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م�ظف� »اجلعفرية« ينه�ن دورة يف »مفاهيم وقيم ال�الء امل�ؤ�س�سى«

وقيم  »مفاهيم  فى  دورة  اجلعفرية  الأوقاف  ادارة  يف  الدوائر  روؤ�ساء  من  ع�سرة  انهى 

اأيام يف مدينة الدوحة بقطر من 18 اىل 20 ابريل  ال�لء امل�ؤ�س�سي« والتى ا�ستغرقت ثالثة 

2013، تدرب�ا خاللها على اهم املحاور التالية، والتى ل �سك عززت فيهم روح ال�لء والتفانى 

اخلدمات  اف�سل  تقدمي  ايجابيا يف  اثرا  �سيرتك  ال�ظيفى، مما  والنتماء  الأداء  والخال�ص يف 

للعمالء وامل�ستفيدين من اخلدمات التى تقدمها هذه الدارة، بال�سافة اىل تطبيق مبادئ اجل�دة 

يف الأداء.

»الب�ليتكنك« تبحث التعاون االأكادميي مع »تك�سا�س اأو�سنت«

الرئي�ص  باأعمال  القائم  ا�ست�ساف 

الدكت�ر حممد  البحرين  التنفيذي لب�ليتكنك 

التنفيذي  الرئي�ص  الع�سريي، ونائب  اإبراهيم 

لل�س�ؤون التعليمية الدكت�ر ح�سن املال، وفًدا 

الأمريكية، وذلك  اأو�سنت  من جامعة تك�سا�ص 

الطرفني يف  التعاون بني  بغر�ص بحث �سبل 

ي�سمل  مبا  والتدريبية  الأكادميية  اجل�انب 

تبادل املعارف والتدريب وتزويد الب�ليتكنك 

جمال  يف  والبتكارات  املمار�سات  باأف�سل 

املعلمني  وتعليم  العايل  والتعليم  التدري�ص 

تعترب  التي  التعاون  اأوجه  من  والعديد 

اإ�سافة  فيها،  رائدة  اأو�سنت  تك�سا�ص  جامعة 

اإىل بحث طرح برنامج اأكادميي يعنى بت�فري 

الإر�ساد وحل�ل التعلم العاملية فيما يخت�ص 

ب�سناعة النفط والغاز.

التعاون   هذا  الع�سريي  الدكت�ر  وثمن 

اإ�سافة  تقدمي  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه  من  الذي 

تطرحها  التي  الأكادميية  للربامج  ن�عية 

الب�ليتكنك، مبا يهيئ فر�ص تطبيقها لأحدث 

وتط�ير  والأكادميية  العلمية  املمار�سات 

الب�ليتكنك  حر�ص  اإىل  م�سرًيا  املهني،  اأدائها 

التي  والتخ�س�سات  الربامج  اإ�سافة  على 

على  العمل  �س�ق  احتياجات  مع  تت�افق 

اختالف جمالتها.

افتتاح معر�ص »ماكالرين املنامة« لل�سيارات املميزة

املعر�س معلم بارز يف اأرقى املناطق و�سط املنامة

اأوت�م�تيف  »ماكالرين  �سركة  افتتحت   

و�سركة   )McLaren Automotive(

لل�سيارات”  “الغ�سان  و�سركة  “ممتلكات” 
اجلديد  املنامة”  “ماكالرين  معر�ص  ر�سمياً 

وجرى  العاملي.  التجاري  البحرين  مركز  يف 

يف  العمليات  الرئي�ص  برعاية  الفتتاح 

فلي�يت،  مايك  ال�سيد  اوت�م�تيف  ماكالرين 

“الغ�سان  �سركة  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص 

لل�سيارات” ال�سيخ غ�سان ال�سليمان، وح�سره 

اململكة.  يف  ال�سخ�سيات  كبار  من  عدد 

ال�سليمان  وال�سيخ  مايك  ال�سيد  ورحب 

لل�سيارات”  “الغ�سان  �سركة  عمالء  بكبار 

مقدمتهم  ويف  املحلية  ال�سخ�سيات  وكبار 

وال�سيد  خليفة  ال  عي�سى  بن  حممد  ال�سيخ 

�سركة  مّثال  اللذين  الك�هجي  ها�سم  حمم�د 

الرئي�سي يف  امل�ساهم  التي تعترب  »ممتلكات« 

�سركة »ماكالرين اأت�م�تيف«.

وبهذه املنا�سبة قال مايك فلي�يت رئي�ص 

اأن  اوت�م�تيف«  »ماكالرين  يف  العمليات 

»الفتتاح الر�سمي ملعر�ص ‘ماكالرين املنامة‘ 

يف  بها  نحتفل  اأن  ت�ستحق  منا�سبة  ه� 

ماكالرين مع �سركائنا ‘ممتلكات‘. 

ال�سليمان  غ�سان  ال�سيخ  قال  وبدوره 

»الغ�سان  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 

اأن نعمل  لل�سيارات«: »اإنه ملن دواعي فخرنا 

و�سركة  »ماكالرين«  �سركة  مع  وثيق  ب�سكل 

الرائع  املعر�ص  هذا  نفتتح  واأن  »ممتلكات« 

اجلديد. 

الرئي�ص  الك�هجي  ها�سم  حمم�د  اأما 

بهذه  فقال  »ممتلكات«  ل�سركة  التنفيذي 

ات�م�تيف‘  ‘ماكالرين  �سركة  »اإن  املنا�سبة: 

»ممتلكات«.  ا�ستثمارات  اأكرب  من  واحدة  هي 

يف  و�سريكها  ال�سركة  لقرار  �سعداء  ونحن 

افتتاح  لل�سيارات«  »الغ�سان  �سركة  البحرين 

هذا املعر�ص الرائع الذي �سيك�ن �ساهداً على 

ق�ة وتفرد �سركة ‘ماكالرين‘ الهند�سية. 

ال�كيل  م�ت�رز،  فري�ست  �سركة  تقدم 

البحرين،  مبملكة  هي�نداي  ل�سيارات  الر�سمي 

هذا  ال�سيارات  لإ�ستبدال  رائعاً  عر�ساً  لعمالئها 

ال�سيف، وي�سري العر�ص على جمم�عة متن�عة 

وال�سيارات  للركاب،  هي�نداي  طرازات  من 

الريا�سية املتعددة الإ�ستخدامات.

فر�سة  العمالء  مينح  املذهل  العر�ص  هذا 

بغ�ص  القدمية،  �سيارتهم  لإ�ستبدال  اإ�ستثنائية 

النظر عن ن�عها وم�ديلها، وت�فري مبلغ ي�سل 

حتى 1،300 دينار، ليت�سنى لهم اإمتالك �سيارة 

هي�نداي جديدة بالكامل باأف�سل �سعر ممكن.

و�ستخ�سع �سيارات العمالء القدمية للتقييم، 

القدمية  ال�سيارة  قيمة  اإحت�ساب  �سيتم  حيث 

التي  اجلديدة  هي�نداي  ل�سيارة  اأوىل  كدفعٍة 

يرغب العميل ب�سرائها و الذي �س�ف ي�ساهم يف 

حت�سني اخلطة التم�يلية. 

»�سباب رابعة ال��سطى« تقيم ور�سة »من قيم الفريق«

اأقامت جمعية �سباب رابعة ال��سطى ور�سة عمل بعن�ان »من قيم الفريق« للمدرب اأحمد 

جناحي وذلك للتعرف على اأ�سا�سيات العمل اجلماعي وكيفية تك�ين الفريق الفعال ، بالإ�سافة 

نقاط الق�ة يف اأع�ساء الفريق وال�سع�بات التي ت�اجه تك�ينه.

اأ�ساليب تدريبية متن�عة كالتمارين اجلماعية والفردية ، والتي  وا�ستخدمت يف ال�ر�سة 

تفاعل امل�ساركني فيها ب�سكل مميز، وقد تناول جناحي املراحل التي مير فيها الفريق ودور القائد 

يف العمل اجلماعي، واأكد على اأن الف�سل ماه� ال مكمل للنجاح واأن ال�ساب لبد واأن يرتك اأثراً 

جيداً يف نف��ص الخرين.

ويف ختام ال�ر�سة مت تقدمي درع تذكاري من قبل جمعية �سباب رابعة ال��سطى  اإىل املدرب 

اأحمد جناحي لتف�سله باإلقاء هذه املحا�سرة.

وفد من بابك� يزور مدر�سة اجلابرية ال�سناعية للبنني

قام م�ؤخرا وفد من �سركة نفط البحرين »بابك�« بزيارة جمم�عة 

برنامج  يف  امل�ساركني  للبنني  ال�سناعية  اجلابرية  مدر�سة  طالب  من 

»اإجناز« البحرين.

تاأتي الزيارة يف اطار دعم ال�سركة لربنامج »اجناز« البحرين.

الق�سرية  بابك�  �سركة  باأهداف  الطلبة  تعريف  الزيارة  خالل  مت 

والط�يلة املدى، بالإ�سافة اإىل التاأكيد على اأهمية �سركة بابك� كاأحدي 

امل�ؤ�س�سات الرائدة يف دعم م�سرية القت�ساد ال�طني ململكة البحرين.

ويف ختام الزيارة، اأعرب م�س�ؤول� املدر�سة والطلبة عن �سكرهم 

لهم.  القيمة  املعل�مات  وتقدمي  للزيارة  بابك�  �سركة  لإدارة  اجلزيل 

تاأتي �سمن فعاليات برنامج »اجناز«  الزيارة  تلك  اأن  الإ�سارة  جتدر 

تط�ير  اإىل  ت�سعى  التي  الرئي�سية  والربامج  الأن�سطة  اأحد  يعد  الذي 

وتاأهيل الك�ادر ال�طنية ودعم ال�سباب البحريني.

متنزه عذاري ي�ست�سيف امل�ه�بني يف جمال الت�س�ير االإلكرتوين

من  نخبة  م�ؤخرا   عذاري  متنزه  ا�ست�ساف 

الت�س�ير  جمال  يف  امل�ه�بني  والطالبات  الطلبة 

الإلكرتوين والذين مت اختيارهم بالتعاون مع اإدارة 

اخلدمات الطالبية ومركز رعاية الطلبة امل�ه�بني 

من:  كل  من  والتعليم  الرتبية  ل�زراة  التابعني 

ومدر�سة  للبنني  الثان�ية  العمران  اأحمد  مدر�سة 

الثان�ية  الن�ر  ومدر�سة  للبنات  الثان�ية  ال�فاء 

الثان�ية  النعمان  بنت  اأميمة  ومدر�سة  للبنات 

للبنات  الثان�ية  جدحف�ص  ومدر�سة  للبنات 

املنامة  ومدر�سة  للبنات  الثان�ية  �سار  ومدر�سة 

الثان�ية للبنات ومدر�سة املحرق الثان�ية للبنات 

ومدر�سة الهداية اخلليفية الثاني�ة للبنني.

�سركة فري�ست م�ت�رز تقدم عر�سها الرائع ال�ستبدال ال�سيارات


