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@ 4 - 11 ديسمبر: تحت رعاية محافظ العاصمة الشيخ حمود 
يقام  الشعوب«،  »فنون  مهرجان  وضمن  خليفة،  آل  عبداهلل  بن 
عنوان:  تحت  العرجان  عبدالرحيم  للفنان  الفوتوغرافي  المعرض 
الساعة  تمام  في  االفتتاح  وسيتم  األردن«،   - بللادي  من  »دعللوة 

4:00 مساء في القرية التراثية بمتحف البحرين الوطني.
الحادية  وللسنة  النسائية  أوال  جمعية  تقيم  ديسمبر:   6  @
عشرة على التوالي »حفل الحناء«، إذ ستستضيف مجموعات من 
محترفات نقش الحناء، وذلك في تمام الساعة 4:00 عصرًا بمقر 

الجمعية في عراد.
الشيخة  سمو  الملك  جالة  كريمة  رعاية  تحت  ديسمبر:   7  @
ريما تنظم الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم 
من  وذلللك  بيه«  لل»الحيه  الخامس  المهرجان  المحرق  ومحافظة 
الساعة 3:00 ظهرًا إلى 8:00 مساًء على ساحل الحوض الجاف.

الدائرة  ممثل  الوسطى  بلدي  رئيس  نائب  يعقد  ديسمبر:   7  @
األولى عباس محفوظ اللقاء األسبوعي المفتوح مع أهالي المنطقة 
يقدمها  التي  والخدمات  المجلس  أنشطة  مختلف  على  لاطاع 
تمام  في  وذلك  للمنطقة،  التطويرية  المقترحات  إلى  واالستماع 
بمنطقة  الكائن  بمنزله  العضو  مجلس  في  مساء   8:00 الساعة 

الكورة بتوبلي مقابل مدرسة توبلي االبتدائية للبنين.
@ 7 ديسمبر: تقيم جمعية وعد - فرع المحرق احتفالية »الحيه 
الواقعة  الساحلية  المنطقة  في  عصرًا   4:00 الساعة  تمام  في  بيه« 

بين عراد القديمة والحاالت.
@ 9 ديسمبر: تفتتح سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين 
 1:00 إلى   10:00 الساعة  من  السعيد  بالعيد  للمهنئين  أبوابها 

ظهرًا.
بن  حمود  الشيخ  العاصمة  محافظ  يستقبل  ديسمبر:   10  @
 9:00 الساعة  في  العاصمة  وأهللالللي  رجللاالت  خليفة  آل  عبداهلل 
الثقافي  سلمان  مركز  مقابل  الجديد  المحافظة  مبنى  في  صباحًا 

بمنطقة القضيبية.
فعاليات  البحرين  مملكة  تستضيف  ديسمبر:   14  -  12  @

منتدى »حوار المنامة« بفندق الريتز كارلتون.
العالمي  لإلعان  الستين  الذكرى  مع  تواكبًا  ديسمبر:   15  @
عن  المدافعين  حماية  إلعان  العاشرة  والذكرى  اإلنسان  لحقوق 
حفل  اإلنسان  لحقوق  البحرينية  الجمعية  تقيم  اإلنسان،  حقوق 
من  وذلك  رضي،  حسن  المحامي  إلى  الشمان  أحمد  درع  تسليم 
الساعة 7:00 - 9:00 مساء في فندق اليت سبا على جسر الشيخ 

حمد بين المنامة والمحرق.
مع  وتللزامللنللًا  سللاملليللة  ملكية  بللرعللايللة  ديللسللمللبللر:   18  -  17  @
عاهل  جلوس  وعيد  المجيد  الوطني  بالعيد  البحرين  احتفاالت 
على  وذلك  الوطن«،  »ُبناة  شعار  يحمل  كبير  أوبريت  يقام  الباد، 

استاد البحرين الوطني.
مؤسس  لتولي  الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة  ديسمبر:   18  @
تقيم  الباد،  في  الحكم  ثاني  بن  محمد  بن  جاسم  الشيخ  قطر  دولة 
 7:00 الساعة  من  استقبال  حفل  البحرين  لدى  قطر  دولة  سفارة 

- 9:00 مساء في قاعة أوال بفندق الخليج.
السياسية  للتنمية  البحرين  معهلد  ينظم  ديسمبر:   25  -  24  @
السياسة«  فللي  العامة  المبادئ  »دورة  بعنوان:  شبلابيلة  نلللللدوة 
 8:15 الساعة  حتى   5:30 الساعة  من  رشاد،  عبدالغفار  يقدمها 

مساًء بفندق إيليت جراند - الطابق )11( منطقة السيف.
جامعة  في  العلمي  البحث  عمادة  تنظم  ديسمبر:   25  -  24  @
العلمي  »البحث  شعار:  تحت  الثالث  السنوي  مؤتمرها  البحرين 
الجامعة  مللقللر  فللي  اإللللكللتللرونللي  للتعلم  زيلللن  بللمللركللز  والللتللنللملليللة« 

بالصخير.
بن  حمد  الملك  جالة  المفدى  الباد  عاهل  برعاية  يناير:   25  @

عيسى آل خليفة يفتتح مبنى جمعية الحكمة للمتقاعدين.
»الكتاب  شعار  وتحت  »الوسط«  برعاية  ديسمبر:   26  -  19  @
الكتب  »مللعللرض  الشمالي  البلدي  المجلس  ينظم  للجميع«  حللق 
تعريفية  ونللللدوات  إلللكللتللرونلليللة  علللروض  تتخلله  الللمللسللتللخللدمللة« 
والمحافظة  عللمللومللًا  للبحرين  والللتللراثلليللة  التاريخية  بالمعالم 
الشمالية خصوصًا، وسيخصص ريع المعرض لخدمة الجوانب 
ومن  ظهرًا   1:00  - صباحًا   9:00 من  المعرض  أوقات  الخيرية. 

4:00 عصرًا - 10:00 مساء في نادي سار.
الشيخ  اللللوزراء  رئيس  سمو  رعاية  تحت  يناير:   15  -  13  @
البحرين  فللي  األوللللى  وللمرة  يقام  خليفة،  آل  سلمان  بللن  خليفة 
البحرين  مركز  في   »2009 والضيافة  لألغذية  الدولي  »المعرض 

الدولي للمعارض والمؤتمرات.
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] عاشت تلميذات الصف السادس االبتدائي في مدرسة هاجر االبتدائية للبنات لحظات حلوة من المنافسة والتحدي لصنع أجمل تاج متفوقة في 
خيرية  الصباحية  اإلذاعة  مسئولة  بتقديم  الصباح  طابور  في  النتائج  عرض  تم  ثم  ومن  المهدي،  صفية  المادة  مدرسة  بإشراف  الفنية،  التربية  حصة 

مفتاح، وإشراف مديرة المدرسة أسدية الخلو.

 أقامت مدرسة طليطلة االبتدائية للبنات حفل تكريم للهيئة اإلدارية 
والتعليمية بمناسبة يوم المعلم، تخللته كلمة للتلميذات وفقرات متنوعة

] قام وفد من المشاركين في ورشة »الفنون الصحافية« التي نظمتها جمعية العاصمة للثقافة اإلسامية 
تعريفية  جولة  في  أخذوا  إذ  »الوسط«،  صحيفة  لمقر  ميدانية  بزيارة  اإلعامي،  المنامة  مركز  مع  بالتعاون 

بمختلف أقسام الصحيفة لاطاع ميدانيًا على مهام كل قسم ودوره في الصحيفة.

»هاجر« تقيم مسابقة »أجمل تصميم لتاج المتفوقة«

برعاية مدير الموارد البشرية في »بتلكو«...

صندوق ومركز »الهملة« يكرمان الطلبة المتفوقين
الهملة  لصندوق  المشتركة  اللجنة  أقــامــت   [
حديثًا  والرياضي   الثقافي  الهملة  ومركز  الخيري 
بالقرية،  المتفوقين  الطلبة  لتكريم  السنوي  الحفل 
والــعــاقــات  البشرية  ــوارد  ــم ال ــام  ع مــديــر  بــرعــايــة 
خليفة  بن  أحمد  الشيخ  »بتلكو«  بشركة  الحكومية 
وطالبة  طالبًا   141 المكرمين  عدد  وبلغ  خليفة،  آل 
الذي  التكريم  حفل  في  الدراسية  المراحل  جميع  من 

الهملة.  بمركز  الصناعي  العشب  بملعب  اقيم 
بعدها  الكريم  الــقــرآن  بتاوة  التكريم  حفل  بــدأ 
عن  نيابة  كلمة  خليل  محمد  الــمــركــز  رئــيــس  ألــقــى 

بالطلبة  سعادته  عن  فيها  عبر  المشتركة  اللجنة 
أولياء  لعبه  الذي  البارز  بالدور  مشيداً  المتفوقين 
ـــــواء الــمــنــاســبــة لــتــّفــوق  األمــــور فـــي تــحــضــيــر األج
أجلهم  من  أنشئت  اللجنة  هذه  أن  مؤكداً  أبنائهم، 
بدعم  أشـــاد  كــمــا  ــا،  ــه ل دعــمــهــم  بــفــضــل  وســتــســتــمــر 
والكويت  البحرين  وبنك  الشمالي  البلدي  المجلس 

الحفل. لهذا  لرعايتهما 
قبل  ــن  م األمـــور  ــاء  ــي أول كلمة  ـــاءت  ج ـــك،  ذل بــعــد 
وهنأ  الــعــمــل  هـــذا  ـــارك  ب ـــذي  ال مــكــي  محمد  ــاج  ــح ال
كلمة  جـــاءت  كــمــا  تــفــوقــهــم.  عــلــى  الــطــلــبــة  أبـــنـــاءه 

السيد  بتول  الطالبة  ألقتها  التي  المتفوقين  الطلبة 
روحًا  العلمي  المهرجان  هذا  على  لتضيف  صالح 
القرية  فتيات  مــن  ــح  ــواض ال والــتــفــوق  الــنــبــوغ  مــن 

الواعدات. 
الــدروع  بتوزيع  الحفل  راعــي  تفضل  ذلــك،  ــى  إل
تفضلت  كما  المكرمين،  على  والجوائز  التقديرية 
ــات  ــب ــال ــط ــم ال ــري ــك ــت ــة إســمــاعــيــل أيـــضـــًا ب ــن ــي ــك س

المتفوقات.
الخيري  الهملة  صندوق  رئيس  قام  الختام  وفي   
تــذكــاري  درع  بتقديم  مكي  حسن  الشيخ  فضيلة 

مقدم من اللجنة المشتركة إلى راعي الحفل لتفضله 
الهملة  مركز  رئيس  قــدم  كما  التكريم،  هــذا  برعاية 
صندوق  رئيس  إلى  المركز  من  مقدمًا  تذكاريًا  درعًا 

التكريم. لحفل  الكبير  لدعمه  تقديراً  الخيري  الهملة 
وطلبة  أمور  أولياء  من  الحضور  أشاد  جهتهم،  من 
الذي  بالجهد  اعتزازهم  مؤكدين  التنظيم  بحسن 
وقد  الحفل،  هــذا  لتنظيم  المشتركة  اللجنة  بذلته 
الدعوة  لتلبيتهم  الحضور  جميع  اللجنة  مقرر  شكر 
والنجاح.  التفوق  من  مزيداً  الطلبة  لجميع  متمنيًا 

حبيب. إبراهيم  المشتركة  اللجنة  مقرر  بذلك  صرح 

 »رعاية األمومة« تنظم مسابقة
»اختبار المعلومات بين المدارس - 2009«

مع  ــن  ــراي أوب ديــريــك  يــعــود   [
بين  معلوماتك  »اختبر  مسابقة 
في  الخامسة  للسنة  الــمــدارس« 
 23 في  عقدها  المقرر  البحرين، 
 2009 الــثــانــي  ــون  ــان ك يــنــايــر/ 
سيطلق  بازا.  الكراون  فندق  في 
في  كـــان  كــمــا   - الــمــســابــقــة  عــلــى 
ــة  ــق ــاب ــس »م  - الـــمـــاضـــي  ـــام  ـــع ال
ــار الــمــعــلــومــات  ــب ــت ــر الخ ــي ــذرك م
 »-2009 الـــــــمـــــــدارس  بــــيــــن 
»أميكوس«  شــركــة  مــن  بتنظيم 
إس  »إس  شركة  مع  وبالتعاون 
رعاية  وتحت  للفعاليات،  فــي« 
»سنتر  ــــروع  ف ـــد  أح »مـــذركـــيـــر« 

بوينت«.
الطاب  لكل  مفتوح  االختبار 
من جميع الجنسيات. كل مدرسة 

إرســال  بإمكانها  الــبــحــريــن  ــي  ف
أن  يجب  فــريــق  كــل  كثيرة.  ــرق  ف
ـــن الــصــف  ـــن طـــالـــب م ــون م ــك ــت ي
 13 ــره  ــم ع ــاوز  ــج ــت ي )ال  ــع  ــاب ــس ال
الثامن  الصف  من  وطالب  عامًا( 

)ال يتجاوز عمره 14 عامًا(. 
تسجيل  بإمكانها  الــمــدرســة 
ــة  ــول ــج عـــــدد مــــن الــــفــــرق فــــي ال
من  واحد  فريقًا  ولكن  التمهيدية، 
المدرسة سيشارك في النهائيات 
ــاط  ــق ــن وهــــو الــفــريــق صـــاحـــب ال

التمهيدية. الجولة  في  األعلى 
التي  التمهيدية  الجولة  بعد 
سيتم  ــر،  ــاي ــن ي  21 ـــي  ف ــام  ــق ــت س
أعــلــى  ــت  ــل ــج س فــــرق   6 اخــتــيــار 
مختلفة  ــــدارس  م  6 مــن  ــاط  ــق ــن ال
ــات الــتــي  ــي ــائ ــه ــن ــارك فـــي ال ــش ــت ل

فندق  ــي  ف يناير   23 ــي  ف ستقام 
ــل  ــص ــح ــي ـــــــازا، وس ـــــراون ب ـــــك ال
المشاركون على شهادات موقعة 

من قبل ديريك أوبراين.
الفائزؤن  سيحصل  ذلــك،  إلى 
الكثير  على  المسابقة  ــذه  ه فــي 
والعينية،  النقدية  الجوائز  من 
مدرسته  سيمثل  الفائز  والفريق 
مسابقة  ــي  ف الــبــحــريــن  ومملكة 
ــن  ــي ــــار الـــمـــعـــلـــومـــات ب ــــب ــــت اخ

المدارس. 
ــــارات  ــــم ــــت يـــتـــم تـــســـلـــيـــم اس
»سنرجي  مكتب  ــى  إل التسجيل 
ــج،  ــزن الـــشـــرق األوســـــط« فـــي ال
الساعة  هو  للتسليم  موعد  وآخر 
ــر  ــاي ــن ي  17 ـــخ  ـــاري ـــت ب مــــســــاًء   5

.2009

تكريم عدد من الموظفات بمناسبة »يوم المرأة البحرينية« 

... و »الموانئ« تكرم موظفاتها في حفل خاص  بالمناسبة]  قامت إدارة العاقات العامة واإلعام بهيئة تنظيم سوق العمل  بتوزيع الهدايا على جميع موظفاتها

...  و  مركز البحرين للدراسات والبحوث يكرم منتسباته  بتقديم الورد والهدايا لهن... و وفد من جمعية أطفال وشباب المستقبل  يزور وزارة التنمية االجتماعية، و يقدم الورود لموظفاتها

حسن  جعفر  فاطمة  بإكمال  المعالي  بوابة  روضة  أضيئت   [
4 سنوات من عمرها المديد، فزينت الروضة بحفل أسعد الزهور 

قت الفراشات. ففاحت بعبق طيبها، وغّنت العصافير، وحلَّ

المشاركون في ورشة
 »الفنون الصحافية« يزورون »}«


