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»الحداد للسيارات« تشارك بمهرجان كأس 
خالد بن حمد لسباق الخيل لذوي اإلعاقة

الوكيل  للسيارات«  »الحداد  اعلنت   [
المعتمد لسيارات »مرسيدس بنز« في مملكة 
البحرين عن مشاركتها بكأس مهرجان سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباق الخيل 
والذي  االعاقة  لذوي  العربي  والفروسية 
سيكون في 6 و7 مارس/ آذار الجاري بنادي 

الفروسية وسباق الخيل.
ـــداد  ـــح ــرف »ال ــش ــت وت

للسيارات« بمشاركتها بمثل 
والمشاركة  الحدث  هذا 
سياراتها  احدث  بعرض 
الشامل  المعرض  فــي 
سمو  لكأس  المرافق  
الشيخ خالد بن حمد لذوي 

الثالثة  نسخته  في  االعاقة 
مثمنين دور سموه في حرصه 

التي  المبادرة  هذه  استمرار  على 

االنسانية  والمبادئ  القيم  من  حزمة  تؤصل 
التي تؤسس لقاعدة احترام وتعاون بين افراد 

المجتمع واألفراد. 
للسيارات«  »الحداد  الدارة  تعليق  وفي 
قالت »نقدر الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة 
الشيخ  السمو  ولصاحب  للمهرجان  المنظمة 
كافة  على  للوقوف  حمد  بن  خالد 
االحتياجات المتعلقة بهذه الفئة. 
الحدث  هذا  لمثل  رعايته  إن 
الخاصة  االحتياجات  لذوي 
تقدمه  ان  يمكن  ما  اقل  هو 
مرسيدس  الحداد  شركة 
بنز باعتبار هذه الفئة جزءا 
وله  المجتمع  من  يتجزأ  ال 
اهمية خاصة لدى جميع فئات 
دور  عاتقنا  على  ويقع  الوطن 

كبير في رعايتهم واالهتمام بهم«.

»بتلكو« تقيم جلسات تعليمية لطلبة التكنولوجيا
بتطوير  »بتلكو«  قــامــت   [
الجامعيين  الطلبة  الطالع  برنامج 
فريق  ويقوم  التقنيات.  أحدث  على 
شباب »بتلكو« للتسويق على إدارة 
إلى  يهدف  الذي  المستمر  البرنامج 
التطورات  أحدث  على  الطلبة  اطالع 
في عالم التكنولوجيا من خالل إقامة 

جلسات تعليمية.
الطلبة  تزويد  البرنامج  ويشمل 
مختلف  بشأن  شاملة  بمعرفة 
مناقشات  عبر  العالقة  ذات  التقنيات 
تدور حول مستقبل خدمات برودباند، 
تطور تقنيات الهاتف النقال، مستقبل 
السحاب  وخدمات  برودباند  موبايل 
ذات  األخرى  المواضيع  من  والكثير 

العالقة.
يذكر أن أعضاء فريق شباب بتلكو 
للتسويق كانوا قد عقدوا منتدى تطور 
األهلية  الجامعة  في  التكنولوجيا 
اآلن  ويخططون  بوليتكنك  وبحرين 

التعليمية  الجلسات  من  المزيد  لعقد 
البرنامج.  هذا  على  الطلب  لتلبية 
واستجابة لردود فعل الطلبة، سيتم 
من  للمزيد  التنظيم  المستقبل  في 
الجلسات التدريبية لتلبية احتياجات 

الطلبة المهتمين بالشئون الفنية.

العالقات  عــام  مدير  أكــد  وقــد 
أحمد  »بتلكو«  بمجموعة  الصحافية 
الجناحي أن توفير الفرص التعليمية 
لطلبة  التدريب  ودعــم  المناسبة 
من  رئيسيا  جــزءا  شكل  الجامعة 
الشركة  لمسئولية  »بتلكو«  برنامج 

االجتماعية.
لتمكننا  سعداء  »نحن  وأضــاف 
مؤتمر  إقامة  عبر  المساعدة  من 
من  العديد  في  التكنولوجيا  تطور 
في  الرائدة  التدريبية  المؤسسات 

البحرين«.

ممثلو فريق »بتلكو« مع الطلبة أثناء المنتدى في جامعة بوليتكيك البحرين

»أسري« تقيم يومًا طبيًا بسكن عمالها
] أقامت الشركة العربية لبناء وإصالح السفن 
)اسري(، مركز »أسري« الطبي، يوماً صحياً مؤخراً 

بمقر سكن العمال القريب من موقع الشركة.
شارك  مؤخراً  اقيم  الذي  الصحي  اليوم  وخالل 
العمالي  السكن  في  القاطنين  من  عامل   300 نحو 

حيث تم اصدار بطاقات صحية لهم، وقد تم اجراء 
عدد  بها  قام  التي  الطبية  الفحوصات  من  العديد 
العالمين  والممرضات  والممرضين  األطباء  من 
بمركز الشركة الطبي. وشملت الفحوصات الطبية 
وضغط  السكر  نسبة  رصد  للعمال  أجريت  التي 

الدم ومؤشر كتلة الجسم، وتأتي هذه الفحوصات 
سياسة  إطار  في  العمال  سكن  لقاطني  المجانية 
العمال  لكل  الطبية  الخدمات  كافة  بتقديم  الشركة 
دون استثناء بغية التعرف على حالتهم الصحية، 

وتقديم العالج الالزم لكل من يحتاج اليه.

 الجامعة العربية المفتوحة تشارك 
بندوة »تجربة جديدة في مجال األعمال«

والعالقات  التسويق  مدير  شــارك   [
 – المفتوحة  العربية  الجامعة  في  العامة 
فرع مملكة البحرين، محمد نشمي، في ندوة 
في  جديدة  »تجربة  بعنوان  عمل  وورشة 
أعمال  قسم  نظمها  التي  األعمال«،  مجال 
هندي  بن  لشركة  التابع  المؤسسات 
سامسونج  مع  بالتعاون  إنفورماتكس، 
الخليج لإللكترونيات في فندق كراون بالزا 

 .)2014 يوم االثنين )17 فبراير/ شباط 
العامة  العالقات  ومنسق  نشمي  وأعرب 
شكرهما  عن  العلوي  هالل  والتسويق، 
هندي  »بن  لشركة  العميق  وتقديرهما 
بين  القائم  التعامل  على  إنفورماتكس« 
تحديث  شأنه  من  ما  كل  في  الجانبين 
واإلداريــة  التعليمية  الخدمات  وتطوير 
على  والفائدة  بالنفع  يعود  ما  للجامعة، 
الهيئة  أعضاء  من  ومنسوبيها  الجامعة 
والطالبات،  والطلبة  والتعليمية  اإلدارية 
تسليط  تضمنت  الورشة  أن  إلى  مشيرين 

سامسونج  تكنولوجيا  على  الضوء 
والنظم  والتعليم  التعلم  في  الحديثة 
على  وهالل  نشمي  والتقى  هذا  األمنية. 
»بن  في  التسويق  بمدير  الندوة  هامش 
الحجيري،  علي  إنفورماتكس«  هندي 
الحديثة  التكنولوجية  الحلول  في  وتباحثا 
فيما  التعليم  لقطاع  تقدمها سامسونج  التي 

الذكي.  بالتعلم  يعرف 
المفتوحة  العربية  الجامعة  وفد  وضم 
التسويق  مدير  من  كاًل  البحرين  فرع 
ومنسق  نشمي،  محمد  العامة،  والعالقات 
العلوي.  العامة والتسويق، هالل  العالقات 

التسويق  المشاركة من قسم  وتأتي هذه 
استراتيجية  ضمن  العامة  والعالقات 
مثل  في  الجامعة  عن  بالتعريف  القسم 
إنشاء  ذلك  وإلى  والمحافل،  الفعاليات  هذه 
أن  يذكر  الشركات.  مع  جديدة  عالقات 
 ،12.2 العلوي قد فاز بجهاز جاالكسي نوت 

الذي قد تم السحب عليه في الندوة.

الورشة تضمنت تسليط الضوء على تكنولوجيا سامسونج الحديثة في التعلم والتعليم والنظم األمنية

»القطرية لرجال األعمال« تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الجوي
باستعراض  األعمال  لرجال  القطرية  قامت   [
 5000 بومباردييه  الجديدة  الخاصة  طائرتها 
معرض  في  مشاركتها  أثناء  وذلك  العالمية، 
 25 بين  ما  الواقعة  الفترة  في  الجوي  أبوظبي 

.2014 فبراير/ شباط  و27 
األمن  مستشار  برعاية  المعرض  وأقيم 
التنفيذي  المجلس  رئيس  نائب  الوطني 
آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  سمو  أبوظبي،  إلمارة 
أبوظبي  »هيئة  رئيس  بافتتاحه  وقام  نهيان، 
طحنون  بن  سلطان  الشيخ  والثقافة«،  للسياحة 
مطار  في  أيام  لثالثة  استمر  حيث  نهيان،  آل 
المخصص  المطار  وهو  األعمال،  لرجال  البطين 

أبوظبي. مدينة  في  األعمال  رجال  لطيران 
الجوية  للخطوط  التنفيذي  الرئيس  ورحب 
الباكر،  أكبر  األعمال،  لرجال  والقطرية  القطرية، 
أثناء  نهيان،  آل  طحنون  بن  سلطان  بالشيخ 
التصاميم  استعرض  حيث  التفقدية  الجولة 

الطائرة. ومميزات  األنيقة  الداخلية 
الرفاهية  العالمية بين   5000 وتجمع طائرات 
أحد  بكونها  تتميز  كما  المتميز،  واألداء  والراحة 
رحابة.  األعمال  رجال  فئة  في  الطائرات  أكثر 
لثالثة  كابينتين  تضم  التي  الطائرة  وتتسع 
تتحول  أن  مقاعد  لسبعة  ويمكن  شخصاً،  عشر 

مريح. لنوم  أسرة  إلى 
الباكر  قام  اإلعالمية،  المقابالت  أثناء  وفي 
لرجال  القطرية  تطوير  نحو  االلتزام  بتأكيد 
في  طائرات  أسطول  على  واإلبقاء  األعمال 

طائرات  شراء  في  االستثمار  خالل  من  الطليعة 
طيران  مجال  في  الخدمات  أفضل  لتقديم  جديدة 

اإلطالق. على  األعمال  رجال 
يتقدمهم  األعمال،  لرجال  القطرية  فريق  وقام 
التنفيذي للشركة ديفيد إدواردز،  نائب الرئيس 

المعرض  هذا  في  المشاركة  من  باالستفادة 
والوسطاء  الزبائن  مع  العالقات  تقوية  في 
جديدة  عمل  عالقات  ولبناء  والموردين، 
والمنتجات  الخدمات  أحدث  تقديم  خالل  من 

المبتكرة.

أكبر الباكر والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان أثناء الجولة التفقدية في المعرض الجوي

 »تمكين« تصدر العدد الحادي عشر 
من مجلة »اكتشف الحياة بعد المدرسة«

بعد  الحياة  اكتشف   « مجلة  من  عشر  الحادي  العدد  »تمكين«  أصدرت   [
المدرسة«. ويأتي هذا العدد كأحدث أعداد المجلة التي بدأ إصدارها في العام 
2011 كجزء من مشروع »اكتشف الحياة في العمل«، وهي تستهدف الطالب 
الثانوية  والشباب حيث يتم توزيع كل عدد من المجلة دورياً على المدارس 

والجامعات مجاناً.
بشأن  الوعي  نشر  إلى  المطروحة  مواضيعها  خالل  من  المجلة  وتهدف 
القطاعات االقتصادية المختلفة في مملكة البحرين وإثراء ذهن الطالب بالنسبة 
للخيارات والمهن المتاحة في سوق العمل البحريني وإرشاد الطالب إلى اختيار 
وتنمية  تطويره  في  يساهم  مسار  على  لوضعه  وذلك  المناسب  التخصص 
مهاراته العملية. كما تركز المجلة في مواضيعها بشأن تقديم المعلومات المفيدة 

بشأن قطاعات العمل المتعددة وطبيعة التحديات المتواجدة في كل قطاع.
وخالل هذا العدد، تركز المجلة خصوصاً على مواضيع قطاع اإلعالم وذلك 
لكونه قطاعاً حيوياً ومتنامياً ويلزمه التخصص واإلبداع والعمل المميز ويتسم 

بمجال واسع إلبراز القدرات وتحقيق النتائج، كما يشمل هذا العدد على باقة 
من الموضوعات الشيقة في شتى مجاالت الحياة الدراسية، فضاًل عن المناحي 

االجتماعية والثقافية.
العامة  والعالقات  اإلعالم  قطاع  على  الضوء  يسلط  »مهنتي«  باب  ففي 
الجمعيات  المواضيع عن  اإلدارية، ويأتي ذلك بجانب عدد من  واالستشارات 
الشبابية ودورها في المجتمع، إضافة إلى مشاريع التخرج للطلبة الجامعيين، 
وكذلك عن المتطوعين في مهرجان تاء الشباب، ومسابقة »مشروعي« لألعمال 

الشبابية.
كما تقّدم مجلة »اكتشف الحياة بعد المدرسة« في هذا العدد للمرة األولى 
للمشترك  يمكن  حيث  المجلة،  بمواضيع  يتعلقان  سؤالين  تحوي  مسابقة 
تقديم  ثم  ومن  العدد  محتوى  على  االطالع  خالل  من  اإلجابة  على  التعرف 
لهذا  المسابقة  جائزة  أن  يذكر   ، اإللكترونية  المسابقة  صفحة  على  اإلجابات 
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تم إجراء العديد من الفحوصات الطبية التي قام بها عدد من األطباء والممرضين والممرضات العاملين بمركز الشركة الطبي


