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حقق معر�س فيجينز اخلام�س التابع جلمعية AWA جناحا �ضخما وهو 

معر�س متخ�ض�س بالفنون الت�ضكيلية والت�ضوير الفوتوغرايف, فقد عقد يف مركز 

جمعية  اع�ضاء  من  فنانة   22 فيه  و�ضارك  الثقافة  وزارة  رعاية  حتت  الفنون 

AWA.  ولقد �ضرحت ايرينا امل�ضوؤولة عن املعر�س عن فخرها لنجاح املعر�س 
واحل�ضور امللفت واأن املعر�س قد ح�ضد 2000 دينار بحريني من اجمايل بيع 

اللوحات وال�ضور, وانه �ضوف يخ�ض�س لدعم اجلمعيات البحرينية.

22 فنانة من جمعية »AWA« ي�شاركن مبعر�ض »فيجينز«

اإجناز جديد يف جمال ال�شالمة يف بابكو

واملقاولون  بابكو  موظفو  حقق 

ال�ضالمة  جمال  يف  رائعا  اإجنازا 

دون  عمل  �ضاعة  مليون  با�ضتكمال 

وقوع ا�ضابة م�ضيعة للوقت. 

خطوة  مبثابة  الإجناز  هذا  يعد 

من  خاٍل  �ضجل  حتقيق  نحو  رائدة 

احلوادث والإ�ضابات يف مكان العمل. 

بالإمكان  يكن  مل  الإجناز  هذا  اإن 

ثقافة  اتباع  خالل  من  اإل  حتقيقه 

الت�ضغيلي  التميز  جمال  يف  ال�ضالمة 

العمل  اإجناز  مفهوم  على  القائم 

يف  ال�ضحيحة  بالطريقة  ال�ضحيح 

داخلي  تعميم  ويف  الأوقات.  جميع 

ابراهيم  املهند�س  اأكد  املنا�ضبة,  بهده 

التنفيذي  الرئي�س  نائب  طالب 

جلنة  رئي�س  والت�ضويق  للتكرير 

�ضركة  يف  وال�ضالمة  وال�ضحة  البيئة 

باحلذر  التحلي  �ضرورة  على  بابكو 

واأ�ضاف  العمل.  اأداء  خالل  واليقظة 

كل  برجوع  ملتزمون  »اأننا  قائال: 

اإىل  �ضاملني  واملقاولني  بابكو  موظفي 

كل  نهاية  يف  واأحبائهم  عوائلهم 

توجد  ل  اأنه  على  واكد  عمل«.  يوم 

يف  �ضهلة   طرق  اأو  خمت�ضرة  طرق 

امل�ضتمرة  اجلهود  واإن  العمل,  اإجناز 

الأمثل.  احلل  هما  املتوا�ضل  والرتكيز 

وتقييم  اجليد  التخطيط  ان  كما 

املخاطر واتباع اإجراءات العمل الآمنة 

مثل  املوجودة  الأدوات  با�ضتخدام 

ال�ضلوك  على  املبني  الأداء  برنامج 

مفاتيح  و4  بابكو  وا�ضول  )بو�ضت( 

واحد  كفريق  معا  والعمل  ال�ضالمة 

ال�ضالمة  حتقيق  يف  كثريا  �ضي�ضاهم 

يف �ضركتنا”. واختتم ت�ضريحه قائال: 

الإجناز  نحو  ال�ضعي  نوا�ضل  »نحن 

التايل الذي يكمن يف حتقيق 3 ماليني 

�ضاعة من دون اإ�ضابة م�ضيعة للوقت 

والذي من املقرر حتقيقه يف الأ�ضبوع 

الأول من اأغ�ضط�س 2013. واأنا على 

هذا  حتقيق  على  قادرون  باأننا  يقني 

على  احلفاظ  اأجل  من  �ضويا  الإجناز 

بيئة العمل وجعلها اآمنة طول الوقت 

باإذن اهلل«. 

اأقام ق�ضم التعليم اللكرتوين مبدر�ضة باربار البتدائية للبنني ور�ضة عمل 

تدريبية ملعلمي املدر�ضة حول »مبادئ ا�ضتخدام ال�ضبورة الذكية وقالب الدر�س 

اللكرتوين« قدمها اخت�ضا�ضي تكنولوجيا التعليم باملدر�ضة ال�ضتاذ ال�ضيد نزار 

القالف وقد تفاعل املدر�ضون فيها . 

»التعليم الإلكرتوين« ور�شة عمل مبدر�شة باربار

�شركة »ميد بوينت« تكرم الرئي�ض التنفيذي ملجموعة بنك البحرين للتنمية

خليفة,  اآل  خليفة  بنت  نورة  ال�ضيخة   قامت 

رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة »ميد بوينت« املتخ�ض�ضة 

الرئي�س  بتكرمي  الفعاليات,  واإدارة  تنظيم  جمال  يف 

التنفيذي ملجموعة بنك البحرين للتنمية  ن�ضال �ضالح 

العوجان,  وذلك تقديراً لدور جمموعة بنك البحرين 

للتنمية يف دعم الفعاليات املتخ�ض�ضة يف جمال ريادة 

الأعمال واملوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة, وم�ضاركة 

املجموعة يف عدد من الفعاليات والربامج التي نظمت 

يف هذا املجال. 

مبقر  ثنائي  اجتماٍع  خالل   - الطرفان  بحث  كما 

�ضبل   - الدبلوما�ضية  باملنطقة  للتنمية  البحرين  بنك 

التعاون والتن�ضيق فيما يخ�س املعار�س واملوؤمترات 

الأعمال,  بوينت« يف جمال  »ميد  �ضركة  تنظمها  التي 

الإعالمية والت�ضالية  وكذلك ال�ضتفادة من اخلدمات 

التي تقدمها ال�ضركة. 

ويف تعليقه على هذا التعاون, قال ن�ضال �ضالح 

العوجان : »تعترب �ضركة “ميد بوينت” اإحدى ال�ضركات 

الوطنية املتميزة يف ال�ضوق البحرينية, حيث اأنها تقدم 

خدماٍت متخ�ض�ضة يف جمال تنظيم واإدارة الفعاليات 

الدعاية  خدمات  اإىل  بالإ�ضافة  هذا  اأنواعها,  مبختلف 

البحرينية,  للموؤ�ض�ضات  العامة  والعالقات  والإعالن 

البحرين  بنك  جمموعة  يف  نتطلع  فنحن  هنا  ومن 

للتنمية لتو�ضعة نطاق التعاون مع ال�ضركة مبا يخدم 

ر�ضالة املجموعة يف الو�ضول اإىل اأكرب عدٍد ممكن من 

ال�ضباب ورواد الأعمال وتقدمي اخلدمات املالية وغري 

ال�ضغرية واملتو�ضطة ل �ضيما من  املالية للموؤ�ض�ضات 

خالل املعار�س واملنتديات املتخ�ض�ضة التي باتت اأحد 

الو�ضائل الرئي�ضة يف التوا�ضل مع العمالء وال�ضتفادة 

من جتارب الآخرين«.

اآل  بنت خليفة  نورة  ال�ضيخة  اأعربت  من جانبها 

البحرين  بنك  جمموعة  بتعاون  �ضعادتها  عن  خليفة 

للتنمية مع �ضركة »ميد بوينت« ودعمها املتوا�ضل لها, 

ب�ضكٍل  والتعاون  ال�ضراكة  اإىل  الطرفان  ي�ضعى  حيث 

وتطوير  اأخرى  ومبادراٍت  برامج  تعزيز  عرب  اأكرب 

الأعمال  قطاع  اجلانبني خلدمة  بني  القائمة  العالقات 

يف اململكة.

طلبة ثانوية البحرين املهنية ي�شجلون يف البوليتكنك اإلكرتونيًا 

زار طلبة مدر�ضة البحرين املهنية 

الثانوية للبنني موؤخًرا كلية البحرين 

وذلك  البحرين(,  )بوليتكنك  التقنية 

بغر�س التعرف على احلياة اجلامعية 

فيها والربامج الأكادميية التي تقدمها 

�ضوق  لحتياجات  مواكبتها  ومدى 

ا�ضتقبالهم  يف  كان  اإذ  املحلي,  العمل 

التعليمية بالبوليتكنك  ال�ضوؤون  مدير 

الطلبة  ا�ضطحب  الذي  �ضلمان,  علي 

يف جولة تعريفية بالبوليتكنك �ضملت 

الأق�ضام املختلفة فيها.

الزيارة  هذه  تزامنت  اأن  و�ضادف 

مع فتح البوليتكنك باب تقدمي طلبات 

املقبل  الأكادميي  بالعام  اللتحاق 

ي�ضتمر  والذي  2014م   –  2013

اأتيحت  اإذ  2013م,  يوليو   4 حتى 

الفر�ضة لطلبة ثانوية البحرين املهنية 

بالبوليتكنك  التحاقهم  طلبات  لتقدمي 

اإلكرتونًيا, بعد اأن ا�ضتمعوا اإىل �ضرح 

مف�ضل لطريقة تقدمي طلبات اللتحاق 

و�ضروط الت�ضجيل والقبول والربامج 

الأكادميية املطروحة للعام الأكادميي 

اجلديد. ومن جهته, قام القائم باأعمال 

الرئي�س التنفيذي لبوليتكنك البحرين 

الع�ضريي,  اإبراهيم  حممد  الدكتور 

اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  ترافقه 

اجلامع,  �ضناء  والت�ضال  الت�ضويق 

بزيارة لإدارة القبول والت�ضجيل التقيا 

خاللها طلبة مدر�ضة البحرين املهنية 

الدكتور  رحب  اإذ  للبنني,  الثانوية 

التوفيق  لهم  متمنًيا  بهم  الع�ضريي 

متنكهم  التي  الثانوية  درا�ضتهم  يف 

يف  اجلامعية  درا�ضتهم  موا�ضلة  من 

التخ�ض�س الذي يرغبون فيه, م�ضدًدا 

عليهم �ضرورة تقدمي طلبات اللتحاق 

يف عدة جامعات, حيث اإن لكل جامعة 

وكذلك  للقبول,  ومتطلبات  �ضروًطا 

بوليتكنك البحرين, وهذا ما �ضي�ضمن 

لهم موا�ضلة درا�ضتهم اجلامعية دون 

تعطل.

جمموعة براغما تعلن عن تو�شيع حقوق امتياز كافايل كافيه 
من  العديد  ت�ضم  التي  الرائدة,   Group براغما  جمموعة  اأعلنت 

العالمات التجارية وال�ضركات العاملية الراقية, عن تو�ضيع حقوق امتياز 

فرعها  افتتاح  اأعقاب  املنطقة, وذلك يف  عرب  �ضوقاً  كافيه يف 20  كافايل 

القادمني,  العامني  وخالل  الكويت.  يف  الثاين  وفرعها  بريوت  يف  الأول 

تعتزم جمموعة براغما افتتاح فروع كافايل كافيه يف ال�ضرق الأو�ضط يف 

كل من دولة الإمارات العربية املتحدة وال�ضعودية وقطر وتركيا وم�ضر 

�ضنغهاي  مثل  الآ�ضيوية  املدن  للتواجد يف  اأي�ضاً  تخطط  كما  والبحرين. 

وت�ضنغدو  وماكاو  وتايبيه  وهانغت�ضو  و�ضوت�ضو  وناجنينغ  وبكني 

وطوكيو و�ضيئول وبانكوك و�ضنغافورة.

وبهذه املنا�ضبة, قال جو تابت, موؤ�ض�س ورئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 

امتياز  حقوق  منح  عملية  اإطالق  يف  الرواد  نكون  باأن  “نفتخر  براغما: 

مع  عالقاتنا  وتعزيز  واآ�ضيا,  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  كافيه  كافايل 

جمموعة روبرتو كافايل من خالل هذه الروؤية الطموحة يف خطة التو�ضع. 

ونحن ل�ضنا ب�ضدد تو�ضيع نطاق اأعمالنا يف تلك املناطق فح�ضب, ولكننا 

املناطق  من  املزيد  اإىل  كافايل  اإي�ضال جتربة منط حياة  اإىل  اأي�ضاً  نهدف 

كافيه,  كافايل  تتواجد  اأينما  اأنه  من  ثقتنا  نوؤكد على  واإننا  العامل.  حول 

فاإنها �ضتكون دائماً مبثابة جت�ضيد لأ�ضلوب روبرتو كافايل وجاذبيت.

م. اإبراهيم طالب


