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دار املحرق لرعاية الوالدين تنظم اأم�شية �شعرية اجتماعية

اأفريقيا االحتاد للطريان تعقد �شراكة ا�شرتاتيجية مع خطوط طريان جنوب 

معر�ض البحرين للدراجات النارية يختتم فعالياته بنجاح

الدرا�سات  بكلية  بعد  عن  والتدريب  التعليم  برنامج  مدير  فاز 

اخلليج  بجامعة  امل�سارك  الأ�ستاذ  العربي،  اخلليج  بجامعة  العليا 

قدمت  عمل  ورقة  اأح�سن  بجائزة  عبدالعزيز  اأحمد  حمدي  العربي، 

خالل امل�ؤمتر الرابع ملركز زين للتعليم اللكرتوين الذي تنظمه جامعة 

 35 زهاء  بني  من  اجلاري،  ماي�  و9   7 بني  ما  الفرتة  يف  البحرين 

ورقة علمية، وم�ساركة 300 باحث واأ�ستاذ يف جامعات وم�ؤ�س�سات 

تعليمية، وناق�ست ورقة العمل الفائزة باملركز الأول »من�ذج مقرتح 

يف  واأثره  التفاعلية  الإلكرتوين  التعلم  لأن�سطة  الإبداعي  للت�سميم 

لدى  فريق  يف  والعمل  التعلم  وعمق  املعرفة  ت�ليد  مهارات  تنمية 

بحث  الثالثة  باجلائزة  فاز  فيما  العربي«،  اخلليج  جامعة  طالب 

قدمه كل من الدكت�ر العجب حممد العجب اأ�ستاذ الت�سميم التعليمي 

التعليم  تكن�ل�جيا  اأ�ستاذ  ن�بي  حممد  احمد  والدكت�ر  امل�سارك 

والتدريب  التعليم  برنامج  وخريجة  امل�سارك  اللكرتوين  والتعلم 

عن  التدريب  »اأثر  بعن�ان  كان  �سمندي،  اأحمد  مي  الباحثة  بعد  عن 

لدى  الت�ساركي  التدريب  نح�  والدافعية  املهارات  حت�سني  على  بعد 

التعلم«. اخت�سا�سيات م�سادر 

دار  اأقامت  ال�سهر(  )را�س  الدوري  برناجمها  فعاليات  �سمن 

اأحياها  اجتماعية  �سعبية  �سعرية  اأم�سية  ال�الدين  لرعاية  املحرق 

الرعاية  دور  رواد  من  كبري  بح�س�ر  العي�سى،   خليفة  ال�ساعر 

والأهايل.

با�سم  يعرف  الذي  »امل�ال«  فن  بتعريف  الأم�سية  وبداأت 

البحرين  ال�سعبية يف مملكة  ال�سعرية  الفن�ن  اأحد  »الزهريي« وه� 

ودول اخلليج العربية، والنا�س قدمياً كانت حتب هذا الفن وتذوقه.

الزهريي  م�ال  فن  من  الق�سائد  من  عدداً  العي�سى  قدم  بعدها 

والثنائيات والأب�ذيات، التي اأمتعت احل�س�ر ملا ت�سمنته من �س�ر 

جميلة وراقية واإلقاء ق�ي هيج م�ساعر ال�سامعني.

خمي�س  ال�سهر(  )را�س  لربنامج  العام  املن�سق  اأكد  جانبه  ومن 

بني  الت�ا�سل  اإىل  الأول  املقام  يف  يهدف  الربنامج  هذا  باأن  علي 

الإن�سجام  ق�ة  تخلق  التي  الفقرات  من  العديد  عرب  وذلك  الأجيال 

اأهداف الدار  والرتابط الجتماعي بني هذه الأجيال، ومن ثم حتقيق 

املتمثلة يف تقدمي خدمة لكبار ال�سن من الرجال والن�ساء  ومن خالل 

والرتفيهية. الجتماعية  الأن�سطة 

للدراجات  البحرين  ملعر�س  املنظمة  اللجنة  اختتمت 

الأمريكي  ال�سفري  بح�س�ر   - املعر�س  فعاليات  النارية 

بحلبة  التنفيذي  والرئي�س  كراج�سكي  ت�ما�س  اململكة  لدى 

البحرين الدولية ال�سيخ �سلمان بن عي�سى اآل خليفة وعدد 

البحرين  حلبة  على  اأقيم  والذي   - املدع�وين  كبار  من 

الدولية خالل عطلة نهاية الأ�سب�ع املا�سي ونظمته هاريل 

حتديد  م�سابقة  على  ا�ستمل  حيث  البحرين  ديفيد�س�ن 

امل�سابقة  نظمت  حيث  ال�سكل  ناحية  من  الأف�سل  الدراجة 

)حتت�ي  هاريل  دراجات  الأوىل  الفئة  و�سمت  فئتني  على 

على80 % من الإك�س�س�ارات الأ�سلية( وهي �سب��سرت، دينا، 

�س�فتيل، فرود، ت�رينج، �سي يف اأو و ترايك والفئة الثانية 

�سمت الدراجات الأخرى. 

وتاأهل الأول والثاين من كل فئة لنهائيات امل�سابقة حيث 

وا�ستطاع  ج�ائز  ثالث  للفعالية  املنظمة  اللجنة  خ�س�ست 

املتا�سبق ع�سام ي��سف ي��سف الظفر بجائزة املركز الأول 

والبالغة 2500 دولر بينما ح�سل ال��سيف حممد معمري 

حمم�د  حبيب  ح�سن  املت�سابق  ومنح  دولراً   1250 على 

على  واقيم  كما  دولر.  وقدرها 750  الثالث  املركز  جائزة 

حيث  للمت�سابقني  الأزياء  عر�س  م�سابقة  الفعالية  هام�س 

ح�سل معتز بدر على املركز الأول بينما ح�سل اأحمد برناوي 

�سقر  علي  حمد  املتا�سبق  ومنح  الثاين  املركز  جائزة  على 

جائزة املركز الثالث.

العاملية  �سيفرا  برعاية  اأقيم  الذي  املعر�س  واجتذب 

وخمبز  الربكة  وبنك  الدويل  م�سقط  وبنك  رئي�سي  كراعي 

الد�سمة عدة جمم�عات من ه�اة وحمبي الدراجات النارية 

من البحرين وعدد من دول جمل�س التعاون اخلليج. 

»اأوال االإعدادية« حتقق املركز الثاين يف م�شابقة �شرتة العلمية

تدريب اإخالء طوارئ ملوظفي وطلبة بوليتكنك البحرين

»االإعالم االجتماعي« يطلق »املخيم ال�شنوي الثالث لالإعالم االجتماعي«

الطلبة،  لدى  العلمية  للمهارات  تنمية   

يف  للبنني  الإعدادية  اأوال  مدر�سة  �ساركت 

امل�ساركة  واأثمرت  العلمية،  �سرتة  م�سابقة 

عن ف�ز املدر�سة باملركز الثاين. مثل املدر�سة 

وحمم�د  عا�س�ر  اآل  جعفر  حممد  الطالبان 

الطالبني  اإعداد  على  واأ�سرف  م��سى،  �سعيد 

كما  عبدالعزيز،  عقيل  الأ�ستاذ  الأول  املعلم 

خليل  الأ�ستاذ  امل�سابقة  يف  الطالبني  رافق 

الإعالمية  اللجنة  احلالل. �سرح بذلك رئي�س 

باملدر�سة ح�سن الهدي.

التنفيذية،  الإدارة  من  ومتابعة  باإ�سراف 

البحرين  بكلية  وال�سالمة  الأمن  ق�سم  قام 

عملية  بتنظيم  البحرين(  )ب�ليتكنك  التقنية 

اإخالء جتريبية �سملت امل�ظفني والطلبة على 

عملية  على  تدريبهم  خاللها  مت  �س�اء،  حد 

اأي طارئ  ال�سحيح يف حالة حدوث  الإخالء 

للح�ادث  لال�ستجابة  واإعدادهم  اهلل،  �سمح  ل 

كفاءة  اختبار  اإىل  اإ�سافة  اأن�اعها،  مبختلف 

ت�فرها  التي  املتط�رة  واملعدات  الأنظمة 

ال�ستجابة  زمن  وقيا�س  البحرين،  ب�ليتكنك 

للط�ارئ من قبل الأطراف كافة.

وبدوره، تقدم رئي�س ق�سم الأمن وال�سالمة 

بجزيل  حممد  ي��سف  ال�سيد  بالب�ليتكنك 

والطلبة  امل�ظفني  جلميع  والتقدير  ال�سكر 

التدريبية،  الإخالء  عملية  يف  �سارك�ا  الذين 

�سدرهم  ورحابة  املثمر  لتعاونهم  وذلك 

والت�جيهات  التعليمات  اإىل  ال�ستماع  يف 

واتباعها بدقة، الأمر الذي كان له الدور الكبري 

يف جناح التجربة، ويف وقت قيا�سي.

حر�س  اإطار  يف  التجربة  هذه  تاأتي 

على  البحرين  بب�ليتكنك  التنفيذية  الإدارة 

الدوام  اأثناء  منت�سبيها  جميع  و�سالمة  اأمن 

ك�ادرها  على  واملحافظة  وخارجه،  الر�سمي 

لتف�ق  الرئي�سي  العماد  تعترب  التي  الب�سرية 

التعليم العايل  الب�ليتكنك وريادتها يف حقل 

والتدريب.

 اأعلن نادي الإعالم الجتماعي العاملي-

الثالث  ال�سن�ي  »املخيم  اإقامة  عن  البحرين 

اجلامعة  مع  بالتعاون  الجتماعي«  لالإعالم 

الأهلية.

اأن  �سبكار  علي  النادي  رئي�س  و�سرح 

املخيم هذا العام ياأتي على �سكل حما�سرات 

من  النادي  اأع�ساء  بني  مبا�سرة  تفاعلية 

م�ست�ى  على  الجتماعي  الإعالم  خرباء 

اإىل  اجلدد  ال�افدين  مع  واملنطقة  البحرين 

اأعمال  رواد  من  الجتماعية  ال�سبكات  عامل 

با�ستك�ساف  الراغبني  من  ومهتمني  وطالب 

الطرق املثلى لتحقيق اأق�سى فائدة ممكنة من 

�سعيد  على  الجتماعية  ال�سبكات  ا�ستخدام 

الأعمال اأو ال�سعيد ال�سخ�سي.

امل�ساركني  املُخيِّمني  اأن  �سبكار  واأو�سح 

يف اللقاء �سيحظ�ن بفر�سة التزود بع�سارة 

الجتماعي،  الإعالم  ا�ستخدام  جتارب 

الإعالم  قن�ات  اأ�سا�سيات  على  والتعرف 

»معظمنا  �سبكار  وقال  الجتماعي، 

اأو  ت�يرت  اأو  في�سب�ك  على  ح�ساب  لديه 

يعرف  منها  الكثري  لي�س  لكن  ان�ستغرام..، 

احل�ساب  هذا  اأدوات  جميع  ا�ستخدام  كيفية 

مبا يحقق له فائدة كبرية ورمبا دخال ماديا 

مرتفعا«.

واأكد �سبكار اأن فعالية »املخيم ال�سن�ي 

الثالث لالإعالم الجتماعي« تاأتي �سمن روؤية 

ل�سناعة  م�طنا  البحرين  جعل  يف  النادي 

هذا  الأو�سط،  ال�سرق  الجتماعي يف  الإعالم 

وي�سار اإىل اأن نادي الإعالم الجتماعي ينظم 

الت�ايل  على  الثالثة  لل�سنة  الفعالية  ههذ 

وذلك بعدما �سهدت ال�سنتني ال�سابقتني اإقبال 

كثيفا وجناحا لفتا.

وّقعت الحتاد للطريان وخط�ط طريان 

ت�سمح  تفاهم  مذكرة  على  اأفريقيا  جن�ب 

�ساملة  جمم�عة  ت�فري  يف  بالبدء  للناقلتني 

ومتابعة  بالرمز  امل�ساركة  خدمات  من 

ال�ستفادة  اإمكانية  جانب  اإىل  الرحالت 

وتعزيز  الناقلتني  بني  التعاون  فر�س  من 

الكفاءة.

للطريان  لالحتاد  ت�فر  ال�سراكة  وت�فر 

اإىل  بالرمز  امل�ساركة  عرب  ال��س�ل  اإمكانية 

10 وجهات جديدة على امتداد دولة جن�ب 

الأفريقية  والقارة  اأفريقيا 

اأفريقيا  جن�ب  طريان  خط�ط  وت�سع 

الحتاد  رحالت  من  رحلة   12 على  رمزها 

للطريان اإىل اأب�ظبي وما ورائها من وجهات 

اأخرى.

اكت�ساب  اإمكانية  تتيح  ال�سراكة 

متبادلة  ب�س�رة  اجل�ية  الأميال  وا�ستبدال 

لل�سركتني. التابعة  ال�لء  برامج  لأع�ساء 

فوز اأوراق جامعة اخلليج العربي امل�شاركة يف موؤمتر »زين االإلكرتوين« باملركز االأول والثالث


