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يف تد�شني وبح�ضور رئي�س جمعية التجمع..

جمل�س الرفاعي ..برامج ت�ستهدف اال�ستفادة من خربات املتقاعدين و�أن�شطة اجتماعية وترفيهية
د�شن املهند�س حممد الرفاعي
ن����ائ����ب رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة جت��م��ع
الوحدة الوطنية ل�ش�ؤون املوارد
جمل�سه مبنطقة البحري بالرفاع
ال�شرقي وذل��ك بح�ضور ال�شيخ
الدكتور عبداللطيف �آل حممود
رئي�س اجلمعية والدكتور علي
ال�صويف رئي�س هيئتها املركزية
وعدد من ال�شخ�صيات والرموز
االج��ت��م��اع��ي��ة و����ش���ب���اب منطقة
البحري.
ويف كلمته هن�أ ال�شيخ �آل حممود
�شباب البحري بافتتاح املجل�س
الذي اختار له البع�ض ا�سم (دار
�أه�����ايل ال���ب���ح�ي�ر) ،ون����وه بتميز
�أه����ل ال��ب��ح��ري��ن ب��ح��ب االن��ت��م��اء

واالجتماع مع بع�ضهم البع�ض،
وق��ال �إن ه��ذه املجال�س الأهلية
عنوان للمحبة التي ورثها �أهل
البحرين ع��ن الأج����داد ،م�ؤكدا

ع���ل���ى �أه���م���ي���ة اال����س���ت���ف���ادة م��ن
خ��ب�رات امل��ت��ق��اع��دي��ن م���ن �أب��ن��اء
املنطقة و�أفكارهم وتخ�ص�صاتهم
املختلفة يف تقدمي و�إثراء برامج

�أ�سبوعي وال�سيما للمتقاعدين،
ون�شاطات املجل�س.
وم�����ن ج���ان���ب���ه رح�����ب امل��ه��ن��د���س وق�����������دم ع�����ر������ض�����اً ل�ل�ان�������ش���ط���ة
ال���رف���اع���ي ب��احل�����ض��ور وق����ال �إن وال�����ب����رام����������ج االج����ت����م����اع����ي����ة
جمل�سنا مفتوح للجميع ب�شكل والثقافية والرتفيهية املبتكرة

«علمتني احلياة» مبجل�س عبداهلل العثمان
يف ج��و مم��ت��ع و���ش��ي��ق دار ح��وار
مب��ج��ل�����س ع����ب����داهلل ب����ن را����ش���د
ال���ع���ث���م���ان ب�����ع�����راد يف م��ل��ت��ق��اه
الأ�سبوع املا�ضي ،حول مو�ضوع
(ع���ل���م���ت���ن���ي احل�����ي�����اة) و����س���اه���م
احل�����ض��ور ب��احل��دي��ث م��ن واق��ع
جتاربهم ح��ول �أه��م ما تعلموه
يف ح��ي��ات��ه��م م���ن ع�ب�ر ودرو�����س
وم���واع���ظ �أب���رزه���ا �أن ك���ل ي��وم
جديد هو هدية من اهلل �سبحانه
وتعالى يجب �أن ن�ستغله جيداً
يف العلم واملعرفة ،و�أن ن�ستمع
ل���ك���ل ر�أي ون����ح��ت�رم����ه ،و�أن
ال�صديق التعرفه جيداً اال عند
التعامل معه ،و�أن الت�صغي �إلى
كل ما يقال لك من خرب حتى
تت�أكد من �صحته و�صوابه ،و�أن
الف�شل مفتاح النجاح ,وال تلم

نف�سك على ما م�ضى بل ا َّتعظ
من �أخطائك وليكن لك هدف
ج���دي���د ،ول��ت��ت��ع��ل��م م���ن احل��ي��اة
ال�صربعلى ال�شدائد واالعتماد
ع��ل��ى ن��ف�����س��ك يف ج��م��ي��ع �أم����ور
حياتك وث��ق بها و�أت��ق��ن العمل

و�أوق�����ن ب����أن رزق���ك ل��ن ي���أخ��ذه
غ��ي�رك ،وار����س���م ال��ف��رح��ة على
وجه الآخرين وخا�صة االطفال
ف������إن ع��م��ل اخل��ي�ر الي�����أت����ي �إال
ب���خ�ي�ر ،واع���ل���م �أن االب��ت�����س��ام��ة
تبعث فرحاً و���س��روراً يف نف�سك

والآخ��ري��ن ،والت�سيء �إل��ى من
�أ�ساء �إليك والتظن بالنا�س �إال
اخلري ،وتريث يف اتخاذ القرار،
ول��ت��ك��ن حم���ب���اً لأر�������ض وط��ن��ك
و�أخ��ل�����ص ل���ه واح���مِ ���ه ول��ت��درك
دائماً �أنه الي�صح �إال ال�صحيح.

عبدالعزيز املهيزع يفتتح جمل�سه بعراد
اف�����ت�����ت�����ح م���������ؤخ��������را جم���ل�������س
�أه���ل���ي ج��دي��د مب��ن��ط��ق��ة ع���راد
مب��ح��اف��ظ��ة امل���ح���رق ل�صاحبه
ال�������س���ي���د ع����ب����دال����ع����زي����ز ع��م��ر
املهيزع ،وي�ضاف ه��ذا املجل�س
للمجال�س الأه��ل��ي��ة املنت�شرة
مب����ح����اف����ظ����ة امل������ح������رق ا����ص���ة
واملحافظات الأخ���رى مبملكة
البحرين عامة.
وي�ستقبل جمل�س املهيزع زواره
كل يوم �أربعاء من بعد �صالة
الع�شاء طوال العام.

و ُي�����ذ َك�����ر �أن امل���ج���ل�������س ن��ظ��م
م��������ؤخ�������راً حم����ا�����ض����رة حت��ت
ع���ن���وان (� ُ���ص��� َّن���اع امل�����س��ت��ق��ب��ل)،
ق���دم���ه���ا الأ������س�����ت�����اذ ع���ب���داهلل

حاجي و�شرح فيها الكثري من
جوانب هذا املو�ضوع ولوازمه
ون���ال���ت �إع���ج���اب احل��ا���ض��ري��ن
ب��امل��ج��ل�����س م��ن رواده وزواره

وال��ذي��ن �ساهموا مبداخالت
وا�ستف�سارات ع��دي��دة �أ�ضفت
ح����ي����وي����ة ع����ل����ى امل����ح����ا�����ض����رة
واحل�ضور.

وامل���ت���ن���وع���ة ال����ت����ي ���س��ي�����ش��ه��ده��ا
املجل�س ب��ج��ان��ب ب��رام��ج خا�صة
باملتقاعدين ون�شاطات �صيفية
ل��ط�لاب امل��ن��ط��ق��ة يف امل��رح��ل��ت�ين
الإع�����دادي�����ة وال���ث���ان���وي���ة ف�����ض�ل ً
ا
عن الور�ش التدريبية امل�ستمرة
يف جم���االت التنمية الب�شرية،
�إ�ضافة �إل��ى جمل�س ن�سائي مرة
يف الأ�سبوع.
وق���د ع�بر ع���دد م��ن امل��ت��داخ��ل�ين
ع����ن ت��رح��ي��ب��ه��م ب���ف���ك���رة ال�����دار
وب��راجم��ه��ا و�أب������دوا ا���س��ت��ع��داه��م
للتفاعل وامل�����ش��ارك��ة يف تن�شيط
و�إح��ي��اء ب��رام��ج املجل�س ليحقق
من����وذج����اً م���ت���ط���وراً ل��ل��م��ج��ال�����س
الأهلية يف مملكة البحرين.

ك�أ�س العامل ٢٠١٨
يف جمل�س مبارك املغربي

درج جم��ل�����س م����ب����ارك امل��غ��رب��ي
(ب����وع����ب����داهلل) مب���ق���ره مب��دي��ن��ة
عي�سى على اح��ي��اء ج��و ريا�ضي
وم�شاهدة م��ب��اري��ات ك��رة القدم
ال��ع��امل��ي��ة وخ��ا���ص��ة ال��ت��ي عر�ضت
خ��ل��ال ال����ف��ت�رة امل���ا����ض���ي���ة ع��ل��ى
�شا�شة التلفزيون ،حيث حر�ص
رواده ع���ل���ى م�������ش���اه���دة م��ع��ظ��م
م���ب���اري���ات ك����أ����س ال���ع���امل 2018
املنقولة ف�ضائياً عند ح�ضورهم
املجل�س طوال �أيام العر�ض.

وم���ع���ل���وم �أن الأ����س���ت���اذ م��ب��ارك
امل��غ��رب��ي ه���و �أح����د ال��ري��ا���ض��ي�ين
القدامى واملن�سقني املعروفني
يف �إدارة الأن����دي����ة ب��امل���ؤ���س�����س��ة
ال���ع���ام���ة ل��ل�����ش��ب��اب وال���ري���ا����ض���ة
�سابقاًم و�شغل منا�صب عديدة
يف ب��ع�����ض الأن����دي����ة ال��ري��ا���ض��ي��ة
وال���ث���ق���اف���ي���ةن ف�����ض�ل ً
ا ع���ن �أن���ه
م��ث��ذ���ض��ل ال��ب��ح��ري��ن يف دورات
ريا�ضية عديدة وت��ر�أ���س وف��وداً
ريا�ضية يف فرتات �سابقة.

