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استجابة لمبادرة الـ NIAD ومن خالل تشجير حرم الكلية

»البوليتكنك« توعي طلبتها بأهمية تطوير قطاع الزراعة في البحرين
طالب  من  مجموعة  قامت   [
التقنية  البحرين  كلية  وطالبات 
في  بالمشاركة  البحرين(  )بوليتكنك 
تشجير الحرم الجامعي للبوليتكنك، 
خاللها  من  الكلية  تهدف  خطوة  في 
بالمبادرة  الطالب  توعية  إلــى 
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية 
)NIAD(، وأهمية تطوير وتنمية قطاع 
الزراعة في مملكة البحرين، والسعي 

الحثيث نحو تحقيق وعي بيئي.
اختصاصية  قامت  جهتها،  من 
البوليتكنك  في  التجارية  المبادرات 
إدارة  مسئولية  بأخذ  المناعي  لينا 
عاتقها،  على  المشروع  هذا  وتنفيذ 
المشروع  القاه  بما  سعادتها  مبديًة 
طالب  من  تطوعية  مشاركة  من 
ومجموعة  البوليتكنك  وطالبات 
»من  أن  موضحة  األكاديميين.  من 
بقطاع  الطلبة  وعي  زيــادة  المهم 

حيث  البحرين،  مملكة  في  الزراعة 
قام المشاركون في المشروع بزراعة 
عدد من النباتات الخضراء في مواقع 
مختلفة من الحرم الجامعي، وخاصة 
تلك التي يتردد عليها الطالب بشكل 
وضع  تم  نبتة  كل  وبجانب  كبير، 
معلومات  يتضمن  تعريفي  ملصق 

عامة عن النبتة وكيفية العناية بها«. 
بين  الوعي  نشر  إلى  وإضافة 
األثر  إلى  المناعي  أشارت  الطلبة، 
على  النباتات  تتركه  الذي  اإليجابي 
البيئة والمنظر العام للحرم الجامعي، 
بدأ  »التخضير«  مفهوم  أن  مؤكدًة 
المجاالت  في  كبير  بشكل  باالنتشار 

كبرى  دخول  مع  وخاصة  التجارية، 
مبادرات  في  العالمية  الشركات 
وفي  بالتخضير،  متعلقة  بيئية 
الوقت الحالي تحولت هذه المشاريع 
تقع  مسئوليات  إلى  مبادرات  من 
على عاتق الجميع، وقد أصبح دمج 
البرامج  في  المبادرات  هذه  مثل 
تتطلع  التي  األهداف  من  التعليمية 

إليها البوليتكنك. 
بأعمال  القائم  أكد  جانبه،  من   
لبوليتكنك  التنفيذي  الرئيس 
العسيري  إبراهيم  محمد  البحرين 
بمثل  البحرين  بوليتكنك  ترحيب 
واحتضانها  المهمة  المبادرات  هذه 
جمة  فوائد  من  لها  لما  لها،  ودعمها 
والمجتمع  خصوصاً،  الطالب  على 
بشكل عام، األمر الذي يتفق تماماً مع 
ويساهم  البوليتكنك  ورسالة  رؤية 

في تحقيق أهدافها.

استقبل وفدًا من مدرسة الرفاع الشرقي االبتدائية للبنين 

مركز الرحمة ينظم حملة تطعيم ضد االنفلونزا
يقدمها  التي  الصحية  الخدمات  من  انطالقاً   [
لرعاية  الرحمة  لجمعية  التابع  الرحمة  مركز 
فريق  قام  فقد  والموظفين  للطلبة  المعوقين 
لوزارة  التابع  المدرسية  الصحة  قسم  من 
منتسبي  لجميع  االنفلونزا  لقاح  بتقديم  الصحة 
للجسم  الصحية  المناعة  لتوفير  وذلك  المركز، 

الموسمية. االنفلونزا  أعراض  من  والتخفيف 
من  عدداً  المركز  استقبل  أخرى،  جهة  من 
الشرقي  الــرفــاع  مدرسة  وطلبة  معلمات 

جولة  أخــذ  تم  حيث  للبنين،  االبتدائية 
ومرافق  التعليمية  الورش  على  استطالعية 
والخدمات  البرامج  على  للتعرف  المركز 

العقلية. اإلعاقة  ذوي  من  للشباب  المقدمة 
األلعاب  من  العديد  ــارة  ــزي ال وتخللت 
المتنوعة  التنافسية  والمسابقات  الرياضية 
االجتماعي  والتفاعل  الدمج  مبدأ  لتحقيق 
في  وأقرانهم  المركز  شباب  بين  والرياضي 
الزيارات  هذه  وتأتي  التعليمية،  المؤسسات 

الرحمة  مركز  بين  المتبادل  التواصل  إطار  في 
بهدف  األخــرى  التعليمية  والمؤسسات 
والمعلومات  الخبرات  تبادل  من  االستفادة 
واالجتماعية  المهنية  العالقات  أواصر  وتوطيد 

البناءة.
الرفاع  مدرسة  طلبة  قام  الجولة،  نهاية  وفي 
طلبة  على  تذكارية  هدايا  بتوزيع  الشرقي 
التذكارية  الصور  التقاط  مع  المركز  وطالبات 

الجماعية.

وزارة  تنظم  أبريل:   13  - يناير   19 *
الخط  من  عام  »خمسمئة  معرض  الثقافة 
شكيب  متحف  من  روائ��ع   - اإلسالمي 
أحد  مقتنيات  من  نماذج  يضم  سبانجي«، 
شكيب  تركيا  في  األعمال  رج��ال  أهم 
سبانجي مؤسس متحف شكيب سبانجي 
ولوحات  سبانجي«،  بجامعة  »الملحق 
اسطنبول  مدينة  تصور  طبيعية  لمناظر 
ُرسمت من قبل رسامين عاشوا في هذه 

المدينة خالل القرنين 19 و20.
المالية  وزير  برعاية  فبراير:   5 -  2  *
النفط والغاز  المسئول عن شئون  الوزير 
تنظم  خليفة،  آل  محمد  بن  أحمد  الشيخ 
العربية  المملكة  فرع   -  NACE من:  كٌل 
السعودية وجمعية المهندسين البحرينية، 
ال� 15  »مؤتمر ومعرض الشرق األوسط 
لتآكل المعادن«، وسُيقام حفل االفتتاح في 
فبراير(   2( األحد  مساء  السابعة  الساعة 
بفندق  للمؤتمرات  الدولي  المركز  في 

الخليج.
* 3 - 27 فبراير: تحت رعاية سفارة 
مساحة  تنظم  بالمنامة،  المتحدة  الواليات 
المؤقت«  »الخلود  للفنون، معرض  الرواق 
الساعة  في  وذلك  باربي،  افيريت  للفنان 

السابعة مساًء.
المالية  وزير  يفتتح  فبراير:   5  -  4  *
»مؤتمر  الخليفة،  محمد  بن  أحمد  الشيخ 
الذي  التحتية«،  والبنى  المشاريع  تمويل 
مجلس  مع  بالشراكة  ميد  شركة  تنظمه 
وذلك  المالية،  ووزارة  االقتصادية  التنمية 
فندق  في  صباحًا  التاسعة  الساعة  في 

إنتركونتيننتال ريجنسي بالمنامة.
رئيس  رعاية  تحت  فبراير:   6  -  4  *
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ال��وزراء 
حفل  ُيقام  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة 
للصناعة  الدولي  الخليج  »معرض  افتتاح 
الهالل  شركة  تنظمه  ال��ذي   ،»2014
الساعة  في  والمؤتمرات، وذلك  للمعارض 
8:45 صباحًا في قاعة )1( بمركز البحرين 

الدولي للمعارض والمؤتمرات.
الوطنية  القوى  تنظم  فبراير:   5  *
بعنوان:  ندوة  المعارضة،  الديمقرطية 
الشعبي  ال��ح��راك  من  سنوات  »ث��الث 
فيها  يتحدث  الوطني«،  الحوار  ومستقبل 
عبدالنبي سلمان وعبدالجليل خليل ورضي 
الموسوي، وذلك في الساعة الثامنة مساًء 
الوطني  العمل  بجمعية  فلسطين  قاعة  في 

الديمقراطي )وعد( بأم الحصم.
الثقافة  وزارة  تنظم  فبراير:   5  *
حيث  اإلبداعي«،  للعب  الفني  »المعرض 
وحتى  الخامسة  الساعة  منذ  ُتعَرض 
فنية  عمل  ورش  نتاج  مساًء  السابعة 
جناحي  مريم  البحرينية  الفنانة  أدارتها 
متحف  في  وذلك  الماضي،  الشهر  طيلة 

موقع قلعة البحرين.
البحرينية  الجمعية  تنظم  فبراير:   5  *
وأصدقائهم،  المعاقين  أم��ور  ألولياء 
عند  المنجمين  »أكاذيب  حول  »محاضرة 
الناصر،  د.وهيب  بمشاركة  الفلكيين«، 
في  مساًء   6:30 الساعة  تمام  في  وذلك 

مقر الجمعية بالعدلية.
* 5 فبراير: تحت رعاية وزير الصناعة 
حفل  ُي��ق��ام  ف��خ��رو،  حسن  وال��ت��ج��ارة 
لتمكين  الدولي  البحرين  »مؤتمر  افتتاح 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة«، وذلك 
فندق  في  9:00 صباحًا  الساعة  تمام  في 

كراون بالزا.
* 5 فبراير: تحت رعاية الرئيس الفخري 
لجمعية الكلمة الطيبة، سمو الشيخ عيسى 
الملتقى  حفل  ُيقام  خليفة،  آل  علي  بن 
وذلك  الحياة«،  نتعلم  »باللعب   4 الخليجي 
السابعة مساًء في فندق  في تمام الساعة 

إليت سبا بالمحرق.
النسائي  االتحاد  يعقد  فبراير:   5  *
بخصوص  صحافيًا  »مؤتمراً  البحريني، 
لعام  الظل(  )تقرير  األهلي  السيداو  تقرير 
صباحًا   9:30 الساعة  في  وذلك   ،»2014
في مقر االتحاد النسائي البحريني بتوبلي.


