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«البحرين للتدريب» تنظم حما�ضرة «من االت�صال �إىل التوا�صل»
�أقامت جمعية البحرين للتدريب وتنمية املوارد الب�شرية م�ؤخرا
حما�ضرة بعنوان «من االت�صال �إىل التوا�صل» قدمها املدرب البحريني
املبدع الأ�ستاذ �سامي عبداهلل البوعركي «مدرب وا�ست�شاري معتمد يف
التدريب الإداري» والتي تطرق خاللها �إىل فنون التوا�صل والتعامل
مع الآخر من خالل عدة مهارات ت�سهل عملية االت�صال .وقد ركزت
املحا�ضرة على �أ�سهل الطرق للتوا�صل مع من حولك ،وكيفية الت�أثري

على نف�سية الآخرين وعلى العالقة بني االت�صال والتوا�صل والنجاح.
ح�ضر املحا�ضرة كل من الرئي�س الفخري للجمعية د� .إبراهيم
الدو�سري و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وعدد من اع�ضاء و�ضيوف
اجلمعية .ويف ختام املحا�ضرة اثنى الدكتور ابراهيم الدو�سري
على املدرب �سامي البوعركي و�شكره على تلبية الدعوة وقام بتقدمي
�شهادة �شكر وتقدير با�سم اجلمعية.

د .امل�ضحكي ت�ستقبل الباحثة فرزانة �أمريي
ا�ستقبلت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية
للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب
الدكتورة جواهر امل�ضحكي الباحثة فرزانة
�أمريي ،اخت�صا�صي مراجعة يف �إدارة مراجعة
�أداء املدار�س بالهيئة ،والتي �أهدتها ن�سخ ًة من
�أطروحتها للماج�ستري واملعنونة بـ« :القيم
ال�سائدة يف �صحافة الأطفال يف ظل التدفق احلر
للمعلومات».
و�أثنت د .امل�ضحكي لدى ا�ستقبالها الباحثة
على دور التح�صيل والبحث العلمي يف دعم
م�ساعي تعزيز القدرات والكفاءات العاملة

بالهيئة ،و�أثر ذلك يف ت�أ�صيل ثقافة اجلودة
وتطبيقاتها بني جميع منت�سبي الهيئة دون
ا�ستثناء .ونوهت د .امل�ضحكي مبو�ضوع
الأطروحة ال �سيما و�أنها تالم�س مو�ضوعا غاية
يف الأهمية من حيث حتليل م�ضمون ال�صحافة
التي تعنى ب�شريحة الأطفال الذين ميثلون
�أجيال امل�ستقبل ولبنة تقدم �أي جمتمع .و�شددت
على �أهمية اثراء املكتبة البحرينية بالبحوث
العلمية التي ت�صب يف جمرى تن�شئة الأطفال
على ثقافة التعلم الإيجابي و�سط هذا الكم
املتزايد من املعلومات.

«بوليتكنك البحرين» تكرم عد ًدا من موظفيها

«البرتوكيماويات» ت�ست�ضيف �أع�ضاء جمعية ال�صداقة البحرينية الفرن�سية
قام وفد رفيع امل�ستوى من جمعية ال�صداقة البحرينية الفرن�سية
يف جمل�س النواب الفرن�سي برفقة النائب عبدالرحمن بوجميد رئي�س
وفد ال�صداقة الربملانية البحرينية الفرن�سية مبجل�س النواب البحريني
بزيارة ملجمع ال�شركة وذلك مبنا�سبة زيارتهم ململكة البحرين.
وكان يف ا�ستقبالهم املهند�س فا�ضل الأن�صاري مدير عام الت�صنيع
و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية وعدد من امل�س�ؤولني يف ال�شركة ،حيث رحب
املهند�س الأن�صاري ب�أع�ضاء الوفد الزائر ،ونقل لهم حتيات ال�شيخ
عي�سى بن علي �آل خليفة م�ست�شار �سمو رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون
ال�صناعية والنفطية رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ،كما نقل لهم حتيات

الدكتور عبدالرحمن جواهري رئي�س ال�شركة املتواجد خارج اململكة
يف مهمة عمل ر�سمية.
ونوه املهند�س الأن�صاري مبا يقوم به رئي�س و�أع�ضاء اجلمعية
من ترويج للمملكة باعتبارها �أحد �أهم املراكز التجارية واملالية
باملنطقة ،وما تتيحه مملكة البحرين من فر�ص ا�ستثمارية واعدة ،وما
توفره من مناخ مالئم يف هذا اخل�صو�ص ،ممتدحا ً الربامج التثقيفية
التي تطرحها اجلمعية والتي ت�سعى �إىل التقريب بني البلدين لي�س
على م�ستوى احلكومات فح�سب ،بل حتى على م�ستوى ال�شعوب
والثقافات.
نظمت كلية البحرين التقنية «بوليتكنك
البحرين» حفل تكرمي لعدد من موظفي الكلية
ورجال �أمنها ،وذلك مع بداية العام اجلديد.
وت�أتي هذه البادرة من �إدارة البوليتكنك
نظري اجلهود املتميزة واملخل�صة التي بذلها
املوظفون يف عدد من الفعاليات التي �أقامتها
الكلية ،والتي كان �آخرها مهرجان العيد
الوطني الذي القى ا�ستح�سان احل�ضور
وتفاعلهم ،حيث مل�س كل امل�شاركني التميز يف
كل جزء من �أجزاء االحتفال.
ومن جهته� ،أكد القائم ب�أعمال الرئي�س
التنفيذي لبوليتكنك البحرين الدكتور حممد
�إبراهيم الع�سريي �أن جمل�س �أمناء بوليتكنك
البحرين برئا�سة ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز

�آل خليفة حري�ص على تقدير املتميزين من
ريا �إىل �أن ما قدمته هذه النخبة
املوظفني ،م�ش ً
من جهود هي حمل اهتمام وتقدير من املجل�س
والإدارة التنفيذية التي ال ت�ألو جهدًا يف
متابعة �سري الأعمال يف البوليتكنك ،ملف ًتا
�إىل �أن الكلية تزخر بالعديد من املتميزين من
طلبة وموظفني ،ولذلك ف�إن الفرتات املقبلة
�ست�شهد املزيد من حفالت التكرمي.
�إىل ذلك ،قام نائب الرئي�س التنفيذي
للخدمات التعليمية الدكتور ح�سن املال،
مب�شاركة الدكتور حممد الع�سريي يف تكرمي
املوظفني ،بح�ضور عدد من عمداء الكليات
و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية وجمموعة من
املوظفني.

��ش��رك��ة �أل �ب��ا تنظم �أ� �س �ب��وع ال�صحة وال���س�لام��ة والبيئة
انطلقت يف �شركة �أملنيوم البحرين �ش.م.ب« .البا» فعاليات �أ�سبوع
ال�صحة وال�سالمة والبيئة التابع للدوائر الإدارية حتت �شعار «معاً،
نبني ثقافة ال�سالمة» ،وي�ضم جميع املوظفني من خمتلف الدوائر
الإدارية بال�شركة.
وقد قام الرئي�س التنفيذي ل�شركة البا تيم موري بتد�شني حفل
افتتاح الأ�سبوع� ،إىل جانب كل من الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون الت�سويق

جون بابتي�ست لوكا ،والرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية علي البقايل،
ورئي�س نقابة عمال البا علي البنعلي ،واملدير الإداري لل�ش�ؤون الإدارية
بالوكالة عبدالرحمن جناحي ،كما ح�ضر احلفل العديد من مديري
الدوائر بال�شركة واملوظفني من خمتلف الدوائر الإدارية بال�شركة.
وبهذه املنا�سبة� ،صرح عبدالرحمن جناحي قائالً« :ال�سالمة كانت
وال زالت على ر�أ�س قائمة �أولويات ال�شركة.

طلبة الثانوية بـ «الن�سيم الدولية» تزور «املحرق للرعاية االجتماعية»
قامت مدر�سة الن�سيم الدولية لطالب
املرحلة الثانوية بزيارة ملركز املحرق
للرعاية االجتماعية �ضمن برنامج خدمة
املجتمع ودرا�سة الظواهر االجتماعية،
للتعرف على اخلدمات الرعائية
وال�صحية واالجتماعية وكذلك الأن�شطة
والفعّ اليات التي ينظمها املركز لفئة
امل�سنني.
وقد ا�شاد حامت �شتيه رئي�س ق�سم
اللغة العربية باملدر�سة بالدور الريادي
الذي يقوم به املركز من تقدمي اخلدمات
الرعائية وال�صحية لفئة الآباء واالمهات
يف البحرين .ويف نهاية الزيارة �شكر
�إدارة املركز حل�سن اال�ستقبال وال�ضيافة
متمنيا ً لهم مزيدا ً من التوفيق والنجاح.

«بتلكو» توفر  Wi-Fiلركاب �شركة تاك�سي العربية
تقدم بتلكو خدمة  4G LTE Wi-Fiداخل
�سيارات ال�شركة العربية ل�سيارات الأجرة يف
خمتلف مناطق البحرين .وتقدم خدمة Wi-Fi
فائقة ال�سرعة واجلديدة للركاب الذين ي�ستقلون
�سيارات ال�شركة العربية ،حيث يقوم النظام
ب�شكل تلقائي بتحويل خدمة موبايل  3Gو4G
�إىل نقطة  Wi-Fiال�ستخدامها من قبل الركاب.
فقد وقعت بتلكو عقد �شراكة مع ال�شركة
العربية ل�سيارات الأجرة لت�سهيل عملية
االت�صال من خالل تزويد �سياراتها بخدمة Wi-
 Fiاملجانية عرب �أجهزة .MiFi

وبهذه املنا�سبة ،قالت مدير عام وحدة
امل�ستهلكني ب�شركة بتلكو منى الها�شمي ان
ال�شركة �سعيدة للتوقيع على االتفاق مع
«العربية ل�سيارات الأجرة» لتقدمي اخلدمة
الأوىل من نوعها يف البحرين.
وقالت« :تعترب هذه الفكرة جديدة كليا
بالن�سبة للمواطنني وزوار البحرين والتي
تقدمها بتلكو ا�ستجابة لطلب كل من يرغب
يف البقاء على ات�صال دائم على مدار ال�ساعة
طوال �أيام الأ�سبوع بغ�ض النظر عن مكان
تواجده.

