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جامعة البحرين الطبية RCSI ت�ضت�ضيف 

م�ؤمتر املهن اجلراحية يف دورته الثانية
دول  كافة  من  طالب   300 ي�صل 

الإيرلندية  امللكية  الكلية  اإىل  اخلليج 

الطبية  البحرين  -جامعة  للجراحني 

)RCSI البحرين( يف الب�صيتني يف نهاية 
الدويل  امل�ؤمتر  حل�ص�ر  ال�صب�ع  هذا 

 )ISCC( ال�صن�ي الثاين للمهن اجلراحية

الذي ي�صتمر ملدة ثالثة اأيام.

الطالب  يديره  الذي  امل�ؤمتر  ويهدف 

اإىل تعريف طالب الطب والأطباء املبتدئني 

التداخلي  للطب  اجلديد  العهد  على 

وذلك  اجلراحية  التخ�ص�صات  يف  ودوره 

خالل  من  فريدة  تعليمية  جتربة  بتقدمي 

�صل�صلة من احل�ارات وور�س عمل يقدمها 

جراح�ن واأطباء خمت�ص�ن.

يف  اجلراحية  اجلمعية  قامت  وقد 

مع  بالتعاون  الطبية  البحرين  جامعة 

امل�ؤمتر حتت  الأطباء بتنظيم هذا  جمعية 

حمل  التداخلي  الطب  يحل  »هل  عن�ان 

امل�ؤمتر  وجاء  اجلراحية؟«  التخ�ص�صات 

الدويل  امل�ؤمتر  حققه  الذي  النجاح  بعد 

الأول للمهن اجلراحية يف يناير 2015.

ولقت الدع�ة اإىل امل�ؤمتر اإقبال وا�صعاً 

اأيام  خالل  الأماكن  جميع  حجز  مت  حيث 

من فتح اأب�اب الت�صجيل اأمام طلبة الطب 

مبجالت  املهتمني  املبتدئني  والأطباء 

اجلراحة والطب التداخلي يف ن�فمرب من 

العام املا�صي. 

بحفل  اخلمي�س  ي�م  امل�ؤمتر  و�صيبداأ 

اجلامعة  رئي�س  يح�صره  افتتاحي 

الربوفي�ص�ر �صمري العت�م ونائب الرئي�س 

ج�  بروفي�ص�ر  الأكادميية  لل�ص�ؤون 

مكمانن يف ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاًء ويلقي 

خالله الربوفي�ص�ر مارتن ك�ربايل، رئي�س 

ق�صم اجلراحة يف جامعة البحرين الطبية 

حمد  امللك  م�صت�صفى  يف  الأطباء  ورئي�س 

اجلامعي، كلمة افتتاحية. يلي ذلك الكلمة 

واملرحلة  امل�ؤمتر  يف  الأوىل  الرئي�صية 

الأوىل لتحدي الت�صريح ال�صن�ي.

»ب�ليتكنك البحرين« تكرم طلبتها 

PASS امل�ضاركني يف برنامج الدعم
اأقامت كلية البحرين التقنية )ب�ليتكنك البحرين( حفل تكرمي لطلبتها امل�صاركني يف 

برنامج الدعم الأكادميي PASS وه� برنامج يتم من خالله ت�فري دعم تعليمي للطلبة 

من قبل اأقرانها من الطلبة املتف�قني مل�صاعدة زمالئهم يف درو�صهم، بالإ�صافة اإىل مناق�صة 

كريادة  بتخ�ص�صاتهم  املتعلقة  الن�صطة  الدرا�صة  على  والت�صجيع  الدرا�صية،  امل�ا�صيع 

الأعمال وتقنية املعل�مات والهند�صة وغريها. 

وقد مت تكرمي ه�ؤلء النخبة من الطلبة من قبل مديرة ادارة الأن�صطة الطالبية يف 

ب�ليتكنك البحرين الدكت�رة ن�ال زويد تقديرا مل�صاهمتهم الفعالة يف تنفيذ الربنامج 

ب�صكل متميز. وخالل حفل التكرمي الذي اأقيم يف مركز م�صادر التعلم، هناأ القائم�ن على 

الربنامج الطلبة املتف�قني.

كان� للتاأجري الي�مي 

تفتتح فرًعا جديًدا يف جممع �ضار

الرائدة  الي�مي،  للتاأجري  كان�  اأعلنت 

مملكة  يف  ال�صيارات  تاأجري  قطاع  يف 

اخلام�س  الفرع  افتتاح  عن  البحرين، 

اجلديد يف جممع �صار.

ويلبي الفرع اجلديد احتياجات �صكان 

للعمالء  وي�فر  والبديع  �صار  منطقة 

والأ�صب�عي  الي�مي،  التاأجري  خدمات 

وال�صهري وال�صن�ي مع جمم�عة وا�صعة 

ويقع  التجارية.  واملركبات  ال�صيارات  من 

ال��ص�ل  ي�صهل  مكان  يف  اجلديد  الفرع 

اإليه يف الطابق ال�صفلي عند مدخل منطقة 

وق�ف ال�صيارات.

يف ت�صريح لف�از كان�، ع�ص� جمل�س 

كان�:  خليل  اإبراهيم  �صركة  يف  الإدارة 

»ي�ؤكد هذا الفرع اجلديد على التزام �صركة 

اإبراهيم خليل كان� بتقدمي اأف�صل اخلدمات 

للعمالء. حيث تنت�صر فروع كان� للتاأجري 

لت�صهيل  اململكة  اأنحاء  جميع  يف  الي�مي 

عملية التاأجري وت�فري اخلدمات للعمالء«.

من  ال�ا�صعة  املجم�عة  اإىل  بالإ�صافة 

املركبات، وت�فري خدمات مميزة للعمالء، 

خدمات  تقدم  الي�مي  للتاأجري  كان�  فاإن 

خ�صي�صاً  امل�صممة  الفاخرة،  الليم�زين 

يف  املزدحمة  الطرق  عرب  ب�صه�لة  للتنقل 

اإىل  الت��صيل  خدمات  عن  ف�صال  اململكة، 

اململكة العربية ال�صع�دية.

»فري�ضت م�ت�رز« تقدم جمم�عة كاملة من ال�ضيارات املتعددة اال�ضتخدامات
اأعلنت �صركة فري�صت م�ت�رز، ال�كيل احل�صري ل�صيارات 

من  الكاملة  املجم�عة  و�ص�ل  عن  البحرين،  مبملكة  هي�نداي 

والتي   2016 لعام  ال�صتخدامات  متعددة  هي�نداي  �صيارات 

الريا�صية  املركبة  من  انطالقاً  العائلة،  احتياجات  تلبي جميع 

»ت��صان«  ب�صيارة  مروراً  »كريتا«،  هي�نداي  املدجمة  �صبه 

املثايل  الكبرية  العائالت  خيار  وحتى  كليا  اجلديدة   2016

يف«.  �صانتا  »جراند  و�صيارة  يف«  »�صانتا  �صيارة  يف  املتمثل 

وت�فر هذه املجم�عة العديد من اخليارات للزبائن الراغبني يف 

احل�ص�ل على مزيج يجمع بني اأف�صل اأداء واأروع ت�صميم.

ويف هذه املنا�صبة، وجه متحدث ر�صمي من �صركة فري�صت 

حيث  م�ترز،  فري�صت  معر�س  لزيارة  عامة  دع�ة  م�ت�رز 

تت�افر جميع �صيارات هي�نداي لقيادة جتريبية، واأ�صهب قائالً: 

املالئمة  اخليارات  من  العديد  ا�صتعرا�س  على  حر�صنا  »لقد 

لكافة فئات املجتمع بدءاً من ال�صباب وحتى العائالت الكبرية، 

ا�صتثمارهم  عند  قيمة م�صافة  �صيح�صل�ن على  �صك  بال  الذين 

يف �صراء اإحدى �صيارات هي�نداي. وعالوة على ما �صبق، ومن 

منطلق �صعينا الدوؤوب لت�فري مركبات تتمتع باأق�صى درجات 

فاخرة  �صيارات  بتقدمي  نفخر  فاإننا  العايل،  والأداء  الفخامة 

باأ�صعار معق�لة تنا�صب اجلميع. ومع حظ�ظنا بتاريخ حافل 

لتقدمي  لنك�ن  نتطلع  فاإننا  الت�فريية،  العرو�س  من  بالكثري 

لإحدى  امتالكهم  عند  لعمالئنا  واخلدمات  ال�صيارات  اأف�صل 

�صيارات هي�نداي«.

جامعة العل�م التطبيقية تقيم لقاء للم�ظفني لتعريفهم بنظام االعتمادية
اأقـــامـــت جــامــعــة الــعــلــ�م 

للم�ظفني  ت�ع�ياً  لقاًء  التطبيقية 

اأهمية  عن  والإداريني  الأكادمييني 

رئي�س  قــدم  حيث  العتمادية، 

اجلامعة الربوفي�ص�ر غ�صان ع�اد 

اإدارة  عن  خالله  حتــدث  عر�صاً 

والع�امل  والعتمادية  التغيري 

الفج�ة  وحتليل  لتحقيقها  املهمة 

وامل�ؤ�صرات  باملعايري  يتعلق  فيما 

ا�صرتاتيجية  تنفيذ  وم�ا�صلة 

يت�افق  ب�صكل  وحتديثها  اجلامعة 

التعليم  جمل�س  ا�صرتاتيجية  مع 

بح�ص�ر  وذلــك  باململكة،  العايل 

اخلاجة  اأحمد  وهيب  الربوفي�ص�ر 

ونــ�اب  الأمــنــاء  جمل�س  رئي�س 

وقرابة  وم�صت�صاريه  الرئي�س 

املائة واأربعني م�ظفاً من الطاقمني 

باجلامعة،  والإداري  الأكادميي 

اأهمية  على  اجلامعة  رئي�س  واأكد 

على  ــا  ــه ومــردودات العتمادية 

ومتطلبات  و�ــصــروط  اجلامعة 

من  جمم�عة  خالل  من  حتقيقها 

ال�صرتاتيجية  منها  املعايري، 

ال�ص�ؤون  واإدارة  واحلــ�كــمــة، 

والتعليم  واملــالــيــة،  ــــة  الإداري

والبحث  والتقييم،  والتعلم 

العلمي والبتكار، وخدمة املجتمع 

ــق  ــراف ــاين وامل ــب ــالب، وامل ــط وال

اجل�دة  واإدارة  التعلم،  وم�صادر 

وتعزيزها، م��صحاً املهام املطل�بة 

والإدارات  والعمادات  الكليات  من 

كما  العتمادية،  معايري  لتحقيق 

دعا رئي�س اجلامعة كافة امل�ظفني 

العتماد  دليل  على  الطــالع  اإىل 

العايل  التعليم  ملجل�س  امل�ؤ�ص�صي 

طريقة  على  التعرف  ــل  اأج من 

المر  هذا  اأن  باعتبار  العتمادية، 

ه� من اأكرث الم�ر اأهمية للجامعة.

�سمو ال�سيخة ثاجبة بنت �سلمان ت�سيد مبعر�ض دانات ال�سنوي

املنتج على اأيدي ن�ضاء بحرينيات اأ�ضبح جاهًزا للت�ضدير اخلارجي

ثاجبة  ال�صيخة  �صم�  اأ�صادت 

ال�صيخ  اآل خليفة حرم  بنت �صلمان 

�صلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة 

والت�صجيل  امل�صاحة  جهاز  رئي�س 

دار  معر�س  مب�صروع  العقاري، 

دانات ال�صن�ي الذي تقيمه اجلمعية 

اأن  املراأة، م�ؤكدة  لتنمية  البحرينية 

دانات  دار  تنتجها  التي  املنت�جات 

اأيدي  على  البحرينية  باجلمعية 

ُمعّدة  اأ�صبحت  بحرينيات  �صيدات 

للت�صدير اخلارجي الآن.

جاء ذلك خالل رعايتها افتتاح 

بقاعة  ال�صن�ي  دانات  دار  معر�س 

البحرين  دفاع  ق�ة  �صباط  نادي 

ال�صيخة  �صم�  بح�ص�ر  اأم�س، 

اآل خليفة و�صم�  �صلمان  بنت  مرمي 

عبداهلل  بن  خالد  بنت  زين  ال�صيخة 

اآل خليفة حرم نائب رئي�س جمل�س 

ال�زراء �صم� ال�صيخ علي بن خليفة 

ال�صفري  حرم  وح�ص�ر  خليفة  اآل 

القن�صلية  وم�ص�ؤولة  الفل�صطيني 

الفهيد  نادية  قطر  دولة  ب�صفارة 

لدعم  امل�صاركني  من  وجمه�ر 

معر�س دار دانات ال�صن�ي، ونائبة 

زويد  ل�ل�ة  دانات  جلنة  م�صروع 

بن  اأمل  العالمية  اللجنة  ورئي�صة 

وجمه�ر  اجلمعية  واأع�صاء  �صم�س 

اجلمعيات  وع�ص�ات  املدع�ين  من 

دانات  ملعر�س  الداعمني  الن�صائية 

ال�صن�ي.

ال�صيخة  �صم�  واأ�صافت 

تعترب  امل�صاريع  هذه  اأن  ثاجبة 

باملراأة  للنه��س  اجلمعية  ر�صالة 

يف  اأ�صا�صية  كركيزة  البحرينية 

تنمية جمتمعها من خالل امل�صاريع 

التي حتر�س عليها يف م�صروع دار 

دانات، وبالتايل متكينها اقت�صادًيا، 

التدريب والتمكني  وذلك عن طريق 

امل�ؤ�ص�صي.

م�صيدة بجه�د رئي�صة واأع�صاء 

املراأة  لتنمية  البحرينية  اجلمعية 

املعر�س  هذا  ملثل  تنظيمهن  على 

منذ  املتميزة  واملعرو�صات  املن�ّصق 

انطالقته الذي اهتم بتط�ر املالب�س 

على  واملحافظة  الرتاثية  التقليدية 

التقليدية  املالب�س  هذه  ا�صالة 

وامل�صغ�لت  الرتاثية  )اجلالبية( 

اليدوية.

زين  ال�صيخة  قالت  جانبها  من 

اإن م�صروع دار دانات يخدم الأ�صرة 

اأنه  فيه  التي  وامليزة  البحرينية، 

مت�ا�صل منذ انظالقته.

من جانبها قالت نائبة م�صروع 

ان  زويد  ل�ل�ة  دانات  معر�س 

يخدم  دانات  دار  معر�س  م�صروع 

امل�صروع  وهذا  البحرينية،  ال�صرة 

وّظف ن�صاء بحرينيات يف اجلمعية 

منازلهن  من  الثاين  والق�صم  براتب 

ت�فري  اجلمعية  ودور  ينتج�ن 

اخلامات وبعد النتهاء من �صناعة 

باجلمعية  اللجنة  تق�م  املنت�جات 

واإعطائهن  املعار�س  يف  بعر�صه 

امل�صروع  هذا  واأن  اج�رهن، 

ا�صرة   50 من  اكرث  منه  ا�صتفادت 

منذ انطالقته يف عام 2002م، من 

اأع�صاء اجلمعية  كل  جانبهم �صكر 

الداعمة  راأ�صهم  وعلى  �صارك  من 

ثاجبة  ال�صيخة  �صم�  ال�صا�صية 

للم�صاريع  امل�صتمر  وت�صجيعها 

وت�جيهها لال�صتمرارية يف م�صروع 

دانات واختيارها لإقامة املعر�س يف 

نادي �صباط ق�ة الدفاع.

ليلى احلدي:


