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حممد  ال�شيخ  رعاية  حتت  يعقد 

وزير  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل  بن 

امل�ؤمتر  الدفاع،  ل�ش�ؤون  الدولة 

وذلك  للإنتاجية  الثالث  اخلليجي 

و6   5 واالربعاء  الثلثاء  ي�مي 

مار�س 2013 يف فندق كراون بلزا.

و�شرحت مديرة العلقات العامة 

�شفاء عبدالغني  باأهمية هذا امل�ؤمتر 

االإنتاجية  م�شت�ى  لرفع  نتيجة 

كانت  وقد  البحرين  مملكة  يف 

امل�ؤمتر  يف  قدمت  التي  االإح�شائيات 

املا�شي من قبل الدكت�ر اأكرب جعفري 

ت�شري   JAFCON م�ؤ�ش�شة  رئي�س 

االإنتاجية  يف  ب�شيط  انخفا�س  اإىل 

هذا  و�شيك�ن  م�ؤ�ش�شاتنا،  لدى 

امل�ؤمتر الثالث للإنتاجية متميزاً جداً 

حيث �شيك�ن الي�م االأول عبارة عن 

العاملية  للخبرية  ثلث جل�شات عمل 

حيث  �شتاك،  ل�را  االإنتاجية  يف 

احلديثة يف  ال�ج�ه  من  ل�را  تعترب 

امل�ؤ�ش�شات  اإنتاجية  تن�شيط  عملية 

وال�اليات  العامل  دول  خمتلف  يف 

خا�س،  ب�شكل  االأمريكية  املتحدة 

التلفزة  حمطات  على  برزت  حيث 

ان  و�شي  ان  ان  �شي  مثل  االأمريكية 

بي �شي وغريها من املجلت العاملية 

االإنتاجية  ترفع  اأن  ا�شتطاعت  باأنها 

ال�قت  حجم  وتقلل  امل�ؤ�ش�شات  يف 

امل�شتهلك يف االإنتاج ولذلك تركز يف 

على  العملية  وبراجمها  حما�شراتها 

عملية ال�قت وال�شرعة واالإبداع.

عن  ل�را  ال�شيدة  و�شتتحدث 

ت�زيعه  �شيتم  والذي  كتبها  اآخر 

امل�شاركني  جلميع  جماناً  امل�ؤمتر  يف 

والذي يركز على كيفية ت�فري �شاعة 

وزيادة  ال�قت  من  ي�مياً  ون�شف 

حما�شرتها  و�شتك�ن  االإنتاج، 

يف  االإدارية  القيادة  اأهمية  بعن�ان 

تعزيز االإنتاجية ودور امل�ش�ؤولني من 

مدراء  اأو  وزراء  اأو  تنفيذيني  روؤ�شاء 

م�ؤ�ش�شاتنا يف  ووكلء وم�شرفني يف 

القطاعني العام واخلا�س، و�شتتناول 

حما�شرتها  من  الثاين  اجلزء  يف 

حت�شني  اإ�شرتاتيجية  تنفيذ  اأهمية 

االأخري  اجلزء  يف  ثم  ومن  االإنتاجية 

�شرتكز  االأول  للي�م  حما�شرتها  من 

النتائج  وح�شد  املتابعة  اأهمية  على 

وقيا�شها.

للم�ؤمتر  الثاين  الي�م  اأما 

دولية  م�ؤ�ش�شات  اأربع  ف�شت�شارك 

اإدارتها  طرق  عن  ناجحة  بق�ش�س 

وامل�ش�ؤولني يف م�ؤ�ش�شاتها يف حت�شني 

االإنتاجية حيث �شت�شارك م�ؤ�ش�شتان 

اليابان  من  وم�ؤ�ش�شة  اأمريكا  من 

واأخرى من اأوروبا يف هذه الق�ش�س 

تدريبية  ور�س  اأربع  �شتنفذ  حيث 

منتدى  اإىل  باالإ�شافة   االإنتاجية  يف 

االأربع  امل�ؤ�ش�شات  هذه  فيه  ت�شارك 

بالن�شبة  به  العمل  ميكن  ما  الأهم 

للم�ؤ�ش�شات لتح�شني اإنتاجيتها.

دي�شمرب  �شهر  من  االأخييري  االأ�شب�ع  كييان 

لل�شنة  املحا�شبة  لطلبة  حافلً  اأ�شب�عاً   2012

الطلبة  قام  حيث  البحرين،  بب�ليتكنك  الثالثة 

الدرا�شي  للف�شل  النهائي  امل�شروع  على  بالعمل 

من  �شل�شلة  �شكل  على   2013/2012 االأول 

ت�شمنت  والتي  اال�شب�ع  مدى  على  املحا�شرات 

ال�شركات  لبع�س  عملية  حل�ل  وتط�ير  اإيجاد 

املعروفة حملياً وتطبيق املفاهيم الرئي�شية التي 

اإكت�شبها الطلبة يف مادة نظم املحا�شبة. 

متحدث�ن  املحا�شرات  هذه  يف  �شارك  وقد 

املعروفة  ال�شناعية  ال�شركات  من  عييدد  من 

معل�مات  املحا�شرات  هذه  خلل  قدم�ا  حملياً، 

التي  وامل�شكلت  ال�قائع  لبع�س  عملية و�شرحاً 

ذلك  بعد  الطلبة  وقام  ال�شركات.  هذه  ت�اجهها 

بتقدمي عر�س �شامل لبع�س احلل�ل واالإقرتاحات 

األقاها  ما  بناء على  االإ�شتف�شارات  واالإجابة على 

املتحدث�ن خلل حما�شراتهم.

وكان من �شمن املتحدثني الدكت�ر عبداحلميد 

غاز  ب�شركة  املحا�شبة  ق�شم  رئي�س  الع��شي 

وجهاد   ،BANAGAS ال�طنية  البحرين 

خلفان م�شرف املحا�شبة االإدارية ب�شركة اخلليج 

وعمر   ،GPIC البرتوكيماويات  ل�شناعة 

الب�شتكي املدقق الداخلي ب�شركة اخلليج ل�شناعة 

اأف�شل  ومن�ش�ر   ،GPICالبرتوكيماويات

 ALBA البحرين  األ�مني�م  ب�شركة  املايل  املدير 

اأوومن رئي�س نظم املعل�مات ب�شركة  وفرغي�س 

 .BFM البحرين ملطاحن الدقيق

وزير الدولة ل�شئ�ن الدفاع يرعى امل�ؤمتر اخلليجي الثالث للإنتاجية

�شركات �شناعية كربى ت�شارك يف تقييم طلبة املحا�شبة يف ب�ليتكنك

مركز �شباب البحري ي�شكر رئي�س ال�زراء

املحافظة  �شباب  عن  بالنيابة 

يتقدم  ال�شابعة  والدائرة  ال��شطى 

مركز  رئي�س  املاجد  يعق�ب  حممد 

ال�شكر  اآيات  باأ�شمى  البحري،  �شباب 

�شاحب  ح�شرة  ملقام  والعرفان 

ال�شم� امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة رئي�س جمل�س ال�زراء على 

الدعم امل�شتمر وال�شهر على م�شالح 

وهذا  البحرين،  �شباب  من  اأبنائه 

ع�دنا  فقد  �شم�ه  على  غريب  لي�س 

الدائم  االأب�ي  على م�اقفه وحر�شه 

التي  امل�اقف  جميع  يف  وامل�شتمر 

ب�شباب  والنه��س  رقي  اإىل  تهدف 

البحرين.

هذا وينتهز مركز �شباب البحري 

الدائرة  و�شباب  اأهايل  لتهنئة 

على  ال��شطى  مبحافظة  ال�شابعة 

ال�زراء  ملجل�س  ال�شامية  امل�افقة 

يخدم  متكامل  �شبابي  مركز  ببناء 

الدائرة والذي كان حلماً راودنا منذ 

�شنني.

ال�شكر  بجزيل  املركز  يتقدم  كما 

مراد  عبداحلليم  للنائب  والتقدير 

االأن�شاري  اأحمد  البلدي  والنائب 

امل�افقة  هذه  �شاهم يف  من  كل  واإىل 

ودعم املركز فلكم ال�شكر والعرفان.

كما نعاهد القيادة واالأهايل ببذل 

البحرين  لرفعة  العطاء  من  مزيد 

و�شعبها االأبي.

اإداريان من جامعة العل�م التطبيقية يح�شلن على الدبل�م ال�شامل

اجتاز كل من حمد اجلابري مدير 

جامعة  يف  العامة  العلقات  اإدارة 

كراميه  وبهاء  التطبيقية،  العل�م 

متطلبات  العامة  العلقات  اإداري 

الدبل�م  �شهادة  على  احل�ش�ل 

ال�شحافة  يف  ال�شامل  االإعلمي 

الدولية  الهاي  جامعة  من  واالإعلم 

لل�شحافة واالإعلم به�لندا.

اجلابري  من  كل  و�شارك 

وكراميه يف الربنامج التدريبي الذي 

اأقامته االأكادميية االإدارية والعقارية 

الهاي  جامعة  مع  وبالتعاون  بدبي 

واالإعلم  ولل�شحافة  الدولية 

البحرينية،  ال�شحافيني  وجمعية 

والذي ا�شتمر على مدى خم�شة اأيام 

قدمها  مكثفة  �شاعة  ثلثني  ب�اقع 

الب�شرية  امل�ارد  وخبري  االإعلمي 

االأ�شتاذ احمد طق�س.

اجلابري  حمد  قال  جانبه  من 

التي تناولها الربنامج  اإن امل�ا�شيع 

واأ�شهمت  ثرية  كانت  التدريبي 

قدرات  تط�ير  يف  فعال  ب�شكل 

امل�شاركني، كما تقدم بال�شكر جلمعية 

ال�شحافيني البحرينية الإقامتها هذه 

كبرياً،  نيجاحاً  القت  التي  الدورة 

بني  التعاون  ا�شتمرار  على  م�ؤكداً 

جامعة العل�م التطبيقية واجلمعية 

والربامج  الدورات  الإقامة  م�شتقبلً 

العاملني  اأداء  التي ت�شهم يف تط�ير 

باجلامعة.

مدر�شة الن�ر ت�شتقبل ال�حدة املتنقلة لل�شكر
الت�شغيلية  الرتب�ية  للخطة  تنفيذا 

ال�شحي  الطلبة  »تط�ير  جمال  يف  للمدر�شة 

الن�ر  مدر�شة  ادارة  ا�شتقبلت  وال�قائي« 

العاملية »ال�حدة املتنقلة لل�شكر« وهي م�شروع 

والكلية  البحرينية  ال�شكر  جمعية  بني  �شراكة 

امللكية االيرلندية للجراحني - جامعة البحرين 

الطبية - حتت ا�شراف وزارة ال�شحة – خدمات 

ال�شحة املدر�شية- وقد ح�شرت الدكت�رة مرمي 

العائلة  طب  ا�شت�شارية  الهاجري  هرم�س  املل 

واال�شتاذة  املدر�شية  ال�شحة  خدمات  رئي�شة 

امللكية  بالكلية  املحا�شرة  ي��شف  احمد  دانة 

الطالبات  فريق  وتراأ�س  للجراحني  االيرلندية 

�شعار  وحتت  بالكلية  الطالبة  املقلة  ل�ل�ة 

ور�شة  على  املجم�عة  ا�شرفت  معنا«  »حترك 

عمل لطلبة ال�شف اخلام�س.

فتح �شال�ن »عامل الأطفال« مبجمع »�شيتي �شنرت«

»LG« اأحدث الأجهزة الذكية لدى

قام اأحد رواد االأعمال البحرينيني وبدعم 

يف  املتخ�ش�س  للتنمية  البحرين  بنك  من 

واملت��شطة  ال�شغرية  امل�شروعات  مت�يل 

 World Kids بافتتاح »�شال�ن عامل االأطفال

�شنرت«،  »�شيتي  مبجمع  وذلك   »Saloon
والذي ي�شتقطب الكثري من الزوار واملت�ش�قني 

حيث  للأطفال،  حديثة  األعاب  منطقة  وي�شم 

ويتنا�شق  املنطقة  هذه  داخل  ال�شال�ن  يقع 

اجلذابة  واأل�انها  ت�شميمها  طبيعة  مع 

للأطفال ويعمل فيه اثنان من اأ�شحاب اخلربة 

االأطفال - من  والكفاءة يف جمال ق�س �شعر 

االأوالد والبنات -  واالعتناء به. 

اجلامعة الأهلية تنظم ور�شة عمل يف امل�نتاج
نظم جمل�س الطلبة باجلامعة االأهلية ور�شة 

 The Video““ عمل يف امل�نتاج حتت عن�ان 

Chef لل�شاب البحريني ي�ن�س عطية، �شهدت 
ال�ر�شة ح�ش�را واهتماما من قبل الطلبة حيث 

�شارك يف ال�ر�شة قرابة الثمانني طالباً وطالبة.  

وقد اأعرب�ا جميعاً عن ا�شتح�شانهم وا�شتفادتهم 

ال�ا�شحة من خلل هذه ال�ر�شة.

اأحمد  االأ�شتاذ  قام  الفعالية  ختام  ويف 

الطلبية  واالأن�شطة  اخلدمات  مدير  اخلاجة 

تقدير  و�شهادة  درع  بتقدمي  االأهلية  باجلامعة 

ارتياحه  اأبدى  الذي  عطية  ي�ن�س  لل�شيد 

االأهلية  اجلامعة  طلبة  مع  بالتعاون  ال�شديد 

ومبا يتمتع�ن به من تعامل راق ومبا قدم�ه 

يف  رغبته  اإىل  م�شرياً  ملح�ظة.   حفاوة  من 

التعاون جمدداً يف املزيد من ال�ر�س العمل يف 

امل�شتقبل.

احل�ش�ل  يف  العملء  لرغبة  ا�شتجابة 

بني  والتكامل  التقارب  درجات  اأعلى  على 

االأجهزة، تعمل �شركة اإل جي اإلكرتونيك�س 

نطاق  ت��شيع  على  عامليني  �شركاء  مع 

ت�شمل  والتي  الذكية  االأجهزة  من  من�شتها 

اأجهزة الرتفيه واالأدوات الكهربائية املنزلية 

عدد  زيادة  اأن  من  واثقة  وال�شركة  الذكية. 

وير�شم  �شيق�د  املتقاربة  الذكية  االأجهزة 

العام  تقنياً يف  املتكاملة  ملمح جمتمعاتنا 

.2013

وتنفق اإل جي الكثري من ال�قت واجلهد 

باالأبحاث  اخلا�شة  مراكزها  يف  واملال 

من  كبرياً  ال�شركة عدداً  والتط�ير، ومتتلك 

التقنيات  من  العديد  يف  االخرتاع  براءات 

املتعلقة بالتقارب بني االأجهزة، ومن خلل 

ت�شتطيع  املجال  هذا  يف  ال�اعدة  اإمكاناتها 

ال�شركة البناء على قدراتها ونقل امل�شتهلكني 

اإىل اأ�شل�ب حياة م�شتقبلي.

حكيمة  خيارات  اإىل  ال�شركة  وعمدت 

بتجنبها االإ�شكاالت التي ترتافق مع براءات 

�شركاء  عن  وبحثت  القيا�شية،  االخرتاع 

يف  التفكري  اأ�شل�ب  ي�شاطرونها  عامليني 

اأرحب.  اآفاق  اإىل  التقنية  جمال  ت��شيع 

م�شتقبلياً  نهجاً  لنف�شها  جي  اإل  واتخذت 

يعتمد يف ا�شرتاتيجيته على تقدمي ملحقات 

مرتبطة  تك�ن  اأن  دون  من  املنزيل  الرتفيه 

بحق�ق ملكية فكرية.


