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�إبراهيم خليل كانو الراعي الذهبي
لأ�سبوع املهن ملعهد البحرين للتدريب
قدمت �شركة �إبراهيم خليل كانو
الرعاية الذهبية لأ�سبوع املهن الذي ينظمه
معهد البحرين للتدريب ،والذي �س ُيعقد يف
الفرتة من � 15إىل � 17أبريل  ،2014يف
مقر معهد البحرين للتدريب.
حيث قدم طالل كانو ،ع�ضو جمل�س
الإدارة لل�ش�ؤون الإدارية يف �شركة �إبراهيم
خليل كانو مبلغ الرعاية �إىل الدكتورة
ناهد �شويطر ،من معهد البحرين للتدريب،
و�أ�شاد طالل كانو بجهود معهد البحرين
للتدريب يف جمال تعزيز قدرات ال�شباب،
ومتنى لهم دوام التوفيق والنجاح يف
خدمة املجتمع البحريني.
و�ص ّرح طالل كانو ب�أن هذه الرعاية
تتما�شى مع �سيا�سة ال�شركة نحو دعم

خمتلف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف اململكة
وتوفري فر�ص عمل للكفاءات البحرينية.
ومن جانبها� ،أعربت الدكتورة ناهد
�شويطر عن تقدير املعهد ل�شركة �إبراهيم
خليل كانو على الدعم امل�ستمر جلميع
الن�شاطات التعليمية يف البحرين.
ا�ستهدف الأ�سبوع فئة الطالب والتعليم
املهني والباحثني عن فر�ص العمل وجميع
�أفراد املجتمع ب�صورة عامة يف �إطار م�ؤازرة
اجلهود املبذولة لدعم ال�شباب البحريني
وتزويد الباحثني عن فر�ص العمل
باملعلومات ال�شاملة عن عامل املهن بغر�ض
�إر�شادهم وتوجيههم ال�ستك�شاف فر�ص
التوظيف املنا�سبة مل�ؤهالتهم وقدراتهم
الفردية.

د.الع�سريي يعتمد ت�شكيلة جمل�س طلبة بوليتكنك البحرين
�أعلن القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي
لكلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»
الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي ت�شكيلة
جمل�س طلبة البوليتكنك للعام الأكادميي
2015 – 2014م ،وذلك بعد فوز  12طال ًبا
مرت�شحا لالنتخابات التي جرت
من �ضمن 18
ً
يف التا�سع والعا�شر من �شهر �أبريل اجلاري،
وحظيت بتفاعل الطلبة ومناف�سة �شديدة بني
املرت�شحني ،حيث مت ت�سجيل رقم قيا�سي جديد

يف ن�سبة الت�صويت ،يعترب الأعلى يف تاريخ
البوليتكنك.
وقد جاء توزيع املنا�صب الإدارية للمجل�س
الطالبي بناء على ت�صويت الأع�ضاء� ،إذ ح�صدت
الطالبة نورة البلو�شي على �أعلى ن�سبة
رئي�سا للمجل�س ،فيما
ت�صويت لتتوج بذلك
ً
فازت الطالبة ب�سمة �أبو�صيام مبن�صب نائب
الرئي�س ،وعائ�شة الذوادي مبن�صب �سكرتري
املجل�س ،وخولة زويد ب�أمانة ال�صندوق.

�أما عن رئا�سة اللجان فجاءت النتيجة
كالتايل :نورة مبارك برئا�سة اللجنة
االجتماعية ،و�أحمد ال�شريف برئا�سة جلنة
اخلدمات الطالبية ،وعمر نبيل برئا�سة اللجنة
الريا�ضية ،فيما فاز الطالب نا�صر الطريفي
برئا�سة اللجنة الثقافية والفنية .بينما فاز
بع�ضوية املجل�س كل من :م�صطفى علي،
و�أحالم الدعي�سي ،وفاطمة الأن�صاري ،ومروة
جميل.

اجلامعة الأهلية تكرم املتميزين يف جمال البحث العلمي

م�سابقة الزياين الت�صويرية الأوىل حت�صد
تفاع ًال وا�سع ًا على الفي�س بوك واالن�ستغرام
يتوا�صل تفاعل امل�شاركني ب�صورة
وا�سعة يف م�سابقة �شركة الزياين لل�سيارات،
الوكيل احل�صري ل�سيارات ميت�سوبي�شي
يف مملكة البحرين ،واملخ�ص�صة لعمالئها،
حيث بلغ عدد امل�شاركني  3000م�شارك يف
�صفحتها يف الفي�س بوك وعلى االن�ستغرام.
وكانت �شركة الزياين لل�سيارات قد
�أعلنت عن انطالق م�سابقتها الت�صويرية
االوىل يف مطلع �شهر �أبريل اجلاري على �أن
يغلق باب الت�صويت على ال�صور بتاريخ
� 25أبريل وتعلن النتائج يف  27من ال�شهر
نف�سه .وب�إمكان امل�شرتكني امل�شاركة يف
امل�سابقة عن طريق التقاط �صورة فنية
لإحدى طرازات ميت�سوبي�شي املذهلة

اخلا�صة بهم او �أحد افراد عائلتهم و�إر�سالها
على الربيد االلكرتوين املخ�ص�ص للم�سابقة
( @ZAIANYCOMPETITION
 )GMAIL.COMحيث �سيتم و�ضع
ال�صور يف ح�ساب ميت�سوبي�شي البحرين
يف الفي�س بوك وكذلك على ح�سابها يف
تطبيق االن�ستغرام.
جديرا بالذكر �أن ال�شركة خ�ص�صت
ثالث جوائز للفائزين لأ�صحاب املراكز
الأوىل حيث �ستمنح اجلائزة لل�صورة
التي حتظى ب�أكرب عدد �إعجاب ()Like
و�سيح�صل �صاحب املركز الأول على جهاز
 IPADبينما �سيمنح �صاحب املركز الثاين
والثالث جوائز قيمة من ال�شركة.

«فندق اخلليج» يعني زاهر ق�صري
مدير ًا تنفيذي ًا لإدارة تطوير الأعمال
قام فندق اخلليج ب�إ�ضافة جديدة
لأع�ضاء الإدارة التنفيذية ،حيث قام
بتعيني زاهر ق�صري والذي يحمل اجلن�سية
اللبنانية كمدير تنفيذي لإدارة تطوير
الأعمال والإ�سرتاتيجيات ،حيث �سيعمل
زاهر حتت �إ�شراف مبا�شر من مدير عام
الفندق ،ويحمل ق�صري �شهادة املاج�ستري يف
�إدارة الفنادق من كلية التجارة الفرن�سية
بباري�س ،ودبلوم الدرا�سات العليا يف
الت�سويق .كما يحظى بخربة مهنية متتد
�إىل  15عاماً ،حيث �شغل العديد من
املنا�صب الإدارية يف فنادق اخلم�س جنوم،
مثل عمله كمدير جمموعة لتطوير الأعمال،
وعمل �أي�ضا ً كمدير تنفيذي لإدارة املبيعات
والت�سويق والكثري من املنا�صب الإدارية
الأخرى يف فنادق خمتلفة بالعديد من
الدول مثل :الإمارات ،ال�سعودية ،م�صر،
لبنان ،ال�سودان ،ليبيا وتون�س.
وقد �صرح مدير عام فندق اخلليج
البحرين رحيم �أبو عمر قائالً« :ت�أتي
خطوة تعيني زاهر ق�صري متا�شيا ً مع خطة

الفندق يف تطوير وحتديث �أبحاث �آليات
ال�سوق املحلي والدويل للفندقة ،حيث ميلك
ق�صري ما يزيد عن  15عاما ً من اخلربة يف
جمال املبيعات والت�سويق ،وقد �أثبت من
خالل تاريخه املهني امل�شرف �أنه �صاحب
ر�ؤية م�ستقبلية ثاقبة من خالل درا�ساته
امل�ستمرة الحتياجات و�إ�سرتاجيات ال�سوق
ال�سياحي الفندقي».

�أكد الربوفي�سور عبداهلل يو�سف احلواج
رئي�س اجلامعة الأهلية على �أن ما مييز
اجلامعات العريقة والرائدة عن معاهد
التدري�س ،هو ما حتققه من �إجنازات وخطوات
م�شهودة يف جماالت االبتكار والبحث العلمي،
بحيث يكون البحث العلمي جزءا ً ال يتجز أ� من
ر�سالة تلك اجلامعات وا�سرتاتيجياتها.
جاء ذلك على هام�ش حفل تكرمي عدد
من اال�ساتذة الأكادمييني امل�شاركني بفاعلية
يف ملتقى البحث العلمي من داخل اجلامعة
وخارجها ،الذي نظمته كلية الدرا�سات
العليا والبحوث على مدى يومني متتاليني
يف �شهر مار�س املا�ضي ،وكذلك الأ�ساتذة
الفائزين بجوائز حملية ودولية يف جماالت
البحث العلمي والتميز الأكادميي و�أ�صحاب
الإ�صدارات العلمية احلديثة ،حيث �أكد على
�أن «التعليم والبحث العلمي وجهان لعملة
واحدة ،لذا عمدت اجلامعة �إىل ت�أ�سي�س

كلية الدرا�سات العليا والبحوث منذ بداية
ت�أ�سي�سها”.
و�أو�ضح الربوفي�سور احلواج �أن «دعم
اجلامعة الأهلية للبحث العلمي يت�ضح من
خالل عدد الباحثني الذين مت تكرميهم خالل
احلفل ،عالوة على ح�صول برامج اجلامعة
على �أعلى التقديرات من الهيئة الوطنية

للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب»،
م�ؤكدا يف الوقت نف�سه على �أن ال حدود
للميزانيات اخلا�صة بالبحث العلمي ودعم
الأ�ساتذة الباحثني ،و�إدارة اجلامعة على
ا�ستعداد تام لر�صد متويل �إ�ضايف متى ما
ا�ستدعت جهود وجناحات �أ�ساتذتها وكوادرها
الأكادميية ذلك.

دار املحرق لرعاية الوالدين ت�ستقبل طالبات كلية ال�صحة

ا�ستقبلت دار املحرق لرعاية الوالدين طالبات
كلية العلوم ال�صحية ق�سم التمري�ض «جامعة
البحرين» يوم الأربعاء  14ابريل  2014وقد
قدمت طالبات ق�سم التمري�ض حما�ضرة ملنت�سبي
دار املحرق من الرجال والن�ساء وقد كانت
املحا�ضرة حتت عنوان التغذية ال�سليمة ،ويف
�أثناء تقدمي املحا�ضرة ومن منطلق الوقاية خري

من العالج و�ضحن الطالبات املجموعات الغذائية
بكافة �أنواعها وفوائدها و�أ�ضرارها كما �أكدن على
�ضرورة التقليل من ا�ستخدم امللح يف الأطعمة ملا
لها من �أ�ضرار �صحية ت�ؤثر على القلب وت�سبب
ه�شا�شة يف العظام و�سرطانات املعدة بالإ�ضافة
اىل تاثريه على وظيفة الكلى وال�شرايني ،وكذلك
التقليل من ا�ستخدام ال�سكريات النها ت�ؤدي �إىل

زيادة الوزن وال�سمنة بالإ�ضافة �إىل الإ�صابة
مبر�ض ال�سكري م�شريات �إىل �ضرورة الإعداد
ال�صحي للأطعمة من طهو وغريه.
ويف اخلتام تقدم منت�سبي دار املحرق بال�شكر
اجلزيل للطالبات على هذه املحا�ضرة القيمة التي
�أفادتهم مبعرفة الأطعمة ال�صحية وغري ال�صحية
للحفاظ على �صحتهم و�سالمتهم من الأمرا�ض.

