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بوليتكنك البحرين ت�شارك يف معر�ض البحرين الدويل العا�شر للحدائق

31

جنيب احلمر ي�ستقبل م�ؤلف كتاب «ح�صاد ال�سنني»

يف خطوة دعم وتعاون مع املبادرة الوطنية
لتنمية القطاع الزراعي� ,شاركت كلية البحرين
التقنية «بوليتكنك البحرين» يف معر�ض
البحرين الدويل العا�شر للحدائق الذي اقيم
حتت رعاية عاهل البالد ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك البالد املفدى
وبح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد الأمني ,وقرينة عاهل
البالد �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت
�إبراهيم �آل خليفة .وقد احتوى جناح البوليتكنك

يف املعر�ض على عر�ض لنماذج من بع�ض
امل�شاريع الطالبية املتعلقة بقطاع الزراعة يف
اململكة ,واملرتبطة بعنوان املعر�ض هذا العام
«التكنولوجيا الزراعية».
ومن �أبرز امل�شاريع الطالبية التي مت عر�ضها
يف جناح البوليتكنك خطة عمل منوذجية للبد أ�
يف م�شروع للزراعة با�ستخدام التقنيات الزراعية
احلديثة واملن�ش�آت املائية وميكن اعتباره دليال
ار�شاديا لأي �شخ�ص يرغب يف بد�أ م�شروعه
الإ�ستثماري اخلا�ص كدعم للم�شاريع الريادية

يف قطاع الزراعة .وا�ستخدم القائمون على جناح
البوليتكنك يف املعر�ض فيلما ق�صريا قام الطالب
بت�صويره وانتاجه ب�صورة احرتافية يتمحور
حول مكونات القطاع الزراعي يف البحرين من
الزراعة التقليدية واحلديثة ورواد الأعمال.
ومن �ضمن املوا�ضيع التي غطتها م�شاريع
طالب البوليتكنك �أي�ضا ً الزراعة يف دول جمل�س
التعاون ،و�سبل دعم اال�ستثمار يف �صناعة
الزراعة ،وحتليالً للزراعة با�ستخدام املن�ش�آت
املائية والأمن الغذائي يف مملكة البحرين.

ا�ستقبل رئي�س جمل�س ادارة �صحيفة «الأيام» جنيب يعقوب احلمر يف مكتبه مبقر
ال�صحيفة ام�س م�ؤلف كتاب «ح�صاد ال�سنني» الكاتب حميي الدين بهلول.
وا�شاد احلمر بدور امل�ؤلف يف ن�شر املعرفة حول املكنونات التاريخية التي تزخر بها
اململكة وتعريف املواطنني بال�شخ�صيات التي لها ب�صمات يف تطور ونه�ضة البحرين يف
كافة املجاالت والأماكن التي حتكي مراحل من تاريخ البحرين.
من جهته �شكر الكاتب حميي الدين بهلول ،رئي�س جمل�س ادارة «الأيام» على م�ساندتها
امل�ستمرة للكتاب وامل�ؤلفني ،م�شيدا ً بالدور الثقايف املتميز الذي تلعبه «الأيام» لتنظيمها
معر�ض الكتاب ال�سنوي.

بتلكو تقيم معر�ضها ال�سنوي الثالث لل�سيارات

املعر�ض يوفر جواً من املتعة لع�شاق ريا�ضة ال�سيارات
يقام معر�ض بتلكو ال�سنوي الثالث
لل�سيارات ،الذي ينظمه فريق ال�شباب للت�سويق
بال�شركة ،يف  22مار�س مبقر بتلكو الرئي�سي
يف الهملة من ال�ساعة التا�سعة �صباحا حتى
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.
ً
و�سي�أخذ معر�ض  2014طابعا جديدًا
لي�شمل العديد من الأن�شطة التي ت�ستهدف
ع�شاق ال�سيارات والدراجات النارية باال�ضافة
اىل العائالت واحل�ضور .وت�شمل هذه الأن�شطة
معر�ضا لل�سيارات «يتبعه توزيع جوائز لأف�ضل
� 3سيارات من كل فئة» ،معر�ضا للدراجات
النارية «يتبعه توزيع جوائز لأف�ضل ثالث
دراجات نارية من كل فئة»� ،أجنحة عر�ض
«للتجار ب�شكل خا�ص» ،عر�ضا مو�سيقيا ،حمل
بتلكو التجاري املتنقل «للرتويج ملنتجات
وخدمات بتلكو وبيعها» ،بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة
ترفيهية للأطفال و�أطعمة وم�شروبات.
وت�شمل فئات ال�سيارات التي �ست�شارك
يف املعر�ض ما يلي :ال�سيارات الريا�ضية

احمد اجلناحي
الكال�سيكية� ،سيارات ال�صالون الكال�سيكية،
�سيارات الدفع الرباعي الكال�سيكية� ،سيارات
الدفع الرباعي وال�شاحنات� .أما فئات
الدراجات النارية فت�ضم التايل :التكتك،
الريا�ضيةMetric، Touring، trike، HD ،

الكال�سيكيةVrod HD ،HD Sporster،
 ،HD Dyna ،HD Fatbobوالدراجات
النارية املعدلة.
وبهذه املنا�سبة ،قال مدير عام العالقات
ال�صحافية مبجموعة بتلكو �أحمد اجلناحي
«مرة �أخرى ،ندعو اجلميع لزيارة �أف�ضل
معر�ض �سيارات يف املنطقة جمانا واال�ستمتاع
بيوم ملئه املرح واملتعة يف مكان عائلي
بامتياز .كما ميكنكم تبادل خرباتكم مع �أفراد
عائالتكم و�أ�صدقائكم عرب ت�صوير ما يروق
لكم من ال�سيارات الدراجات النارية و�إر�سالها
لهم».
و�أ�ضاف «بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافة معر�ض
بتلكو ال�سنوي لل�سيارات ،ال بد من الإ�شارة �إىل
�أن بتلكو هي �إحدى اجلهات الراعية الرئي�سية
حللبة البحرين الدولية .يعترب هذا املعر�ض
واحدا �ضمن �سل�سلة من املبادرات التي تتبناها
بتلكو بهدف الرتويج لريا�ضة ال�سيارات يف
اململكة».

بلدية املنطقة اجلنوبية توفر جهاز �سداد خلدمة زبائنها وموظفيها
من منطلق توفري �أف�ضل اخلدمات
ملراجعيها وموظفيها و�ضعت بلدية املنطقة
اجلنوبية جهاز �سداد يف مبناها الكائن يف
الرفاع ال�شرقي يف مركز خدمات املراجعني
«الكونرت» مما يلبي جميع احتياجات كل
زائر للبلدية من اخلدمات املختلفة.
ومن جهته قال مدير �إدارة املوارد
الب�شرية واملالية ح�سن عبد اهلل املناعي �أن
فكرة و�ضع جهاز �سداد للدفع الإلكرتوين
جاءت من منطلق احلر�ص على توفري

وت�سهيل اجناز اخلدمات للمراجعني
واملوظفني على حد �سواء يف �أ�سرع وقت ويف
مكان واحد ،من خالل توفريها لعدة خدمات
�أهمها دفع فواتري الكهرباء واملاء ومدفوعات
الهواتف واالنرتنت ل�شركات االت�صاالت
كبتلكو وزين وفيفا وميناتيليكوم وخدمة
الزكاة وخدمة حتويل الأموال �سوف
ت�ستحدث قريبا ،حيث �أن هذه اخلدمات
متاحة �سبعة �أيام يف الأ�سبوع وملدة 24
�ساعة.

املرخ اخلريية تزور مركز ال�سناب�س مل�صادر املعرفة
ا�ست�ضاف مركز ال�سناب�س مل�صادر املعرفة �أطفال املرخ اخلريية امل�شاركني يف دورات
عطلة الربيع ،حيث تعرف الطلبة على �أق�سام املركز املختلفة و�شارك بالزيارة �أطفال املرحلة
االبتدائية واجلدير بالذكر �أن املركز يتكون من ق�سم للجرائد واملجالت ،وق�سم الدوريات
واملراجع ،ومكتبة الأطفال وقاعة القراءة ،وق�سم الكتب ومكتبة الإنرتنت ،باال�ضافة اىل ان
املركز ي�ضم � 7آالف كتاب من خمتلف جماالت العلوم واملعرفة.
ومن �أهم �أهداف املكتبة ت�شجيع جميع �شرائح املجتمع مبختلف الفئات العمرية على
القراءة والبحث والإطالع ،كما ويقدم خدمة �إعارة الكتب .

م�سابقة جنيد للعطور حت�صد تفاعالً مبئة �ألف م�شرتك

الغرفة تقيم احتفاالً تكرميياً ملجموعة من موظفيها املتقاعدين عن العمل

ح�صدت م�سابقة جنيد للعطور على �صفحتيها يف
الفي�سبوك واالن�ستغرام تفاعالً وا�سعا ً و�صل �إىل مائة
�ألف �شخ�ص �صوتوا على �صورهم املف�ضلة امل�شاركة يف
امل�سابقة .و�ضمت امل�سابقة  54م�شاركا ً قاموا بالتقاط
�صورة لعطورهم املف�ضلة من جنيد للعطور .ومن
جانبه� ،أ�شاد فهد جنيد مب�ستوى التفاعل الكبري الذي
حظيت به امل�سابقة ،م�شريا ً �إىل �أن ال�شركة بادرت يف
تنظيم هذه امل�سابقة كخطوة ملد ج�سور التوا�صل مع
زبائننا الكرام ،والت�شجيع على موهبة الت�صوير وذلك
لأنها �أحد الفنون اجلميلة.
يذكر �أن ال�شركة قد خ�ص�صت ثالث جوائز للفائزين
لأ�صحاب املراكز الأوىل حيث �ستمنح اجلائزة االوىل
لل�صورة التي حتظى ب�أكرب عدد �إعجاب «»Like
و�سيح�صل �صاحب املركز الأول جائزة نقدية قدرها « 200دينار بحريني وكوبون
م�شرتيات بقيمة  20دينارا» بينما �سيمنح �صاحب املركز الثاين على جائزة نقدية قدرها
 100دينار بحريني وكوبون م�شرتيات بقيمة  20دينارا» و�أما �صاحب املركز الثالث
ف�سيح�صل على جائزة نقدية قدرها « 50دينارا ً بحرينيا ً وكوبون م�شرتيات بقيمة 20
دينارا».

