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صورة وخبر

�سيتي �سنرت يختتم فعالية »مفرتق اجلمال«

بالعرو�ض  الأ�سبوع  نهاية  �سنرت«  �سيتي  »البحرين  زوار  ا�ستمتع 

املميزة التي قدمها عدد من متاجر العناية باجلمال والب�سرة يف املركز 

ولغاية  مار�ض  من 27  توا�سلت  التي  اجلمال«  »ُمفرتق  فعالية  خالل 

الب�سرة،  باجلمال  للعناية  جمانية  جل�سات  وفرت  والتي  مار�ض،   30

وحيوية،  براقة  باإطاللة  حظني  الالتي  لل�سيدات  قيمة  وا�ست�سارات 

بالإ�سافة اإىل الفوز بجوائز قيِّمة. 

»بن هندي« تفتتح فرعًا لزبائنها يف الرفاع

هندي  بن  ل�سركة  والتابع  الزبائن  خلدمات  �سام�سوجن  مركز  قام 

له يف الرفاع وذلك كجزء من خطة  اإنفورماتك�ض باإفتتاح فرعاً جديداً 

ال�سركة للتو�سع يف �سبكة خدمات الزبائن، ويوجد هذا املرفق اجلديد 

بداخل مركز عناية خلدمات ال�سيارات يف الرفاع - اأحد فروع �سركة بن 

ال�سيل  وادي  يقع يف حمطة برتول  والذي  بال�سيارات،  للعناية  هندي 

بالقرب من م�ست�سفى قوة دفاع البحرين.

فعالية »العلم للجميع« باأوال الإعدادية

فعاليات  خمتلف  يف  الدمج  لطلبة  الفاعلة  للم�ساركة  تعزيًزا 

م�سابقة  للبنني  الإعدادية  اأوال  مبدر�سة  الطلبة  جمل�ض  نظم  املدر�سة، 

»العلم للجميع«، حيث ت�سابق طلبة الدمج بحما�ض وفاعلية، وذلك يف 

اأجواء تناف�سية �سريفة، هذا وقد مت تكرمي الفائزين بامل�سابقة يف الطابور 

ال�سباحي. �سرح بذلك رئي�ض اللجنة الإعالمية باملدر�سة الأ�ستاذ ح�سن 

الهدي.

انطلقت اأوىل فاعليات برنامج )�سنة اأوىل زواج( والذي ينظمه اإ�سالح 

ف�سل  حمد  لل�سيخ  تدريبية  بدورة  بالإ�سالح  بجمعية  الأ�سري  لالإر�ساد 

الأ�سرية  التنمية  ومدير  ال�سغرى  ال�سرعية  باملحكمة  القا�سي  الدو�سري 

اأوىل زواج(  اإجنازات اخلليج بعنوان )�سنة  العامة مبوؤ�س�سة  والعالقات 

وذلك يف ال�سابع من مار�ض احلايل بقاعة ال�سيخ عبدالرحمن اجلودر مبقر 

جمعية الإ�سالح باملحرق.

كما نظمت اجلمعية يف ثاين لقاءات برنامج )�سنة اأوىل زواج( والذي 

الدكتورة  اأبدعت  الإ�سالح،   بجمعية  الأ�سري  لالإر�ساد   اإ�سالح  نظمه 

اإلهام عطا اهلل يف تو�سيل اأ�سا�سيات بناء العالقة احلميمة ال�سحيحة بني 

الزوجني، والتي جعلها اهلل تعاىل فطرة خلق النا�ض عليها،والتي تبقى على 

اأ�سا�سها الأ�سرة ال�سليمة، حيث قدمت الدورة باأ�سلوب علمي جميل ي�ساعد 

الزوجني يف توثيق العالقة بينهما، ويحقق املودة والرحمة.

ياأتي  عندما  اجلميع  حياة  يغري  اجلديد  املولود  اجلمية،  نظمت  كما 

بداأت  هكذا  ال�سغالة(  وحتى  اجلدة،  الآخرين،  الأبناء  الأب،  )الأم،  للعامل 

ال�سيقة  الأطفال( حما�سرتها  الكوهجي )اخت�سا�سية طب  الدكتورة مرمي 

التي كانت بعنوان )كيف ت�ستقبل مولودك اجلديد( �سمن برنامج )�سنة 

اأوىل زواج(  الذي نظمه اإ�سالح لالإر�ساد الأ�سري  بجمعية الإ�سالح، بقاعة 

ال�سيخ عبدالرحمن اجلودر مبقر جمعية الإ�سالح باملحرق.

»الإ���������س��������اح« ت���ق���ي���م ع�������دة ف����ع����ال����ي����ات مم���ي���زة
ور�سة  العربي  اخلليج  جامعة  اأقامت 

عمل بعنوان »ال�ستعداد ملقابلة املراجعني 

حيث  امليدانية«  والزيارة  اخلارجيني 

للتقومي  الوطنية  الهيئة  من  خرباء  قدم 

العربية  باململكة  الأكادميي  والعتماد 

ال�سعودية عددا من الور�ض التي خ�س�ست 

والطالبية  والدارية  الكادميية  للهيئات 

كل على حدة، وذلك يف �سياق ا�ستعدادات 

على  للح�سول  العربي  اخلليج  جامعة 

املوؤ�س�سي.  العتماد 

طبارة  �سعيد  خالد  الدكتور  وقال 

جلنة  ورئي�ض  اجلامعة  رئي�ض  نائب 

تاأتي  يف  العمل   ور�ض  اإن  اجلودة  

من  املوؤ�س�سي  لالعتماد  ال�ستعداد  اإطار 

والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  قبل 

ال�سعودية،  العربية  باململكة  الأكادميي 

بهدف الوقوف على ال�ستعدادات النهائية 

الذين  اخلارجيني  املراجعني  ل�ستقبال 

مقابالت  املقبل  مايو  �سهر  يف  �سيجرون 

التقييم مع هيئات اجلامعة.

»اخلليج العربي« ت�ستعد لزيارة مراجعي العتماد امل�ؤ�س�سي

ال�سنوي  حفلها  بتنظيم  احلكمة  مدر�سة  قامت 

منى  الدكتورة  بح�سور  املدر�سة  مبنى  يف  الكبري 

الدولية  احلكمة  مدر�سة  موؤ�س�سة  الزياين  را�سد 

ورميا القي�سي مديرة التطوير واملناهج، ومهند خالد 

العاين املدير التنفيذي ملدر�سة احلكمة الدويل، ودون 

واأع�ساء  الأمور  اأولياء  وجميع  املدر�سة،  مديرة  يل 

الهيئة الإدارية، فكانت ق�سة »�سندريال« هي ما تدور 

طلبة  بتمثيلها  قام  التي  امل�سرحية  اأحداث  حولها 

املرحلة الإبتدائية، فقد اأراد الطلبة من خالل متثيلهم 

و�سكرهم  لأمهاتهم  حبهم  اإظهار  امل�سرحية  لأحداث 

واهتمام  رعاية  من  قدموه  ما  على  لهن  وامتنانهم 

وحب طيلة العمر، فكان احلفل تقديراً لالأم ودورها 

يف تربية الأجيال ال�ساحلة، كما ومت تنظيم احلفل 

بهدف تقوية الروابط الأ�سرية متا�سياً مع عيد الأم 

الذي نحتفل به يف 21 مار�ض من كل عام.

اأبريل   2 املوافق  الثالثاء  اأم�ض  يوم  بداأت 

2013م عملية الت�سويت لختيار اأع�ساء جمل�ض 

البحرين(  التقنية )بوليتكنك  البحرين  طلبة كلية 

2013 – 2014م، حيث لقت العملية النتخابية 

التي جرت اإلكرتونًيا تفاعاًل اإيجابًيا من قبل الطلبة 

باأ�سواتهم بن�سبة جيدة، جعلت روح  اأدلوا  الذين 

التفاوؤل ت�سود الطلبة املر�سحني.

لالنتخابات  ال�ستعداد  عملية  وكانت 

والرتويج للطلبة املر�سحني قد بداأت منذ الأ�سبوع 

لربناجمه  بالرتويج  طالب  كل  وقام  املا�سي، 

النتخابي الذي �سيمثل بوا�سطته طلبة البوليتكنك 

الإدارة  اإىل  واقرتاحاتهم  احتياجاتهم  ونقل  ككل، 

املر�سحني  للطلبة  دعمها  اأبدت  التي  التنفيذية 

وتابعت �سري العملية النتخابية ل�سمان جناحها، 

هذه  مثل  يف  الطلبة  م�ساركة  باأن  لإميانها  وذلك 

على  ي�ساعدهم  املنا�سب  لهذه  و�سغلهم  الفعاليات 

وجهات  عن  والتعبري  القيادية  مهاراتهم  تطوير 

نظرهم بكل ثقة.

اختتمت »جمعية ال�سم البحرينية« ال�سبت 

الدورًة  م�سروع   ،)2013 مار�ض   30( املا�سي 

الفوتوغرايف،  الت�سوير  فن  على  التدريبيًة 

احلائز على منحة من وزارة التنمية الجتماعية 

مع  بالتعاون  نّظمته  والذي   ،2012 للعام 

الفوتوغرايف«،  للت�سوير  الأمازون  »مركز 

و�سارك فيه 26 ع�سواً من اجلن�سني.

فهمي  امل�سّور  عليها  اأ�سرف  التي  الدورة 

مار�ض،  من  الأول  يف  انطلقت  ال�سكايف، 

يف  يومني  بواقع  اأ�سابيع،  اأربعة  وا�ستمرت 

الت�سوير  فن  اأ�سا�سيات  و�سملت  الأ�سبوع، 

والأدوات والإ�ساءة. وركز الأ�سبوع الأول على 

الدعاية  ولقطات  )البورتريه(  الوجوه  ت�سوير 

والإعالن، وبع�ض التطبيقات العملية.

زيارة م�سنع دملون  الثاين  الأ�سبوع  و�سمل 

للفخار يف عايل، وحممية العرين، للتدرب على 

التقاط �سور يف مواقع خارج ال�ستوديو. ويف 

الأ�سبوع الثالث مت تنظيم زيارة ميدانية ل�سوق 

جمموعٍة  للتقاط  البديع،  بحديقة  املزارعني 

اإ�سافية من ال�سور اخلارجية.

طلبة احلكمة يحتفل�ن باأمهاتهم يف حفلهم ال�سن�ي الكبري

بدء الت�س�يت لنتخاب جمل�س طلبة ب�ليتكنك البحرين

»ال�سم« تختتم م�سروع »دورة الت�س�ير الف�ت�غرايف«


