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تنتمي لطوارق شمال مالي

فرقة تيناريوين «الصحراوية» تحيي خشبة الصالة الثقافية بألحان رائعة
§المنامة  -هيئة البحرين للثقافة واآلثار
[ شهدت الصالة الثقافية مساء أمس األحد ( 3أبريل/نيسان  )2016حف ً
ال
موسيقياً لفرقة تيناريوين الفرنسية ،حيث قدمت أجمل ما لديها من إبداعات
موسيقية وسط حضور جمهور من رواد مهرجان ربيع الثقافة الحادي عشر.
وتأتي هذه الفعالية بتعاون مع السفارة الفرنسية لدى مملكة البحرين.

وتعني كلمة «تيناريوين» باللغة الطارقية :الصحاري ،وهذه الفرقة من
طوارق أزواد شمالي مالي ،وقدمت للجمهور مجموعة منتقاة من أعمالها التي
تنتمي للون الموسيقى «البلوز» األفريقي بألحانه العاطفية المثيرة للشجن
والتي تعتبر الفرقة أبرز رواده .وكانت الفرقة قد تأسست أواخر سبعينيات
القرن الماضي وحازت العام  2011على جائزة «غرامي».

الوداعي يقدم محاضرة حول السلوك االجتماعي
والتنمية المستدامة في مركز شباب جدحفص الثقافي
[ شهد مركز شباب جدحفص الثقافي
محاضرة حول السلوك االجتماعي والتنمية
المستدامة قدمها رئيس جمعية البحرين للبيئة
شبر إبراهيم الوداعي ،ونُظمت المحاضرة ضمن
فعاليات برنامج شهر البيئة الذي ينظمه المجلس

األعلى للبيئة تحت شعار «لنعمل من أجل بيئة
مستدامة».
وبــدأ الــوداعــي حديثه بتوضيح البعد
اﻻستراتيجي للسلوك االجتماعي في إنجاز
أهداف التنمية المستدامة .وأشار إلى أن المجتمع

الدولي اتفق في مؤتمر األمم المتحدة المعني
بالبيئة والتنمية في ريو دو جانيرو بالبرازيل
العام  ،1992على أن حماية البيئة والتنمية
االجتماعية والتنمية االقتصادية هي األركان
الثالثة المترابطة للتنمية المستدامة.

«األمثل» و «بوليتكنك» البحرين يوقعان مذكرة تفاهم
[ تم توقيع مذكرة تفاهم بين
مجموعة «األمثل» و «بوليتكنك»
البحرين للتعاون المشترك .حيث
سيتم التعاون بين الطرفين في عدد
من المجاالت وتشمل تدريب الطالب،
وتبادل المعارف والخبرات واألفكار،
وترتيب الزيارات والمحاضرين،
فض ً
ال عن التعاون في المشاريع
البحثية.
وقــع مذكرة التفاهم كل من
لبوليتكنك
التنفيذي
الرئيس
البحرين محمد إبراهيم العسيري،
والرئيس التنفيذي لمجموعة األمثل
هاني عواجي .كما حضر الحفل من
بوليتكنك البحرين نائب الرئيس
التنفيذي للخدمات التعليمية
حسن المال ،وعميد كلية إدارة
األعمال كورماك ماكماهون ،وعميد
كلية الهندسة والتصميم وتقنية
المعلومات فيليب برينجوت ،والقائم

بأعمال مدير الصناعة واالتصال
طلعت محمد عبداهلل ،ومديرة البرامج
لطيفة الفاضل ،ومن مجموعة األمثل
المدير العام زهراء عواجي ،ورئيس
قسم المبيعات والتسويق أشرف
بالل.
واختارت شركة األمثل بالفعل
مجموعات مختلفة من الطلبة للعمل
في إدارات الموارد البشرية والتنفيذ
وكذلك في قسم إي سي نت ،حيث
إنهم يحصلون على خبرة مباشرة
لمشاريعهم المختلفة ،تحت توجيه
وإشراف من كادر العمل من ذوي
الخبرة والكفاءة في األمثل.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة
األمثل ،هاني عواجي بهذه المناسبة:
«نحن حريصون على اإليفاء
بمسئوليتنا االجتماعية من خالل
توفير فرص التدريب ذات الجودة
العالية للقوة العاملة المستقبلية

فــي مملكة البحرين مــن خالل
تزويدهم بخبرة العمل المكثفة من
واقع الحياة .نحن فخورون للغاية
الختيارنا كشركاء مع بوليتكنك
البحرين من أجل مصلحة جيل
الشباب المهنية في المملكة».
نيابة عن بوليتكنك البحرين،
صرح محمد العسيري بأن «نحن
نثقف طالبنا باستخدام طريقة
التعليم القائمة على حل المشاكل،
والتي تشجع النشاط العملي
ونحرص على أن يحصل الطالب
على فرصة الولوج لعالم الشركات
في مرحلة مبكرة من مهنتهم
األكاديمية .إن توقيع هذه االتفاقية
مع مجموعة األمثل يندرج في
إطار أهدافنا االستراتيجية إلنتاج
خريجين مستعدين للعمل ،كجزء
من رؤية المملكة للعام  2030وخطة
عمل الحكومة .»2018 - 2015

«نبضة حياة اإلسعافي»
ينظم مهرجان «أمي نبضة حياتي»
[ نظم فــريــق نبضة
حياة اإلسعافي مهرجان
«أمي نبضة حياتي» بمجمع
البحرين التجاري.
واشتمل المهرجان على
فحص طبي ومسابقات
وهدايا وطبق صحي وفقرة
الساحر مع ركني التصوير
والــرســم على الــوجــوه
والحنة ،كما قدم العديد من
المشاركين كلمات وخواطر
أهدوها لألم في يومها المميز.
وذكــرت رئيسة الفريق
ابتسام علي أن «المهرجان
لقي إعجاب المشاركين من
األطفال والعوائل ،وأشادوا
بالتنظيم الرائع ،وتمنوا
استمرار مثل هذه البرامج
والمهرجانات التي توطد
العالقات االجتماعية في
المجتمع».

*  28فبراير  7 -أبريل :ضمن
فعاليات ربيع الثقافة ،تحتضن عمارة
بن مطر التابعة لمركز الشيخ إبراهيم
بن محمد للثقافة والبحوث ،معرض
«صوت صغير» للفنانة وحيدة مال
اهلل.
*  4أبريل :تحت رعاية وزير
التربية والتعليم ماجد النعيمي،
وبحضور رئيس مدينة الملك عبداهلل
للعلوم والتكنولوجيا سمو األمير
تركي آل سعود ،وبمشاركة نخبة
من قادة الفكر واألكاديميينُ ،يقام
حفل افتتاح المنتدى الدولي «االبتكار
والتحوالت االجتماعية» ،وذلك في
الساعة التاسعة صباح ًا في قاعة
مركز األميرة الجوهرة خلف مجمع
السلمانية الطبي.
*  5أبريل :ضمن فعاليات ربيع
الثقافة ،تستضيف مساحة الرواق
معرض ًا بعنوان «خفاء وتجلّي» للفنان
أحمد عنان.
*  6أبريل :تنظم جمعية تاريخ وآثار
البحرين ،محاضرة بعنوان« :البقر
البحريني بين األصالة والتهجين»،
يتحدث فيها عبداهلل عمران ،وذلك في
مساء في قاعة دلمون
الساعة الثامنة
ً
بمقر الجمعية بالجفير بالقرب من
 Bahrain Schoolخلف نادي البحرين
للتنس.
*  7 - 6أبريل :برعاية المستشار
اإلعالمي لجاللة الملك المفدى ،نبيل
يعقوب الحمر الرئيس الفخري لجمعية
العالقات العامة البحرينيةُ ،يقام الملتقى
الخليجي لممارسي العالقات العامة
في موسمه العاشر ،تحت عنوان:
«العالقات العامة الرقمية» ،وذلك في
فندق ومنتجع سوفتيل الزالق.
*  7أبريل :ضمن فعاليات مهرجان
ربيع الثقافة خالل موسمه الحالي،
تحتضن قلعة عراد ،عرض «فلون»
المسرحي.
*  8أبريل :ضمن فعاليات مهرجان
ربيع الثقافة خالل موسمه الحالي،
يستضيف نادي الخريجين عرض ًا
مسرحي ًا بإخراج بحريني ،بعنوان
«فوضى في المدينة».
*  9أبريل :تُقيم لجنة التقارير

الدولية باالتحاد النسائي ،محاضرة
تحت عنوان« :إرث النساء وأهمية
وجــود التقنين»ُ ،يقدمها المحامي
عبداهلل الشمالوي ،وذلك في الساعة
 9:30صباح ًا في قاعة نادي العروبة
بالجفير.
*  13أبريل :تنظم جمعية تاريخ
وآثار البحرين ،محاضرة بعنوان:
«تاريخ جمعية اإلصالح» ،يتحدث فيها
هشام الشيخ ،وذلك في الساعة الثامنة
مساء في قاعة دلمون بمقر الجمعية
ً
بالجفير بالقرب من Bahrain School
خلف نادي البحرين للتنس.
*  19أبــريــل :ضمن فعاليات
مهرجان ربيع الثقافة خالل موسمه
الحالي ،تستضيف الصالة الثقافية
عرض مسرحية «الطفاطيف» للكاتب
البحريني عقيل سوار ومن إخراج
أحمد الصايغ ومن إنتاج هيئة البحرين
للثقافة واآلثار.
*  20أبريل :تنظم جمعية تاريخ
وآثار البحرين ،محاضرة بعنوان:
«جمعية تاريخ وآثار البحرين ما بين
األصالة والمعاصرة» ،تتحدث فيها
نجاح حميد صنقور ،وذلك في الساعة
مساء في قاعة دلمون بمقر
الثامنة
ً
الجمعية بالجفير بالقرب من Bahrain
 Schoolخلف نادي البحرين للتنس.
*  21 - 20أبريل :تنظم شركة
«أكت سمارت» الستشارات العالقات
العامة وجمعية السكرتارية البحرينية،
الملتقى اإلقليمي الــحــادي عشر
لإلداريين وموظفي السكرتارية
للقيادات ،الذي ُيسلِّط الضوء على
موضوع «اإلعــام االجتماعي في
خدمة اإلدارة المكتبية» ،وذلك في فندق
ومنتجع سوفتيل الزالق  -البحرين.
*  23 - 21أبريل :تحت رعاية وزير
األشغال وشئون البلديات والتخطيط
العمراني عصام خلف ،تنظم صحيفة
«الوسط»« ،معرض الكتب المستخدمة
(،)USED BOOKS EXHIBITION-4( »)4
تزامن ًا مع اليوم العالمي للكتاب ،وذلك
من الساعة التاسعة صباح ًا حتى
 12:30ظهراً ،ومن الرابعة عصراً حتى
مساء في مجمع الكاونتري
التاسعة
ً
البديع.
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