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برنامج ويل العهد للمنح الدرا�سية العاملية يبد�أ تدريب الطلبة املر�شحني

�أطلق الربنامج التدريبي للطلبة املرت�شحني الالزمة لالختيار .ونظم الربنامج بالتعاون الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي ،لتعريف الطلبة بتفا�صيل
لبعثات برنامج �سمو ويل العهد للمنح الدرا�سية مع معهد البحرين للدرا�سات امل�صرفية واملالية ال����دورات التدريبية ال��ت��ي �ستقدم لهم خالل
العاملية لعام  ،2019والذي ي�أتي �ضمن اخلطوات جل�سة افتتاحية مبقر املعهد باجلفري خالل فرتة ال�صيف وال�سنة الدرا�سية القادمة.

الوطنية حلقوق الإن�سان ت�شارك يف مهرجان �صيف البحرين

مناسبــات

15

املباحث والأدلة اجلنائية تنظم املعر�ض
التوعوي ملكافحة املخدرات

يف �إط���ار االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم العاملي
ملكافحة امل��خ��درات ،نظمت الإدارة
العامة للمباحث والأدلة اجلنائية
ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ،مبجمع �سيتي
�سنرت باملنامة خ�لال ال��ف�ترة من
� 5إل���ى  7ي��ول��ي��و اجل����اري ،املعر�ض
التوعوي ملكافحة املخدرات.

و����ض���م امل���ع���ر����ض� ،أرك����ان����اً ت��وع��وي��ة
تهدف �إل��ى تعزيز الوعي ال�شامل
مب���خ���اط���ر امل�����خ�����درات وامل������ؤث�����رات
العقلية ،و�آثارها ال�سلبية اخلطرية
على ال��ف��رد واملجتمع ،و�سبل ن�شر
ال��ث��ق��اف��ة ال��راف�����ض��ة ل��ه��ا ب�ين كافة
الفئات العمرية.

مب�شاركة  200طالب وطالبة ..انطالق
الربنامج ال�صيفي باملحافظة ال�شمالية

���ش��ارك��ت امل�ؤ�س�سة الوطنية حل��ق��وق الإن�����س��ان وخ�لال م�شاركتها ،قدمت امل�ؤ�س�سة جمموعة ال��ط��ف��ل ،و����ش���ارك ف��ي��ه��ا �أك��ث�ر م���ن  400طفل
خ�ل�ال الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي يف م��ه��رج��ان �صيف من املحا�ضرات التوعوية حول حقوق الطفل من خمتلف الأعمار وعوائلهم ،كما ا�شتملت
ال��ت��ي وردت يف االت��ف��اق��ي��ة ال���دول���ي���ة حل��ق��وق م�ساهمتها على �ألعاب وتوزيع هدايا.
البحرين ال�سنوي يف ن�سخته العا�شرة.

«با�س» تكرم موظفيها من ذوي اخلدمات الطويلة

�أق��ام��ت �شركة خ��دم��ات م��ط��ار البحرين (ب��ا���س) اخلدمات الطويلة .ومت خالل احلفل تكرمي نحو �أع��ل��ن فيه ع��ن تد�شني راب��ط��ة متقاعدي (با�س)
بفندق موفمبيك البحرين الأح���د قبل املا�ضي  147موظفاً �أمتوا �أكرث من � 10سنواتٍ من اخلدمة والتي �ستحظى برعاية ال�شركة واهتمامها ،وعلى
ح�ف�ل�ه��ا ال �� �س �ن��وي ل �ت �ك��رمي م��وظ�ف�ي�ه��ا م ��ن ذوي والعمل يف خمتلف �أق�سام و�إدارات ال�شركة ،كما �أن حتيي الرابطة لقا ًء �سنوياً ملنت�سبيها.

ان��ت��ظ��م  200ط���ال���ب وط��ال��ب��ة من
خم��ت��ل��ف م�����دن وق������رى وم��ن��اط��ق
املحافظة ال�شمالية يف الربنامج
ال�����ص��ي��ف��ي ال�������س���ن���وي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة
ال���ذي ان��ط��ل��ق م��ن ���ص��ال��ة مدر�سة
زينب الإع��دادي��ة للبنات اخلمي�س
املوافق  5يوليو  ،2018و�أقيم حتت

رع���اي���ة امل��ح��اف��ظ ال�����س��ي��د ع��ل��ي بن
ال�����ش��ي��خ ع��ب��داحل�����س�ين ال��ع�����ص��ف��ور،
وب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارات الداخلية،
الرتبية والتعليم ،العمل والتنمية
االجتماعية واالحت����اد البحريني
لأل����ع����اب ال����ق����وى ،وي�����س��ت��م��ر حتى
الثالثاء  31يوليو.

بوليتكنك البحرين تنظم معر�ض
الهند�سة للعام 2018

�شركة «جيبك» تقيم دورة �إ�سعافات �أولية ِّ
ملنظمي الن�شاط ال�صيفي
ح�����ر������ص�����اً م����ن����ه����ا ع����ل����ى ����س�ل�ام���ة
الأط���ف���ال امل�����ش��ارك�ين يف الأن�����ش��ط��ة
ال�����ص��ي��ف�� ّي��ة ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا جل��ن��ة
الأن�����ش��ط��ة االج��ت��م��اع��ي��ة بال�شركة
لأب���ن���اء م ّ
��وظ��ف��ي��ه��ا ،ق��ام��ت ���ش��رك��ة
اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات
(ج��ي��ب��ك) ،بتنظيم دورة تدريبية
يف الإ����س���ع���اف���ات الأول�����ي�����ة جل��م��ي��ع
ال��ق��ائ��م�ين وامل��ن��ظ��م�ين ل�ل�أن�����ش��ط��ة
وال�ب�رام���ج ال��ت��ي تقدمها ال�شركة
وذلك يف مع�سكر الن�شاط ال�صيفي
 2018خالل الأ�سبوع املا�ضي.

�أق���ام���ت ك��ل��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن التقنية
(ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك ال���ب���ح���ري���ن) ب��ق��اع��ة
ال��ب��ح��ري��ن ب��ح��رم ال��ك��ل��ي��ة مبدينة
عي�سى يوم الأح��د املوافق  3يوليو
اجلاري معر�ض امل�شاريع الهند�سية
 ،2018ح��ي��ث ق����دم ط��ل��ب��ة ال�����س��ن��ة

ال��راب��ع��ة بكلية الهند�سة م�شاريع
ت���خ���رج���ه���م ون����ت����ائ����ج درا����س���ات���ه���م
املتعلقة ب��امل��و���ض��وع��ات الهند�سية
املختلفة التي مت تنفيذها بالتعاون
م��ع ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي يف مملكة
البحرين.

