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�سفـــــ�رة جمهوريــــة كــــوري� حتتفــــل بذكــــرى الت�أ�سي�س
الـ4353  بالذكرى  البحرين  كوريا يف مملكة  �صفارة جمهورية  احتفلت 

رئي�س  من  كل  احلفل  وح�صر  الدبلومات،  فندق  يف  الوطني  التاأ�صي�س  ليوم 

خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق  لل�صحة  الأعلى  املجل�س 

اآل  دعيج  بن  عي�صى  بنت  رنا  ال�صيخة  الدكتورة  اخلارجية  وزارة  ووكيل 

خليفة، والنائب الأول لرئي�س جمل�س النواب عبدالنبي �صلمان، ووكيل وزارة 

مبارك  وحيد  ال�صفري  التعاون  جمل�س  ودول  الإقليمية  لل�صوؤون  اخلارجية 

�صيار، وعدد من كبار ال�صخ�صيات وال�صفراء ورجال الأعمال.

الكوري  ال�صفري  اأ�صاد  الحتفال،  يف  األقاها  التي  الرتحيبية  كلمته  ويف 

هيومنو كويف بالعالقات الكورية البحرينية املمتدة منذ 43 �صنة، كما تقدم 

بجزيل ال�صكر والتقدير اإىل القيادة احلكيمة املتمثلة يف جاللة امللك حمد بن 

الأمري خليفة  امللكي  ال�صمو  املفدى، و�صاحب  البحرين  ملك  اآل خليفة  عي�صى 

بن �صلمان اآخلليفة رئي�س الوزراء، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

الوزراء؛ على اجلهود احلكومية واملحلية املبذولة لتوطيد العالقات الثنائية 

بني البلدين.

»اخلليج العربي« تطلق حملة تطعيم �سد 

الإنفلونزا املو�سمية للع�م الرابع على التوايل

جمل�س املحميد ب�لرف�ع 

ي�ست�سيف رّواده الكرام من اأه�يل املنطقة

حملة  العربي  اخلليج  جامعة  نظمت 

تطعيم �صد الإنفلونزا املو�صمية للعام الرابع 

على التوايل، جلميع منت�صبي اجلامعة من 

بالتن�صيق  واإداريني،  تدري�س  هيئة  اأع�صاء 

امللك  مبدينة  اجلامعي  الطبي  املركز  مع 

انت�صار  من  احلد  بهدف  الطبية،  عبداهلل 

التي ت�صل ذروتها يف  الفريو�صية  العدوى 

ف�صل ال�صتاء قيا�ًصا بباقي ف�صول ال�صنة.

امل�صاعد  العامة  ال�صحة  اأ�صتاذ  وقال 

الدكتور  الطبية  والعلوم  الطب  كلية  يف 

على  اأ�صرف  -الذي  الزياين  حمد  �صلمان 

تنفيذ احلملة- اإن جامعة اخلليج العربي، 

التي  التطعيم  الكبري حلمالت  النجاح  بعد 

قامت بها يف الأعوام املا�صية، حر�صت على 

جلميع  املو�صمية  الإنفلونزا  تطعيم  توفري 

على  الرابع  وللعام  جماًنا،  من�صوبيها 

الإنفلونزا  عدوى  من  حلمايتهم  التوايل، 

الفريو�صية قبل دخول مو�صم ال�صتاء.

املنطقة  اأهايل  من  الكرام  رواده  بالرفاع  املحميد  فوؤاد  املرحوم  جمل�س  ا�صت�صاف 

البحرين  اأهل  من  املنا�صبات  جميع  يف  اجلميع  توا�صل  حول  احلديث  ودار  و�صيوفه، 

وخارجها، اإذ يقام هذا املتلقى يقوم اأ�صبوعًيا بهذا املجل�س.

ويف نهاية املجل�س، �صكر اجلميع �صاحب املجل�س نواف املحميد على ُح�صن ال�صتقبال 

وكرم ال�صيافة املعهودة.

»بوليتكنك« حت�سل على اعتم�د »CILT« لربن�مج اللوج�ستي�ت

ت�سوير: ح�سن قرب�ن

الربوفي�شور احلواج ي�شيد بروح املناف�شة ال�شريفة بني املرت�شحني

الأهلية اجل�معة  طلبة  جمل�س  مبق�عد  يفوزون  ط�لًب�   13

التقنية  البحرين  لكلية  امل�صتمرة  اجلهود  �صل�صلة  �صمن 

اقت�صاد  لبناء  و�صعًيا  الحرتافية،  لتحقيق  البحرين(  )بوليتكنك 

اإدارة  برنامج  اأعلن  التعلم،  من  التاأكد  خالل  من  املعرفة  على  قائم 

اللوج�صتيات والنقل بالبوليتكنك اعتماد براجمه اجلامعية من قبل 

)CILT UK( و)CILT International(، وذلك من خالل معهد 

مهنية  هيئة  وهي  املتحدة،  باململكة  والنقل  للوج�صتيات  ت�صارترد 

رائدة لكل من يعمل يف �صل�صله التوريد واللوج�صتيات والنقل. ومن 

اإدارة  بكالوريو�س  اإىل متكني خريجي  يوؤدي  اأن  العتماد  هذا  �صاأن 

اجلامعات  العليا يف  بالدرا�صات  اللتحاق  من  والنقل  اللوج�صتيات 

�صيمنح  كما  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الأخرى  املعتمدة  الدولية 

خريجي البوليتكنك فر�صة الظهور والتميز يف ال�صوق العاملي.

اإدارة العمال واللوج�صتيات الدكتور  اأكد عميد كلية  من جهته، 

من  واحدة  هي  واللوج�صتيات  النقل  �صناعة  »اأن  ويب  جون 

ح�صولنا  واأن   ،2030 البحرين  مملكة  بروؤية  املرتبطة  القطاعات 

قانوين  و�صع  على  حائزة  مهنية  هيئة  قبل  من  العتمادية  على 

والنقل  للوج�صتيات  ت�صارترد  معهد  مثل   ،)Chartered status(

من  العتماد  لهذا  ملا  للموؤ�ص�صة؛  كبرية  قيمة  ذو  اأمر  هو   ،)CILT(

دور موؤثر يف ت�صويق خريجينا حملًيا واإقليمًيا ودولًيا. كما �صي�صاعد 

م�صتويات  اإىل  التقدم  على  خلريجينا   )CILT( يوفره  الذي  الدعم 

اللوج�صتيات  معهد  داخل  �صواء  الأكادميي،  التح�صيل  من  اأعلى 

بالعالمة  تعرتف  التي  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  لدى  اأو  والنقل، 

.»)CILT( التجارية

اأعلن نائب الرئي�س لل�صوؤون الإدارية واملالية الدكتور منري املبارك 

فوز 13 طالًبا وطالبة بع�صوية جمل�س طلبة اجلامعة للعام 2019، 

منوها بنجاح العملية النتخابية التي جرت بتاريخ 15 اأكتوبر 2019، 

طالب   4 اأن  وذكر  املرت�صحني.   الطلبة  بني  ال�صريفة  املناف�صة  وروح 

ونرج�س  زايد،  هم حممد  واملالية،  الإدارية  العلوم  كلية  فازوا مبقاعد 

ديواين، ونوف �صنقور، واأحمد اآل �صعيل، كذلك فاز بتمثيل كلية الآداب 

القطان،  وجنود  ال�صاعر،  وعبداهلل  ال�صعد،  زين  هم  طالب،   4 والعلوم 

وحممود القالف، اإىل جانب طالبني ميثالن كلية تكنولوجيا املعلومات، 

هما �صلمان املال وحممد القا�صمي، فيما ظفر مبقعدي كلية الهند�صة كل 

من عبداهلل عبدالعزيز وحممد القوتي، فيما مثل طلبة املاج�صتري مبجل�س 

الربوفي�صور  للجامعة  املوؤ�ص�س  الرئي�س  وكان  ر�صدان.  في�صل  الطلبة 

العايل،  من�صور  الربوفي�صور  اجلامعة  رئي�س  مبعية  احلواج،  عبداهلل 

اأجواء  خاللها  تفقدوا  بجولة  قاموا  قد  اجلامعة،  قيادات  من  وعدد 

من  بعدد  والتقوا خاللها  النتخابية،  العملية  و�صري  الطالبية  املناف�صة 

الطلبة املر�صحني والناخبني، اإذ اأ�صادوا بالروح الوطنية التي ات�صمت بها 

املناف�صة النتخابية، والتزام جميع املر�صحني باأنظمة ولوائح اجلامعة 

وا عن �صكرهم واعتزازهم بجميع املر�صحني  طوال فرتة النتخابات، وعربرّ

املتناف�صني من دون ا�صتثناء.


