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�سارك فريق خدمات مطار البحرين )با�س( لل�سنة اخلام�سة على 

اأقيم يف منتجع  ال�سنوي والذي  الطوافات 2013  التوايل يف �سباق 

البندر حتت عنوان  »جدف لعمل اخلري«، تناف�س خاللها الفريق مع 

ال�سباق  البحرين. ويركز  ال�سركات يف مملكة  33 فريقا من خمتلف 

هذا العام على خلق الوعي على ا�سرار ال�سمنة يف مملكة البحرين، 

من خالل معاجلة الق�سية الأ�سا�سية التي ل تنطوي على الأطفال فقط، 

ولكن الآباء والأمهات واملدار�س كذلك.

وفاز فريق با�س باملركز الثاين بتقدم �سركة الكومد عليه بفارق 

مطار  خدمات  ل�سرك�سة  التنفيذي  الرئيب�س  �سرح  معدودة.  ثوان 

على  الفريق  اأع�ساء  »نهنئ  �سونات�سو�س:  جورج  )با�س(  البحرين 

اجلهود التي بذلوها والتي مثلت مثال يقتدى به يف التعاون من خالل 

خلق روح الفريق. نحن فخورون بهم و�سنعمل على دعم الفريق بكل 

طاقاته حيث اثبت بانه عند بذل اجلهد بامكانه حتقيق النت�سار«. 

 ح�سر ال�سباق هذ ا العام الرئي�س التنفيذي جورج �سونات�سو�س 

و�سلمان املحميد، نائب الرئي�س التنفيذي وذلك لدعم الفريق وت�سجيعه 

حيث اأثنوا على جهوده وهناأوه على فوزه باملركز الثاين. 

خدمات املطار ت�شارك مبعر�ض املطارات يف دبي

حلقة كّتاب البحرين تنظم مهرجانها ال�شعري اليوم

�ساركت خدمات مطار البحرين )با�س( 

رعاية  حتت   2013 املطارات  معر�س  يف 

مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو 

رئي�س هيئة دبي للطريان املدين.

الأعلى  الرئي�س  دبي،  مطارات  رئي�س 

الإمارات  لطريان  التنفيذي  والرئي�س 

اكرب  ثاين  املوؤمتر  يعترب  واملجموعة،. 

جذب  حيث  املطارات،  قطاع  يف  املعار�س 

بلد،   35 من  م�ساركة  �سركة   220 من  اكرث 

لعر�س منتجاتهم وخدماتهم وتقدمي اأحدث 

احللول التكنولوجية يف قطاع اإدارة عمليات 

خدمات املطارات. 

حتت رعاية وزارة الثقافة، تنظم حلقة 

على  الثانية  ولل�سنة  البحرين  يف  الكّتاب 

»األوان احلياة«  ال�سعري  التوايل مهرجانها 

مبتحف   2013 يونيو   13 بتاريخ  وذلك 

اليوم.  ال�ساعة 7:30 م�ساء  البحرين  قلعة 

اأن كل ق�سيدة  الأم�سية يف  وتتلخ�س فكرة 

لكل  اآخر  مبعنى  او  معني  لون  يف  ت�سب 

نف�سه  ال�ساعر  يحدده  ح�سبما  لون  ق�سيدة 

لت�سكل الأم�سية يف النهاية مهرجاناً لالألوان 

املنقو�سة �سعراً.

�ساعرا   15 الأم�سية  هذه  يف  ي�سارك 

والهند  وال�سودان  البحرين  من  و�ساعرة 

والوليات  واجنلرتا  وايرلندا  وباك�ستان 

املتحدة واملانيا.

وي�سارك من البحرين ال�ساعر عبداحلميد 

القائد والفنانة الت�سكيلية ال�ساعرة الدكتورة 

الفنان  ال�سعراء  وي�ساحب  اجننري.  �سامية 

والفنان  ال�سيلو  على  بالعزف  �سيف  حامد 

احمد �سيف بالعزف على اآلة العود. �ستكون 

البحر.  الم�سية يف جو �ساعري حامل على 

والدعوة عامة.

عبداحلميد القائد

اأعلنت بتلكو، �سركة الت�سالت الرائدة 

الأوىل  م�سابقتها  تد�سني  عن  البحرين،  يف 

تهدف  التي  البحرين(  )عني  للت�سوير 

على  الفوتغرافية  ال�سباب  مواهب  لتنمية 

ايدي املحرتفني يف هذا املجال. 

التي  البحرين،  عني  م�سابقة  وت�سم 

بتلكو  من  ال�سباب  وحدة  فريق  ينظمها 

يف  املقيمني  جلميع  وميكن  فئات  خم�س 

البحرين املهتمني بالت�سوير امل�ساركة فيها. 

ويحق للم�ساركني امل�ساركة ب�سورتني كحد 

اق�سى يف اأي من املجالت التالية:

مواقع يف البحرين. 	•
النا�س يف البحرين. 	•

يف  الربية  واحلياة  الطبيعة  	•
البحرين.

التوا�سل 	•
الهاتف  با�ستخدام  الت�سوير  	•

النقال.

وميكن لل�سور اأن تكون ملونة اأو اأ�سود 

واأبي�س بن�سبة و�سوح ل تقل عن 2500 

بيك�سيل، وباإمكن امل�ساركني تقدمي �سورتني 

تقدمي  يجب  فئة.  كل  يف  اأق�سى  كحد 

الإلكرتوين  ال�سركة  موقع  عرب  امل�ساركات 

من  الفرتة  خالل   www.batelco.com
17 اإىل 25 يونيو.

لعدد  التنظيم  مت  امل�سابقة،  و�سمن 

بالت�سوير  اخلا�سة  املجانية  الأن�سطة  من 

بهدف تقدمي امل�سورة والن�سائح للم�ساركني 

على يد خرباء يف الت�سوير. و�سيتم حتميل 

الإلكرتوين  املوقع  على  الأن�سطة  من  ثالثة 

والبث املبا�سر، يف حني يت�سمن الن�ساطان 

لباب  ميدانية  ت�سوير  رحالت  الآخران 

علي.  بن  عي�سى  ال�سيخ  ومنزل  البحرين 

امل�سابقة  تواريخ  على  احل�سول  ميكن 

والتفا�سيل ذات العالقة على موقع ال�سركة 

الإلكرتوين.

موؤخراً  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  اأعلن 

للتميز  التنفيذي  الرئي�س  بجائزة  الفائز  عن 

ويف  العام.  هذا  من  مايو  ل�سهر  اخلدمة  يف 

اأقيم يف مقر البنك الرئي�سي يف املنامة  حفل 

جميل  جالل  ال�سيد  البحريني  املوظف  ج  ُتوِّ

لالت�سالت،  البنك  مبركز  العميل  �سرف،  اآل 

اأف�سل  وتقدمي  العمل  يف  واإخال�سه  لتفانيه 

اخلدمات.

ويهدف برنامج جائزة الرئي�س التنفيذي 

ال�سهر  اأطلق  الذي  اخلدمة،  يف  للتميز 

�ستاندرد  بنك  موظفي  تقدير  اإىل  املا�سي، 

ت�سارترد يف البحرين لتفانيهم يف التميز يف 

خدمة وم�ساعدة الزمالء والأق�سام الداخلية، 

وزبائنه،  البنك  عمالء  خدمة  يف  والتميز 

والتميز يف خدمة املجتمع من خالل الأعمال 

والأن�سطة  التربعات  وجمع  التطوعية 

اخلريية. 

وتعليقاً على منح ال�سيد جالل اآل �سرف 

للتميز يف اخلدمة  التنفيذي  الرئي�س  جائزة 

ل�سهر مايو، �سرَّح ح�ّسان اأمني جّرار، الرئي�س 

البحرين:  ت�سارترد  ل�ستاندرد  التنفيذي 

»مينح هذا الربنامج فر�سة للمدراء والزمالء 

والزمالء  املوظفني  جميع  اأ�سماء  برت�سيح 

الذين يعملون بجد لالرتقاء مب�ستوى البنك. 

ت�شارترد بنك يعلن عن الفائز بجائزة الرئي�ض 

بتلكو تعلن عن م�شابقة للت�شوير »عني البحرين«

البرتوكيماويات حت�شد اجلوائز يف موؤمتر اخلطابة بدبي

بن  �سعيد  اأنور  املهند�س  �سعادة  قام 

�سالمه نائب رئي�س جمل�س الإدارة واملهند�س 

عبدالرحمن جواهري رئي�س �سركة اخلليج 

ل�سناعة البرتوكيماويات بتكرمي وفد نادي 

البرتوكيماويات للخطابة الذي عاد موؤخراً 

اأن �سارك يف املوؤمتر  اأر�س اململكة بعد  اإىل 

ال�سنوي لفن اخلطابة للقطاع واأحرز جائزة 

على م�ستوى النادي وجائزتني فرديتني .

الإدارة  جواهري  املهند�س  وهناأ 

اجلوائز  بهذه  بفوزهم  للنادي  التنفيذية 

النادي  باأع�ساء  فخره  عن  معرباً  القّيمة، 

اجلوائز  هذه  مثل  حتقيق  اعتادوا  الذين 

والإقليمية  املحلية  امل�سابقات  جميع  يف 

التميز  هذا  باأن  موؤكداً  بها،  ي�ساركون  التي 

جيبك  نادي  لأع�ساء  الراقي  وامل�ستوى 

ال�سادق  العمل  بف�سل  جاء  اإمنا  للخطابة 

الألقاب  من  املزيد  حتقيق  يف  والرغبة 

�سواء على امل�ستوى املحلي اأو الإقليمي، اإىل 

الداخلية  امل�ساركات  على  احلر�س  جانب 

واخلارجية لكت�ساب اخلربة والثقة يف هذا 

الفن اخلطابي الراقي.

قامت جمموعة �سركات عبداهلل بن هندي الرائدة يف جمال التجارة والأعمال مبملكة البحرين بتنظيم يوم ريا�سي ترفيهي لالإدارة العليا 

للمجموعة فيالأ�سبوع املا�سي بحلبة البحرين الدولية، وذلك كجزء من برناجمها الإجتماعي لإلتقاء اأفراد الإدارة العليا يف يوم ترفيهي بعيداً 

عن اأجواء العمل.

الع�شريي يت�شلم ر�شالة ماج�شتري حول تنوع الثقافات بالبوليتكنك

البحرين  لكلية  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  ا�ستقبل 

الع�سريي،  اإبراهيم  الدكتور حممد  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية 

ر�سالة  من  ن�سخة  اأهدته  التي  اليا�سي،  عي�سى  اإميان  الباحثة 

املاج�ستري حول التدويل وتنوع الثقافات يف عدد من اجلامعات 

املحلية يف مملكة البحرين، ومن �سمنها بوليتكنك البحرين، التي 

الأكادميي،  وكادرها  وطلبتها  اإدارتها  بتعاون  اليا�سي  اأ�سادت 

توفري  يف  تعليمية  موؤ�س�سة  اأف�سل  باأنها  البوليتكنك  وا�سفة 

املعلومات.

من  العديد  اإميان  الباحثة  اأجرتها  التي  الدرا�سة  وغطت 

التعليم  الثقافات يف موؤ�س�سات  اأهمها اختالف وتنوع  اجلوانب، 

العايل، وما ي�سكله هذا  الختالف والتنوع من حتديات للموؤ�س�سة، 

ا�ستخل�ستها  التي  التو�سيات  من  عدًدا  الدرا�سة  وت�سمنت  كما 

الباحثة من الدرا�سة التي اأجرتها على مدى عامني ملواجهة هذه 

التحديات. 

يوم ريا�شي للإدارة العليا ملجموعة �شركات عبداهلل بن هندي

فريق با�ض يفوز باملركز الثاين يف �شباق الطوافات


