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العا�صمة اخلريية ت�ستعد للم�شاركة
باالحتفال بعودة رئي�س الوزراء

القى �إقبا ً
ال كبرياً

«الإتيكيت فن و�إدارة» يف مركز �شباب مدينة عي�ســى
�ضمن �أوىل فعاليـات امللتقى التدريبي الثاين
(تطو ًر) ،التي نظمها مركز �شباب مدينة عي�سى
بعنوان «الإتيكيت فن و�إدارة» ،القت �إقباالَ كبريا ً
من قبل ال�شباب.
وتهدف الدورة التي قدمتها املدربة منى
الزايد �إىل التعريـف بالربوتوكول والإتيكيت
و�أهميتهما يف احلياة اليومية ،كذلك التعريف
ب�أهم �أ�س�س وقواعد الربوتوكول يف �إ�ستقبال

ال�ضيوف ،ف�ضالَ عن بروتوكول التعامل مع
ال�شخ�صيات واملواقف ،واتيكيت امل�صافحة
والتعريف والتعارف.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة املركز منذر �إبراهيم
حممد «�إن مركز �شباب مدينة عي�سى ي�سعى يف
الوقت احلايل �إىل �إعداد دورات تدريبية خمتلفة
تخدم ال�شباب البحريني وتهدف �إىل تطوير
قدراتهم يف �شتى املجاالت لكي يكونوا قادرين

على مواجهة حتديات �سوق العمل والذي
يتطلب �أن ي�شمل ال�شاب على مهارات عدة لكي
يثبت وجوده وتفوقه على ال�صعيد ال�شخ�صي،
واملهني ،والعلمي ،م�ؤكدا َ على �أن �إهتمام املركز
ب�شريحة ال�شباب هو ما يتوافق مع ر�ؤية املركز
والتي تهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إىل تطوير ال�شاب
البحريني ملا له من دور كبري يف دفع عجلة
التطور للمجتمع البحريني.

مبنا�سبة جناح الفحو�صات الطبية
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء ،فقد �شكل
جمل�س �إدارة جمعية العا�صمة اخلريية
جلنة عليا برئا�سة ال�سيدة �أمينة �سامل
ثاين ،وذلك لإعداد وترتيب اال�ستعدادات
الالزمة مل�شاركة اع�ضاء جمل�س الإدارة
وجميع منت�سبيها و�أهايل العا�صمة يف
اال�ستقبال ال�شعبي الذي �سوف يقام
ل�سموه �أثناء عودته للوطن.
ان امل�شاركة يف ا�ستقبال �سموه هو
من باب رد اجلميل لهذا الرجل الذي �أ�س�س
بناء الدولة وقواعد االنطالق والتقدم يف
كل املجاالت ،و�سار مبملكتنا الغالية نحو
ح�صد مراكز متقدمة بني الدول يف التنمية
ال�شاملة وهي �إرادة ت�سمو ب�صاحبها
�إىل الو�صول �إىل الغايات والتطلعات
والطموحات مهما كانت عظيمة.
هذا التوا�ضع مع كل هذه الإجنازات

التي حققها خليفة بن �سلمان يف قيادته
للدولة ،هو دليل على �أن هذا الرجل
احلكيم يدير الدولة باقتدار وحنكة
�سيا�سية .حفظكم اهلل يا �صاحب ال�سمو
ونحن على العهد باقون ب�إذن اهلل.

«ني�سان باترول» يت�صدر رايل الإمارات ال�صحراوي
ترك بطل الراليات اللبناين �إميل كناي�سر ب�صمته على
بطولة الإمارات ال�صحراوية عندما قاد �سيارته ني�سان
باترول �إىل فوز كبري يف نهاية الأ�سبوع املا�ضي.
وبفوز كناي�سر باملرتبة الأوىل يف املجموعة  T2يتبعه
الإماراتي من�صور الهيلي ،والذي قاد هو �أي�ضا �سيارة
ني�سان باترول ،يف املرتبة الثانية ،تكون ني�سان قد �سجلت
يوما رائعا وحققت ن�صرا م�ؤزرا يف هذا ال�سباق ال�صعب.
وعلق كناي�سر على فوزه قائال« :لهذا الفوز بالذات
طعم خا�ص لأن �سيارتي ت�ضررت يف اجلولة االفتتاحية
للبطولة .لكن هذه املرة �سار كل �شيء ح�سب اخلطة .كما �أن
فوز من�صور يف املرتبة الثانية يف املجموعة �أ�ضاف حالوة
لهذا الن�صر ،فهو �سائق كبري ،كما �أن ال�سباق يظهر مت ّيز
�سيارات باترول يف ظروف القيادة ال�صعبة هذه» .وي�أمل
كناي�سر يف الإطاحة ببطل العام املا�ضي �أحمد الفهيم ،لكن
التغلب على البطل لن تكون مهمة �سهلة .ويتقدم الفهيم
يف جممل ال�سباق ب  40نقطة ،لكن كناي�سر تقدم الآن �إىل
املرتبة الرابعة ب  34نقطة.

جمل�س عبداهلل العثمان ي�شارك
�أفراح عائلة الوجيه عي�سى الكبي�سي
�شارك جمل�س عبداهلل العثمان �أفراح عائلة الوجيه عي�سى بن مبارك بن ها�شل
الكبي�سي مبنا�سبة حفل زفاف جنلهم «عي�سى» باالحتفال الذي �أقيم يف جمل�س
الكبي�سي «مبدينة احلد» حيث ت�ضمن العر�ضة ال�شعبية وقدموا لهم خال�ص التهاين
والتربيكات متمنني للعرو�سني حياة مليئة بال�سعادة.

دار املحرق ت�ست�ضيف حممد العيد

ابتكارات طالبية متيز م�شاركة «البوليتكنك» يف املعر�ض الثاين للمر�أة
�شاركت كل من الطالبة طاهرة �شوقي من برنامج الهند�سة
الإلكرتونية بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)،
والطالبة ن�صرة بوع�شوان من برنامج تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،يف معر�ض التوظيف الثاين للإناث الذي نظمه
م�ؤخ ًرا املجل�س الأعلى للمر�أة بالتعاون مع وزارة العمل حتت
عنوان« :املعر�ض الثاين للمر�أة والعمل (فر�ص وخيارات)»،
حتت رعاية قرينة جاللة امللك املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى
للمر�أة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل
خليفة حفظها اهلل ،يف الفرتة من � 21إىل � 23أكتوبر املا�ضي
يف مركز البحرين الدويل للمعار�ض .وقد �شاركت الطالبة
طاهرة مب�شروع عبارة عن جهاز حتويل ال�صوت �إىل طاقة،
فيما جاءت م�شاركة الطالبة ن�صرة بابتكارها تطبي ًقا للأجهزة
املحمولة عبارة عن برنامج حلول مالية لأ�صحاب امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية وامل�شاريع املنزلية.

«الفرق بني ع�ضوي جمل�سي النواب وال�شورى» يف جمل�س امل�شعل

ناق�ش جمل�س امل�شعل يف حوار الرواد ب�إدارة الدكتور عبد العزيز �أبل
الفرق بني ع�ضو جمل�س النواب وال�شورى ،حيث �أن النائب يجد نف�سه
ملزما ً �أمام الناخبني كونه منحهم وعودا ً �أثناء حملته االنتخابية والبد
�أن ينفذها وبنف�س الوقت جنده يفكر مب�س�ألة �إعادة تر�شيحه مرة �أخرى،
ولذلك فاهتمامه دائما ً ي�أتي يف �ضمان م�س�ألة وجود قاعدة �شعبية له،
�أما ال�شوري فهو غري ملزم �أمام الر�أي العام بل هو يعمل بوحي اهتمامه
بالق�ضايا العامة.
وهناك الكثري من الإجنازات املوجودة لدى جمل�س ال�شورى ولكن

و�سائل الإعالم ال ت�سلط ال�ضوء عليها ،البع�ض االخر �أعتقد �أن املواطنني
عموما ً يلج�ؤون �إىل النائب لكونهم انتخبوه بدالً من �أن يتجه �إىل ع�ضو
جمل�س ال�شورى املعني الذي قد ال يتجه له �إال من لديه احتكاك �شخ�صي
به ،كما �إن هناك �شريحة كبرية جتهل مهمات ع�ضو جمل�س ال�شورى وعدم
ارتباط ال�شوري بالناخبني ال يعني �أن �أمور املواطن ال ت�صلهم �أو �أنهم
ال يفكرون فيها ،حيث �أن دور املجل�س حم�صور يف الت�شريع وي�ضع مع
م�صلحة املواطن م�صلحة الوطن ككل حيث �إن عدم وجود توا�صل مبا�شر
�أو خدمات مبا�شرة للناخبني ال يعني عدم خدمتهم.

نظمت دار املحرق لرعاية الوالدين �أم�سية ا�ست�ضافت فيها املربي الفا�ضل حممد
بن عبداهلل العيد الوكيل امل�ساعد ال�سابق للخدمات الرتبوية والتعليم اخلا�ص بوزارة
الرتبية حول كتابه «غي�ض من في�ض الأيام» والذي يتحدث فيه عن العديد من
املحطات واملوانئ التي توقف عندها العيد ونقل لنا �صورا ً حية عن الكثري من امل�شاهد
والأحداث التي �شاهدها .وقام املن�سق العام لربنامج را�س ال�شهر خمي�س علي �سبت
بتقدمي ال�ضيف للح�ضور.

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

تقدم اخلطوط اجلوية الربيطانية
فر�صة متميزة لن تتكرر لالعبي اجلولف
حول العامل للح�صول على تدريب من
النجم ال�شهري ج�ستني روز يف �أحد �أندية
تدريب اجلولف يف دبي.
وي�ست�ضيف ج�سنت روز الذي حقق
الفوز للفريق الأوروبي يف ك�أ�س رايدر
جل�سات التدريب يف نادي االمارات
للجولف يف دبي يوم الثالثاء امل�صادف
 ١٨نوفمرب ،حيث �سي�شاطر معرفته مع

اثنني من الفائزين املحظوظني و�ضيف
لأحد الفائزين بالإ�ضافة �إىل �ضيوف من
كبار ال�شخ�صيات.
و�سينال كل فائز تذكرة �سفر ذهابا ً
و�إيابا ً على الدرجة ال�سياحية �إىل دبي
عرب لندن ،و�إقامة لثالث ليال يف فندق
جي دبليو ماريوت ماركيز دبي ودخوالً
�إىل تدريب اجلولف ،و�إىل حفلة مع
�أ�سطورة اجلولف يف نادي الإمارات
للجولف ال�شهري.

