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برعاية كل من »زين« و»وايلي للنشر« و»البحرين المالية«

»بوليتكنك« تنظم معرضًا لـ 49 مشروعًا لطلبة »تقنية المعلومات«
المعلومات  تقنية  كلية  أقامت   [
البحرين  بكلية  ــاالت  ــص واالت
البحرين(  )بوليتكنك  التقنية 
نحو  مشاريع  لعرض  معرضاً 
في  الكلية،  طلبة  من  طالباً   49
للبوليتكنك  الجامعي  الحرم 
إبداع  تجسد  حيث  عيسى،  بمدينة 
مشاريعهم  في  الطلبة  وابتكار 
الواسع،  خيالهم  من  أعّدوها  التي 
حلوالً  إيجادهم  ذلك  من  واألهم 

واقعية. لمشاكل 

وتتمثل فكرة المشروع في طرح 
على  التجارية  المشاكل  من  عدد 
حلواًل  يبتكرون  وبدورهم  الطلبة، 
التقنيات،  أحدث  باستخدام  لها 
على  القائم  التعلم  أسلوب  وفق 

المشكالت.  حل 
القائم  علق  السياق،  هذا  وفي 
تقنية  قسم  رئــيــس  بــأعــمــال 
وأكاديمية  واالتصاالت  المعلومات 
قائاًل:  برينقويت  فيليب  التصميم 
أسبوعاً   15 مدة  الطلبة  »أعطي 

إلى  قدمت  ثم  مشاريعهم،  إلعداد 
أعضاء،  ثالثة  من  مكونة  لجنة 
وفقاً  المشاريع  تصنيف  تم  حيث 
وتحليل  تخطيط  من  تضمنته  لما 
تطبيق  على  ــدرة  وق وتصميم 

التقنية«. الحلول 
القائم بأعمال  ومن جانبه، أشاد 
للبوليتكنك  التنفيذي  الرئيس 
بجهود  العسيري  إبراهيم  محمد 
تصب  التي  والموظفين  الطلبة 
البوليتكنك  أهــداف  تحقيق  في 

مملكة  ــة  رؤي مــع  المتماشية 
عمل  وبرنامج   2030 البحرين 
وتوجه   ،2014-2011 الحكومة 
زين،  شركة  من  كل  إلى  بالشكر 
بوصفها  للنشر  وايلي  ودار 
وشركة  للمعرض،  الفضي  الراعي 
أبدته  ما  على  المالية  البحرين 
لهذه  ورعاية  دعم  من  منها  كل 
جميع  شكر  كما  وللطلبة،  الفعالية 
في  ساهم  من  وكل  المشاركين 

المتميزة. الفعالية  هذه  إنجاح 

BIBF يقيم حفل 
CDCS تخرج لطلبة

] قام مركز الدراسات المصرفية التابع لمعهد 
 )BIBF( والمالية  المصرفية  للدراسات  البحرين 
بتنظيم حفل تخرج لستة طالب بمناسبة حصولهم 
معتمد  مستندية  اعتمادات  أخصائي  شهادة  على 

CDCS وذلك بمقر المعهد بالجفير.
مديري  الخريجين،  أهالي  من  كل  الحفل  حضر 
هيئة  وأعضاء  اإلدارة  فريق  أعضاء  التدريب، 
إلى ممثل من جامعة  باإلضافة  بالمعهد،  التدريب 

ifs للدراسات المالية - المملكة المتحدة.
مرة  ألول  البرنامج  هذا  إطالق  تم  أنه  ُيذكر 
البحرين  معهد  ُيعتبر  حيث  البحرين،  بمملكة 
من  مصدقاً  مركزاً  والمالية  المصرفية  للدراسات 
امتحان  لتقديم  المالية  للدراسات   ifs جامعة  قبل 
»تمكين«  وتقوم  البحرين.  بمملكة   CDCS برنامج 
تمكين  برنامج  من  كجزء  البرنامج  هذا  بدعم 

.)TPCS( للشهادات االحترافية

بمركز  الثقافية  اللجنة  نظمت   [
مسابقة  الجنوبية  السهلة  شباب 
فيها  والتي شارك  لألطفال،  التلوين 
والصف  الروضة  وطالبات  طلبة 
»لّون  عنوان  تحت  االبتدائي  األول 
 40 قرابة  فيها  شارك  حيث  معنا«، 
تلوين  في  تفننوا  وطفلة  طفاًل 

الخاصة  الرسومات  من  مجموعة 
باألطفال، وشارك في إدارة المسابقة 
األستاذة شيخة أحمد وبعض بنات 
ضمن  المسابقة  هذه  القرية.جاءت 
والذي  للمركز،  الصيفي  البرنامج 
جميع  أنشطته  فــي  يستهدف 
في  الجنسين  من  العمرية  الفئات 

الرياضية والثقافية  المجاالت  شتى 
واالجتماعية.

نظم  متصل،  صعيد  وعلى 
الصغار  مهرجان  أيضاً  المركز 
الرياضي السنوي على صالة نادي 
في  شارك  حيث  الرياضي،  الشباب 
أطفال  من   60 نحو  المهرجان  هذا 

التي  بفقراته  استمتعوا  المنطقة 
تميزت هذا العام. 

من  عدد  المهرجان  حضر  وقد 
أولياء األمور الذين شاركوا األطفال 
المسابقات  خــالل  من  فرحتهم 
أعدها  التي  والترفيهية  الرياضية 

القائمون على المهرجان.

»التنمية االجتماعية« تنظم ثالث ندواتها التوعوية
الفرص  تكافؤ  ــدة  وح برنامج  ضمن   [
لموظفي  القانونية  الثقافة  لرفع مستوى  وسعياً 
وموظفات الوزارة في إطار خطة على مدى العام، 
ندواتها  ثالث  االجتماعية  التنمية  وزارة  نظمت 
القطاع  لموظفي  التقاعدية  »الحقوق  بعنوان 
االجتماعية  التنمية  وزيرة  رعاية  تحت  العام« 
الوطني  المركز  البلوشي، وذلك في  فاطمة محمد 
لدعم المنظمات األهلية، تحدث فيها مدير المعالجة 
الحقوق  االجتماعي حول  للتأمين  العامة  بالهيئة 
ورئيس  األنصاري،  شمس  محمد  التقاعدية 
للتأمين  العامة  بالهيئة  واإلعــداد  التسويات 
االجتماعي مرام عيسى الكواري، حول االمتيازات 

في نظام التقاعد لموظفي القطاع العام.
أبرزها  نقاط  عدة  إلى  المحاضران  تطرق 
التي  كاالمتيازات  للموظفين  التقاعدية  الحقوق 

واالمتيازات  التقاعد  في  الموظف  عليها  يحصل 
شرح  وتم  كما  واالستبدال،  كالقروض  اإلضافية 
الفرق بين المعاش التقاعدي والراتب التقاعدين، 

التي  القيمة  النقاط  من  العديد  إلى  باإلضافة 
من  بالكثير  الحاضرين  تعريف  في  أسهمت 

حقوقهم، التي ربما تكون خافية عليهم.

دجاج بالبرتقال

المقادير: 
صدور دجاج مقطعة شرائح

بصل أبيض مقطع شرائح
فلفل حلو أحمر / أو أي لون

زنجبيل مبشور
2 فص ثوم مبشور

عصير برتقالة طبيعي
شرائح برتقالة كاملة 

القليل من بشر قشر البرتقال
زيت زيتون

بهارات
ملح

الطريقة:
بعد تحضير المكونات جميعا يتم خلطها معا وتخمير الدجاج فيها لمدة ساعتين على 

األقل
يتم إزالة شرائح البرتقال/ يمكنكم طبخها إذا أحببتم 

تسخن مقالة غزيرة بالقليل من زيت الزيتون البكر الخالص، يوضع في المقالة خليط 
الدجاج ويترك على نار هادئة 

يرفع من على النار إذا نضج ويقدم مع الخبز أو األرز
بالهناء والعافية

)أم فداء(

علي نادر يتخّرج 
من مرحلة الروضة

] تخّرج الطفل الحبوب علي نادر إسماعيل، 
العالمية.  النور  بمدرسة  الروضة  مرحلة  من 

وتلقى نادر التهاني والتبريكات من 
جميع األهل واألصدقاء، الذين تمنوا 
والتوفيق...  النجاح  من  المزيد  له 

أل����ف م��ب��روك 
وعقبال  ل��ن��ادر 

الماجستير.

فاطمة أحمد تنتقل 
إلى الصف األول االبتدائي

أحمد  فاطمة  الحبوبة  الطفلة  حصلت   [
مرهون من روضة البراق على درجة االمتياز في 
مرحلة الروضة. وستنتقل »فاطمة« إلى الصف 
الطفلة  تلقت  المناسبة  وبهذه  االبتدائي.  األول 

الهدايا  الحبوبة 
ألف  والحلويات... 

مبروك.

»شباب السهلة« ينظم مسابقة التلوين ومهرجان الصغار

* 22 يوليو: تحت رعاية عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المجلس  مع  بالتعاون  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزارة  تنظم  خليفة،  آل 
عشرة  الثامنة  الكبرى  البحرين  لمسابقة  الختامي  »الحفل  اإلسالمية،  للشئون  األعلى 
لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره«، وذلك بعد صالة التراويح بجامع مركز أحمد 

الفاتح اإلسالمي.
»حفل  اإلسالمي،  البحرين  بنك  من  وبدعم  العاصمة  محافظة  تنظم  يوليو:   22  *
ومسابقات  ترفيهية  برامج  تضم  األسرة  أفراد  لجميع  مفاجآت  يشمل  القرقاعون«، 
وهدايا، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساًء في مجمع الستي سنتر بالقرب من )كارفور(.
من:  كاًل  الحليبي،  السيدأحمد  السيدحسن  عائلة  مجلس  يستضيف  يوليو:   22  *
والطائفية:  »الكراهية  بعنوان:  ندوة  في  الشهابي،  غسان  والكاتب  كاظم  نادر  الباحث 

المسببات والمحركات«، وذلك في الساعة التاسعة مساًء في فريق الحّمام بالمنامة.
البحرين  مملكة  لدى  االتحادية  ألمانية  جمهورية  سفيرة  رعاية  تحت  يوليو:   24  *
سابين توفمان، ُيقام المعرض الفني الخيري »فن العطاء«، وذلك في الساعة 9:30 مساًء 

في معرض الحداد للسيارات.
* 25 يوليو: ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية، ندوة بعنوان: »التسامح السياسي 
في اإلسالم«، يتحدث فيها كٌل من: مستشار شيخ األزهر لشئون الحوار من جمهورية 
مصر العربية محمود عزب، وقاضي المحكمة الجعفرية من الجمهورية اللبنانية الشيخ 

معروف رحال، وذلك في الساعة 9:45 مساًء في فندق الريجنسي.
األطفال  وأصدقائهم،  المعاقين  أمور  ألولياء  البحرينية  الجمعية  تدعو  يوليو:   25  *
ذوي اإلعاقة وإصدقاءهم وأسرهم وجميع منتسبي مراكز وجمعيات اإلعاقة لحضور 
سلمان  مركز  قاعة  في  مساًء   9:00 الساعة  من  وذلك  للقرقاعون«،  السنوي  »حفلها 

الثقافي بالقضيبية.
* 29 سبتمبر: تحت رعاية وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، 
العالمي  المفكر  خالله  يقدم  المتميز(،  القائد  )أسس  منتداها  أورجين  مجموعة  ُتنظم 
البحرين  مركز  في  وذلك  التغيير«،  »إدارة  عن  محاضرة  أورلتش،  ديف  البروفيسور 

للمؤتمرات بفندق كراون بالزا.
* 29 سبتمبر - 2 أكتوبر: تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، تستضيف مملكة البحرين مؤتمر ومعرض الشرق األوسط 
العمليات »ميبيك 2013«، تحت عنوان: »التغلب على تحديات المستقبل  الثاني لهندسة 

من خالل التميز الهندسي«، وذلك في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
النفط  على شئون  المشرف  الوزير  المالية  وزير  رعاية  تحت  أكتوبر:   23  -  20 *
والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، تستضيف مملكة البحرين، المؤتمر والمعرض 
الدولي الثاني حول »أفضل الممارسات في تشغيل خطوط األنابيب وإدارة السالمة«، 
بتنظيم من شركة تيراتسو تكنيكال كونفرنس وجلوب ويب إنرجي، بالتعاون مع الهيئة 

الوطنية للنفط والغاز، وذلك في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج.
وبتنظيم من جمعية  المركزي،  البحرين  رعاية مصرف  تحت  أكتوبر:   22  -  21 *
التأمين البحرينية بالتعاون مع االتحاد العربي العام للتأمين، تستضيف مملكة البحرين، 
القادة  من   300 فيه  يشارك  أن  المؤمل  ومن  المهنية«،  المسئوليات  »تأمين  منتدى 
العربية، وذلك في فندق  الدول  التأمين من معظم  التأمين وإعادة  والعاملين في مجال 

الرتز كارلتون.
مجلس  رئيس  والتجارة  الصناعة  وزير  رعاية  تحت  يقام  أكتوبر:   24  -  22  *
الهيئة  بين  اتفاقية  وضمن  فخرو،  حسن  والمؤتمرات  للمعارض  البحرين  هيئة  إدارة 
وشركة غلف آند إيست وورلد للمعارض )Exhibition Gulf & East World(، تستضيف 
البحرين »معرض ومؤتمر البحرين - الهند«، وذلك في مركز البحرين الدولي للمعارض 

والمؤتمرات.


