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ور�شتي  اخلليجية  باجلامعة  املعلومات  تقنية  خدمات  ق�شم  نظم 

الهيئة  اع�شاء  الذكية جلميع  اللوحة  ا�شتخدام  على  التدريب  عمل يف 

احلا�شوب  معمل  يف  موؤخراً  الإدارية  الق�شام  ولروؤ�شاء  الأكادميية 

باجلامعة.

املدير  ومتابعة  حبيب  علي  جعفر  املدر�شة  مدير  اإ�شراف  حتت 

اخلمي�س  مدر�شة  نظمت  النوخذة  عبداحل�شني  اإبراهيم  امل�شاعد 

التعاوين«،  »التعلم  بعنوان  للمعلمني  عمل  ور�شة  للبنني  البتدائية 

وقد حا�شر فيها املعلم الأول لق�شم اللغة العربية باملدر�شة عبدالعزيز 

ح�شن اجلفيل.

اجلامعة اخلليجية تنظم دورة تدريبية

مدر�شة اخلمي�س تقيم ور�شة عمل

Activites

بنــك BMI مينــح 54 فائــزاً جـوائز عيــادي للتوفيــر
املوؤ�ش�شة  بنك،  اي  ام  بي  اأطلق 

البحرينية للأعمال امل�شرفية ال�شخ�شية 

للتوفري  عيادي  برنامج  والتجارية، 

الناجح بحلته اجلديدة يف ٢٠١٣ والذي 

نقدية  بجوائز  فائزاً    5٠ من  اأكرث  منح 

ت�شل جمموعها 8٠.٠٠٠ دولر اأمريكي 

يف �شحبه ال�شهري الأول. وحالف احلظ 

مكي  خليل  وفاطمة  الأ�شود  علي  حممد 

بقيمة  الأوىل  اجلائزة  على  ليح�شل 

منهما،  لكل  اأمريكي  دولر   ١٠.٠٠٠

بينما فازت �شيماء املري اإىل جانب حنان 

بقيمة  للطلب  عيادي  جائزة  باأول  زيد 

5.٠٠٠ دولر لكل منهن. كما ح�شل 5٠ 

اجلديدة  احللة  من  جزء  اإ�شافياً،  فائزاً 

 ١.٠٠٠ بقيمة  جائزة  على  للربنامج، 

دولر اأمريكي لكل منهم.
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طلبة املحا�شبة بالبوليتكنك ينهون تدريبهم يف مركز احلا�شناتصورة وخبر

جمموعة املوؤيد للمقاوالت تكرم موظفيها املثاليني

جمل�س عبداهلل باقر ي�شت�شيف جمال�س املحافظة الو�شطى

املحا�شبة  طلبة  من  جمموعة  قدمت 

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  بكلية 

مقر  يف  التدريبي  م�شروعها  البحرين( 

مركز البحرين لتنمية ال�شناعات النا�شئة 

يناير   ١7 بتاريخ  وذلك  )احلا�شنات( 

اأحمد  الطلبة:  من  كل  قدم  اإذ  ٢٠١٣م. 

مريزا، وبدر بن جمال، وزهرة عبدالعزيز 

ا تقدميًيا، عر�شوا من خلله النتائج  عر�شً

بعد  م�شروعهم  يف  اإليها  تو�شلوا  التي 

بحث م�شتفي�س اأجروه على ال�شوق. 

املوؤيد  جمموعة  اإدارة  قامت 

�شعيد  من  كل  بتكرمي  للمقاولت 

مبيعات(  )م�شاعد  عبدالرحيم جعفر 

وقردا�س  تكييف(  )فني  وفناكتان 

)ب�شتاين( و حممد عبدول )ب�شتاين( 

املوظف  �شهادة  على  حل�شولهم 

املثايل.

وقالت هل فاروق املوؤيد، املديرة 

املذكورين  املوظفني  اأن  التنفيذية 

تفتخر  بارزة  اأمثلة  يعتربون  اأعله 

اأن  املوظفني  املجموعة طالبة من  بها 

وظيفي  لأداء  اأعلى  كمثال  ياأخذوهم 

اأف�شل. 

باقر   عبداهلل  احت�شن 

ال�شبوعي  مبدينة  مبجل�شه 

جمال�س  اأ�شحاب  الرفاع 

دار  الو�شطى حيث  املحافظة 

التي  المور  حول  احلديث 

اململكة  اأر�س  على  جتري 

احلوار  اأخبار  متابعة  وعن 

ال�شارع  حديث  اأ�شبح  الذي 

البحريني واملجال�س يف هذه 

اليام.

وتعمل جمال�س املحافظة 

الو�شطى على تنظيم وتن�شيق 

ندوات ثقافية ودينية علوة 

لعدد  م�شبق  تن�شيق  على 

من  لبع�س  الزيارات  من 

ال�شركات وامل�شانع واملناطق 

ال�شياحية باململكة.

جلل  حممد  �شركة  قامت 

احل�شري  الوكيل  واأولده، 

بت�شليم  �شوزوكي،  ل�شيارات 

�شيارات   من  الأوىل  الدفعة 

�شوزوكي ديزاير، ل�شركة دينار 

الإتفاق  ح�شب  وذلك  لتاأجري 

حيث  ال�شركتني،  بني  املربم 

يتم تقدمي خدمات ما بعد البيع 

على مدار ٢4 �شاعة على مدى 

حممد  �شركة  قبل  من  الأ�شبوع 

جلل واأولده.

»دينار للتاأجري« تت�شلم 

�شيارات �شوزوكي


