
التنفيذية  الإدارة  قامت 

القائم  يف  ممثلة  بالبوليتكنك 

لكلية  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال 

)بوليتكنك  التقنية  البحرين 

البحرين( الدكتور حممد اإبراهيم 

الرئي�س  ونائب  الع�سريي، 

التعليمية  لل�سوؤون  التنفيذي 

بتفقد  املال،  ح�سن  الدكتور 

القبول  امتحانات  اإجراءات 

اجلامعي  احلرم  يف  املنعقدة 

مبدينة عي�سى، وذلك يف �سباح 

اأبريل   27 املوافق  ال�سبت  يوم 

اليوم  ي�سادف  الذي  اجلاري، 

للعام  القبول  لختبارات  الأول 

2014م   –  2013 الأكادميي 

والتي ت�ستمر اإىل 6 يوليو املقبل.

وتهدف هذه الزيارة املفاجئة لالطالع عن كثب على �سري اختبارات القبول 

الطلبة  مع  والت�سجيل  القبول  اإدارة  يف  املوظفني  تعاون  ومدى  والتنظيم 

راأيهم  عن  م�ستف�سًرا  منهم  عدًدا  الع�سريي  الدكتور  قابل  الذين  املمتحنني، 

واجهتهم  اإذا  وما  الأوىل،  للمرة  اإلكرتونًيا  تقدم  التي  الختبارات  طريقة  يف 

�سعوبة مع هذا النظام اأو اأ�سئلة الختبارات، وعن راأيهم يف البوليتكنك عموًما 

والربامج الأكادميية التي تقدمها.

الع�سريي يتفقد امتحانات القبول يف البوليتكنك

د. حممد الع�سريي

»ديلي  للعالقات العامة« ت�سارك مبعر�ض ال�سحة 
�ساركت �سركة ديلي للعالقات العامة والدعاية 

اأقيم  الذي  والعافية  ال�سحة  معر�س  والإعالن يف 

حتت  للمعار�س  الدويل  البحرين  مبركز  موؤخراً 

الكرمي  عبد  �سادق  ال�سحة  وزير  �سعادة  رعاية 

ال�سهابي.

وقال الرئي�س التنفيذي ل�سركة ديلي للعالقات 

العامة والدعاية والإعالن ال�سيد حممود الن�سيط اأن 

التي �سنعت  ال�سركة عر�ست خدماتها ومنتجاتها 

من   %100 متثل  متميزة  بحرينية  كوادر  باأيدي 

فخورة  ال�سركة  اأن  م�سيفاً  ال�سركة،  يف  العاملني 

لتقدمي  وت�سعى  البحرينيني  من  املتميز  بالطاقم 

خدمات اإعالمية متميزة.

املجلة  يف  العاملني  »ميلك  الن�سيط:  واأو�سح 

حمررين،  من  املختلفة  جمالتهم  يف  خربات 

وم�سممني، وخمرجني، وم�سوقني اأي�سا وهذا مبعث 

قوتنا وفخرنا يف ديلي للعالقات العامة التي ت�سم 

العنا�سر ذات الكفاءة العالية والتي تقدم انتاجات 

متميزة«.

وثمن الن�سيط زيارة وزيري ال�سحة �سادق بن 

عبد الكرمي ال�سهابي، وال�سناعة والتجارة الدكتور 

ح�سن بن عبد اهلل فخرو جناح ال�سركة يف معر�س 

اإذ زار الوزيرين جناح ال�سركة  ال�سحة والعافية، 

يف املعر�س وت�سلما ن�سخاً من املجلة التي ت�سدرها 

اجلديد  امل�سروع  على  وتعرفا  الطبي،  املجال  يف 

املقاولت  جمال  يف  خا�س  اإ�سدار  وهو  القادم 

واأ�سادا  رائدة،  اإعالمية  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون 

بال�سدار املتميز الذي يعنى بال�ساأن الطبي.

انطالق م�سروع املكتبة املتنقلة مبدر�سة ابن �سينا

وفـــــــــــد مبـــــــادرة »ابت�سامـــــــــــــه« يــــــــزور الأردن 

�سركة كافالين واأولده مت�سي قدماً  نحو مزيد من الإبداع

يف  الأردنية  التجربة  على  يطلع  »ابت�سامه«  مبادرة  وفد 

جمال دعم اأطفال ال�سرطان   قام وفد من مبادرة »ابت�سامة« لدعم 

الطفال امل�سابني بال�سرطان واولياء امورهم برئا�سة عي�سى علي 

بزيارة  للمبادرة  التنفيذي  واملدير  اجلمعية  رئي�س  نائب  فولذ 

ال�سقيقة وذلك لالإطالع على التجربة  الها�سمية  للمملكة الأردنية 

والجتماعي  النف�سي  الدعم  تقدمي  جمال  يف  الرائدة  الأردنية 

عدد  تقدمه  والذي  اأمورهم  واأولياء  بال�سرطان  امل�سابني  لالأطفال 

من موؤ�س�سات املجتمع املدين الأردنية.   وتاأتي هذه الزيارة بهدف 

ال�ستفادة من التجارب العربية املتميزة يف جمال رعاية الطفال 

من  بالكثري  املبادرة  رفد  يف  �ست�سهم  والتي  بال�سرطان  امل�سابني 

التجارب واخلربات مما �سي�ساعد يف تطوير اخلدمات التي تقدمها 

الزيارة  هذه  خالل  الوفد  قام  البحرين.  وقد  مملكة  يف  املبادرة 

بالطالع على جتربتي مركز احل�سني لل�سرطان وموؤ�س�سة احل�سني 

جمال  يف  املتميزة  ن�ساطاتهم  على  الوفد  تعرف  حيث  لل�سرطان 

تقدمي الدعم لالأطفال امل�سابني بال�سرطان واأولياء اأمورهم.

على  احلا�سلة  واأولده  كافالين  �سركة  افتتحت 

�سهادة اعتماد الآيزو 9001: 2008 ر�سمًيا �سالة 

األف   130 م�ساحة  على  الواقعة  اجلديدة  العر�س 

مر�سى  يف  ال�سناعية  �سلمان  مدينة  يف  مربع  قدم 

�سالة  اعتربت  وقد  باحلد.  لال�ستثمار  البحرين 

العر�س اجلديدة مرفقاً اإبداعياً بارزاً طرحته كافالين 

يف  وامل�ساندة  ال�سناعية  التوريدات  قطاع  خلدمة 

البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي. 

 ويف اإطار حر�س كافالين املتوا�سل على حتقيق 

الأف�سل لعمالئها وعدم الكتفاء مبا حققته، طرحت 

ال�سركة عدداً من املنتجات اجلديدة التي ت�ساف اإىل 

�سناعية  اأدوات  وهي  يوروبور  وت�سمل  حمفظتها، 

حممولة واردة من هولندا، وخط منتجات ريدجيد 

الأمريكية املعروفة، بالإ�سافة اإىل املزيد من املعدات 

�سيما  �سركة  من  الإن�ساءات  قطاع  خلدمة  الالزمة 

الأ�سبانية. و�سيتم عر�س كل هذه املنتجات اجلديدة 

 )gulfBID(  2013 للبناء  اخلليج  معر�س  يف 

املقرر اإقامته يف �سهر مايو. 

مع طرح اأدوات يوروبور، تكون �سركة كافالين 

واأولده قد جلبت للبحرين عالمة جتارية اأوروبية 

الهولندية  ال�سركة  تاأ�س�ست  اجلودة.  عالية  اأخرى 

ال�سناعية  الأدوات  يف  وتتخ�س�س   1977 عام 

دولة يف  اإىل 60  بت�سديرها  تقوم  املحمولة، حيث 

ال�سيد  قال  ال�سدد  هذا  ويف  العامل.  اأنحاء  جميع 

ل�سركة  التنفيذي  املدير  غاندي،  تولرام  موكي�س 

كافالين واأولده: »ت�ستهر يوروبور بامتالكها وحدة 

عالية الكفاءة واجلودة لالأبحاث والتطوير، اإ�سافة 

اأداء  وحتقيق  للعمالء،  متميزة  خدمات  تقدمي  اإىل 

اإىل  املنتج  بقدرتنا على جلب هذا  �سعداء  اإننا  عاٍل. 

البحرين.« 
الدين املعاملة.. برنامج تربوي يجمع بني التعليم والتفكر لطالب الإعدادية 

والثانوية

الرتبوي  الديني  برناجمها  تنظيم  يف  الطيبة  الكلمة  جمعية  ا�ستمرت 

والذي  والثانوية،  العدادية  املرحلتني  لطالب  املعاملة«،  »الدين  الأ�سبوعي 

يهدف اإىل تعليمهم مبادئ الدين ال�سالمي احلنيف وتعزيز الأخالق احلميدة.

الأ�سابيع  خالل  نظمنا  الربنامج:  م�سرف  حممد،  اإبراهيم  حممد  وقال 

املا�سية درو�س دينية وور�س عمل حول التعامل مع كتاب اهلل وتعلم قواعد 

التجويد ودرا�سة ق�س�س ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم.

خلق  يف  التفكر  حول  برنامج  يف  اجلمعة  امل�ساركون  انخرط  واأ�ساف: 

اهلل »كتاب الوجود«، حيث نظمت اجلمعية لهم رحلة اإىل دوحة عراد، حيث 

اأجرينا حواراً مع امل�ساركني لتعزيز فري�سة التفكر يف خملوقات اهلل من النبات 

واحليوان والطري.

وتابع حممد اأن اجلمعية ارتاأت تنظيم هذا الربنامج، كل يوم اجلمعة من 

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً، وحتى �سالة اجلمعة، لتحقيق التكامل يف �سخ�سية 

هذه الفئة العمرية، والذي يهدف اإىل تطوير املهارات القيادية وروح املبادرة 

والعمل التطوعي لدى هذه الفئة العمرية من خالل ور�س عمل اأ�سبوعية.

»الكلمة الطيبة« تنظم برناجماً  دينيًا

رواد جمال�ض املحافظة الو�سطى

 يحتفلون بالنائب عي�سى القا�سي

يتقدمهم  الو�سطى  املحافظة  جمال�س  رواد  احتفل 

النا�سط في�سل العبا�سي والأ�ستاذ عبداهلل باقر من الرفاع 

اأملت  التي  ال�سحية  الوعكة  من  �سفائه  مبنا�سبة  ال�سرقي 

الورد ووزعت كمية من  باقة من  اأهدوه  به موؤخراً حيث 

الورود على جميع احل�سور باملجل�س واأخرياً قدموا ال�سكر 

على  العمل  يف  املتوا�سلة  جهوده  على  النائب  ل�سعادة 

مطالب املواطنني وخ�سو�ساً رواتب املتقاعدين واحلمدهلل 

على �سالمتك يا بوعماد.

مدر�سة ال�سهلة البتدائية 

تنظم م�سابقة الإلكرتونية

ال�سهلة  مدر�سة  اهتمام  �سمن 

برعاية  للبنني  الإعدادية  البتدائية 

نظمت  واملوهوبني  املتمييزين  الطالب 

يف  العلوم  ملادة  الكرتونية  م�سابقة 

ثقافة  ن�سر  بهدف  الإلكرتوين  ال�سف 

التعلم الإلكرتوين بح�سور املدير امل�ساعد 

ال�ستاذ عبداحل�سن جا�سم عنرت وحظيت 

الطالب  من  كبري  وتفاعل  باهتمام 

امل�ساركني.

م�سروع  للبنني  البتدائية  �سينا  ابن  مبدر�سة  التعلم  م�سادر  مركز  د�سن 

املكتبة املتنقلة �سمن خطة املدر�سة واخت�سا�سي مركز م�سادر التعلم لتطوير 

اخلدمات املقدمة للطلبة واملعلمني.

 وياأتي م�سروع املكتبة املتنقلة تلبية للطلب املتزايد على ا�ستعارة م�سادر 

املعرفة ل�سيما من قبل اأبنائنا الطلبة ومبا ي�ساهم يف تنمية  قدراتهم وخرباتهم 

القراءة والطالع والرتقاء بخرباتهم املعرفية يف جوانب متعددة.  يف جمال 

عي�سى  علي  الأ�ستاذ  قبل  من  ال�سباحي  الطابور  امل�سروع يف  تد�سني  مت  وقد 

بوفر�سن مدير املدر�سة الذي اأ�ساد مبا يقدمه اخت�سا�سي املركز ال�ستاذ حممد 

من خدمات  قدر  اأكرب  توفري  على  ت�ساعد  وافكار  م�ساريع  من  املولين  جا�سم 

املركز للطلبة واملعلمني.
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