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«رومان�سية جاحمة» لدى THE One
�إذا كان ذوقك هو الرومان�سية الداكنة املليئة بالدراما ،ميكنك الآن حتويل
غرفة الطعام اخلا�صة بك �إىل عرين جريء مع الأ�سلوب الع�صري «رومان�سية
جاحمة» لدى .THE One
ل�ضبط م�شهد ُمعرب عن دراما الديكور ،اخرت لوحة �ألوان الفتة للأنظارمن
�أ�سود و�أحمر داكن مع رمادي غامق وملحات من الأخ�ضر .فكر مبفرو�شات
ر�شيقة من خ�شب داكن وجمموعة كبرية من الإك�س�سوارات املميزة ،مثل :ورق
جدران بطبعات �ضخمة ،مرايا مكتنزة ،من�سوجات جاحمة ،كتابات على �شكل
لوحات جدارية .ومفتاح هذا املظهر هو ابتكار الكثري من الدراما ،ولكن اجعلها
منظمة يف جمموعات .تكمن الدراما يف تركيبات الألوان والنق�شات :ورق
جدران مميز بورود ذات حجم كبري ،تكرار ُمبالغ فيه للوحات جدارية ب�أحرف
مطبعية ،م�سند وغطاء بطبعة �أزهار/جلد حيوان ،بالإ�ضافة �إىل مر�آة �ضخمة
متعددة الأوجه مما ي�ضيف �أبعادا ديناميكية �إىل الغرفة .من �أجل �إعادة بع�ض
التوازن ،حافظ على بقية املظهر ب�سيطا ً جداً .اخرت �سجادة بلون واحد و�أواين
طعام بي�ضاء ب�سيطة على طاولة الطعام لتخفف حدة الألوان الدرامية ،ولكن
ال تخف من اختيار اللون الأحمر للك�ؤو�س وال�شموع.

«بتلكو» تفوز بجائزة �أف�ضل مركز خلدمات الزبائن
ح�صلت بتلكو� ،شركة االت�صاالت الرائدة يف البحرين ،على جائزة �أف�ضل مركز خلدمات الزبائن وذلك يف حفل
توزيع جوائز �إدارة خربات الزبائن يف جمال االت�صاالت « »CEMحفل جوائز قمة ال�شرق الأو�سط ،الذي عقد يف دبي
يوم االثنني  31مار�س.
ميثل حفل توزيع اجلوائز جزءا ً مهما من قمة �إدارة خربات الزبائن يف جمال االت�صاالت « .»CEMويف عامها
الثالث ،تنامت القمة لت�صبح حدثا كبريا يهدف �إىل تزويد امل�شاركني بالأدوات العملية واخلربة الأولية املطلوبة
لتحويل ات�سراتيجياتهم �إىل التطبيق العملي .وقد مت اختيار عدد من املتحدثني يف القمة مب�ستوى  Cيف الإدارة ،نواب
ر�ؤ�ساء ومدراء عامني من العديد من كبار امل�شغلني الرواد يف جمال خربات الزبائن ليكونوا م�صدر �إلهام يعملون على
دفع خطوات التغيري �إىل الأمام يف جمال تطوير خربات الزبائن.

«�ألبا» تكثف براجمها التدريبية للإدارة التنفيذية

�أطلقت �شركة �أملنيوم البحرين برناجما ً تدريبيا ً على مدى � 3أيام
بعنوان «عملية التقييم ال�شامل للممار�سات القيادية» جلميع �أع�ضاء
الهيئة التنفيذية والإدارية بال�شركة وذلك �ضمن �سل�سلة الربامج التدريبية
للإدارة التنفيذية لعام .2014
ويهدف هذا الربنامج الذي يقدمه الربوف�سور ريت�شارد دافت من
جامعة فاندربلت بالواليات املتحدة الأمريكية لتمكني قياديي ال�شركة من
حتديد مواطن القوة واجلوانب التي حتتاج ملزيد من التح�سني يف مهاراتهم

القيادية ،وي�شمل الربنامج الكثري من �أن�شطة التقييم الذاتي املكثفة،
بالإ�ضافة �إىل اال�ستماع لآراء وتقييمات الزمالء خالل الربنامج.
و�صرح الرئي�س التنفيذي ل�شركة البا تيم موري قائالً:
«�إننا يف البا ن�ؤمن ب�أن التطوير امل�ستمر يلعب دورا ً هاما ً يف منو
ال�شركة ،ويعترب تدريب الإدارة التنفيذية جزءا ً هاما ً من اال�سرتاتيجية
القيادية لل�شركة ،حيث يهدف لتمكني الفريق الإداري من التناف�س على
امل�ستوى العاملي».

يا�سر عبداهلل املوظف
املثايل يف «ترافكو»

اختارت «جمموعة ترافكو» املوظف ال�شهر املثايل «يا�سر عبداهلل �أحمد ح�سن» من
ق�سم املبيعات وقامت ال�شركة بالتكرمي متا�شيا ً مع �سيا�سة و�أهدافها املر�سومة يف
حتفيز وتطوير موظفيها �إىل �أف�ضل الدرجات والوظائف وجعلهم موظفني مثاليني
ومن �أجل �أن يربز كل موظف ما لديه من مواهب وقدرات عمليه تنعك�س على �أداء
ال�شركة عامة.
وقد مت تكرمي املوظف من قبل املدير العام  Sridharوبح�ضور كل من مدير املوارد
الب�شرية ح�سني بوجريي ومدير املبيعات عزام مطرجي وقد مت منح جائزة نقدية
و�شهادة تقديرية للموظف عرفانا ً ملجهوداته� ،إذ �أكد املدير العام �أن العن�صر الب�شري
وجناحه يف عمله هو الرثوة احلقيقية لل�شركة.

مركز الرحمة ي�شارك بالربنامج
الريا�ضي «بالأمل نلغي احلواجز»

«ال�سيارات الأوروبية» تقيم حملة ال�سالمة على الطرق
اقامت �شركة ال�سيارات الأوروبية ،بالتعاون مع �إدارة املرور حملة
ال�سالمة على الطريق لطالب م�ؤ�س�سة بوليتكنك البحرين ،وذلك لت�سليط
ال�ضوء على و�ضع القيادة غري الآمنة وعدم ربط حزام الأمان عرب �سل�سلة
من الأفالم والعرو�ض امللفتة.
وقالت ليان بالنكنربغ ،مديرة ال�ش�ؤون الإعالمية يف جمموعة BMW

ال�شرق الأو�سط« :ال تقع م�س�ؤولية ن�شر التوعية حول ال�سالمة على الطرق
على عاتق احلكومة فح�سب ،بل للكل دور ي�ؤديه.
و�شكر د .حممد الع�سريي ،القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي لبوليتكنك
البحرين� ،شركة ال�سيارات الأوروبية و�إدارة املرور على زيارتهما ،و�أ�شار
�إىل �أهمية ت�شجيع هذه الفعاليات املتعلقة ب�صحة الطالب و�سالمتهم.

جمل�س الآباء واملعلمني يف مدر�سة احلكمة ينظم يوم العائلة
قام جمل�س الآباء واملعلمني يف
مدر�سة احلكمة الدولية بتنظيم اليوم
العائلي ال�سنوي حيث اجتمع العديد من
�أولياء الأمور و�أع�ضاء الهيئتني الإدارية
والتدري�سية والطلبة والعاملني يف
املدر�سة و�أم�ضوا �أجمل الأوقات وا�ستمتعوا
بالأطعمة وامل�شروبات ،وبالإ�ضافة �إىل
الألعاب الريا�ضية التي نظمها املجل�س.

�شارك مركز الرحمة لرعاية املعاقني يف الربنامج الريا�ضي الذي �أقيم مبدر�سة
�أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات حتت �شعار «بالأمل نلغي احلواجز» برعاية
مديرة �إدارة الرتبية الريا�ضية والك�شفية واملر�شدات الدكتور �شيخة اجليب ،وت�أتي
هذه امل�شاركة لتحقيق مبد�أ الدمج والتفاعل االجتماعي والريا�ضي بني طالبات املركز
و�أقرانهم يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ويف نهاية الربنامج مت تكرمي الطالبات بامليداليات
الذهبية والتقاط ال�صور اجلماعية.

