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هيفاء ح�سني ت�ساهم يف �أجواء العطاء
و«�إ�سعاد الآخرين» يف «�سيتي �سنرت البحرين»

ال�شيخ خليفة بن را�شد �آل خليفة يحتفل بتخرجه من كلية البحرين اجلامعية
قامت الفنانة هيفاء ح�سني بت�شجيع
اجلمهور على تقا�سم امل�شاعر مع املجتمعات
الأقل حظا ً والعمل على دعمهم والإح�سان
�إليهم ،وحر�صت الفنانة يف هذا ال�صدد على
التربع �شخ�صيا ً كجزء من حملة «�ساهم
يف �إ�سعاد الآخرين خالل ال�شهر املبارك»
احلملة اخلريية ال�سنوية التي تنظمها
جمموعة ماجد الفطيم .وباعتبارها ال�سفرية
الر�سمية للحملة يف �سيتي �سنرت البحرين،
تعمل الفنانة هيفاء على اال�ستفادة من
�شهرتها ومكانتها االجتماعية للت�أكيد
على �أهمية العمل اخلريي وهذه املبادرة
الإن�سانية التي تهدف �إىل جمع امل�ستلزمات
واملواد ال�ضرورية من املالب�س ،والأغذية

احتفل ال�شيخ خليفة بن
را�شد �آل خليفة بحفل تخرجه
من كلية البحرين اجلامعية.
وتلقى التهاين والتربيكات
بهذه املنا�سبة من قبل الأه��ل
والأ���ص��دق��اء ،متمنني له دوام
التقدم والنجاح .ال��ف مربوك
وعقبال الدكتوراة.

غري القابلة للتلف ،والكتب والنظارات
والتربع بها للفقراء واملحتاجني يف اململكة.
وتنظم احلملة اخلريية «�ساهم يف
�إ�سعاد الآخرين خالل ال�شهر املبارك»
لل�سنة اخلام�سة على التوايل يف احلرين
�سيتي �سنرت ،وحتظى احلملة بدعم من قبل
مراكز الت�سوق الـ  13التابعة ملجموعة
ماجد الفطيم يف كل من الإمارات العربية
املتحدة وم�صر ،ولبنان ،و�سلطنة عمان،
والبحرين.
و�سيتم �إي�صال كافة التربعات جلمعية
الفجر اجلديد ،امل�ؤ�س�سة اخلريية البحرينية
غري الربحية التي تهدف �إىل مد يد العون
للمعوزين واملحتاجني يف البحرين.

�شركة ال�سيارات الأوروبية حتتفل ب�شهر رم�ضان املبارك مع الأ�صدقاء الإعالميني
�أقامت �شركة ال�سيارات الأوروبية ،الوكيل احل�صري
ل�سيارات جاكوار الند روفر يف مملكة البحرين ،غبقة
للإعالميني و ال�صحافة يف البحرين ،تقديرا ً منها
للدعم امل�ستمر واجلهود املت�ضافرة التي �ساهمت يف
حتقيق املزيد من النجاح والإجنازات ل�شركة ال�سيارات
الأوروبية جاكوار الندروفر يف مملكة البحرين.
وقد رحب زايد الزياين ،الع�ضو املنتدب ل�شركة
ال�����س��ي��ارات الأوروب���ي���ة ج��اك��وار الن��در روف��ر يف
ال��ب��ح��ري��ن م���ع �أع�������ض���اء ف���ري���ق الإدارة،
ب��الإع�لام��ي�ين وت��ب��ادل��وا ال��ت��ه��اين ب��ح��ل��ول �شهر
رم�ضان الف�ضيل.
ويف هذه املنا�سبة �صرح زايد الزياين قائالً�« :إن
�شهر رم�ضان املبارك هو الفر�صة املثالية لكي نعرب
عن جزيل �شكرنا ملمثلي ال�صحافة والإع�لام لدعمهم
امل�ستمرو�إهتمامهم الدائم ب�أخبار �شركة ال�سيارات
الأوروبية جاكوار الند روفر .ف�إنه الوقت الأمثل خالل
العام الذي يتيح لنا فر�صة التعبري عن �إمتناننا جتاههم
و توطيد �أوا�صر التعاون بيننا خا�صة و�أنهم �أ�صبحوا
من �شركائنا املهمني».

عائلة املناعي حتتفل بتخريج ابنهم «م�شعل» من مدر�سة ابن خلدون

امل�صمـمـة فاطمــة �أكــربي
تفتتح ق�سم ًا مبعر�ض جالرييا اليوم
ت�شارك اليوم امل�صممة فاطمة
اكربي يف معر�ض جالرييا بفندق
اخلليج «قاعة امل�ؤمترات» وي�ستمر
ليوم غد املوافق  5يوليو ،وي�ضم
ق�سمها جمموعة من املالب�س الراقية
حتت عنوان «»Sassy couture
وهي جمموعة من املالب�س الراقية
والأنيقة مت ت�صنيعها يف تركيا
وايطاليا وامريكا وهي خم�ص�صة
للفتاة الع�صرية ،علما ً ان املعر�ض
يفتتح من ال�ساعة  7حتى � 1صباحاً.

عائلة الع�سكر وال�سعيد يحتفلون بتخرج «جنمة»

عائلة حممد بوجريي حتتفل بتخرج «�شيخة»

«درة» تهدي تفوقها للوالدين

احتفلت عائلت حممد بوجريي بتفوق ابنتهم الغالية «�شيخة حممد علي بوجريي»
حل�صولها على تقدير امتياز وذلك حل�صولها على جمموع ،٪90.9وتهدي جناها اىل افراد
عائلتها ومن لهم الف�ضل يف تفوقي واطمح �إىل امل�سار العلمي النهج نهج عمتي الغالية
الدكتورة �شيماء .الف مربوك وعقبال الدكتوراء.

ح�صلت الطالبة درة علي م�يرزا على درجة
التفوق بتقدير ممتاز يف ال�شهادة الإعدادية من مدر�سة
حليمة ال�سعدية الإعدادية للبنات .وتهدي هذا التفوق
�إىل الوالدين وخواتها على املجهود الكبري الذي بدلوه
�أثناء فرتة االمتحانات لتحقيق هذا الإجناز امل�شرف.
و�إىل الهيئة التعليمية والإدارية يف املدر�سة على
جهودهم طيلة العام الدرا�سي.

احتفلت عائلتا الع�سكر وال�سعيد بتفوق ابنتهم الغالية «جنمة يا�سر الع�سكر»
حل�صولها على تقدير ممتاز وكذلك ح�صولها على الدبلوما االمريكية ،وقد متنى لها جميع
االهل واال�صدقاء املزيد من التفوق والنجاح وحياة جامعية موفقة.

