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»بابكو« توفر التدريب ال�صناعي لـ 5 متدربني من »بوليتكنك« 

والتطوير  التدريب  دائرة  حاليا  تعكف 

تنظيم  على  »بابكو«  البحرين  نفط  ب�شركة 

برنامج التدريب ال�شناعي لعدد 5 من متدربي 

اأن  املقرر  ومن  البحرين.  بوليتكنك  جامعة 

مار�س   7 حتى  التدريبي  الربنامج  ي�شتمر 

�شركة  التزام  اإطار  يف  الربنامج  ياأتي   .2013

بابكو بتوفري التدريب الالزم ملنت�شبي اجلامعة 

تاأهيلها  الطموحة بغر�س  الوطنية  الكوادر  من 

لالنخراط يف �شوق العمل يف امل�شتقبل ومتكينها 

التنمية  م�شرية  دعم  بدورها يف  اال�شطالع  من 

البحرين. وتعليقا على هذه  ال�شاملة يف مملكة 

مدير  املهنا  غ�شان  املهند�س  اأو�شح  املنا�شبة، 

االإدارية  وال�شئون  الب�شرية  املوارد  فرع  عام 

على  الربنامج  »ينطوي  قائال:  بابكو  ب�شركة 

اإىل  الرامية  اجلهود  موؤازرة  يف  خا�شة  اأهمية 

تطوير منظومة العمل وحت�شني االأداء املهني يف 

املوؤ�ش�شات«. وا�شاف قائال: »كما ياأتي الربنامج 

يف اإطار حر�س �شركة بابكو على توفري الدعم 

املوؤ�ش�شات  ب�شتى  البحريني  لل�شباب  املتوا�شل 

االأكادميية والتعليمية واملهنية بغر�س منحهم 

عملية  ومهارات  خربات  الكت�شاب  الفر�شة 

جديدة.

»الهملة اخلريية« تنتخب جمل�س اإدارة جديد
اجلمعية  االجتماعية  اخلريية  الثقافية  الهملة  جمعية  عقدت 

االنتخابية  للدورة  جديد  اإدارة  جمل�س  وانتخاب  العادية  العمومية 

الثالثة )2013 - 2015( يف �شالة اأهل البيت بقرية بح�شور اأكرث 

من 200 من اأع�شاء اجلمعية العمومية البالغ عددهم 380 ع�شوا، 

وبعد  االأع�شاء،  قبل  من  وفاعال  كثيفا  االنتخابات ح�شورا  و�شهدت 

اكتمال الن�شاب القانوين )الن�شف + واحد( مت ا�شتعرا�س التقريرين 

االأدبي واملايل، وبعدها مناق�شتهما مع االأع�شاء، ثم بداأ اأع�شاء اجلمعية 

العمومية بالت�شويت النتخاب جمل�س اإدارة جديد للجمعية، والذي 

يتكون من 10 اأع�شاء وفقا للنظام االأ�شا�شي للجمعية، حيث تر�شح 

النتخاب جمل�س االإدارة اجلديد 14 �شخ�شا بينهم اأربع ن�شاء.

»�صباب الدعوة« تختتم دورة »ال�صالون الثقايف«

اختتمت جمعية �شباب الدعوة موؤخراً الدورة االأوىل من برنامج “ال�شالون الثقايف” الذي 

الثقافة  ن�شر  على  اجلمعية  من  �شعياً  والن�شطاء  الدين  و�شيوخ  االأكادمييني  من  عدد  ح�شره 

املجتمعية بني االفراد ل�شمان حياة تقوم على التفاهم والتعاون امل�شرتك الذي �شمنهما تعاليم 

الدين اال�شالمي احلنيف.

لقاءات ذات م�شامني  اأربعة  الفائت �شهد تنظيم  ال�شهر  اإن  املنا�شبة قالت اجلمعية  وبهذه 

الهدف  كان  متعددة  الرتكيز على حماور  اجلمعية  ا�شتطاعت  اأ�شبوع  كل  لقاء  بواقع  خمتلفة 

منها تر�شيخ ثقافة فن التعامل مع االآخرين وكيفية التوا�شل معهم باالعتماد على عدة مهارات 

ات�شالية ت�شتجلي احرتام االآخرين وا�شتخدام نقاط القوة يف التعامل معهم ناهيك على طرق 

تنمية نقاط ال�شعف ل�شمان تكوين ال�شخ�شية القيادية املتوا�شعة.

مدر�صة �صالح الدين الأيوبي حتتفل بذكرى امليثاق

اأقامت مدر�شة �شالح الدين االأيوبي االبتدائية للبنني عددا من الفعاليات مبنا�شبة االحتفال 

بذكرى الت�شويت على ميثاق العمل الوطني احتفاًء بهذه املنا�شبة الوطنية العزيزة، حيث قام 

جمموعة من الطلبة باأداء رق�شة �شعبية عن امليثاق، و�شارك طلبة املدر�شة يف م�شابقة ثقافية 

عن البحرين. ووقعت مديرة املدر�شة االأ�شتاذة مها جا�شم احلامد واملديرات امل�شاعدات وع�شوات 

الهيئتني االإدارية والتعليمية على “وثيقة الوالء” التي كانت من تنظيم ق�شم الريا�شة، تلتها 

م�شرية يف حب البحرين جلميع طلبة املدر�شة.  

»ال�صمالية« تنظم احتفالً �صعبيًا على مم�صى البديع
حمافظ  الع�شفور  عبداحل�شني  ال�شيخ  بن  علي  رعاية  حتت 

نظمت  املواطنني،  من  كبري  جماهريي  وبح�شور  ال�شمالية  املحافظة 

قرية  مم�شى  على  و�شعبيا  جماهريياً  مهرجاناً  ال�شمالية  املحافظة 

عدد  و�شم  اجلمعة  م�شاء  من  متاأخرة  �شاعات  حتى  ا�شتمر  البديع 

من الفقرات املتنوعة، حيث كانت الفقرة الرئي�شية يف املهرجان هي 

االأوبريت الوطني والفني الذي حمل عنوان “حب البحرين يجمعنا”.

�شعادته  قال  املهرجان  افتتاح  ال�شمالية يف  للمحافظ  كلمة  ويف 

اننا نحتفل اليوم بالذكرى الثانية ع�شرة للت�شديق على امليثاق الذي 

اجمع عليه ال�شعب واأنبثق عنه الد�شتور املعدل ململكة البحرين، الذي 

بنى دعامات ا�شا�شية وهامة كفلت احلريات ال�شخ�شية وامل�شاواة بني 

املواطنني والعدالة وتكافوؤ الفر�س والذي ياأتي �شمن مبداأ اأعم واأ�شمل 

وهو مبداأ امل�شاواة بني النا�س يف الكرامة واالن�شانية. 

النواب  جمل�س  ع�شو  الدو�شري  �شامل  ح�شن  النائب  القى  كما 

ان ميثاق  االهايل بني خاللها  البديع اخلريية كلمة  ورئي�س جمعية 

العمل الوطني هي الوثيقة التي توافق عليها جاللة امللك املفدى مع 

ابناء �شعبه والتي فتحت ابواب الكثري من االمور واأهمها الدميقراطية 

نعم  ال�شعب  فيه  قال  �شعبي  ا�شتفتاء  خالل  من  التوافق  كان  حيث 

للميثاق وبن�شبة تاريخية و�شلت اىل 98.4%، وان مملكة البحرين قد 

اجنزت كل مقومات ا�شتقاللها ال�شيا�شي الذي مت بف�شل ن�شال القيادة 

احلكيمة ون�شال ابناء �شعب البحرين االأوفياء


