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جامعة البحرين الطبية «RCSI
البحرين» ترحب بوفد نادي الروتاري

اخلطوط اجلوية القطرية حتتفل مبرور عام على
ت�سيري طائرة  A350خالل معر�ض البحرين الدويل للطريان
احتفلت اخلطوط اجلوية القطرية بالذكرى
ال�سنوية الأوىل لت�سيري طائرتها احلديثة من
طراز �إيربا�ص  A350وذلك با�ست�ضافة عدد
من ال�شخ�صيات امللكية والإعالمية وال�شركاء
التجاريني يف ال�شاليه اخلا�ص بها يف اليوم
الأول من معر�ض البحرين الدويل للطريان الذي
يعد �أول معر�ض جوي يقام هذا العام.
وح�ضر االحتفالية كل من جا�سم ال�سليطي

وزير املوا�صالت القطري ،و�أكرب الباكر الرئي�س
التنفيذي ملجموعة اخلطوط اجلوية القطرية،
وفابري�س بريجري رئي�س �شركة �إيربا�ص
ورئي�سها التنفيذي ،وع��ب��داهلل نا�صر تركي
ال�سبيعي رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين
يف قطر ،وال�سفري ال�شيخ جا�سم بن حممد بن
�سعود �آل ثاين �سفري دولة قطر يف البحرين،
و�سيف حممد ال�سويدي مدير عام الهيئة العامة

ا�ستقبلت الكلية امللكية الإيرلندية للجراحني -جامعة البحرين الطبية
( RCSIالبحرين) هذا اال�سبوع وفدا ً من كبار امل�س�ؤولني يف الإدارة الإقليمية
لنادي الروتاري الدويل للتعرف على احلرم اجلامعي ومناق�شة التعاون
املتوا�صل مع نادي روتاري املنامة.
وتر�أ�س الوفد م�صطفى نا�صر الدين ،املدير العام للمنطقة الروتارية
 ،2452و�ضم نائبة املدير �صبحات ا�سيك ورئي�س نادي روتاري املنامة راج
دماين ومندوبني �آخرين عن النادي.

للطريان املدين يف الإم��ارات العربية املتحدة،
وال�شيخ جرب بن حمد �آل ثاين املدير العام لكلية
قطر لعلوم الطريان.
وكانت اخلطوط اجلوية القطرية �أول �شركة
تد�شن طائرة الإيربا�ص  A350يف يناير 2015
وتقوم اليوم بت�سيريها �إىل �أرب��ع وجهات يف
ثالث قارات – فرانكفورت وميونخ وفيالدلفيا
و�سنغافورة.

الهملة اخلريية تختتم
مو�سمها مل�شروع تزويج اخلريي

«بوليتكنك البحرين» تكرم  38من منت�سبيها
لتنظيمهم املعر�ض ال�سنوي لتقنية املعلومات والإعالم الإلكرتوين
�أقامت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) حفل تكرمي ملجموعة
من منت�سبيها الذين عملوا بكل جهد و�إخال�ص لتنظيم املعر�ض ال�سنوي لتقنية
املعلومات والإعالم الإلكرتوين والذي �أقيم يف قاعة البحرين باحلرم اجلامعي
لبوليتكنك البحرين مبدينة عي�سى يف اخلام�س وال�ساد�س من يناير ،2016
وقد حاز املعر�ض على اال�شادة من قبل امل�شاركني والزوار.
ومن جهته� ،أ�شاد نائب الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون املوارد واملعلومات

اختتمت جمعية الهملة الثقافية
اخل�يري��ة االج��ت��م��اع��ي��ة املو�سم
الإر�شادي ال�سنوي «لت�سكنوا �إليها»
الذي تقيمه اللجنة االجتماعية �سنويا
يف �إطار التح�ضريات مل�شروع تزويج
اخلريي التا�سع ،وت�ضمن الربنامج
باقة �شاملة يف ال�ش�ؤون الأ�سرية
وال��زوج��ي��ة ،با�ست�ضافة مدربني
متخ�ص�صني من دول اخلليج ،حيث
قدم ال�شيخ �شاكر الفردان حما�ضرة
بعنوان «حقوق الزوج والزوجة»

وق��دم ال�شيخ حممد علي ال�سندي
حما�ضرة ح��ول «�أح��ك��ام النفقة
الزوجية» بتاريخ  6يناير ،2016
وبا�ست�ضافة املدرب الكويتي حممد
�أ�سد واملدربة الكويتية �آالء حجازي
نظمت ور�شة عمل بعنوان «لغات
احلب اخلم�س» ،ومن اململكة العربية
ال�سعودية ا�ستعر�ض املدرب �صالح
الرباك يف ور�شة تخ�ص�صية «مهارات
زوجية» يف العالقات احلميمة بني
الزوجني.

ال�شيخ علي بن عبدالرحمن �آل خليفة بجهود القائمني على تنظيم املعر�ض
والذي ا�شتمل على  70م�شروعا يف جماالت تقنية املعلومات والو�سائط
املتعددة ،وعلى الرغم من التحديات العديدة جنح املعر�ض يف حتقيق �أهدافه
بجدارة .وقد مت متويل املعر�ض من قبل عدد من الرعاة ممن تفخر البوليتكنك
بالتعاون املثمر معهم يف �سبيل تطوير خمرجات التعليم العايل التطبيقي يف
اململكة و�سد احتياجات �سوق العمل من العمالة البحرينية املاهرة.

جاكوار  XEو XFاجلديدة
كلي ًا حتققان �أعلى ت�صنيف لل�سالمة

جمموعة �شركات يو�سف خليل امل�ؤيد و�أوالده تكافئ موظفيها
نظمت جمموعة �شركات يو�سف خليل امل�ؤيد
و�أوالده حفل تكرمي «موظفي ال�شهر» ملوظفيها
املجتهدين ،حيث قدمت لهم ال�شهادات التقديرية
تقديرا منها لتفانيهم و�أدائهم املتميز.

عربت منى امل�ؤيد املدير الإداري للمجموعة
ب�أنها تعترب املوظف عن�صرا مهما يف العمل ،لذلك
ال�شركة توفر الوقت الالزم لال�ستثمار يف هذا
املجال عن طريق تزويدهم بالتدريب والثقافة

الالزمة لت�أدية واجباتهم على �أكمل وجه ،وذلك
بحد ذاته يعزز القيم التي حددتها املجموعة.
وتلقى عدد من موظفي املجموعة �شهادات
وجوائز تقديرية اعرتافا ً بعملهم املتميز.

حققت �سيارتي جاكوار  XEو XFاجلديدة كليا ت�صنيف خم�س جنوم الذي
يعد الأعلى على �سلم ت�صنيفات ال�سالمة املعتمد من منظمة Euro NCAP
العاملية لتقييم �سالمة املركبات لعام .2015
وجنحت كل من جاكوار  XEو XFبتحقيق �أعلى معدالت ال�سالمة �ضمن
فئتهما وفق �سلم الت�صنيفات املعتمدة والتي �شملت �أي�ضا �سالمة الركاب
الرا�شدين والأطفال وامل�شاة ونظام دعم الأمان يف املركبة.
وبجانب نظام احلماية اال�ستثنائي عند اال�صطدام� ،ساهمت النظم
والتجهيزات املتطورة الأخرى التي زودت بها جاكوار  XEو XFيف حتقيق
هذا الت�صنيف املتقدم كنظام ال�سالمة الن�شط املعزز بتقنية الكبح التلقائي يف
احلاالت الطارئة الذي يطابق املعايري الأوروبية ويعتمد على تقنية جاكوار
املبتكرة التي تعمل من خالل كامريا �أمامية مزودة مبخرج �صوتي لر�صد
املركبات التي قد ت�شكل خطر للت�صادم الو�شيك .ويقوم هذا النظام بتنبيه
ال�سائق مرئيا ً و�صوتيا ً وت�شغيل املكابح تلقائيا ً يف حالة بدى اال�صطدام و�شيكا ً
دون ت�صرف ال�سائق.

«�إبن خلدون الوطنية»
ت�ست�ضيف الربوفي�سور «توين بوزان»
ا�ست�ضافت مدر�سة �إبن خلدون الدولية الربوفي�سور «توين بوزان» مبتكر اخلرائط الذهنية يف  17يناير
 2016يف حرمها املدر�سي بال�صالة الريا�ضية وقد ح�ضر  600طالب من طالب املدر�سة من امل�ستوى ال�سابع
وحتى امل�ستوى احلادي ع�شر ور�ش العمل التي قدمها الربوفي�سور «توين بوزان» بفارق �ساعة لكل م�ستوى
بالإ�ضافة �إىل ح�ضور عدد من �أولياء �أمور الطلبة واملدر�سني.
وقد كانت الفعالية ب�إدارة «جمموعة �أوريجني» وتنظيم جمل�س �أولياء �أمور الطلبة واملدر�سني يف �إبن
خلدون وحتت رعاية كل من �سفريات الق�صيبي ،ال�سوق احلرة  -البحرين ،بيت التمويل الكويتي وبنك ال�سالم
وقد �أعرب الدكتور كمال عبدالنور رئي�س مدر�سة �إبن خلدون عن �سعادته البالغة بتنظيم مثل هذه الفعاليات
لطلبة املدر�سة وا�ست�ضافة عامل وخبري مب�ستوى الربوفي�سور توين بوزي لينقل للطلبة علم�أ ومعرفة حول
اخلرائط الذهنية و�أهميتها وكيفية تطبيقها.

