تدريبيا لموظفيها
برنامجا
«البوليتكنك» تنظم
ًّ
ً
عن «أنظمة المشتريات الحكومية»
[ نظمت كلية البحرين التقنية
برنامجا
(بوليتكنك البحرين)
ً
تدريب ًّيا لموظفيها عن تطبيق أنظمة
المشتريات الحكومية ،وذلك على
مدار يومين بمقر البوليتكنك في
مدينة عيسى.
وهدف البرنامج التدريبي الذي
أداره مدير إدارة التشريع والجريدة
الرسمية بهيئة التشريع واإلفتاء
القانوني المستشار مال اهلل الحمادي،
إل��ى إط�لاع موظفي البوليتكنك
على ملخص بأهم أحكام المرسوم
بقانون رقم ( )36لسنة  2002بشأن
تنظيم المناقصات والمزايدات
والمشتريات والمبيعات الحكومية
والئحته التنفيذية ،ليحيطوا عل ًما
بجميع تفاصيله ويضمنوا أن جميع
معامالتهم تسير باالتجاه الصحيح
وبشكل قانوني.
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حضر البرنامج ما يقارب خمسين
موظفًا (بحرينيين وأجانب) يمثلون
األقسام اآلتية :الشئون القانونية
والمالية والمشتريات واإلدارة
التنفيذية ،حيث حرص المحاضر
على تقسيم البرنامج إلى يومين،
أحدهما باللغة العربية واآلخر

باللغة اإلنجليزية ،لضمان استفادة
الجميع من الموضوع المطروح
للتدريب.
وفي هذا الشأن ،صرح القائم
بأعمال الرئيس التنفيذي لبوليتكنك
البحرين ،محمد إبراهيم العسيري
بأن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي

جاء نتيجة حرص مجلس األمناء
واإلدارة التنفيذية لبوليتكنك
البحرين على اط�لاع موظفي
البوليتكنك على جميع القوانين
واألنظمة الحكومية وضمان تطبيقها
في كل الخطوات واإلجراءات التي
تتخذها البوليتكنك.

«إعدادية البالد القديم» تحرز المركز األول في المسابقة العلمية

[ حصدت مدرسة البالد القديم اإلعدادية
للبنين المركز األول في المسابقة العلمية
اإللكترونية الثانية التي أقامتها مدرسة سترة
اإلعدادية للبنات.
وكانت المسابقة مخصصة لطلبة الثالث
اإلعدادي ،وقد م ّثل المدرسة الطالب سيدهادي
سيدعباس سيدعلي ،وأشرف عليه مدرس
العلوم بالمدرسة علي حسن عباس .وأعرب
أولياء األمور عن افتخارهم بإنجاز أبنائهم،
متمنين دوام النجاح للمدرسة في مشاركتها
المستقبلية.

وفي السياق ذاته ،أحرزت مدرسة البالد القديم
اإلعدادية للبنين المركز الثالث في مسابقة اإللقاء
الشعري بمدرسة لؤلؤة الخليج العربي وذلك
احتفاالً بمناسبة اليوم العالمي للشعر.
وش��ارك الطالب حيدر علي شمطوط في
المسابقة ممث ً
ال عن المدرسة ،وق ّدم أدا ًء مميزاً.
وأشرف على الطالب مدرس اللغة العربية
بالمدرسة محمد إبراهيم آل طوق .وأبدى ولي
أمر الطالب اعتزازه بإنجازات ابنه المتميزة،
شاكرا ً إدارة المدرسة على اهتمامها بتنمية
المواهب اإلبداعية للطلبة واالعتناء بهم.

*  5 - 2يونيو :ترعى  VIVAالبحرين،
المنتدى العالمي السنوي لمنظمي
االتصاالت 14Global Symposium for
 ،Regulators – GSRوال��ذي يقام في
دورته الرابعة عشرة في فندق الخليج.
*  5 - 3يونيو :تستضيف البحرين
الملتقى الخليجي األول لتنمية الموارد
البشرية تحت عنوان «من أجل رضى
وظيفي» الذي يعقد تحت رعاية وزير
العمل جميل محمد علي حميدان بتنظيم
من مكتب أكت سمارت الستشارات
العالقات العامة وبدعم من جمعية
البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
*  4يونيو :ينظم منتدى وعد السياسي
بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»
ندوة «المحكمة العربية لحقوق اإلنسان
والغاية منها» يتحدث فيها المحامي
عبداهلل الشمالوي والحقوقي عبدالنبي
العكري ،وذلك يوم األربعاء الساعة 8:00
مساء بقاعة فلسطين بالجمعية في أم
ً
الحصم.
*  4يونيو :ينظم مستشفى البحرين
التخصصي المؤتمر الثاني عشر الرتفاع
ضغط الدم وأم��راض القلب واألوعية
الدموية ،وسيتحدث في المؤتمر ممثلون
عن المستشفى بمشاركة عدد من األطباء
في مملكة البحرين وخارجها ،وذلك في
تمام الساعة التاسعة والنصف مساء
بقاعة أوال بفندق الخليج.
*  4يونيو :يستضيف مركز تنمية
قدرات المرأة البحرينية (ريادات) معرض
«جديد دانات وإنجازات بازار»  ،وذلك
يوم األربعاء من الساعة  10صباح ًا حتى
الساعة الواحدة ظهراً.
*  5يونيو :تحت رعاية الممثل
الخاص لجاللة الملك ورئيس المجلس
األعلى للبيئة سمو الشيخ عبداهلل بن حمد
آل خليفة ،يحتفل فريق األمم المتحدة
للبحرين بقيادة برنامج األمم المتحدة

للبيئة وبالتعاون مع المجلس األعلى
للبيئة وجمعية المهندسين البحرينية
باليوم العالمي للبيئة من خالل ورشة
عمل ستقام الساعة  09:00من صباح
يوم الخميس في مقر جمعية المهندسين
البحرينية ،بالجفير تحت عنوان «البحرين
وتغير المناخ :التحديات و الفرص».
*  7يونيو :ينظم فريق الناجين من
السرطان فعالية المشي الثانية تحت
شعار «لنهزم مرض السرطان» بمناسبة
يوم الناجين من السرطان من الساعة 4
مساء في مضمار مدرسة سنت
إلى 6
ً
كريستوفر في سار مقابل مركز النخيل
التجاري.
*  8يونيو :تحت رعاية األمين العام
لبيت القرآن عبداللطيف كانو ينظم بيت
القرآن حفل تدشين كتاب« :مواقف
وذك��ري��ات م��ع شخصية بحرينية»
لمنصور محمد سرحان ،وذلك في تمام
الساعة السابعة والنصف من مساء يوم
األحد بمبنى بيت القرآن.
*  12 - 8يونيو :تنظم وح��دة
استشارات األع��م��ال بمجموعة بنك
البحرين للتنمية ،بالتعاون مع منظمة
«آي��زك البحرين»  -ال��دورة التدريبية
الثانية والثالثين من البرنامج التمهيدي
في ريادة األعمال وتأسيس المشاريع
الصغيرة ،وذل��ك في الفترة المسائية
بمركز تنمية قدرات المرأة البحرينية
(ريادات).
*  10يونيو :برعاية نائب رئيس
مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبداهلل آل
خليفة ،يحل ضيف ًا على مملكة البحرين
المحاضر العالمي في فن القيادة واإلدارة
والتفكير االستراتيجي المفكر اإلداري
البروفيسور توم بيترز ،ليتحدث عن
التميز
آخر نتائج دراساته وأبحاثه وعن
ُّ
بأنواعه ،وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق
الخليج.

