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رفع علم »جائزة بابكو للمدرسة الخضراء« بـ »المحرق الثانوية للبنات«
للمدرسة  »بابكو  بجائزة  للبنات  الثانوية  المحرق  مدرسة  فازت   [
حديثًا  المدرسة  واحتفلت   .2010  -  2009 الدراسي  للعام  الخضراء« 
»بابكو«  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بحضور  الجائزة  علم  رفع  بمراسم 
على  والقائمين  اإلداريـــة  الهيئة  أعــضــاء  مــن  ــدد  وع الــمــحــروس،  فيصل 
المحرق  مدرسة  ومسئولي  »بابكو«  شركة  في  الهندسة  بفرع  المشروع 
الثانوية للبنات. يشار إلى أن برنامج »جائزة بابكو للمدرسة الخضراء« 
عبارة عن مسابقة بيئية تنظمها وترعاها »بابكو« بصورة سنوية لتكريم 
المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية، التي تنجح في تبني الخطوات 
التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي ودعم اإلدارة الفعالة للموارد البيئية 
الفائزة  للمدرسة  ويحق  المحلية.  المجتمعات  مع  بالتعاون  المختلفة، 

بالمركز األول رفع علم المدرسة الخضراء لمدة عام واحد.
مشيداً  الــمــدرســة،  ــى  إل بالتهنئة  المحروس  تقدم  الــصــدد،  ــذا  ه ــي  وف
السنوات  ــدى  م على  بالمسابقة  متقدمة  مــراكــز  ـــراز  إح فــي  بجهودها 
النجاح  تحقيق  بهدف  والتعليم  التربية  وزارة  بدعم  وأشــاد  الماضية، 
للعام  البرنامج  بمواصلة  »بابكو«  اعتزاز  إلى  مشيراً  للبرنامج،  المرجو 
في  تحقيقه  تم  الذي  النجاح  أعقاب  في  والسيما  التوالي،  على  السادس 
بيئية  مشاريع  عدة  تنفيذ  البرنامج  عن  تمخض  حيث  الماضية،  األعوام 
المهدرة  المياه  من  واالستفادة  والماء  الهواء  جودة  تحسين  إلى  تهدف 
البيئية،  بالثقافة  الوعي  لتعزيز  فعالة  أساليب  وابتكار  النفايات  وإدارة 
والدولية  الوطنية  المعايير  وفق  البيئي  الوضع  تحسين  على  يعمل  بما 
»بابكو«  سياسات  إطــار  ــي  وف الــمــتــزايــدة،  البيئية  التحديات  ظــل  فــي 
ذكرت  جانبها،  ومن  البيئة.   على  للحفاظ  الجادة  وبرامجها  المستدامة 
الثانوية  المحرق  مدرسة  أن  الــجــودر  إبراهيم  بدرية  المدرسة  مديرة 
ومشجعًا  كبيراً  حافزاً  تمثل  التي  الجائزة  بهذه  بالفوز  تفخر  للبنات 
فقط،  البيئية  الجائزة  هذه  في  ليس  واجتهاد،  جد  بكل  للعمل  للطالبات 
فازت  الذي  المشروع  أن  يذكر  كافة.   المدرسة  مشاريع  جوانب  في  ولكن 
إعداد  من  الغبار«  »عازل  عنوان:  تحت  كان  بالجائزة  المدرسة  خالله  من 
الطالبتين سارة الكوهجي وآيات حيدر وإشراف المدرسة وفاء الرويعي، 

وبإشراف عام من مديرة المدرسة.

»لؤلؤة الخليج العربي« تستضيف المطوع
واألفراد  الغالية،  مملكتنا  في  الخبرات  ذوي  إنجازات  إبراز  على  العربي  الخليج  لؤلؤة  مدرسة  من  حرصًا   [
التقدم  نحو  البحرين  مسيرة  في  ملموسًا  أثــراً  إلنجازاتهم  كانت  الذين  ومهنيًا،  وأكاديميًا  تربويًا  المتميزين 
المطوع،  عبداهلل  والمناهج  التعليم  لشئون  والتعليم  التربية  وزارة  وكيل  المدرسة  استضافت  ـــار...  واالزده
وذلك للتحدث مع طلبة الصفوف العليا عن مسيرته التعليمية والتربوية، ومسيرة حياته المعطاءة، ونجاحه 

المهني من خالل طرح خبراته وإنجازاته على طلبة وطالبات المدرسة.

»القادسية« تتمّيز في االمتحانات الوطنية
االبتدائية  القادسية  مدرسة  مديرة  كرمت  2010م،  األول  كانون  ديسمبر/   6 الموافق  االثنين  يوم  في   [
للبنات أمينة هاشم، وبمعية المديرة المساعدة أمينة الجزيري، التلميذات المتفوقات في االمتحانات الوطنية، 
تكريم  تم  كما  التوفيق،  دوام  لهن  متمنيتين  الوسطى،  المحافظة  مدارس  مستوى  على  وبجدارة  تميزن  والالتي 
نرجس  تصوير:  االمتحانات.  فترة  طوال  الدراسي  التحصيل  رفع  في  والمساهمات  المتابعات  المواد  معلمات 

عبداهلل.

»اليوم المفتوح«
 بمدرسة شهركان

بالعملية  نرتقي  والمدرسة  البيت  بين  »بالتواصل  عنوان:  تحت   [
التحصيل  مستوى  على  ــور  األم أولياء  ولوقوف  التعلمية«  التعليمية 
للبنين  االبتدائية  شهركان  مدرسة  نظمت  ألبنائهم،  والسلوكي  العلمي 
يومها المفتوح الذي شهد إقبااًل وتفاعاًل كبيراً من قبل أولياء أمور الطلبة، 
والتعليمية  اإلدارية  الهيئتين  قبل  من  المبذولة  الجهود  على  أثنوا  الذين 

بالمدرسة. صرح بذلك رئيس لجنة العالقات العامة إسحق علي رضي.

»اليوم المفتوح«
 في »ثانوية المنامة«

مدرسة  نظمت  والمدرسة،  البيت  بين  التواصل  بأهمية  منها  إيمانًا   [
 6 األثنين  ــوم  ي وذلــك  متميزاً  مفتوحًا  يــومــًا  للبنات  الثانوية  المنامة 
علي  مريم  المدرسة  مديرة  بإشراف  2010م،  األول  كانون  ديسمبر/ 
جميع  قبل  من  بالتعاون  الهادف  التربوي  اللقاء  هذا  اتسم  وقد  رمضان، 
توافد  حيث  جميلة،  بدايته  كانت  فقد  بالمدرسة،  والطالبات  المعلمات 
بالترحيب  والنظام  االستقبال  لجان  وقامت  والطالبات،  األمــور  أولياء 

بهم.

»عربي النور العالمية« يقيم اليوم المفتوح
األول  ــي  ــدراس ال الفصل  منتصف  امتحانات  انتهاء  بعد   [
وتسّلم أولياء األمور نتيجة ابنائهم، نظم القسم العربي بمدرسة 
النور العالمية »يومًا مفتوحًا« لطلبة الصفوف من الخامس حتى 
الثاني عشر، التقى فيه أولياء األمور معلمي أوالدهم، واستعرض 
المعلمون مع أولياء األمور تحصيل وسلوكيات ومواظبة الطلبة 

في الفترة الماضية من بداية هذا العام 2010 / 2011م. 
منهم  الغالبية  وأبدت  للنظر،  الفتًا  األمور  أولياء  حضور  وكان 
الواحدة  الساعة  بين  فيه  أقيم  الذي  الوقت  الختيار  استحسانها 
ظهراً والثالثة والنصف عصراً، حيث أتاح لغالبيتهم التمكن من 
أولياء  لتعاون  الجزيل  شكره  يقدم  العربي  والقسم  الحضور. 
دفع  مــن  ــك  ذل فــي  لما  والتعليمية  ـــة  االداري الهيئتين  مــع  األمـــور 

للعملية التعليمية التعلمية إلى األمام.

لقاء تربوي في »المعري االبتدائية«
تربويًا  لقاء  للبنين  االبتدائية  المعري  العالء  أبو  مدرسة  نظمت   [
ألبنائهم.  والسلوكي  األكاديمي  المستوى  على  األمور  أولياء  فيه  أطلعت 
ــاء  ــق االرت شأنها  ــن  م الــتــي  السبل  مناقشة  الــتــربــوي  الــلــقــاء  ــالل  خ ــم  وت
نقاط  وتعزيز  تواجههم،  قد  التي  الصعوبات  وتذليل  الطلبة  بمستوى 

القوة التي تكفل تحقيق الطلبة ألعلى الدرجات.
المفتوح،  اليوم  به  خرج  الــذي  التنظيم  بحسن  ــور  األم أولياء  ــاد  وأش
الذي تجلى بوضوح من خالل انطباعاتهم واستجاباتهم التي سجلوها 
وأشــاد  الهدف.  لهذا  المدرسة  صممتها  التي  االستبيان  استمارات  في 
الالفت  وحضورهم  األمور  أولياء  باهتمام  العيسى  عدنان  المدرسة  مدير 
التربوية  ـــداف  األه لتحقيق  الــمــدرســة  إدارة  مــع  المستمر  وتواصلهم 
المنشودة. صرح بذلك رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العامة بالمدرسة 

ميثم العرادي.

»دار المحرق« تزور شعبة الخيالة
] ضمن برامجها الهادفة إلى تحقيق 
المحرق  دار  نظمت  والترفيه،  المعرفة 
الدار  لمنتسبي  ــارة  زي الوالدين  لرعاية 
ـــوزارة  ب الــخــيــالــة  لشعبة  الــرجــال  ــن  م
المشاركون  استمتع  حيث  الداخلية، 
على  خاللها  تعرفوا  التي  الزيارة  بهذه 
وأهــم  الخيالة  فــريــق  وأنشطة  مهمات 
ــودة وأنــواعــهــا  ــوج ــم ـــالالت الــخــيــل ال س
مشاركاتها  وطبيعة  تدريبها  ووسائل 
شيقًا  عرضًا  شاهدوا  ثم  المناسبات،  في 
مهاراتهم  الفرسان  فيه  أظهر  للخيول 
بذلك  صرح  الخيول.  قيادة  في  العالية 
الوالدين  لرعاية  المحرق  دار  مشرف 

محمد ثاني.

دعاء كميل تنير عائلة أبوزهيرة

] رزق كميل محمد أبوزهيرة بمولودته البكر وأسماها »دعاء«، 
في  تتربى  واألصدقاء.  األهل  من  والتبريكات  التهاني  كميل  وتلقى 

عز والديها وعقبال ما نراها عروسة.

مبروك قدوم »زينب«
لتكون  طاهر،  زهير  عائلة  »زينب«  الحلوة  الطفلة  نّورت   [
وأمــــاًل...  ســعــادة  العائلة  وتــزيــد  لــوالــديــهــا،  البكر  الــمــولــودة 
األهل  جميع  من  والتبريكات  التهاني  زينب  أبــو  تلقى  وبذلك 
وتتربى  والخير  السعد  مواليد  من  زينب  اهلل  جعلها  واألصدقاء. 

في عز والديها.

الريس يرزق بحسن

وبذلك  »ح��س��ن«،  أس��م��اه  ل��ه  م��ول��ود  ب��أول  ال��ري��س  هيثم  رزق   [
متمنين  واألصدقاء،  األهل  من  والتبريكات  التهاني  حسن  أبو  تلقى 
في  ويتربى  مبروك  ألف  وال��دي��ه...  كنف  في  مديدة  حياة  للمولود 

عزكم.

»نجيبة« تنير عائلة علي المرخي

»نجيبة«،  أســمــاهــا  جميلة  بطفلة  الــمــرخــي  علي  رزق   [
التهاني  تلقوا  الذين  وإخوتها  والديها  على  السعادة  لتضفي 
من  نجيبة  اهلل  جعل  واألصدقاء...  األهل  جميع  من  والتبريكات 

مواليد السعد والخير وتتربى في عز والديها وإخوتها.


