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دلمون  جامعة  برامج  ضمن   [
بمناسبة  واالحتفالية  االجتماعية 
وعيد  المجيد  الوطني  العيد 
قدم  المفدى،  الملك  جاللة  جلوس 
كلية  وأساتذة  طالبات  من  عدد 
يوماً  بالجامعة  الجميلة  الفنون 
الوطن،  حب  في  وتربوياً  فنياً 
األكاديمي  التأهيل  مركز  لطلبة 
التنمية  لوزارة  التابع  والمهني 

االجتماعية.
لوحات  عن  الفني  اليوم  وأثمر 
الوطن  حب  في  جميلة  وإبداعات 
أنجزها  الرشيدة،  لقيادته  والوالء 
ذوي  من  وجميعهم  المركز،  طلبة 
أظهر  حيث  الخاصة،  االحتياجات 
ومواهب  إمكانات  الفني  البرنامج 
المعبرة  اللوحات  رسم  في  الطلبة 
والمتعلقة  الوطن وقيادته  عن حب 

على  الغالية  المناسبة  بهذه 
مظاهر  عن  والتعبير  الجميع، 
كمواكب  البحرينية،  الفرحة 

والمهرجانات. واألعالم  السيارات 
مركز  مديرة  أوضحت  وبدورها 
أمل  بالجامعة  المجتمع  خدمة 
الوطني  العيد  مناسبة  أن  عباس، 
إحدى  الملك  جاللة  جلوس  وعيد 
بها  تحتفي  التي  الفعاليات  أبرز 

أن  إلى  منوهة  سنوياً،  الجامعة 
قد  للمعاق  العالمي  اليوم  مناسبة 
وأساتذة  طلبة  من  عدداً  حفزت 
للمشاركة  الجميلة  الفنون  كلية 
الطلبة  من  لعدد  فني  يوم  بتقديم 
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من 
وذلك بعد التنسيق مع إدارة مركز 
بوزارة  والفني  األكاديمي  التأهيل 

االجتماعية. التنمية 

»هاجر االبتدائية« تكّرم حائزي »كأس النظافة«
] ضمن برامج مدرسة 
للبنات  االبتدائية  هاجر 
تكريم  تــم  الــدوريــة، 
النظافة  لكأس  الحائزين 
المدرسة،  مديرة  قبل  من 

زينب العبد الرسول.
وقد كانت المسابقة من 
األستاذتين  وتنفيذ  إعداد 
ومنى  الخنيزي  غالية 

العصفور.
وفي  أخــرى،  جهة  من 
القيم،  لتعزيز  ــادرة  ب
المدرسة  مديرة  كّرمت 
التلميذات  أمور  أولياء 

المثاليات من كل صف.

»خديجة الكبرى اإلعدادية« تحتفل بالعيد الوطني المجيد
الكبرى  اإلعدادية  خديجة  مدرسة  احتفلت   [
واألربعين  الحادية  بالذكرى  بالمحرق  للبنات 
لعيد  عشر  الثالثة  والذكرى  الوطني  للعيد 

الجلوس.
وأكدت مديرة المدرسة، منى أحمد الغتم، حرص 
الهيئة اإلدارية والتعليمية على تنظيم االحتفاالت 
أولياء  ودعوة  الوطني  العيد  بمناسبة  السنوية 

األمور للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية.
منتسبات  جميع  فيه  شاركت  كبير  حفل  وفي 
المدرسة من طالبات ومعلمات وإداريات وأولياء 
الجميع  عبر  المدرسة،  مديرة  رأسهن  على  أمور 
عن سعادتهن بهذه المناسبة العزيزة، التي بدأت 
الحفل  فقرات  توالت  ثم  الحكيم،  الذكر  من  بآيات 
المدرسية  اإلذاعة  في  الطالبات  مشاركات  من 
عن  وكلمات  الوطنية  واألشعار  القصائد  وإلقاء 
والتعريف  التراث  حول  ومسابقات  الوطن  حب 
للفائزات  الجوائز  تقديم  إلى  إضافة  بالبحرين، 

بالمسابقة.

وفي اإلطار نفسه، قامت المدرسة بجمع تواقيع 
وطالبات  والتعليمية  اإلداريــة  الهيئة  موظفي 

المدرسة على علم البحرين.

ساحات  أرجــاء  في  مرفوعاً  العلم  وجــاب   
المدرسة ليتم رفعه إلى وزارة التربية والتعليم 

تأكيداً للوالء واالنتماء.

حسن طوق يرزق بـ »زينب«
] رزق حسن كاظم 
بمولودة  ط��وق  آل 
أس��م��اه��ا »زي��ن��ب«، 
طوق  حسن  وتلقى 
والتبريكات  التهاني 
الغالية.  المناسبة  بهذه 
للعائلة  زينب  وانضمت 
علي  أخ��وي��ه��ا  م���ع 
مبارك  ألف  وحسين. 
بأحضان  وت��ت��رب��ى 

والديها.

»الصم البحرينية« تنظم دورة جديدة في لغة اإلشارة
دورة  البحرينية«  الصم  »جمعية  نظمت   [
المنظمات  دعم  مركز  في  اإلشارة  للغة  جديدة 
وضمت  االجتماعية،  التنمية  لــوزارة  التابع 
خلفيات  من  الجنسين،  من  مشاركاً  عشر  أربعة 

مهنية وطالبية مختلفة. 
شملت  أيام،  ثالثة  استغرقت  التي  الدورة، 

والمصطلحات  والمفردات  المفاهيم  من  مجموعة 
المتدرب  يحتاجها  التي  األساسية،  اللغوية 
كما  الصم.  فئة  مع  للتعامل  العملية  الحياة  في 
شملت على عرض شرائح وأفالم توضيحية مع 

عملية. تطبيقات 
لغة  مترجما  الــدورة  تقديم  في  شارك  وقد 

جعفر  واألستاذ  المطوع  هدى  األستاذة  اإلشارة 
العلوي. وتهدف الجمعية إلى نشر ثقافة التعامل 
لتيسير  التواصل  عملية  لتسهيل  الصم،  فئة  مع 
والخاصة،  الحكومية  المؤسسات  في  المعامالت 
والتعليمية  الصحية  المؤسسات  عن  فضاًل 

والجامعات. كالمدارس 

طالبات جامعة دلمون يشاركن المعاقين 
احتفاالتهم بالعيد الوطني

»حفصة االبتدائية« تنظم لقاًء 
تربويًا بعنوان »نتواصل لنرتقي«

المؤمنين  أم  حفصة  مدرسة  أقامت   [
المطور  التربوي  اللقاء  للبنات  االبتدائية 
للحلقتين  لنرتقي«  »نتواصل  شعار  تحت 
إدارة  توجهات  على  بناًء  والثانية  األولى 

التعليم االبتدائي بتطوير اليوم المفتوح.
شريفة  المدرسة  مديرة  أوضحت  فقد 
اليوم  أن  كلمتها  خالل  من  الكواري  يوسف 
تسلم  مجرد  يعد  لم  المطور  المفتوح 
الدراسي  المستوى  على  االطالع  أو  درجات 
حضور  األمر  ولي  بإمكان  بل  والسلوكي، 

المدرسية  والبرامج  الدراسية  الحصص 
الصف  داخل  التلميذة  إنجازات  ومتابعة 
وخارجه. وقد رحب أولياء األمور بذلك، كما 
تخلل اللقاء عدة فعاليات منها: فعالية »بيدي 
وجبة  معي  تناولي  »هيا  نبتة«،  أغرس 
األمور  أولياء  تمنى  الختام  وفي  اإلفطار«. 
أهمية  من  لها  لما  اللقاءات  تلك  مثل  تكرار 
والمدرسة  البيت  بين  التواصل  توطيد  في 
المدرسة  داخل  يدور  بما  األمر  ولي  وربط 

وتزداد العالقة بين ولي األمر وابنته.

* 6 - 9 يناير: تنظم جمعية المهندسين 
تدريبية  دورة  البحرينية،  الزراعيين 
وذلك  الزهور«،  وتنسيق  »زراعة  بعنوان: 
من الساعة  الرابعة عصراً حتى السابعة 

مساًء في مركز التدريب البلدي بتوبلي.
شركة  عمال  نقابتا  تنظم  يناير:   7  *
إعادة  لمناقشة  »اجتماعًا  الخليج  طيران 
الهيكلة وبرنامج التقاعد المبكر االختياري 
الذي طرح من قبل إدارة الشركة وتحديد 
تمام  في  وذلك  الوطنية«،  العمالة  مصير 
العروبة  نادي  في  مساًء  الرابعة  الساعة 

بالجفير مقابل الصالة الرياضية.
رئيس مجلس  رعاية  تحت  يناير:   7 *
عيسى  بن  محمد  الشيخ  »تمكين«  إدارة 
آل خليفة، ُيفتتح »مؤتمر ومعرض تمكين 
صباحًا   8:45 الساعة  في  وذلك   ،»2013

في قاعة أوال بفندق الخليج. 
القومي  التجمع  يستضيف  يناير:   7  *
الديمقراطي، المفكر علي محمد فخرو، في 
لقاء حول »رؤية قومية للوحدة االتحادية 
الخليجية«، وذلك في تمام الساعة السابعة 

والنصف مساًء في مقر التجمع بالزنج.
إبراهيم  الشيخ  ينظم مركز  يناير:   7 *
بعنوان:  محاضرة  خليفة،  آل  محمد  بن 
يقدمها  التعليم«،  في  الديمقراطية  »تحقيق 
طالل  أب��وغ��زال��ة«  »مجموعة  رئيس 
الثامنة مساًء  الساعة  في  وذلك  أبوغزالة، 

في قاعة المركز بالمحرق.
الثقافية،  أنشطتها  إطار  في  يناير:   7 *
لقاءها  اإلسالمي  األدب  جمعية  تعقد 
الشهري بطرح بعض الموضوعات األدبية 
للنقاش والحوار، وذلك بعد صالة العشاء 
بمدينة  األنصاري  قاعة جامع سبيكة  في 

عيسى.
* 8 يناير: ينظم مجلس يعقوب سيادي، 
السياسيون  »الفرقاء  بعنوان:  ن��دوة 
إستشرافية«،  رؤية   - المرتقب  والحوار 
عضو  ويديرها  سيار،  عيسى  يقدمها 

يفتح  المرباطي.  غازي  البلدي  المجلس 
مساًء   8:15 الساعة  في  أبوابه  المجلس 
الساعة  عند  أقصى  بحد  الفعاليات  وتبدأ 

8:45م.
* 9 يناير: ينظم منتدى وعد السياسي، 
تاريخ  من  »ش��ذرات  بعنوان:  محاضرة 
الحركة الوطنية في البحرين ومحاكمة قادة 
د.حسين  يقدمها  الوطني«،  االتحاد  هيئة 
البحارنة، وذلك عند الساعة الثامنة مساًء 

في مقر جمعية »وعد« بأم الحصم.
* 13 يناير: تنظم جمعية أوال النسائية 
االجتماعية،  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون 
الرعاية  ببرنامج  تعريفية  »محاضرة 
برنامج  تأهيل  أخصائية  تقدمها  البديلة«، 
الرعاية البديلة بوزارة التنمية االجتماعية 
الساعة  تمام  في  وذلك  العجاجي،  لولوة 

السابعة مساًء في مقر الجمعية بعراد.
* 15 يناير: يعقد مجلس إدارة جمعية 
الجمعية  »اجتماع  البحرينية  المكتبات 
التقريرين  لمناقشة  العادية«،  العمومية 
اإلدارة  مجلس  وانتخاب  والمالي،  األدبي 
2014م،   /2013 العاشرة  للدورة  الجديد 
مساًء  السابعة  الساعة  تمام  في  وذلك 
األهلية  المنظمات  لدعم  الوطني  بالمركز 

بمنطقة توبلي.
يعقوب  مجلس  ينظم  يناير:   15  *
االتحاد  بعنوان: »معالجات  ندوة  سيادي، 
مجلس  قمة  مؤتمر  ضوء  في  الخليجي 
التعاون«، يقدمها محمد الكويتي، ويديرها 
أحمد ملك. يفتح المجلس أبوابه في الساعة 
أقصى  بحد  الفعاليات  وتبدأ  مساًء   8:15

عند الساعة 8:45م.
تاريخ  جمعية  تنظم  يناير:   16  *
الثقافي  موسمها  ضمن  البحرين  وآثار 
القرية  »البحرين:  بعنوان:  محاضرة   ،59
والنخيل رؤية تحليلية«، يتحدث فيها خليفة 
الثامنة مساًء في  الساعة  الغتم، وذلك في 

مقر الجمعية بالجفير.


