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احتفا ًال بيوم الشجرة

العجيمي يسرد قصة نجاحه في الزراعة على منتسبي «البوليتكنك»
[ ضمن مبادراتها الساعية إلى دعم القطاع
الزراعي في مملكة البحرين واحتفاالً باليوم
العالمي للشجرة ،استضافت بوليتكنك البحرين
مؤخرا ً صاحب مشتل «الغصن األخضر» نبيل
العجيمي ليسرد على منتسبي الكلية من موظفين
وطلبة قصة نجاحه في مجال الزراعة.
وســرد العجيمي على الحضور كيف بدأ
مشواره في مجال الزراعة والبستنة ،حيث بدأه
في سن صغيرة ال تتعدى السنوات الست من
خالل ممارسة الزراعة بشكل يومي في مزرعة
جده الواقعة في كرانة ،ونما هذا الشغف والحب
للزراعة حتى صار مساعدا ً لوالده في المبيعات

ثم دراسته في جامعة عين شمس والتحديات
التي واجهته بعد تخرجه فيها وكيف واجهها
حول شغفه هذا إلى
بصبر وعزيمة وثبات ،حتى ّ
تجارة يمارسها اليوم ،واألهم من ذلك محاولته
الناجحة في زراعة الكثير من المنتجات التي
يتعذر إنتاجها هنا في مملكة البحرين فتقوم
باستيرادها من الخارج ،حتى أصبح العجيمي
اليوم خبيرا ً في مجال تصميم الحدائق وتوفير
الخدمات االستشارية للمزارعين ونشر الوعي
البيئي في المجتمع.
نسق لهذه الفعالية اختصاصية المبادرات
التجارية في البوليتكنك لينا المناعي التي أبدت

سعادتها لما القته الفعالية من تفاعل ونجاح،
سواء من خالل مشاركة الموظفين التطوعية في
تشجير حرم البوليتكنك ،أو من خالل حضور
المحاضرة التي ألقاها العجيمي عن تجربته في
الزراعة ،إذ أبدى الجميع من طلبة وموظفين
رضاهم وإعجابهم بها ،متمنين المزيد من
الفعاليات التي تحث على االهتمام بالزراعة
والمحافظة على البيئة ،وهي األهداف ذاتها التي
تسعى البوليتكنك إلى غرسها في منتسبيها،
ولذلك فإن الكلية تحرص على المشاركة في
جميع الفعاليات واألنشطة التي تصب في هذا
الجانب.

اختتام «معرض رؤى» الفوتوغرافي األول بنجاح باهر
[ أسدل الستار على معرض رؤى
الفوتوغرافي األول برعاية رجل
األعمال جميل آل عباس بعدما حقق
نجاحاً باهرا ً بحضور عدد كبير من
الزوار خالل اليومين اللذين أقيم فيهما
المعرض بمشاركة ثالث مجموعات
تصوير وهــي اليــك فوتوغرافي،
وفوتوكالب ،وماجيكل لينس.
وأقيم معرض رؤى الفوتوغرافي في
القرية التراثية بمنطقة المعامير ليكون
األول من نوعه على مستوى مملكة
البحرين مسج ً
ال اسمه بالذهب ليكون
أول معرض صور في مكان مفتوح.
من جانب آخــر ،فقد أبــدى كبار
مصوري البحرين روح التعاون بين
ثالث مجموعات ،وهذا الشيء الذي لم
نره بين جمعيات التصوير في مملكة
البحرين ،وتمنوا أن تتواصل مثل هذه
المعارض لتؤكد قوة ترابط وتالحم
الجيل الجديد في مجال التصوير.

وأقامت اللجنة المنظمة لمعرض
رؤى حفل تكريم على شرف ضيوف
المعرض والمصورين الكبار الذين
شــاركــوا بصورهم العالمية في
المعرض وهم عيسى إبراهيم ،فيصل

خلف ،سعيد ضاحي ،فاضل المتغوي،
علي درويـــش ،سعيد منصور،
وسيدأحمد الموسوي ،وكما تم تكريم
اللجان المنظمة للمعرض ومجموعات
التصور الثالث.

مبادرة «ازرع موئلك»
في زيارة ميدانية لمزرعة تسنيم
[ قام الفريق اإلداري
والفني وأعضاء مبادرة
«ازرع موئلك» لجمعية
العمل الخيري االجتماعي
البحرينية «خير» بزيارة
ميدانية لمزرعة تسنيم في
نشاط المبادرة السادس
منذ اإلعالن عنها رسمياً منذ
نحو سبعة أسابيع .وتمت
الــزيــارة ضمن برنامج
«تطوير الذات» في نسخته
الـــ  ،34وهــو البرنامج
الحائز منحة وزارة التنمية
االجتماعية فــي مملكة
البحرين والبنك األهلي
المتحد.
واطلع أعضاء مبادرة
«ازرع موئلك» خالل الزيارة
على التقنيات الحديثة
كالزراعة بدون تربة والتي
تتميز باإلنتاجية المرتفعة
واســتــخــدام مساحات
زراعية أقل والحصول على
محاصيل زراعية بجودة
عالية.

وتتمثل فكرة مبادرة
«ازرع موئلك» كمشروع
متميز يهدف إلى استغالل
المساحات فــوق سطوح
الــمــنــازل بشكل خاص
وبالفراغات غير المستغلة
بالمنازل الخاصة والمباني
التجارية والمساجد وذلك
بزراعتها وتشجيع اإلنتاجية
الكفيلة بتحقيق االكتفاء
الذاتي وتحويل األفراد إلى

منتجين ال مستهلكين ،وفق
تقنيات الزراعة الحديثة
كالزراعة المائية المنتشرة
مؤخراً .متخذين من شعار
«لنزرع موئلنا البحرين
خــيــراً» يعم الجميع من
مواطنين ومقيمين.
يــذكــر أن الــمــبــادرة
بإدارة الخبير االقتصادي
عبدالغفار
عبدالحميد
والتي قطعت شوطاً كبيرا ً

من اللقاءات والجلسات
تمخضت فيها آلية تنفيذ
المبادرة وفق استراتيجية
وخطط معدة مسبقاً.
من جانبه ،أشاد رئيس
جمعية خير ،حسين المهدي
بحسن استقبال رئيس
مجلس إدارة شركة تسنيم
هاني نصيف ،وكذلك بجهود
الفريقين الواضحة والحثيثة
بتفعيل المبادرة.

*  14أبريل  15 -أغسطس :تنظم
وزارة الثقافة ،معرض الصور الجماعي
«غاية ترفيهية» ،الــذي تم تصويره
بمناسبة «المنامة عاصمة السياحة
العربية»  ،2013ويمكن زيارة المعرض
يومي ًا من الثامنة صباح ًا حتى الثامنة
مساء.
ً
*  26و 27أبريل  3 -و 4مايو :تقيم
األمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون
مع وكالة أنباء البحرين ،دورة للموظفين
المنتدبين لدى النواب ،في «أساسيات
التصوير الفوتوغرافي والمونتاج» ،وذلك
بمقر مجلس النواب بالقضيبية.
*  4مايو :بمناسبة يوم العمال العالمي،
تنظم جمعية أوال النسائية احتفا ً
ال
مساء
بالمناسبة ،وذلك في الساعة 6:30
ً
في مقر الجمعية بعراد.
*  6 – 5مايو :تحت رعاية وزير
التربية والتعليم ماجد علي النعيمي ،تنظم
إدارة التعليم الفني والمهني معرض
مشاريع طلبة نظام التعليم الفني والمهني
تحت شعار« :مهاراتي المهنية» ،بمعهد
البحرين للتدريب.
*  8 - 6مايو :تحت رعاية رئيس
الــوزراء صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة ،تنطلق
فعاليات «معرض الخليج للبناء ()gulfBID
 ،»)(2014الذي تنظمه شركة الهالل
للمؤتمرات والــمــعــارض ،وسيكون
المعرض مفتوح ًا من الساعة التاسعة
مساء ،وذلك في
صباح ًا إلى التاسعة
ً
القاعة رقم ( )1بمركز البحرين الدولي
للمعارض والمؤتمرات.
*  9 - 7مايو :تنظم اللجنة الثقافية
بمأتم سار« ،مهرجان أبي تراب الشعري
السابع على جائزة الشيخ الجمري
الشعرية» ،وذلك في مأتم سار.
*  10مايو :بمناسبة اليوم العالمي
لحرية الصحافة ،ينظم مركز البحرين
لحقوق اإلنسان بالتعاون مع الجمعية

البحرينية لحقوق اإلنسان ،فعالية بعنوان:
«التحدث بأمان» ،يتخللها عرض فيلم
وثائقي عن حرية التعبير ،وذلــك في
مساء في مقر الجمعية
الساعة السابعة
ً
بالعدلية.
*  14مايو :تنظم جمعية تاريخ وآثار
البحرين ،محاضرة لحامد المطيري،
تحت عنوان« :آخر التنقيبات والمكتشفات
األثرية في جزيرة فيلكا» ،وذلك في الساعة
مساء في مقر الجمعية بالجفير.
الثامنة
ً
*  24 - 21مايو :ينظم المجلس البلدي
الشمالي وصحيفة «الوسط»« ،معرض
الكتب المستخدمة  ،»2وذلك في مجمع
الكونتري مول.
*  28 - 27مايو :برعاية وزير الدولة
لشئون الدفاع الفريق الركن طبيب الشيخ
محمد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة،
تستضيف مملكة البحرين وللعام الرابع
على التوالي المؤتمر الخليجي لتحسين
الكفاءة اإلنتاجية ،تحت عنوان« :تحسين
اإلنتاجية من خالل تحفيز الموظفين»،
بمشاركة منظمات دولية ومتحدثين
وخبراء دوليين ،وذلك في فندق الريجنسي
انتركونتيننتال.
*  28مايو :تنظم جمعية تاريخ وآثار
البحرين ،محاضرة للباحثة ليلى الحدي،
تحت عنوان« :لماذا احتفظ السيف
بأسطوريته لــدى الشعوب (السيف
األجرب مثا ً
ال)» ،وذلك في الساعة الثامنة
مساء في مقر الجمعية بالجفير.
ً
*  10 - 9يونيو :تحت رعاية رئيس
الــوزراء صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة ،تنظم األمانة
العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون
الخليجي ،بالتعاون مع غرفة تجارة
وصناعة البحرين واتحاد الغرف التركية،
وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
(جيبك)« ،منتدى األعمال الخليجي التركي
الثاني» ،وذلــك في فندق الدبلومات
راديسون بلو.

