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هدى املوظفة املثالية ملجموعة احلواج

الفائز  ا�سم  »احلواج« عن  بال�سلمانية,اأعلنت جمموعة  ال�سركة  اأقيم مبقر  خالل حفل 

بجائزة املوظف املثايل ل�سهر يناير حيث قام جواد احلواج رئي�س جمل�س الإدارة بت�سليم 

هدى تقي اأحمد يحيى » فرع جممع ال�سيف » �سهادة تقدير و مكافاأة نقدية نظري تفانيها يف 

العمل و جمهودها الرائع خالل ال�سهر. ومت ت�سليمها اجلائزة بح�سور �سام ناريانان مدير 

عام الت�سغيل و حازم عبد الرازق مدير عام قطاع التجزئة.

خمّيم احلر�س الوطني ي�صت�صيف منت�صبي »ال�صم البحرينية«

خالل »منتدى بتلكو لتطور التكنولوجيا للطلبة«

جل�صات تعليمية لإطالع الطلبة على اأحدث التقنيات

مت�سيا مع التزامها بدعم التعليم والطلبة, 

الطلبة  برنامج -لطالع  بتطوير  بتلكو  قامت 

اجلامعيني على اأحدث التقنيات. ويقوم فريق 

الربنامج  اإدارة  على  للت�سويق  بتلكو  �سباب 

على  الطلبة  اطالع  اإىل  يهدف  الذي  امل�ستمر 

من  التكنولوجيا  عامل  يف  التطورات  اأحدث 

خالل اإقامة جل�سات تعليمية.

مبعرفة  الطلبة  تزويد  الربنامج  وي�سمل 

العالقة  ذات  التقنيات  خمتلف  حول  �ساملة 

خدمات  م�ستقبل  حول  تدور  مناق�سات  عرب 

النقال,  الهاتف  تقنيات  تطور  برودباند, 

ال�سحاب  وخدمات  برودباند  موبايل  م�ستقبل 

والكثري من املوا�سيع الأخرى ذات العالقة.

�سباب  فريق  اأع�ساء  اأن  بالذكر  جدير 

بتلكو للت�سويق كانوا قد عقدوا منتدى تطور 

وبحرين  الأهلية  اجلامعة  يف  التكنولوجيا 

من  املزيد  لعقد  الآن  ويخططون  بوليتكنيك 

هذا  على  الطلب  لتلبية  التعليمية  اجلل�سات 

الطلبة,  فعل  ل��ردود  وا�ستجابة  الربنامج. 

من  للمزيد  التنظيم  امل�ستقبل  يف  �سيتم 

الطلبة  احتياجات  لتلبية  التدريبية  اجلل�سات 

عام  مدير  اأكد  وقد  الفنية.  بال�سوؤون  املهتمني 

اأحمد  بتلكو  مبجموعة  ال�سحافية  العالقات 

اجلناحي اأن توفري الفر�س التعليمية املنا�سبة 

جزءا  �سكل  اجلامعة  لطلبة  التدريب  ودعم 

ال�سركة  مل�سوؤولية  بتلكو  برنامج  من  رئي�سيا 

الجتماعية. واأ�ساف »نحن �سعداء لتمكننا من 

امل�ساعدة عرب اإقامة موؤمتر تطور التكنولوجيا 

يف العديد من املوؤ�س�سات التدريبية الرائدة يف 

البحرين«.

* نظمت اللجنة الجتماعية والثقافية يف 

ال�سنوي  خميمها  البحرينية«  ال�سم  »جمعية 

وذلك  الوطني,  احلر�س  خميم  �سيافة  يف 

بح�سور  فرباير 2014«,   21« اجلمعة  يوم 

بوزارة  املحلية  للتجارة  امل�ساعد  الوكيل 

وعدد  رحمه,  يو�سف  حميد  الأ�ستاذ  التجارة 

من م�سوؤويل احلر�س الوطني.

اأع�ساء  اأكرث من 150 من  املخيم ح�سره 

ق�سوا  حيث  واأبنائهم,  اجلمعية  وع�سوات 

الربامج  خالل  من  ومفيدة  ممتعة  اأوقاتاً 

اللجنة  و�سعتها  التي  الرتفيهية  والفقرات 

اأجل  من  ال�سجار,  ح�سني  برئا�سة  املنظمة 

والتوا�سل  التفاعل  وزيادة  الن�ساط  جتديد 

الجتماعي, والعزم على موا�سلة الطريق.

من  املخيم  وفعاليات  برامج  وبداأت 

اخلام�سة  حتى  �سباحاأ  التا�سعة  ال�ساعة 

الأع�ساء  عن  الرتفيه  اإىل  هدفت  حيث  م�ساًء, 

البدنية  والقدرات  املهارات  وتنمية  واأبنائهم, 

والذهنية, وتعزيز مفهوم التعاون بني الفريق 

على  والتعّود  الآخر,  مع  والتعامل  الواحد 

اخلطط  و�سع  اإىل  اإ�سافة  امل�سوؤولية,  حتمل 

اجلمعية  ان  خ�سو�ساً  للجمعية,  امل�ستقبلية 

اخلا�سة  الربامج  لو�سع  الآن  من  ت�ستعد 

اأبريل  يف  العربي  الأ�سم  باأ�سبوع  لالحتفال 

املقبل.

ح�سني  املنظمة  اللجنة  رئي�س  ووّجه 

احلر�س  خميم  على  للقائمني  �سكره  ال�سجار 

الوطني على تعاونهم الكبري, وحّيا الأع�ساء 

لإجناح  الواحد  الفريق  بروح  عملوا  الذين 

املخّيم ال�سنوي.

تف�صري »حديث �صريف« مبجل�س عبداهلل العثمان

العثمان  را�سد  بن  عبداهلل  اآل حممود مبجل�س  عبدالوهاب  ال�سيخ حممد  ف�سيلة  ف�سر 

ََة  َ َعزَّ َوَجلَّ َكِرَه َلُكمرْ ِقيَل َوَقاَل , َوَكرثرْ بعراد حديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم » اإِنَّ اهللَّ

َهاِت« فامرنا بالبتعاد  مَّ
َنعرْ َوَهاِت , َوَواأرَْد الرَْبَناِت , َوُعُقوَق الأُ َاِل , َوامرْ اَعَة املرْ �سَ وؤَاِل , َواإِ ال�سُّ

النا�س  اخبار  ن�سر  عن  والعرا�س  النواهي  واجتناب  الوامر  بامتثال  والقال  القيل  عن 

ولتاأخر  لتقدم  التي  واملوا�سيع  والفنت  وامل�ساحنة  اجلدل  وعن  ليعنيهم  فيما  والتحدث 

وكرثة ال�سئلة والإحلاح بغري �سرورة داعية.

�صباب النا�صك واملحافظة على املمتلكات العامة

ملمتلكات  على  واملحافظة  النا�سك  �سباب 

طرحة  الذي  املو�سوع  عنوان  هذا  كان  العامة 

�سباب  بداأ  حيث  �سبوع.  الأ لهذا  النا�سك  جمل�س 

وكيفية  العامة  املمتلكات  بتعريف  املجل�س 

واجتماعي  �سرعي  منظور  من  عليها  احلفاظ 

طرحها  التى  التو�سيات  اأهم  ومن  وقانوين. 

طفال من ال�سغر وزرع  الأ التوعية  املجل�س هي 

حب الوطن فيهم لي�سبح اأ�سلوب حياة.

القوانني  ت�سريع  اي�سا  التو�سيات  ومن 

وتوعية  لها,  املخالفني  ملعاقبة  مراقبني  وتعيني 

الطلبة يف املدار�س واإقامة الندوات واخلطب يف 

باملحافظة  املجل�س  رواد  ا�ساد  واخريا  امل�ساجد. 

مبنا�سبة  الرب  يف  احلبيبة  مملكتنا  نظافة  على 

مكان  وتنظيف  التخييم  مو�سم  انتهاء  قرب 

املخيم.

فريق اأوريك�س ميثل اخلليج يف نهائيات حتدي هنكل لالبتكار
»اأوريك�س«  فريق  فوز  عن  موؤخراً  الإعالن  جرى 

بن�سف نهائي الن�سخة ال�سابعة من حتدي هنكل لالبتكار 

للطالب  املخ�س�سة  امل�سابقة   - العربية  اخلليج  ملنطقة 

ال�سودانية  الطالبة  من  املكون  الفريق  فيها  فاز  والتي   -

�سارة م�سطفى والطالب جا�سم بولني من موريتانيا. ميثل 

الطالبان جامعة كارنيجي ميلون يف قطر, واأعلنت هيئة 

كرمي  بت�سميم  املبتكرة  لفكرتهما  تقديراً  فوزهما  التحكيم 

 .AOK Allure التجميل الرقمي

النهائيات  يف  اخلليج  منطقة  الفريق  ميّثل  وبهذا 

العاملية التي تقام يف مدينة دو�سلدورف باأملانيا بني 31 

النهائيات  الفريق يف  يلتقي   . اأبريل 2014   3 و  مار�س 

الفائزة يف حتديات 29 دولة �ساركت يف  الفرق  باأف�سل 

حتدي هنكل لالبتكار. 

عر�س الفريق الفائز فكرته املتميزة يف ن�سف النهائي 

الدورة  �سمن  وذلك  العربية,  اخلليج  بدول  اخلا�س 

ال�سابعة من حتدي هنكل لالبتكار, والتي �سهدت م�ساركة 

يف  امل�سابقة  يف  املتناف�سة  الفرق  مهمة  متثلت  فرق.   9

اأحد  تنا�سب  مبتكرة  تقنية  اأو  ملنتج  جديدة  فكرة  تطوير 

والعناية  الغ�سيل  تت�سمن  والتي  هنكل,  اأعمال  جمالت 

باملنزل, العناية باجلمال وتقنيات املواد الال�سقة, على اأن 

يتم اللتزام ب�سعار امل�سابقة »ابتكار, تعلم, منو«. 

يف  اجلامعات  خمتلف  من  طالباً   18 ان  اإىل  وي�سار 

الإبداعية  اأفكارهم  �سّجلوا  وقطر  وال�سعودية  الإمارات 

للم�ساركة يف فرق موؤلفة من طالبني, لتقوم جلنة حتكيم 

هنكل  �سركة  يف  خمتلفة  اأق�سام  مدراء  من  عدداً  ت�سم 

امل�سرتكني.  جانب  من  املقدمة  والعرو�س  الأفكار  بتقييم 

من  بولني  وجا�سم  م�سطفى  �سارة  الفائزين  و�سريافق 

فريق »اأوريك�س« يف رحلتهما للم�ساركة يف النهائيات يف 

دو�سلدورف رامي برماوي, املدير العام للعناية بالتجميل 

لدى هنكل اخلليج.


