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»املحرو�س« ت�شارك يف برنامج »تكوين« للتدريب

»البحرين اخلريية« ت�شتعد ل�شهر رم�شان

الكرمي بجمع التربعات من اأهل الرب والإح�شان

نحو  املبذولة  اجلهود  اإطار  يف 

تلقى  املهني،  والتقدم  التعليم  ا�ستمرارية 

ثالثة من منت�سبي �سركة املحرو�س تدريًبا 

�سمن برنامج تكوين للتدريب. وقد ا�ستمل 

اخلربة  من  ر�سيًدا  ح�سد  الذي  الربنامج 

تدريبية  جل�سات  على  مقاربة  جماالت  يف 

من  كاًل  قام  وبينما  النطاقات.  خمتلف  يف 

الفرحان،  اأحمد  �سادق،  ح�سني  املوظفني 

وح�سني حممد يو�سف بامل�ساركة يف دورة 

تدريبية بعنوان »نظرة متمعقة يف تركيب 

االآالت واختبار وفح�س ماكينات الديزل«، 

املوظف �سلمان علي �سلمان بح�سورة  قام 

متعمقة يف  »نظرة  بعنوان  تدريبية  دورة 

تركيب و�سيانة وحدات التكييف املركزي«.

لقدوم �سهر رم�سان املبارك  اأ�ستعداداً 

من  و  اخلريية  البحرين  جمعية  تقوم 

تربعات  بحملة  العاملة  جلانها  خالل 

وال�سركات  املوؤ�س�سات  ت�سمل  وا�سعة 

الوطنية واأهل اخلري واملح�سنني االفا�سل 

املحتاجة  البحرينية  اال�سر  دعم  اأجل  من 

لل�سهر  وم�ستلزماتهم  متطلباتهم  وتلبية 

االإن�سانية  اأهدافها  من  انطالقاً  الف�سيل 

اجلمعية  اأن�سطة  وتت�سمن   ، واخلريية 

وجبات  توزيع   (( الف�سيل  ال�سهر  خالل 

مبدن  متفرقة  اأماكن  عدة  يف  االإفطار 

ال�سالت  توفري  اإيل  اإ�سافة  اململكة،  وقري 

الحتياجات  ال�ساملة  الرم�سانية 

ق�سائم  وتوزيع  الف�سيل،  لل�سهر  االأ�سر 

اعداد  ايل  اأ�سافة  عليهم،  امل�سرتيات 

خالل  من  ال�سعيد  الفطر  عيد  متطلبات 

والن�ساء،  للرجال،  العيد  ك�ساوي  توفري 

من  وتاأمل  تتطلع  واجلمعية  واالأطفال، 

املنا�سبة  بهذه  بجانبها  الوقوف  اجلميع 

العظيمة.  االإ�سالمية 

�سرح بذلك حممد اأجور ع�سو جمل�س 

واخلدمات  الرعاية  جلنة  رئي�س  االدارة 

باجلمعية. االجتماعية 

الأعلى توفرًيا للطاقة يف ال�شرق الأو�شط

»كتتا�تتشتترون« مكيف  يتتطتترح  التت�تتشتتام«  »غتتتاز 
املتخ�س�سة  ال�سالم،  غاز  اإلكرتونيات  �سركة  ذكرت 

يف بيع التجزئة للمكيفات واالأجهزة املنزلية يف ال�سوق 

اأنها ب�سدد طرح مكيفها اجلديد »كا�سرتون«  البحريني 

ذي الثمان جنوم االأ�سبوع القادم وذلك خالل م�ساركتها 

 Arabian والكهربائية  امليكانيكية  االأنظمة  يف معر�س 

MEP 2018 مبركز البحرين الدويل للمعار�س.
وقال رئي�س جمل�س االإدارة حم�سن البني اإن ال�سركة 

الذي  الر�سمي  املحلي  للتوجه  العملي  بالتطبيق  بادرت 

االإمكان  قدر  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  بخف�س  يعنى 

�سواء لال�ستخدام املنزيل اأو التجاري، من خالل العمل مع 

بع�س امل�سانع الدولية الرائدة الدخال التقنيات اجلديدة 

يف االأجهزة املنزلية، ال�سيما اأجهزة التكييف. وقد جنحت 

يف  ال�سراكات  هذه  خالل  من  ال�سالم  غاز  اإلكرتونيات 

ح�سب  جنوم  بـ8  امل�سنف  »كا�سرتون«  مكيف  اجناز 

املوا�سفات الفنية لوزارة التجارة وال�سناعة والذي يقلل 

ا�ستهالك الطاقة الكهربائية مبعدل ي�سل اإىل 50%، وذلك 

من خالل تقنية العك�س الثنائي. 

واأ�سار البني اإىل اأن هذه التقنية، والتي �سيتم ادخالها 

تعمل  التي  التكييف  اأجهزة  يف  املقبلة  الفرتة  يف  اأي�سا 

بالطاقة ال�سم�سية، تعمل بديناميكيات ال�سرعة املتغرية 

والذكية ح�سب حاجة التكييف ودرجة احلرارة يف البيئة 

كفاءة  عنه  ينتج  الذي  االأمر  االأجهزة،  فيها  تعمل  التي 

عالية يف ا�ستهالك الطاقة الكهربائية وبالتايل توفري كبري 

يف فواتري الكهرباء.

جامعة البحرين الطبية واجلمعية العاملية

لاأطباء من اأ�شل هندي تعقدان موؤمتر بحث م�شرك
حتت رعاية رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة، الفريق طبيب ال�سيخ 

يف  للجراحني  امللكية  الكلية  ا�ست�سافت  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

اإيرلندا- جامعة البحرين الطبية )RCSI البحرين( اأول موؤمتر بحث 

م�سرتك مع اجلمعية العاملية لالأطباء من اأ�سل هندي.

والنقا�سات  الرئي�سية  املحا�سرات  من  �سل�سلة  املوؤمتر  وت�سمن 

والعرو�س التو�سيحية �سارك فيها الطالب وكبار املوظفني االأكادمييون 

باالإ�سافة اإىل ممثلني عن موؤ�س�سات اأخرى من خمتلف اأنحاء البحرين 

وخارجها، مبا يف ذلك م�ست�سفى االإر�سالية االأمريكية وجامعة اخلليج 

العربي واجلمعية الطبية الهندية وم�ست�سفى و�ستون العام يف اململكة 

املتحدة.

معاجلة  بينها  من  املوا�سيع،  من  جمموعة  على  املوؤمتر  وركز 

ال�سورة الطبية من اأجل الطباعة ثالثية االأبعاد، وداء ال�سكري والوقاية 

يف  الفكاهية  امل�ساعدات  واأدوات  املنجلي  الدم  فقر  ومر�س  الع�سبية 

التعليم والتطوير املهني االأكادميي وبحوث ما بعد الدكتوراه واأهمية 

الناقل الع�سبي �سيجما وعالقته ب�سرطان الثدي.

هدف املوؤمتر ب�سورة اأ�سا�سية اإىل اإتاحة فر�سة التوا�سل ومناق�سة 

جمال  يف  واملتخ�س�سني  االأكادمييني  بني  اجلارية  البحوث  م�ساريع 

الرعاية ال�سحية من جامعة البحرين الطبية وجمعية االأطباء الهندية 

يف البحرين.تتبع جامعة RCSI البحرين للكلية امللكية للجراحني يف 

اأيرلندا التي تاأ�س�ست يف العام 1784 وهي مرخ�سة يف مملكة البحرين 

 RCSI جامعة  فاإن  اإيرلندا،  يف  وكنظريتها  م�ستقلة.  خا�سة  كجامعة 

التعليم  على  تركز  ربحية  غري  �سحية  علوم  موؤ�س�سة  هي  البحرين 

واالأبحاث لدفع التغيري االإيجابي يف جميع جماالت �سحة االإن�سان يف 

جميع اأنحاء العامل.

حتت رعاية وزير الرتبية والتعليم رئي�س جمل�س التعليم العايل

»امللكية للبنات« تنظم الن�شخة الثانية من موؤمتر »املراأة واملجتمع« 
حتــت رعايــة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 

تنظم  العايل،  التعليم  جمل�س  رئي�س  والتعليم  الرتبية 

اجلامعة امللكية للبنات موؤمتر »املراأة واملجتمع« بن�سخته 

العايل«،  التعليم  عرب  املراأة  »متكني  عنوان  حتت  الثانية 

 )19-18( الفرتة  يف  للتعليم  جلف  مع  بالتعاون  وذلك 

الكائن  للبنات  امللكية  اجلامعة  حرم  يف   2018 ابريل 

بالرفاع الغربي.

وياأتي هذا املوؤمتر لي�سلط ال�سوء على مو�سوع متكني 

عرب  الراهنة  التحديات  ظل  يف  التعليم  جمال  يف  املراأة 

واملعاهد  باجلامعات  املتمثلة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

خمتلف  يف  العمل  وقطاع  املجتمع  يف  املراأة  وم�ساهمات 

املجاالت.

امل�ستجدات  ابرز  عر�س  اإلــى  املوؤمتــر  ويهــدف   

الفر�س  وتكافوؤ  املراأة  بتمكني  املتعلقة  العلمية  واالوراق 

العملية  خالل  من  املجاالت  من  العديد  يف  وريادتها 

التعليمية، وباالأخ�س التعليم العايل. كما يهدف املوؤمتر اإىل 

القيادية  املراأة للمنا�سب  ت�سليط ال�سوء على حمور تويل 

عرب الفر�س الوظيفية وريادة االأعمال، باالإ�سافة اإىل متكني 

املراأة يف جمال الفنون والت�سميم. 

نقا�سية  وجل�سات  حماور  عدة  املوؤمتر  ويت�سمن 

اكرث  ومب�ساركة  املراأة   متكني  على  تركز  علمية  الأبحاث 

من 125 باحث و م�سارك من دول عديدة ابرزها ماليزيا 

والكويت وال�سعودية وال�سودان واالإمارات العربية املتحدة  

االأمريكية.  املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  وباك�ستان 

الوزارات  من  العديد  م�ساركة  املوؤمتر  هذا  ي�سهد  كما 

مبملكة  اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات  احلكومية  والهيئات 

البحرين والباحثني واخلرباء يف جمال املراأة باالإ�سافة اإىل 

الطلبة والطالبات.

وياأتي هذا املوؤمتر بن�سخته الثانية بتنظيم من اجلامعة 

البحرين  مبملكة  املراأة  تعليم  يف  الرائدة  للبنات  امللكية 

خمتلف  يف  متمكن  جيل  ان�ساء  روؤيتها  يف  ت�سب  والتي 

املجاالت العلمية التي يتم تدري�سها يف اجلامعة.

دعوة ملحبي الدراجات لان�شمام لتجمع 

»كيا« وفريق »البحرين مرييدا« للدراجات اخلريي

موتورز  كيا  تقدم 

بالتعاون مع فريق البحرين 

الدراجات  لركوب  مرييدا 

فر�سة رائعة ملحبي الدراجات 

ال�سيف  ف�سل  بداية  مع 

جمموعة  يف  معاً  لالإنطالق 

كبرية لل�سري بالدراجات على 

ينقلكم  املغلقة، حيث  الطرق 

البحرين  فريق  املرة  هذه 

املحرق  حمافظة  اإىل  مرييدا 

التي  املناطق  تلك  واأمواج 

كثرياً  الفر�سة  فيها  ُتتاح  ال 

لالإنطالق  الدراجات  لراكبي 

تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  بها. 

اإحدى  اإىل  املبادرة  هذه  ريع 

املوؤ�س�سات اخلريية وهي دار 

املنار لرعاية الوالدين. 

املبادرة  هذه  وتاأتي 

هندي  بن  �سركة  من  بدعم 

كيا  وكالء   - لل�سيارات 

حيث  البحرين،  يف  موتورز 

تبداأ وتنتهي من معر�س كيا 

من جممع  )بالقرب  عراد  يف 

قلعة  باجتاه  املحرق،  �سيف 

عراد(.

و�سوف تبداأ رحلة قيادة 

الدراجات يف متام ال�ساعة 7 

املوافق  اجلمعة  يوم  �سباح 

والرجاء   ،2018 اأبريل   13

من اجلميع احل�سور قبل هذا 

املوعد الإمتام عملية الت�سجيل 

هذا  للرحلة،  واال�ستعداد 

و�سوف يبداأ الركوب يف متام 

ال�ساعة 7:00 �سباحاً. وعلى 

�سرورة  امل�ساركني  جميع 

ي�سمح  ولن  اخلوذة،  اإرتداء 

ميلكون  ال  الذين  للم�ساركني 

خوذة باالن�سمام اإىل التجمع.

�ستتم تغطية هذه اجلولة 

ال�ساعة  يف  كلم   25 ب�سرعة 

من  قوات  م�ساحبة  مع 

االأوقات،  جميع  يف  ال�سرطة 

حيث �سينطلق امل�ساركون من 

مرا�سي.  �ساطئ  اإىل  املحرق 

�سوف  مرا�سي  �ساطئ  ويف 

اإ�سرتاحة  فرتة  هناك  تكون 

املياه  لتناول  ق�سرية 

العودة  ثم  ومن  واملرطبات، 

جزيرة  باإجتاه  اأخرى  مرة 

اأمواج اإىل معر�س كيا.

بنك ال�شتثمار الدويل يتربع

 بقيمة 1000 دينار لنادي روتاري املنامة
التنفيذي  الرئي�س  ا�ستقبل 

بدر  فريد  الدويل  اال�ستثمار  لبنك 

تاكر  بوب  من  كل  �ساهني  وعمر 

املنامة  روتاري  نادي  رئي�س 

املنتخب  الرئي�س  باتيا  وجيتان 

للنادي يف مقر البنك.

اال�ستثمار  بنك  تربع  حيث 

الدويل مببلغ 1000 دينار لنادي 

روتاري املنامة يف حملته مل�ساعده 

باالأمرا�س.  امل�سابني  االأطفال 

حيث يفتتح نادي روتاري املنامة 

لكرة  اخلريية  ال�سنوية  بطولته 

 13 املوافق  اجلمعة  يوم  القدم 

اأبريل على نادي الرجبي يف �سار، 

م�ساعدة  يف  ريعها  يكون  والتي 

باالأمرا�س  امل�سابني  االطفال 

الوراثية  واأمر�س  كالتوحد 

وغريها .

اجلدير بالذكر ان نادي روتاري 

لهدف  عام 1965م  اأ�س�س  املنامة 

اخلريية  االعمال  يف  امل�ساهمة 

البحريني  املجتمع  تخدم  التي 

حتت �سعار »اخلدمة فوق الذات«، 

حيث يبلغ عدد اأع�ساء النادي 64 

ع�سًوا من جميع �سرائح وجاليات 

املجتمع البحريني، ويعترب ونادي 

روتاري املنامة ع�سًوا يف روتاري 

 1.2 من  اأكرث  ت�سم  التي  العاملية 

مليون ع�سو.

حممد �أجور


