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جمموعة �سركات يو�سف خليل �ملوؤيد و�أوالده تكافئ موظفيها
امل�ؤيد  خليل  ي��سف  �سركات  جمم�عة  نظمت 

مل�ظفيها  ال�سهر«  »م�ظفي  تكرمي  حفل  واأولده 

التقديرية  ال�سهادات  لهم  قدمت  حيث  املجتهدين، 

تقديرا منها لتفانيهم واأدائهم املتميز.

للمجم�عة  الإداري  املدير  امل�ؤيد  منى  عربت 

باأنها تعترب امل�ظف عن�سرا مهما يف العمل، لذلك 

هذا  يف  لال�ستثمار  الالزم  ال�قت  ت�فر  ال�سركة 

والثقافة  بالتدريب  تزويدهم  طريق  عن  املجال 

وذلك  وجه،  اأكمل  على  واجباتهم  لتاأدية  الالزمة 

بحد ذاته يعزز القيم التي حددتها املجم�عة.

�سهادات  املجم�عة  م�ظفي  من  عدد  وتلقى 

وج�ائز تقديرية اعرتافاً بعملهم املتميز.

�خلطوط �جلوية �لقطرية حتتفل مبرور عام على 

ت�سيري طائرة A350 خالل معر�ض �لبحرين �لدويل للطري�ن
بالذكرى  القطرية  اجل�ية  اخلط�ط  احتفلت 

من  احلديثة  طائرتها  لت�سيري  الأوىل  ال�سن�ية 

عدد  با�ست�سافة  وذلك   A350 اإيربا�ص  طراز 

وال�سركاء  والإعالمية  امللكية  ال�سخ�سيات  من 

الي�م  يف  بها  اخلا�ص  ال�ساليه  يف  التجاريني 

الأول من معر�ص البحرين الدويل للطريان الذي 

يعد اأول معر�ص ج�ي يقام هذا العام. 

ال�سليطي  جا�سم  من  كل  الحتفالية  وح�سر 

الرئي�ص  الباكر  واأكرب  القطري،  امل�ا�سالت  وزير 

القطرية،  اجل�ية  اخلط�ط  ملجم�عة  التنفيذي 

اإيربا�ص  �سركة  رئي�ص  بريجري  وفابري�ص 

تركي  نا�سر  وعــبــداهلل  التنفيذي،  ورئي�سها 

املدين  للطريان  العامة  الهيئة  رئي�ص  ال�سبيعي 

بن  حممد  بن  جا�سم  ال�سيخ  وال�سفري  قطر،  يف 

البحرين،  يف  قطر  دولة  �سفري  ثاين  اآل  �سع�د 

العامة  الهيئة  عام  مدير  ال�س�يدي  و�سيف حممد 

املتحدة،  العربية  ــارات  الإم يف  املدين  للطريان 

العام لكلية  اآل ثاين املدير  وال�سيخ جرب بن حمد 

الطريان. لعل�م  قطر 

وكانت اخلط�ط اجل�ية القطرية اأول �سركة 

تد�سن طائرة الإيربا�ص A350 يف يناير 2015 

يف  وجهات  اأربــع  اإىل  بت�سيريها  الي�م  وتق�م 

وفيالدلفيا  ومي�نخ  فرانكف�رت   – قارات  ثالث 

و�سنغاف�رة. 

»بوليتكنك �لبحرين« تكرم 38 من منت�سبيها 

لتنظيمهم �ملعر�ض �ل�سنوي لتقنية �ملعلومات و�الإعالم �الإلكرتوين
تكرمي ملجم�عة  البحرين( حفل  )ب�ليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  اأقامت 

من منت�سبيها الذين عمل�ا بكل جهد واإخال�ص لتنظيم املعر�ص ال�سن�ي لتقنية 

املعل�مات والإعالم الإلكرتوين والذي اأقيم يف قاعة البحرين باحلرم اجلامعي 

لب�ليتكنك البحرين مبدينة عي�سى يف اخلام�ص وال�ساد�ص من يناير 2016، 

وقد حاز املعر�ص على ال�سادة من قبل امل�ساركني والزوار. 

واملعل�مات  امل�ارد  ل�س�ؤون  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اأ�ساد  جهته،  ومن 

املعر�ص  تنظيم  على  القائمني  بجه�د  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  علي  ال�سيخ 

وال��سائط  املعل�مات  تقنية  جمالت  يف  م�سروعا   70 على  ا�ستمل  والذي 

املتعددة، وعلى الرغم من التحديات العديدة جنح املعر�ص يف حتقيق اأهدافه 

بجدارة. وقد مت مت�يل املعر�ص من قبل عدد من الرعاة ممن تفخر الب�ليتكنك 

بالتعاون املثمر معهم يف �سبيل تط�ير خمرجات التعليم العايل التطبيقي يف 

اململكة و�سد احتياجات �س�ق العمل من العمالة البحرينية املاهرة.

»�إبن خلدون �لوطنية« 

ت�ست�سيف �لربوفي�سور »توين بوز�ن«

ا�ست�سافت مدر�سة اإبن خلدون الدولية الربوفي�س�ر »ت�ين ب�زان« مبتكر اخلرائط الذهنية يف 17 يناير 

2016 يف حرمها املدر�سي بال�سالة الريا�سية وقد ح�سر 600 طالب من طالب املدر�سة من امل�ست�ى ال�سابع 

وحتى امل�ست�ى احلادي ع�سر ور�ص العمل التي قدمها الربوفي�س�ر »ت�ين ب�زان« بفارق �ساعة لكل م�ست�ى 

بالإ�سافة اإىل ح�س�ر عدد من اأولياء اأم�ر الطلبة واملدر�سني.

اإبن  يف  واملدر�سني  الطلبة  اأم�ر  اأولياء  جمل�ص  وتنظيم  اأوريجني«  »جمم�عة  باإدارة  الفعالية  كانت  وقد 

خلدون وحتت رعاية كل من �سفريات الق�سيبي، ال�س�ق احلرة - البحرين، بيت التم�يل الك�يتي وبنك ال�سالم 

وقد اأعرب الدكت�ر كمال عبدالن�ر رئي�ص مدر�سة اإبن خلدون عن �سعادته البالغة بتنظيم مثل هذه الفعاليات 

لطلبة املدر�سة وا�ست�سافة عامل وخبري مب�ست�ى الربوفي�س�ر ت�ين ب�زي لينقل للطلبة علماأ ومعرفة ح�ل 

اخلرائط الذهنية واأهميتها وكيفية تطبيقها.

جاكو�ر XE وXF �جلديدة 

كليًا حتققان �أعلى ت�سنيف لل�سالمة

حققت �سيارتي جاك�ار XE وXF اجلديدة كليا ت�سنيف خم�ص جن�م الذي 

 Euro NCAP منظمة  من  املعتمد  ال�سالمة  ت�سنيفات  �سلم  على  الأعلى  يعد 

العاملية لتقييم �سالمة املركبات لعام 2015. 

اأعلى معدلت ال�سالمة �سمن  وجنحت كل من جاك�ار XE وXF بتحقيق 

الركاب  �سالمة  اأي�سا  �سملت  والتي  املعتمدة  الت�سنيفات  �سلم  وفق  فئتهما 

الرا�سدين والأطفال وامل�ساة ونظام دعم الأمان يف املركبة.

النظم  �ساهمت  ال�سطدام،  عند  ال�ستثنائي  احلماية  نظام  وبجانب 

XE وXF يف حتقيق  بها جاك�ار  التي زودت  الأخرى  املتط�رة  والتجهيزات 

هذا الت�سنيف املتقدم كنظام ال�سالمة الن�سط املعزز بتقنية الكبح التلقائي يف 

تقنية جاك�ار  الأوروبية ويعتمد على  املعايري  الذي يطابق  الطارئة  احلالت 

لر�سد  �س�تي  مبخرج  مزودة  اأمامية  كامريا  خالل  من  تعمل  التي  املبتكرة 

بتنبيه  النظام  هذا  ويق�م  ال��سيك.  للت�سادم  خطر  ت�سكل  قد  التي  املركبات 

ال�سائق مرئياً و�س�تياً وت�سغيل املكابح تلقائياً يف حالة بدى ال�سطدام و�سيكاً 

دون ت�سرف ال�سائق.

الثقافية  الهملة  جمعية  اختتمت 

امل��سم  الجــتــمــاعــيــة  ــة  ــريي اخل

اإليها«  »لت�سكن�ا  ال�سن�ي  الإر�سادي 

الذي تقيمه اللجنة الجتماعية �سن�يا 

يف اإطار التح�سريات مل�سروع تزويج 

الربنامج  وت�سمن  التا�سع،  اخلريي 

الأ�سرية  ال�س�ؤون  يف  �ساملة  باقة 

مدربني  با�ست�سافة  والــزوجــيــة، 

حيث  اخلليج،  دول  من  متخ�س�سني 

حما�سرة  الفردان  �ساكر  ال�سيخ  قدم 

والزوجة«  الزوج  »حق�ق  بعن�ان 

ال�سندي  علي  حممد  ال�سيخ  وقــدم 

النفقة  ــام  ــك »اأح ــ�ل  ح حما�سرة 

 ،2016 يناير   6 بتاريخ  الزوجية« 

حممد  الك�يتي  املدرب  وبا�ست�سافة 

حجازي  اآلء  الك�يتية  واملدربة  اأ�سد 

»لغات  بعن�ان  عمل  ور�سة  نظمت 

احلب اخلم�ص«، ومن اململكة العربية 

�سالح  املدرب  ا�ستعر�ص  ال�سع�دية 

الرباك يف ور�سة تخ�س�سية »مهارات 

بني  احلميمة  العالقات  يف  زوجية« 

الزوجني.

�لهملة �خلريية تختتم 

مو�سمها مل�سروع تزويج �خلريي

 RCSI« جامعة �لبحرين �لطبية

�لبحرين« ترحب بوفد نادي �لروتاري

الطبية  البحرين  -جامعة  للجراحني  الإيرلندية  امللكية  الكلية  ا�ستقبلت 

)RCSI البحرين( هذا ال�سب�ع وفداً من كبار امل�س�ؤولني يف الإدارة الإقليمية 
التعاون  ومناق�سة  اجلامعي  احلرم  على  للتعرف  الدويل  الروتاري  لنادي 

املت�ا�سل مع نادي روتاري املنامة.

الروتارية  للمنطقة  العام  املدير  الدين،  نا�سر  م�سطفى  ال�فد  وتراأ�ص 

2452، و�سم نائبة املدير �سبحات ا�سيك ورئي�ص نادي روتاري املنامة راج 

دماين ومندوبني اآخرين عن النادي.


