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 »بي إن بي باريبا« يزور ورشة »اإلدارة المكتبية« بمركز التأهيل األكاديمي
تبذلها  التي  للجهود  مواصلة   [
لتأهيل  االجتماعية  التنمية  وزارة 
خالل  من  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
دورات تدريبية إلكسابهم المعارف 
الالزمة  والمهارات  ــقــدرات  وال
إللحاقهم بسوق العمل بهدف بلورة 
الفئة  لهذه  الفاعل  التنموي  الدور 
واالنتقال بها من دائرة الرعاية إلى 
دائرة اإلنتاج واالبتكار، قام رئيس 
)لست  المعاقين  خدمات  مركز 
وفد  بمرافقة  المرخي  نادر  وحدك( 
الراعي   )PNP PAREBA( بنك  من 
تفقدية  بزيارة  للبرنامج،  الرسمي 
بمركز  المكتبية  اإلدارة  لورشة 
وهو  والمهني،  األكاديمي  التأهيل 
تدشينها  تم  التي  البرامج  ضمن 
في 1 أكتوبر/ تشرين األول 2012، 
األشخاص  من  متدربين  إلعــداد 
بالمهارات  وتزويدهم  اإلعاقة  ذوي 
سوق  متطلبات  مع  تتناسب  التي 
اإلدارة  بمجال  يتعلق  فيما  العمل 
لهم  ويوفر  المكتبية،  والخدمات 

األساسية  المفاهيم  البرنامج  هذا 
اإلدارية  العمل  ببيئة  المرتبطة 
ويصقل  وينمي  والمكتبية، 
من  لتمكينهم  األولية  مهاراتهم 
والمهام  األنشطة  مختلف  إدارة 
في  الموجودة  والمسئوليات 
من  والتنظيمي،  المكتبي  المسار 

لهم  المستقبل  طريق  رسم  أجل 
ليكونوا فاعلين في المجتمع.

على  االطــمــئــنــان  ــم  ت وقـــد 
على  واالطــالع  البرنامج  سير 
الصعوبات التي قد تواجه الطلبة... 
لبنك  الممثل  الوفد  إطالع  تم  كما 
الورش  كل  على   )PNP PAREBA(

البرامج  وأبرز  بالمركز،  اإلنتاجية 
لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة.

رئيس  قام  الزيارة،  نهاية  وفي 
الجزيل  الشكر  بتقديم  المركز 
الزيارة المشرفة والتي  للوفد على 
عكست مدى عمق العالقة والتعاون 

االجتماعية. والمسئولية 

»جيبك« توعي طلبة الـ »بوليتكنك« بطرق القيادة اآلمنة
الــتــعــاون  إطـــار  ــي  ف  [
الجانبين،  بين  المشترك 
لصناعة  الخليج  شركة  قامت 
)جيبك(  البتروكيماويات 
منشور   2600 نحو  بتوزيع 
طلبة  على  توعوي  وملصق 
كلية البحرين التقنية )بوليتكنك 
حملة  ضمن  وذلك  البحرين(، 
الهاتف  »جيبك« لحظر استخدام 
النقال أثناء القيادة. وتأتي هذه 
أطلقها  بــادرة  ضمن  الخطوة 
السيد  »جيبك«  لـ  العام  المدير 
لتوعية  جواهري،  عبدالرحمن 
ثم  ومن  أوالً،  الشركة  موظفي 

نطاق  على  التوعية  هذه  نشر 
المجتمع  يخدم  بما  ــع،  أوس
جهته،  ككل.ومن  البحريني 
الرئيس  بأعمال  القائم  ثمن 
البحرين  لبوليتكنك  التنفيذي 
»جيبك«  دور  العسيري  محمد 
في توعية المجتمع، وخصوصاً 
عماد  هم  الذين  الشباب  فئة 
الشركة  دور  مقدراً  المستقبل، 
البوليتكنك  طلبة  تدريب  في 
ألنشطة  المستمر  ودعمها 
الذي  األمر  ومشاريعها،  الكلية 
الطلبة  على  األثر  عظيم  له  كان 

والبوليتكنك في الوقت نفسه.

 النوع المكان الوقت التاريخ الفعالية

سوق باب البحرين يستمر حتى  30مارس -10 مساءا4ً معارض وفعاليات )البحرين(  سوق باب البحرين

معرض »داخل الظالل« يستمر حتى 23 مارس  معرض صور فوتوغرافية  بيت بن مطر، المحرق
 )البحرين(

 معرض شخصي للفنان هيمت
معرض )دولي(  مساحة الرواق للفنون يستمر حتى 26 مارس  محمد علي

-22 مارس21 أميغاس )ليست ألفونسو(  رقص )كوبا( الصالة الثقافية  مساءا8

 فراشات )رسم بالموسيقى
  صباحًا و 4 بعد11  و 23 مارس22 والحركة(

 مسرح )إيطاليا( مركز سلمان الثقافي الظهر

 غناء )الواليات المتحدة قلعة عراد  مساءا8.30ً  مارس23 حفلة غنائية لميلودي جاردو
 األميركية(

 تجربة صحفي عربي في مؤسسة
 محاضرة )لبنان( بيت الزايد  مساءا8ً  مارس25 إعالمية أجنبية بشارة البون

اسطنبول 8 يونيو 25 معرض الفن الحديث –  مارس –  مساءا 7
 )معرض) متحف البحرين الوطني )االفتتاح)

 تركيا

  صباحا1 -28 مارس26 مسرحية بيبربل
مسرح اسكتلندي مركز الفنون و4بعد الظهر

ألوان 338 العدلية مجمع 338 طوال اليوم مارس-22 أبريل26  معرض )البحرين(

 سحر موزارت
حفلة أوبرا )دولي( مسرح البحرين الوطني مساءا7.45ً  مارس27 أوركسترا ماهلر

مركز الفونتين  مساءا8ً  مارس29 كطك  رقص )الهند(

 مسرح )كوبا( قلعة عراد  مساءا8.30ً -30 مارس29 باليه ريفولوسيون

a

بحار بحريني بعدستي المتواضعة

raqaia_ali مشاركتي في مهرجان الدوحة

alsayedmahmood

نادي االتفاق ينظم ورشة »إخراج الصحف والمجالت«
والثقافي  الرياضي  االتفاق  نادي  شهد   [
الصحف  ــراج  إخ »فن  عمل  ورشــة  تنظيم 
والمجالت« بحضور عدد من المهتمين في هذا 
قسم  رئيس  الورشة  في  حاضر  وقد  المجال. 
أوال.  باقر  محمد  »الوسط«  اإلخراج بصحيفة 
وتطرق فيها بشكل نظري إلى أهمية اإلخراج 
واألمور  اإلخراج  أساسيات  على  والتركيز 
الورشة  هذه  واختتمت  القارئ.  تجذب  التي 

بالتطبيقات العملية على اإلخراج الصحافي.

* 25 مارس: ترعى قرينة ملك البحرين 
صاحبة  للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة 
إبراهيم  الملكي األميرة سبيكة بنت  السمو 
الفائزين  عن  اإلعللالن  حفل  خليفة،  آل 
الملكي  السمو  لصاحبة  العربية  بالجائزة 
لتشجيع األسر المنتجة في نسختها الثانية، 
وذلك  المميزة،  المنتجات  معرض  وافتتاح 

صباحًا بمركز البحرين الدولي للمعارض.
الثقافة،  وزارة  تفتتح  مللارس:   25  *
 - الحديثة  »اسطنبول  الفني  المعرض 
البحرين«، وذلك في الساعة السابعة مساًء 

في متحف البحرين الوطني.
* 25 مارس: تقيم جمعية العمل الوطني 
لكتاب  نقاشية  حلقة  )وعد(،  الديمقراطي 
في  وذلك  الشهابي،  لعمر  الجذور«  »اقتالع 
بمقر  مساًء  والنصف  السادسة  الساعة 

الجمعية بأم الحصم.
العاصمة  محافظ  يرأس  مارس:   26  *
خليفة،  آل  عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ 
الزيارة الميدانية التي يقوم بها فريق العمل 
بالعاصمة،  العشوائية  المباني  لحصر 
محافظة  مبنى  عند  التمجع  نقطة  وستكون 
 8:30 الساعة  في  بالقضيبية  العاصمة 

صباحًا.
محافظ  رعاية  تحت  مللارس:   26  *
عبدالحسين  الشيخ  بن  علي  الشمالية 
»يوم  مهرجان  المحافظة  تنظم  العصفور، 
الساعة  من  وذلك  المجتمعية«،  الشراكة 
ظهراً  عشرة  الثانية  حتى  صباحًا  التاسعة 

بمدرسة سار الثانوية للبنات.
* 26 مارس - 26 أبريل: تنظم مساحة 
لعام   338 ألوان  فعالية  للفنون،  الللرواق 
2013، بمشاركة فنانين دوليين وبحرينيين، 

وذلك في العدلية - مجمع 338.
رئيس  رعاية  تحت  مللارس:    27  *
سمو  اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس 
تنظم  خليفة،  آل  خالد  بن  عبداهلل  الشيخ 
العدل  بوزارة  الكريم  القرآن  شئون  إدارة 
والشئون اإلسالمية واألوقاف »حفل تكريم 
في  الفائزة  والمراكز  الكريم  القرآن  حفظة 
التقييم السنوي لعام 2012م«، وذلك بجامع 

مركز أحمد الفاتح اإلسالمي.

* 27 مارس: تنظم »المجموعة البيضاء«، 
السلطة  »قانون  بعنوان:  نقاشية  حلقة 
الساعة  في  وذلك  الطاولة«،  على  الخامسة 
7:30 مساًء في جمعية المهندسين بالجفير.
* 27 مارس - 17 أبريل: يقدم غاليري 
الجماعية  المعارض  أول  للفنون  البارح 
االنتماء  يتناول  الفنية(  الريادة  )برنامج  في 
فيه  ويشارك  الداخلي،  واالغتراب  والعزلة 

24 فنانًا.
التوعية  جمعية  تنظم  مللارس:   30  *
الرابع،  المسلمة  الفتاة  مؤتمر  اإلسالمية، 
المتزن  اإلعالم  بين  »فتياتنا  شعار:  تحت 
والمنفتح«، وذلك من الساعة 8:30 صباحًا 

حتى 1:30 ظهراً.
المالية  وزير  رعاية  تحت  أبريل:   1  *
والغاز  النفط  على شئون  المشرف  الوزير 
للنفط  الوطنية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
خليفة،  آل  محمد  بن  أحمد  الشيخ  والغاز 
حفل  »بابكو«  البحرين  نفط  شركة  تقيم 
التوربينات  مولدات  »مشروع  افتتاح 
الساعة 9:30 صباحًا  البخارية«، وذلك في 

في مصفاة البحرين - سترة.
جميل  العمل  وزير  يرعى  أبريل:   3  *
حميدان، »ملتقى مسئولي الموارد البشرية 
 Gala في القطاع الخاص واألمسية الحوارية
راديسون  الدبلومات  فندق  في   ،»Dinner
لملتقى  صباحية  فترتين،  على  وذلك  بلو، 
الموارد البشرية: من الساعة الثامنة صبحًا 
حتى الثالثة ظهراً، ومسائية: أمسية حوارية 
مع وزير العمل، من الساعة السابعة حتى 

العاشرة مساًء.
البحرين  معهد  يستضيف  أبريل:   3  *
العالمي  النجاح  خبير  والتجزئة  للضيافة 
تحت  تدريبي  سمنار  لتقديم  كانفيلد  جاك 
من  تنطلق  كيف  النجاح:  »مبادئ  عنوان: 
أكثر  بمشاركة  تريد«  حيث  إلى  أنت  حيث 
مجلس  دول  من  بينهم  شخص   900 من 
التعاون الخليجي، وذلك من الساعة التاسعة 
صباحًا حتى الرابعة مساًء، وسيقام مؤتمر 
في  كانفيلد  العالمي  المدرب  مع  صحافي 
تمام الساعة 12:00 ظهراً بقاعة المؤتمرات 

بفندق الخليج. 


