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تقنية  بكلية المستمر التقني  التعليم برنامج  ينظم فبراير:  5  -  1 @
«األدوبي في إحداهما تدريبيتين، دورتين البحرين جامعة في المعلومات
«استخدام في  واألخــرى الجزيري، يوسف فيها يحاضر فوتوشوب»،
البرنامج مدير فيها يحاضر ،«Deskto Publishing ديزاين إن  األدوبي 
كلية  مبنى في ظهرًا  1:00 حتى  صباحًا  9:00 الساعة من الصفار. علي

بالصخير. (S40) المعلومات تقنية
اإلشارة  لغة في دورة البحرينية  الصم جمعية  تنظم فبراير: 5  -  1 @
محمد ـــارة اإلش لغة خبير فيها يحاضر  الصحة، مــجــال فــي  للعاملين 
لدعم بالمركز الوطني وذلك الكويت، دولة من عبداهللا علي ومنى الرامزي

االجتماعية. التنمية لوزارة التابع األهلية المنظمات
عبداهللا  حسن والتجارة الصناعة وزير رعاية تحت فبراير: 4  -  2 @
بيت مع وبالتعاون الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة  تعقد فخرو،
التنمية في النظيفة التكنولوجيا حول الدولي المؤتمر الكويتي التمويل

للمعارض. الدولي البحرين مركز في وذلك االقتصادية،
واألمومة  الطفل  رعاية جمعية رئيسة رعاية تحت فبراير:  5  -  2 @
للجمعية التابعة الثقافية اللجنة تنظم خليفة، آل سلمان بنت هند الشيخة

مدينة عيسى. في الجمعية بقاعة المكياج» فن في «دورة جمالية
التعليم  «معرض  البريطاني الثقافي المجلس ينظم فبراير:   4  -  3 @
من  فبراير:  3 األول اليوم وسيكون ،«(2009 (أديوكيكس بريطانيا في
من  فبراير:  4 الثاني  واليوم مساًء)،  8:30 حتى  عصرًا  4:30) الساعة
حتى  عصرًا  5:00 ومن  ظهرًا،  12:30 حتى  صباحًا  10:30) الساعة

الخليج. أوال بفندق قاعة وذلك في مساًء)، 9:00
السلمانية  بمجمع واألسنان الفم جراحة قسم ينظم فبراير: 5  -  3 @
من  أيام،  3 لمدة والفكين  الفم جراحة  تخصص في تدريبية  دورة الطبي 
الخليج بجامعة (4) رقم بقاعة عصرًا 4:00 إلى  صباحًا  8:00 الساعة

العربي.
من  البدنية» «اللياقة دورة النسائية أوال جمعية تنظم 3 - 5 فبراير: @

في عراد. الجمعية مساء بمقر 8:00 - 7:00 الساعة
الوطني  العمل بجمعية  السياسي ــد وع منتدى ينظم فــبــرايــر:  4 @
المحامية فيه يتحدث الحجيرة»، قضية «متهمي حول لقاًء الديمقراطي
عبداهللا اإلنسان لحقوق البحرينية  للجمعية العام واألمين  السيد جليلة
مساًء   8:30 الساعة تمام  في وذلك الجشي، محمد والمحامي الــدرازي 

الحصم. أم في «وعد» بمقر
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سمو رئيس الوزراء جائزة على بمناسبة حصول البلدية

«الوسطى» الفنية بـ الخدمات يكرم إدارة الكعبي
مدير بحضور  الكعبي، جمعة والزراعة  البلديات  شئون وزير كرم  ]
البلدي المجلس ورئيس الغتم يوسف الوسطى المنطقة بلدية عــام
تقديراً وذلــك البلدية، في الفنية الخدمات إدارة الحسن، عبدالرحمن
جائزة على  البلدية حصول عنها وأثمر موظفوها بذلها التي للجهود 

بلدية ألفضل خليفة آل سلمان بن خليفة الشيخ الـــوزراء رئيس  سمو
المنطقة بلدية نظمته الذي الحفل خالل اإلدارة تكريم وجاء .2007 للعام
جائزة على  حصولها بمناسبة بــالزا، كــراون فندق في أخيراً  الوسطى
الفنية الخدمات إدارة مديرة ــدت أه جانبها، من ـــوزراء.  ال رئيس سمو 

والموظفين األقسام رؤساء جميع إلى النجاح هذا يوسف محمود فاطمة
عملهم، مجال في ومثابرة من جهد قدموه مشيدًة بما في اإلدارة، العاملين
إلى أفضل الخدمات وتقديم المستوى هذا على المحافظة إياهم إلى داعيًة

المنطقة الوسطى. في األهالي والمقيمين

لغزة تنتصر الصديق» «أبوبكر
جاللة رأسها وعلى الرشيدة القيادة بموقف احتداًء ]
مــدرســة ــاء ــن ب بــإعــادة خليفة، آل عيسى ــن  ب حــمــد  الــمــلــك 
أبوبكر ــة ــدرس م دشــنــت الــخــاصــة،  نفقته على  ــورة  ــاخ ــف ال
معرضًا الصباحي، الطابور في  للبنين  االبتدائية الصديق 
والحصار الفلسطيني الشعب صمود مع تضامنًا للصور
تحت الصهيوني، الــكــيــان قبل ــن م غــزة على الــمــفــروض 

غزة». «أغيثوا عنوان:
عبدالعزيز الصباحية اإلذاعـــة مشرف دعــا  جهته، من 
المعاناة ورفع غزة أطفال مع  تضامنية  وقفة إلى الجفيل،
للتعليق التالميذ بعض استضافته خالل من وذلك عنهم،
الكاريكاتيرية الرسوم خالل  من آرائهم  وإبداء الصور على
تشكيل ــى إل خليل محمد خليل  الــمــدرســة  مــديــر  ــا  دع كما   ،
والتنسيق المدرسة في الفاعلة  اللجان  مختلف من لجنة
في الفلسطيني الشعب صمود لمشروع دعمًا بينها فيما
فعاليات عــدة نظمت المدرسة  أن علمًا  محنته، مواجهة
بالمدرسة اإلعالمي المنسق بذلك  صرح المجال. هذا في

الحايكي. عبدالهادي


