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الزياين للخدمات

التجارية تكرم موظف ال�شهر املثايل

»بيان البحرين« توؤكد على اأهمية ت�شجيع املواهب الفنية

من خالل اإفتتاح معر�ض »الفن ال�شنوي للمرحلة الإبتدائية«

جامعة  AMAالدولية تنظم فعالية يف جمال ا�شعاف القلب

بالتعاون مع معهد اإليان�س فران�شي

اجلامعة امللكية للبنات تد�شن مقرر تعليم اللغة الفرن�شية

الفطيم«  »ماجد  مراكز  يف  مت�شوقني   7
يفوزون بفر�شة العمر حل�شور مباريات كاأ�ض العامل

فريق امل�شمم املحرتف

يزور مركز »الأيام« الإعالمي

نوفمرب  �شهر  عن  املثايل  ال�شهر  موظف  التجارية  للخدمات  الزياين  �شركة  )كرمت 

ق�شم  من    MOHAMMED AJAZ GHOUSE KHADER ال�شيد    ، 2017م 

خدمات الزبائن وال�شيانة، حيث قامت ال�شركة بتكرميه لأدائه املتميز ون�شاطه ومبادراته 

الإيجابية وقد مت تكرمي املوظف من قبل رئي�س ال�شركة ال�شيدة اأفنان را�شد الزياين(

فخرو  بلقي�س  الفنانة  وح�شور  برعاية  

منطقة  يف  التجريدي  الفن  ر�شامي  اأ�شهر  اأحد 

البحرين  بيان  مدر�شة  اإفتتحت  اخلليج 

الإبتدائية  للمرحلة  للفنون  ال�شنوي  معر�شها 

وذلك يوم الإثنني 26 مار�س 2018 يف قاعة 

العتيبي باملدر�شة.

هذا املعر�س الفني يفتح اأبوابه طيلة ثالتة 

مار�س   29 اإىل   27 تاريخ  من  متوا�شلة  اأيام 

اأمام الأهل مل�شاركة اأبنائهم هذا النجاح. �شارك 

ميثلون  طالب   395 الفني  املعر�س  هذا  يف  

خمتلف املراحل الدرا�شية الإبتدائية من ال�شف 

الأول اإىل ال�شف اخلام�س قدموا خالله اأكرث من 

2000 قطعة فنية �شملت لوحات وجم�شمات 

فنية.

لقد  املعر�س:  خالل  بلقي�س  ال�شيدة  قالت 

البحرين  بيان  اإمكانيات طالب  املعر�س  اأظهر 

الإبداعية والفنية.ولقد ده�شت �شخ�شيا من عدد 

يف  واإمكانياتهم  باملدر�شة   املوهوبني  الطالب 

الفن فهناك تدري�س  املبنية على تاريخ  الر�شم 

لتاريخ الفن وتطبيقه مبختلف مدار�شه. تقدمي 

الطالب لهذا امل�شتوى يدل على اأنهم حماطون 

فكل  جيدة،  واإدارية  تعليمية  وكوادر  باأطر 

التقدير ملدر�شات الفنون على جهودهم الظاهرة  

املتوا�شل  دعمها  على  املدر�شة   اإدارة   اإىل  و 

ا�شتمتعت كثريا خالل  والفن. وقد  للموهوبني 

جتويل بني رواق املعر�س وحتدثي مع الطالب 

ال�شكر  بجزيل  لأتقدم  الفر�شة  هذه  اأنتهز  و 

لإعطائي  العتيبي  �شليمان  بنت  مي  لل�شيخة 

هذه الفر�شة للتعرف اأكرث على مدر�شة البيان 

هذا ال�شرح التعليمي املتكامل الذي نفتخر به. 

بنت  مي  ال�شيخة  الدكتورة  اأعربت  كما 

لل�شيدة  �شكرها  جزيل  عن  العتيبي  �شليمان 

بلقي�س فخرو بت�شريفها ملدر�شة بيان البحرين 

للمرحلة  ال�شنوي  الفنون  ملعر�س  واإفتتاحها 

ت�شريف  اإعتزازا  »يزيدنا  واأ�شافت  الإبتدائية 

ال�شاعد  جليلنا  مثال  لتكون  بحرينية  فنانة 

الذي يرغب يف خو�س هذا املجال الفني«.

م�شت�شفى  مع  بالتعاون 

مع  وتزامنا  التخ�ش�شي  البحرين 

�شهر اأ�شعافات القلب، اأقامت جامعة 

اأما الدولية مبملكة البحرين يف 15 

اجلامعة  مبنى  يف   2018 مار�س 

وتطبيقات  حما�شرة  ب�شلماباد 

القلب  اأ�شعافات  جمال  يف  عملية 

واأع�شاء  الطلبة  توعية  بهدف 

والداراية  الأكادمية  الهيئتني 

يف  اتباعها  الواجب  بالجراءات 

بنوبات  املتعلقة  الطارئه  احلالت 

القلب وو�شائل انعا�شة. قام بتقدمي 

حليم  عبا�س  الدكتور  املحا�شرة 

عبا�شي اخ�شائي القلب مب�شت�شفى 

اأهمية  التبحرين التخ�ش�شي مبيناً 

عمليات النعا�س الولية للقلب يف 

توفري فر�س حفظ احلياة وتفادي 

الخطار الناجتة عن توقف القلب عن 

�شخ الدم واي�شال الك�شجني الالزم 

انقطاعه  وتاثريت  اجل�شم  لع�شاء 

على املخ حتديدا، كما قام الدكتور 

امل�شاحب  الطبي  الفريق  مع  حليم 

الكيفية  حول  عملية  بتطبيقات 

ال�شحيحة لنعا�س القلب �شارك فها 

العديد من الطلبة واع�شاء الهيئتني 

الكادميه والدارية باجلامعة .هذا 

مببادرة  الفعالية  هذة  جاءت  وقد 

بجامعة  احلا�شوب  علوم  كلية  من 

ادارة  مع  بالتعاون  الدولية  اأما 

انطالقاً  وذلك  اخلارجية  ال�شراكة 

تعزيز  يف  اجلامعة  اأهداف  من 

اخلارجية  املوؤ�ش�شات  مع  ال�شراكة 

وتوعية الطلبة والكوادر الكادميية 

والدارية يف �شائر ميادين املعرفة 

والجتماعية  وال�شحية  العلمية 

الطلبة  مبقررات  الرتباط  ذات 

و�شحة  العلمي  وحت�شيلهم 

ابدانهم.

العايل  التعليم  جمل�س  موافقة  �شوء  يف 

يف جل�شته املنعقدة يف فرباير 2018، وقعت 

اجلامعة امللكية للبنات مذكرة تفاهم مع معهد 

اإليان�س فران�شي للغة الفرن�شية لتعليم اللغة 

اجلامعة،  يف  اإختيارية  كمواد  الفرن�شية  

الفرن�شية  ال�شفرية  �شعادة  بح�شور  وذلك 

لدى مملكة البحرين، ال�شيدة �شي�شيل لوجنيه 

و�شعادة الأ�شتاذ عي�شى جنيبي رئي�س اللجنة 

ورئي�س  الأمناء،  جمل�س  وع�شو  التنفيذية 

مازن  الربوفي�شور  للبنات  امللكية  اجلامعة 

لل�شئون  الرئي�س  ونائبة  جمعة  علي  حممد 

وعمداء  �شوري  منى  الدكتورة  الأكادميية 

الكليات وروؤ�شاء الأق�شام.

بني  التفاهم  مذكرة  توقيع  حفل  ومت   

الربوفي�شور  للبنات  امللكية  اجلامعة  رئي�س 

فران�شي  اإليان�س  معهد  ومدير  جمعة  مازن 

ال�شيد  وثقافتها  الفرن�شية  اللغة  لتعليم 

كري�شتوف اولري. وقد ا�شتملت املذكرة على 

طرح اللغة الفرن�شية كمادة اختيارية ُتطرح 

اجلامعة  العامة يف  الدرا�شات  مركز  قبل  من 

امللكية للبنات.

ومدير  ال�شفرية  �شعادة  زيارة  ذلك  تلى 

املعهد الفرن�شي ملرافق اجلامعة، حيث اأًطلعت 

اإىل جانب  ال�شفرية على ال�شفوف الأكادميية 

املنعقدة  الفرن�شية  اللغة  لدرو�س  ح�شورها 

اأعربت  حيث  للبنات،  امللكية  اجلامعة  يف 

ال�شفرية عن �شعادتها لتوقيع املذكرة بقولها 

لتعليم  تفاهم  مذكرة  توقيع  اليوم  »ح�شرنا 

للبنات  امللكية  اجلامعة  بني  الفرن�شية  اللغة 

فران�شي  اإليان�س  الفرن�شية  اللغة  ومعهد 

مبملكة البحرين، كما اننا حتدثنا مع طالبات 

طالبات  يف  ومل�شنا  الفرن�شية  اللغة  مقرر 

اجلامعة امللكية للبنات حب التعلم واكت�شاف 

باحلديث  بادرن  كيف  احببنا  كما  الثقافات، 

ممار�شتها  �شبيل  يف  معنا  الفرن�شية  باللغة 

ونعتز  اللغة،  لتعلم  حما�شهن  على  يدل  مما 

املنا�شبة  بهذه  الفرن�شية  ال�شفارة  يف  بدورنا 

الطيبة التي جمعتنا باجلامعة امللكية للبنات 

والتي اظهرت لنا مدى تقدم التعليم العايل يف 

مملكة البحرين واجلامعة وريادتها يف جمال 

متكني املراأة يف التعليم«.

امللكية  اجلامعة  رئي�س  اأكد  جانبه،  من 

وت�شارك  اللغات  تعليم  �شرورة  على  للبنات 

الثقافات لطالبات اجلامعة بقوله »نهدف دائماً 

اإىل ا�شراك طالباتنا يف الثقافات املختلفة ومن 

اأجل ذلك ن�شعى اىل تطوير �شبل التوا�شل بني 

الثقافة البحرينية والثقافات الأخرى ويف هذا 

اللغات يف اجلامعة والتي  ياأتي تعليم  الإطار 

دخلت اللغة الفرن�شية فيها كمقرر درا�شي يتم 

تدري�شه لطالبات اجلامعة امللكية للبنات كمادة 

مع  الإتفاقية متا�شياً  تاأتي هذه  اإختيارية، كما 

بني مملكة  التي جتمع  املتينة  ال�شداقة  عالقة 

البحرين واجلمهورية الفرن�شية«.

اأبرمت »ماجد الفطيم«، ال�شركة الرائدة 

الت�شوق  مراكز  واإدارة  تطوير  جمال  يف 

واملدن املتكاملة ومن�شاآت التجزئة والرتفيه 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا واآ�شيا، 

الرائد  املزّود  »فيزا«،  مع  ح�شرية  �شراكة 

لتتيح يف  الإلكرتوين،  الدفع  بحلول  عاملياً 

ل�شبعة  العمر  فر�شة  ال�شراكة  تلك  اإطار 

مت�شوقني حمظوظني من املنطقة لل�شفر اإىل 

املقرر   2018 مونديال  حل�شور  رو�شيا 

خالل �شهري يونيو ويوليو 2018.

ل  حلظات  لتوفري  �شعيها  اطار  ويف 

ح�شرية  فر�س  مع  للمت�شوقني  تن�شى 

للفوز، منحت »ماجد الفطيم« بالتعاون مع 

ي�شّددون  الذين  املت�شوقني  العاملية  »فيزا« 

خالل  »فيزا«  ببطاقات  م�شرتياتهم  قيمة 

دي�شمرب   25  – نوفمرب   25 بني  الفرتة 

لها  التابعة  الت�شوق  مراكز  يف   2017

بهذه  للفوز  ح�شرية  فر�شة  باملنطقة 

الرحلة التي ل تتكرر.

ومعني  اأنغ  وباك  حميد  اهلل  عبد  وفاز 

الت�شوق  مراكز  يف  ت�شوقوا  الذين  �شريف 

واإميان  الإمارات  يف  الفطيم  ملاجد  التابعة 

�شنرت  �شيتي  يف  ت�شوقت  التي  املدين 

يف  املت�شوقة  الكلباين  و�شعاد  البحرين، 

فايد  وايفا  ُعمان،  يف  �شنرت  �شيتي  مراكز 

بريوت،  �شنرت  �شيتي  يف  ت�شوقت  التي 

م�شر،  مول  يف  املت�شوق  حممد  وخالد 

التكاليف  مدفوعة  رحلة  اجلائزة  وت�شمل 

بالكامل مع تذاكر ال�شفر والإقامة الفندقية 

مو�شكو  الرو�شية  بالعا�شمة  ل�شخ�شني 

ملدة 4 لياٍل اإىل جانب تذكرتني حل�شور اإما 

املباراة الفتتاحية اأو مباريات املجموعات 

الدور  اأو  النهائي  ُربع  الدور  مباريات  اأو 

ن�شف النهائي.

جولته  اإطار  يف  الإعالمي  الأيام  ملركز  بزيارة  املحرتف  امل�شمم  فريق  من  وفد  قام 

لكت�شاب مهارات ومعلومات عن عمليات الإنتاج للمواد الإعالمية يف ال�شحيفة وعمليات 

الإنتاج يف املطبعة.

املحرتف  امل�شمم  فريق  من  جمموعة  اأن  فرهادي  جميد  املدرب  الفريق  رئي�س  وقال 

وتعرف  الإنتاج  عمليات  على  الزيارة  خالل  اطلعت  وال�شعودية  والكويت  البحرين  من 

املطبعة  م�شئويل  من  مف�شل  ل�شرح  وا�شتمعوا  الإنتاج  مراحل وخطوات  املجموعة  اأفراد 

عن طبيعة العمل بدءاً باملراحل الأوىل لأي عمل من بلورة الأفكار مرورا مبراحل الت�شميم 

وو�شولً اإىل عمليات الإنتاج يف املطابع التجارية اإىل حني ت�شلم الزبون للمنتج النهائي.

ومت من خالل ق�شم العالقات العامة اأخذ جولة تعريفية لأق�شام التحرير و�شرح طريفة 

تغطيات الأخبار وطباعتها والتوزيع واأخذ �شورة جماعية بنهاية اجلولة.


