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»األبا« تكثف براجمها التدريبية للإدارة التنفيذية

�أيام   3 مدى  على  تدريبياً  برناجماً  �لبحرين  �أملنيوم  �شركة  �أطلقت 

�أع�شاء  جلميع  �لقيادية«  للممار�شات  �ل�شامل  �لتقييم  »عملية  بعنو�ن 

�لهيئة �لتنفيذية و�لإد�رية بال�شركة وذلك �شمن �شل�شلة �لرب�مج �لتدريبية 

للإد�رة �لتنفيذية لعام 2014.

من  د�فت  ريت�شارد  �لربوف�شور  يقدمه  �لذي  �لربنامج  هذ�  ويهدف 

جامعة فاندربلت بالوليات �ملتحدة �لأمريكية لتمكني قياديي �ل�شركة من 

حتديد مو�طن �لقوة و�جلو�نب �لتي حتتاج ملزيد من �لتح�شني يف مهار�تهم 

�ملكثفة،  �لذ�تي  �لتقييم  �أن�شطة  من  �لكثري  �لربنامج  وي�شمل  �لقيادية، 

بالإ�شافة �إىل �ل�شتماع لآر�ء وتقييمات �لزملء خلل �لربنامج.

و�شرح �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �لبا تيم موري قائلً: 

منو  يف  هاماً  دور�ً  يلعب  �مل�شتمر  �لتطوير  باأن  نوؤمن  �لبا  يف  »�إننا 

�ل�شرت�تيجية  من  هاماً  جزء�ً  �لتنفيذية  �لإد�رة  تدريب  ويعترب  �ل�شركة، 

على  �لتناف�س  من  �لإد�ري  �لفريق  لتمكني  يهدف  لل�شركة، حيث  �لقيادية 

�مل�شتوى �لعاملي«.

يا�سر عبداهلل املوظف 

املثايل يف »ترافكو«

مركز الرحمة ي�سارك بالربنامج 

الريا�سي »بالأمل نلغي احلواجز«

�ختارت »جمموعة تر�فكو« �ملوظف �ل�شهر �ملثايل »يا�شر عبد�هلل �أحمد ح�شن« من 

يف  �ملر�شومة  و�أهد�فها  �شيا�شة  مع  متا�شياً  بالتكرمي  �ل�شركة  وقامت  �ملبيعات  ق�شم 

مثاليني  موظفني  وجعلهم  و�لوظائف  �لدرجات  �أف�شل  �إىل  موظفيها  وتطوير  حتفيز 

�أد�ء  �أن يربز كل موظف ما لديه من مو�هب وقدر�ت عمليه تنعك�س على  �أجل  ومن 

�ل�شركة عامة. 

وقد مت تكرمي �ملوظف من قبل �ملدير �لعام Sridhar وبح�شور كل من مدير �ملو�رد 

نقدية  منح جائزة  وقد مت  عز�م مطرجي  �ملبيعات  ومدير  بوجريي  �لب�شرية ح�شني 

و�شهادة تقديرية للموظف عرفاناً ملجهود�ته، �إذ �أكد �ملدير �لعام �أن �لعن�شر �لب�شري 

وجناحه يف عمله هو �لرثوة �حلقيقية لل�شركة.

�أقيم مبدر�شة  �لذي  �لريا�شي  �لربنامج  �ملعاقني يف  �لرحمة لرعاية  �شارك مركز 

برعاية  �حلو�جز«  نلغي  »بالأمل  �شعار  حتت  للبنات  �لثانوية  �لنعمان  بنت  �أميمة 

�لدكتور �شيخة �جليب، وتاأتي  �لريا�شية و�لك�شفية و�ملر�شد�ت  �إد�رة �لرتبية  مديرة 

هذه �مل�شاركة لتحقيق مبد�أ �لدمج و�لتفاعل �لجتماعي و�لريا�شي بني طالبات �ملركز 

و�أقر�نهم يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية، ويف نهاية �لربنامج مت تكرمي �لطالبات بامليد�ليات 

�لذهبية و�لتقاط �ل�شور �جلماعية.

»ال�سيارات الأوروبية« تقيم حملة ال�سلمة على الطرق

حملة  �ملرور  �إد�رة  مع  بالتعاون  �لأوروبية،  �ل�شيار�ت  �شركة  �قامت 

�ل�شلمة على �لطريق لطلب موؤ�ش�شة بوليتكنك �لبحرين، وذلك لت�شليط 

�ل�شوء على و�شع �لقيادة غري �لآمنة وعدم ربط حز�م �لأمان عرب �شل�شلة 

من �لأفلم و�لعرو�س �مللفتة.

 BMW وقالت ليان بلنكنربغ، مديرة �ل�شوؤون �لإعلمية يف جمموعة

�ل�شرق �لأو�شط: »ل تقع م�شوؤولية ن�شر �لتوعية حول �ل�شلمة على �لطرق 

على عاتق �حلكومة فح�شب، بل للكل دور يوؤديه. 

و�شكر د. حممد �لع�شريي، �لقائم باأعمال �لرئي�س �لتنفيذي لبوليتكنك 

�لبحرين، �شركة �ل�شيار�ت �لأوروبية و�إد�رة �ملرور على زيارتهما، و�أ�شار 

�إىل �أهمية ت�شجيع هذه �لفعاليات �ملتعلقة ب�شحة �لطلب و�شلمتهم.

جمل�س الآباء واملعلمني يف مدر�سة احلكمة ينظم يوم العائلة

يف  و�ملعلمني  �لآباء  جمل�س  قام 

�ليوم  بتنظيم  �لدولية  �حلكمة  مدر�شة 

من  �لعديد  �جتمع  حيث  �ل�شنوي  �لعائلي 

�لإد�رية  �لهيئتني  و�أع�شاء  �لأمور  �أولياء 

يف  و�لعاملني  و�لطلبة  و�لتدري�شية 

�ملدر�شة و�أم�شو� �أجمل �لأوقات و��شتمتعو� 

�إىل  وبالإ�شافة  و�مل�شروبات،  بالأطعمة 

�لألعاب �لريا�شية �لتي نظمها �ملجل�س. 

THE One رومان�سية جاحمة« لدى«
�إذ� كان ذوقك هو �لرومان�شية �لد�كنة �ملليئة بالدر�ما، ميكنك �لآن حتويل 

غرفة �لطعام �خلا�شة بك �إىل عرين جريء مع �لأ�شلوب �لع�شري »رومان�شية 

.THE One جاحمة« لدى

ل�شبط م�شهد ُمعرب عن در�ما �لديكور، �خرت لوحة �ألو�ن لفتة للأنظارمن 

فكر مبفرو�شات  �لأخ�شر.  من  غامق وملحات  رمادي  مع  د�كن  و�أحمر  �أ�شود 

ر�شيقة من خ�شب د�كن وجمموعة كبرية من �لإك�ش�شو�ر�ت �ملميزة، مثل: ورق 

جدر�ن بطبعات �شخمة، مر�يا مكتنزة، من�شوجات جاحمة، كتابات على �شكل 

لوحات جد�رية. ومفتاح هذ� �ملظهر هو �بتكار �لكثري من �لدر�ما، ولكن �جعلها 

ورق  و�لنق�شات:  �لألو�ن  تركيبات  يف  �لدر�ما  تكمن  جمموعات.  يف  منظمة 

جدر�ن مميز بورود ذ�ت حجم كبري، تكر�ر ُمبالغ فيه للوحات جد�رية باأحرف 

مطبعية، م�شند وغطاء بطبعة �أزهار/جلد حيو�ن، بالإ�شافة �إىل مر�آة �شخمة 

متعددة �لأوجه مما ي�شيف �أبعاد� ديناميكية �إىل �لغرفة. من �أجل �إعادة بع�س 

�لتو�زن، حافظ على بقية �ملظهر ب�شيطاً جد�ً. �خرت �شجادة بلون و�حد و�أو�ين 

طعام بي�شاء ب�شيطة على طاولة �لطعام لتخفف حدة �لألو�ن �لدر�مية، ولكن 

ل تخف من �ختيار �للون �لأحمر للكوؤو�س و�ل�شموع.

»بتلكو« تفوز بجائزة اأف�سل مركز خلدمات الزبائن

�لزبائن وذلك يف حفل  �أف�شل مركز خلدمات  �لبحرين، على جائزة  �لر�ئدة يف  ح�شلت بتلكو، �شركة �لت�شالت 

توزيع جو�ئز �إد�رة خرب�ت �لزبائن يف جمال �لت�شالت »CEM« حفل جو�ئز قمة �ل�شرق �لأو�شط، �لذي عقد يف دبي 

يوم �لثنني 31 مار�س.

�لزبائن يف جمال �لت�شالت »CEM«. ويف عامها  �إد�رة خرب�ت  مهما من قمة  ميثل حفل توزيع �جلو�ئز جزء�ً 

�ملطلوبة  �لأولية  و�خلربة  �لعملية  بالأدو�ت  �مل�شاركني  تزويد  �إىل  يهدف  كبري�  حدثا  لت�شبح  �لقمة  تنامت  �لثالث، 

لتحويل �ت�شر�تيجياتهم �إىل �لتطبيق �لعملي. وقد مت �ختيار عدد من �ملتحدثني يف �لقمة مب�شتوى C يف �لإد�رة، نو�ب 

روؤ�شاء ومدر�ء عامني من �لعديد من كبار �مل�شغلني �لرو�د يف جمال خرب�ت �لزبائن ليكونو� م�شدر �إلهام يعملون على 

دفع خطو�ت �لتغيري �إىل �لأمام يف جمال تطوير خرب�ت �لزبائن.


