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»Google Play« متاح على متجر

طالب البوليتكنك يصممون برنامجًا للحفاظ على البيئة
] صممت مجموعة من طلبة تقنية المعلومات 
)بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  واالتصاالت في 
البحرين( برنامجاً تطبيقياً على جهاز األندرويد من 
المؤمل أن يشجع الناس في مملكة البحرين على 
إعادة التدوير. ويقوم البرنامج المتاح على متجر 
الحالي  المستخدم  موقع  بتحديد   »Google Play«
المواقع  تحديد  نظام  بواسطة  الخريطة  على 
التدوير  إعادة  مراكز  يستعرض  كما   ،)GPS(
إلى  البحرين  مملكة  أنحاء  جميع  في  الموجودة 
تدويرها  إعادة  يمكن  التي  المواد  تفاصيل  جانب 
في كل مركز. وعندما ينقر المستخدم على موقع 
تحديد  يتولى  البرنامج  فإن  التدوير  إلعادة  ما 

المسافة والوقت المقدر لبلوغه. 
مشروع  من  كجزء  البرنامج  تصميم  تم  وقد 
نفذته  الذي   »Global Awareness« العالمي  الوعي 
المعلومات  تقنية  طلبة  من  مجموعة  مؤخراً 
ذلك،  وعن  البحرين.  بوليتكنك  في  واالتصاالت 
المعلومات  تقنية  بكالوريوس  برنامج  مدير  قال 
الطالب  إن  بريندرغاست  تريفور  واالتصاالت 
متجر  عبر  البرنامج  إطالقهم  خالل  من  يأملون 
الحاجة  على  الضوء  تسليط  إلى   »Google Play«
خالل  من  البحرين،  مملكة  في  التدوير  إعادة  إلى 

المعلومات  إليجاد  الناس  على  األمر  تسهيل 
تحديد  إلى  باإلضافة  التدوير،  إعادة  مراكز  عن 
يمكن  أنه  إلى  مشيراً  إليها،  للوصول  االتجاهات 
أي  قبل  من  واستخدامه  مجاناً  البرنامج  تنزيل 

شخص لديه جهاز متوافق.
أشهر  أربعة  نحو  قضوا  الطالب  أن  إلى  يشار 
واختباره.  وتطويره  البرنامج  تصميم  في 
المهارات  على  دليل  خير  يعد  النهائي  والمنتج 

التقنية وروح العمل الجماعي التي يمتلكها طالب 
البوليتكنك، والتزامهم بالعمل الدؤوب ما يجعلهم 
ومن  عمل.  وأرباب  كموظفين  المستقبل  رواد 
من  سلسلة  من  األول  البرنامج  يكون  أن  المؤمل 
ويمكن  الطالب.  مجموعة  ستطلقها  التي  البرامج 
 Bahrain« البرنامج عن طريق كتابة العثور على 
بمتجر  الخاص  البحث  شريط  في   »Recycle

.»Google Play«

»الصم البحرينية« تنفذ دورة في فن التصوير
على  تدريبيًة  دورًة  البحرينية  الصم  جمعية  بدأت   [
للتصوير  ــازون  األم »مركز  مع  بالتعاون  التصوير  فن 

الفوتوغرافي«، شارك فيها 26 عضواً من الجنسين.
لمدة  الماضي، وتستمر  الجمعة  يوم  انطلقت  التي  الدورة 
ثالثة أسابيع، تحتوي على أساسيات فن التصوير واألدوات 
)البورتريه(  الوجوه  تصوير  مجاالت  وتشمل  واإلضاءة، 
ولقطات الدعاية واإلعالن، باإلضافة إلى التطبيقات العملية. 
الخارجية  المواقع  الثاني زيارة عدد من  األسبوع  وسيشمل 
مثل قلعة البحرين ومحمية العرين ومصانع الفخار في عالي، 
االستوديو. وسيكون  خارج  الصور  التقاط  أساليب  لتجربة 
الختام في األسبوع الثالث مع عرض الصور وتقييم اللقطات 

من الناحية الفنية والجمالية. 
المالية لعام  المنحة  الدورة قد حاز على  يذكر ان مشروع 
تقّدمه  الذي  األهلية  المنظمات  دعم  برنامج  ضمن   2012
الدورة  ان  بالذكر  الجدير  ومن  االجتماعية.  التنمية  وزارة 
باشراف زينب العرادي وتدريب فهمي االسكافي، ومن المؤمل 
الفنية ويسهم في تخريج عددٍ  المتدربين  أن يصقل مواهب 
من الكفاءات في هذا المجال، الذي يتناسب مع قدرات الصم.

وزير  رعاية  تحت  مارس:   6  -  3  *
شئون  على  المشرف  الوزير  المالية 
محمد  بن  أحمد  الشيخ  والغاز  النفط 
المهندسين  جمعية  تنظم  خليفة،  آل 
»فروم  شركة  مع  بالتعاون  البحرينية 
البحرين  وجمعية  كوميونيكيشنز« 
الهيئة  من  وبدعم  االجتماعية،  للمسئولية 
كشريك  »تمكين«  و  والغاز  للنفط  الوطنية 
استراتيجي وآريبيا سي إس آر نيتورك، 
األول  الدولي  البحرين  ومعرض  »مؤتمر 
 ،»2013 للشركات  االجتماعية  للمسئولية 
بفندق  للمؤتمرات  الخليج  مركز  في  وذلك 

الخليج.
الشيخ  مركز  ينظم  مارس:   23  -  3  *
للثقافة  خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم 
خنجي  غادة  الفنانة  معرض  والبحوث 
في  وذلك  الظالل«،  »داخل  عنوان  تحت 
المكان  ذاكرة  في  مساء  السابعة  الساعة 

بعمارة بن مطر بالمحرق. 
اإلرشاد  مكتب  ينظم  مارس:   6  -  4  *
المهن  »يوم  البحرين،  بجامعة  المهني 
13«، وذلك في الساعة الثامنة صباحًا في 

قاعة )18( بالصخير. 
رعاية  تحت  يعقد  م��ارس:   6  -  5  *
محمد  الشيخ  الدفاع  لشئون  الدولة  وزير 
المؤتمر  خليفة،  آل  خالد  بن  عبداهلل  بن 
فندق  في  وذلك  لإلنتاجية  الثالث  الخليجي 

كراون بالزا.
المؤسسة  تنظم  م��ارس:   9  -  5  *
المدني،  والحوار  للمصالحة  البحرينية 
السالم  »تنمية  بعنوان:  عمل  ورش��ة 
ما  المتنازعة:  األطراف  بين  والتعاطف 
يلزم لتحويل الصراع إلى توافق«، تتحدث 
فيها األخصائية والمدربة في معهد السالم 
ماري آن مولر، التدريب األول: 5 و6 و7 
وحتى  مساًء   5:00 الساعة  من  مارس، 
8:00 مساًء )باللغة االنجليزية(، والتدريب 
 10:00 الساعة  من  مارس،  8 و9  الثاني: 
الترجمة  )مع  مساًء   5:00 وحتى  صباحًا 

على  ناماستي،  في  وذلك  العربية(،  باللغة 
طارق«  »معجنات  مبنى  البديع،  شارع 
الثالث،  الطابق  رويان،  صيدلية  بجوار 

شقة 22.
سمو  برعاية  م���ارس:   10  -  5  *
خليفة،  آل  سلمان  بنت  ثاجبة  الشيخة 
الفني  معرضه  المال  محمود  الفنان  يفتتح 
وُأَخر متشابهات«، وذلك  »آيات وأبيات... 
الفنون  بمركز  مساًء  السابعة  الساعة  في 

بالقرب من متحف البحرين الوطني.
العمالي  المكتب  ينظم  م��ارس:   6  *
العمل  بجمعية  المرأة  قضايا  ومكتب 
الوطني الديمقراطي )وعد( فعالية بعنوان: 
مستمر  نضال  وفبراير...  مارس  »بين 
بذكرى  واحتفاء  جسام«  وتضحيات 
العالمي  واليوم   ،65 م��ارس  انتفاضة 
للكتاب،  بمعرض  الفعالية  تبدأ  للمرأة. 
قاعة  السابعة مساًء في  الساعة  وذلك في 

فلسطين بالجمعية بأم الحصم.
ربيع  فعاليات  ضمن  م��ارس:   6  *
إلى  »رسائل  شعرية  أمسية  تقام  الثقافة، 
عشتار«، وذلك في الساعة السابعة مساًء 

في مساحة الرواق للفنون.
* 6 مارس: ضمن فعاليات ربيع الثقافة، 
للفنانة جاهدة وهبة  ُيقام مؤتمر صحافي 
التي تشارك البحرين موسم ربيع الثقافة، 
وجمهورها،  اإلعالم  مع  مفتوح  لقاء  في 
وذلك في الساعة 11:00 صباحًا في قاعة 

المحاضرات بمتحف البحرين الوطني.
للثقافة«  * 6 مارس: تستضيف »مجاز 
مسرحية  مخرج  عبدعلي  حسين  الفنان 
»عندما صمت عبداهلل الحكواتي« في حوار 
الساعة  المسرحية، وذلك في  مفتوح حول 
الثامنة مساًء في صالة أبكاد بالعدلية قرب 

مطعم قيصر.
* 7 مارس: ضمن فعاليات ربيع الثقافة، 
تقام أمسية غنائية بعنوان: »سوناتة حب« 
في  وذلك  وهبة،  جاهدة  الفنانة  تحييها 
الساعة الثامنة مساًء في الصالة الثقافية.


