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�شرطة دبي توقع اتفاقية تقدمي رعاية طبية ملن�سوبيها مع جمموعة د�.سليمان احلبيب
وقعت القيادة العامة ل�شرطة دبي
اتفاقية تعاون مع جمموعة د�.سليمان
احلبيب الطبية ،وذلك لتقدمي خدمات
�صحية عالية اجلودة ملن�سوبي �شرطة
دبي و�أ�سرهم بكافة فروع املجموعة
يف اململكة العربية ال�سعودية ودولة
الإمارات ومملكة البحرين.
وقع االتفاقية عن �شرطة دبي
اللواء خمي�س مطر املزينة ،القائد العام
ل�شرطة دبي ،وعن املجموعة نا�صر بن
حممد احلقباين ،الرئي�س التنفيذي،
بح�ضور اللواء حممد �سعد ال�شريف
م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون االدارة،
والعميد الطبيب اال�ست�شاري الدكتور
علي �سنجل مدير مركز �شرطة دبي
ال�صحي ،والعقيد جمال �سامل اجلالف
املهريي ،مدير الإدارة العامة لل�ش�ؤون
الإدارية بالنيابة ،والدكتور م�صطفى
ال�شعراوي نائب مدير مركز �شرطة دبي
ال�صحي لل�ش�ؤون الطبية.
من جانبه �أكد اللواء خمي�س املزينة

خالد حممد كانو

�أن االتفاقية ت�أتي انطالقا من حر�ص
القيادة العامة ل�شرطة دبي على تقدمي
�أف�ضل اخلدمات العالجية والطبية
لكوادرها وذويهم وتعزيز ال�شراكة
اال�سرتاتيجية مع �أف�ضل م�ؤ�س�سات
الرعاية ال�صحية العربية والدولية
والأكرث انت�شارا باملنطقة .م�شريا �إىل �أن
الإمكانات الب�شرية والطبية املوجودة
لدى جمموعة د�.سليمان احلبيب يف

جميع التخ�ص�صات ت�ساهم يف �إيجاد
رعاية طبية مميزة ملن�سوبي �شرطة
دبي.
كما عرب اللواء املزينة عن �سعادته
بالتعاون مع جمموعة د�.سليمان احلبيب
الطبية وذلك باعتبارها واحدة من
امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي تقدم خدمات
عالية اجلودة ،وحتظى با�ستقطاب
كفاءات طبية وجتهيزات تقنية حديثة،

ت�سهم يف ح�صول مراجعيها على رعاية
ت�شخي�صية وعالجية دقيقة وناجحة.
وقد �أعرب نا�صر احلقباين عن
اعتزازه بالتعاون مع واحد من �أهم
الأجهزة الأمنية املتميزة عربيا و�إقليميا،
م�ؤكدا ثقته يف �أن يحظى من�سوبو �شرطة
دبي برعاية �صحية عالية اجلودة
يف كافة التخ�ص�صات الطبية ال�سيما
الدقيقة منها وبكافة فروع املجموعة.

حول الفر�ص القيادية التي حت�صل عليها املر�أة يف كال العاملني املختلفني

مناظرة بني طالبات اجلامعة امللكية للبنات وجامعة وي�ست فريجينيا الأمريكية
ا�ستقبلت اجلامعة امللكية للبنات ،وكجزء من برنامج
التبادل الثقايف ما بني اجلامعات وفدا طالبيا من جامعة
وي�ست فريجينيا االمريكية ،وقد نظمت حلقة نقا�شية
مابني الطالبات يف احلرم اجلامعي ،ا�ستعر�ضن فيها
الفرق مابني الفر�ص القيادية التي حت�صل عليها املر�أة
ال�شرقية واملر�أة الغربية يف جمتمعاتهن ،وقد قامت
الطالبات خالل تواجدهن يف مملكة البحرين بزيارات
ميدانية للتعرف على الأماكن التاريخية واملناطق يف
اململكة.
و�صرحت نائبة رئي�س اجلامعة الدكتورة منى
�سوري «�أن هذه اال�ست�ضافة جاءت كجزء من تعريف
املجتمع الدويل مبا و�صلت �إليه مملكة البحرين من
تطورات اجتماعية وتعليمية وثقافية ،بالإ�ضافة �إىل
تقوية العالقات بني اجلامعتني ،وت�شجيعا للتبادل
الثقايف بني البلدين».
و�أو�ضحت املناق�شات على �أن الفكرة التي ير�سمها

االعالم الغربي عن العرب لي�ست �صحيحة .واتفق
اجلانبان على �أن لو�سائل االعالم ت�أثريا قويا على
طرح املوا�ضيع وتغيري فكرة و�سلوك الأ�شخا�ص .ومن
جانب �آخر تعرفت الطالبات الغربيات على الفتيات
العربيات وكل ماهو متاح لهن من و�سائل الرتفيه

وفر�ص عمل يف املجتمع.
وقالت احدى طالبات جامعة وي�ست فرجيينيا
كاثرين فانك « �أن هذه التجربة كانت من �أروع التجارب
يف حياتي ،و�أن مثل هذه النقا�شات ترثي عقول الطالبات
وثقافتهن وتو�سع مداركهن.

�شركة فري�ست موتورز تعلن عن عر�ض «وفر فلو�سك»
�أعلنت �شركة فري�ست موتورز ،الوكيل وامل��وزع
احل�صري ل�سيارات هيونداي يف مملكة البحرين ،م�ؤخرا ً
عن �إطالقها حلملة «وفر فلو�سك» التي تهدف لتقليل
الأعباء املالية املتعلقة باقتناء �سيارة جديدة .و�سيتمكن
الزبائن من الإ�ستفادة من هذا العر�ض املغري عند اقتناء
�سيارة هيونداي.
ويتميز العر�ض بعدم تواجد دفعة �أولية ،حيث تتكفل
�شركة فري�ست موتورز بدفع الق�سط الأول ثم يبد�أ الزبون
بالدفع بعد �شهرين من �شراء ال�سيارة وذلك �ضمن برنامج
�أق�ساط �شهرية مت�ساوية خا�ضغة ملوافقة امل�ؤ�س�سات
املالية .وكذلك ت�شمل هذه احلملة الرائعة على �ضمان مدى
احلياة ،وت�أمني وت�سجيل جمانيني ،و�صيانة جمانية حتى
 10,000كم ،وحماية جمانية �ضد ال�صد�أ.
وبهذه املنا�سبة ،قال متحدث ر�سمي من �شركة فري�ست
موتورز« :ي�سعدنا �أن نقدم عر�ض» «وفر فلو�سك» من
�شركة فري�ست موتورز والذي �أُط ِل َق خ�صي�صا ً ليتنا�سب

يف �إط��ار �سعي ال�شركة
امل�ستمر للتعبري عن تقديرها
وعرفانها لدور موظفاتها يف
التفاين واملثابرة والكفاءة
والتحلي ب�أخالقيات العمل،
قامت �شركة دي��ار املحرق
بتكرمي موظفاتها تقديرا
لدورهن الفاعل يف �إح��راز
النجاح والتقدم وامل�ساهمة
يف الإجنازات التي قامت بها ال�شركة.
و�أكد د.ماهر ال�شاعر الرئي�س التنفيذي ل�شركة ديار
املحرق قائال« :ان املر�أة تلعب دورا مهما يف م�ستويات
و�إدارات ديار املحرق كافة ،كموظفات وع�ضوات بالفريق
الإداري ،حيث �إن منو وموا�صلة جناحها ما كان ليتم
دون جهودهن».
و�أ�ضاف« :انه لطاملا ادركت ال�شركة �أن املر�أة �شريك
م�ساو يف القوى العاملة ،ونحن نعطي امل�سئوليات
للموظفني كافة مع �ضمان تقدمي فر�ص متكافئة للنمو
للجميع والرتكيز على موا�صلة تعزيز الثقافة القائمة
على الأداء ،ويعترب تكرمي املر�أة البحرينية واملوظفات
مبثابة فر�صة لت�أكيد هذا الأمر لدى موظفينا».
وتعد ديار املحرق �إحدى �أكرب املدن ال�سكنية املتكاملة
يف مملكة البحرين حيث تتميز بطابعها الفاخر ورفاهيتها
املتناهية.

�أعرب خالد حممد كانو رئي�س جمل�س �أمناء
جائزة يو�سف بن �أحمد كانو عن �سعادته لبدء
االنطالقة الر�سمية مل�سابقات الدورة التا�سعة
للجائزة ووجه دعوته للمفكرين واملثقفني واملبدعني
للتناف�س على جائزة يو�سف بن �أحمد كانو يف
دورتها التا�سعة 2016م .و�أكد ب�أن جمل�س الأمناء
قد اختار مو�ضوعات حيوية وهامة يف هذه الدورة
ومتثلت يف الق�ضايا التالية:
• جمال االقت�صاد :دول جمل�س التعاون
اخلليجي ..نظرة م�ستقبلية القت�صاداتها يف �ضوء
الرتاجع لإيراداتها النفطية.
و�أو�ضح ب�أن جمل�س الأمناء قام بتنويع
امل�سابقات و�أعاد ت�شكيلها بحيث يتم طرح كل
م�سابقة على حدة مع الرتكيز على دعم وت�شجيع
االبداعات ال�شبابية املميزة وتطلعاتها امل�ستقبلية
انطالقا ً من الر�ؤية اجلديدة للجائزة.
و�سيتم الإعالن عن امل�سابقة الثانية خالل �شهر
�أبريل وامل�سابقة الثالثة خالل �شهر مايو من هذا
العام (2016م).
و�أكــد خالـد مـحمـد كانو رئيـ�س جمل�س
الأمنـاء �إمـكـانيـة متـابعة ال�شــروط واملـو�ضوعات
مـن خـالل املــوقع الإلكرتوين للجائزة علــى
الرابـــط.)www.ybakanooaward.com( :
ومتنى يف ختام ت�صريحه للجميع التوفيق
و�أن تكون م�شاركتهم �إ�سهاما ً لإثراء اجلهود ودعم
احلراك الثقايف والعلمي وحتفيز املبدعني من �أبناء
الوطن العربي للم�ساهمة يف عملية التنمية والتطور
الإن�ساين يف كافة جماالت البناء واملعرفة.

(�أ�سرتي �سعادتي) �أم�سية يوم الأ�سرة بجمعية البحرين للعمل التطوعي

ب�شكل مرن مع ميزانية و�إحتياجات زبائننا الكرام يف
حني ن�شهد ارتفاعا يف �أ�سعار العديد من ال�سلع يف اململكة.
ولطاملا حر�صنا يف �شركة فري�ست موتورز على جعل
جتربة ال�شراء حدثا ً �إ�ستثنائيا ً لعمالئنا .وعلى ذلك ف�إننا
نقدم فر�صة للزبائن لال�ستفادة من هذا العر�ض اخلا�ص
الذي �سي�ضمن ح�صولهم على قيمة م�ضافة ال ت�ضاهى عند
�شرائهم ل�سيارة هيونداي».

ديار املحرق تكرم موظفاتها

انطالق م�سابقات الدورة
التا�سعة جلائزة يو�سف بن �أحمد كانو

نظمت جلنة العالقات العامة
والدولية بجمعية البحرين للعمل
التطوعي فعالية حتت �شعار (�أ�سرتي
�سعادتي) احتفاال مبنا�سبة يوم
الأ�سرة يوم ال�سبت املوافق 19مار�س
2016م مبركز ابن خلدون االجتماعي
الكائن بعراد برعاية الدكتور ح�سن
كمال.
وافادت �سميحة النامليتي رئي�سة
جلنة العالقات العامة والدولية
بجمعية البحرين للعمل التطوعي انه
يف بداية احلفل �ألقى عبدالعزيزرا�شد
ال�سندي رئي�س جمعية البحرين
للعمل التطوعي كلمة ترحيبية
للح�ضور �أكد فيها ب�أهمية الأ�سرة
يف املجتمع فهي اللبنة الأ�سا�سية

لبناء املجتمعات وحتدث عن احتفال
اجلمعية مبنا�سبة مرور ثالث �سنوات
على ت�أ�سي�سها.
كما �ألقى راعي احلفل الدكتور
ح�سن �إبراهيم كمال الأمني العام
جلمعية البحرين اخلريية كلمة
عن �أهمية الأ�سرة يف املجتمع ودور
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف دعم
الأ�سرة .وت�ضمنت الفعالية العديد

من الفقرات وامل�سابقات املتنوعة حيث
�شارك فريق بحرين اليف ال�شبابي
بفقرة مميزة عن الأ�سرة ومت تكرمي
�أمينة ال�سبع ع�ضو بلجنة �أ�صدقاء
املجتمع وحممد بوحمود ع�ضو
بلجنة متطوع امل�ستقبل كنجوم يف
�سماء التطوع من منطلق ت�شجيع
وحتفيز وخلق روح املناف�سة بني
الكوادرال�شبابية.

�ضمن احلملة الرتويجية للفورموال ..1

طالب مدر�سة الو�سام والبيان يزورون حلبة البحرين الدولية
تتوا�صل احلملة الرتويجية ل�سباق FORMULA
 - 1جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج  2016يف
مدار�س مملكة البحرين وفعالياتها االجتماعية ،حيث زارت
مدر�سة الو�سام ومدر�سة البيان حلبة البحرين الدولية
لتعريف الطلبة على ال�سباق العاملي الذي �سيقام يف حلبة
البحرين الدولية خالل الفرتة من � 1إىل � 3أبريل املقبل.
وزارت مدر�سة الو�سام والبيان مرافق حلبة البحرين،
وتعرف الطلبة على «�سبيدي» ال�شخ�صية الر�سمية حللبة
البحرين الدولية وقام بتوزيع الكتيبات اخلا�صة بال�سباق
وبو�سرتات اخلا�صة ب�سباق الفورموال وان كما عرفهم
�سبيدي على املزيد عن �سباق الفورموال وان وال�سباقات
امل�ساندة والفعاليات الرتفيهية التي �ستقام على هام�ش
ال�سباق ،كما مت توزيع العديد من الهدايا املقدمة من احللبة
لطلبة املدر�سة� .إىل جانب ذلك قام الطلبة بالت�صوير مع
�سبيدي الذي �أ�ضفى جوا من املتعة على الفعالية ،كما زاروا
�أهم مرافق حلبة البحرين الدولية كربج �صخري ،املركز
الإعالمي ومركز التحكم بال�سباقات .وميكن للراغبني يف
�شراء تذاكرهم من مراكز بيع التذاكر يف جممع ال�سيف �أو
جممع ال�ستي �سنرت وللمزيد من املعلومات الرجاء زيارة
املوقع الإلكرتوين حللبة البحرين www.bahraingp.
� comأو االت�صال باخلط ال�ساخن 17450000

