داخ���ل  اجل��دي��د  �سيتيزن 

اأو�سح  البحرين،  ب�ب  "يعقوبي"، 
الع�م  املدير  مي�زاكي"،  "تك�هريو 
ال�سرق  لل�س�ع�ت يف  �سيتيزن  ل�سركة 

عالمتن�  "توا�سل  ق�ئال:  الأو���س��ط، 

متتد  فل�سفته�.  يف  والإبداع  التح�سني 

مل�  ال�س�ع�ت  �سن�عة  يف  عملن�  فرتة 

يقرب من 85 ع�م�، ول ن�ستخدم كلمة 

"منذ" قط لأنن� نوؤمن ب�لتطوير امل�ستمر 
يف  واإمن�  فح�سب  منتج�تن�  يف  لي�س 

كل نق�ط ومواقع التوا�سل مع العميل. 

اأهم  من  واحدة  التجزئة  من�فذ  وتعد 

ولذلك  العمالء  مع  التوا�سل  نق�ط 

نحر�س دائم� على تعزيز جتربة عالمة 

�سيتيزن يف من�فذن� للبيع عرب مب�درات 

واملت�جر  املحل  داخ��ل  املحل  مثل 

احل�سرية حيث ميكنك اأن تتعرف حق� 

على ع�مل �سيتيزن. 

حمل"  داخ��ل  "حمل  ث�ين  هو  هذا 

الن�جح ملتجر  ل�سيتيزن منذ النطالق 

الع�م  م��ول  ال�سيف  يف  "يعقوبي" 
افتت�ح  �سيتيزن  تنوي  كم�  امل��سي، 

متجرين اآخرين بنه�ية 2014. 

اأعلى  مع  املت�جر  ه��ذه  تتوافق 

ب�لتجزئة  اخل��سة  الع�ملية  املع�يري 

الزج�ج  مثل  متطورة  مواد  ب��ستخدام 

لر�سم �سورة العالمة امل�ستقبلية. وقد 

توفري  ي�سمن  مب�  العر�س  عمل  مت 

جتربة اطالع اأف�سل للمت�سوق. و�سوف 

من  حمل"  داخل  "حمل  مفهوم  يوفر 

�سيتيزن للعميل جتربة متميزة تتج�وز 

جمرد الطالع وال�سراء.

ليلى احلدي:

مللتقى  العداد  جلنة  ع�سو  ق�لت 

الف��سل  لفريج  الن�س�ئي  التجمع 

كثرية  اله���داف  ان  امل��ه��زع  حي�ة 

احلي�ة  خالي�  جتديد  منه�  للتجمع 

الفريج  لهذا  مل�  ال�سيل  املجتمع  لهذا 

من خ�سو�سية خ��سة يف التجمع�ت 

الن�س�ئية يف تق�رب ال�سر التي �سكنت 

التطور  بفعل  انتقلت  ثم  الفريج  هذا 

العمراين اىل من�طق جديدة اخرى يف 

مملكة البحرين.

ج�ء ذلك خالل »امللتقى الن�س�ئي 

الف��سل« �سب�ح  الث�لث له�يل فريج 

واكرث  الع��داد  جلنة  بح�سور  ام�س 

الف��سل  فريج  من  �سيدة   500 من 

من  وعدد  اخلليج  بفندق  اوال  بق�عة 

الن�س�ئي  ب�ل�س�ن  واملهتمني  املدعوين 

وال�سح�فة املحلية.

وا�س�فت املهزع ان جلنة العداد 

الف��سل  وداد  الع�س�ء  من  تتكون 

وف�تن  الزامل  ومه�  املهزع  وحي�ة 

احلمر  عف�ف  والدكتورة  الق�سري 

ودلل ال�سروقي وجنمة مراد وفوزية 

يكون  ان  امله�  عن  معربة  زب���ري، 

يحذو  وان  م�ستمر  توا�سل  هن�ك 

التجمع  هذا  ملثل  الخ��رى  الفرج�ن 

املهم.

العداد  جلنة  ع�سو  ط�لبت  فيم� 

جمل�س  هن�ك  يكون  ان  مراد  جنمة 

وانهن  الن�س�ء  جميع  ي�سم  ن�س�ئي 

من خالل جلنة العداد الهلية بعيدا 

من  كثريا  ان  موؤكدة  الر�سمي�ت  عن 

على  يحر�سون  ال�سعودية  الع�ئالت 

لفريج  الن�س�ئي  التجمع  ح�سور 

الفريج  الف��سل لنهم ع��سوا يف هذا 

ال�سيل.

ال�سروقي  دلل  ق�لت  ج�نبه�  من 

انه ويف هذا التمجع الن�س�ئي ابتعدن� 

على  اجتمعن  لنهن  الر�سمية  عن 

وان  الطوائف  جميع  ومن  ب�س�طتهن 

الن�س�ء  منه  تخرجت  الف��سل  فريج 

هن  والن  واملثقف�ت  املتعلم�ت 

�س�حب�ت مراكز.

املنظمة  اللجنة  ع�سو  ق�لت  فيم� 

مه� الزامل ان هذا التجمع هو لت�سفية 

النفو�س والتقريب بني الن�س�ء يف كل 

التجمع هو  البحرين وان هذ  من�طق 

ا�س��س اللحمة الوطنية التي ين�سده� 

هذا التجمع.

اللجنة  ع�سو  ط�لبت  فيم� 

املنظمة وداد الف��سل ارج�ع الرتكبية 

اىل  اله����يل  وارج����ع  ال�سك�نية 

هن�ك  تكون  وان  القدمية  فرج�نهم 

نية �س�دقة لن�س�ء م�س�ريع ا�سك�نية 

وان  خ��سة  القدمية  املب�ين  واع�دة 

هن�ك عددا من البيوت اليلة لل�سقوط.

»�صيتيزن« توا�صل حتديث منافذها للتجزئة يف البحرين

»جتمع فريج الفا�صل« لت�صفية النفو�س وا�صا�س اللحمة الوطنية

ت�سوير - نور حممد

ت�سوير - حم�سن رحمة

مع ارتف�ع درج�ت احلرارة هذه الأي�م، 

م�ئية  حديقة  اأول  »واهووو!«،  ت�ستقبل 

داخلية/خ�رجية م�سبوطة حراري�ً ب�ل�سرق 

الع�ئلية  الرتفيهية  والُوْجَهة  الأو�سط 

ال�سيف  مو�سم  البحرين،  مبملكة  املف�سلة 

الفرتة  فخالل  ب�لت�سويق.  ح�فل  مبهرج�ن 

�ستت�س�عف  يوليو،   13 اإىل  م�يو   11 من 

متعة زوار »واهووو!« ب�لإعالن عن فر�سة 

الفوز بجوائز مذهلة.

دين�راً   20 بقيمة  اإنف�ق  كل  فمق�بل 

على  »واهووو!«  زوار  �سيح�سل  بحريني�ً 

على  ب�ل�سحب  لال�سرتاك  واحد  كوبون 

ق�س�ئم ت�سوق من »�سيتي �سنرت البحرين« 

ج�نب  اإىل  بحريني،  دين�ر   2000 بقيمة 

مط�عم،  وق�س�ئم  جم�نية،  فندقية  اإق�مة 

وغريه�  »واهووو!«  يف  �سنوية  وع�سوية 

ب�حلملة  الف�ئزون  و�سيح�سل  الكثري. 

الرتويجية على جوائزهم يف 14 اأغ�سط�س 

اأي�م  يف  »واهووو!«  بع�مل  لال�ستمت�ع 

ال�سيف احل�رة واجلوائز القيمة الأخرى.

احلديقة املائية »واهووو!« تتيح 

اأجمل اأجواء املرح واجلوائز املميزة 
فريق Future Torch من جامعةAMA يفوز بكاأ�س النخيل

د.  من  ورد  ب�قة  »الأي�م«  تلقت 

وزير  عبدالرحمن  علي  بن  �سالح 

م�سحوبة  الإن�س�ن  حقوق  �سوؤون 

»ي�سرين  فيه�:  ج�ء  تهنئة  بربقية 

الته�ين  اآي�ت  ب�إ�سمى  اإليكم  اأتقدم  اأن 

الع�ملي  اليوم  مبن��سبة  والتربيك�ت 

ب�لغ  عن  معربني  ال�سح�فة  حلرية 

املميز  ب�لدور  واعتزازن�  تقديرن� 

الإعالمية  م�سريته�  يف  لل�سحيفة 

مبواكبته�  وامل�سرفة  املرموقة 

مبملكة  الدميقراطية  للتحولت 

حرية  دعم  على  واملوؤكدة  البحرين، 

العهد  يف  حتققت  التي  ال�سح�فة 

حل�سرة  الإ�سالحي  للم�سروع  الزاهر 

امللك حمد بن عي�سى  �س�حب اجلاللة 

اآل خليفة ع�هل البالد املفدى حفظه اهلل 

ورع�ه«.

متمني�ً ل�سحيفة »الأي�م« مزيداً من 

التوفيق والنج�ح وامل�سي يف م�سريته� 

واحرتافية  مهنية  بكل  الإعالمية 

ظل  يف  واإعالئه�  احلق  كلمة  لتنوير 

العهد الإ�سالحي والدميقراطي جلاللة 

ع�هل  اآل خليفة  عي�سى  بن  امللك حمد 

البالد املفدى وحكومته الر�سيدة.

اإبراهيم  حممد  د.  بعث  كم� 

الع�سريي ب�قة ورد »لالأي�م« م�سحوبة 

يل  “يطيب  فيه�:  ج�ء  �سكر  بربقية 

ال�سكر  بجزيل  اليكم  اتوجه  ان  بداية 

امل�ستمرة  جهودكم  على  والتقدير 

البحرين  الغ�لية  مملكتن�  خدمة  يف 

ب�لأ�س�لة  وي�سرين  الويف،  و�سعبه� 

عن نف�سي وب�لني�بة عن ك�فة منت�سبي 

»بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية 

ول�سحيفتكم  لكم  التقدم  البحرين«، 

الغراء بخ�ل�س ال�سكر والمتن�ن على 

التغطية املتميزة الذي نفذمتوه� حلفل  

التخرج الأول لطلبة البوليتكنك.

مبنا�شبة يوم ال�شحافة العاملي

د. �صالح علي والع�صريي يبعثان باقات ورد لـ »الأيام«

د. حممد الع�صرييد. �صالح علي


