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الع�سكر«  يا�سر  »جنمة  الغالية  ابنتهم  بتفوق  وال�سعيد  الع�سكر  عائلتا  احتفلت 

حل�سولها على تقدير ممتاز وكذلك ح�سولها على الدبلوما االمريكية، وقد متنى لها جميع 

االهل واال�سدقاء املزيد من التفوق والنجاح وحياة جامعية موفقة.

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

امل�سمـمـة فاطمــة اأكــربي 

تفتتح ق�سمًا مبعر�ض جالرييا اليوم

عائلة حممد بوجريي حتتفل بتخرج »�سيخة«   

الغالية »�سيخة حممد علي بوجريي«  ابنتهم  احتفلت عائلت حممد بوجريي بتفوق 

حل�سولها على تقدير امتياز وذلك حل�سولها على جمموع 90.9٪،وتهدي جناها اىل  افراد 

اإىل امل�سار العلمي النهج نهج عمتي الغالية  عائلتها ومن لهم الف�سل يف تفوقي واطمح 

الدكتورة �سيماء. الف مربوك وعقبال الدكتوراء.

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

ال�سيخ خليفة بن را�سد اآل خليفة يحتفل بتخرجه من كلية البحرين اجلامعية

بن  خليفة  ال�شيخ  احتفل 

تخرجه  بحفل  خليفة  اآل  را�شد 

من كلية البحرين اجلامعية. 

والتربيكات  التهاين  وتلقى 

الأه��ل  قبل  من  املنا�شبة  بهذه 

دوام  له  متمنني  والأ���ش��دق��اء، 

مربوك  ال��ف  والنجاح.  التقدم 

وعقبال الدكتوراة.

»درة« تهدي تفوقها للوالدين

درجة  على  مييريزا  علي  درة  الطالبة   ح�سلت 

التفوق بتقدير ممتاز يف ال�سهادة االإعدادية من مدر�سة 

حليمة ال�سعدية االإعدادية للبنات. وتهدي هذا التفوق 

اإىل الوالدين وخواتها على املجهود الكبري الذي بدلوه 

اأثناء فرتة االمتحانات لتحقيق هذا االإجناز امل�سرف.

واإىل الهيئة التعليمية واالإدارية يف املدر�سة على 

جهودهم طيلة العام الدرا�سي.

فاطمة  امل�سممة  اليوم  ت�سارك 

بفندق  جالرييا  معر�ض  يف  اكربي 

وي�ستمر  املوؤمترات«  »قاعة  اخلليج 

وي�سم  يوليو،   5 املوافق  غد  ليوم 

الراقية  ق�سمها جمموعة من املالب�ض 

 »Sassy couture« عنوان  حتت 

الراقية  املالب�ض  من  جمموعة  وهي 

تركيا  يف  ت�سنيعها  مت  واالأنيقة 

خم�س�سة  وهي  وامريكا  وايطاليا 

املعر�ض  ان  علماً  الع�سرية،  للفتاة 

يفتتح من ال�ساعة 7 حتى 1 �سباحاً.

�سركة ال�سيارات الأوروبية حتتفل ب�سهر رم�سان املبارك مع الأ�سدقاء الإعالميني

هيفاء ح�سني ت�ساهم يف اأجواء العطاء 

و»اإ�سعاد الآخرين« يف »�سيتي �سنرت البحرين«

بت�سجيع  ح�سني  هيفاء  الفنانة  قامت 

اجلمهور على تقا�سم امل�ساعر مع املجتمعات 

واالإح�سان  دعمهم  على  والعمل  االأقل حظاً 

اإليهم، وحر�ست الفنانة يف هذا ال�سدد على 

»�ساهم  حملة  من  كجزء  �سخ�سياً  التربع 

املبارك«  ال�سهر  خالل  االآخرين  اإ�سعاد  يف 

تنظمها  التي  ال�سنوية  اخلريية  احلملة 

جمموعة ماجد الفطيم. وباعتبارها ال�سفرية 

الر�سمية للحملة يف �سيتي �سنرت البحرين، 

من  اال�ستفادة  على  هيفاء  الفنانة  تعمل 

للتاأكيد  االجتماعية  ومكانتها  �سهرتها 

املبادرة  وهذه  اخلريي  العمل  اأهمية  على 

االإن�سانية التي تهدف اإىل جمع امل�ستلزمات 

واالأغذية  املالب�ض،  من  ال�سرورية  واملواد 

والنظارات  والكتب  للتلف،  القابلة  غري 

والتربع بها للفقراء واملحتاجني يف اململكة.

يف  »�ساهم  اخلريية  احلملة  وتنظم 

املبارك«  ال�سهر  خالل  االآخرين  اإ�سعاد 

احلرين  يف  التوايل  على  اخلام�سة  لل�سنة 

�سيتي �سنرت، وحتظى احلملة بدعم من قبل 

ملجموعة  التابعة   13 الي  الت�سوق  مراكز 

العربية  االإمارات  من  كل  يف  الفطيم  ماجد 

عمان،  و�سلطنة  ولبنان،  وم�سر،  املتحدة 

والبحرين. 

و�سيتم اإي�سال كافة التربعات جلمعية 

الفجر اجلديد، املوؤ�س�سة اخلريية البحرينية 

العون  يد  اإىل مد  التي تهدف  الربحية  غري 

للمعوزين واملحتاجني يف البحرين.

اأقامت �سركة ال�سيارات االأوروبية، الوكيل احل�سري 

غبقة   البحرين،  مملكة  يف  روفر  الند  جاكوار  ل�سيارات 

منها   تقديراً  البحرين،  يف  ال�سحافة   و  لالإعالميني 

يف   �ساهمت  التي  املت�سافرة  واجلهود  امل�ستمر  للدعم 

حتقيق املزيد من النجاح واالإجنازات ل�سركة ال�سيارات 

االأوروبية جاكوار الندروفر يف مملكة البحرين. 

ل�سركة  املنتدب  الع�سو  الزياين،  زايد  رحب  وقد 

اليي�ييسيييييارات االأوروبييييييية جيياكييوار النييدر روفيير يف 

االإدارة،  فيييرييييق  اأعييي�يييسييياء  ميييع  الييبييحييرييين 

�سهر بييحييلييول  الييتييهيياين  وتييبييادلييوا   بيياالإعييالميييييني 

 رم�سان الف�سيل.

»اإن  قائالً:  الزياين  زايد  �سرح  املنا�سبة  هذه  ويف 

نعرب  لكي  املثالية  الفر�سة  هو  املبارك  رم�سان  �سهر 

لدعمهم  واالإعييالم  ال�سحافة  ملمثلي  �سكرنا  جزيل  عن 

ال�سيارات  �سركة  باأخبار  الدائم  امل�ستمرواإهتمامهم 

االأمثل خالل  الوقت  فاإنه  االأوروبية جاكوار الند روفر. 

العام الذي يتيح لنا فر�سة التعبري عن اإمتناننا جتاههم 

و توطيد اأوا�سر التعاون  بيننا  خا�سة  واأنهم  اأ�سبحوا 

من �سركائنا  املهمني«.


