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 »مدرسة ابن خلدون« تدشن 
»قاعة فاروق المؤيد«

] دشنت مدرسة ابن خلدون الوطنية قاعتها الدراسية الجديدة التي أطلق عليها اسم »قاعة 
فاروق المؤيد المتعددة األغراض«. 

تبلغ  التي  القاعة  أن  أوضح  الذي  عبدالنور،  كمال  المدرسة،  رئيس  لسان  على  ذلك  جاء 
مساحتها اإلجمالية 250 متراً مربعاً تتسع لتسعين مقعداً، ويمكن استخدامها إلجراء االمتحانات 

أو إقامة األنشطة والفعاليات. 
كلفة  تحمل  الذي  المؤيد،  فاروق  المدرسة،  أمناء  مجلي  رئيس  أكد  السياق،  هذا  وفي 
بالتزاماتهم  البحرينيين  األعمال  رجال  مساهمة  نطاق  في  جاءت  المساهمة  أن  القاعة،  بناء 
واالرتقاء  المدرية  تطوير  طريق  على  خطوة  المشروع  هذا  في  يرى  أنه  مؤكداً  االجتماعية، 

بأدائها في سبيل خدمة أبناء هذا الوطن.

فاروق المؤيد أثناء تدشينه القاعة

صورة جماعية إلداريي مدرسة ابن خلدون يتوسطهم فاروق المؤيد ورشيد المعراج

»زين البحرين« تعلن أسماء الفائزين لذوي الدفع المبكر
من  األشخاص  من  األخرى  المجموعة  عن  اإلعالن  تم   [
سعداء الحظ الفائزين بعرض شركة زين البحرين الجذاب 

لذوي الدفع المبكر.
فرصة  الفائزون  العمالء  زين  من  العرض  هذا  ويمنح 
الفوز باسترداد مبلغ فواتيرهم إضافة إلى منحهم 30 دقيقة 
هاشم،  مصطفى  موسى  وهم:  المحلية،  للمكالمات  مجانية 
ناريمان عبدالرسول الصفار، رفيك رجا قاسم، زهير عبداهلل 
البحراني، فيصل عبدالرسول يحيى، عيسى علي راشد، مريم 
كومباالثو  سريكرشنان  علي،  أحمد  جاسم  يوسف،  أحمد 
المعبد،  يوسف  جعفر  موسى،  حسن  دالل  فيسواناثان، 
الشويخ،  أحمد  منال  ذاكاران،  راج  بينو  وولف،  بيرنادت 
نادر محمد شداد، أحمد حمد الدوسري، منال عبدالحميد عمر، 
فاطمة يوسف علي، عبدالهادي علي القيدوم وساريثا هدج. 

بادروا  الذين    B Lifeوالـ حوار  باقة  مشتركو  واستمتع 
مجانية  دقيقة  بالثالثين  استحقاقها  فور  فواتيرهم  بدفع 
عبر  فواتيرهم  تسديد  خالل  من  وذلك  المحلية  للمكالمات 
هذا  اإللكتروني،  للدفع  المطورة  البحرين  زين  قنوات  أحد 
الفاتورة  مبلغ  السترجاع  السحب  في  دخولهم  جانب  إلى 

المدفوعة بالكامل. 
أما مشتركي البرودباند المنزلي ومشتركي خدمة البيانات 
باستخدام  استحقاقها  فور  فواتريهم  بتسديد  قاموا  الذين 
إحدى الوسائل اإللكترونية تأهلوا للسحب السترجاع مبلغ 

الفاتورة المدفوعة بالكامل.

5 طالبات من »البوليتكنك« يفزن بمنحة إلى أميركا
بوليتكنك  من  طالبات   5 فازت   [
طالبات   6 مجموع  من  البحرين، 
بمنحة  ككل،  البحرين  مملكة  يمثلن 
تقدمها  التي  النسائية«  »القيادات 
مملكة  في  األميركية  السفارة 
خالل  الطالبات  ستقوم  إذ  البحرين، 
الثاني  كانون  يناير/   12( أسابيع   5
بتلقي   )2012 شباط  فبراير/   26  –
بجامعة  القيادة  مهارات  في  دورات 
المتحدة  الــواليــات  في  كانسس 

األميركية.
ويشتمل برنامج المنحة الدراسية 
واشنطن  واليتي  إلى  رحالت  على 
في  تعليمية  ودورات  وجورجيا، 
عمل  وورش  الذات،  وبناء  التواصل 
لعوائل  تعارف  وزيارات  تدريبية، 
معهن.  الطالبات  تقيم  أميركية 
القائم  التعلم  البرنامج على  ويعتمد 
تعيش  حيث  المشكالت،  حل  على 
كي  أهاليهن  عن  بمعزل  الطالبات 
يتعلمن كيفية التغلب على المشكالت 
يعزز  بما  بأنفسهن،  تواجههن  التي 
التعلم  وينمي حب  بأنفسهن،  ثقتهن 
مختلف  في  واالنخراط  والمبادرة 

الطالبات  وتشجيع  العمل،  مجاالت 
على أن يكن قائدات متمكنات يتركن 

بصمة في مجتمعاتهن.
وفي ذلك، قالت الطالبة أمل الصفار 
بالمنحة(:  الفائزات  الطالبات  )إحدى 
»إنها تجربة جديدة وإنني متحمسة 
مجتمع  مع  العيش  حيث  لخوضها، 
وبيئة مختلفة عن مجتمعنا وبيئتنا، 
على  للتعرف  فرصة  يمنحنا  ما 

فهم  على  تساعدنا  مختلفة  ثقافات 
سلوكيات هذا المجتمع والتأقلم معه 
في حال قمنا بزيارة هذه المنطقة في 
المستقبل أو فكرنا بإكمال الدراسات 
ثقتنا  تعزيز  إلى  إضافة  فيها،  العليا 
بأنفسنا، ونتمنى أن نكون خير مثال 
لطالبات بوليتكنك البحرين ليتقدمن 

لهذه المنحة في السنوات المقبلة«.
إنها  بــوراشــد  منيرة  وقــالــت 

التجربة  هذه  لخوض  جداً  متحمسة 
المرة  كونها  تخوفها  رغــم  على 
أهلها  عن  فيها  تبتعد  التي  األولى 
لهذه الفترة، مشيرة إلى أنها فرصة 
أخرى  ثقافات  على  للتعرف  جيدة 
ترجع  أن  متمنية  منها،  واالستفادة 
في  تساهم  بشخصية  البحرين  إلى 
بين  البحرينية  المرأة  مكانة  رفع 

الدول المتقدمة.

الطالبات الفائزات بالمنح يتوسطهن السفير األميركي لدى مملكة البحرين

»جيبك« تقدم دعمًا بـ 25 ألف دوالر لـ »مليون مصحف إلفريقيا«
لصناعة  الخليج  شركة  قدمت   [
مالياً  تبرعاً  )جيبك(  البتروكيماويات 
هدية  مصحف  »مليون  حملة  لدعم 
نظمتها  التي  إلفريقيا«  البحرين 
برعاية  وحظيت  اإلعالم  شئون  هيئة 
القيادة  لدن  من  ومساندة  واهتمام 
الشركة  استجابة  وجاءت  الحكيمة. 
هيئة  رئيس  أطلقها  التي  للدعوة 
بن محمد  فواز  الشيخ  اإلعالم،  شئون 
مبلغ  تقديم  آل خليفة، عبر  بن خليفة 

وقدره 25 ألف دوالر أميركي.
المناسبة،  بهذه  له  تصريح  وفي 
لصناعة  الخليج  شركة  رئيس  قال 
عبدالرحمن  )جيبك(،  البتروكيماويات 
عمل  هي  الحملة  هذه  »إن  جواهري: 
الذي  اهلل  بكتاب  تتعلق  كونها  عظيم 
إفريقيا  في  المسلمون  إليه  يحتاج 
الظروف  بسبب  وذلك  شديدة  حاجة 
إخواننا  يعيشها  التي  اإلنسانية 
المسلمون في تلك القارة«، مؤكداً بأنها 
هذا  مواطنو  لها  استجاب  بادرة طيبة 
الطيبة  أرضه  على  والمقيمون  البلد 
المولى  داعياً  لهم،  تيسر  بما  بالتبرع 

عز وجل أن يتقبل هذا العمل الصالح 
لهم  يحفظ  وأن  البحرين  أبناء  من 
وطنهم من كل سوء بهذا العمل الكريم.
هيئة  رئيس  تقدم  جانبه،  من 
والتقدير  الشكر  ببالغ  اإلعالم،  شئون 
الشيخ  الشركة،  إدارة  لرئيس مجلس 
على  خليفة،  آل  علي  بن  عيسى 
مبادرة الشركة بتقديم مثل هذا الدعم 

هذا  أن  إلى  مشيراً  للحملة،  السخي 
الخليج  األمر ليس بجديد على شركة 
لصناعة البتروكيماويات التي اعتادت 
المجتمع  فعاليات  جميع  دعم  على 
حمالت  في  والمشاركة  البحريني 
التبرعات اإلنسانية والخيرية السابقة 
من أجل دعم ومساعدة كل المحتاجين 

والمتضررين في الداخل والخارج.

كاديالك SRX وCTS تناالن تصنيف السالمة األعلى
سبورت   CTSو أوفر  الكروس   SRX كاديالك  نالت   [
سيدان تصنيف الخمس نجوم ضمن مجموع نقاط السيارة 
على  النقل  لسالمة  الوطنية  اإلدارة  من  للسالمة  اإلجمالي 

.NHTSA الطرقات السريعة
عدد طرازات 2012  لترفع  هذه  كاديالك  إضافة  وتأتي 
ضمن  نجوم  خمس  نالت  التي  موتورز«  »جنرال  من 

مجموع نقاط السيارة اإلجمالي للسالمة الى 9 سيارات. 
الطرقات  على  النقل  لسالمة  الوطنية  اإلدارة  وأعلنت 
نجوم  خمسة  نالت   2012 للعام  طرازاً   21 عن  السريعة 

ضمن مجموع نقاط السيارة اإلجمالي للسالمة.
المعدل  البرنامج  تحت  كاديالك  ط��رازات  واختبرت 
السريعة  الطرقات  على  النقل  لسالمة  الوطنية  ل��إدارة 
العام  ط��رازات  على  والمنفذ  الجديدة  السيارات  لتقييم 
2011. وارتكز إجمالي التصنيف على اختبارات التصادم 

األمامي والجانبي، باإلضافة الى اختبارات مقاومة حوادث 
األربع  االختبارات  حاالت  جمع  بعدها  من  ليتم  االنقالب، 
النظام  وفق  وذلك  اإلجمالي  السيارة  نقاط  لتشكل مجموع 

الجديد.
سيدان  سبورت   CTSو  SRX كاديالك  من  كل  وحققت 
تحت هذه المنهجية إجمالي مجموع نقاط يبلغ خمس نجوم 
التصنيفات  أن بعض  على رغم   - أعلى تصنيف ممكن   -

المنفردة كاختبارات االنقالب مثاًل حققت أربع نجوم.
جنرال  لدى  السيارات  لسالمة  التنفيذي  المدير  وقال 
موتورز، غاي كنت: »إن الحصول على خمس نجوم تحت 
نظام التصنيف الجديد هو عمل مثير لإعجاب، وذلك يعبر 
 ،CTSو SRX بوضوح عن قوة البنيتين المتقدمتين لكاديالك
السالمة  وإجمالي قدرتهما على تحمل الصدمات وتقنيات 

األحدث المتوفرة فيهما«.

أثناء اختبارات اإلدارة الوطنية لسالمة النقل على الطرقات السريعة

طلبة الجامعة األهلية ينظمون رحلة علمية للكويت
طلبة  مجلس  نظم   [
رحلة  األهلية  الجامعة 
الكويت  لدولة  ترفيهية 
ما  الفترة  في  الشقيقة 
ديسمبر/  و19   15 بين 
برفقة   2011 األول  كانون 
والعلوم  اآلداب  كلية  عميد 
ضيف،  حسين  والتربية 
الطلبة  مجلس  وعضو 
صالح  محمد  الــطــالــب، 
 21 بمشاركة  تيفوني، 
من  والطالبات  الطلبة  من 
الذين  الجنسيات  مختلف 
الجامعة  فــي  يــدرســون 
كلياتها  ــي  ف ــة  ــي األهــل

المختلفة.
مجلس  عــضــو  ـــال  وق

األهلية  الجامعة  في  الطلبة 
محمد  الكويتي،  الطالب 
الهدف  إن  تيفوني:  صالح 
الرحلة  هــذه  تنظيم  من 
لطلبة  التثقيفية  الترفيهية 

الجامعة األهلية هو التعرف 
الكويت  دولة  معالم  على 
معالم  مــن  تحمله  ــا  وم
وترفيهية  وسياحية  علمية 
دولة  به  تتميز  ما  إن  حيث 

تاريخه  يعود  الكويت 
الوفد  وقام  السنين،  لمئات 
متعددة  بزيارات  الطالبي 
وللمتاحف  األثرية  لألماكن 
العلمية والمعالم السياحية.

الطالب المشاركون في الرحلة

عبدالرحمن جواهري الشيخ عيسى بن علي آل خليفة


