
 

 

رئي�سة جمل�س النواب ت�ستقبل الدكتور جا�سم حاجي

مملكة  �أن  �لنو�ب  جمل�س  رئي�سة  زينل  عبد�هلل  بنت  فوزية  �أكدت 

للذكاء  �لفعال  و�ال�ستخد�م  �لرقمي،  �لتحول  من  جعلت  �لبحرين 

�ال�سطناعي، هدفاً وطنياً ذ� �أولوية، منطلقة يف ذلك من �لروؤى �ل�سامية 

�لبالد  عاهل  خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  حل�سرة 

وطنية  خطة  »بو�سع  جاللته  لدن  من  �لكرمية  و�لتوجيهات  �ملفدى، 

�ساملة توؤمن �ال�ستعد�د �لكامل للتعامل مع متطلبات �القت�ساد �لرقمي، 

�النتاجية  �لقطاعات  يف  �ال�سطناعي  �لذكاء  تقنيات  وتوظيف  بتبني 

�لتقنية،  �لبنى  و��ستكمال  �لالزمة،  �الأنظمة  و�خلدمية، من خالل و�سع 

وت�سجيع �ال�ستثمار�ت �لنوعية، ل�سمان �ال�ستفادة �لق�سوى من مردود 

ذلك على �قت�سادنا �لوطني«.

�لو�قع، ت�سارعت  �أر�س  �أنه على  �إىل  �لنو�ب  م�سرية رئي�سة جمل�س 

�ل�سامية،  �مللكية  �لتوجيهات  لرتجمة  �ل�سلطات  كافة  من  �مل�ساعي 

وت�سافرت من �أجل و�سع �خلطط و�ال�سرت�تيجيات �مل�ستجيبة ملتطلبات 

يف  �ال�سطناعي،  و�لذكاء  �لتقنية  �لنظم  �إدخال  على  و�لعمل  �لع�سر، 

كل �لن�ساطات و�ملجاالت، �الأمر �لذي مكَّن �ململكة من �لتعامل �ملرن منذ 

عمل  مو��سلة  يف  �ل�سبق  و�إحر�ِز   ،»19 »كوفيد-  كورونا  جائحة  بدء 

�لقطاعات باأقل �الأ�سر�ر، م�ستندة على كفاء�ت وطنية عملت �سمن فريق 

�آل خليفة  �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد  �ل�سمو  �لبحرين بقيادة �ساحب 

ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء حفظه �هلل.

ومن جانبه، �سكر �لدكتور جا�سم حاجي رئي�س �ملوؤمتر �الفرت��سي 

�لدويل �الأول »�لبيانات: م�ستقبل كل �سيء« رئي�سة جمل�س �لنو�ب على 

رعايتها ودعمها للذكاء �ال�سطناعي وعلوم �لبيانات يف �ململكة وحتفيزها 

�مل�ستمر للطالب و�الكادمييني يف جماالت �البتكار و�لبحوث.
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مت  وقد  �ملا�سي،  �ال�سبوع  دملونيا  جممع  يف  �ملخت�سة  للقهوة  كافد  �فتتحت 

��ست�سافة نائبة �لرئي�س �لتنفيذي ريبيكا �أرنولد لالفتتاح �لكبري.  و�ملحل مفتوح 

�ليونان  �ملحم�سة و�مل�ستوردة من  �لقهوة  للجمهور الختيار جمموعة متنوعة من 

وح�سرية لدى كافد.

على  للبنات  �مللكية  �جلامعة  ح�سلت 

من  للتعليم،  بري�سون  من  �جلودة  �سهادة 

�الإجنليزية  �للغة  لربنامج  �ملتحدة،  �ململكة 

خم�سة  �إىل  باالإ�سافة  �الأكادميي  للنجاح 

�لعامة.  �لدر��سات  مركز  يف  مقدمة  بر�مج 

تقنية  عرب  �ل�سنوية  �ملر�جعة  عقد  مت  وقد 

�خلارجي،  �ملدقق  بو��سطة  �ملرئي  �الت�سال 

للتعليم  بري�سون  من  ليتلر،  دين  �ل�سيد 

�ملر�جعات  من  كجزء  �ملتحدة  �ململكة  يف 

�ل�سنوية ل�سمان �جلودة.

وعربت �لقائمة باأعمال رئي�سة �جلامعة 

عن  �سوري،  منى  �لدكتورة  للبنات،  �مللكية 

جلميع  و  �الإد�رة  الأع�ساء  تهانيها  خال�س 

�لدر��سات  �لتدري�س يف مركز  �أع�ساء هيئة 

وعملهم  بتفانيهم  �أ�سادت  حيث  �لعامة 

�لدوؤوب يف �سبيل �لتميز �الأكادميي. وذكرت 

�لدكتورة �سوري باأن »�لتقرير �لذي تلقيناه 

من  �لعديد  ويذكر  للغاية  �إيجابياً  كان 

حر�ست  �لتي  �ملتميزة  �الأكادميية  �جلهود 

�جلاد  �لعمل  يعك�س  مما  �جلامعة  عليها 

باأعلى  و�ملجتمع  طالباتنا  بتزويد  و�اللتز�م 

معايري �جلودة يف �لتعليم«.

من جانبه، �أو�سح مدير مركز �لدر��سات 

�لدكتور  للبنات  �مللكية  �لعامة يف �جلامعة 

همام �الآغا �أن هذه �ل�سهادة مبثابة دليل على 

�لتي  و�ملهنية  �الأكادميية  �لرب�مج  جودة 

تلك  نوعية  �إىل  باالإ�سافة  �جلامعة  تقدمها 

�لعلمية  �لنو�حي  خمتلف  لت�سمل  �لرب�مج 

»حقق  همام  �لدكتور  و�أ�ساف  و�لعملية. 

�ملركز جناحاً كبري�ً يف حتقيق جميع �أهد�فه 

بر�مج  ل�ستة  �جلــودة  موؤ�سر�ت  وحتقيق 

تن�سوي حتت �ملركز وهي: �للغة �الإجنليزية 

للنجاح �الأكادميي، ريادة �الأعمال و�البتكار، 

�لتو��سل �لفعال، مهار�ت �لدر��سة و�لبحث، 

تكنولوجيا �ملعلومات، ومبادئ �لقيادة«. 

�جلدير بالذكر �أن �جلامعة �مللكية للبنات 

�لبحرين  مملكة  يف  �لر�ئدة  �جلامعة  هي 

وتقدمها عرب  �ملر�أة  و�ملتخ�س�سة يف متكني 

�لتعليم �لعايل. حتتوي �جلامعة على ثالث 

�لفنون و�لت�سميم وكلية  كليات وهن كلية 

�لقانون،  وكلية  ــة  و�الإد�ري �ملالية  �لعلوم 

�لذي  �لعامة  �لدر��سات  مركز  �إىل  باالإ�سافة 

جمموعة  ويقدم  �جلامعة  كليات  يدعم 

بر�مج ودور�ت متميزة للطالبات، باالإ�سافة 

عمل  بور�س  �ملهني  �ملجتمع  �إثـــر�ء  �إىل 

وبر�مج تدريبية ب�سهاد�ت دولية ت�ساهم يف 

�الإنتاجية و�لتميز يف �الأد�ء.

مركز الدرا�سات باجلامعة امللكية للبنات 

يح�سل على �سهادة اجلودة من اململكة املتحدة

�لكرمي  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 

جتربة  �آرت  ومنتجع  فندق  يقدم  

هذ�  جوهر  جت�سد  ر�ئعة  �فطار 

�ل�سهر.

ليايل رم�سان يف �آرت هي مزيج 

�ملتوج   و�لرت�ث  �حلد�ثة  من  مثايل 

برفاهية �ل�سيافة �لعربية.

ميكن لل�سيوف �ال�ستمتاع  حول 

�لنافورة �ملحاطة باأجو�ء تقليدية مع 

فرقة عربية و�أطباق تقليدية خمتارة 

بعناية مع مر�عاة �إجر�ء�ت �ل�سالمة 

�لتي تتما�سى مع وز�رة �ل�سحة. 

فندق  يف  �لت�سويق  مدير  وقال 

»نحن  كمون،  ريان  �آرت،  ومنتجع 

و�لغبقة   باالإفطار  باالحتفال  �سعد�ء 

�إنها  �لنافورة،  حول  مرة  الأول 

�لوجهة �ملثالية  لال�ستمتاع باالجو�ء 

وعن  عني  بالنيابة  �لرم�سانية. 

�متنى  �آرت  ومنتجع  فندق  فريق 

للجميع �سهر رم�سان مبارك«. ملزيد 

من �ملعلومات حول عرو�س رم�سان 

على  بالفندق  �الت�سال  �لرجاء 
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د. منى �سوري

ليايل رم�سان بفندق و منتجع اآرت

بعد انعقاد جلنة حتكيم »اأحبك يا اأمي«  برئا�سة الدكتور م�سطفى ال�سيد

احلــــواج يعلــــن عن اأ�سمـــاء الفائزيـــن مب�سابقــة عيــد الأم

�ختتمت جمموعة �حلو�ج م�ساء �خلمي�س 

�ملا�سي فعاليات برنامج عيد �الأم حتت �سعار 

�لفائزين  �أ�سماء  عن  باالإعالن  �أمي«  يا  »�أحبك 

�أعلى  على  ر�سائلهم  ح�سلت  �لذين  �لع�سرة 

�لتحكيم  جلنة  �نعقاد  بعد  وذلك  �لتقييمات 

بكامل هيئتها يوم �خلمي�س �ملا�سي مبقر �إد�رة 

�لدكتور  من:  كل  متمثلة يف  �حلو�ج  جمموعة 

م�سطفى �ل�سيد �الأمني �لعام للموؤ�س�سة �مللكية 

رئي�سة  �أحمد  وعهدية  �الإن�سانية  لالأعمال 

�لكبري  و�ملوؤرخ  �لبحرينية  �ل�سحفيني  جمعية 

�أنور  �لكبري  و�الإعالمي  �لدين  �سالح  يو�سف 

قامو�  و�لذين  �سبت  �سذى  و�لفنانة  �أحمد 

�آالف  و�سط  من  �لع�سرة  �لفائزين  باختيار 

�لر�سائل �لتي كتبها عمالء �حلو�ج الأمهاتهم.

�لثامن  لعامها  �حلو�ج  جمموعة  وكانت 

كل  بد�خل  ما  تخرج  �أن  قررت  قد  �لتايل  على 

�سخ�س من م�ساعر حب وتقدير و�حرت�م الأمه 

منهم  وتكرمياً  �الأ�سرة  لرت�بط  دعماً  �لغالية 

حيث  �إن�سان.  كل  حياة  يف  �ملوؤثر  �الأم  لدور 

�حلو�ج  حمالت  من  �أي  من  م�سرٍت  كل  ح�سل 

بكتابة  ليقوم  �إكرتونية   �إهــد�ء  بطاقة  على 

�أن يعرب به عن حبه الأمه على  �أف�سل ما يود 

�أن تقوم جلنة �لتحكيم باختيار �أف�سلها للفوز 

�ساعة  �لع�سرة وهي عبارة عن  باأحد �جلو�ئز 

قيمة وباقة �لعطور �لكربى.                           

�لفائزين  �أ�سماء  �لتحكيم  جلنة  و�أعلنت 

�لع�سرة وهم: �أقد��س �أحمد – �سيدي�س ي�سو�نت 

 – �إيجا�سيو  �إلينا   – �لزو�دي  خليفة  حممد   –
 – غو��س  �أمــاين   – نا�سر  علي  نا�سر  �سيد 

كاظمية   – �أحمد  �لعزيز  عبد   – فا�سل  حور�ء 

�إبر�هيم عدنان و�ستقوم  �سيد  على �حلايكي – 

جمموعة �حلو�ج بت�سليمهم �جلو�ئز خالل هذ� 

�الأ�سبوع.

ا�ست�ساري اأمرا�س الكلى املعتمد من البورد الأمريكي

م�ست�سفى رويال البحرين يرحب بالدكتور عي�سى كواليت

�الإعالن  �لبحرين  ي�سر م�ست�سفى رويال 

كو�ليت،  عي�سى  �لدكتور  �ن�سمام  عن 

��ست�ساري طب �لكلى، لفريق �خلرب�ء �لطبيني 

من  معتمد  عي�سى  �لدكتور  �مل�ست�سفى  يف 

�لبورد �الأمريكي تخرج من جامعة تك�سا�س 

يف �سان �أنطونيو عام 2002.

وعاد �إىل �الأردن حيث �سارك يف تاأ�سي�س 

�ملجموعة �لعربية لرعاية �لكلى.

كتابة  على  بالتدري�س  �سغفه  �سجعه 

ون�سر كتب حول بروتوكوالت زر�عة �لكلى، 

باالإ�سافة �إىل ن�سر مقاالت يف جمال �أمر��س 

كتابة  يف  زمالئه  مع  و�سارك  �ملزمنة  �لكلى 

بحث علمي ن�سر عامليا حول كيفية �لتعامل 

جائحة  خــالل  �لكلى  غ�سيل  مر�سى  مع 

�لكوفيد-19.

�ساعدت �ملجموعة �لعربية لرعاية �لكلى 

تعليمية  بر�مج  �إن�ساء  يف  يديرها،  �لتي 

م�سممة لتوفري ��سرت�تيجيات �ساملة لل�سحة 

�لعامة لتعزيز �سحة �لكلى.

متكنو� من �إن�ساء برنامج زر�عة كلى يف 

من  يعانون  �لذين  للمر�سى  خا�سة  �الأردن 

وجود �ج�سام م�ساده عاليه.

كما �ساعد يف �إن�ساء برنامج زر�عة كلى 

ناجح يف �ملنطقة �ل�سرقية من �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية )م�ست�سفى �سعد - �خلرب( 

�لوقاية  يف  متخ�س�س  عي�سى  �لدكتور 

�حلــادة  �لكلى  ��سطر�بات  من  و�لــعــالج 

و�ملزمنة وخا�سة مر�سى �رتفاع �سغط �لدم 

و�ل�سكري، باالإ�سافة �إىل �إجر�ء خزعات �لكلى 

وغ�سيل �لكلى وتقييم ومتابعة مر�سى زر�عة 

�لكلى حلجز موعدك مع د.

على  ــل  ــس ــ� �ت كــو�لــيــت،  عــيــ�ــســى 

�لو�ت�ساب  طريق  عن  �أو   ،17246800

عرب  �حــجــز  �أو   32181810 عــلــى 

www. موقعنا  خــالل  ــن  م �الإنــرتنــت 

.royalbahrainhospital.com
كما ميكنك �أي�سا حتميل �لتطبيق �خلا�س 

بامل�ست�سفى على �جهزه �اليفون و�الأندرويد.

د. عي�سى كواليت


