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مبنا�سبة يوم ال�صحافة العاملي

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

ت�صوير  -حم�سن رحمة

«جتمع فريج الفا�ضل» لت�صفية النفو�س وا�سا�س اللحمة الوطنية
ليلى احلدي:
قالت ع�ضو جلنة االعداد مللتقى
التجمع الن�سائي لفريج الفا�ضل
حياة امل��ه��زع ان االه���داف كثرية
للتجمع منها جتديد خاليا احلياة
لهذا املجتمع اال�صيل ملا لهذا الفريج
من خ�صو�صية خا�صة يف التجمعات
الن�سائية يف تقارب اال�سر التي �سكنت
هذا الفريج ثم انتقلت بفعل التطور
العمراين اىل مناطق جديدة اخرى يف
مملكة البحرين.
جاء ذلك خالل «امللتقى الن�سائي
الثالث الهايل فريج الفا�ضل» �صباح
ام�س بح�ضور جلنة االع��داد واكرث
من � 500سيدة من فريج الفا�ضل
بقاعة اوال بفندق اخلليج وعدد من
املدعوين واملهتمني بال�شان الن�سائي
وال�صحافة املحلية.
وا�ضافت املهزع ان جلنة االعداد
تتكون من االع�ضاء وداد الفا�ضل
وحياة املهزع ومها الزامل وفاتن
الق�صري والدكتورة عفاف احلمر
ودالل ال�شروقي وجنمة مراد وفوزية
زب��اري ،معربة عن املها ان يكون
هناك توا�صل م�ستمر وان يحذو
الفرجان االخ��رى ملثل هذا التجمع
املهم.
فيما طالبت ع�ضو جلنة االعداد
جنمة مراد ان يكون هناك جمل�س
ن�سائي ي�ضم جميع الن�ساء وانهن
من خالل جلنة االعداد االهلية بعيدا
عن الر�سميات م�ؤكدة ان كثريا من
العائالت ال�سعودية يحر�صون على
ح�ضور التجمع الن�سائي لفريج
الفا�ضل النهم عا�شوا يف هذا الفريج
اال�صيل.

تلقت «الأيام» باقة ورد من د.
�صالح بن علي عبدالرحمن وزير
�ش�ؤون حقوق الإن�سان م�صحوبة
بربقية تهنئة جاء فيها« :ي�سرين
�أن �أتقدم �إليكم ب�إ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات مبنا�سبة اليوم العاملي
حلرية ال�صحافة معربني عن بالغ
تقديرنا واعتزازنا بالدور املميز
لل�صحيفة يف م�سريتها الإعالمية
مبواكبتها
وامل�شرفة
املرموقة
للتحوالت الدميقراطية مبملكة
البحرين ،وامل�ؤكدة على دعم حرية
ال�صحافة التي حتققت يف العهد
الزاهر للم�شروع الإ�صالحي حل�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه».
متمنيا ً ل�صحيفة «الأيام» مزيدا ً من
التوفيق والنجاح وامل�ضي يف م�سريتها
الإعالمية بكل مهنية واحرتافية
لتنوير كلمة احلق و�إعالئها يف ظل
العهد الإ�صالحي والدميقراطي جلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل
البالد املفدى وحكومته الر�شيدة.
كما بعث د .حممد �إبراهيم
الع�سريي باقة ورد «للأيام» م�صحوبة
بربقية �شكر جاء فيها“ :يطيب يل
بداية ان اتوجه اليكم بجزيل ال�شكر
والتقدير على جهودكم امل�ستمرة

د .حممد الع�سريي

د� .صالح علي

يف خدمة مملكتنا الغالية البحرين
و�شعبها الويف ،وي�سرين بالأ�صالة
عن نف�سي وبالنيابة عن كافة منت�سبي
كلية البحرين التقنية «بوليتكنك

البحرين» ،التقدم لكم ول�صحيفتكم
الغراء بخال�ص ال�شكر واالمتنان على
التغطية املتميزة الذي نفذمتوها حلفل
التخرج الأول لطلبة البوليتكنك.

ت�صوير  -نور حممد

«�سيتيزن» توا�صل حتديث منافذها للتجزئة يف البحرين
من جانبها قالت دالل ال�شروقي
انه ويف هذا التمجع الن�سائي ابتعدنا
عن الر�سمية النهن اجتمعن على
ب�ساطتهن ومن جميع الطوائف وان
فريج الفا�ضل تخرجت منه الن�ساء
املتعلمات واملثقفات واالن هن
�صاحبات مراكز.
فيما قالت ع�ضو اللجنة املنظمة
مها الزامل ان هذا التجمع هو لت�صفية
النفو�س والتقريب بني الن�ساء يف كل

مناطق البحرين وان هذ التجمع هو
ا�سا�س اللحمة الوطنية التي ين�شدها
هذا التجمع.
فيما طالبت ع�ضو اللجنة
املنظمة وداد الفا�ضل ارجاع الرتكبية
ال�سكانية وارج���اع االه���ايل اىل
فرجانهم القدمية وان تكون هناك
نية �صادقة الن�شاء م�شاريع ا�سكانية
واعادة املباين القدمية خا�صة وان
هناك عددا من البيوت االيلة لل�سقوط.

احلديقة املائية «واهووو!» تتيح
�أجمل �أجواء املرح واجلوائز املميزة

مع ارتفاع درجات احلرارة هذه الأيام،
ت�ستقبل «واهووو!»� ،أول حديقة مائية
داخلية/خارجية م�ضبوطة حراريا ً بال�شرق
الأو�سط وال ُو ْجهَة الرتفيهية العائلية
املف�ضلة مبملكة البحرين ،مو�سم ال�صيف
مبهرجان حافل بالت�شويق .فخالل الفرتة
من  11مايو �إىل  13يوليو� ،ستت�ضاعف
متعة زوار «واهووو!» بالإعالن عن فر�صة
الفوز بجوائز مذهلة.
فمقابل كل �إنفاق بقيمة  20دينارا ً

بحرينيا ً �سيح�صل زوار «واهووو!» على
كوبون واحد لال�شرتاك بال�سحب على
ق�سائم ت�سوق من «�سيتي �سنرت البحرين»
بقيمة  2000دينار بحريني� ،إىل جانب
�إقامة فندقية جمانية ،وق�سائم مطاعم،
وع�ضوية �سنوية يف «واهووو!» وغريها
الكثري .و�سيح�صل الفائزون باحلملة
الرتويجية على جوائزهم يف � 14أغ�سط�س
لال�ستمتاع بعامل «واهووو!» يف �أيام
ال�صيف احلارة واجلوائز القيمة الأخرى.

يف �إطار ا�سرتاتيجيتها يف ال�شرق
الأو���س��ط توا�صل �شركة �سيتيزن
اليابانية لل�ساعات حتديث وتو�سيع
منافذها للتجزئة يف البحرين بال�شكل
الذي يروق للقطاع الأو�سط والفاخر
يف �سوق ال�ساعات.
ويف كلمته �أثناء افتتاح منفذ
�سيتيزن اجل��دي��د داخ���ل متاجر
"يعقوبي" ،باب البحرين� ،أو�ضح
"تكاهريو ميازاكي" ،املدير العام
ل�شركة �سيتيزن لل�ساعات يف ال�شرق
الأو���س��ط ،قائال" :توا�صل عالمتنا
التح�سني والإبداع يف فل�سفتها .متتد

فرتة عملنا يف �صناعة ال�ساعات ملا
يقرب من  85عاما ،وال ن�ستخدم كلمة
"منذ" قط لأننا ن�ؤمن بالتطوير امل�ستمر
لي�س يف منتجاتنا فح�سب و�إمنا يف
كل نقاط ومواقع التوا�صل مع العميل.
وتعد منافذ التجزئة واحدة من �أهم
نقاط التوا�صل مع العمالء ولذلك
نحر�ص دائما على تعزيز جتربة عالمة
�سيتيزن يف منافذنا للبيع عرب مبادرات
مثل املحل داخ��ل املحل واملتاجر
احل�صرية حيث ميكنك �أن تتعرف حقا
على عامل �سيتيزن.
هذا هو ثاين "حمل داخ��ل حمل"

ل�سيتيزن منذ االنطالق الناجح ملتجر
"يعقوبي" يف ال�سيف م��ول العام
املا�ضي ،كما تنوي �سيتيزن افتتاح
متجرين �آخرين بنهاية .2014
تتوافق ه��ذه املتاجر مع �أعلى
املعايري العاملية اخلا�صة بالتجزئة
با�ستخدام مواد متطورة مثل الزجاج
لر�سم �صورة العالمة امل�ستقبلية .وقد
مت عمل العر�ض مبا ي�ضمن توفري
جتربة اطالع �أف�ضل للمت�سوق .و�سوف
يوفر مفهوم "حمل داخل حمل" من
�سيتيزن للعميل جتربة متميزة تتجاوز
جمرد االطالع وال�شراء.

فريق  Future Torchمن جامعة AMAيفوز بك�أ�س النخيل
�أعلنت جلنة م�سابقة “ك�أ�س التخيل
 ”2014يف البحرين فريق Future Torch
من جامعة  AMAالعاملية فائ ًزا بلقب
اجلولة الوطنية للمملكة .و�سيم ّثل Future
� Torchضمن فئة “املواطنة العاملية” وفريق
 Butterflyالفائز باملركز الأول يف فئة
“الإبتكار” ،مملكة البحرين يف نهائيات العامل
العربي والتي تنظم يف الدوحة ،قطر بداية
�شهر يونيو.
ومت اختيار الفائزين من �ضمن  5فرق
مت�أهلة قدمت م�شاريعها �أمام جلنة حتكيم
من خرباء يف القطاع ،و ُت ّوج الفريقان الفائزان
خالل حفل تكرميي �أقيم يوم الأحد � 27أبريل
 2014بح�ضور ممثلني عن ال�شركاء وجمموعة
من الطالب وكبار ال�شخ�صيات والإعالميني.
وح�صل فريق  Future Torchمن جامعة
 AMA Internationalباملركز الأول عن فئة
“املواطنة العاملية” ،ويت�ألف الفريق من حممد
بابيلي ،دميا د ّراج وحممد حممود .ويهدف
م�شروعهم  JACKIحلل امل�شاكل اليومية التي
يعاين منها املكفوفون ،وتت�صل هذه الباقة من
التطبيقات بهواتف  Windowsواحلو�سبة
ال�سحابية مل�ساعدة ذوي الإعاقة الب�صرية يف
�إمتام مهامهم اليومية وتقلي�ص التحديات التي
تواجههم.

وتعليقا على الفوز ،قال �أع�ضاء فريق
« Future Torchنحن م�سرورون جدا لأننا
�شاركنا يف م�سابقة ك�أ�س التخيل ونحن
فخورون بالفور بلقب البحرين عن فئة
املواطنة العاملية» .وعبرّ الفريق عن فخرهم
بتقدمي تطبيق من �ش�أنه �أن ي�ساهم بحل
م�شكلة ما وقالوا «�إن تطوير تطبيق يهدف �إىل
م�ساعدة املجتمع يف تخطي م�شكلة معينة �إمنا
هو فخر لنا وحلم ما كان ليتحقق لوال م�سابقة
ك�أ�س التخيل البحرين» .وتقدم �أع�ضاء الفريق
بال�شكر ملايكرو�سوفت و�شركائها املحليني على

دعمهم خالل امل�سابقة والتدريب والتوجيه
اللذي قدموه للمت�سابقني خالل الأ�شهر املا�ضية.
«نتمى �أن نفوز بنهائيات العامل العربي يف
الدوحة و�أن نرفع ا�سم البحرين عاليا».
وعن فئة «الإبتكار» فاز فريق Butterfly
من جامعة البحرين ،وامل�ؤلف من �آالء حممد
عبدالرحيم ،مب�شروع Nail Polish Mixer
وهو تطبيق للهاتف اجلوال وللحا�سوب
م�صمم للتحكم الإلكرتوين بجهاز خلط طالء
الأظافر ،كما مي ّكن امل�ستخدمني من التوا�صل
وتبادل ال�صور واحلديث عن املو�ضة.

