
 المستشفى العسكري يحتضن مؤتمر »نقص 
التروية الحرج لألطراف ومضاعفات القدم السكرية« 

تح��ت رعاية قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء 
بروفيس��ور خالد بن علي آل خليف��ة أقيم مؤتمر 
نقص التروية الحرج لألطراف ومضاعفات القدم 
الس��كرية في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبية وذلك في الفترة من الثامن والتاسع من 

أبريل 2021.
وأقيم المؤتمر الذي ترأس��ه العقيد طبيب ظافر 
محمد س��لمان كم��ال والدكتور مارت��ن ماريش 
أستش��اريين جراح��ة األوعي��ة الدموي��ة والعالج 
بالقس��طرة بالمستش��فى العس��كري بالحضور 

االفتراض��ي بس��بب اإلجراءات االحترازية بس��بب 
جائح��ة كورونا وذل��ك للمرة األول��ى في مملكة 
البحري��ن وقد تج��اوز عدد الحضور ف��ي المؤتمر 
250 ش��خصًا عل��ى م��دى يومي��ن متتاليين وقد 
تح��دث ف��ي المؤتمر العدي��د من الش��خصيات 
المهم��ة ف��ي مج��ال األوعي��ة الدموي��ة والقدم 
الس��كرية وق��د أثن��ى المحاضرين عل��ى الجودة 
العالية والقيمة العلمية في المؤتمر الذي تمت 
فيه شرح ومناقشة العديد من الحاالت في مجال 
األوعية الدموية وأعراض القدم السكرية وأحدث 

التط��ورات العلمي��ة المتبع��ة لع��الج مثل هذه 
الحاالت.

وف��ي نهاية المؤتمر تق��دم العقيد طبيب ظافر 
محمد س��لمان كمال رئي��س المؤتمر بالش��كر 
الجزي��ل لقائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكية على 
رعايته للمؤتمر كما قدم شكره وتقديره لرئيس 
مرك��ز ول��ي العه��د للتدري��ب والبح��وث الطبية 
وجميع العاملين في المركز على حس��ن التنظيم 
والتنس��يق واإلعداد له��ذا المؤتم��ر الذي تمت 

اإلشادة به من قبل الحضور والمحاضرين فيه.

 العقيد طبيب ظافر كمال

»العلوم التطبيقية« تطرح 
 برامج تعليمية متميزة 

في كلية العلوم اإلدارية

أك��د عميد كلية العل��وم اإلدارية في جامعة العل��وم التطبيقية 
الدكت��ور رمزي النخيلي على س��عي الكلية ال��دؤوب لمواكبة كل 
ما ه��و جديد ومتطور في المجاالت العلمي��ة التي تقدمها، مما 
أس��هم في تميز خريجيها بين نظرائهم على الصعيدين المحلي 
واإلقليم��ي. وأوض��ح العمي��د أن الكلي��ة تقدم برام��ج تعليمية 
متميزة لطلبتها على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا بما 
يتوائم واحتياجات السوق المحلي والخارجي اعتمادًا على قدراتها 
التنافسية الفائقة بوجود كفاءات عالية متميزة من أعضاء هيئة 
التدري��س من مختل��ف التخصصات، باإلضافة إل��ى توفير البنية 

التحتية المتطورة وفقًا ألعلى معايير الجودة واالعتماد.
وأش��ار عمي��د الكلية إل��ى أن الكلي��ة تفخر بخريجيه��ا من طلبة 
معدين إع��دادا علميًا وتقنيًا ومزودين ب��أدوات التحليل العلمي 
البحثي المطلوب، مش��يرًا إلى أن خريجي الكلية أثبتوا على مدى 
سنوات طويلة تفوقهم في مجال عملهم، إذ يستقطبون من قبل 

شركات رائدة في مختلف المجاالت والتخصصات.
وقال الدكت��ور رمزي النخيل��ي إن الكلية تطرح برام��ج أكاديمية 
متميزة ف��ي تخصصات البكالوريوس ف��ي إدارة األعمال، العلوم 
نظ��م  والمحاس��بة،  المالي��ة  العل��وم  المحاس��بة،  السياس��ية، 
المعلوم��ات اإلدارية، وتخصصات الماجس��تير في إدارة األعمال، 
المحاس��بة والتموي��ل، وإدارة الم��وارد البش��رية، منوه��ًا إل��ى 
تزايد ع��دد طلبات االلتحاق بمختلف أقس��ام الكلي��ة، خاصة وأن 
الجامعة حاصلة على االعتماد المؤسس��ي م��ن مجلس التعليم 
العالي، باإلضافة إلى أن كافة برامج الكلية مستوفية لمتطلبات 
ضمان الجودة بناء على تقارير المراجعات المؤسسية الصادر عن 

هيئة جودة التعليم والتدريب.
وأوض��ح العمي��د أن الكلي��ة تواصل س��عيها ال��دؤوب لمواكبة 
اح��دث المس��تجدات والتط��ورات في مج��ال التعلي��م والتدريب 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع لتزويد منتس��بيها بسالح العلم 

والمعرفة، ليكونوا رافدًا حضاريًا على طريق المستقبل.
جدي��ر بالذك��ر أن كلي��ة العل��وم اإلداري��ة ف��ي جامع��ة العلوم 
التطبيقية تعد إحدى الكلي��ات الرائدة بين مثيالتها في مختلف 
الجامع��ات المحلية الحكومية والخاصة، ويش��هد حجم اإلنجازات 
الت��ي حققته��ا منذ نش��أتها وحت��ى وقتن��ا ه��ذا حصولها على 
االعتمادية من قبل جمعية المحاس��بين القانونيين المعتمدين 
)ACCA( لبرنام��ج البكالوريوس في العلوم المالية والمحاس��بة 
حي��ث يحصل الخريج على إعفاء من بعض األوراق االمتحانية من 
مكون الش��هادة التي تض��م 14 مادة علمية، وتعتبر الش��هادة 
الت��ي تقدمه��ا الجمعية من أعلى الش��هادات المهني��ة الدولية 

العالمية في مجال المحاسبة.

»الملكية للبنات« تنظم فعالية المناظرة 
السنوية مع جامعة ويست فيرجينيا األمريكية

المناظ��رة  للبن��ات،  الملكي��ة  الجامع��ة  نظم��ت 
الطالبية السنوية مع شريكها االستراتيجي جامعة 
ويس��ت فيرجينيا في الواليات المتح��دة األمريكية 
والتي تأتي تحقيق��ًا ألهدافها عبر تزويد الطالبات 
بتجربة تعليمية عالمية وواسعة، بحضور أكثر من 
200 طالبة ومن أعضاء هيئة التدريس وأفراد من 

المجتمع.
وج��رت المناظرة ه��ذا العام بعن��وان »يؤمن هذا 
المجل��س أن جائحة كورونا )كوفيد19( توفر فرصًا 
جدي��دة للم��رأة« حي��ث رك��زت على تأثي��ر جائحة 
فيروس كورونا على فئة النساء، إذ قدمت الطالبات 
من كلت��ا الجامعتين حججًا منطقية وأس��بابا وآراء 
متنوع��ة وحظيت بتفاع��ل كبير بين المش��اركين 
والحضور. وقالت القائمة بأعمال رئيس��ة الجامعة 
الملكي��ة للبن��ات، الدكت��ورة منى س��وري: »تلتزم 
الجامع��ة بصنع التأثي��ر اإليجابي ف��ي العالم من 
والمه��ارات  بالمعرف��ة  الطالب��ات  تزوي��د  خ��الل 
لقي��ادة التغيي��ر اإليجابي وإيجاد حل��ول للتحديات 
العالمي��ة. وق��د كان��ت ومازال��ت جائح��ة فيروس 
كورون��ا )كوفيد19( تمثل تحدي��ًا كبيرًا خالل العام 
الحال��ي والماض��ي ومن أج��ل ذلك س��لطنا الضوء 
عليه��ا ف��ي مناظرة ه��ذا العام. إنه لفخ��ر أن نرى 
طالباتن��ا يتحدثن بهذه الطالقة ويفكرن بش��كل 
عمي��ق ونقدي في هذا التحدي وليقدمن لنا آراءهن 

المنطقية واستدالالتهن الواقعية«. 

فيما أش��اد مدير مركز الدراسات العامة بالجامعة 
الملكية للبن��ات الدكتور همام األغا بجهود فريقي 
الجامعتي��ن وأوض��ح أن مرك��ز الدراس��ات العامة 
ف��ي الجامعة يعمل على توفي��ر الفرص للطالبات 
للمشاركة في التجارب التعليمية الدولية مع ظروف 
هذه الجائحة، حيث ق��ام المركز بتنظيم المناظرة 
الس��نوية بنجاح عبر تقنية االتصال المرئي، معبرًا 
عن فخره بنجاح هذه الفعالية التي جعلت الطالبات 
يتفاعل��ن مع ثقاف��ات مختلفة ولنش��رهم للثقافة 

والمعرفة على الصعيدين الوطني والدولي.
وتضم��ن فري��ق المناظرة ف��ي الجامع��ة الملكية 
للبن��ات طالبات من كلي��ة القانون وه��ن الطالبة 
فاطمة نعيم، والدانة جمعة، ونور جاسم، وسكينة 
علي ف��ي حين تضمن فريق المناظ��رة في جامعة 
ويست فيرجينيا األمريكية الطالبة كاثرين شارليبو 
م��ن الدراس��ات الدولي��ة، وس��تيفاني غولدن من 
الدراس��ات الدولية والعل��وم السياس��ية، وصوفي 

ستوفياك من إدارة األعمال - مسار الموارد البشرية، 
وماريسا ماكوي من إدارة سلسلة التوريد العالمية. 
تم تدريب فريق طالب��ات الجامعة الملكية للبنات 
م��ن قبل هاجر عامر المحاضر في مركز الدراس��ات 
العامة بالجامعة في حين تم تدريب فريق جامعة 
ويست فيرجينيا األمريكية من قبل الدكتورة سوزان 
النتز، األس��تاذ المساعد في تخصص التسويق من 
كلية جون تش��امبرز لألعم��ال واالقتصاد بجامعة 
ويس��ت فيرجينيا.من جانبه��ا، قال��ت الطالبة نور 
فضل من الجامعة الملكية للبنات: »لقد وجدت أن 
النقاش بين طالب��ات كال الجامعتين مفيد للغاية 
ويس��اهم في المعرفة البش��رية كما أن الموضوع 
ال��ذي تم اختي��اره لهذا النقاش ه��و موضوع مهم 
جدًا الرتباطه بعنصر النساء خاصة خالل هذا الوقت 
الصعب مع الجائحة أنا شخصيًا أعتقد أن المشاركة 
ف��ي مثل ه��ذه المناقش��ات تمك��ن الطالبات من 

تطوير مهارات التفكير النقدي«.

تجربة صوتية عالية الجودة وبطارية تدوم طوياًل

»FreeBuds 4i« هواوي« تطلق سماعات األذن الالسلكية«
أعلنت هواوي مؤخرًا عن سماعات األذن الالسلكية الجديدة بالكامل التي تعمل 
بتقنية البلوتوث، س��ماعات 4i HUAWEI FreeBuds، حيث تحتفظ السماعات 
الجدي��دة بجميع صفاتها الممتازة دون أي تراجع مما يجعلها إحدى الس��ماعات 
الالس��لكية المفضلة للمس��تخدمين. وبفضل مكونات العت��اد المخصصة مثل 
المحرك الديناميكي كبير بحجم 10 مم والذي يوفر نطاقًا أوس��ع وأصواتًا جهيرة 
أقوى، بينما يوفر تصميم الغرفة الخلفية من السماعات االلتساق في المؤثرات 
الصوتية ويس��اهم بتوفير تجربة اس��تماع مريحة بش��كل عام. وتمنح سماعات 
4i HUAWEI FreeBuds عند ش��حنها بشكل كامل لمرة واحدة ما يصل إلى 10 
ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 5.6 ساعات من المكالمات الصوتية 
دون تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة أو 5.7 ساعات من تشغيل الموسيقى 
المس��تمر و5.5 س��اعة من المكالمات الصوتية مع تفعيل تلك الخاصية. وأدى 
اس��تخدامها مع علبة الشحن إلى توفير 22 س��اعة من تشغيل الموسيقى أو 14 
 4i HUAWEI FreeBuds ساعة من المكالمات الصوتية. وتس��تخدم سماعات
الميكروفونات الكتش��اف الضوضاء المحيطة من حولكم وإنشاء موجات صوتية 

معكوس��ة بفضل الخوارزميات إللغاء تلك الضوضاء. ومع ذلك، فإن استخدامها 
بش��كل متكرر ال يسبب أي مش��اكل ويوفر تجربة ارتداء مريحة وال يضغط على 
األذن. إضافة إلى ذلك، يتم اس��تخدام وضع التوعية عند االستماع إلى األصوات 
المحيطة أو إجراء محادثة دون االضطرار إلى إخراج السماعات من األذن. وكل ما 
 HUAWEI FreeBuds يتطلبه األمر ضغطة طويلة وبس��يطة. وتأتي سماعات
4i بتصميم صغير ومريح يناس��ب فترات االس��تخدام الطويلة. إضافة إلى ذلك، 
صمم��ت علبة أيضا بنفس الطريقة، ليس��هل حملها وإمس��اكها في راحة اليد. 
ويتضم��ن ه��ذا التصميم البس��يط وخفيف ال��وزن عناصر تحكم ذكية الش��حن 
وبس��يطة للتحكم في االس��تماع للمحتوى أو الرد على المكالمات. وعند امتالك 
هات��ف هواوي يعمل بنظ��ام واجهة مس��تخدم EMUI 0.10 أو أحدث، باإلمكان 
اقتران الس��ماعات به بس��رعة عبر إش��عار منبثق، إلى جانب صوت عالي الجودة 
وخاصي��ة إلغاء الضوضاء الرائعة وعمر البطارية الطويل، كل تلك المزايا جعلت 
اس��تخدام س��ماعات 4i HUAWEI FreeBuds تجربة ممتع��ة ومريحة وجزء ال 

يتجزأ من الحياة اليومية.

 »المهن الصحية« تتسلم لوحة 
فنية من أعمال طلبة »الرفاع فيوز«

أش��ادت الرئيس��ة التنفي��ذي للهيئة 
والخدمات  المه��ن  لتنظيم  الوطني��ة 
بم��ا  الجالهم��ة  د.مري��م  الصحي��ة 
تولي��ه مدرس��ة الرفاع في��وز الدولية 
م��ن اهتمام كبير ف��ي توعية طلبتها 
واإلداري  التعليم��ي  وطاقمه��ا 
الصحي��ة  باإلرش��ادات  وتثقيفه��م 
الواج��ب اتباعه��ا في ظل ما يش��هده 
العال��م من مخاط��ر انتش��ار فيروس 
كورون��ا. جاء ذلك خالل لقاء الجالهمة 
مع مديرة مدرسة الرفاع فيوز الدولية 
تارا ودبي بحضور عدد من المسؤولين 
ف��ي إدارة المدرس��ة، حي��ث تم خالل 
اللقاء إهداء لوحة فنية من إنتاج طلبة 
المدرس��ة وذل��ك احتف��اًء بالعاملين 
في الخط��وط األمامية من منتس��بي 

المخلصة  الصح��ة وجهوده��م  قطاع 
في الحد من انتشار جائحة »كورونا«. 
وأش��ادت مديرة مدرس��ة الرفاع فيوز 
الدولي��ة بالجه��ود الوطنية المخلصة 

التي تباشرها الهيئة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الطبي��ة في توفير 
خدم��ات ذات جودة عالي��ة في تقديم 
الرعاية الصحية ف��ي البحرين، مثمنًة 

الدور الكبير للهيئة في ضمان الكفاءة 
والفعالية لجميع المؤسسات الصحية 
بما يحاف��ظ على س��المة المواطنين 
حقوقه��م  ويضم��ن  والمقيمي��ن 
وحرياته��م. وأضافت أن ه��ذا اإلهداء 
ناب��ع من رغب��ة طلبة مدرس��ة الرفاع 
في��وز الدولي��ة ف��ي إه��داء أعمالهم 
الفنية للمس��ؤولين والك��وادر الطبية 
العاملة ضمن الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا، وقد جس��د 
طلبة المدرسة في هذه األعمال عميق 
امتنانه��م ألعضاء الجهازي��ن الطبي 
والتمريضي والمدرس��ين والمدرسات 
والعاملي��ن ف��ي ع��دد ال يحص��ى من 
المهن األخرى الذي��ن يخدمون وطننا 

البحرين كل يوم.
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 دراسات تحذر..
القطط تنقل »كورونا«

توصلت دراس��ات عالمية جديدة إلى أنه ق��د يكون من المكلف 
مداعبة قطة في الش��ارع في أثناء جائحة )كوفيد19(، حيث وجد 

أن القطط يمكن أن تنقل الفيروس أكثر مما اعُتقد سابقًا.
وأخذ باحثون من جامعة هواتش��ونغ الزراعية، في ووهان، حيث 
اكُتشف الفيروس ألول مرة، عينات من الدم ومسوحات من األنف 

والشرج، من 102 قطة في المدينة بين شهري مارس ويناير.
 Emerging Microbesوكش��فت النتائج المنش��ورة في مجل��ة
Infection &، أن 15 م��ن ه��ذه القط��ط لديها أجس��ام مضادة 
ل�«كورون��ا«. ومن بين ال�15، كان لدى 11 قطة أجس��ام مضادة 
محّي��دة، وهي بروتين��ات ناجحة ج��دًا في االرتب��اط بالفيروس 

وإيقافه.
وكان��ت القط��ط ال���102 عبارة عن مزي��ج من األن��واع الضالة، 
والمتواج��دة في ملجأ، وكذل��ك لدى طبيب بيط��ري أو مملوكة 
لعائلة. ومن المهم أيضًا مالحظة أنه لم تظهر أي أعراض على 

القطط، ولم ينفق أي منها.
وتبي��ن أن القطط الثالث التي تحتوي على أعلى مس��تويات من 

األجسام المضادة، يملكها فرد ُشخصت إصابته ب�«كورونا«.
وقال��ت المعدة الرئيس��ية، ميلين جين: »عل��ى الرغم من أنه ال 
يمكن فه��م العدوى ل��دى القطط الضالة بش��كل كامل، فمن 
المنطقي التكهن بأن هذه العدوى ربما تكون بس��بب االتصال 
بالبيئ��ة الملوثة ب���SARS-CoV-2، أو مرض��ى كورونا الذين 
أطعم��وا القط��ط. لذا، ينبغ��ي النظر في اتخ��اذ تدابير للحفاظ 
على مس��افة مناس��بة بين مرض��ى »كوفي��د -19« والحيوانات 
المصاحبة، مثل القطط والكالب، كما يجب وضع تدابير النظافة 

والحجر الصحي لتلك الحيوانات عالية الخطورة«.
فيم��ا قال��ت الجمعي��ة البيطري��ة البريطانية: »إن هن��اك أدلة 
مح��دودة عل��ى أن بع��ض الحيوانات، بم��ا في ذل��ك الحيوانات 

األليفة، يمكن أن تصاب بالفيروس«.
كما وجدت دراسة حديثة أن القطط معرضة لإلصابة بفيروس 
كورون��ا، ما دفع منظمة الصحة العالمي��ة إلى التدقيق أكثر في 

فرص انتقال الفيروس بين البشر والحيوانات األليفة.
وهدف��ت الدراس��ة التي نش��رت نتائجها مجلة »س��اينس« إلى 
تحدي��د الحيوان��ات المعرض��ة لفي��روس كورونا، حت��ى يمكن 

استخدامها الختبار اللقاحات التجريبية.
في المقابل، أوصت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ببقاء القطط 
في المنازل، مؤكدة في الوقت نفسه أن القطط يجب أن تمارس 

التباعد االجتماعي مثل البشر.


