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رويال البحرين يحا�ضر حول »مر�ض الكبد الذهني«
لكل  ال�صحية  الثقافة  لن�صر  منه  �صعياً 

باأهمية  منه  واميانا  املجتمع،  وفئات  م�ؤ�ص�صات 

احلديث،  الع�صر  اأمرا�ض  ب�صاأن  االفراد  تثقيف 

رويال  مب�صت�صفى  اله�صمي  اجلهاز  اخ�صائي  قدم 

�صريراً   60 وي�صم  التخ�ص�صات  البحرين-متعدد 

الدكت�ر   - بالبحرين  ال�صلمانية  منطقة  ومقره 

ت�ع�ية  �صحية  حما�صرة  ع��ب��داهلل  م�صطفى 

البحرين ح�ل  كارلت�ن  ريتز  و�صبا  فندق  مل�ظفي 

الذهني«. الكبد  »مر�ض  احلديث  الع�صر  مر�ض 

مر�ض  ح�ل  م�صطفى  الدكت�ر  تطرق  وقد 

»ال�صامت«  باملر�ض  يعرف  والذي  الذهني  الكبد 

اأن الدهن امل�ج�د على الكبد ال ميكن روؤيته  حيث 

يعلم�ن  ال  النا�ض  ومعظم  به،  االح�صا�ض  او 

اعرا�ض  له  لي�صت  املر�ض  هذا  اأن  كما  ب�ج�ده 

اأنه يف  االوىل، كما  معينة، وخ�ص��صا يف مراحله 

فان  ويتفاقم،  املر�ض  فيها  يتقدم  التي  احلاالت 

حتى  او  �صن�ات  ب�صع  ت�صتغرق  قد  العملية  هذه 

عق�د. ب�صعة 

درا�ضة بجامعة اخلليج العربي: التعليم 
الإلكرتوين ي�ضاهم يف تطوير مهارات القراءة

بجامعة  اأجريت  علمية  درا�صة  اأكدت 

اخلليج العربي على فاعلية ا�صرتاتيجية 

يف  االلكرتونية  االأن�صطة  على  قائمة 

لدى  الكلمة  على  التعرف  مهارة  حت�صني 

ذوي �صع�بات التعلم.

الباحث  اأعدها  التي  الدرا�صة  وبينت 

متطلبات  �صمن  العلي  حممد  �صيد 

من  املاج�صتري  درجة  على  احل�ص�ل 

اأن  بعد  عن  والتدريب  التعليم  برنامج 

�صاهم  التفاعلي  االلكرتوين  التعليم 

القراءة  مهارات  حت�صني  يف  فعال  ب�صكل 

لدى ذوي �صع�بات التعلم باملقارنة مع 

التعليم التقليدي.

عينة  على  درا�صته  الباحث  وطبق 

من الطلبة ذوي �صع�بات التعلم ق�امها 

االبتدائية  املرحلة  طلبة  من  تلميذا   30

على  ت�زيعهم  مت  الك�يت،  دولة  يف 

جمم�عات جتريبية و�صابطة.

ا�صرتاتيجية  جناح  النتائج  وبينت 

تنمية  يف  التفاعلية  االلكرتوين  التعلم 

التالميذ  الكلمة لدى  التعرف على  مهارة 

ذوي �صع�بات التعلم، م�ؤكدة اأن التعليم 

التعليم  على  تف�ق  االلكرتوين  اخلا�ض 

تعلم  �صع�بات  عالج  يف  التقليدي 

القراءة. وعلل الباحث �صيد حممد العلي 

هذه النتائج بعدد من االأ�صباب حيث قال 

اإن اال�صرتاتيجية �صممت وفق خ�صائ�ض 

العينة،  الأفراد  ملالئمتها  اأدى  مما  العينة 

االأن�صطة  ت�صميم  معايري  تط�ير  مت  كما 

خ�صائ�ض  ت�اكب  لكي  االلكرتونية 

الباحث  مالحظة  خالل  ومن  العينة، 

وجد  االلكرتونية  االأن�صطة  تطبيق  عند 

ب�صكل  متفاعلني  كان�ا  العينة  اأفراد  اأن 

ملح�ظ مما اأدى اإىل تقبل عملية التعلم.

»اأودي« حتظى بلقب اأف�ضل �ضركة م�ضتدامة يف اأملانيا

 AUDI ل�  بالت�ص�يت  االأملاين  اجلمه�ر  قام 

يف  وذلك  امل�صتدامة،  للتنمية  �صركة  كاأف�صل   AG
ت�صنيف  ح�ل   Facit Research اأعدته  م�صح 

�صمعة ال�صركات امل�صتدامة SIS( 2014( متقدمة 

على �صركات �صخمة مثلBMW وHipp. وعلق 

امل�ص�ؤولية  رئي�ض  تروب�ص�  ف.  بيرت  الدكت�ر 

»التنمية  قائالً:   AUDI AG لدى   امل�ؤ�ص�صية 

امل�صتدامة را�صخة يف ا�صرتاتيجيتنا، وهي مقيا�ض 

واأ�صاف  وعملياتنا«،  منتجاتنا  جميع  يف  معتمد 

معلقاً على الت�ص�يت: »�صدارتنا يف هذا الت�صنيف 

ت�ؤكد اأن املقايي�ض التي نتبعها ت�صعنا على الطريق 

ال�صحيح لتط�ير اأف�صل �صبل النقل لالأفراد ريثما 

�صركتنا  وجعل  امل�ص�ؤولية  درجات  باأعلى  نتحلى 

مالئمة للم�صتقبل«. وتعتمد نتائج الت�صنيف على 

البيئية  اال�صتدامة  جمال  يف  امل�ؤ�صرات  من  الكثري 

واالقت�صادية واملجتمعية، حيث مت ت�صنيف اأودي 

حققت  فقد  الثالثة،  املجاالت  يف  �صركة  كاأف�صل 

بف�صل  وذلك  البيئية،  اال�صتدامة  يف  االأول  املركز 

على  حتافظ  التي  التكن�ل�جيا  يف  اال�صتثمار 

املباين  بتقنية  م�صانع  وان�صاء  والبيئة،  امل�ارد 

املجتمعية،  اال�صتدامة  جمال  ويف  اخل�صراء. 

�صركة  كاأف�صل  عالمة  اأعلى  على  اأودي  ح�صلت 

للعمل وت�فري فر�ض العمل، وحماية امل�صار املهني 

جه�د  الت�صنيف  يف  امل�صارك�ن  وقدر  للم�ظفني. 

ال�صباب  امل�ظفني  وترقية  دعم  يف  الكبرية  اأودي 

تت�اجد  التي  املجتمعات  يف  االيجابي  وانخراطها 

بها مرافق الت�صنيع اخلا�صة بال�صركة. ويف املجال 

االقت�صادي، �صجلت اأودي مركزاً مهماً يف ال�صفافية 

اىل  باالإ�صافة  وامل�ردين  املناف�صني  مع  التناف�صية 

حماية معل�مات امل�صتهلك.

برنامج متهيدي اأكادميي ملعهد BIBF بال�ضهادة الربيطانية والأ�ضكتلندية

ك�صف نائب املدير العام ملعهد BIBF الدكت�ر 

اأحمد ال�صيخ اأن برنامج ال�صنة التمهيدية االأكادميية 

)Foundation Year( التي يقدمها املعهد متهيداً 

االأعمال، مت  اإدارة  الدبل�م يف  لالن�صمام لربنامج 

املتقدم  امل�صت�ى  من  بكل  ر�صمياً  مقارنته  اعتماد 

 GCE A( للتعليم  العامة  الربيطانية  لل�صهادة 

االأ�صكتلندية  املتقدم  امل�صت�ى  و�صهادة   )Level
 .)Scottish Advanced Higher Standard(

ح�صل  قد  املعهد  ان  العام  املدير  نائب  وقال 

ال�طني  الربيطاين  املركز  م�افقة  على  م�ؤخراً 

 UK( االأكادميية  ال�صهادات  معادلة  ملعل�مات 

امل�ؤ�ص�صات  قائمة  �صمن  للدخ�ل   ،)NARIC
االأع�صاء املانحة لل�صهادات التمهيدية االأكادميية، 

وذلك بعد تقييم الربنامج من قبل املركز يف ي�ني� 

املا�صي لتحديد مدى تلبيتها للمعايري االأكادميية 

املعتمدة لقب�لها يف النظام. 

االعتماد  هذا  اأن  اىل  له  ت�صريح  يف  واأ�صار 

التمهيدي  الربنامج  اأنه�ا  الذين  الطلبة  �صيمكن 

االلتحاق  من   BIBF معهد  يف  االأكادميي 

 UK( قبل  من  املعتمدة  الربيطانية  باجلامعات 

NARIC( يف اململكة املتحدة. 

[ د. احمد ال�شيخ

الفائزة البحرينية تودع دبي بعد جناحها يف برنامج الزمالة التدريبية 

من  تقي  مرمي  البحرينية  الطالبة  عادت 

ال�طن  اأر�ض  اإىل  اجلامعية  البحرين  كلية 

التدريبية  الدورة  يف  ملفتاً  ف�زاً  حتقيقها  بعد 

�صيف  مفاجاآت  برنامج  �صمن  املقامة  التا�صعة 

ا�صتمرت  والتي   2014 التدريبية  للزمالة  دبي 

جناحاً  مرمي  حققت  وقد  ا�صب�عني.  مدار  على 

بارزاً جنباً اإىل جنب مع 16 م�صاركاً من خمتلف 

اأنحاء منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا.   

برنامج  من  التا�صعة  الدورة  و�صهدت 

»مفاجاآت �صيف دبي للزمالة التدريبية 2014« 

�صقل  يف  واأ�صهمت  النظري،  منقطع  جناحاً 

االأج�اء  وت�فري  الطالب  اأملع  من  نخبة  جتارب 

من  التي  واملقرتحات  االأفكار  لتبادل  املثالية 

�صاأنها تعزيز جناح الدورات املقبلة من املهرجان 

االأ�ص�اق  خمتلف  من  الزوار  من  املزيد  وجذب 

ليك�ن  دبي،  �صيف  مفاجاآت  اإىل  واملناطق 

وتنظم  ال�صيف.  م��صم  خالل  املثلى  وجهتهم 

الربنامج  والتجزئة  للمهرجانات  دبي  م�ؤ�ص�صة 

تقدير  على ج�ائز  واحلائز  املعروف  الت�ص�يقي 

عاملية، وتعترب اإحدى م�ؤ�ص�صات دائرة ال�صياحة 

املنظمة  واجلهة  بدبي،  التجاري  والت�ص�يق 

حلدث مفاجاآت �صيف دبي. 

التنفيذي  املدير  �صهيل،  ليلى  واأعربت 

عن  والتجزئة،  للمهرجانات  دبي  مل�ؤ�ص�صة 

ي�صرنا  بالق�ل:  الدورة  هذه  لنجاح  �صعادتها 

وي�صعدنا اإقامة دورة جديدة ناجحة من برنامج 

»مفاجاآت �صيف دبي للزمالة التدريبية« يف دبي. 

وبالنيابة عن جميع اأع�صاء فريق عمل الربنامج، 

اأتقدم بخال�ض التهنئة جلميع الطالب امل�صاركني 

ال�صتكمالهم هذه الدورة بنجاح، واإ�صافة عالمة 

وال�صخ�صية.  املهنية  حياتهم  يف  جديدة  فارقة 

واأود بهذه املنا�صبة اأن اأثني على جه�د الطالب 

ال� 17 التي بذل�ها لتقدمي ا�صرتاتيجيات مبتكرة 

واأفكار جديدة من �صاأنها اإثراء جتربتهم وجدول 

م�ؤ�ص�صة  وحمالت  ملهرجانات  ال�صن�ي  االأعمال 

دبي للمهرجانات والتجزئة. ونحن على ثقة باأن 

االأفكار البناءة التي متخ�صت عن هذه الفعالية 

�صت�صهم بال �صك يف االرتقاء باأن�صطة وفعاليات 

الدورات املقبلة من مفاجاآت �صيف دبي. واأت�جه 

بجزيل ال�صكر لكل امل�صاركني، متمنية لهم جميعاً 

م�صتقبالً م�صرقاً واملزيد من النجاح والتف�ق.

اهات  م�ضح من » كانون« يك�ضف اتجّ
ا�ضتخدام الطباعة للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة 

ك�صف م�صح ح�ل ا�صتخدام الطابعات 

اأجرته �صركة كان�ن ال�صرق االأو�صط و�صمل 

يف  ومت��صطة  �صغرية  م�ؤ�ص�صة   1000

اأنحاء دول اخلليج اأّن طابعاتها املتعّددة 

وهدفت  بفعالية.  ُت�صتخدم  ال  ال�ظائف 

الطباعة  »اجتاهات  بعن�ان  الدرا�صة 

من  املعل�مات  وتكن�ل�حيا  املكتبية 

اإىل  اخلليج«  دول  م�ؤ�ص�صات  يف  كان�ن 

ال�صغرية  امل�ؤ�ص�صات  اإذا كانت  ما  معرفة 

اأنحاء املنطقة ت�صتخدم املزايا الكاملة  يف 

وت�صتفيد  ال�ظائف  املتعّددة  للطابعات 

منها اإىل اأق�صى حّد.

مع  الهاتفية  املقابالت  اإىل  وا�صتناداً 

املحرتفني يف جمال تكن�ل�جيا املعل�مات 

يف  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�ؤ�ص�صات  يف 

اأّن  النتائج  اأظهرت  اخلليج،  دول  اأنحاء 

�صغرية  م�ؤ�ص�صات  اأربع  بني  من  ثالثاً 

ت�صتخدم حل�ل  ال  املنطقة  ومت��صطة يف 

الطابعات املتعّددة ال�ظائف بذكاء، وهي 

املعل�مات  عن  الك�صف  خلطر  معّر�صة 

اأّنه  كبري  حّد  اإىل  ُتدرك  وال  ال�صرية، 

الت�صغيلية  تكاليفها  من  احلّد  باإمكانها 

وزيادة اإنتاجية امل�ّظفني عند تبّني حل�ل 

الطباعة الذكية.

»البوليتكنك« تفتتح مطاعم متنوعة
 وت�ضتمر يف �ضيانة وترميم مبانيها

�صبتمرب   7 امل�افق  املقبل  االأحد  ي�م  يبداأ 

العام  من  االأول  الدرا�صي  الف�صل   2014

البحرين  بكلية  2015م   –  2014 االأكادميي 

للطلبة  �ص�اء  البحرين«  »ب�ليتكنك  التقنية 

اأمت�ا عملية  اأن  اأو اجلدد، وذلك بعد  املنتظمني 

املا�صية،  الفرتة  خالل  بنجاح  م�ادهم  ت�صجيل 

فيما ح�صر الطلبة اجلدد الربنامج التمهيدي يف 

االأول والثاين والرابع من �صبتمرب اجلاري. 

يف  وال�صيانة  امل�صاريع  مدير  �صرح  وقد 

قد  الب�ليتكنك  باأن  احلمر  ح�صني  الب�ليتكنك 

الطلبة  واإجازة  ال�صيف  فرتة  خالل  �صهدت 

العام  ال�صتقبال  مكثفة  وجتهيزات  ا�صتعدادات 

ي�صمن  ما  بكل  والطلبة  اجلديد  االأكادميي 

راحتهم وي�فر لهم البيئة املنا�صبة للدرا�صة. [ ح�شني احلمر


