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القى اإقبااًل كبرياً 

»الإتيكيت فن واإدارة« يف مركز �سباب مدينة عي�ســى
�ضمن اأوىل فعاليـات امللتقى التدريبي الثاين 

)تطوًر(، التي نظمها مركز �ضباب مدينة عي�ضى 

بعنوان »االإتيكيت فن واإدارة«، القت اإقباالَ كبرياً 

من قبل ال�ضباب.

منى  املدربة  قدمتها  التي  الدورة  وتهدف 

واالإتيكيت  بالربوتوكول  التعريـف  اإىل  الزايد 

واأهميتهما يف احلياة اليومية، كذلك التعريف 

اإ�ضتقبال  يف  الربوتوكول  وقواعد  اأ�ض�س  باأهم 

مع  التعامل  بروتوكول  عن  ف�ضالَ  ال�ضيوف، 

امل�ضافحة  واتيكيت  واملواقف،  ال�ضخ�ضيات 

والتعريف والتعارف.

وقال رئي�س جمل�س اإدارة املركز منذر اإبراهيم 

حممد »اإن مركز �ضباب مدينة عي�ضى ي�ضعى يف 

الوقت احلايل اإىل اإعداد دورات تدريبية خمتلفة 

تطوير  اإىل  وتهدف  البحريني  ال�ضباب  تخدم 

قدراتهم يف �ضتى املجاالت لكي يكونوا قادرين 

والذي  العمل  �ضوق  حتديات  مواجهة  على 

يتطلب اأن ي�ضمل ال�ضاب على مهارات عدة لكي 

يثبت وجوده وتفوقه على ال�ضعيد ال�ضخ�ضي، 

واملهني، والعلمي، موؤكداَ على اأن اإهتمام املركز 

ب�ضريحة ال�ضباب هو ما يتوافق مع روؤية املركز 

اإىل تطوير ال�ضاب  اأ�ضا�ضي  والتي تهدف ب�ضكل 

عجلة  دفع  كبري يف  دور  من  له  ملا  البحريني 

التطور للمجتمع البحريني.

»ني�سان باترول« يت�سدر رايل الإمارات ال�سحراوي
اإميل كناي�ضر ب�ضمته على  اللبناين  الراليات  ترك بطل 

ني�ضان  �ضيارته  قاد  عندما  ال�ضحراوية  االإمارات  بطولة 

باترول اإىل فوز كبري يف نهاية االأ�ضبوع املا�ضي.

وبفوز كناي�ضر باملرتبة االأوىل يف املجموعة T2 يتبعه 

�ضيارة  اأي�ضا  هو  قاد  والذي  الهيلي،  من�ضور  االإماراتي 

ني�ضان باترول، يف املرتبة الثانية، تكون ني�ضان قد �ضجلت 

يوما رائعا وحققت ن�ضرا موؤزرا يف هذا ال�ضباق ال�ضعب.

بالذات  الفوز  »لهذا  قائال:  فوزه  على  كناي�ضر  وعلق 

االفتتاحية  اجلولة  ت�ضررت يف  �ضيارتي  الأن  طعم خا�س 

للبطولة. لكن هذه املرة �ضار كل �ضيء ح�ضب اخلطة. كما اأن 

فوز من�ضور يف املرتبة الثانية يف املجموعة اأ�ضاف حالوة 

ال�ضباق يظهر متّيز  اأن  �ضائق كبري، كما  الن�ضر، فهو  لهذا 

�ضيارات باترول يف ظروف القيادة ال�ضعبة هذه«. وياأمل 

كناي�ضر يف االإطاحة ببطل العام املا�ضي اأحمد الفهيم، لكن 

الفهيم  ويتقدم  �ضهلة.  مهمة  تكون  لن  البطل  على  التغلب 

يف جممل ال�ضباق ب 40 نقطة، لكن كناي�ضر تقدم االآن اإىل 

املرتبة الرابعة ب 34 نقطة.

»اجلوية الربيطانية« تقدم فر�سة لالعبي 
اجلولف للتدريب على يد النجم ج�سنت روز

الربيطانية  اجلوية  اخلطوط  تقدم 

فر�ضة متميزة لن تتكرر لالعبي اجلولف 

من  تدريب  على  للح�ضول  العامل  حول 

النجم ال�ضهري ج�ضتني روز يف اأحد اأندية 

تدريب اجلولف يف دبي.

حقق  الذي  روز  ج�ضنت  وي�ضت�ضيف 

رايدر  كاأ�س  يف  االأوروبي  للفريق  الفوز 

االمارات  نادي  يف  التدريب  جل�ضات 

امل�ضادف  الثالثاء  يوم  دبي  يف  للجولف 

١٨ نوفمرب، حيث �ضي�ضاطر معرفته مع 

و�ضيف  املحظوظني  الفائزين  من  اثنني 

اإىل �ضيوف من  باالإ�ضافة  الفائزين  الأحد 

كبار ال�ضخ�ضيات. 

ذهاباً  �ضفر  تذكرة  فائز  كل  و�ضينال 

دبي  اإىل  ال�ضياحية  الدرجة  على  واإياباً 

فندق  يف  ليال  لثالث  واإقامة  لندن،  عرب 

جي دبليو ماريوت ماركيز دبي ودخوالً 

مع  حفلة  واإىل  اجلولف،  تدريب  اإىل 

االإمارات  نادي  يف  اجلولف  اأ�ضطورة 

للجولف ال�ضهري.

ابتكارات طالبية متيز م�ساركة »البوليتكنك« يف املعر�ض الثاين للمراأة
�ضاركت كل من الطالبة طاهرة �ضوقي من برنامج الهند�ضة 

البحرين(،  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  بكلية  االإلكرتونية 

والطالبة ن�ضرة بوع�ضوان من برنامج تكنولوجيا املعلومات 

واالت�ضاالت، يف معر�س التوظيف الثاين لالإناث الذي نظمه 

موؤخًرا املجل�س االأعلى للمراأة بالتعاون مع وزارة العمل حتت 

عنوان: »املعر�س الثاين للمراأة والعمل )فر�س وخيارات(«، 

حتت رعاية قرينة جاللة امللك املفدى رئي�ضة املجل�س االأعلى 

اآل  اإبراهيم  للمراأة �ضاحبة ال�ضمو امللكي االأمرية �ضبيكة بنت 

خليفة حفظها اهلل، يف الفرتة من 2١ اإىل 23 اأكتوبر املا�ضي 

الطالبة  �ضاركت  وقد  للمعار�س.  الدويل  البحرين  مركز  يف 

طاهرة مب�ضروع عبارة عن جهاز حتويل ال�ضوت اإىل طاقة، 

فيما جاءت م�ضاركة الطالبة ن�ضرة بابتكارها تطبيًقا لالأجهزة 

املحمولة عبارة عن برنامج حلول مالية الأ�ضحاب املوؤ�ض�ضات 

ال�ضغرية وامل�ضاريع املنزلية.

»الفرق بني ع�سوي جمل�سي النواب وال�سورى« يف جمل�ض امل�سعل

ناق�س جمل�س امل�ضعل يف حوار الرواد باإدارة الدكتور عبد العزيز اأبل 

نف�ضه  يجد  النائب  اأن  وال�ضورى، حيث  النواب  ع�ضو جمل�س  بني  الفرق 

والبد  االنتخابية  حملته  اأثناء  وعوداً  منحهم  كونه  الناخبني  اأمام  ملزماً 

اأن ينفذها وبنف�س الوقت جنده يفكر مب�ضاألة اإعادة تر�ضيحه مرة اأخرى، 

له،  �ضعبية  قاعدة  وجود  م�ضاألة  �ضمان  يف  ياأتي  دائماً  فاهتمامه  ولذلك 

اأما ال�ضوري فهو غري ملزم اأمام الراأي العام بل هو يعمل بوحي اهتمامه 

بالق�ضايا العامة.

ولكن  ال�ضورى  جمل�س  لدى  املوجودة  االإجنازات  من  الكثري  وهناك 

و�ضائل االإعالم ال ت�ضلط ال�ضوء عليها، البع�س االخر اأعتقد اأن املواطنني 

اإىل ع�ضو  اأن يتجه  من  انتخبوه بدالً  النائب لكونهم  اإىل  يلجوؤون  عموماً 

جمل�س ال�ضورى املعني الذي قد ال يتجه له اإال من لديه احتكاك �ضخ�ضي 

به، كما اإن هناك �ضريحة كبرية جتهل مهمات ع�ضو جمل�س ال�ضورى وعدم 

اأنهم  اأو  ت�ضلهم  ال  املواطن  اأمور  اأن  يعني  ال  بالناخبني  ال�ضوري  ارتباط 

اأن دور املجل�س حم�ضور يف الت�ضريع وي�ضع مع  ال يفكرون فيها، حيث 

م�ضلحة املواطن م�ضلحة الوطن ككل حيث  اإن عدم وجود توا�ضل مبا�ضر 

اأو خدمات مبا�ضرة للناخبني ال يعني عدم خدمتهم.

العا�سمة اخلريية ت�ستعد للم�ساركة 
بالحتفال بعودة رئي�ض الوزراء

الطبية  الفحو�ضات  جناح  مبنا�ضبة 

بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب 

�ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، فقد �ضكل 

اخلريية  العا�ضمة  جمعية  اإدارة  جمل�س 

�ضامل  اأمينة  ال�ضيدة  برئا�ضة  عليا  جلنة 

اال�ضتعدادات  وترتيب  الإعداد  وذلك  ثاين، 

االإدارة  جمل�س  اع�ضاء  مل�ضاركة  الالزمة 

يف  العا�ضمة  واأهايل  منت�ضبيها  وجميع 

يقام  �ضوف  الذي  ال�ضعبي  اال�ضتقبال 

ل�ضموه اأثناء عودته للوطن.

هو  �ضموه  ا�ضتقبال  يف  امل�ضاركة  ان 

من باب رد اجلميل لهذا الرجل الذي اأ�ض�س 

بناء الدولة وقواعد االنطالق والتقدم يف 

كل املجاالت، و�ضار مبملكتنا الغالية نحو 

ح�ضد مراكز متقدمة بني الدول يف التنمية 

ب�ضاحبها  ت�ضمو  اإرادة  وهي  ال�ضاملة 

والتطلعات  الغايات  اإىل  الو�ضول  اإىل 

والطموحات مهما كانت عظيمة.

 هذا التوا�ضع مع كل هذه االإجنازات 

التي حققها خليفة بن �ضلمان يف قيادته 

الرجل  هذا  اأن  على  دليل  هو  للدولة، 

وحنكة  باقتدار  الدولة  يدير  احلكيم 

ال�ضمو  �ضاحب  يا  اهلل  حفظكم  �ضيا�ضية. 

ونحن على العهد باقون باإذن اهلل.

جمل�ض عبداهلل العثمان ي�سارك
 اأفراح عائلة الوجيه عي�سى الكبي�سي

ها�ضل  بن  مبارك  بن  عي�ضى  الوجيه  عائلة  اأفراح  العثمان  عبداهلل  �ضارك جمل�س 

جمل�س  يف  اأقيم  الذي  باالحتفال  »عي�ضى«  جنلهم  زفاف  حفل  مبنا�ضبة  الكبي�ضي 

الكبي�ضي »مبدينة احلد« حيث ت�ضمن العر�ضة ال�ضعبية وقدموا لهم خال�س التهاين 

والتربيكات متمنني للعرو�ضني حياة مليئة بال�ضعادة.

دار املحرق ت�ست�سيف حممد العيد  

الفا�ضل حممد  اأم�ضية ا�ضت�ضافت فيها املربي  الوالدين  نظمت دار املحرق لرعاية 

بن عبداهلل العيد الوكيل امل�ضاعد ال�ضابق للخدمات الرتبوية والتعليم اخلا�س بوزارة 

من  العديد  عن  فيه  يتحدث  والذي  االأيام«  في�س  من  »غي�س  كتابه  حول  الرتبية 

املحطات واملوانئ التي توقف عندها العيد ونقل لنا �ضوراً حية عن الكثري من امل�ضاهد 

واالأحداث التي �ضاهدها. وقام املن�ضق العام لربنامج را�س ال�ضهر خمي�س علي �ضبت 

بتقدمي ال�ضيف للح�ضور.


