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احتفل ن�دى عوايل للبولينغ بعيد ميالد  الليث الأبي�ض ال�شرق�وي اأحمد عبداللة القعود الذي اطف�أ �شمعته الـ 21 من عمره املديد، حيث تلقى 

القعود الته�ين والتربيك�ت من ك�فة الزمالء يف الن�دي متمنني له ع�م� �شعيداً وحي�ة ه�نئة.

نادي عوايل يحتفل مبيالد ال�شرقاوى اأحمد القعود

»الع�شف الذهني« ور�شة عمل بالق�شيبية للبنني

اق�مت مدر�شة الق�شيبية للبنني ور�شة عمل بعنوان »ا�شرتاتيجية الع�شف الذهني«، 

اأعده� وقدمه� معلم املواد الجتم�عية املتمكن واملجدد والقدير والن�شط واملبدع يف جم�ل 

الطيب«،  »مروان  الف��شل  الأ�شت�ذ  ب�ملدر�شة  املوهوبني  الطلبة  فريق  ورئي�ض  تخ�ش�شه، 

وقد تن�ولت الور�شة التعريف ب�لع�شف الذهني ك��شرتاتيجية من ا�شرتاتيجي�ت التعليم 

على  اعتم�داً  التعليمي،  املوقف  اأثن�ء  الط�لب  ذهن  ع�شف  وطرق  واأ�ش�ليب  والتعلم، 

ال�شتث�رة.

حر�ش�ً من اإدارة مدر�شة �شرتة البتدائية للبن�ت على اكت�ش�ف املواهب العلمية وتنمية وتعزيز املن�ف�شة بني الط�لب�ت نظم ق�شم العلوم ب�إ�شراف اآم�ل حممد 

علي معر�ش�ً علمي�ً حتت �شع�ر »التجربة طريقي ملعرفة«، حيث �ش�ركت جمموعة من ط�لب�ت احللقة الث�نية مبجموعة من الأعم�ل بلغت 66 عمالً توزعت بني 

جت�رب علمية اإثرائية داعمة للم�دة الدرا�شية، وجم�شم�ت علمية تو�شيحية للمنهج الدرا�شي، وقد ن�ل املعر�ض اإعج�ب احل�شور من معلم�ت واأولي�ء الأمور

وقد اأبدت زهرة اأحمد الديلمي اإعج�به� ب�أعم�ل الط�لب�ت، وطريقة تقدمي املعر�ض ومتنت ال�شتمرار يف الفع�لي�ت التي ت�شقل مه�رات الط�لب�ت وتعززه�.

 »التجربة طريقي ملعرفة« معر�شاً علمياً  يف ابتدائية �شرتة

»اأحلى اأكلة«.. م�شابقة يف »اأبو�شيبع الأبتدائية« 

نظم ق�شم الرتبية الأ�شرية يف مدر�شة اأبو�شيبع البتدائية للبنني م�ش�بقة »اأحلى اأكلة« 

�ش�رك فيه� املعلمون والطلبة يف اأجواء حم��شية ممتعة، حيث �شنع فيه� املعلمون والطلبة 

اأطب�ق لذيذة ورائعة وتواجد فيه� كثري من اأع�ش�ء الهيئة الإدارية والتعليمية.

»األبا« تعمل على تعزيز التوعية بال�شالمة لدى عمال مقاوليها
خ��ش�ً   اجتم�ع�ً  موؤخراً   )الب�(  ل�شركة  التنفيذية  الإدارة  عقدت 

الإجتم�ع �شمن  الرئي�شيني. وي�أتي هذا  ب�ل�شالمة مع عدد من مق�وليه� 

ك�فة  يف  ب�ل�شالمة  التوعية  تعزيز  اأجل  من  املتوا�شلة  ال�شركة  جهود 

اأنح�ء ال�شركة والعمل على حتقيق بيئة عمل خ�لية من احلوادث. 

واجتمع الرئي�ض التنفيذي لل�شركة، تيم موراي، والرئي�ض التنفيذي 

مت  حيث  املق�ولت  �شرك�ت  ممثلي  مع  الأن�ش�ري،  عي�شى  للعملي�ت، 

ت�شليط ال�شوء على اخلطوات الإيج�بية التي اتخذته� ال�شركة يف جم�ل 

ال�شالمة ال�ش�ملة والتي �ش�همت يف اإجن�ز 4 ماليني �ش�عة عمل دون اأي 

اإ�ش�ب�ت م�شيعة للوقت يف �شهر اإبريل امل��شي. 

امل�شوؤول  والفريق  املق�ولني  بني  �شهرية  اجتم�ع�ت  تقررعقد  كم� 

اجتم�ع�ت ربع  اإىل  ب�لإ�ش�فة  ب�ل�شركة،  النظ�فة وال�شالمة والبيئة  عن 

�شنوية مع امل�شئولني التنفيذيني يف ح�ل اقت�شت ال�شرورة.  

يف  احتف�ًل  البحرين(،  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  اأق�مت 

الدوائر  خمتلف  من  موظًف�   20 تكرمي  خالله  جرى  اجل�معي،  حرمه� 

نظري اأدائهم املتميز يف العمل مم� �ش�هم يف اإجن�ح الفع�لي�ت التي اقيمت 

خالل الفرتة امل��شية.

حممد  الدكتور  للبوليتكنك  التنفيذي  الرئي�ض  ب�أعم�ل  الق�ئم  وق�م 

جميع  بتهنئة  الأمن�ء،  جمل�ض  واأع�ش�ء  رئي�ض  عن  وني�بة  الع�شريي، 

املنت�شبني اإىل الكلية، مقدًرا الدور املهم الذي يلعبه كل موظف فيهم من 

اأجل حتقيق روؤية ور�ش�لة واأهداف البوليتكنك والإرتق�ء به� اإىل م�ش�ف 

املوؤ�ش�ش�ت التعليمية الع�ملية. 

وتقديرهم  �شكرهم  عن  املكرمون  املوظفون  اأعرب  جهتهم،  ومن 

ملجل�ض الأمن�ء والإدارة التنفيذية على اختي�رهم للتكرمي، مع�هدين ب�أن 

يكون هذا التكرمي دافًع� ملزيد من بذل اجلهد والعط�ء خلدمة البوليتكنك.

»البوليتكنـــــك« تكــــّرم 20 مــــن موظفيهـــــا املجـــــدين

»عيادي« مينح طالبني جوائز نقدية بـ 5  الآف دولر
الث�لث لربن�مج  ال�شهري  ال�شحب  الـ54 يف  الف�ئزين  اأ�شم�ء  ام اي بنك، عن  اأعلن بي 

عي�دي للتوفري من �شمنهم ف�ئزين حمظوظني بج�ئزة عي�دي للطالب. 

وقد ف�ز يف هذا ال�شهر كل من اإبراهيم الزيرة، وبروانة كين�ن ب�جل�ئزة ال�شهرية الكربى 

ط�رق  من  كل  ف�ز  منهم�، يف حني  لكل  دولر  قيمته� 10،000  تبلغ  والتي  اأبريل  ل�شهر 

اإبراهيم العميق�ن و يو�شف اأبواحل�شن م�ريي بج�ئزة عي�دي للطالب بقيمة 5،000 دولر 

اأمريكي لكل منهم�، ب�لإ�ش�فة اإىل 50 ف�ئزاً حمظوظ�ً ح�شلوا على جوائز نقدية تبلغ  قيمته� 

1،000 دولر اأمريكي لكل منهم.   

جمعية مدينة عي�شى اخلريية تنتخب جمل�س اإدارتها

عقدت انتخبت جمعية مدينة عي�شى اخلريية جمل�ض اإدارته� اجلديد للدورة الث�نية ومتت 

تزكية ر�شي �شيد حممد ح�شني رئي�ش� وال�شيد ج��شم يو�شف ن�ئب للرئي�ض.

وك�نت اجلمعية العمومية الع�دية ملدينة عي�شى اخلريية قد عقدت عموميته� يف 15 ابريل 

2013 ملن�ق�شة تقريره� الأدبي وامل�يل لع�م 2012 وانتخ�ب جمل�ض اإدارته� للدورة الث�نية.

واأ�شفرت نت�ئج النتخ�ب�ت عن فوز جمل�ض الإدارة ب�لتزكية وقد مت تزكية ال�شيد ر�شي 

لوؤي  وال�شيد  للرئي�ض  ن�ئب  يو�شف  وال�شيد ج��شم  الإدارة  رئي�ش� ملجل�ض  �شيد حممد ح�شني 

ن�ش�ل  ال�شيد  اختي�ر  كم� مت  امل�لية  لالأم�نة  العليوات  عبداهلل  وال�شيد  ال�شر  لالأم�نة  اخلزاعي 

للجنة  كرئي�ض  العليوات  عبدالر�ش�  وال�شيد  الجتم�عية  امل�ش�عدات  جلنة  كرئي�ض  البن�ء 

الإعالمية هذا ب�لإ�ش�فة اإىل كل من عقيلة �شيد حمفوظ -اي�د املقهوي-خليل �شهيل -حممود 

�شملوه-حممد جميل-اأحمد عبداهلل ك�أع�ش�ء يف جمل�ض الإدارة.


