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جامعة الخليج العربي تنظم مسابقة »الخطابة اإلنجليزية 13«
بجامعة  اإلنجليزية  اللغة  وحدة  واصلت   [
الخطابة  فن  مسابقة  تنظيم  العربي  الخليج 
على  عشرة  الثالثة  للسنة  اإلنجليزية  باللغة 

التوالي. 
قياسًيا  رقماً  العام  هذا  المشاركين  عدد  وبلغ 
جامعة  طلبة  من  مشاركاً   14 إلى  وصل  حين 

الخليج العربي.
اإلنجليزية  اللغة  وحدة  مديرة  أعلنت  وقد 
هذا  المسابقة  في  الفائزين  أسماء  مالكوم،  ديان 
محمد  الطالب  فاز  إذ  المسابقة،  انتهاء  فور  العام 
عبدالمجيد العوضي عن خطابه »ال تنَس«، وهبه 
أمٌر  طارق رفعت عن خطابها »هل حياة اإلنسان 
خطابه  عن  الجار  محمد  وسلمان  منه؟«،  مفروغ 

»ألنك خاص«. 
»الوافد  فئة  في  النجار  باقر  سلمان  فاز  كما 
الجديد«، وهي الجائزة التي تمنح ألفضل خطاب 
ألول  المسابقة  في  يشارك  الذي  للمتسابق 
أم مجرد  »هل هي رحلة  بعنوان  كان  مرة، حيث 

طريق؟«.
يوسف  ريم  المسابقة  في  شارك  ذلك،  إلى 

علي  شيماء  صفاق،   عبدالرحمن  المرشد، 
النشابة، أميرة محمد علي، شهد فيصل الكندري، 
زهراء علي العرادي، داود سليمان المطر، سميرة 

عبداهلل خالد، زيد إبراهيم حسن ونور مكي. 
األساتذة  من  مجموعة  التحكيم  لجنة  وضّمت 
المركز  من  هيرلفسن  نيل  وهم  المتخصصين، 

الثقافي والتعليمي األميركي، ونورة الصباح من 
من  بيهان  وباتريك  البريطاني،  الثقافي  المركز 

الكلية الملكية للجراحين.
قصير  فيلم  عرض  تم  المسابقة  نهاية  وفي 
العربي،  الخليج  بجامعة  الدراما  نادي  إنتاج  من 

وحمل عنوان »يوم في جامعة الخليج العربي«.

@ali_ismaeeel

صورة للمسجد النبوي من الداخل

يخطرون على بالنا فجأة ونحن في عز انشغاالتنا فتثير فينا 
حنينا قال أليام مضت... »أجدادي«!

@mjmearaj

اللقاء النسائي بـ »الجنوبية« يختتم دورة »المرأة وكيانها الصحي«
الجنوبية  المحافظة  اختتمت   [
النسائي  اللقاء  من  األولى  الدورة 
وكيانها  »المرأة  بعنوان:  الشهري 
الدكتورة  الصحي«، وذلك بمشاركة 
أمل الجودر وبحضور عدد من نساء 

المحافظة الجنوبية.
اللقاء مناقشة أهم  وتم خالل هذا 
الناحية  المرأة من  التي تهم  األمور، 
الوقاية  وكيفية  والنفسية،  الصحية 
من بعض األمراض النسائية والحد 

من حدوثها.
األمــراض  أهم  اللقاء  وتناول 
البحرين  في  الشائعة  النسائية 
وكيفية عالجها والوقاية منها، كما تم 
الحديثة  األمراض  أبرز  إلى  التطرق 
التي انتشرت بشكل كبير في الوطن 
»كورونا«،  فيروس  ومنها  العربي، 
حيث تم التعريف بالمرض وأسبابه 

وسبل الوقاية منه.

البحرين من  الجودر خلو  وأكدت 
إلى  باإلضافة  تماماً،  المرض  هذا 
ورش  بعقد  الصحة  وزارة  اهتمام 

العمل والندوات التوعوية حوله.

ومن جانب آخر، أكدت الحاضرات 
الحلقات  هذه  قيام  أهمية  على 
الجانب  تثري  التي  التوعوية 
المحافظة  نساء  لــدى  الصحي 

النسائية  للمجالس  لما  الجنوبية، 
النوع  هذا  مثل  إثراء  في  أهمية  من 
على  تخفى  قد  التي  المعلومات  من 

كثير من النساء.

في مبادرة لبيان دورهن المهم

م عامالت الوطن »خيرية النويدرات« تكرِّ
حفاًل  الخيرية  النويدرات  جمعية  نظمت   [
الوظائف  من  المتقاعدات  العامالت  لتكريم 
المتقاعدات  على  مطلقة  المنطقة،  في  البسيطة 
»عامالت الوطن«. وقال رئيس جمعية النويدرات 
الخيرية جعفر الهدي: »إن الجمعية تعتز بإطالق 
فعالياتها التي تهدف لتأسيس دار لرعاية الوالدين 
بالمنطقة، وتعتز بأن تكون أول الفعاليات خاصة 

بتكريم عامالت الوطن«.
البسمة  هي  رأيناها  جائزة  »أكبر  أن  وأضاف 

والفرحة التي صبغت وجوه المكرمات«.
مصطلح  يعمم  أن  يأمل  إنه  الهدي  وأوضح 
أو غيرها من  من عامل نظافة  بدالً  »عامل وطن« 
المصطلحات، التي اعتاد الناس على تداولها، وهي 
ال تعطي حق هؤالء العمال وال تقّيم دورهم الذي 
الجمعية  أن  وأضاف  المجتمع.  في  به  يقومون 
تقترح تعميم هذا المصطلح رسمياً من قبل ديوان 
الخدمة المدنية على جميع العمال، الذين يكدحون 
في المدارس والمستشفيات والمصانع والمراكز، 
هذا  في  المكرمات  بين  من  أن  تفاجأ  إنه  مضيفاً 
والممرضين  األطباء  خدمة  في  عملت  من  الحفل 
النفسي  الطب  بمستشفى  والمرضى  والعاملين 

لمدة 25 عاماً حتى تقاعدت.
الدور  بهذا  امرأة  المجتمع  ينسى  »كيف  وقال: 
علينا  واجباً  »أليس  مضيفاً  والرائع«،  الكبير 
جليلة  خدمة  قدمت  التي  المرأة  لهذه  ننحني  أن 

وعظيمة طوال سنوات شبابها«.
لمشروع  العام  المنسق  قالت  جانبها،  من 

المبادرة  هذه  إن  عمران،  مريم  الوالدين  رعاية 
إسناد  في  الوظائف  هذه  أهمية  لبيان  تهدف 
يتذكر  »مجتمعنا  أن  وأضافت  الموظفين.  جميع 
ولكنه  والممرض،  والمعلم  والمهندس  الطبيب 
ينسى العامل الذي يساند كل هؤالء في عملهم«، 
موضحة أن دور العامل مهم جداً لنجاح كل أولئك.

سنوات  بذلن  ممن  كوكبة  نكرم  »نحن  وقالت: 
مبدأ  لنعطي  والكادح  الجاد  العمل  في  عمرهن 

إننا  الشريحة  لهذه  ولنقول  حقه،  العصامية 
تنمية  في  به  قمتن  الذي  وللدور  لكّن  ممتنون 

مجتمعنا«.
لعمال  العام  االتحاد  ممثل  عّبر  جانبه،  ومن 
البحرين كريم رضي، الذي ألقى كلمة بالحفل، عن 
سعادته بفكرة تكريم عامالت الوطن، وقال »إنها 
مبادرة رائدة أن نكّرم الحاضرين في كل المواقع 

لدورهم الرائع«.

من أجل إشراكهم في صنع القرار

مون عروض 4 شركات لتطوير فصولهم الدراسية طلبة »البوليتكنك« يقيِّ
تعزيز  إلى  سعيها  إطار  في   [
ومواكبة  والتعليم  التعليم  جودة 
التكنولوجية  التطورات  أحــدث 
كلية  دعت  األمــر،  هذا  يحقق  بما 
)بوليتكنك  التقنية  البحرين 
شركات  أربع  ممثلي  البحرين(، 
وهي:  التكنولوجيا  بأمور  معنية 
الرائدة  العالمية  بروميدين  »شركة 
التعليم  تكنولوجيا  في  والمبتكرة 
للخدمات  المؤيد  وشركة  التفاعلي، 
وإخوانه،  فخرو  ومحمد  التجارية، 
وشركة أم بي أي فخرو«، وذلك في 
بهدف  عيسى،  بمدينة  الكلية  حرم 
وتطوير  تغيير  أساليب  مناقشة 
بأحدث  ودعمها  الدراسية  الفصول 
التفاعلية  الشاشات  تكنولوجيا 
الذكية«  »السبورة  بـ  المعروفة 
التقليدية  السبورة  محل  لتحل 

الطرازات  من  الذكية  والسبورات 
من  عدد  بحضور  وذلك  السابقة، 
البوليتكنك،  وأكاديمي  ــي  إداري
تكنولوجيا  كلية  طالب  إلى  إضافة 

المعلومات واالتصاالت.
مستشار  ــرح  ص ذلـــك،  ــي  وف
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
بالبوليتكنك بول فالون بأن »دعوة 

التقديمي  العرض  لحضور  الطالب 
مالحظاتهم  ــذ  أخ بهدف  ــاءت  ج
األمر  المعروضة،  المنتجات  حول 
كل  التكنولوجيا  قسم  يوليه  الذي 
االهتمام، كون الطالب هو المستخدم 
حيث  التكنولوجيا،  لهذه  األساسي 
وتقييم  بمتابعة  الــطــالب  ــام  ق
عروض أربع شركات معنية بأمور 
التعليمية  والوسائل  التكنولوجيا 

الحديثة«. 
وأضاف فالون أن جميع البرامج 
تم  عرضها  تم  التي  والمنتجات 
متطلبات  تلبي  بصورة  تصميمها 
ذلك  فــي  بما  العالي،  التعليم 
بالرياضيات  المتعلقة  الموضوعات 
والهندسة والتصميم المرئي، معبراً 
الكبير  بالحضور  مدى سعادته  عن 
الذين أتوا لتقييم الخيارات المتاحة.

العمل  جمعية  تقيم  يوليو:   6  *
)خير(،  البحرينية  االجتماعي  الخيري 
توصيات  من  الثالثة  للحلقة  وتفعياًل 
للعمل  األول  الخليجي  المؤتمر 
عمل  ورش��ة  )ج���وف1(،  التطوعي 
مدى  للتعلم  أداة  »التكنولوجيا  بعنوان: 
البحريني  المدرب  يقدمها  الحياة«، 
الساعة  من  وذلك  المهدي،  د.أسامة 
عالم  بمعهد  صباحًا   11:00 إلى   9:00

الخليج.
وزير  رعاية  تحت  يوليو:   6  *
افتتاح  ُيقام حفل  العمل جميل حميدان، 
البحير«،  شباب  لمركز  المهن  »معرض 
وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا 
اإلمام  لمدرسة  الرياضية  الصالة  في 
في  للبنين  االبتدائية  أنس  بن  مالك 

بالرفاع. البحير  منطقة 
مجلس  رئيس  برعاية  يوليو:   7  *
من  وبدعم  الظهراني  خليفة  النواب 
رئيس مجموعة شركات منصور قاسم 
المجوهرات  وتجارة  لصناعة  سعيد 
منصور  السعودية  العربية  بالمملكة 
تمام  في  وذلك  العودي،  سعيد  قاسم 
رئيس  بمجلس  مساًء  السابعة  الساعة 

بالرفاع. النواب  مجلس 
التعليم  إدارة  تنظم  يوليو:   8  -  7  *
والتعليم  التربية  ب��وزارة  المستمر 
الجمهور، ورشة تعليمية في »استخدام 
بالتعاون  التعليم«،  في  الرقمية  الصور 
لتكنولوجيا  اإلقليمي  المركز  مع 
من  وذل��ك  واالت��ص��ال،  المعلومات 
الواحدة  حتى  صباحًا  الثامنة  الساعة 

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

والمؤتمرات.
رعاية  تحت  أكتوبر:   23  -  20  *

على  المشرف  الوزير  المالية  وزير 
بن  أحمد  الشيخ  والغاز  النفط  شئون 
مملكة  تستضيف  خليفة،  آل  محمد 
الدولي  والمعرض  المؤتمر  البحرين، 
الممارسات  »أفضل  ح��ول  الثاني 
وإدارة  األنابيب  خطوط  تشغيل  في 
تيراتسو  شركة  من  بتنظيم  السالمة«، 
ويب  وجلوب  كونفرنس  تكنيكال 
الوطنية  الهيئة  مع  بالتعاون  إنرجي، 
الخليج  مركز  في  وذلك  والغاز،  للنفط 

الخليج. بفندق  للمؤتمرات  الدولي 
رعاية  تحت  أكتوبر:   22  -  21  *
وبتنظيم  المركزي،  البحرين  مصرف 
بالتعاون  البحرينية  التأمين  جمعية  من 
للتأمين،  العام  العربي  االتحاد  مع 
منتدى  البحرين،  مملكة  تستضيف 
ومن  المهنية«،  المسئوليات  »تأمين 
القادة  المؤمل أن يشارك فيه 300 من 
وإعادة  التأمين  مجال  في  والعاملين 
التأمين من معظم الدول العربية، وذلك 

الرتز كارلتون. فندق  في 
تحت  يقام  أكتوبر:   24  -  22  *
رئيس  والتجارة  الصناعة  وزير  رعاية 
للمعارض  البحرين  هيئة  إدارة  مجلس 
وضمن  فخرو،  حسن  والمؤتمرات 
آند  غلف  وشركة  الهيئة  بين  اتفاقية 
 Exhibition( للمعارض  وورلد  إيست 
تستضيف   ،)Gulf & East World

 - البحرين  ومؤتمر  »معرض  البحرين 
الهند«، وذلك في مركز البحرين الدولي 

والمؤتمرات. للمعارض 
رعاية  تحت  ديسمبر:   11  -  9  *
على  المشرف  الوزير  المالية  وزير 
بن  أحمد  الشيخ  والغاز  النفط  شئون 
مملكة  تستضيف  خليفة،  آل  محمد 
إدارة  ومعرض  مؤتمر  البحرين، 
»نحو  شعار:  تحت   ،2013 الطاقة 
من:  بتنظيم  للطاقة«،  االستدامة  تحقيق 
وجمعية  والغاز،  للنفط  الوطنية  الهيئة 
الخليج  وجامعة  البحرينية،  المهندسين 
أرامكو  شركة  مع  بالتنسيق  العربي، 
المالية  وزارة  من  وبدعم  السعودية 
الخليج  مركز  في  وذلك  و»تمكين«، 

الخليج. بفندق  للمؤتمرات  الدولي 


