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رحالة عاملي يزور »�أ�شري« وي�شيد برعايتها لعمالها

العامل على دراجة  اإطار رحلته حول  يف 

دبناث  �سومن  العاملي  الرحالة  قام  هوائية 

التابع  اجلديد  العمال  �سكن  بزيارة  موؤخًرا، 

ال�سفن  واإ�سالح  لبناء  العربية  لل�سركة 

�سمن  البحرين،  يف  تواجده  خالل  »اأ�سري« 

اإطار رحلته حول العامل على الدراجة و التي 

املناعة  نق�ص  مر�ص  حول  للتوعية  تهدف 

املكت�سب و للتعريف بالثقافة الهندية. وكان 

الرحالة قد تلقى دعوة لزيارة ال�سكن، من قبل 

اأحد العاملني يف ق�سم ال�سلب والغاليات يف 

ال�سركة.

حول  كلمة  دبناث  األقى  زيارته،  وخالل 

بالرعاية  اأ�ساد  كما  منها  والهدف  رحلته 

»اأ�سري«  تقدمها  التي  العديدة  واخلدمات 

يف  العاملون  يجد  اأن  يف  �سروره  عن  وعرب 

اال�ستقرار  من  عاٍل  بقدٍر  يتمتعون  ال�سركة 

النف�سي واملعنويات املرتفعة. 

الذي ح�سره 30عامال  اللقاء،  اأعقب هذه 

غادر  الع�ساء،  وجبة  تناول  ال�سركة،  من 

بعدها الرحالة �سكن العمال على منت دراجته.

وفد من مبادرة قطر للرعاية �ل�شحية يزور �لكلية �مللكية للجر�حني 

القيادة  اطلقتها  التي  املبادرة  اطار  يف 

ا�سافية  خيارات  الن�ساء  موؤخراً  القطرية 

القطرية  العاملة  القوى  وتاأهيل  لتثقيف 

وفد  قام  ال�سحية،  الرعاية  قطاع  يف 

ال�سحية  الرعاية  قياديي  من  م�سرتك 

واع�ساء جامعة قطر بزيارة للكلية امللكية 

البحرين  جامعة   - ايرلندا  يف  للجراحني 

الطبية يوم الثالثاء 3 �سبتمرب 2013. 

الدكتور  من  كل  الوفد  ت�سمن  حيث 

خالد العلي، م�ساعد نائب رئي�ص اجلامعة 

بجامعة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ل�سئون 

وعميد  احمدنا،  حممد  والدكتور  قطر، 

يف  العليا  والدرا�سات  لالأبحاث  م�سارك 

كلية االآداب والعلوم بجامعة قطر، وحممد 

الطالب  تطوير  و  مركز  مدير  الكواري، 

والدكتورة  خليفة،  بن  حمد  بجامعة 

م�ساريع  ا�ست�سارية  مويك،  كري�ست�سان 

مبركز قطر للريادة.

وز�رة �لتنمية ت�شدر دليالً عمليا ً  للربنامج �لتدريبي

ا�سدر ق�سم االر�ساد اال�سري يف وزارة 

التنمية االجتماعية كتيب »القيادة اال�سرية 

الناجحة »للربنامج التدريبي الذي ينظمه 

مل�ساعدة االآباء على حل امل�سكالت اال�سرية 

ال�سحيحة  الرتبوية  املهارات  واك�سابهم 

االن�سانية  احلاجات  فيه  م�ستعر�سة 

باالإ�سافة  اال�سري  البناء  ومراحل  وقواعد 

اىل املهارات الرتبوية لتغيري ال�سلوكيات.

االإيواء  دور  ق�سم  رئي�سة  واو�سحت 

االإر�ساد  جمموعة  باأعمال  والقائم  املوؤقتة 

االجتماعية  التنمية  وزارة  يف  االأ�سري 

الكتيب  هذا  ا�سدار  باأن  كزبر  مروة 

على  الوزارة  حر�ص  من  انطالقا  ياأتي 

امل�ساهمة الفاعلة يف تنمية املجتمع وتلبية 

عملياً  دليالً  الكتيب  ويعترب  احتياجاته، 

مب�سطا لالآباء الراغبني يف حتقيق ال�سعادة 

اال�سرية وعالج خمتلف امل�سكالت الرتبوية 

مثقف  الإعداد جيل  ناجح  تربوي  باأ�سلوب 

التطورات  مواكبة  على  قادر  تربوياً 

احلياتية.

ن�سر  اأهمية  على  كزبر  مروة  واأكدت 

املجتمع  يف  الرتبوي  التدريبي  الوعي 

حياة  تكوين  على  واحلر�ص  البحريني، 

يف  الراغبني  واملربني  االآباء  لكل  ا�سرية 

اىل  م�سرية   . الرتبوية  مهاراتهم  تطوير 

الدليل  هذا  على  احل�سول  �سروط  من  ان 

املخ�س�ص  التدريبي  بالربنامج  االلتحاق 

لالآباء يف مكاتب االر�ساد اال�سري باملراكز 

املحافظات،  املوزعة يف جميع  االجتماعية 

مرجعاً  ليكون  اأعد  الدليل  هذا  ان  حيث 

عليها  يح�سل  التي  للمعلومات  م�ساندا 

االآباء وال ميكن االعتماد عليه لوحده.

�لع�شريي ي�شتقبل �لطالبني �مل�شاركني يف »�أ�شو�ق لندن �ملالية«

التنفيذي  الرئي�ص  باأعمال  القائم  ا�ستقبل 

البحرين«  »بوليتكنك  التقنية  البحرين  لكلية 

مبكتبه  الع�سريي،  اإبراهيم  حممد  الدكتور 

�سباح يوم الثالثاء املوافق 3 �سبتمرب اجلاري، 

الطالبني الدار�سني لتخ�س�ص الدرا�سات املالية 

ال�سميم  عادل  عي�سى  بالبوليتكنك  وامل�سرفية 

فازا  واأن  �سبق  اللذين  املطوع،  طالل  ويارا 

مبنحة للم�ساركة يف الربنامج ال�سيفي املتميز 

»اأ�سواق لندن املالية« الذي تنظمه كلية رويال 

�سرق  جلامعة  التابعة  االأعمال  الإدارة  دوك�ص 

ا �سمل نبذة عن جتربتهما  لندن، اإذ قدما عر�سً

واالأماكن التي زاروها هناك ومدى ا�ستفادتهما 

اأن  �ساأنه  من  الذي  االأمر  التجربة،  هذه  من 

املقدمة  املنح  تقييم  يف  البوليتكنك  اإدارة  يفيد 

العائدة  والفائدة  اجلهات  من خمتلف  لطلبتها 

على الطلبة والكلية على حد �سواء.

يوليو   17 يف  بداأ  الذي  الربنامج،  هدف 

درا�سة  اإىل  اأغ�سط�ص 2013،   10 وانتهى يف 

الوظائف االقت�سادية وكفاءة املوؤ�س�سات املالية 

الربنامج  وركز  املتحدة،  اململكة  واالأ�سواق يف 

على جوانب خمتلفة من املوؤ�س�سات املالية مثل 

اأ�سواق االأ�سول، وال�سناعة والتاأمني، وتنظيم 

االحتاد  ونظام  املالية  وامل�ستقات  االأ�سواق، 

النقدي االأوروبي.

البحرين  نفط  �سركة  حالياً  تنظم 

كرة  ريا�سة  يف  تدريبية  دورة  »بابكو« 

وذلك  ال�سركة،  يف  العاملني  الأبناء  القدم 

اإطار اهتمام بابكو باالأن�سطة والربامج  يف 

�سليمة  �سحية  حياة  وتوفري  الريا�سية 

واملجتمع  عائالتهم  واأفراد  للعاملني 

البحريني.

دائرة  موؤخرا  قامت  ال�سدد،  هذا  ويف   

اللجنة  مع  وبالتعاون  العامة  العالقات 

دورة  بتنظيم  بابكو  ونادي  الريا�سية 

بابكو  موظفي  الأبناء  القدم  لكرة  تدريبية 

الذين تبلغ اأعمارهم ما بني 5 �سنوات و14 

�سنة. 

الدورة  تلك  فعاليات  بداأت  وقد 

بالعوايل  القدم  كرة  ملعب  على  التدريبية 

اعتباراً من 31 اأغ�سط�ص 2013 مب�ساركة 

بال�سركة.  العاملني  اأبناء  من  طفالً   130

قبل  من  فعالة  م�ساركة  الدورة  و�سهدت 

االأطفال الذين حر�سوا على تنفيذ تعليمات 

وار�سادات مدربي الدورة. تقام الدورة كل 

يوم �سبت من ال�ساعة الرابعة ع�سراً وحتى 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء. 

بابكو تنظم ح�ش�شاً  تدريبية لأبناء موظفي �ل�شركة 

IOS تكنيك« تبد�أ �أول فعالياتها بتعليم �شناعة تطبيقات«

�لآلت �مليكانيكية يف �ملركز �لعلمي �لبحريني

ا�ست�سافت اجلامعة امللكية للبنات ور�سة 

»اآبل.. التفاحة املق�سومة« املخت�سة ب�سناعة 

تطبيقات نظام »IOS«، اأوىل فعاليات مبادرة 

»تكنيك« �سمن »تاء ال�سباب« اخلام�ص الذي 

اأم�ص  تكامل«،  تناغم..  »تفاعل..  بثيمة  ياأتي 

االأحد عند ال�ساعة اخلام�سة ع�سراً.

قدم الور�سة املدير العام ل�سركة »كوهجي 

االإلكرتونية  املواقع  لتطوير  �سي�ستم« 

اإح�سان  املحمولة  االأجهزة  وتطبيقات 

نبذة  اإىل  االأول  الكوهجي، وتطرق يف يومها 

الذكي، ومراحل  الهاتف  تاريخ و�سناعة  عن 

تطوره، باالإ�سافة اإىل كيفية البحث عن اأفكار 

من  غريها  عن  خمتلفة  مميزات  ذات  وقيمة 

تلقي  التطبيقات، مبا يكفل  املوجود ل�سناعة 

قدم  كما  منها،  واال�ستفادة  بنجاح  اخلدمات 

بالت�سميم  االأفكار  دعم  كيفية  عن  �سرحاً 

والتطوير، الإر�ساء كل اأذواق امل�ستخدمني اأو 

غالبيتهم. 

ا�ستجابة لرغبة اجلمهور؛ ي�ست�سيف 

حتت  املن�سوي  البحريني  العلمي  املركز 

يف  االجتماعية  التنمية  وزارة  مظلة 

االآالت  جتميع  عمل  ور�سة  البحرين، 

امليكانيكية يوم اخلمي�ص يف ال�ساعة 11 

الذين  الزوار  الحتياجات  تلبية  �سباحا؛ 

يتطلعون اإىل التعرف على االآالت وكيفية 

�سنعها وت�سغيلها.

لتعلم  بفر�سة  الزوار  �سيحظى 

معقدة  وكذلك  ب�سيطة  اآلة  جتميع  كيفية 

با�ستخدام  وذلك  الربوتات  اإىل  باالإ�سافة 

املركز،  يف  حاليا  املتوفرة  البناء  معدات 

الزوار  امليكانيكية  العمل  ور�ص  وتنا�سب 

من �سن 10 �سنوات فما فوق.

تنوعا  ي�سمن  الور�سة  هذه  اإقامة  اإن 

املركز  �سيق�سدون  الذين  للزوار  مميزا 

العلمي من اأجل االأن�سطة التي تدور حول 

�سبتمرب  �سهر  خالل  الزهور«  »حديقة 

2013؛ ففي حني �سي�ستمتع اأولئك الزوار 

من  العطور  و�سناعة  بالنبات  املهتمني 

املخ�س�سة  باالأن�سطة  وغريها  الزهور 

لذلك.


