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املرحوم  عائلة  احتفلت 

�شقيق  نا�شر  حممد  عبداهلل 

نا�شر  الإعالمي  الزميل 

زفاف  بحفل  نا�شر  حممد 

كرميته على خالد اجل�شمي 

من دولة الإمارات ال�شقيقة، 

كبار  من  لفيف  وح�شر 

وعدد  باململكة  امل�شوؤولني 

من  املهنئني  من  كبري 

متنوا  الذين  لإمارات  دولة 

�شعيدة  حياة  للعري�شني 

وهانئة.

خالد اجل�صمي يحتفي بزفافه على كرمية املرحوم عبداللـه نا�صر

جمل�س طلبة »البوليتكنك« يرحب بالطلبة اجلدد

»اأك�صا« توا�صل تو�صعها يف البحرين

التقنية  البحرين  نظم جمل�س طلبة كلية 

الثالثاء  البحرين BPSC يوم  بوليتكنك 

 ،2013 �شبتمرب   10 املوافق  املا�شي 

فعالية للرتحيب بالطلبة اجلدد حتت عنوان: 

لتعريف  وذلك  اجلديد”،  الف�شل  “انطالقة 
الطلبة اجلدد بدور املجل�س املنتخب وطبيعة 

املجل�س  اإجنازات  على  مهامه، وللتعرف 

التوا�شل  وطريقة  املتعددة  وجلانه  املتنوعة 

مع اأع�شائه.

الرئي�س  باأعمال  القائم  ح�شر  وبدوره، 

الع�شريي  ابراهيم  حممد  الدكتور  التنفيذي 

هذا اللقاء وقام بجولة يف اأرجاء املكان واطلع 

من  جمموعة  التقى  كما  عر�شه،  مت  ما  على 

الطلبة اجلدد وحثهم على دعم عمل املجل�س 

الذي ميثل �شوت الطلبة، وحلقة الو�شل مع 

الإدارة التنفيذية.

اإىل ذلك، التقى الدكتور الع�شريي رئي�س 

وعدًدا من اأع�شاء جمل�س الطلبة، واأثنى على 

دوًما  املتحفزة  وروحهم  املتميزة  جهودهم 

�شاأنه  من  ما  كل  يف  الإبداعية  الأفكار  لتقدمي 

مب�شتوى  والرتقاء  البوليتكنك  طلبة  خدمة 

اخلدمات التي تقدم لهم وعلى جميع الأ�شعدة.

خطط  جتاه  التزامها  لتاأكيد  خطوة  يف 

�شركة  اأعلنت  البحرين،  مملكة  يف  التو�شع 

التاأمني  �شركات  اأكرب  اإحدى  اخلليج،  اأك�شا 

الدولية يف ال�شرق الأو�شط، عن افتتاح فرعها 

اجلديد للمبيعات يف احلياة مول باملنامة. 

يقع فرع املبيعات، والذي فتح اأبوابه اأمام 

اأغ�شط�س، يف الطابق الأول  اجلمهور يف 17 

كويف  كو�شتا  مقهى  بجانب  مول،  احلياة  من 

ومقابل املدخل الرئي�شي ملحالت ويرتوز. ومت 

افتتاح فرع املبيعات، وهو اخلام�س من نوعه 

احتياجات  اإىل  ا�شتجابة  البحرين،  يف مملكة 

بتلبيتها،  اخلليج  اأك�شا  تلتزم  التي  العمالء 

جمموعة  للعمالء  لت�شمن  تواجدها  وتعزز 

على  واملريحة  ال�شهلة  اخليارات  من  وا�شعة 

مدار الأ�شبوع. 

وقد لقى التزامنا امل�شتمر جتاه ال�شتثمار 

قبل  من  النطاق  وا�شع  ا�شتح�شاناً  اململكة  يف 

اثني  مدى  فعلى  واجلدد.  احلاليني  عمالئنا 

ع�شر �شهراً �شهدت  فروع املبيعات بـ »اأك�شا« 

ا�شتف�شارات  يف   %100 اإىل  لي�شل  فاقاً  منواً 

الإجمايل على جمموعة  الطلب  العمالء وعدد 

وا�شعة من املنتجات يف كافة مواقعنا، والتي 

ت�شمل كال من مركز اللولو يف احلد والبحرين 

يف  النخيل  ومركز  ال�شيف  يف  �شنرت  �شيتي 

�شار والرملي مول يف عايل والفرع اجلديد يف 

احلياة مول باملنامة. 

»بابكو« ت�صتعر�س م�صرية برنامج تقييم الأداء الوظيفي

»اأ�صري« ت�صت�صيف طلبة برامج التدريب ال�صيفي من جامعة البحرين
ا�شت�شافت  الجتماعية  م�شوؤوليتها  اإطار  يف 

اأ�شري  ال�شفن  واإ�شالح  لبناء  العربية  ال�شركة 

من  ال�شيفي  التدريب  برامج  طلبة  من  جمموعة 

يوليو  �شهري  بال�شركة  للتدرب  البحرين  جامعة 

واأغ�شط�س املا�شيني.

املبتعثني  تدريب  ذلك  خالل  ال�شركة  وقامت 

من اجلامعة يف خمتلف الأق�شام الإدارية والور�س 

وفقاً  وذلك   ، العملي  للتدريب  برنامج  خالل  من 

فر�شة  ملنحهم  وذلك  الأكادميية  لتخ�ش�شاتهم 

التعرف على مفاهيم متطلبات واحتياجات �شوق 

واأهمية  قيمة  اإدراك  على  وم�شاعدتهم  العمل 

العمل  بيئة  اإىل تعريفهم على  بالإ�شافة  التدريب، 

على الطبيعة وظروفها والتحديات التي تفر�شها 

عام  ب�شكل  البحرية  بال�شناعات  العمل  طبيعة 

هذه  ت�شهد  حيث  خا�س  ب�شكل  اأ�شري  و�شركة 

مهماً يف  اإن تكون عموداً  يتوقع  تو�شعا  ال�شناعة 

القت�شاد الوطني، ما يوؤهلهم للعمل يف هذا القطاع 

عرب تدريبهم عملياً على احتياجات هذا القطاع.

واأكد الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�شيد كري�س 

حري�شة  اأ�شري  اأن  على  ال�شركة  رئي�س  بوتر  

اجلهات  خمتلف  مع  التعاون  على  احلر�س  كل 

يف  خططها  عرب  الوطنية  التعليمية  واملوؤ�ش�شات 

تطوير �شراكتها املجتمعية والتي ياأتي على راأ�شها 

القطاع  للعمل يف هذا  البحرينيني  وتاأهيل  تدريب 

اأن ال�شركة و�شعت الربامج  احليوي ، م�شريا اإىل 

ومتطلباتهم  تتما�شي  والتي  املنا�شبة   التدريبية 

جهة  من  العملي  وتاأهيلهم  جهة  من  الدرا�شية 

تطوير  يف  الربامج  هذه  ت�شهم  بحيث  اأخرى 

يف  العمل  لحتياجات  وفقاً  العملية  مهاراتهم 

القطاع ال�شناعات البحرية.

الأداء  منظومة  بتعزيز  املتوا�شل  بابكو  �شركة  التزام  اإطار  يف 

و�شقل مهارات العاملني لتاأكيد مكانتها كداعم رئي�شي مل�شرية التنمية 

املوارد  فرع  عام  مدير  املهنا  غ�شان  املهند�س  موؤخرا  التقى  امل�شتدامة، 

الأداء  تقييم  برنامج  مبدربي  بابكو  يف  الإدارية  وال�شئون  الب�شرية 

الوظيفي الذي بداأ فعالياته يف ال�شركة منذ مطلع العام اجلاري. وخالل 

اللقاء ا�شتعر�س املهند�س غ�شان املهنا اأهداف الربنامج واأهميته يف دعم 

املدربني،  ال�شركة. وتوجه بال�شكر والتقدير لفريق  العمل يف  منظومة 

ودعم  الربنامج  م�شرية  اإجناح  اأجل  من  املخل�شة  بجهودهم  م�شيداً 

مبادرات ال�شركة يف خدمة اململكة. ونقل اإليهم حتيات الإدارة التنفيذية 

وتقديرها ملا حققوه من اإجنازات طيبة يف تنفيذ امل�شروع.


