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احلواج ترعى دورة اجلولف اخلريية التي
تنظمها م�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية

«فري�ست موتورز» توقع ً
عقدا مع «هرتز» لت�أجري ال�سيارات
قامت �شركة فري�ست موتورز ،الوكيل احل�صري ل�سيارات
هيونداي يف مملكة البحرين ،بت�سليم � 13سيارة هيونداي �إىل �شركة
هرتز لت�أجري ال�سيارات ،احدى �أكرب �شركات ت�أجري ال�سيارات يف
مملكة البحرين ،وجاء ذلك عقب عقد مت توقيعه م�ؤخرا ً بني �شركة
فري�ست موتورز و�شركة هرتز لت�أجري ال�سيارات.
وي�أتي هذا العقد متما�شيا ً مع توجهات �شركة فري�ست موتورز
نحو تقدمي حلول ذكية وفعالة ل�شركائها .و�شملت جمموعة ال�سيارات
التي قامت بت�سليمها ،طرازات هيونداي �أك�سنت وهيونداي توك�سون.

ويف هذه املنا�سبة قال املدير العام لدى �شركة فري�ست موتورز
رائد معطي« :نحن �سعداء لأن �شركة هرتز لت�أجري ال�سيارات وقع
اختيارها على �شركة فري�ست موتورز لتطوير �إ�سطول �سيارتها،
مما يعك�س ثقتهم املطلقة يف عالمتنا التجارية ،و�أود �أن �أقول اننا
ال ن�ألو جهدا ً من �أجل تقدمي �أحدث �سيارت هيونداي ذات الت�صميم
الفريد والأداء املتميز والتي تتبع �أحدث تقنيات التكنولوجيا لعمالئنا
الكرام ،بالإ�ضافة �إىل حر�صنا الدائم على تقدمي �أعلى م�ستويات اخلدمة
واجلودة لهم».

موظفو البوليتكنك يتدربون على مكافحة احلريق والإ�سعافات

قام القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي لبوليتكنك البحرين الدكتور حممد
�إبراهيم الع�سريي ،وبح�ضور �آمر مدر�سة الدفاع املدين العقيد عبدالعزيز
را�شد العامر ،واملدرب يف املدر�سة حممد عا�شور ،بتكرمي املوظفني الذين
اجتازوا م�ؤخ ًرا دورة تدريبية يف مكافحة احلريق نظمتها مدر�سة الدفاع
املدين يف �إطار ال�شراكة املجتمعية والتعاون بني اجلانبني ،وذلك يف يوم
اخلمي�س املوافق � 18سبتمرب اجلاري ،يف حرم الكلية مبدينة عي�سى.
�إىل ذلك ،عرب الدكتور الع�سريي عن فخره واعتزازه مبوظفي

البوليتكنك الذين خا�ضوا برناجمي مكافحة احلريق والإ�سعافات الأولية
بنجاح ،م�ؤكدًا ما لهذه الدورات التدريبية من �أهمية يف توفري البيئة الآمنة
لكافة �شرائح املجتمع البحريني وقطاعاته املختلفة مبا من �ش�أنه احلفاظ
على �سالمة الأرواح واملمتلكات ،و�أهميتها يف بناء فرق معاونة للدفاع
املدين للقيام بواجباتها من خالل اال�ستجابة الأولية وال�سريعة يف حال
حدوث �أي طارئ ال قدر اهلل ،مما ي�ساهم وب�شكل كبري يف احلد من وقوع
اخل�سائر الب�شرية واملادية.

�أكدت جمموعة احلواج رعايتها
الزمردية لدورة اجلولف اخلريية �آيالند
كال�سيك ال�سنوية ال�سابعة ع�شرة التي
تنظمها م�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية.
وتعترب هذه الدورة حدثا �سنويا يقام
ملدة � 3أيام على امللعب اخلا�ص بح�ضرة
�صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى
وتعترب احلدث الرئي�سي جلمع الأموال
ل�صالح م�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية
وهي من �أهم الأحداث الريا�ضية الكربى
يف البحرين لهذا العام .ومن املقرر
�إقامة الدورة يف الفرتة من � 20إىل 22

نوفمرب املقبل .ب�صفتها الراعي الزمردي
العيني� ،سرتعى احلواج م�أدبة الغداء
املخ�ص�صة للرعاة تتويجا لهذا احلدث،
حيث �ستقدم اجلوائز �إىل الرعاة تكرميا
لرعايتهم للدورة ،كما �ستقدم �إىل موظفي
امل�ست�شفى والعبي اجلولف اجلوائز
املخ�ص�صة لهم .كما �ستقدم احلواج �أي�ضا
العديد من الهدايا واجلوائز التي �ستمنح
لالعبي اجلولف الفائزين خالل حفل
توزيع اجلوائز .و�ستقام م�أدبة الغداء يف
فندق ومنتجع الريتزكارلتون يف يوم
 25نوفمرب.

م�ست�شقى البحرين التخ�ص�صى يكرم
الإعالميات خالل امل�ؤمتر الطبى
كرم م�ست�شفى البحرين التخ�ص�صى عددا من االعالميني وال�صحفيات خالل امل�ؤمتر
الطبي الثالث ع�شر المرا�ض ال�ضغط والقلب بح�ضور د .عبداحلي العو�ضي ود .جعفر
ال�سعيد ا�ست�شارى امرا�ض ال�ضغط والقلب وعدد من االطباء بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية وذلك بقاعة �أوال بفندق اخلليج مبحافظة العا�صمة وركزت
حماور امل�ؤمتر على تغري منط احلياة للوقاعة من االمرا�ض وخالل امل�ؤمتر مت تكرمي
االعالميات ليلى احلدي وبدور املالكي وغريهم.

م�ست�شفى رويال البحرين
يطـور ق�سـم العنـايـة املـركـــزة

طلبة «�سينداي» و«فوكو�شيما» يزورون «البرتوكيماويات»
يف �إطار حر�صها على دعم الطلبة
وامل�ؤ�س�سات التعليمية العاملية وت�شجيع
التعاون الثقايف والأكادميي ،وباعتبارها
مثاالً م�شرفا ً لل�صناعات البرتولية يف مملكة
البحرين مبا حتتويه من كفاءات مهنية
وم�صانع متطورة ،وم�شاريع بيئية متميزة،
قام وفد ياباين من طلبة كل من كلية �سينداي
الوطنية للتكنولوجيا مبحافظة مياجي وكلية
فوكو�شيما للتكنولوجيا ومقرها حمافظة

فوكو�شيما اليابانيتني بزيارة تفقدية ملجمع
�شركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات ،وذلك
�ضمن برنامج الكليتني للتوا�صل مع امل�ؤ�س�سات
وال�شركات يف كافة دول العامل بالتعاون مع
�شركة  YOKOGAWAاليابانية.
ور�أ�س وفد الكلية الذي �ضم حوايل  6طالب
�إمتياز �أحمد ،مدير عام �أول �أكادميية يوكوجاوا
للتنمية الب�شرية ،حيث كان يف ا�ستقبال الطلبة
لدى و�صولهم �إىل جممع ال�شركة ال�صناعي

زهري توفيقي ،مدير العالقات العامة وعدد
من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية وكبار امل�س�ؤولني
بال�شركة .وقد نقل زهري توفيقي للوفد الطالبي
حتيات الدكتور عبدالرحمن جواهري رئي�س
ال�شركة ،ثم ا�ستعر�ض معهم فل�سفة العمل
بال�شركة واال�سرتاتيجية التي ُتدار بوا�سطتها
العمليات الت�شغيلية واملعايري الرفيعة لل�صحة
وال�سالمة والبيئة التي يتم تطبيقها خالل تلك
العمليات.

جاكوار والند روفر حتققان جناحاً عاملياً وحترزان مراكز متقدمة
تفخر �شركة ال�سيارات الأوروبية ،الوكيل احل�صري ل�سيارات
جاكوار الند روفر يف مملكة البحرين� ،أن تعلن �أن كال من �سيارتي
جاكوار والند روفر �أحرزتا �إجنازات مميزة بح�صولهما على مراكز
متقدمة يف درا�سة J.D Powerلعام  ،2014تبعا ً لنتائج درا�سة
 APEALالتي تعنى بقوة �أداء ومتانة ال�سيارات وجودة تنفيذها
وبراعة تن�سيقها ،كما ا�ستطاعتا حتقيق جناح منقطع النظري يف
ا�ستبيان News Best Car Awards .U.Sلعام .2014
وقد احتلت �سيارة جاكوار املركز الثاين بينما �أحرزت الند
روفر املركز الرابع يف درا�سة ،JD Power Appeal Study
وتعنى هذه الدرا�سة ،وهي الآن يف عامها التا�سع ع�شر ،باالطالع
على ر�أي املالكني من حيث تقييمهم ل�سيارتهم اجلديدة ،فهي تعترب
املقيا�س احلقيقي ملدى جودة وقوة ال�سيارة ا�ستنادا ً على �آراء
العمالء .جُ
وترى هذه الدرا�سة وفقا ً لـ  77عن�صرا ً حيث ت�شمل
هذه العنا�صر ت�صميم حمتوى ال�سيارة ومدى جودة التن�سيق
ومتانة وقوة �أدائها ،ويتم الت�صنيف �ضمن مقيا�س من 1,000
نقطة ،وذلك وفقا ً لنقاط قيا�س .APEAL

يف �إطار خطته لتطوير �أق�سامه
الطبية املختلفة قام م�ست�شفى رويال
البحرين -متعدد التخ�ص�صات وي�ضم
� 60سريرا ً ومقره منطقة ال�سلمانية
بالبحرين  -بتطوير ق�سم العناية املركزة
حيث �شمل التطوير ا�ضافة �أحدث ما
تو�صلت �إليه التكنولوجيا يف احلقل
الطبي .ي�ستوعب ق�سم العناية املركزة
يف امل�ست�شفى ثمانية �أ�سرة� ،إ�ضافة
لوجود �سرير واحد مت ت�صميمه خ�صي�صا ً
حلاالت احلجر ال�صحي .ويدير دفة هذا
الق�سم طاقم طبي متخ�ص�ص للتعامل
مع احلاالت الطبية واجلراحية احلرجة
ف�ضالً عن حاالت ال�صدمات النف�سية
والع�صبية وذلك اتباعا لأعلى املعايري
الدولية يف املجال الطبي ،بقيادة طبيب
حا�صل على �شهادة البورد الأمريكي
للعناية الق�صوى.
ويف هذا االطار علق مدير العمليات
لدى م�ست�شفى رويال البحرين جاكوب
توما�س قائال« :ي�أتي تطوير ق�سم العناية
الق�صوى كجزء من ر�ؤيتنا لتوفري �أف�ضل

اخلدمات ملر�ضانا واملجتمع حيث يعد
هذا الق�سم من �أهم الأق�سام يف امل�ست�شفى
كونه ي�ستقبل العديد من احلاالت
احلرجة والتي حتتاج لعناية مكثفة».
و�أ�ضاف «�أن ق�سم العناية الق�صوى
يقوم باتباع �إر�شادات وممار�سات �صارمة
حتت برامج مراقبة �شاملة للت�أكد من
�أن اخلطوات االر�شادية يتم تنفيذها
بحذافريها ،وهذا ي�أتي يف �إطار هدفنا
الرئي�سي وهو تعزيز جودة حياة كل
مري�ض ،وتقدمي �أعلى اخلدمات الطبية
التي تتما�شى مع تطلعات اململكة لتعزيز
مكانتها الريادية يف جمال اخلدمات
الطبية يف املنطقة».
جديرا ً بالذكر �أن تطوير ق�سم العناية
الق�صوى مب�ست�شفى رويال البحرين ي�أتي
�ضمن �إ�سرتاتيجية امل�ست�شفى امل�ستمرة
لتقدمي �آخر ما تو�صلت اليه التكنولوجيا
يف جمال الرعاية الطبية بالإ�ضافة �إىل
�أنها تقوم بتقدمي برامج تدريبية ملعاجلة
احلاالت احلرجة للفريق الطبي لق�سم
العناية الق�صوى.

