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»األشغال« تنظم ورشة عمل التحويالت 
المرورية لمهندسي وفنيي قطاع المقاوالت

األشــغــال  وزارة  نظمت   [
»التحويالت  بعنوان  عمل  ورشة 
قطاع  وفنيي  لمهندسي  المرورية 
الموفنبيك  بفندق  المقاوالت«، 
مهندساً   40 بحضور  بالمحرق 
مختلف  ــن  م هــنــدســة  ــنــي  وف
الشركات العاملة في قطاع الطرق.
ضمن  الــورشــة  هــذه  وتأتي 
والبرامج  ـــورش  ال سلسلة  
الوزارة  تقدمها  التي  التدريبية 
البشرية  الموارد  بإدارة  متمثلة 
الخاص  القطاع  مع  بالتعاون 
المرورية  السالمة  مستوى  لرفع 
إلى  إضافة  العمل،  مواقع  في 
هذه  في  العاملين  مستوى  رفع 

المواقع.
المساعد  الــوكــيــل  ــدمــت  وق
هدى  األشغال  ــوزارة  ب للطرق 
فيها  رحبت  كلمة  فخرو  عبداهلل  
وزارة  »إن  وقالت:  بالحضور، 
لمواكبة  جاهدة  تعمل  األشغال 
المجال  في  المستقبلية  التحديات 
ذلك  سبيل  في  وهي  الهندسي 

التدريبية  الــدورات  بعمل  تقوم 
الخبرات  واستقاء  العمل  وورش 
على  والعمل  المعرفي  والتبادل 
تدعم  ومحفزة  جاذبة  بيئة  توفير 
في  للمهندسين  واإلبداع  التميز 
التحتية  البنية  تطوير  مجاالت 
العمل  وتجويد  الريادة  لتحقيق 
بالبنية  النهوض  في  والمساهمة 
تهدف  حيث  البلد  لهذا  التحتية 

هذه الورشة إلى تقريب المسافات 
الخبرات  وتبادل  النظر  ووجهات 
لتالقي  الجمع وهي فرصة  في هذا 
الهندسي  العمل  وتجويد  األفكار 
وحضوركم اليوم في هذه الورشة 
ورغبتكم  اهتمامكم  يعكس 
ونحن  الهندسي  بالعمل  بالنهوض 
من  شركائنا  بوجود  جداً  فخورون 
دليل  أكبر  وهو  الخاص  القطاع 

والمجتمعية  المهنية  الشراكة  على 
تجمعنا«. التي 

قدمت  الــورشــة،  نهاية  وفــي 
هدى  للطرق  المساعد  الوكيل 
عبداهلل فخرو ومدير إدارة الموارد 
محمود  األشغال  بوزارة  البشرية 
إتمام  شهادات  عبدالرحيم  أحمد 
هذه  في  للمشاركين  العمل  ورشة 

الورشة.

طالبان من »البوليتكنك« يفوزان بمنحة للمشاركة في »أسواق لندن المالية«
تخصص  من  طالبان  ــال  ن  [
والمصرفية  المالية  الــدراســات 
)بوليتكنك  التقنية  البحرين  بكلية 
في  للمشاركة  منحة  البحرين( 
»أسواق  المتميز  الصيفي  البرنامج 
كلية  تنظمه  الذي  المالية«  لندن 
رويال دوكس إلدارة األعمال التابعة 
تكفلت  إذ  لندن،  شــرق  لجامعة 
الطالبين،  أحد  بمنحة  البوليتكنك 
دوكس  رويال  كلية  تكفلت  بينما 

بمنحة اآلخر.
من  ثمانية  للمنحة  تقدم  وقد 
المالية  الدراسات  برنامج  طلبة 
والمصرفية، وشملت عملية االختيار 
وإجراء  الطلب  استمارات  مراجعة 
األكاديمي  للتقدم  متأنٍّ  استعراض 

المقابالت  إجراء  وكذلك  للمرشحين 
معهم بواسطة لجنة يترأسها رئيس 
بالبوليتكنك  األعمال  إدارة  قسم 
برنامج  ومدير  رينولدز،  أليسون 
إيما  والمصرفية  المالية  الدراسات 

سالري.
رئيس  أشارت  السياق،  هذا  وفي 
إلى  بالبوليتكنك  األعمال  إدارة  قسم 
مدى صعوبة اختيار مرشحين اثنين 
المرشحين، ذلك  فقط من بين جميع 
في  الكفاءة  رأت  االختيار  لجنة  ألن 
جميع المتقدمين، إال أنه وفي األخير 
عادل  عيسى  الطالب  اختيار  تم 
الصميم والطالبة يارا طالل المطوع 
لندن  إلى  للتوجه  ممثلين  كأفضل 

والمشاركة في البرنامج.

 * 17 أغسطس: ضمن فعاليات ملتقى 
تنظم   ،2013 للعام  والتدريب  التعليم 
والتدريب،  التعليم  لدعم  األهلية  الجمعية 
ندوة بعنوان: »الفجوة بين منطلقات سوق 
فيها  يتحدث  التعليم«،  ومخرجات  العمل 
د.محمد دتو، وذلك في الساعة 7:30 مساًء 
في قاعة إبراهيم خليل كانو بنادي العروبة 

بالجفير.
غرفة  تنظم  أغسطس:   19  -  18  *
مع  بالتعاون  البحرين  وصناعة  تجارة 
محاضرة  دبي،  وصناعة  تجارة  غرفة 
تعريفية عن »النظام الجديد لدفاتر اإلدخال 
من  فيها  سيحاضر  للبضائع«،  المؤقت 
جانب غرفة تجارة وصناعة دبي كل من: 
والتوثيق  العضوية  خدمات  إدارة  مدير 
عمر عبدالعزيز خان، ومدير إدارة عالقات 
الساعة  من  وذلك  المازم،  مهدي  األعضاء 
التاسعة صباحًا، في قاعة األعمال بالطابق 

الثالث ببيت التجار بالمنامة.
التعليم  إدارة  تنفذ  أغسطس:   19  *
دورة  والتعليم  التربية  بوزارة  المستمر 
الرقمي«،  التصوير  »أس��اس��ي��ات  ف��ي 
المحترفين  لمركز  التنفيذي  المدير  يقدمها 
ممثلي  أحد  وهو  علي،  حسين  للتصوير  
 19 من  وذلك  للتصوير،  العربي  االتحاد 
وتعقد   2013 سبتمبر   18 حتى  أغسطس 
أسبوع،  كل  من  واألربعاء  اإلثنين  أيام 
 7  -  5( الساعة  من  المحاضرات  وتبدأ 
1 بإدارة  مساًء( في معمل الحاسوب رقم 
السعودي  المعهد  في  المستمر  التعليم 

البحريني للمكفوفين بمدينة عيسى.
وزير  رعاية  تحت  أغسطس:   27  *
الصناعة والتجارة حسن فخرو، ينظم كٌل 
»المنظمون  و  التدريب،  لحلول  بريدج  من: 
وبدعم  المؤتمرات«  لتنظيم  لالستشارات 
بعنوان:  اقتصاديًا  منتدًى  »تمكين«،  من 
 Export of  - المصّنعين  »ص���ادرات 
Manufacturers« وذلك في فندق الموفنبيك 

بالمحرق.
اكتشاف  »مسابقة  ُتعقد  سبتمبر:   7  *

البحرين  شركة  مبنى  قاعة  في  المواهب« 
السيف،  بضاحية  الكائنة   )BNH( القابضة 
السابعة  حتى  عصراً  الرابعة  من  وذلك 
تمكين  من  حكام  سيجتمع  حيث  مساًء، 
»فينمارك  و  للمنافسة(  الرئيسي  )الراعي 
المبتكرة  )الشركة  كوميونيكشنز« 
المواهب  الختيار  للمنافسة(  والمنظمة 
الخمس  الليالي  في  عروضها  ستقدم  التي 

لمنافسة تمكين لقطاع األعمال.
البحرينية  الشركة  تنظم  * 16 سبتمبر: 
والمؤتمرات  الفعاليات  تنظيم  في  الرائدة 
البحرين  معهد  مع  بالتعاون  )تكاتف(، 
من  وبدعم  والمالية  المصرفية  للدراسات 
خاللها  يقدم  مفتوحة«،  »ندوة  »تمكين«، 
عصارة  كالرك  دان  العالمي  المتحدث 
تجربته األكاديمية، وذلك في فندق الخليج.

* 25 - 26 سبتمبر: تحت رعاية وزير 
الفخري  الرئيس  الدفاع  لشئون  الدولة 
الطبيب  الفريق  للجودة  البحرين  لجمعية 
تقيم  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ 
»التميز  بعنوان:   )6 )ملتقى سغما  الجمعية 
في العمل واألداء«، وذلك في فندق الكراون 

بالزا.
* 29 سبتمبر: تحت رعاية وزير الدولة 
لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، 
)أسس  منتداها  أورجين  مجموعة  ُتنظم 
القائد المتميز(، يقدم خالله المفكر العالمي 
البروفيسور ديف أورلتش، محاضرة عن 
البحرين  مركز  في  وذلك  التغيير«،  »إدارة 

للمؤتمرات بفندق كراون بالزا.
تحت  أكتوبر:   2  - سبتمبر   29  *
السمو  صاحب  ال��وزراء  رئيس  رعاية 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
مؤتمر  البحرين  مملكة  تستضيف  خليفة، 
لهندسة  الثاني  األوسط  الشرق  ومعرض 
عنوان:  تحت   ،»2013 »ميبيك  العمليات 
المستقبل من خالل  تحديات  على  »التغلب 
التميز الهندسي«، وذلك في مركز البحرين 

الدولي للمعارض والمؤتمرات.


