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العسيري يتسلم رسالة ماجستير في تنوع الثقافات بـ »البوليتكنك«
بأعمال  القائم  استقبل   [
لكلية  التنفيذي  الرئيس 
)بوليتكنك  التقنية  البحرين 
إبراهيم  محمد  البحرين( 
إيمان  الباحثة  العسيري، 
التي  الــيــاســي،  عيسى 
رسالة  من  نسخة  أهدته 
التدويل  في  الماجستير 
عدد  في  الثقافات  وتنوع 
المحلية  الجامعات  من 
ضمنها  ومن  البحرين،  في 
التي  البحرين،  بوليتكنك 
بتعاون  الياسي  ــادت  أش
وكادرها  وطلبتها  إدارتها 
ــة  ــف األكـــاديـــمـــي، واص
أفضل  بأنها  البوليتكنك 
مؤسسة تعليمية في توفير 

المعلومات. 
التي  الدراسة،  وغطت 
إيمان  الباحثة  أجرتها 
أهمها  الجوانب،  من  العديد 

اختالف وتنوع الثقافات في 
العالي،  التعليم  مؤسسات 
االختالف  هذا   يشكله  وما 
تحديات  ــن  م والــتــنــوع 
وتضمنت  للمؤسسة، 

التي  التوصيات  من  عدداً 
من  الباحثة  استخلصتها 
على  أجرتها  التي  الدراسة، 
هذه  لمواجهة  عامين  مدى 

التحديات. 

ضمن  مـــن  ـــت  ـــان وك
التشديد  البحث  توصيات 
المتنوعة  الثقافات  ورصد 
التعليمية،  المؤسسة  داخل 
من  لــالســتــفــادة  ـــك  وذل

ــات والــخــبــرات  ــان ــك اإلم
الدولية المتوافرة في الكادر 

الموجود لدى المؤسسة.
العسيري  قال  ذلك،  إلى 
الجهد  تقدر  البوليتكنك  إن 
المتميز، الذي بذلته الباحثة 
جمع  في  الياسي  إيمان 
وتحليل المعلومات للخروج 
مشيراً  المتميز،  البحث  بهذا 
إلى أن الياسي تعد أنموذجاً 
الشابة  البحرينية  للطاقات 
البحرين،  بها  تزخر  التي 
اسمها  رفع  إلى  الساعية 
المجاالت.  شتى  في  عالياً 
»البوليتكنك«  أن  وأضاف 
متنوعة  بثقافات  تزخر 
وخبرات  أكاديمي  كادر  من 
 25 من  أكثر  من  أجنبية 
دولة، وهذا ما يجعل اإلدارة 
توصيات  تأخذ  التنفيذية 

هذا البحث بعين االعتبار.

 »الصداقة للمكفوفين« تطلق 
دورة »تطوير الذات للكفيف«

العليوات. وذلك  الذات بالتعاون مع فداء  ] أطلقت جمعية الصداقة للمكفوفين دورة لتطوير 
بتضافر جهود كل من لجنة المرأة والطفل واللجنة الثقافية بالجمعية لتحقيق هذا الهدف، على أن 
تنقسم الدورة لقسم مختص بالنساء وآخر للرجال، نظير ما تتخلله مثل تلك الدورات وما تحمله 

من خصوصية تستلزم ذلك.
»لم  وقالت:  البصرية.  اإلعاقة  مع  الجديدة  تجربتها  العليوات عن  أعربت  نفسه،  السياق  وفي 
التدريب مجاالً وحيزاً واسعاً مع ذوي  تكن هذه الورشة كغيرها من الورش فقد وجدت تقنيات 
اإلعاقة البصرية فاعتمادي على اإلرشاد الخيالي كان يفوق باقي الورش فكانت قدراتهم الخيالية 
اإلبداعية هي الوقود لطريق نجاحهم. كانت الرغبات في التغير عالية ومدعومة بالمعرفة وعلى 
أما بالنسبة لي هي تجربتي األولى  أنها حققت أهدافهم.  إال  رغم كل اإلرهاق الجسدي والنفسي 
الكثير من العطاء في  مع ذوي اإلعاقة البصرية، ولكنها بالتأكيد لن تكون األخيرة، فمازال لدي 

رحلتي معهم«.

نور عبدالشهيد تتخرج من الثانوية العامةعلي حسين يتخرج من روضة »اإلمام الحسن«
الحسن  اإلمام  روضة  من  عون  حسين  علي  المحبوب  الطفل  تخرج   [

»علي«  تلقى  وقد  امتياز.  بتقدير  النموذجية 
التهاني والتبريكات من جميع األهل واألصدقاء، 
في  والنجاح  التفوق  من  المزيد  له  تمنوا  الذين 

حياته الدراسية.

بمدرسة  العامة  الثانوية  مرحلة  من  عبدالشهيد  نور  الطالبة  تخرجت   [
وقد  امتياز.  بتقدير  وذلك  الحديثة،  المعارف 
تلقت »نور« التهاني والتبريكات من جميع األهل 
النجاح  الذين تمنوا لها المزيد من  والصديقات، 

والتفوق.

»البريطاني للغات« ينظم رحلة ثقافية إلى الشمال البريطاني
البريطاني لّلغات رحلة  المركز  ] نّظم 
ثقافية إلى الّشمال البريطاني امتدت لمّدة 
أسبوعين. وتهدف هذه الّرحلة إلى تزويد 
بالخبرة  طالباً(   17( المشاركين  الّطلبة 
التي  العديدة  األنشطة  خالل  من  والثقافة 
األماكن  زيــارة  من  هناك  بها  يقومون 
السياحية والثقافية والمدارس والجامعات 
واألرياف  المدن  زيارة  والمتاحف، وكذلك 

والعديد العديد من البرامج الشيقة. 
وقد خضع الطالب إلى برنامج مدروس 
بالخبرات  وتزويدهم  بريطانيا  الكتشاف 
الالزمة التي ستفيدهم في حياتهم العلمية 

والعملية. 
من  العديد  على  الطالب  تدرب  وقد 
الخبرات  من  الجديد  واكتسبوا  المهارات 
الخارج  في  اإلنجليزية والعيش  اللغة  في 
واالستعداد  النفس  على  واالعتماد 
لمجابهة الحياة في هذا العمر.  ويذكر أّن 
الثالث على  تقام في الصيف  الّرحلة  هذه 

الّتوالي.

خربشاتي

مركز  ينظم  يوليو:   2  - يونيو   30  *
المرأة الخيري التابع إلى جمعية النويدرات 
قيًا، بعنوان: »قريتي  الخيرية، مهرجانًا تسوُّ
العاشرة  الساعة  من  وذلك  وعطاء«،  إنجاز 
الصالة  في  مساًء  العاشرة  حتى  صباحًا 

الرياضية بمدرسة النويدرات االبتدائية.
* 1 يوليو: تحت رعاية الممثل الشخصي 
لجاللة الملك، رئيس المجلس األعلى للبيئة، 
سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة، ينظم 
ورشة  افتتاح  حفل  للبيئة،  األعلى  المجلس 
العمل اإلقليمية حول »تنفيذ اتفاقية روتردام 
والمبيدات  الكيماويات  ت��داول  لتنظيم 
وتستمر  الدولية«،  التجارة  في  الخطرة 
دول  من  وف��وداً  وتضم  يوليو،   4 حتى 
باالشتراك  واليمن،  الست  التعاون  مجلس 
غرب  في  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  مع 
آسيا ومنظمة الفاو، وذلك في تمام الساعة 

التاسعة صباحًا بفندق )إليت جراند(.
* 1 يوليو: تنظم جمعية بوري الخيرية، 
جد  مسيرة  والمعالي  »أنت  بعنوان:  فعالية 
مّثل  الذي  الشبابي  القائد  يقدمها  وعمل«، 
في  وذلك  الماجد،  جالل  عالميًا  البحرين 
اإلمام  مأتم  قاعة  في  مساًء   7:30 الساعة 

الصادق بقرية بوري.
وزير  رعاية  تحت  يوليو:   3  -  1  *
فواز  الشيخ  االتصاالت  لشئون  الدولة 
مملكة  تستضيف  خليفة،  آل  محمد  بن 
البحرين فعالية »إي شباب 2013« تنظمها 
الفعاليات،  لتنظيم  سمارت  وورك  شركة 
يرافقها انعقاد مؤتمر »االبتكار التكنولوجي 
وقطاع  االبتكار  يناقش  الذي  )أنوفتك(« 
 400 بحضور  واالتصال  المعلومات  تقنية 
الخبراء  مشارك وأكثر من 20 متحدثًا من 
العالميين في هذا المجال، وذلك في الساعة 
التاسعة صباحًا في مركز البحرين الدولي 

للمعارض والمؤتمرات.
يعقوب  مجلس  يستضيف  يوليو:   2  *
علي  الدكتور  المفكر  بالبسيتين،  سيادي 
فخرو، في ندوة بعنوان: »ما وراء االنقسام 
في  وذلك  أ.فؤاد سيادي،  يديرها  الطائفي«، 

الساعة 8:30 مساًء.
* 2 يوليو: تحت رعاية رئيس المؤسسة 
الجودر،  هشام  والرياضة  للشباب  العامة 

الملتقى  الشبابية،  المستقبل  جمعية  تنظم 
شباب«،  »مايكرو  األعمال  لريادة  الشبابي 
وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى 

الرابعة عصراً بفندق الموفنبيك بالمحرق.
المستمر  التعليم  إدارة  تنظم  يوليو:   2 *
تثقيفية  محاضرة  والتعليم،  التربية  بوزارة 
واألخطاء  السليمة  التغذية  »أس��س  في 
استشارية  تقدمها  التغذية«،  في  الشائعة 
للتغذية   الطبي  بالمركز  العالجية  التغذية 
السابعة  الساعة  في  وذلك  لطفي،  ناريمان 
مساًء قاعة المحاضرات في إدارة التدريب 

والتطوير المهني بالمنامة. 
التنمية  وزارة  تنظم  يوليو:   4  -  3  *
منزلي«  في  »صنع  معرض  االجتماعية 
العام،  هذا  الجديدة  بحلته  يأتي  وال��ذي 
إلى  باإلضافة  رمضان«،  »سوق  بعنوان: 
القّيمة  المادية  الجوائز  وتوزيع  المسابقات 
في  وذلك  عارض،  وأفضل  عرض  ألفضل 

فندق الخليج.
* 4 يوليو: بمناسبة مرور 20 عامًا على 
إنشاء الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية 
واحتفااًل بمناسبة يوم السكلر العالمي، تقيم 
الجمعية وتحت رعاية وزير الصحة صادق 
الشهابي، »حفل تكريم لجميع من ساهم في 
السابقة«،  الفترة  خالل  الجمعية  نشاطات 
وذلك في الساعة العاشرة صباحًا في قاعة 

المعارف بالسلمانية. 
التعليم  إدارة  تنظم  يوليو:   8  -  7  *
المستمر بوزارة التربية والتعليم الجمهور، 
الصور  »استخدام  في  تعليمية  ورش��ة 
المركز  مع  بالتعاون  التعليم«،  في  الرقمية 
المعلومات واالتصال،  لتكنولوجيا  اإلقليمي 
حتى  صباحًا  الثامنة  الساعة  من  وذلك 

الواحدة ظهراً بفندق الخليج.
* 29 سبتمبر - 2 أكتوبر: تحت رعاية 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
تستضيف  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة 
الشرق  ومعرض  مؤتمر  البحرين  مملكة 
»ميبيك  العمليات  لهندسة  الثاني  األوسط 
2013«، تحت عنوان: »التغلب على تحديات 
الهندسي«،  التميز  خالل  من  المستقبل 
للمعارض  الدولي  البحرين  وذلك في مركز 

والمؤتمرات.


