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�سفـــــارة جمهوريــــة كــــوريا حتتفــــل بذكــــرى الت�أ�سي�س
احتفلت �سفارة جمهورية كوريا يف مملكة البحرين بالذكرى الـ4353
ليوم الت�أ�سي�س الوطني يف فندق الدبلومات ،وح�ضر احلفل كل من رئي�س
املجل�س الأعلى لل�صحة الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل �آل خليفة،
ووكيل وزارة اخلارجية الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج �آل
خليفة ،والنائب الأول لرئي�س جمل�س النواب عبدالنبي �سلمان ،ووكيل وزارة

اخلارجية لل�ش�ؤون الإقليمية ودول جمل�س التعاون ال�سفري وحيد مبارك
�سيار ،وعدد من كبار ال�شخ�صيات وال�سفراء ورجال الأعمال.
ويف كلمته الرتحيبية التي �ألقاها يف االحتفال� ،أ�شاد ال�سفري الكوري
هيومنو كويف بالعالقات الكورية البحرينية املمتدة منذ � 43سنة ،كما تقدم
بجزيل ال�شكر والتقدير �إىل القيادة احلكيمة املتمثلة يف جاللة امللك حمد بن

«بوليتكنك» حت�صل على اعتماد « »CILTلربنامج اللوج�ستيات

�ضمن �سل�سلة اجلهود امل�ستمرة لكلية البحرين التقنية
(بوليتكنك البحرين) لتحقيق االحرتافية ،و�سع ًيا لبناء اقت�صاد
قائم على املعرفة من خالل الت�أكد من التعلم� ،أعلن برنامج �إدارة
اللوج�ستيات والنقل بالبوليتكنك اعتماد براجمه اجلامعية من قبل
( )CILT UKو( ،)CILT Internationalوذلك من خالل معهد
ت�شارترد للوج�ستيات والنقل باململكة املتحدة ،وهي هيئة مهنية
رائدة لكل من يعمل يف �سل�سله التوريد واللوج�ستيات والنقل .ومن
�ش�أن هذا االعتماد �أن ي�ؤدي �إىل متكني خريجي بكالوريو�س �إدارة
اللوج�ستيات والنقل من االلتحاق بالدرا�سات العليا يف اجلامعات
الدولية املعتمدة الأخرى يف جميع �أنحاء العامل ،كما �سيمنح
خريجي البوليتكنك فر�صة الظهور والتميز يف ال�سوق العاملي.

من جهته� ،أكد عميد كلية �إدارة االعمال واللوج�ستيات الدكتور
جون ويب «�أن �صناعة النقل واللوج�ستيات هي واحدة من
القطاعات املرتبطة بر�ؤية مملكة البحرين  ،2030و�أن ح�صولنا
على االعتمادية من قبل هيئة مهنية حائزة على و�ضع قانوين
( ،)Chartered statusمثل معهد ت�شارترد للوج�ستيات والنقل
( ،)CILTهو �أمر ذو قيمة كبرية للم�ؤ�س�سة؛ ملا لهذا االعتماد من
دور م�ؤثر يف ت�سويق خريجينا حمل ًيا و�إقليم ًيا ودول ًيا .كما �سي�ساعد
الدعم الذي يوفره ( )CILTخلريجينا على التقدم �إىل م�ستويات
�أعلى من التح�صيل الأكادميي� ،سواء داخل معهد اللوج�ستيات
والنقل� ،أو لدى م�ؤ�س�سات التعليم العايل التي تعرتف بالعالمة
التجارية (.»)CILT

الربوفي�سور احلواج ي�شيد بروح املناف�سة ال�شريفة بني املرت�شحني

 13طال ًبا يفوزون مبقاعد جمل�س طلبة اجلامعة الأهلية

�أعلن نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الإدارية واملالية الدكتور منري املبارك
فوز  13طالبًا وطالبة بع�ضوية جمل�س طلبة اجلامعة للعام ،2019
منوها بنجاح العملية االنتخابية التي جرت بتاريخ � 15أكتوبر ،2019
وروح املناف�سة ال�شريفة بني الطلبة املرت�شحني .وذكر �أن  4طالب
فازوا مبقاعد كلية العلوم الإدارية واملالية ،هم حممد زايد ،ونرج�س
ديواين ،ونوف �صنقور ،و�أحمد �آل �شعيل ،كذلك فاز بتمثيل كلية الآداب
والعلوم  4طالب ،هم زين ال�سعد ،وعبداهلل ال�شاعر ،وجنود القطان،
وحممود القالف� ،إىل جانب طالبني ميثالن كلية تكنولوجيا املعلومات،
هما �سلمان املال وحممد القا�سمي ،فيما ظفر مبقعدي كلية الهند�سة كل

من عبداهلل عبدالعزيز وحممد القوتي ،فيما مثل طلبة املاج�ستري مبجل�س
الطلبة في�صل ر�شدان .وكان الرئي�س امل�ؤ�س�س للجامعة الربوفي�سور
عبداهلل احلواج ،مبعية رئي�س اجلامعة الربوفي�سور من�صور العايل،
وعدد من قيادات اجلامعة ،قد قاموا بجولة تفقدوا خاللها �أجواء
املناف�سة الطالبية و�سري العملية االنتخابية ،والتقوا خاللها بعدد من
الطلبة املر�شحني والناخبني� ،إذ �أ�شادوا بالروح الوطنية التي ات�سمت بها
املناف�سة االنتخابية ،والتزام جميع املر�شحني ب�أنظمة ولوائح اجلامعة
وعبوا عن �شكرهم واعتزازهم بجميع املر�شحني
طوال فرتة االنتخابات ،رّ
املتناف�سني من دون ا�ستثناء.

ت�صوير :ح�سن قربان

عي�سى �آل خليفة ملك البحرين املفدى ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آخلليفة رئي�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء؛ على اجلهود احلكومية واملحلية املبذولة لتوطيد العالقات الثنائية
بني البلدين.

«اخلليج العربي» تطلق حملة تطعيم �ضد
الإنفلونزا املو�سمية للعام الرابع على التوايل

نظمت جامعة اخلليج العربي حملة
تطعيم �ضد الإنفلونزا املو�سمية للعام الرابع
على التوايل ،جلميع منت�سبي اجلامعة من
�أع�ضاء هيئة تدري�س و�إداريني ،بالتن�سيق
مع املركز الطبي اجلامعي مبدينة امللك
عبداهلل الطبية ،بهدف احلد من انت�شار
العدوى الفريو�سية التي ت�صل ذروتها يف
ف�صل ال�شتاء
قيا�سا بباقي ف�صول ال�سنة.
ً
وقال �أ�ستاذ ال�صحة العامة امل�ساعد

يف كلية الطب والعلوم الطبية الدكتور
�سلمان حمد الزياين -الذي �أ�شرف على
تنفيذ احلملة� -إن جامعة اخلليج العربي،
بعد النجاح الكبري حلمالت التطعيم التي
قامت بها يف الأعوام املا�ضية ،حر�صت على
توفري تطعيم الإنفلونزا املو�سمية جلميع
من�سوبيها جما ًنا ،وللعام الرابع على
التوايل ،حلمايتهم من عدوى الإنفلونزا
الفريو�سية قبل دخول مو�سم ال�شتاء.

جمل�س املحميد بالرفاع
ي�ست�ضيف ر ّواده الكرام من �أهايل املنطقة

ا�ست�ضاف جمل�س املرحوم ف�ؤاد املحميد بالرفاع رواده الكرام من �أهايل املنطقة
و�ضيوفه ،ودار احلديث حول توا�صل اجلميع يف جميع املنا�سبات من �أهل البحرين
وخارجها� ،إذ يقام هذا املتلقى يقوم �أ�سبوع ًيا بهذا املجل�س.
ويف نهاية املجل�س� ،شكر اجلميع �صاحب املجل�س نواف املحميد على ُح�سن اال�ستقبال
وكرم ال�ضيافة املعهودة.

