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ضمن فعاليات برامج النشاط الصيفي...

»البتروكيماويات« تنظم برامج للرسم وفنون الطبخ واألشغال اليدوية ألبناء موظفيها
] في إطار حرص إدارة شركة الخليج لصناعة 
النشاط  برنامج  متابعة  على  البتروكيماويات 
الصيفي الذي أقامه نادي الشركة بصورة سنوية، 
نظمت الشركة يوماً ترفيهياً شمل عدداً من األنشطة 
والبرامج منها تعلم فنون الطبخ، والرسم، والحرف 

اليدوية، والرسم على السيراميك.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الشركة عبدالرحمن 

الحرص  كل  حريصة  الشركة  إدارة  أن  جواهري 
إلنجاح  الممكنة  التسهيالت  جميع  توفير  على 
إلى  يسعى  والذي  الهادف  الصيفي  البرنامج 
تعزيز روح العائلة الواحدة ومنح أبناء الموظفين 
الفرصة لقضاء إجازتهم الصيفية في بيئة مريحة 
البرامج  من  متنوعة  تشكيلة  فيها  تتوافر  وآمنة 
تتميز  التي  الممتعة  والرياضية  الترويحية 

بالتشويق.
المضنية  بالجهود  الشركة  رئيس  نوه  كما 
لجنة  وأعضاء  رئيس  يبذلها  التي  والحثيثة 
األنشطة االجتماعية والقائمون على هذا البرنامج 
عام  كل  وتجديدها  فقراته  مراجعة  تتم  الذي 
باعتباره أحد أهم البرامج الرياضية واالجتماعية 

التي تقيمها الشركة ألبناء العاملين.

»الحوادث المنزلية والوقاية منها« محاضرة بـ »مدينة حمد االجتماعي«
] نظم مركز مدينة حمد االجتماعي محاضرة 
بعنوان »الحوادث المنزلية« حضرتها 45 سيدة 
إلى  التطرق  خاللها  تم  المنطقة،  سيدات  من 
تعرض  أسباب  المنزلية،  بالحوادث  التعريف 
األدوات  حوادث  المنزلية،  للحوادث  األطفال 
الحوادث  من  الوقاية  الحريق،  أنواع  الحادة، 

المنزلية. 
وأكدت المحاضرة أن األطفال في سن صغيرة 
الحوادث،  من  أنفسهم  حماية  على  قادرين  غير 
علينا  فيجب  البريء،  الخاص  عالمهم  لهم  فهم 
مساعدتهم لجعل عالمهم البريء أكثر أمناً وأماناً 
وسالمة للطفل وحوادث األطفال من األمور التي ال 
تنتهي عند حد أو عمر معين، إلى أن يستقل الطفل 
األولى  المراحل  في  األطفال  إن  حيث  أهله  عن 
نموهم  خالل  حولهم  ما  استكشاف  يحاولون 
وفضول الطفل ال حدود له مع عدم إدراك للخطر. 
فأي إهمال بسيط من قبل األب أو األم يؤدى إلى 

إصابة أطفالهم إصابة بليغة أو إعاقة دائمة.
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في إطار تعزيز البيئة البحثية بمملكة البحرين

»األهلية« تنظم مؤتمرًا علميًا لطلبة الدكتوراه بالتعاون مع جامعة برونيل
البروفيسور  أوضح  وقد 
في  الحواج  يوسف  عبداهلل 
للمؤتمر  االفتتاحية  كلمته 
تسعى  األهلية  الجامعة  بأن 
بيئة  تعزيز  إلــى  جاهدة 
أروقتها  في  العلمي  البحث 
ومملكة  خـــاص  بشكل 

البحرين بشكل عام، بما يمكن 
والبحثي  العلمي  النشاط 
إيجاباً  ينعكس  أن  مــن 
البحريني،  المجتمع  على 
لما  ومعالجات  حلوالً  ليقدم 
يواجهه المجتمع من تحديات 
المستويات  وطموحات على 

التكنولوجية  أو  االقتصادية 
أو حتى االجتماعية.

كلمته  في  الحواج  ونوه 
الراقية  العلمية  بالدراسات 
الدفعة  أنجزها خريجو  التي 
برنامج  طلبة  من  ــى  األول
مع  المشترك  الدكتوراه 

البريطانية،  برونيل  جامعة 
انعكاس  في  ثقته  عن  معبراً 
علمي  إنجاز  من  حققوه  ما 
على أدائهم العلمي وحياتهم 

المهنية بشكل عام.
وتحدث البروفيسور زاهر 
برونيل  جامعة  من  إيراني 
كمتحدث  البريطانية، 
المؤتمر،  ــي  ف رئيسي 
القضايا  عن  باستفاضة 
بالباحثين  يفترض  التي 
طريق  فــي  بها  االعتناء 
الدكتوراه،  دراسات  إنجاز 
العلمية  ومتطلباتها 
نشر  وطريق  والمهنية، 
وإثرائها  العلمية،  أبحاثهم 
من خالل ذلك، فيما أسهب في 
شرح خطوات إنجاز االبحاث 
والملتزمة  الرصينة  العلمية 
وذكر  العالمية  بالمعايير 

حول  لمحة  مع  اشتراطاتها، 
في  المعرفية  المستجدات 

هذا المضمار. 
جلسات  تضمنت  ــد  وق
ثرية،  مناقشات  المؤتمر 

مشرفي  إعــجــاب  أثـــارت 
من  الــدكــتــوراه  برنامج 
والباحثين  الجامعتين  كلتا 
لهم  ــاح  أت حيث  أنفسهم، 
توليد  فرصة  المؤتمر 

من  عدد  ومناقشة  األفكار 
بشكل  األبحاث  مواضيع 
وشهدت  دقيق.  احترافي 
بالجامعة  الرئيسية  القاعة 
بحثاً   17 مناقشة  األهلية  

عناوينها  في  اختلفت  علمياً 
العلمية،  وموضوعاتها 
لنيل  المرشحون  قدمها 
جامعة  من  الدكتوراه  درجة 

برونيل البريطانية.

يوسف أمين يحاضر لموظفي »البوليتكنك« 
عن »مفهوم إدارة المعرفة«

التقنية  البحرين  كلية  استضافت   [
)بوليتكنك البحرين( مؤخراً المهندس يوسف 
إلى  تحدث  الذي  األشغال،  وزارة  من  أمين 
مفهوم  عن  والموظفين  الطلبة  من  مجموعة 
إدارة المعرفة وأهميته باعتباره أحد أهداف 
استراتيجية األعمال للتعلم والنمو بالوزارة. 
سعي  إطار  في  المحاضرة  هذه  وتأتي 
البوليتكنك إلى تعزيز التعاون مع الوزارات 
األخرى،  والشركات  والمؤسسات  الحكومية 
من أجل تبادل المعارف والخبرات مع طالب 
األكاديمي،  وكادرها  البحرين  بوليتكنك 
على  التطورات  آخر  بشأن  وعيهم  وتنمية 
ما  الصناعي،  القطاع  في  الممارسات  صعيد 
التي  الدراسية  البرامج  تحسين  إلى  يؤدي 
البوليتكنك، وضمان مواكبتها لسوق  تقدمها 

العمل.
أمين  يوسف  المهندس  سلط  ــد  وق
تسهيل  في  المعرفة  إدارة  دور  على  الضوء 
المعرفة  أصول  على  المناسب  االستحواذ 
بيانات  قاعدة  بواسطة  ومشاطرتها  ونقلها 

متقدمة التخاذ قرارات دقيقة وسريعة، األمر 
في  والمال  الوقت  توفير  في  يسهم  الذي 
الوزارة،  تقدمها  التي  والخدمات  المشاريع 
النظام  هذا  تطبيق  يتم  حينما  أنه  موضحاً 
فإنه سيحسن من اإلنتاجية وجودة الخدمات 
خالل  من  والمواطنين  للعمالء  المستدامة 
التعلم المعزز والنمو وابتكار القوى العاملة 

في الوزارة.
إلى ذلك، تطرق المهندس يوسف أمين إلى 
تكون  أن  إما  التي  المعرفة  أصول  عناصر 
متراكمة  أو  )صريحة(  وبوضوح  مكتوبة 
المعرفية  الخبرة  ذوي  العاملين  رؤوس  في 
في  يكمن  التحدي  أن  إلى  مشيراً  )ضمنية(، 
والضمنية  الصريحة  المعرفة  وحفظ  جمع 
حاسوبية،  بيانات  قواعد  في  ذكي  بشكل 
مديري  بين  وتبادلها  إليها  الوصول  ليسهل 
المشاريع وموظفي الخدمة، الذين يحتاجون 
سريعة  قرارات  التخاذ  المعرفة  هذه  إلى 
مزايا  المهندس  تناول  وأخيراً  ودقيقة. 

مشاطرة المعلومات في وزارة األشغال.

جنان مكي حيدر تتلقى التهاني بتفوقها
حصلت   [
جنان  الطالبة 
عباس  مكي 
على  ح��ي��در 
ممتاز  تقدير 
نجاحها  بعد 
ف���ي ال��ص��ف 
الثالث إعدادي 
 95 ب��ن��س��ب��ة 
ف���ي ال��م��ئ��ة 
مدرسة  م��ن 
ال��ق��رى  أم 
االب��ت��دائ��ي��ة 
اإلع���دادي���ة 
كما  للبنات. 
على  حصلت 
تفوق  شهادة 
من  وت��ق��دي��ر 

الهيئة اإلدارية والتعليمية بالمدرسة. وتلقت جنان التهاني والتبريكات من 
األهل والصديقات وخصوصًا الوالدين... ألف مبارك 

لجنان وعقبال شهادة الدكتوراه.


