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البحرين  دف��اع  لقوة  ال��ع��ام  القائد  برعاية  يوليو:   10  - يونيو   25  @
الدولة  وزير  من  وبإنابة  خليفة،  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير 
يقام  خليفة،  آل  ع��ب��داهلل  ب��ن  محمد  الشيخ  طبيب  ال��ف��ري��ق  ال��دف��اع  ل��ش��ؤن 
وسيقام  واح��د«،  قلب  »البحرين  شعار  تحت  للتسوق  البحرين  مهرجان 
تقدر  التي  لذلك  المخصصة  الخيمة  في  الوطني  االستاد  خلف  المهرجان 
مساحتها بنحو 4000 متر، وسيشتمل المهرجان على برنامج مسابقات 
اللجنة  وتدعو  البورشيد.  صابرين  المذيعة  تقديم  من  لألطفال  وجوائز 
القائمة على المهرجان التجار البحرينيين والخليجيين للمشاركة في مثل 
واالقتصادي  السياحي  القطاع  على  بالنفع  تعود  التي  المهرجانات  هذه 

لمملكة البحرين.
@ 29 يونيو: ترعى وزارة الثقافة أوبريت »البحرين... أصابع خمس«، 
الصالة  م��س��رح  على  وذل���ك  البحريني،  ال��ش��ب��اب  م��ن  نخبة  يقدمه  ال���ذي 
 25 إلى  تصل  بمدة  مساء،  والنصف  السابعة  في  األربعاء  مساء  الثقافية 
قبل  األجواء  وترطيب  النظر  وجهات  تقريب  إلى  يهدف  واألوبريت  دقيقة. 
الشرقاوي،  على  البحريني  الشاعر  تأليف  من  وهو  الوطني.  الحوار  بدء 
عبدالرحمن،  ورائ���د  وم��ي��ق��ات،  ج��ال  ول��ي��د  وغ��ن��اء  ج���ال،  ول��ي��د  وأل��ح��ان 
عارف  ومكساج  وت��وزي��ع  م��راد،  إسماعيل  الرقصات  مصمم  ب��إش��راف 

عامر، وإنتاج وإخراج فتحي العلوي.
تجمع  »يوم  بعنوان:  أمسية  البحرين،  زين  شركة  تنظم  يونيو:   30  @
والبرامج  ال��ج��وائ��ز  م��ن  العديد  تقديم  م��ع   ،»2011 االجتماعي  اإلع���ام 
اليت،  وسبا  منتجع  فندق  في  مساًء   7:00 الساعة  في  وذل��ك  الترفيهية، 

جسر المحرق - قاعة 1 بالطابق 15. 
جمعية  تنظم  االجتماعية،  التنمية  وزارة  رع��اي��ة  تحت  ي��ول��ي��و:   1  @
مشروع  للتدريب/  اإلحسان  مركز  مع  بالتعاون  الرفاع  فرع   - اإلصاح 
قافلة اإلحسان للتدريب المتنقل، الحملة التوعوية الصحية »صحتك غالية 
الوزن،  قياس   - الدم  ضغط  قياس   - طبية  استشارات  وتتضمن:  علينا«، 
شباق،  حسام  ال��ج��ودر،  )د.أح��م��د  م��ن:  المكون  الطبي  الطاقم  ب��وج��ود 

الممرض محمد أحمد(، وذلك بعد المغرب في مسجد اإلحسان.
جمعية  تنظم  االجتماعية،  التنمية  وزارة  رع��اي��ة  تحت  ي��ول��ي��و:   5  @
مشروع  للتدريب/  اإلحسان  مركز  مع  بالتعاون  الرفاع  فرع   - اإلصاح 
قافلة اإلحسان للتدريب المتنقل، الحملة التوعوية الصحية »صحتك غالية 
الوزن،  قياس   - الدم  ضغط  قياس   - طبية  استشارات  وتتضمن:  علينا«، 
بوجود الطاقم الطبي المكون من: )د.مهيب أمين، محمد عبداهلل، الممرضة 

طاهرة العمادي(، وذلك بعد المغرب في مسجد البيان.
جمعية  تنظم  االجتماعية،  التنمية  وزارة  رع��اي��ة  تحت  ي��ول��ي��و:   8  @
مشروع  للتدريب/  اإلحسان  مركز  مع  بالتعاون  الرفاع  فرع   - اإلصاح 
قافلة اإلحسان للتدريب المتنقل، الحملة التوعوية الصحية »صحتك غالية 
الوزن،  قياس   - الدم  ضغط  قياس   - طبية  استشارات  وتتضمن:  علينا«، 
 - البحرينية  السكري  جمعية   - اإلي��دز  مكافحة  )لجنة  من:  كلٍّ  بحضور 
جمعية هشاشة العظام - جمعية الصحة اإلنجابية(، وذلك بعد المغرب في 

مجمع الواحة.
جمعية  تنظم  االجتماعية،  التنمية  وزارة  رعاية  تحت  يوليو:   12  @
مشروع  للتدريب/  اإلحسان  مركز  مع  بالتعاون  الرفاع  فرع   - اإلصاح 
قافلة اإلحسان للتدريب المتنقل، الحملة التوعوية الصحية »صحتك غالية 
الوزن،  قياس   - الدم  ضغط  قياس   - طبية  استشارات  وتتضمن:  علينا«، 
الجودر(،  إبراهيم  د.  الشيخ،  )د.هشام  من:  المكون  الطبي  الطاقم  بوجود 

وذلك بعد المغرب في مسجد بن حويل.
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معتدل مع تصاعد األتربة في بعض المناطق.

السواحل  ــرب  ق قدمين  ــى  إل ــدم  ق مــن 
ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 
15 إلى 20 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا.
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مدرسة الرجاء تقيم حفل تخريج 24 من طلبة الثانوية
] نّظمت مدرسة الرجاء حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة المرحلة 
التربية  وزارة  وكيل  بحضور  بالمنامة،  المدرسة  صالة  في  الثانوية، 
والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة وعدد 

من المسئولين بالوزارة وبالمدرسة.
عن  فيها  تحّدث  كلمة،  كابنغا  بيتر  المدرسة  مدير  ألقى  الحفل  وخالل 
إنجازات  مستعرضًا  عام،  مئة  من  أكثر  مدى  على  الممتد  المدرسة  تاريخ 

المدرسة خالل العام الدراسي 2010 - 2011.
شكر  كلمة  الزيرة  فيصل  المدرسة  إدارة  مجلس  رئيس  ألقى  بعدها 

التعليم  في  باالستثمار  االهتمام  في  والتعليم  التربية  وزارة  جهود  فيها 
لإلنسان  استثمار  ــو  ه االســتــثــمــار  ــن  م ــوع  ــن ال ــذا  ه أّن  مبّينًا  ــاص،  ــخ ال

البحريني الذي يعّد الدعامة األساسية لمستقبل الوطن.
فيها  استعرض  كلمة  خليفة  آل  عبدالعزيز  بن  هشام  الشيخ  ألقى  ثّم 
الدروس التي يجب أن يستوعبها الخريجون والخريجات اليوم، ومنها 
المعرفة  إلى  تحتاج  مثلما  والمستقبل،  الحاضر  في  العملية  الحياة  أن 
فإنها  المختلفة،  الحياة  مــجــاالت  فــي  العملية  الخبرة  ــى  وإل العلمية 
بالهوية  والتشبع  والوطن،  األرض  إلى  االنتماء  قيم  إلى   حتمًا  تحتاج 

والعيش  المنتج  العمل  بقيم  االلتزام  وإلى  البحرين،  لشعب  الوطنية 
والمحبة  الثقة  جسور  وبناء  ــر  اآلخ والـــرأي  ــرأي  ال واحــتــرام  المشترك 
الجميُع،  فيه  ُيحترم  مجتمع  إطار  في  الشعب،  هذا  مكونات  جميع  بين 

وُيساهم في نمائه وازدهاره الجميع.
باللغة  الطلبة  كلمة  ــون  ــره م حبيب  ـــارة  س الطالبة  ألــقــت  بعدها 

العربية، والطالبة سارة علي الزيرة كلمة الطلبة باللغة اإلنجليزية.
بتوزيع  والــخــدمــات  للموارد  الـــوزارة  وكيل  ــام  ق الحفل  نهاية  ــي  وف

الشهادات على الطلبة الخريجين البالغ عددهم 24 خريجًا.

المحافظة الوسطى تنظم
دورة »الوقاية من مخاطر الحريق«

مع  بــالــتــعــاون  الــوســطــى  المحافظة  ــت  ــام أق  [
الداخلية  ـــوزارة  ب المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة 
الكهرباء  بهيئة  والسالمة  الصناعي  األمن  وإدارة 
من  »الـــوقـــايـــة  ــوان  ــن ــع ب ــة  ــي ــب ــدري ت دورة  ـــاء  ـــم وال
في  عــقــدت  الــتــي  ــازل«،  ــن ــم ال ــي  ف الــحــريــق  مــخــاطــر 
محافظ  رعــايــة  تحت  الــوســطــى  المحافظة  مبنى 
خالل  الفاضل  أحمد  بن  مبارك  الوسطى  المحافظة 
 .2011 حــزيــران  يونيو/   7 ولغاية   6 من  الفترة 
وزارة  ومنتسبات  األسر  ربات  من  عدد  فيها  وشارك 

المدني. المجتمع  ومؤسسات  الداخلية 
ــالل  ـــن خ ــــــدورة م ــى ال ــل ـــــح الــقــائــمــون ع وأوض
منها  محاور  عدة  والعملية  النظرية  المحاضرات 
الحريق  مخاطر  ــن  م الــعــامــة  والــســالمــة  الــوقــايــة 
في  ــن  ــودي ــوج ــم ال األشـــخـــاص  وإنـــقـــاذ  الــمــنــزلــيــة، 
كيفية  على  عملي  وتدريب  المنزل،  وإخالء  المنزل 

الحريق  مطفأة  استخدام  في  سواء  الحريق  إطفاء 
في  أو  المنزلي  الغاز  جهاز  مع  التعامل  أو  اليدوية 
وأخيرا  الطبخ  أثناء  األواني  في  حريق  حدوث  حال 
لألجهزة  األمثل  واالستخدام  الكهرباء  مخاطر  عن 

المنزلية. الكهربائية 
مؤكدا  ــدورة  ال في  بالمشاركين  المحافظ  ونــوه 
في  ــن  ــي ــن ــواط ــم ال ــة  ــي ــوع ت إلـــى  ــة  ــظ ــاف ــح ــم ال ــع  ــل ــط ت
اليومية،  الحياة  تالمس  التي  المواضيع  مختلف 
حلقة  يشكل  ــدورات  ال هذه  مثل  عقد  أن  إلى  مشيرا 
مواضيع  في  وتوعيتهم  المواطنين  مع  للتواصل 
الوسطى  المحافظة  أن  معتبرا  المجتمع،  تهم  عامة 
بين  الوقائي  والسلوك  الوعي  بنشر  اهتماما  تولي 
األســـر،  ـــات  رب ــص  ــاألخ وب المجتمع  أفــــراد  جميع 
ـــدورة  ال عــلــى  الــقــائــمــيــن  نفسه  ــت  ــوق ال ــي  ف ــرا  ــاك ش

لها. والمنظمين 

المحافظة الشمالية تنظم محاضرة 
»إدارة شئون األهل واألبناء«

الـــمـــحـــافـــظـــة  ــــت  ــــم ــــظ ن  [
ـــاون مــع  ـــع ـــت ـــال ـــة، ب ـــي ـــال ـــم ـــش ال
األســــري،  للعنف  بتلكو  ــز  ــرك م
شئون  »إدارة  بعنوان  محاضرة 
فيها  حاضرت  ــاء«،  ــن واألب ــل  األه
ــــــاد الــنــفــســي  ــة اإلرش ــاري ــش ــت اس
ــة  ــف ــري ــــالج الـــســـلـــوكـــي ش ــــع وال
إطار  في  وذلك  سوار،  عبدالحميد 
ومركز  المحافظة  بين  التعاون 
ــدد  ــم ع ــدي ــق بــتــلــكــو، فـــي ســبــيــل ت
العمل  وورش  المحاضرات  مــن 
األســريــة  التوعية  ــى  إل الــهــادفــة 
ــرى ومــنــاطــق  ــق والــمــجــتــمــعــيــة ب

المحافظة.  

ــظ الــشــمــالــيــة  ــاف ــح ـــــرب م وأع
لهذا  تقديره  عن  رجب  بن  جعفر 
صالح  في  يصب  الــذي  التعاون 
العلمي  واإلدراك  بالوعي  االرتقاء 
تربية  وطــرق  األسرية  بالثقافة 
ــورة،  ــط ــم الــنــاشــئــة الــحــديــثــة وال
أن  ــه  ــس ــف ن الـــوقـــت  فـــي  ــــداً  ــــؤك م
تحمل  ــة  ــي ــل ــح ــم ال مــجــتــمــعــاتــنــا 
التربوية  المفاهيم  ــن  م الكثير 
التي  تــلــك  ــة  ــاص وخ الصحيحة 
ـــي  ـــالم ــا ديــنــنــا اإلس ــه ــي ــل حـــث ع

الحنيف.  
ــت  ــام ـــــالل الـــمـــحـــاضـــرة ق وخ
النقاط  ــن  م عـــدد  ــرح  ــط ب شــريــفــة 

تربية  في  السلوكية  والمفاهيم 
السلوكية  واحتياجاتهم  األطفال 
ينمي  فيما  معه  التعامل  وكيفية 

والعقلية.   الجسمانية  قدراتهم 
كــمــا أفــســحــت ســــوار الــمــجــال 
الــذيــن  الــحــضــور  ــع  م للمناقشة 
ــالل  ــل فـــعـــال خ ــك ــش تـــجـــاوبـــوا ب
قسم  نظمها  ــي  ــت ال ــرة  ــاض ــح ــم ال
ــــإدارة  ــة ب ــي ــاع ــم ــت الــبــرامــج االج
ــج االجــتــمــاعــيــة وشــئــون  ــرام ــب ال
بالتعاون  بالمحافظة  المجتمع 
األســري  للعنف  بتلكو  مركز  مع 
القسم  ــس  ــي رئ عليها  وأشـــرفـــت 

البحارنة. فضيلة 

»لؤلؤة الخليج« تحتفي بطلبة البكلوريا الدولية للعام 2011
ـــؤة  ـــؤل ل ــــة  ــــدرس م ــــت  ــــام أق  [
ــل تــخــرج  ــف ــج الــعــربــي ح ــي ــل ــخ ال
البكلوريا  طلبة  من  األولى  الدفعة 
وكيل  رعاية  تحت  وذلك  الدولية، 
لشئون  والتعليم  التربية  وزارة 
يوسف  عبداهلل  والمناهج  التعليم 
عنه  ــة  ــاب ــي ن ــر  ــض ح إذ  الـــمـــطـــوع، 
الخاص  للتعليم  المساعد  الوكيل 
حفل  وأقيم  رضي.  وداد  والمستمر 
بفندق  المرجان  قاعة  في  التخرج 

الموفنبيك. 
الطلبة  عبر  المناسبة  وبهذه 
الخريجون عن شكرهم وتقديرهم 
أفراد  وجميع  حضروا  من  لجميع 
ــــــة والــتــعــلــيــمــيــة،  الــهــيــئــة اإلداري
كل  الحاضرين  جميع  تمنى  كما 
التوفيق للخريجين في مسيرتهم 

الجامعية.

عائلة البارباري تهنئ ابنتيها 
كوثر وُحسنى بمناسبة تفوقهما

كوثر  ابنتيها  بتفوق  البارباري  علي  الشيخ  عائلة  احتفلت   [
بمعدل  امتياز  درج��ة  كوثر  حصلت  حيث  ال��دراس��ة،  في  وُحسنى 
اإلع��دادي��ة  زي��ن��ب  بمدرسة  اإلع����دادي  األول  ال��ص��ف  ف��ي   )99.2(
للبنات. فيما حصلت ُحسنى على درجة امتياز من مدرسة الروابي.

وتلقت الطالبتان التهاني والتبريكات من األهل واألصدقاء. ألف 
مبروك لكوثر وُحسنى وإلى مزيد من النجاح والتفوق في حياتكما 

العلمية والعملية.


