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@askafi69قصيدة عنوانها إن أردتَّ أن تعشق، فاعشق فرسًا

»الحكمة الدولية« تحتفل باليوم العالمي
إذ  العالمي،  باليوم  باالحتفال  الحكمة  مدرسة  قامت   [
لالحتفال  المدرسي  للمجتمع  رائعة  فرصة  الحدث  هذا  كان 
خارجها  أو  الدراسية  الفصول  داخل  سواء  المناسبة  بهذه 
لتعلم  لألطفال  فرصة  وتوفير  التعلم  تجربة  دعم  أجل  من 
أنحاء  مختلف  عن  والشيقة  المثيرة  المواضيع  من  الكثير 
العالم. كما مثلت الصفوف بالداً مختلفة وتعرف األطفال في 
جميع المراحل على ثقافتها، تاريخها، عاداتها وتقاليدها وأهم 
تزيين  لها، فتضمن  تبعاً  الدول وزينوا صفوفهم  معالم هذه 
المعالم  عن  وصوراً  التقليدية  للمالبس  عرضاً  الصفوف 
البلدان  من  بعديد  المتعلقة  الفنية  والعروض  الشهيرة 
واسكتلندا  وقطر  وإسبانيا  واليابان  إفريقيا  جنوب  مثل 
المتحدة  والواليات  وباكستان  والبرازيل  والمكسيك  ولبنان 

األميركية. 
لدعم  االحتفال سنوياً  هذا  بتنظيم  الحكمة  مدرسة  وتقوم 
الناحية  من  تعلمهم  وتطوير  الطلبة  لدى  الوطنية  الهوية 
ويعتبر  الدول.  هذه  معالم  أهم  عن  الطلبة  وتثقيف  الثقافية 
طلبة  جميع  بها  يقوم  التي  األنشطة  أبرز  من  النشاط  هذا 
المدرسة من مختلف المراحل التعليمية، وحرصاً من مدرسة 
وتقاليد  بعادات  الطلبة  معرفة  تقوية  على  الدولية  الحكمة 
مادة  في  اإلبداع  على  الطلبة  يشجع  ما  الدول  هذه  جميع 

الجغرافيا.

جاسم المطوع
يرزق بـ »محمد«

عهده  وولي  الثالث  بابنه  المطوع  جاسم  الشاب  رزق   [
وأصدقائه  أهله  من  والتهاني  التبريكات  وتلقى  »محمد«، 
وزمالئه، متمنين له وللضيف الجديد حياة هانئة وسعيدة. 

ألف مبارك قدوم محمد.

العسيري يعتمد تشكيلة مجلس طلبة »بوليتكنك البحرين«
بأعمال  القائم  أعلن   [
لكلية  التنفيذي  الرئيس 
)بوليتكنك  التقنية  البحرين 
إبراهيم  محمد  البحرين( 
مجلس  تشكيلة  العسيري 
للعام  البوليتكنك  طلبة 
 ،2015  –  2014 األكاديمي 
طالباً   12 فوز  بعد  وذلــك 
مترشحاً   18 ضمن  مــن 
جرت  التي  لالنتخابات 
والعاشر  الــتــاســع  ــي  ف
نيسان  أبــريــل/  شهر  من 
بتفاعل  وحظيت  الجاري، 
شديدة  ومنافسة  الطلبة 
تم  حيث  المترشحين،  بين 
جديد  قياسي  رقم  تسجيل 
يعتبر  التصويت،  نسبة  في 
األعلى في تاريخ البوليتكنك.
المناصب  توزيع  وجاء 
الطالبي  للمجلس  اإلداريــة 
بناًء على تصويت األعضاء، 

نورة  الطالبة  حصدت  إذ 
نسبة  أعــلــى  البلوشي 
تصويت لتتوج بذلك رئيساً 
الطالبة  للمجلس، فيما فازت 
بمنصب  أبوصيام  بسمة 
وعائشة  الرئيس،  نائب 
سكرتير  بمنصب  الــذوادي 
المجلس، وخولة زويد بأمانة 

الصندوق.

اللجان  رئاسة  عن  أمــا 
كالتالي:  النتيجة  فجاءت 
اللجنة  برئاسة  مبارك  نورة 
الشريف  وأحمد  االجتماعية، 
الخدمات  لجنة  برئاسة 
الطالبية، وعمر نبيل برئاسة 
فاز  فيما  الرياضية،  اللجنة 
الطريفي  ناصر  الطالب 
الثقافية  اللجنة  برئاسة 

بعضوية  فاز  بينما  والفنية. 
مصطفى  من:  كل  المجلس 
الدعيسي،  ــالم  وأح علي، 
ومروة  األنصاري،  وفاطمة 

جميل.
محمد  تقدم  جهته،  من 
تهانيه  بخالص  العسيري 
بعضوية  الفائزين  للطلبة 
لهم  ناقاًل  الطالبي،  المجلس 

مؤكداً  األمناء،  مجلس  تهاني 
التنفيذية  اإلدارة  استعداد 
مجلس  من  وبمباركة  التام 
المادي  الدعم  لتوفير  األمناء 
للقيام  للمجلس،  والمعنوي 
أنشطة  تقديم  في  ــدوره  ب
عالية،  جودة  ذات  وفعاليات 
وترتقي  الطلبة  تــخــدم 

بمستواهم العلمي والثقافي.

المحافظة الشمالية تحتفل بيوم األسرة في قرية القلعة
الزهور  من  زاهية  باقة  القلعة  قرية  أهدت   [
لمجموعة من األمهات في القرية تقديراً وتكريماً لهن 

بمناسبة عيد األسرة.
ــإدارة  ب االجتماعية  البرامج  قسم  ونظم 
بالمحافظة  المجتمع  وشئون  االجتماعية  البرامج 
بجمعية  النسائية  اللجنة  مع  بالتعاون  الشمالية، 
محافظ  رعاية  تحت  حفاًل  الخيرية،  البحرين  قلعه 
بقرية  المأتم  بصالة  العصفور  علي  الشمالية 
وأنشودة  المكرمات  لألمهات  كلمة  شمل  القلعة... 
عن األم وعرض مسرحية وفيلماً قصيراً عن كل أم 
من المكرمات مع نبذة عنها وعن دورها وإنجازاتها 

في حياة أسرتها.
البرامج  قسم  رئيس  قالت  كلمتها،  وفــي 
االجتماعية حياة الحليبي إن المحافظة الشمالية من 
المجتمعية  الشراكة  جسدت  المشترك  العمل  خالل 
اللجنة  توجهت  فيما  الصحيح،  ومضمونها  بعمقها 
المنظمة بالشكر والتقدير إلى المحافظ على تقديم 
الدعم والمساندة الفعاليات التي تفيد مختلف أفراد 

المجتمع.

ختام ورشة اإلسعافات األولّية
للقى األثرية في دول الخليج

عمل  ورشة  البحرين  مملكة  احتضنت   [
في  األثرّية  للّقى  األولّية  اإلسعافات  حول 
العربّية.  الخليج  لدول  التعاون  دول مجلس 
وزارة  بين  بالتعاون  الورشة  وأقيمت 
الثقافة في مملكة البحرين والمركز اإلقليمي 
العربي  الوطن  في  الثقافي  التراث  لحفظ 
الشارقة«. وذلك ضمن إطار عمل   – »إيكروم 
استراتيجيات التراث الثقافي التابع لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربّية. 
مشاركاً   18 نحو  الورشة  في  وشــارك 
مواقع  ومديرو  ومعماريون  آثاريون  بينهم 
خمس  من  ومرممون  متاحف  ومختصو 
عمان،  الكويت،  البحرين،  هي:  عربّية  بلداٍن 

السعودية واإلمارات.
التراث  لحفظ  اإلقليمي  المركز  مدير  وقال 

أصالن  زكي  الشارقة   – إيكروم  الثقافي 
يقوم  ما  مع  تماشياً  جاءت  الدورة  هذه  إن 
الثقافي  التراث  لحفظ  اإلقليمي  المركز  به 
في  حديثاً  أنشئ  والذي  إليكروم،  التابع 
في  المجال  هذا  احتياجات  لتلبّية  الشارقة 
الوطن العربي، وذلك بدعم من حاكم الشارقة 

لبرنامج آثار.
بين  الوثيق  التعاون  أن  أصالن  وأضاف 
في  الثقافة  ووزارة  الشارقة  إيكروم  مركز 
العربي  اإلقليمي  والمركز  البحرين  مملكة 
إلى  يهدف  البحرين  في  العالمي  للتراث 
تحقيق األهداف المشتركة في مجال التدريب 
التراث  على  الحفاظ  حقل  في  الكوادر  وبناء 
في  العالمي  التراث  مواقع  لخدمة  الثقافي 

تنظم  أغسطس:   15  - أبريل   14  *
الجماعي  الصور  معرض  الثقافة،  وزارة 
»غاية ترفيهية«، الذي تم تصويره بمناسبة 
»المنامة عاصمة السياحة العربية« 2013، 
الثامنة  يوميًا من  المعرض  زيارة  ويمكن 

صباحًا حتى الثامنة مساًء.
رئيس  رعاية  تحت  مايو:   8  -  6  *
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ال
خليفة بن سلمان آل خليفة، تنطلق فعاليات 
 ،»)gulfBID) )2014) معرض الخليج للبناء«
للمؤتمرات  الهالل  شركة  تنظمه  الذي 
مفتوحًا  المعرض  وسيكون  والمعارض، 
التاسعة  إلى  التاسعة صباحًا  الساعة  من 
بمركز   )1) رقم  القاعة  في  وذلك  مساًء، 

البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
* 7 مايو: بمناسبة اليوم العالمي لحرية 
السياسي  وعد  منتدى  ينظم  الصحافة، 
الديمقراطي  الوطني  العمل  بجمعية 
مهني  اعالم  »نحو  بعنوان:  ندوة  »وعد« 
فيها  يتحدث  والتحريض«  الكراهية  ضد 
»الوسط« منصور  رئيس تحرير صحيفة 
الجمري، وذلك يوم األربعاء الساعة الثامنة 
مساًء بقاعة فلسطين بجمعية (وعد( في أم 

الحصم.
* 7 مايو: تنظم وزارة الّثقافة بالتعاون 
الجميلة،  للفنون  الملكية  الجمعية  مع 
الجميلة  للفنون  األردني  الوطني  المتحف 
والمجلس البلدي لمدينة فالنسيا اإلسبانية 

حفل افتتاح معرض
الساعة  في  ــك  وذل مرئية  تباينات   
بمتحف  األربعاء  يوم  مساء  من  السابعة 
البحرين الوطني. وستكون أوقات العرض 
من  أغسطس   31 حتى  مايو   8 يوم  من 
الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء.
* 7 مايو: تنظم وزارة الثقافة محاضرة 
بعنوان: »تصوير األزياء« لمصور األزياء 
الساعة  في  وذلك  شرف،  علي  البحريني 
يوم  مساء  مــن  والنصف  السادسة 

األربعاء، بمتحف موقع قلعة البحرين.
* 7 مايو: تنظم األمانة العامة للمجلس 
»دور  بعنوان:  عمل  ورشة  للمرأة  األعلى 
البرلماني«،  العمل  دعم  في  العامة  األمانة 
وذلك في الساعة الخامسة من عصر يوم 

األربعاء في مقر المجلس األعلى للمرأة.
الثقافية  اللجنة  تنظم  مايو:   9  -  7  *

بمأتم سار، »مهرجان أبي تراب الشعري 
الجمري  الشيخ  جائزة  على  السابع 

الشعرية«، وذلك في مأتم سار.
الثقافي   * 8 مايو: ينظم مركز عيسى 
االجتماع  إلعــالن  الصحافي  المؤتمر 
لمراكز  العامة  لألمانة   )28) ــدوري  ال
الخليج، وإقامة  الوثائق والدراسات بدول 
عيسى  الشيخ  »تاريخ  عن  العلمية  الندوة 
بن علي آل خليفة بين التدوين والتوثيق« 
التنفيذي  المدير  من  كل  فيها  ويتحدث 
للندوة  التنظيمية  اللجنة  رئيس  للمركز 
العلمية  اللجنة  خلدون أبا حسين، أعضاء 
الحادية  الساعة  تمام  في  وذلك  للندوة 

عشرة من صباح يوم الخميس.  
الثقافة  وزارة  تنظم  مايو:   10  *
للتصوير  الفنون  مركز  مع  بالتعاون 
الفوتوغرافي ورشة عمل تصوير األزياء، 
شرف  علي  البحريني  األزياء  مصور  مع 
عشرة  الحادية  الساعة  تمام  في  وذلك 
بمتحف  مساء،  السادسة  حتى  صباحًا 

موقع قلعة البحرين.
جدحفص  مركز  ينظم  مايو:   11  *
الثقافي (قرب مطعم الطبخة( محاضرة عن 
للباحث  الخميس«  مسجد  حول  »الجديد 
تمام  في  وذلــك  حسين  محمد  حسين 

الساعة الثامنة من مساء يوم األحد.
العالمي  اليوم  بمناسبة  مايو:   10  *
البحرين  مركز  ينظم  الصحافة،  لحرية 
الجمعية  مع  بالتعاون  اإلنسان  لحقوق 
البحرينية لحقوق اإلنسان، فعالية بعنوان: 
فيلم  عرض  يتخللها  بأمان«،  »التحدث 
في  وذلــك  التعبير،  حرية  عن  وثائقي 
الجمعية  مقر  في  مساًء  السابعة  الساعة 

بالعدلية.
الديمقراطي  المنبر  يقيم  مايو:   11  *
مايو  من  باألول  السنوي  حفله  التقدمي 
لمناضلي  تكريمًا  العالمي(  العمال  (عيد 
الثامنة  الساعة  في  وذلك  النقابي  العمل 
مساًء بمقر التقدمي الكائن بمدينة عيسى. 
دفعة  تكريم  االحتفال  هذا  خالل  وسيتم 
النقابي  العمل  جديدة من رواد ومناضلي 
التاريخ  هذا  ضمن  إلسهاماتهم  تقديراً 
شعب  وتضحيات  جهود  من  النضالي 
العاملة  الطبقة  لقضية  خدمة  البحرين 

البحرينية.


