
فعـاليـات 30 Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com 
باإ�شراف: عبدعلي قربان

االثنني 18 شعبان 1435 - العدد 9198 
Monday 16th June 2014 - No. 9198

اجلامعــة امللكّيـة للبنــات  تخّرج فوجهــا ال�ســاد�س
�أنابت �ساحبة �ل�سمو �مللكي �لأمرية �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة قرينة 

عاهل �لبالد �ملفدى و رئي�سة �ملجل�س �لأعلى للمر�أة، �لدكتورة �ل�سيخة  مرمي 

حفل  حل�سور  للمر�أة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�سة  نائبة  خليفة   �آل  ح�سن  بنت 

تخّرج �جلامعة �مللكية للبنات للدفعة �ل�ساد�سة  يف مركز �ملوؤمتر�ت بفندق 

�خلليج. وقد خرجت �جلامعة �مللكية للبنات )132( طالبة للعام �لأكادميي 

�لبكالوريو�س على نحو 79  بر�مج  �أكملن متطلبات  2014/2013  ممن 

تكنولوجيا  كلّية  من  طالبات  و�ملالّية،8   �لإد�رية  �لعلوم  كلّية  من  طالبة 

�ملعلومات، و 27 طالبة من كلّية �لفنون و�لت�سميم. 

 وبد�أت �لإحتفالّية مبرور موكب �لطالبات �خلريجات و�لأ�ساتذة  وجمل�س 

حممد  مازن  �لربوفي�سور  للبنات  �مللكّية  �جلامعة  رئي�س  �ألقى  ثّم  �جلامعة 

علي جمعة كلمة خالل �حلفل رحب فيها بر�عية �حلفل  و�سيوف �جلامعة 

وهنئ  �خلريجات و ذويهن بهذ�  �ليوم  �ملبارك و�أ�ستعر�س يف كلمتة �أبرز 

ما حققتة �جلامعة من �إجناز�ت مميزة خالل �لعام �لأكادميي ب�سمنها �إحياء 

�ملنا�سبات �لوطنية و�لقومية و�إ�ست�سافة �ل�سخ�سيات �لبارزة و �إقامة ور�س 

�لعمل و�ملحا�سر�ت، وذكر �لربوفي�سور مازن حممد علي جمعة مدى �لتطور 

�لأكادميي لأع�ساء �لهيئة �لتدري�سية، و�أ�ساد يف كلمتة بامل�ستوى �لأكادميي 

�ملتميز �لتي حتظى به �خلريجات نتيجة حلر�س �جلامعة على توفري بيئة 

كفاءة وجودة  ي�سمن  �لذكي،  مبا  �جلامعي  �حلرم  متكاملة �سمن  تعليمية 

خمرجات �لتعلم مما ي�سهم يف رفد �سوق �لعمل بخريجات ذو�ت كفاءه عالية 

ينه�سن  مبجتمعاتهن.

بنك البحرين والكويت يكافئ الفائزين

 يف برنامج تكرمي املوظفني ل�سهر اأبريل

�أقام بنك �لبحرين و�لكويت، »يوم �لتكرمي« �ل�سهري لالإعالن عن �لفائزين باجلو�ئز 

�لذهبية و�لف�سية �سمن برنامج تكرمي �ملوظفني ل�سهر �أبريل 2014. 

ويقوم بنك �لبحرين و�لكويت، ب�سكل �سهري بتكرمي موظفيه �سمن فئات خمتلفة 

للجو�ئز �لتي تهدف �إىل تكرمي م�ستويات �أعلى من �لإجناز�ت. 

�لفائز  �لتنفيذي للبنك، بتكرمي  وبهذه �ملنا�سبة قام عبد�لكرمي بوجريي، �لرئي�س 

باجلائزة �لذهبية وهو �ســايف �ملنــاعي من د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية و�ل�سوؤون �لإد�رية، 

كما قام جمال هجر�س، �ملدير �لعام ملجموعة �خلدمات �مل�ساعدة بتكرمي عي�سى �سلطان 

�لعمليات  د�ئرة  من  �سيادي  و�سذى  �لإد�رية  و�ل�سوؤون  �لب�سرية  �ملو�رد  د�ئرة  من 

�لفائزين باجلائزة �لف�سية ملجموعة �خلدمات �مل�ساندة.

منتجع وحممية العرين 

يعر�س »حدائق VIVA التقليدية«
�فتتاح  من خالل  �لعرين  ملنتجع وحممية  رعايتها  عن  �لبحرين   VIVA �علنت 

»حديقة VIVA  �لتقليدية« و�لتي ت�ستمل على ركن للخ�سر�و�ت و�لفو�كه �لبحرينية، 

ومزرعة للحيو�نات �لليفة وبئر تقليدي للماء، بالإ�سافة �ىل ملعب لالأطفال، وقف�س 

زجاجي للطيور، ونظام ري تقليدي، وملعب لل�سقور. 

وقد مت �فتتاح �حلديقة بح�سور �لربوفي�سور �لدكتور ��سماعيل �ملدين �ملدير �لعام 

�ل�سوؤون  قطاع  رئي�س  �خلليفة،  زياد  و�ل�سيخ  �لربية  و�حلياة  �لبيئة  حماية  لإد�رة 

يف  �لجتماعية  �مل�سوؤولية  مديرة  جناحي  وليلى  �خلا�سة،  و�خلدمات  �حلكومية 

.VIVA

برنامج متكامل للمجل�س الأعلى للمراأة لدعم البحرينية اإعالمياً 

مع  بالتعاون  للمر�أة،  �لأعلى  �ملجل�س  �أقام 

موؤ�س�سة »ميا�سم« �لإعالمية و�سمن برنامج �لتمكني 

�ل�سيا�سي، �للقاء �لثالث لربنامج »�لدعم �لإعالمي« 

لالنتخابات  حمتمالت  ملر�سحات  ينظمه  �لذي 

�لنيابية و�لبلدية �لقادمة.

�لدكتورة مي  لـ »ميا�سم«  �لعام  �ملدير  و�أكدت 

�لعتيبي �ن تفاعل منت�سبات �لربنامج مع �ملحتوى 

»�لدعم  لربنامج  و�لعملي  �لنظري  �لتدريبي 

�لإعالمي« دليل �إ�سر�رهن على �إثبات جد�رة �ملر�أة 

�ملجل�س  يف  ناخبيها  م�سالح  بتمثيل  �لبحرينية 

�لنيابي و�ملجال�س �لبلدية.

وقالت د. �لعتيبي يف ت�سريح لها خالل �للقاء 

»مل�ست تفاعالً كبري�ً من �مل�ساركات وحر�ساً �سديد�ً 

من قبلهن على �ل�ستفادة من كل معلومة تطرح وكل 

�أد�ئهن  لتطوير  �للقاء  خالل  تطرح  تدريبية  فقرة 

خالل حمالتهن �لنتخابية«، موؤكدة �ن �مل�ساركات 

يف �لربنامج يتمتعن باحلما�س و�لتعاون �لالفت يف 

�ل�ستفادة من مفرد�ت هذ� �لربنامج �لمر �لذي من 

�ساأنه �ن ي�ساهم يف تطوير �د�ئهن �لعملي وي�سجع 

�لقائمني على �لربنامج من �جل بذل �ملزيد من �جلد 

لتحقيق �لهد�ف �ملن�سودة. و�أ�سافت »جميعنا يعلم 

مدى قوة وتناف�سية �حلمالت �لنتخابية للمر�سحني، 

وهو ما يدعو منت�سبات �لربنامج �إىل �سقل خرب�تهن 

ومهار�تهن على جميع �لأ�سعدة.

بنكك البحرين الإ�سالمي يكرم الفائزين يف  »جتوري«

�أقام بنك �لبحرين �لإ�سالمي موؤخًر� �حتفالية خا�سة كّرم من خاللها عدد�ً من �لفائزين 

�لكربى  جتوري  ح�ساب  بجائزة  �لفائز  �سمنهم  ومن  �لإ�سالمي  جتوري  ح�ساب  بجو�ئز 

�لأوىل لعام 2014 �لبالغة 100000$ عبد�حلميد حممد �ل�سقعبي، كما كرم �لبنك �لفائز 

�أحمد  �لعامل 2014 مبارك  كاأ�س  �ل�ساملة حل�سور ن�سف نهائي بطولة  �لرحلة  بجائزة 

�حلجي. 

ح�سر �حلفل عدد من مدر�ء �لبنك ومنت�سبيه، يرت�أ�سهم عبد�لرحمن حممد تركي مدير 

عام �خلدمات �مل�سرفية لالأفر�د و�لذي قام بت�سليم �جلو�ئز للفائزين.

وبهذه �ملنا�سبة، �سرح عبد�لرحمن حممد تركي مدير عام �خلدمات �مل�سرفية لالأفر�د 

باجلائزة  للفائز  �لقلبية  تهانينا  نقدم  �لبنك  منت�سبي  جميع  عن  ونيابة  قائالً:»باإ�سمي 

�لنقدية �لكربى �لأوىل لعام 2014 �لبالغة 100000$، وللفائز بجائزة �لرحلة �ل�ساملة 

حل�سور ن�سف نهائي بطولة كاأ�س �لعامل 2014 يف �لرب�زيل، وجميع �لفائزين و�لفائز�ت 

يف �سهر �أبريل 2014، متمنني لهم �لتوفيق و�لفوز مرة �أخرى يف �سحوباتنا �لقادمة«. 

�ل�سقعبي  عبد�حلميد حممد  �لـ $100،000  بجائزة  �لفائز  �سرح  �أخرى،  من جهة 

قائالً: »�سعدت كثري�ً بفوزي باجلائزة �لكربى �لأوىل لعام 2014، حيث كان هذ� طموحي 

منذ �أن ��سرتكت يف ح�ساب جتوري، وقد تعرفت على ح�ساب جتوري عن طريق �لأن�سطة 

و�حلمالت �لت�سويقية للبنك وعن طريق �لأهل و�لأ�سدقاء �مل�ساركني يف ح�ساب جتوري 

�حل�ساب  يف  �أخرى  مرًة  �جلائزة  مبلغ  ��ستثمار  �أود  �جلائزة  بهذه  فوزي  وبعد  م�سبًقا، 

لزيادة فر�سي للربح يف �ل�سحوبات �لقادمة«.

Windows Phone الذكية املدعومة بنظام Lumia اإطالق هواتف

�إقليمي عقد  موؤمتر  مايكرو�سوفت خالل  �أجهزة  �أعلنت   

 Windows بنظام  تعمل  �لتي   Lumia �أجهزة  �أن  دبي  يف 

�ل�سرق  منطقة  يف  �لآن  متوفرة  �أ�سبحت   8.1  Phone
�لأو�سط و�ل�سرق �لأدنى و�سمال �أفريقيا. 

وبهذه �ملنا�سبة، قال �رتو نوميال، �لنائب �لأول لرئي�س 

�لأو�سط  و�ل�سرق  �لهند  يف  مايكرو�سوفت  �أجهزة  �سركة 

يف  �لذكية   Lumia هو�تف  على  �لإقبال  »يزد�د  و�أفريقيا: 

�أرجاء �ملنطقة. يرتكز �لف�سل �جلديد يف حكاية Lumia على 

جناح Lumia 520 من فئة �لهو�تف �لذكية ذ�ت �لأ�سعار 

�لقريبة �إىل �ملتناول، كما �أّنه يحمل معه باقة من �لإبد�عات 

�لأعلى.  �مل�ستوى  �لتي عادًة ما تتو�جد يف هو�تف  �جلديدة 

ويوفر �جلمع ما بني مز�يا هو�تف Lumia �لذكية وخدمات 

مايكرو�سوفت جتربة ر�ئعة للم�ستخدمني  كما يف ذلك رجال 

�لأعمال«.

يز�ل  ل   »8.1  Windows Phone« نظام  وبف�سل   

ي�ستطيعون  �سا�سة  على  �حل�سول  �مل�ستخدمني  باإمكان 

 Live Tiles ت�سكيلها ح�سب ما يرونه منا�سباً، مع و�جهة 

تتيح لهم �لتحديث ب�سرعة كبرية.

�سركة الزياين لل�سيارات 

تكـــــرم اثنني مــــن موظفيهــا
حممد  �لد�ري  �مل�ساعد  �ل�سهر  موظفي  بتكرمي  لل�سيار�ت،  �لزياين  �سركة  قامت 

عبا�س �ملقهوي و�ل�سكرترية �لتنفيذية �سونال دوهند. وقام �لع�سو �ملنتدب لل�سركة 

ماجد �لزياين بتكرميهما ومنحهما �سهادة تقديرية يف حفل �قامته �ل�سركة.

لل�سيار�ت على  �لزياين  �لزياين »نحر�س يف �سركة  �ل�سياق، قال ماجد  ويف هذ� 

تقدير  باأهمية  �ل�سركة  من  �مياناً  ياأتي  و�لذي  و�ملثابرين  �ملتميزين  موظفينا  تكرمي 

كما  �ل�سركة«،  وتطوير  رقي  يف  د�ئماً  ي�ساهمون  �لذين  �ملخل�سني  �لعاملني  وتكرمي 

�ملكرم. ومن جانبه قدم حممد  �ملتميز للموظف  �لأد�ء  �لوقت ذ�ته مب�ستوى  �أ�ساد يف 

هذه  على  لل�سيار�ت  �لزياين  ل�سركة  و�متنانهما  �سكرهما  دوهند  و�سونالد  �ملقهوي 

�للفتة �لكرمية.


