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»التمويل الكويتي« يعلن فوز
أمينة عبداهلل محمد بـ 10 آالف دوالر

»الراشد« تفتتح أول فرع لمحل »نوز« الماليزي في البحرين

الكويتي  التمويل  بيت  أعلن   [
عبداهلل  أمينة  فوز  عن  البحرين   -
الكبرى  النقدية  بالجائزة  محمد 
لشهر  »لبشارة«  التوفير  لحساب 
والبالغة   2013 حزيران  يونيو/ 
أميركي.  دوالر  آالف   10 قيمتها 
وعبرت أمينة عن سعادتها الكبيرة 
»أشكر  قائلًة  الجائزة  بهذه  لفوزها 
البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت 
المبلغ  بهذا  الفوز  فرصة  لمنحي 
في  ادخاري  قرار  كان  لقد  الكبير. 
ومازلت  صائباً،  »لبشارة«  حساب 
أتطلع لفرصة الفوز بإحدى قسائم 

المقبلة«. السحوبات  في  سارات 
الــفــروع  شبكة  مــديــر  وقــام 
لبيت  المصرفية  للمجموعة 
البحرين، حسن   – الكويتي  التمويل 
الجائزة  شيك  بتسليم  بوعلي، 
والبالغة  يونيو  لشهر  الكبرى 
محمد  إلى  دوالر  آالف   10 قيمتها 
الفائزة  والدته  عن  نيابة  العلي 
مدير  بحضور  محمد  عبداهلل  أمينة 

المصرفية  للمجموعة  منطقة  فروع 
البحرين،   – الكويتي  التمويل  لبيت 

البلوشي. فهمي 
حسن  قــال  المناسبة  وبهذه 
بوعلي: »يسعدنا أن نتقدم بخالص 
محمد  عبداهلل  أمينة  إلى  تهانينا 

لحصولها على هذه الجائزة. يسرنا 
سلسلة  ضمن  الجائزة  هذه  تقديم 
من  الفريدة  الجوائز  من  متميزة 
متاحة  الفرصة  ومازالت  نوعها. 
النقدية  الجوائز  من  بالعديد  للفوز 
قسائم  أربع  إلى  باإلضافة  الكبيرة 

في  ســارات  مشروع  في  سكنية 
على  السحب  ترقبوا  المحرق.  ديار 
عيد  بمناسبة  القسائم  هذه  أولى 
أوفر  حظاً  أتمنى  المبارك  الفطر 
المقبلة  السحوبات  في  للجميع 

بإذن اهلل«.

مراقب الخدمات اللوجستية بـ »جيبك«
ينال شهادة الماجستير في اإلدارة العامة

مراقب  مؤخراً  حصل   [
اللوجستية  الــخــدمــات 
لصناعة  الخليج  بشركة 
)جيبك(،  البتروكيماويات 
على  خلفان،  عيسى  محمد 
في  الماجستير  شهادة 
من  العامة  اإلدارة  تخصص 

البريطانية. هال  جامعة 
بهذه  له  تصريح  وفي 
رئيس  أعــرب  المناسبة، 
عبدالرحمن  الــشــركــة، 
جواهري، عن بالغ سعادته 
هذه  على  خلفان  بحصول 
التي جاءت  العلمية  الدرجة 
واجتهاده  لجده  تتويجاً 
خالل  بذلها  التي  وجهوده 
والتي  الماضية  الفترة 

بحصوله  اهلل  بفضل  تكللت 
ووجه  الشهادة،  هذه  على 
المناسبة  بهذه  التهنئة  له 

السعيدة.
بالجهود  جواهري  ونوه 
التي  والمستمرة  المتميزة 
لتعليم  الشركة  تبذلها 
وذلك  موظفيها  وتدريب 
الحكيمة  للسياسات  تنفيذاً 
الطموحة  واالستراتيجيات 
إدارة  مجلس  يضعها  التي 
الشيخ  برئاسة  الشركة 
خليفة،  آل  علي  بن  عيسى 
حد  إلــى  أسهمت  والتي 
المهني  التميز  في  كبير 
به  يتفرد  الذي  واألكاديمي 

الشركة. منتسبو 

في  الشركة  رئيس  وأكد 
الشركة  إدارة  أن  تعليقه 
توفير  على  جاهدة  تعمل 
العالي  التعليم  فرص إكمال 
إلى  إضــافــة  لموظفيها 
المستمرة  التدريب  برامج 
تطوير  فــي  منها  رغبة 
وقدراتهم  معلوماتهم 
لتهيئتهم  سعياً  ومهاراتهم 
متطلبات  ــة  ــه ــواج ــم ل
مهاراتهم  وتنمية  وظائفهم 
لمواجهة  والذهنية  الفنية 
المستقبلية  االحتياجات 
خضم  في  وذلك  للشركة 
التي  الكبيرة  المنافسات 
تشهدها الشركة في أسواق 

البتروكيماويات.

] افتتحت مجموعة الراشد، وهي جزء 
بالتجزئة،  للبيع  الندمارك  مجموعة  من 

أول فرع لمحل »نوز« في مجمع السيف.
بحضور  االفتتاح  مراسم  أجريت  وقد 
البحرين،  مملكة  لدى  الماليزي  السفير 
داتو أحمد شاهيزان عبدالصمد، كما حضر 
لمجموعة  العام  المدير  االفتتاح  حفل 
العليا  واإلدارة  عطري  فيكاس  الراشد 
وكبار الشخصيات من السفارة الماليزية.

أحذية  على  ــوز«  »ن محل  ويحتوي 
في  مصنوعة  يدوية  وحقائب  نسائية 
ماليزيا. في كل موسم يتم تحديث أحذية 
النمط،  في  تتنوع  حيث  نوز،  وحقائب 
واأللوان  الفاخرة  المواد  األنيقة،  األشكال 
ما  كل  المحل  في  وستجد  المختلفة. 
تحتاجه من األحذية الرياضية إلى األحذية 

الرسمية التي تناسب ذوقك.

حسن بوعلي يسلم محمد العلي نيابة عن والدته الفائزة أمينة عبداهلل محمد

عبدالرحمن جواهري أثناء استقباله محمد عيسى خلفان

جون لمنتجاتهم طلبة »البوليتكنك« يروِّ
بأسلوب »المستثمرين األفراد«

»ثنك سمارت« يحصل على شهادة اآليزو في نظم إدارة الجودة

والتطوير  اإلرشاد  مركز  نظم   [
التقنية  البحرين  بكلية  الوظيفي 
مؤخًرا  البحرين(  )بوليتكنك 
الذي  الخريجين«  مهارات  »معرض 
استمر قرابة خمس ساعات، سنحت 
الفرصة خاللها لما يربو على ستين 
التخرج،  على  مقبلين  وطالبة  طالًبا 
لعرض  التخصصات،  مختلف  ومن 
تجاربهم وإنجازاتهم ومهاراتهم على 
العمل  أرباب  أمام  وذلك  المنصة، 
التوظيف،  ومديري  المحتملين، 
وممثلي مختلف القطاعات في مملكة 

البحرين.
من  المعرض  فكرة  واستوحيت 
 Angel - مفهوم )المستثمرين األفراد
جمع  على  يقوم  الذي   )Investors
اتبع  إذ  المستثمرين؛  مع  المبتكرين 
 - المصعد  )حديث  أسلوب  الطلبة 

والترويج  للتعريف   )Elevator Pitch
بصورة  ومهاراتهم  لمنتجاتهم 
فقط.  دقائق  ثالث  في  مختصرة 
وأعقب ذلك إجراء الشركات مقابالت 

فردية مع الطلبة. 
عميد  علق  السياق،  هذا  وفي 
بالبوليتكنك  األعمال  إدارة  كلية 
كورماك ماكماهون قائاًل: »ال تقتصر 

للطلبة  تدريسها  في  البوليتكنك 
فحسب،  الفنية  المهارات  تنمية  على 
مهارات  إلى  ذلك  تتخطى  وإنما 
الشخصية  المهارات  هذه  التوظيف. 
على  النجاح  لتحقيق  ضرورية  تعد 
تشمل  وهــي  المهني،  المستوى 
المشكالت..  وحل  االتصال  مهارات 

وغير ذلك من المهارات«.
ردود  على  المعرض  حصل  وقد 
جهات  ممثلي  من  إيجابية  فعل 
سواء،  حد  على  والطلبة  التوظيف 
عن  المشاركين  الطلبة  أحد  وأعرب 
»عندما  قائاًل:  للبوليتكنك  امتنانه 
أربع  قبل  ما  إلى  بذاكرتي  أعود 
الخجول  الشخص  ذلك  أجد  سنوات، 
تقديمي.  عرض  بأي  يقم  لم  الذي 
مهارات  جميع  فبحوزتي  اآلن،  أما 

التوظيف وهي في تطور مستمر«.

] أعلن معهد »ثنك سمارت« للتدريب والتطوير 
في   )2008  -  9001( اآليزو  شهادة  على  حصوله 
الدائم  سعيه  إطار  في  وذلك  الجودة،  إدارة  نظم 
واعتماده  يقدمها  التي  الخدمات  مستوى  لتطوير 
تعطى  إذ  ذلك.  لتحقيق  العالمية  المعايير  ألعلى 
أنظمة  وفق  تعمل  التي  للمؤسسات  الشهادة  هذه 
عن  الزبون  رضى  االعتبار  بعين  تضع  وآليات 

جودة الخدمات المقدمة له من قبل المؤسسة.
»آيزو«  للمعايير  الدولية  المنظمة  وتمنح 
شهاداتها بعد عملية تدقيق واسعة النطاق، وتحظى 
بسمعة دولية تحسب في رصيد الشركات الحائزة 

عليها. 
وبهذه المناسبة عبرت المدير العام لمعهد »ثنك 
سمارت«، نورين قادر، عن فخرها لحصول المعهد 
على هذه الشهادة وبينت أن »إدارة المعهد تعمل أوال 
وأخيرا لتحقيق أقصى درجات اإلفادة للمتدربين«. 

عند  اإلتقان  ومستوى  »المهارة  أن  وأضافت 
خريجي المعهد أكبر شهادة على جودة برامجه التي 
العلمية  المواد  التوافق مع آخر  يراعي في طرحها 

والوسائل التعليمية«.

متمثلة  العمل  وزارة  جهود  أن  إلى  وأشــارت 
للتدريب  األعلى  المجلس  رئيس  العمل  وزير  في 
قطاع  تطوير  في  الملموسة  المهني جميل حميدان 
قويا  دافعا  تشكل  البحرين،  مملكة  في  التدريب 
لالرتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها معهد »ثنك 

سمارت« وسائر قطاعات التدريب بالمملكة منوهة 
القطاع  بهذا  ملحوظا  اهتماما  أولى  الوزير  أن  إلى 
الموارد  في  االستثمار  أنواع  أهم  أحد  يعتبر  الذي 
في  المهنية  مستوى  رفع  أسباب  وأبرز  البشرية، 

مختلف القطاعات األخرى.

أحد الطلبة يقّدم تعريفًا لمشروعه

تمنح المنظمة الدولية للمعايير )آيزو( شهاداتها بعد عملية تدقيق واسعة النطاق

كلية طالل أبوغزالة تعلن بدء 
التسجيل للفصل الدراسي األول

الجامعية  أبوغزالة  طالل  كلية  أعلنت   [
الدراسي  للفصل  التسجيل  بدء  لألعمال 
الجدد  للطلبة   2014  -  2013 للعام   األول 
من  عشر  التاسع  حتى  سيستمر  والذي 
برنامج  في  المقبل  أيلول  سبتمبر/  شهر 
بكالوريوس إدارة األعمال - المعتمد من قبل 
في  العالي  التعليم  لمجلس  العامة  األمانة 
اإلدارة،  وهي  مجاالت  ثالثة  في   - البحرين 
المحاسبة الدولية والدراسات اللوجستية. 

بأعمال  القائم  صرح  اإلطــار،  هذا  وفي 
رئيس الكلية سالم األقطش، قائاًل: »يسرنا أن 
نعلن بدء التسجيل للطلبة الجدد لهذا العام 
في  البكالوريوس  برنامج  طرحنا  خالل  من 
الحيوية  المجاالت  من  تعتبر  مجاالت  ثالثة 
المهن  وتشمل  العمل،  سوق  في  والمطلوبة 
والمؤسسات  البنوك  بقطاع  المتعلقة 
العام  والقطاع  األعمال  وقطاع  التجارية 
وقطاع  الحكومية  والدوائر  والشركات 

الصناعات والخدمات والتعليم«. 
في  »نتميز  األقطش  ــاف  وأض

الدراسية  بمناهجنا  الكلية 
تالئم  ــي  ــت وال العالمية 

العمل  سوق  متطلبات 
من  أساتذة  ويقدمها 

الجامعات  خريجي 
العالمية العريقة في 
جاذب  جامعي  حرم 
ومــجــهــز بــأحــدث 
والوسائل  التقنيات 

الــتــعــلــيــمــيــة 
مع  الــعــصــريــة 
على  اعتمادنا 

مع  التعليم  في  كأساس  االنجليزية  اللغة 
والعملية  النظرية  المهارات  على  التركيز 

التي تحفز اإلبداع والريادة«.
الدراسية  الخطة  »تحتوي  وأردف   
الكلية  تطرحها  التي  للتخصصات 
موزعة  معتمدة  ساعة   )123(
عــلــى أربـــع ســنــوات 
حيث  ـــة،  ـــي دراس
الخطة  تــشــمــل 
تدريباً  الدراسية 
عملّياً  ميدانّياً 
الجامعة  ــارج  خ
على  التركيز  مع 
الفنية  المهارات 
منهجية  لال ا و
اإلبــداع  لحفز 

والريادة«.

سالم األقطش

الحرم الجامعي لكلية طالل أبوغزالة 


