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وزير الكهرباء يرعى امل�ؤمتر 
ال�شن�ي ال�شاد�س للم�ارد الب�شرية

يرعى وزير الدولة ل�ش�ؤون الكهرباء 

واملاء الدكت�ر عبداحل�شني بن علي مريزا 

امل�ارد  ال�شاد�س لإدارة  ال�شن�ي  امل�ؤمتر 

تنظمه  الذي   2014 للعام  الب�شرية 

هذا  يف  الرائدة  »رو�شك�م«  م�ؤ�ش�شة 

ن�فمرب   27-25 من  الفرتة  يف  املجال 

مبملكة  بالزا  كراون  بفندق  اجلاري 

البحرين.

الب�شرية  امل�ارد  م�ؤمتر  ويعترب 

جمال  يف  املنطقة  يف  الأبرز  احلدث 

العن�شر الب�شري والق�ى العاملة، وه� 

خم�ش�س للمعنيني يف جمال اإدارة راأ�س 

التدريب  واحتياجات  الب�شري  املال 

ل�ش�ق مت�شارعة النم�، وي�شتقطب اأكرب 

جتمع لقادة امل�ارد الب�شرية واملخت�شني 

مملكة  يف  معا  لاللتقاء  بالتدريب 

البحرين. 

على  الب�شرية  امل�ارد  م�ؤمتر  ويركز 

امل�ارد  تنمية  يف  عميقة  روؤى  تقدمي 

املمار�شات  اأف�شل  وتطبيق  الب�شرية، 

لأ�ش�اق  خ�شي�شا  امل�شممة  الدولية 

�ش�ف  امل�ؤمتر  اأن  كما  الأو�شط،  ال�شرق 

تفاعلية  عمل  ور�س   3 على  يحت�ي 

جمال  يف  الهامة  ال�شرتاتيجيات  ح�ل 

ي�شتقطب  �ش�ف  كما  الب�شرية،  امل�ارد 

العاملية  ال�شركات  كبار  امل�ؤمتر  هذا 

ي�شارك  اأن  املت�قع  من  كما  والإقليمية، 

فيه كبار خرباء امل�ارد الب�شرية و�شناع 

وكذلك  البلدان،  من  العديد  من  القرار 

العديد من املنظمات الكربى املخت�شة.

التنفيذي  الرئي�س  �شرح  وقد 

بالق�ل:   Sridhar »رو�شك�م«  مل�ؤ�ش�شة 

امل�ؤمتر  هذا  لعقد  للغاية  �شعداء  »نحن 

الدكت�ر  من  كرمية  رعاية  حتت 

وزير  مريزا  علي  بن  عبداحل�شني 

ونقدر  واملاء،  الكهرباء  ل�ش�ؤون  الدولة 

الكبرية  وا�شهاماته  ال�زير  دعم  بعمق 

واملت�ا�شلة يف التنمية ال�شاملة ملختلف 

والجتماعية  القت�شادية  اجل�انب 

فخ�رون  ونحن  البحرين،  مملكة  يف 

ونطبق  ن�شتمع  اأن  دائماً  وي�شعدنا  جداً 

ت�جيهاته امل�شتمرة«.

الب�ليتكنك  ت�شارك يف 
م�شابقة  »حتدي الرواد «

كلية  �شاركت 

التقنية  البحرين 

البحرين«  »ب�ليتكنك 

ال�شن�ية  امل�شابقة  يف 

التي  الرواد«  »حتدي 

�شتى  م�شاركة  �شهدت 

يف  الأعمال  قطاعات 

حيث  البحرين،  مملكة 

الب�ليتكنك  ح�شدت 

الليلة  يف  الثاين  املركز 

العامة وال�شناعية.

على  امل�شابقة  وتقام 

جممع  يف  ليال   5 مدى 

ال�شاعة  بني  ريادات 

والتا�شعة  ال�شابعة 

الب�ليتكنك  ومثل  م�شاء. 

اأربعة  امل�شابقة  هذه  يف 

الكلية  م�ظفي  من 

اآل  ح�شة  ال�شيخة  وهم: 

القحطاين،  ورمي  خليفة، 

وحمم�د  جناحي،  وفجر 

من  ومثلهم  البل��شي، 

الطلبة وهم: حنان جهاد 

ح�شن،  واإبراهيم  نا�شر، 

وحممد الق�شاب، ومنرية 

تلفت. و�شيتعاون الطلبة 

حتدي  يف  وامل�ظف�ن 

الفرق املناف�شة.

اأن هذه  اجلدير ذكره 

الثانية  تعترب  امل�شاركة 

يف  البحرين  لب�ليتكنك 

ال�شن�ية  امل�شابقة  هذه 

ت�شجيع  اإىل  تهدف  التي 

وتعزيز  املناف�شة  روح 

وهما  اجلماعي  العمل 

وروؤية  يتفقان  اأمران 

ور�شالة الب�ليتكنك.

د. عبداحل�سني مريزا 

جمعية البحرين للتدريب �شريك ا�شرتاتيجي يف م�ؤمتر امل�ارد الب�شرية
البحرين  جمعية  وقعت 

الب�شرية  امل�ارد  وتنمية  للتدريب 

رو�شك�م  �شركة  مع  تفاهم  مذكرة 

امل�ارد  م�ؤمتر  لتنظيم  وذلك 

 HRM الب�شرية ال�شن�ي ال�شاد�س

رئي�س  و�شرح   .2014 Summit
البحرين  جمعية  ادارة  جمل�س 

الب�شرية  امل�ارد  وتنمية  للتدريب 

اأن جمعية  املهند�س حممد حمم�د، 

وم�ؤ�ش�شة  للتدريب  البحرين 

التجهيزات  ط�ر  يف  رو�شك�م 

الب�شرية  امل�ارد  اإدارة  قمة  مل�ؤمتر 

ال�شن�ي الهام والذي ي�شعى جللب 

اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال 

الب�شرية  امل�ارد  واإدارة  التدريب 

ململكة البحرين.

هذه  اأن  حمم�د  حممد  واأكد 

�شيا�شة  �شمن  تدخل  ال�شراكة 

الفاعلة يف  امل�شاركة  اجلمعية على 

ن�شر املعرفة ورفع كفاءة م�ش�ؤويل 

الب�شرية  وامل�ارد  التدريب  ومدراء 

يف القطاعني العام واخلا�س. ومن 

جانبه قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة 

دعم  ان  �شردار  اأيه  ام  رو�شك�م 

وتنمية  للتدريب  البحرين  جمعية 

امل�ارد الب�شرية مل�ؤمتر اإدارة امل�ارد 

هاماً  الب�شرية 2014م يعد تط�راً 

للم�ؤمتر ودليال اآخر على اأن احلدث 

ملجمل  رئي�شي  كم�شاهم  ي�شنف 

الحتياجات التدريبية للمجتمع من 

امل�ارد الب�شرية.

ح�شر الجتماع رئي�س جمل�س 

حممد  املهند�س  اجلمعية  ادارة 

جمل�س  اأع�شاء  من  وعدد  حمم�د، 

من  ح�شر  كما  اجلمعية،  اإدارة 

اأيه  ام  رو�شك�م  م�ؤ�ش�شة  جانب 

�شردار الرئي�س التنفيذي لل�شركة.

�سمن م�ساركة وز�رة �لتنمية �الجتماعية يف �أجو�ء �لعر�س �النتخابي �لدميقر�طي.. �إ�سحاق: 

املر�شم احلر ي�ؤكد جناحه انطالقاً  من مركز جدحف�س االجتماعي
يف اطار ت�جيهات وزارة التنمية الجتماعية يف ن�شر 

ال�عي والثقافة لدى افراد املجتمع والت�ا�شل بينهم  ح�ل 

هدفا  ت�شكل  والتي  والبلدية  النيابية  النتخابات  اأهمية 

ملا  وفقاً  الختيار  يف  امل�اطنني  ا�شرتاك  �شمان  يف  كبريا 

امل�شتقبلية،  وتطلعاتهم  امالهم  لتحقيق  منا�شباً  يرونه 

ثقافية  برامج  باعداد  الجتماعية  املراكز  اإدارة  قامت 

دوماً  ت�شعى  التي  الجتماعية  املراكز  كافة  وت�ع�ية يف 

اىل تنمية الفرد واملجتمع والنه��س به اجتماعيا وترب�يا 

بناء  على  قادرا  فردا  ليك�ن  وثقافيا  وفكريا  واقت�شاديا 

جمتمعة.

لتنمية  امل�شاعد  ال�كيل  ا�شحاق  خالد  بذلك  �شرح 

اأهمية  املجتمع م�شيفاً: »ونظرا ملا تعنيه النتخابات من 

كبرية يف املجتمع  فقد �شعت وزارة التنمية الجتماعية 

اىل اإقامة حما�شرات ت�ع�ية ومر�شم حر بعن�ان )�ش�تك 

حمافظات  يف  امل�اطنني  من  عدد  فيه  ي�شارك  بالأل�ان( 

اململكة الربع وذلك م�شاركة منهم يف العر�س النتخابي 

ال�ان  من  ول�نا  التعبري،  من  ن�عاً  الر�شم  يعد  حيث 

الثقافة، واأداة تعبريية تربز ابداعات الفرد«.

وكانت اأوىل فعاليات املر�شم قد انطلقت يف قاعة مركز 

جدحف�س الجتماعي ي�م الأحد امل�افق 16 ن�فمرب 2014 

وذلك بالتعاون مع جمم�عة من الفنانني امل�ه�بني  حيث 

الل�حات  من  العديد  بر�شم  وامل�شاركات  امل�شارك�ن  ابدع 

م�شاعرهم  عن  وتعبرياً  النتخابات  عن  املعربة  اجلميلة 

واحا�شي�شهم ونقلها لل�اقع من خالل هذه الل�حات.

اإلقاء م�ل�ت�ف وحرق �شيارة اأجرة بالكامل
الإجتماعي  الت�ا�شل  م�قع  على  ح�شابها  عرب  الداخلية  وزارة  اأكدت 

اأجرة  �شيارة  بحرق  متثل  اأم�س،  م�شاء  اإرهابياً  عمالً  وق�ع  »ت�يرت« 

بالكامل دون وق�ع اأي اإ�شابات وذلك جراء اإلقاء امل�ل�ت�ف عليها مبنطقة 

اإجراءاتها ف�ر وق�ع  با�شرت  املخت�شة  اأن اجلهات  اإىل  الن�يدرات، لفتًة 

احلادث.


