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جمل�س عي�سى �ساملني يكّرم الرواد

من  جمل�سه  رواد  من  لعدد  تكرمي  حفل  �ساملني  عي�سى  الأ�ستاذ  م�ؤخرا  اأقام 

امل�اطنني وامل�اطنات الذين متيزوا باإخال�سهم لل�طن و�سكرهم على ما بذل�ه من 

النا�س  امل�ستمر مع  ت�ا�سلهم  ال�طن وامل�اطنني، وذلك من خالل  جهد يف خدمة 

حيث جمعهم حتت �سقف واحد يف جمل�سه مبنطقة البحري بالرفاع.

الغبقة  وتناول  املجل�س  رواد  على  رمزية  هدايا  ت�زيع  على  احلفل  ا�ستمل 

املحافظة  حمافظ  الفا�سل  مبارك  املحافظ  الحتفال  يف  �سارك  وقد  الرم�سانية، 

ال��سطى والنائب الدكت�ر جا�سم ال�سعيدي والنائب اإبت�سام هجر�س الذين كرم�ا 

رواد املجل�س.

اخلريية  املرخ  جمعية  ادارة  جمل�س  لع�س�ية  الرت�سح  باب  لفتح  ا�ستعداداً 

الجتماعية للدورة النتخابية 2013-2015 م نظمت جلنة النتخابات ور�سة 

عمل »الدارة والقيادة وفرق العمل« للراغبني بالرت�سح والدخ�ل مبجل�س الدارة 

القيادة  تعريف  اىل  خاللها  تطرق  حممد املال، حيث  املدرب  وتقدمي  اإعداد  من 

وم�ا�سفات القائد واأهم املهارات الإدارية الالزمة التي يجب اأن يت�سلح بها القائد 

وكيفية و�سع الهداف و�سياغة الفكار واأهمية التعاون وتنمية الروح القيادية 

والفرق بني العمل الداري والقيادي ويف نهاية الدورة قدم رئي�س اجلمعية عبا�س 

نعمة �سهادة �سكر وثناء لالأ�ستاذ حممد لتقدمية ال�ر�سة. 

»م����وت����ر�����س����ي����ت����ي« ت���ق���ي���م غ���ب���ق���ة ل����ك����ب����ار ع��م��ائ��ه��ا
اأقامت �سركة م�تر�سيتي غبقة رم�سانية لكبار عمالئها يف البحرين يف خيمة 

اإداريي �سركة م�تر�سيتي. اطلع  الرم�سانية بح�س�ر كبار  فندق اجل�لدن ت�ليب 

رم�سانية  اأج�اء  يف  م�تر�سيتي  من  املركبات  اأحدث  على  احلفل  خالل  احل�س�ر 

مميزة.

م�تر�سيتي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  دركزللي،  ب�سار  األقى  احلفل  بداية  يف 

اململكة  يف  م�تر�سيتي  عمالء  كبار  بلقاء  جداً  »�ُسعدنا  فيها:  قال  ترحيبية  كلمات 

فطر  مبارك وعيد  لهم وللجميع رم�سان  املميز، ونتمنى  الرم�ساين  اللقاء  هذا  يف 

ال�كيل احل�سري ملجم�عة من  اأن �سركة م�تر�سيتي هي  �سعيد«. اجلدير بالذكر، 

العالمات التجارية العاملية التي تقدم مركبات عالية اجل�دة وخدمات على اأعلى 

امل�ست�يات، مدع�مة بفريق عمل على درجة عالية من املهنية والحرتاف من خالل 

مركز خدمات م�تر�سيتي يف املعامري ومراكز قطع الغيار املنت�سرة يف اأنحاء اململكة 

يف منطقة املعامري، �سلماباد واملحرق.

امل�����رخ اخل�����ري ي�����س��ت��ع��د ل��ان��ت��خ��اب��ات

طاب البوليتكنك يوؤلفون »الدليل املايل للموؤ�س�سات ال�سغرة 

قدم عدد من طلبة اخلدمات امل�سرفية واملالية 

البحرين(  )ب�ليتكنك  التقنية  البحرين  بكلية 

امل�ؤ�س�سات  عن  الأ�سرة  لبنك  مف�سلة  درا�سة 

من  كل  قام  حيث  واملت��سطة،  ال�سغرية  املالية 

الطلبة: عي�سى ال�سميم واأحمد �سيف وعلي غل�م 

بالبحث والدرا�سة على مدى ثالثة �سه�ر، وجمع 

املايل  »الدليل  بعن�ان:  كتاب  يف  الدرا�سة  نتائج 

البحرين«،  يف  واملت��سطة  ال�سغرية  للم�ؤ�س�سات 

الرئي�س  اإىل  الكتاب  من  ن�سخة  بتقدمي  قام�ا  ثم 

التنفيذي لبنك الأ�سرة الدكت�ر عاطف ال�سرباوي، 

الذي اأبدى اإعجابه بالعمل املتميز والن�عي لطلبة 

التعليم  م�ست�ى  يعك�س  مبا  البحرين،  ب�ليتكنك 

والتدريب الذي يح�سل�ن عليه.

عن  ال�سرباوي  عاطف  الدكت�ر  وعرب  كما 

قيمة  لت�سيف  تاأتي  التي  الأن�سطة  بهذه  �سعادته 

مهمة للعملية الأكادميية التي تقدمها الب�ليتكنك، 

العملي  والتطبيق  اخلارجي  الحتكاك  وهي  األ 

للمناهج والربامج الأكادميية، كما ومتثل تت�يًجا 

ق�سم  رئي�سة  املثمر، ومن جانبها، علقت  التعاون 

الأعمال  اإدارة  بكلية  واملالية  امل�سرفية  اخلدمات 

م�ساريع  باأن  رين�لدز  األي�س�ن  بالب�ليتكنك 

التخرج لطلبة العام الأخري يف الب�ليتكنك تعتمد 

اإر�سال  يتم  امليدانية، حيث  العمل والدرا�سة  على 

الطلبة بح�سب تخ�س�ساتهم اإىل جهات وم�ؤ�س�سات 

درا�ساتهم  بتطبيق  ليق�م�ا  وخا�سة  ر�سمية 

كل ح�سب جماله  امل�ؤ�س�سات  هذه  على  وبح�ثهم 

وتخ�س�سه.

برامج ترفيهية يف جمعية دار املنار لرعاية الوالدين

ال�الدين  لرعاية  املنار  دار  نظمت جمعية 

منت�سبيها،  جلميع  رم�سانية  ترفيهية  ليلة 

الفقرات  من  العديد  على  ا�ستملت  حيث 

الرتفيهية منها م�سابقات وت�زيع الهدايا على 

�سالح  ال�ساعر  م�ساركة  اإىل  اإ�سافة  احل�س�ر، 

بهذه  �سعرية  ق�سائد  القى  الذي  ال�ساو�س 

الفنان  احلفل  �سارك  واأي�سا  اجلميلة  املنا�سبة 

احل�س�ر  ابهر  الذي  الدعي�س  ع�سام  اليمني 

احل�س�ر  يف  �سارك  كما  اجلميلة  باأنا�سيده 

اإبراهيم  ال�سيخ  الأدارة  جمل�س  ع�س�  من  كل 

احلادي وفي�سل العبا�سي وعطية اهلل روحاين 

على  قام  حممد(  )ب�  اإبراهيم  اإىل    اإ�سافة 

النا�سط  وتقدميه  اجلميل  احلفل  ذلك  تن�سق 

املنار  دار  اإن  الجتماعي �سالح بن علي حيث 

من  كبرية  �سريجة  حتت�سن  ال�الدين  لرعاية 

وتعمل  ورجال  ن�ساء  ال�سن  وكبار  املتقاعدين 

على ت�فري �سبل الراحة والأ�ستجمام.

ان���ط���ل���ق���ت 

الدينية  امل�سابقات 

)بالعلم نرتقي( يف 

الزبري  مركز جامع 

التي  ال��ع���ام  ب��ن 

�سالة  بعد  ت��ق��ام 

الع�سر من كل ي�م 

ت�زيع  فيها  ومت 

نقدية  هدايا  اأربع 

امل�ساركني  على 

وقد  بامل�سابقة، 

امل�سابقة  هذه  لقت 

جناحا كبريا.

بالعلم نرتقي مبركز جامع الزبر بن العوام


