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»االأ�سغال« ت�سارك يف موؤمتر البحرين الدويل للم�سوؤولية االجتماعية.. بوعالوي:

املوؤمتر فر�سة لاللتقاء باملوؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص واخلرباء
موؤمتر  يف  االأ�سغال  وزارة  �ساركت 

االأول  الدويل  البحرين  ومعر�ض 

لل�سركات  االجتماعية  للم�سوؤولية 

واملوؤ�س�سات الذي اختتم موؤخرا يف مركز 

اخلليج للموؤمترات بفندق اخلليج.

اإدارة  مدير  بوعالي  فهد  وقال 

العالقات العامة واالإعالم بوزارة االأ�سغال 

الدويل  البحرين  ومعر�ض  موؤمتر  اإن 

لل�سركات  االجتماعية  للم�سوؤولية  االأول 

املوؤمترات  من  يعد   2013 واملوؤ�س�سات 

االأ�سغال  فيها وزارة  ت�سارك  التي  الهامة 

مملكة  يف  �سنوي  ب�سكل  �ستقام  والتي 

مميزة  فر�سة  يوفر  انه  حيث  البحرين، 

احلكومية  باملوؤ�س�سات  لاللتقاء  للوزارة 

والقطاع اخلا�ض واخلرباء وعامة النا�ض 

من خالل االجتماع معهم ومناق�سة اأحدث 

لل�سركات  االجتماعية  امل�سوؤولية  ق�سايا 

جانب  اإىل  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

املمار�سات ال�سديقة للبيئة وكيفية تقدمي 

خدمة اأف�سل للمجتمع الذي نعي�ض فيه. 

من  عدداً  ي�سم  املوؤمتر  اأن  واأ�ساف 

امل�ساريع املجتمعية بحيث يتمكن االأفراد 

تلك  تفعيل  يف  التعاون  من  واملنظمات 

امل�ساريع ابتداء بعملية التخطيط والتنفيذ 

وحتى حتقيق النجاح املرجو، معرباً عن 

املوؤ�س�سات  من  هي  االأ�سغال  وزارة  اأن 

التي تويل املجتمع الذي تخدمه كل عناية 

لي�ض فيما يخ�ض اجلوانب وامل�سوؤوليات 

يتعدى  واإمنا  فح�سب  بالوزارة  املناطة 

املجتمع والتفاعل  ذلك باالهتمام بق�سايا 

م�ساركة  خالل  من  �سواء  ظروفه  مع 

ذات  واملنا�سبات  الفعاليات  يف  الوزارة 

املناه�سة  كاحلمالت  اخلريي  الطابع 

االأ�ساليب  تبني  خالل  من  اأو  لل�سرطان 

ال�سديقة للبيئة عن طريق مبادرة املباين 

اخل�سراء، مما يحقق اأحد اأهم قيم وزارة 

م�سوؤولة  موؤ�س�سة  اأنها  وهي  االأ�سغال 

اجتماعياً. 

واأو�سح مدير اإدارة العالقات العامة 

واالإعالم اأن املوؤمتر يتطرق اإىل العديد من 

اأحدث  اإىل  باالإ�سافة  الهامة،  النظريات 

والتقنيات  العملية  واحللول  االجتاهات 

والقطاعات  اجلهات  قبل  من  امل�ستخدمة 

لتوجيه امل�سوؤولية االجتماعية.

يف ندوة حول دور املوؤ�س�سات الوطنية يف دعم املراأة.. حربان:

الإقرار بحقوق املراأة هو التزام بقيم امل�ساواة والعدل واحلرية

باليوم  االحتفال  مبنا�سبة 

اإدارة  نظمت  للمراأة،  العاملي 

الرتبية  بوزارة  الطالبية  اخلدمات 

املجل�ض  مع  بالتعاون  والتعليم 

االأعلى للمراأة و«متكني« ندوة حول 

دعم  يف  الوطنية  املوؤ�س�سات  »دور 

من  عدد  مب�ساركة  املراأة«،  ومتكني 

الثانوية،  املرحلة  وطالبات  طلبة 

مبدينة  الوزارة  ب�سالة  وذلك 

عي�سى.

وخالل الندوة التي ادارتها مرمي 

طالبية،  اأن�سطة  اأخ�سائية  املو�سى 

الدو�سري  �سارة  من  كل  حتدث 

واملبادرات  اجلوائز  ق�سم  رئي�سة 

ق�سم  رئي�ض  عبدالكرمي  ومازن 

االأعلى  املجل�ض  يف  ال�سباب 

املجل�ض  دور  عن  للمراأة 

كما  املراأة،  ومتكني  دعم  يف 

حممد  اأمل  االأ�ستاذة  حتدثت 

جهاد اخت�سا�سية ق�سم دعم 

حول  »متكني«  يف  العمالء 

التي  والربامج  امل�ساريع 

تقدمها املوؤ�س�سة لدعم املراأة.

وقال جا�سم حربان مدير 

الطالبية  اخلدمات  اإدارة 

بيوم  العاملي  االحتفال  ان 

املراأة لهذا العام ياأتي ليعزز 

اإليها  و�سلت  التي  املكانة 

تقلدها  البحرينية عرب  املراأة 

العديد من املنا�سب القيادية، 

املراأة  ق�سايا  اأن  اإىل  م�سرياً 

املجتمع  ق�سايا  هي  تعد 

تعترب  املراأة  ان  مبا  نف�سه، 

�سريكاً يف مواجهة التحديات 

العامة ويف �سياغة وحتديد 

وموؤكداً  امل�ستقبل،  توجهات 

املراأة  بحقوق  االإقرار  اأن 

امل�ساواة  بقيم  التزام  هو 

م�سيفاً  واحلرية،  والعدل 

املدار�ض  طلبة  اإ�سراك  اأن 

هذه  يف  االإدارية  والهيئات 

املنا�سبات الوطنية والعاملية 

الوزارة  من  اإميانا  ياأتي 

تعك�سه  التي  الكبري  باالأثر 

تنمية  على  امل�ساركات  هذه 

مهاراتهم احلياتية واملعرفية 

وعيهم  لزيادة  والتعليمية 

مبجمل  العام  واهتمامهم 

الق�سايا العاملية.

ينطلق يف 2 اأبريل ويناق�ض 28 ورقة عمل وينظم 5 ور�ض

»اإدارة اخلليجية لالإعاقة« يبحث ترتيبات عقد ملتقاه يف البحرين 
اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  اجتمع 

الكويت  دولة  يف  لالإعاقة  اخلليجية 

والتقى  املا�سي،  االأ�سبوع  اأواخر  ال�سقيقة، 

فيها،  للجمعية  التنفيذي  املكتب  اأع�ساء 

وامل�ساركة  اخلا�سة  الرتتيبات  ملناق�سة 

الكويتية بامللتقى العلمي الثالث ع�سر الذي 

ال�سمو  �ساحب  برعاية  اجلمعية  تنظمه 

رئي�ض  �سلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي 

الفرتة  خالل  البحرين  مملكة  يف  الوزراء 

االجتماع  وتطرق  القادم.  اأبريل   4  -  2

يف  للم�ساركة  الكويتية  اال�ستعدادات  اىل 

نهاية  للمعاقني  الثامن  اخلليجي  االأ�سبوع 

املكاتب  مب�ساركة  اجلاري،  مار�ض  �سهر 

التنفيذية للدول ال�ست االأع�ساء باجلمعية 

�سيادي،  جا�سم  وقال  لالإعاقة.   اخلليجية 

ان  لالإعاقة  اخلليجية  اجلمعية  رئي�ض 

ال�سقيقة كانت مثمرة  الكويت  زيارة دولة 

يف  وا�سعة  اإعالمية  اأ�سداء  والقت  للغاية 

ال�سحافة الكويتية، م�سرياً اإىل اأن االجتماع 

مع اأع�ساء املكتب التنفيذي للجمعية بدولة 

العليا  اللجنة  ترتيبات  اإىل  تطرق  الكويت 

ع�سر  الثالث  العلمي  امللتقى  لعقد  املنظمة 

»التدخل  �سعار:  البحرين حتت  يف مملكة 

املبكر ا�ستثمار للم�ستقبل«. 

اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  واأكدت 

اخلليجية لالإعاقة، رئي�ض املكتب التنفيذي 

امللتقى  اأن  العقروقة  فاطمة  الكويت  يف 

لت�سليط  خا�سة،  اأهمية  العام  هذا  يحمل 

ال�سوء على التدخل املبكر يف حياة االطفال 

املعاقني. وقالت اإن من بني اأهدافه التن�سيق 

مع اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع 

من  املبكر  التدخل  ب�سرورة  املهتمة  املدين 

اأجل االرتقاء باخلدمات التي تقدم للمعاقني 

امل�ساركة  �سنداً يف  ليكونوا  يف �سن مبكرة 

االجتماعية ولي�سوا عبئاً. 

جاهزية  على  اجلمعية  رئي�ض  واأكد 

ال�سنوي  العلمي  امللتقى  لعقد  اجلمعية 

الثالث ع�سر، الفتاً خالل االجتماع اإىل اأنه مت 

االنتهاء من االأوراق العلمية التي �ستعر�ض 

العلمية  اللجنة  اختارت  امللتقى، حيث  يف 

الريا�ض 28 ورقة عمل من 120  مبدينة 

املتخ�س�سني  من  اأ�سحابها  بها  تقدم  ورقة 

والباحثني للم�ساركة يف امللتقى العلمي.

�سوف  امللتقى  اأن  اإىل  اأي�ساً  ولفت 

خم�ض  هي  م�ساحبة،  فعاليات  ي�سهد 

امللتقى،  مبو�سوع  عالقة  ذات  عمل  ور�ض 

اجلمعية  حتر�ض  حيث  التحدي  وجنوم 

االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ض  م�ساركة  على 

خالل  تقوم  و�سوف  امللتقى،  فعاليات  يف 

ذوي  من  �سخ�سيتني  بتكرمي  امللتقى  اأيام 

اآخرين  واثنني  التحدي،  من جنوم  االإعاقة 

اأحدهما من الكويت واالآخر من ال�سعودية، 

اإ�سافة  امللتقى..  يف  جتربتهما  �سيعر�سان 

اإىل اجتماعات جمموعات االإعاقة التي ت�سم 

واملهتمني  االأمور  واأولياء  املتخ�س�سني 

وذوي االإعاقة يف كل فئة اإعاقة تتحدث عن 

م�سكالتها، واحتياجاتها، وترفع تو�سياتها 

للمكتب التنفيذي الرئي�ض للجمعية مبملكة 

تنفيذها  اأجل  من  يعمل  لكي  البحرين 

اإىل  اإر�سالها  خالل  من  الواقع  اأر�ض  على 

وموؤ�س�سات  احلكومية  املعنية  اجلهات 

هذه  مع  تنفيذها  ومتابعة  املدين،  املجتمع 

املوؤ�س�سات.

على  �سيعقد  اأنه  اإىل  �سيادي  ونوه 

العمومية  اجلمعية  اأي�ساً  امللتقى  هام�ض 

ملناق�سة  لالإعاقة  اخلليجية  للجمعية 

التقريرين املايل واالإداري وانتخاب جمل�ض 

ي�سم  حيث  قادمني،  لعامني  جديد  ادارة 

املجل�ض 12 ع�سواً، من بينهم ع�سوان من 

كل دولة خليجية �سقيقة.

اجتماع جمل�س اإدارة اجلمعية اخلليجية للإعاقة

جانب من م�ساركة اال�سغال يف م�ؤمتر الدويل للم�س�ؤلني

الرتبية تنظم ندوة مبنا�سبة الي�م العاملي للمراأة

 املخرجة املن�سور ت�ستعر�ص

 حتديات املراأة اخلليجية 

مع  وبالتعاون  للمراأة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

مركز الدرا�سات االأمريكية بجامعة البحرين نظمت 

ال�سفارة االأمريكية ندوة للمخرجة ال�سعودية هيفاء 

التي تواجه  ال�سعوبات  املن�سور حتدثت فيها عن 

الفن  جمال  يف  العربي  اخلليج  منطقة  يف  املراأة 

والتحديات التي تغلبت عليها كاأول امراأة تعمل يف 

جمال االخراج يف اململكة العربية ال�سعودية. 

 30 مدته  وثائقياً  فيلماً  املخرجة  عر�ست  كما 

ما  يبني  »وجده«  فيلم  �سناعة  كيفية  حول  دقيقة 

يحدث وراء الكوالي�ض اأثناء ت�سوير اأول فيلم داخل 

ال�سعودية.

البحرين  جامعة  رئي�ض  نائب  الندوة  ح�سر 

والطلبة  االأ�ساتذة  من  وجمموعة  النا�سر  د.وهيب 

ت�سهيالت  وذلك مبركز  واالعالم،  الفنون  ق�سم  من 

البحرين االعالمي باجلامعة.

البوليتكنك تنظم اليوم املفتوح 

لطلبة »التوجيهي« 23 اجلاري 

فعالية  تنظيم  البحرين  بوليتكنك  تعتزم 

تخرجهم  املتوقع  للطلبة  الثاين«  املفتوح  »اليوم 

الدرا�سي اجلاري،  العام  العامة من  الثانوية  يف 

ليلتحقوا باحلياة اجلامعية يف الف�سل الدرا�سي 

االأول من العام الدرا�سي املقبل 2013 – 2014م، 

وذلك يف يوم ال�سبت املوافق 23 مار�ض اجلاري 

يف حرم بوليتكنك البحرين مبدينة عي�سى.

الت�سويق  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  وقالت 

االإدارة  اإن  اجلامع  �سناء  بالبوليتكنك  واالت�سال 

الذي  االأول  املفتوح  اليوم  خالل  ومن  التنفيذية 

قد  كبرياً،  اإقباالً  �سهد  والذي  املا�سي،  العام  اأقيم 

احلياة  على  املقبلني  الطالب  حاجة  مدى  مل�ست 

طبيعة  على  كثب  عن  التعرف  اإىل  اجلامعية 

املقبلني عليها والتي �سيتحدد بناء عليها  احلياة 

م�ستقبلهم الوظيفي واملهني، وكذلك حاجتهم اإىل 

اأن يتعرفوا على احلاجات الرئي�سية ل�سوق العمل 

البال،  مطمئنو  وهم  بواقعية  قرارهم  ليتخذوا 

اإعادة تنظيم هذا  التنفيذية  االإدارة  ولذلك قررت 

اليوم مل�ساعدة الطلبة واأولياء اأمورهم يف اختيار 

املجال االأكادميي الذي يلبي طموحهم ويوؤمن لهم 

م�ستقبلهم الوظيفي يف الوقت نف�سه.   

اأو�سحت  املفتوح،  اليوم  فعاليات  وعن 

ال�سبت  يوم  الفعاليات يف �سباح  »تبداأ  اجلامع: 

اإىل  �سباًحا  العا�سرة  ال�ساعة  من  مار�ض   23

واأن�سطة  عمل  ور�ض  وت�سمل  ع�سًرا،  الرابعة 

التي  االأكادميية  بالربامج  للتعريف  وندوات 

واالأن�سطة  البوليتكنك،  يف  كلية  كل  تقدمها 

التقنيات امل�ستخدمة  الطالبية واخلدمية، وكذلك 

اإعداد  يف  ي�سهم  الذي  املطبق  التعليمي  واملنهاج 

�سوق  يف  لالنخراط  جاهزين  ليكونوا  الطلبة 

العمل فور تخرجهم«.


