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بتوجيهات من �سمو ال�شيخ نا�صر ..حفل ترفيهي لأبناء وعوائل ال�شهداء

بتوجيهات م��ن �سمو ال�شيخ نا�صر ب��ن حمد الأع�ل��ى لل�شباب والريا�ضة ،ومبنا�سبة عيد دف��اع البحرين ووزارة الداخلية ومب�شاركة
ل�ع �م��ال الفطر امل �ب��ارك �أق�ي��م حفل ترفيهي لعوائل �أجن��ال �سموه وت�ض َّمن العديد من الربامج
�آل خ�ل�ي�ف��ة مم �ث��ل ج�ل�ال��ة امل �ل��ك ل� أ
اخل�يري��ة و� �ش ��ؤون ال���ش�ب��اب ،رئ�ي����س املجل�س و�أب �ن��اء ��ش�ه��داء ال��واج��ب ،م��ن منت�سبي ق��وة والأن�شطة.

مدر�سة ال�شيخة ح�صة للبنات حتتفي بتخريج طالبات ال�شهادة الثانوية

مناسبــات

15

هيئة املعلومات تعقد دورة تدريبية
ملنت�سبي الهيئة الوطنية لعلوم الف�ضاء

عقدت هيئة املعلومات واحلكومة
الإل � �ك�ت��رون � �ي� ��ة م � � ��ؤخ� � ��راً دورة
تدريبية يف جمال نظم املعلومات
اجلغرافية واال�ست�شعار عن ُبعد
ملنت�سبي الهيئة الوطنية لعلوم
الف�ضاء ،وذل��ك �ضمن خمرجات

م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م ال �ت��ي �أب��رم��ت
ب�ي�ن اجل ��ان� �ب�ي�ن ،ب� �ه ��دف ت �ع��زي��ز
اجلهود امل�شرتكة يف جمال تبادل
اخل�ب�رات فيما يخ�ص املعلومات
امل�ك��ان�ي��ة وع �ل��وم اال��س�ت���ش�ع��ار عن
ُبعد.

البحرين ت�شارك العامل االحتفال
بيوم البيئة العاملي

حت ��ت رع ��اي ��ة ق��ري �ن��ة ع��اه��ل ال �ب�ل�اد امل �ف��دى ،للمر�أة� ،أقامت مدر�سة ال�شيخة ح�صة للبنات  .2019و�أن��اب��ت �سموها� ،سمو ال�شيخة ح�صة
�صاحبة ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم �ي�رة �سبيكة بنت ال�سبت املا�ضي حفل تخريج الفوج الثاين ع�شر بنت خليفة �آل خليفة حل�ضور احلفل ،والتي
�إب��راه �ي��م �آل خليفة رئ�ي���س��ة امل�ج�ل����س الأع�ل��ى م��ن ط��ال�ب��ات حملة ال���ش�ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة للعام قامت بتوزيع ال�شهادات على عدد  34طالبة.

مدر�سة البحرين حتتفل بتخريج دفعة ٢٠١٩

�أن� ��اب ��ص��اح��ب ال���س�م��و امل�ل�ك��ي الأم�ي��ر �سلمان جنله �سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان بن حمد دفعة  ٢٠١٩م��ن مدر�سة البحرين ،واملتزامن
ب��ن ح�م��د �آل خليفة ويل ال�ع�ه��د ن��ائ��ب القائد �آل خليفة رئي�س جمل�س �أمناء وقف عي�سى بن مع الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س املدر�سة ،وذلك
الأعلى ،النائب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء� ،سلمان التعليمي اخلريي حل�ضور حفل تخريج على م�سرح البحرين الوطني الأحد املا�ضي.

مبنا�سبة يوم البيئة العاملي �أقيمت
ف��اع�ل�ي��ة ن�ظ�م�ه��ا ك��ل م��ن املجل�س
الأع �ل��ى للبيئة ،وهيئة البحرين
ل�ل�ث�ق��اف��ة والآث� � ��ار ،وم�ك�ت��ب الأمم
امل�ت�ح��دة للبيئة يف ا��س�ت��ودي��و 224
مبحمية ومتنزه دوحة عراد ،م�ساء

ال �� �س �ب��ت امل ��ا� �ض ��ي .وع �ل��ى ه��ام����ش
االح� �ت� �ف ��ال �أق �ي �م ��ت ور�� �ش ��ة ف�ن�ي��ة
توعوية حول �أهمية احلفاظ على
البيئة وج��ودة ال�ه��واء م��ن عوامل
التلوث امل�ت�ع��ددة ،وح�ضر الور�شة
 45م�شاركاً.

«جيبك» تقيم احتفاليتها ال�سنو ّية
ب�أم�سية ال�صحة وال�سالمة املهنية

طالبات «النور الثانوية» يطلعن على التخ�ص�صات الأكادميية بجامعة اخلليج العربي
اطلعت طالبات من مدر�سة النور
ال �ث��ان��وي��ة ل�ل�ب�ن��ات ع �ل��ى ال�ب�رام��ج
الأكادميية والتخ�ص�صات النادرة
ال �ت��ي ت �ط��رح �ه��ا ج��ام �ع��ة اخل�ل�ي��ج
ال� �ع ��رب ��ي وذل� � ��ك خ �ل��ال اجل ��ول ��ة
اال� �س �ت �ط�ل�اع �ي��ة ال� �ت ��ي ق �م��ن ب�ه��ا
�أخ�يراً بكليات اجلامعة و�أق�سامها
املختلفة.
كما اطلعن على طبيعة العمل يف
وحدة القبول والت�سجيل وهي من
ال��وح��دات الرئي�سية يف اجلامعة،
نظراً ل�صلتها املبا�شرة مع الطلبة
وجهات ابتعاثهم.

� �ض �م��ن � �س �ع �ي �ه��ا ل �ت ��أ� �ص �ي��ل ث �ق��اف��ة
ال �� �ص �ح��ة وال �� �س�لام��ة وال �ب �ي �ئ��ة بني
العاملني يف �شركة اخلليج ل�صناعة
ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات (ج�ي�ب��ك) و�أف ��راد
امل�ج�ت�م��ع� ،أق��ام��ت ال���ش��رك��ة م ��ؤخ��راً
احتفاليتها ال�سنوية العائلية ب�أم�سية

ال�صحة وال�سالمة حتت �شعار (رحلة
امل�ستقبل �إىل ال���س�لام��ة) ،بح�ضور
�أع���ض��اء الإدارة التنفيذيّة ورئي�س
نقابة ال�ع�م��ال و�أع ��داد م��ن موظفي
ال�شركة وعائالتهم �إىل جانب عد د
من ال�ضيوف واملدعوين.

