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C°34 | االثنین 17 ذي القعدة 1439ھـ - 30 يولیو 2018م   الفجیرة

الطقس المتوقع على الدولة خالل األيام
القادمة

أكثر من 500 شخص عالقون على بركان
بعد الزلزال في إندونیسیا

وزير الخزانة األمیركي يؤكد على استقاللیة
االحتیاطي الفدرالي بعد تذمر ترامب من

رفع الفائدة

حجم الخط  | 

أنشطة صقلت مھارات األطفال اإلعالمیة
(أرشیفیة)

   

تخطط لتنظیم نسخة أخرى منه ھذا العام

 40 طفالً يودعون مخیّم «twofour54» الصیفي
 

تاريخ النشر: اإلثنین 30 يولیو 2018

أبوظبي (االتحاد)

أسدل مخیّم twofour54 الصیفي الستار على فعالیات
نسخته الثالثة، بعد أن أتاح الفرصة أمام 40 طفالً مشاركاً،
على مدار أسبوعین، لصقل مھاراتھم الالزمة للمضي نحو
قیادة قطاع اإلعالم في المستقبل، على أمل تنظیم

نسخة أخرى منه في وقت الحق من العام الجاري.

وُيعد المخیم الصیفي، والذي قدم باللغتین العربیة
واإلنجلیزية، والذي شھد اكتمال عدد المنتسبین المحدد
خالل 24 ساعًة من فتح باب التسجیل، فرصة لألطفال
ممن تراوحت أعمارھم بین 9 و12 عاماً، لخوض غمار
تجربة العمل في القطاع اإلعالمي المتمیّز في أبوظبي
على مدار أسبوعین. وفي ضوء زخمه المتواصل وشھرته
المتزايدة، تخطط twofour54 حالیاً وللمرة األول تنظیم
نسخة أخرى من المخیم في وقت الحق من العام

الجاري.

إلى ذلك، قالت سعادة مريم عید المھیري، الرئیس التنفیذي
لھیئة المنطقة اإلعالمیة- أبوظبي وtwofour54: «المخیّم
الصیفي من أبرز مبادراتنا المبتكرة، ولمجتمعنا اإلبداعي دور
كبیر في إعداد برنامج متمیز يحّث المشاركین الصغار على

التعلّم ضمن أجواء تفاعلیة وترفیھیة».

وأضافت: «سعدنا برؤية الصغار الذين انضموا إلى المخیم
لتعلم المزيد حول صناعة اإلعالم، ونحن مؤمنون بقدراتھم
الكبیرة بعدما لمسنا إبداعاتھم الرائعة وطاقاتھم الكامنة.
وسنتابعھم باھتمام شديد، بینما يحرزون تقدماً في القطاع
خالل السنوات المقبلة، وربما سیعودون يوماً ما إلى
twofour54 لمشاركة مھاراتھم وخبراتھم اإلعالمیة مع

األجیال القادمة».

وعن المشاركة في المخیّم الصیفي، قالت الدكتورة كايرو
عرفات، المدير التنفیذي لمؤسسة «بداية لإلعالم»:
«شاركنا األطفال جلسة جعلتنا فخورين بما رأيناه من شغف واھتمام كبیرين لديھم، بینما يستكشفون أسرار التلفزيون. ونأمل

رؤيتھم يوماً ما وھم يبدعون محتواھم الخاص ويتحولون إلى مصدر إلھام لآلخرين».

وخالل المخیّم، شارك األطفال في جلسة تعريفیة حول دورة األلعاب العالمیة لألولمبیاد الخاص في أبوظبي، التي أدارھا فريق
العمل المنظّم للحدث، وكان من بین األنشطة الترفیھیة األخرى ورشة عمل شھدت مشاركة الصغار في نقاش مباشر حول

العوامل الثالثة الرئیسة وراء نجاح أي رياضي، والمتمثّلة في المثابرة والعمل الجماعي وكسر الحواجز.

وزار األطفال استوديوھات twofour54 في منطقة المصّفح، وتعرفوا على جوانب اإلنتاج. وفي جلسة أخرى، التقى األطفال
بفريق عمل برنامج األطفال الشھیر «افتح يا سمسم»، الذي تنتجه شركة «بداية لإلعالم»، وتعرفوا إلى الُدمى وكیفیة

تحريكھا.

وفي جلسة نظّمتھا «سي إن إن»، التقى المشاركون
المذيعة الشھیرة بیكي أندرُسن، مديرة تحرير «سي إن إن
أبوظبي»، وتجولوا في االستوديوھات وكانوا على موعد مع
فرصة لتقديم األخبار بأنفسھم. في ھذا اإلطار، قالت بیكي

دبي تعلن جاھزيتھا الستقبال
«المخالفین» بعد غٍد
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"میشن إمبوسیبل" يتصدر إيرادات دور
السینما األمیركیة

أقارب ركاب الطائرة المالیزية المفقودة
يتسلمون تقريراً رسمیاً حول الحادثة

تعلیقاقراءةإرساالً

بلدية العین تجمع بیانات 4500 كم من الطرق
الداخلیة والخارجیة

«منتدى تعزيز السلم» يشید بجھود اإلمارات
في المصالحة اإلريترية اإلثیوبیة

منصور بن زايد يستقبل سفیر كولومبیا

وفد من «مالیة عجمان» يطلع على
«المسرعات الحكومیة»

اختتام فعالیات مھرجان لیوا عجمان للرطب

اضف بريدك اإللكتروني

مشاھدة على تویترإدراج

 @aletihadae تغریدات بواسطة

5 د

وزیر الخزانة األمیركي یؤكد على استقاللیة 
االحتیاطي الفدرالي بعد تذمر #ترامب من رفع 

الفائدةbit.ly/2mRfQ1O#مصدرك_األول

 

صحیفة االتحاد
@aletihadae

صحیفة االتحاد
@aletihadae

   

أندرُسن: «يتطلع فريق العمل لدينا إلى دعم المخیّم
الصیفي وأن يكون جزءاً أساسیاً منه، لما يمثله من فرصة
رائعة لمشاركة خبراتنا وتجاربنا مع ھؤالء الصغار الشغوفین

بمجال الصحافة».

وشھد برنامج المخیم ورشة عمل نظّمھا «المركز الثقافي
الكوري» أتاحت الفرصة أمام األطفال لتعزيز معرفتھم حول
الثقافة الكورية من جوانبھا المختلفة. وتحت عنوان «بابا زايد
في عیوننا»، أقام مجلس أبوظبي للشباب ورشة عمل تبادل
فیھا الصغار آراءھم حول حیاة المغفور له الشیخ زايد بن
سلطان آل نھیان، طیّب هللا ثراه. وأنتجوا محتوى مستلھماً

من القیم التي غرسھا في المجتمع اإلماراتي، وھي الحكمة واالحترام المتبادل واالستدامة والتنمیة البشرية.

ويجمع المخیم الصیفي بین األسلوبین التعلیمي والترفیھي من خالل برنامج متنوع تتخلله جلسات تفاعلیة ضمن مختلف
المسارات اإلعالمیة، يتم تنظیمھا من قبل متطوعین تحت إشراف فريق عمل twofour54 وبدعم من مؤسسات حكومیة وشركاء

وأعضاء بمجتمع المختبر اإلبداعي.

وقدم جلسات برنامج النسخة الثالثة من المخیم الصیفي كل من «سي إن إن»، و«بداية» و«توستر لإلنتاج»، والمركز الثقافي
الكوري، و«كیدز أنبلجد»، و«آلتمت ومنز فیتنس كلوب»، و«الغوريثما»، وقناة ماجد لألطفال، والمجلس الوطني لإلعالم، ومجلس

أبوظبي للشباب، واألولمبیاد الخاص في أبوظبي، ومشروع حفظ النعمة، ومؤسسة دوبامین.

 

ال يوجد تعلیق لھذا المقال

اإلسم

البريد اإللكتروني

عنوان التعلیق

 
 

600

التعلیق

 

أدخل النص ھنا

  

األكثر قراءة  أخبار ذات صلة األكثر إرساالً

بلدية العین تجمع بیانات 4500 كم من الطرق الداخلیة والخارجیة
«منتدى تعزيز السلم» يشید بجھود اإلمارات في المصالحة اإلريترية اإلثیوبیة

منصور بن زايد يستقبل سفیر كولومبیا
وفد من «مالیة عجمان» يطلع على «المسرعات الحكومیة»

اختتام فعالیات مھرجان لیوا عجمان للرطب

Like 158K

عن االماراتبیان الخصوصیةأعلن معنامركز المساعدةاتصل بناعن جريدة االتحاد طلب االشتراكالشروط واالحكامخريطة الموقع
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