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* 15 يناير: ينظم المنبر التقدمي، قراءة في أول رواية للشاعر حميد القائد 
»وللعشِق َرَماْد«، بمشاركة الناقد فهد حسين، وذلك في الساعة الثامنة مساًء 

في مقر التقدمي بمدينة عيسى.
* 16 يناير: تقيم وجود للثقافة واإلبداع، وضمن ملتقى القصة القصيرة جّداً، 
أمسية نقدية تحت عنوان: »النوع األدبي: القصة القصيرة جّداً«، يقدمها الناقد 
»جعفر حسن«، وذلك في الساعة 7:30 مساًء بمقر دار فراديس للنشر بمنطقة 

السهلة مقابل مفروشات المؤيد وبجانب أسواق فخر البحرين.
العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان،  يناير: تحت رعاية وزير   20 *
حملة  السكلر،  مرضى  لرعاية  البحرين  وجمعية  الخيرية  عالي  جمعية  تنظم 
اإلمامين العسكريين)ع( السابعة للتبرع بالدم، وذلك من الساعة الثانية ظهراً 

حتى العاشرة مساًء في مركز عالي الصحي.
* 27 يناير: تشهد قاعة فندق أليت سبا، في الساعة السابعة مساًء، إقامة 
)مزاد أرادوس( الذي يتضمن الكثير من النوادر والقطع النفيسة من الوثائق 
الورقية  والعمالت  التراث  ومتعلقات  األنتيك  وقطع  والتحف  والمخطوطات 
والمعدنية والطوابع وغيرها، بحضور نخبة من الهواة والمهتمين من البحرين 

ودول مجلس التعاون.
* 7 - 9 فبراير: تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن 
عبداهلل آل خليفة، يقيم مركز البحرين للتأمل وتطوير الذات، المؤتمر الدولي 
المملكة  قاعة  في  وذلك  التغيير«،  »إحداث  عنوان:  تحت  الذات،  لتنمية  الرابع 

بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
المواصالت واالتصاالت كمال أحمد،  فبراير: تحت رعاية وزير   9 - 7 *
تنظم ُكلٌّ من جمعية البحرين لشركات التقنية )بتك( وشركة »وورك سمارت« 
المعلومات  الفعاليات والمؤتمرات، برنامج فعاليات مؤتمر تكنولوجيا  لتنظيم 
للتكنولوجيا  الدولي  البحرين  ومعرض  تي«  سي  آي  »ميت  واالتصاالت 

»بيتكس« المرافق له، وذلك في فندق الخليج.

العالمي  النادي   - §المنامة 
االجتماعي لإلعالم 

لإلعالم  العالمي  النادي  نظم   [
جمعية  مع  بالتعاون  االجتماعي 
الموارد  وتنمية  للتدريب  البحرين 
فيه   شارك  مفتوحا  لقاء  البشرية 
مختلف  من  بحرينياً  مدرباً   18
قرابة  بحضور  وذلك  التخصصات، 
والمملكة  البحرين  من  ٢٢٠ شخص 

والكويت. السعودية  العربية 
»برنامج  ختام   في  اللقاء  وجاء 
الذي  للمدربين«  االجتماعي  اإلعالم 
نظمه النادي بالتعاون مع الجمعية 
الفائتة،  الثالثة  األشهر  مدى  على 
وكأول برنامج من نوعه في الشرق 
األوسط يهدف إلى تمكين المدربين 
استثمار  من  االختصاصات  بمخلف 
اإلعالم  وميزات  وأدوات  مواقع 

التدريب. االجتماعي في 
تحت  أقيم  الذي  اللقاء  وخالل 
العلوم  جامعة  رئيس  رعــايــة 
مقر  في  عواد  غسان  التطبيقية 
مدرب  كل  تناوب  بسترة،  الجامعة 
عشرة  الثمانية  المدربين  من 
مجال  في  تجربته  عــرض  على 
االستشارات  وتقديم  التدريب 
بينها  من  مختلفة،  تخصصات  في 
والتطوير  الشخصية  التنمية 
والصحة،  والتحفيز،  ــذاتــي  ال
على  العائد  وقياس  والمالية، 
االجتماعي،  ــالم  واإلع التدريب، 

المدربين  ــارك  وش ــك،  ذل وغير 
وممارساتهم  تجاربهم  الحضور 

الملهمة. وقصصهم  وخبراتهم 
لإلعالم  العالمي  النادي  رئيس 
في  قال  سبكار،  علي  االجتماعي، 
كلمة له في افتتاح اللقاء إن برنامج 
الذي  للمدربين  االجتماعي  اإلعالم 
أشهر  ثالثة  مــدى  على  استمر 
يرقى  اليوم  ختامه  إلى  ووصلنا 
البرامج  ــدارة  ص في  يكون  ألن 
أقامها  التي  والفعاليات  والمشاريع 

الخمس  السنوات  مدى  على  النادي 
في  مبادراته  انطالق  منذ  الماضية، 
 ٢٠١١ العام  في  البحرين  مملكة 

اليوم. وحتى 
وقال سبكار »قد لمسنا معا مدى 
تضمنها  التي  اللقاءات  هذه  فائدة 
في  بالفعل  ونجحنا  البرنامج، 
اإلعالم  قنوات  إمكانيات  وضع 
العملية  خدمة  في  االجتماعي 
التدريبية، وبالمقابل، ال أكشف سرا 
الصعيد  على  أنني  أمامكم  قلت  إذا 

هذا  من  كثيراً   استفدت  الشخصي 
البرنامج. لم أكن أعطي ما لدي من 
معلومات فقط كما في معظم برامج 
منكم  استفيد  كنت  وإنما  النادي، 
البرنامج  إلى مخطط  أيضا، وأعود 
وتطويرات  تعديالت  عليه  وأدخل 

عديدة«.
الكبير  بالحرص  سبكار  ونوه   
الحضور  المدربين على  أبداه  الذي 
اإلعالم  برنامج  من  واالستفادة 
ومبادرتهم  للمدربين،  االجتماعي 
المعلومات  ــل  ك تطبيق  ــى  إل
التي جرى تزوديهم بها،  والمهارات 
لإلعالم  العالمي  النادي  عزم  مؤكدا 
خبرات  تسخير  على  االجتماعي 
االجتماعي  لإلعالم  العالمي  النادي 
في  والمدربين  التدريب  خدمة  في 
يلزم  ما  بكل  وتزويدهم  البحرين، 
وقدراتهم  فعاليتهم  تعزيز  أجل  من 
العملية  أهـــداف  تحقيق  على 

البحرين. مملكة  في  التدريبية 
عن  اللقاء  خالل  سبكار  وأعلن 
برنامج  من  الثانية  النسخة  إطالق 
خالل  للمدربين  االجتماعي  اإلعالم 
ليتحول  القادمة،  القريبة  الفترة 
دائم  برنامج  إلى  بذلك  البرنامج 
ويعود  باستمرار  تطويره  يجري 
العملة  مراحل  كافة  على   بالنفع 
تشخيص  ذلك  في  بما  التدريبة 
الفعلية  المتدربين  احتياجات 
والمتابعة  والتقييم  والتحليل 

التدريب وغيرها. وقياس نتائج 

 سبكار يعلن عن النسخة الثانية من برنامج »اإلعالم االجتماعي للمدربين«

18 مدربًا بحرينيًا يستعرضون تجاربهم
 في التدريب واإلعالم االجتماعي أمام 220 مشاركًا

سبكار يطلق النسخة الثانية من برنامج اإلعالم االجتماعي للمدربين 

 »الخيرية الملكية« تكرم مركز 
عيسى الثقافي لتعاونه مع المؤسسة

نظير  الثقافي  عيسى  مركز  الملكية  الخيرية  المؤسسة  كرمت   [
جهودهم وتعاونهم الدائم مع المؤسسة الخيرية الملكية. 

وقام األمين العام المساعد للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية يوسف 
العالقات  قسم  رئيس  إلى  وتقدير  شكر  درع  بتسليم  اليعقوب،  عبداهلل 
العامة أحمد دسوقي، وشكره على التعاون المقدم إلنجاح مختلف برامج 
وفعاليات المؤسسة الخيرية الملكية، ومساهمتهم في الشراكة المجتمعية 

لدعم األسر المكفولة والعمل الخيري في البحرين.

محمد حبيب المالكي يرزق بـ »حبيب«
على  والسرور  البهجة  أضفى  بمولود  المالكي  حبيب  محمد  رزق   [

العائلة أسماه »حبيب« لينضم إلى شقيقته.
وتلقى أبوحبيب التبريكات والتهاني من األهل واألصدقاء الذين تمنوا 

له حياة سعيدة.
مليون مبروك ويتربى في عز والديه

»روتاري السلمانية« يجدد شراكته مع 
»االحتياجات الخاصة« وينظم يوم الحصاد

ذوي  من  الطلبة  صفوف  لدى  الزراعة  تشجيع  مشروع  ضمن   [
االحتياجات الخاصة، وبمشاركة المؤسسات األهلية الحاضنة لهذه الفئة، 
بمزرعة  النادي  منتجات  لحصاد  يوماً  السلمانية  روتاري  نادي  نظم 
نوادي الروتاري في الجسرة، وذلك بمشاركة أطفال االحتياجات الخاصة.

الممثلة  مسحت  أن  بعد   [
جميع  لوهان  ليندسي  األميركية 
إنستغرام  على  بحسابها  الصور 
على  ــســالم«  ال »عليكم  وكتابة 
يكتبون  المسلمون  بدأ  حسابها، 
للممثلة،  التهاني  تحمل  تغريدات 
عبارة  تعني  معروف  هو  وكما 
في  التحية  رَدّ  السالم«  »عليكم 
ذكرته  لما  وفقًا  بالعربية،  اإلسالم 
اليوم  بوست«  »هافنغتون  صحيفة 
الثاني  كانون  يناير/   14( السبت 

.)2017
الوقت  من  كثيراً  لوهان  وقضت 
اإلمارات  في   )2016( الماضي  العام 
دبي،  في  وخاصة  المتحدة،  العربية 
عت  وتطَوّ تركيا  إلى  سافرت  كما 

للدفاع عن الالجئين.   
أيضًا  ظهورها  إلى  باإلضافة 
التلفزيوني  التركي  البرنامج  في 
الفعل  ردِّ  عن  للحديث   Habertürk
الواليات  في  واجهته  الذي  العنيف 

المتحدة العتناقها اإلسالم.
قبل  من  ظهرت  لوهان  وكانت 

من  نسخة  تحمل  وهي  صورة  في 
القرآن الكريم.

على  علقوني  »لقد  لوهان:  وقالت 
أميركا،  في  األمــر  لهذا  الصليب 
كنت  الشيطان.  مثل  أبدو  وجعلوني 
هذا  حملي  لمجرد  سيئة  إنسانة 

القرآن«.
الكثير  صادقت  إنها  وأضافت، 
من األصدقاء من السعوديين عندما 
أعطاها  وأحدهم  لندن،  إلى  انتقلت 
صورة  لها  الُتقطت  الذي  القرآن 

وهي تحمله.
ــّداً  ج سعيدة  »كــنــت  ــت:  ــال وق
إلى  والــعــودة  أميركا  لمغادرتي 
بعدم  شعرت  ألنني  ذلك؛  بعد  لندن 
األمان في بلدي«، وتابعت: »إن كان 
عليه،  التعرف  أريد  شيئًا  اإلسالم 

فهذه إرادتي الخاصة«.
الرأس  غطاء  مرتدية  ظهرت  كما 
اإلسالمي وذلك خالل زيارتها تركيا.

المسلمون على »تويتر«  ويتحدث 
بفخر عن استكشاف لوهان لإلسالم، 

قبل  وربما  علنًا،  الكثير  ورحــب 
بتعبيرات،  بدخولها لإلسالم  األوان، 
وما  اهلل،  وسبحان  هلل،  الحمد  مثل 
المستخدمين  أحد  وتنبأ  اهلل،  شاء 
قبيل  اإلسالم  ستعتنق  لوهان  أن 
دونالد  المنتخب  الرئيس  تنصيب 

ترامب.
ليندسي  التغريدات:  إحدى  تقول 
لوهان مسلمة؟ يا إلهي سبحان اهلل، 
يهدي اهلل من يشاء. مرحبًا بإسالمك 
لوهان جميع  ليندسي  أختي، حذفت 
اإلسالم،  إلى  تحولها  بعد  صورها 
على  السالم«  »عليكم  كتابة  مع 
اهلل،  باركِك  إنستغرام.  على  حسابها 
اإلسالم  ستعتنق  لوهان  ليندسي 

بحلول موعد تنصيب ترامب.
لوهان  ليندسي  اعتنقت  وإن 
أول  تكون  لن  النهاية  في  اإلسالم 
إذ  ذلك،  تفعل  مشهورة  شخصية 
اعتنق اإلسالم كل من كات ستيفنز 
تايسون،  ومايك  إسالم(،  )يوسف 
أوج  في  علي،  ومحمد  كاب،  وآيس 

المهنية. حياتهم 

 ليندسي تقول لجمهورها: عليكم السالم... 
فهل اعتنقت الممثلة األميركية اإلسالم حّقًا؟

لوهان بعد ارتدائها الحجاب

ليندسي لوهان تمسح جميع الصور على حسابها في االنستغرام وتكتب 
»عليكم السالم«

الممثلة األميركية لوهان ظهرت من قبل في صورة وهي تحمل نسخة من القرآن الكريم


