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المستشفى األلماني للعظام
يطبق أحدث أنظمة إدارة
وصيانة األجهزة الطبية

أعلن المستش��فى األلمان��ي للعظام ،أحد المستش��فيات الخاصة الرائدة
المتخصص��ة ف��ي جراحة وعالج العظ��ام بمملكة البحري��ن ،عن تطبيقه
لنظ��ام حديث إلدارة ،صيانة وتقيي��م األجهزة الطبية ،ويأتي ذلك ضمن
س��عي المستش��فى المس��تمر لتقديم أفضل الخدم��ات الطبية للمرضى
وذلك وفقاً ألعلى معايير الجودة العالمية.
ويأت��ي ه��ذا حيث أكدت إدارة المستش��فى تطبيق نظ��ام (DME EQ-
 )Manager programmeالوحي��د من نوعه في مملكة البحرين لبرامج
تقيي��م وصيانة األجه��زة والمعدات الطبية ،مش��ك ً
ال إضاف��ة إلى قائمة
المب��ادرات والجه��ود الت��ي أطلقها المستش��فى لضمان ج��ودة الخدمة
المقدمة للمرضى.
وقد قامت ش��ركة دهلمان ميدل ايس��ت الصناعية بتطوير نظام (DME
 )EQ-Manager programmeال��ذي يوف��ر للمستش��فى نظ��ام تتب��ع
متكامل إلدارة المع��دات واألجهزة الطبية ،ذل��ك باإلضافة إلى الصيانة
االس��تباقية والوقائية تماش��ياً مع اللوائح التنظيمية المتبعة في مملكة
البحرين.
الجدي��ر بالذك��ر بأنه تم تطبي��ق النظام مؤخراً وقد ت��م تدريب موظفي
المستش��فى على اس��تخدامه لم��دة  11يوماً وذلك بمتابع��ة حثيثة من
د.هاينر أبل ،الرئيس التنفيذي للمستش��فى ،الس��يدة أنيا دوهرويندت،
رئيس��ة غرفة العمليات ورئيس��ة قس��م التمريض بالمستش��فى ،وتحت
إشراف ومساعدة السيد هيرمان ميس ،الرئيس التنفيذي لشركة دهلمان
ميدل ايست.
وتأت��ي أهمي��ة النظام الجدي��د لضمان��ه أن جميع األجه��زة الطبية في
المستش��فى األلماني للعظام مس��جلة وفق��اً للمعايي��ر الدولية وأنظمة
ولوائح الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) .وتنص
هذه اللوائح على أن يتم ربط جميع األجهزة مباش��رة بقس��م الهندس��ة
وموفري الخدمة عبر جهاز تعريف محدد ونظام الرمز الش��ريطي (باركود)
بنظام تس��مية األجهزة الطبية العالمية .وتنص لوائح الهيئة أيضاً على
ضرورة إدراج جميع األجهزة في جدول دوري للصيانة.
وبهذه المناس��بة ع ّلق د .هاينر أب��ل قائ ً
ال« :يضمن هذا النظام أن جميع
المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفى األلماني للعظام
يمكنه��م االطمئن��ان بأن األجه��زة والمع��دات الطبية لدين��ا يجرى لها
صيانة دورية حس��ب جدول دقيق ،وذلك حسب اللوائح واألنظمة الدولية
والمحلية».
وقد عبّر الرئيس التنفيذي للمستشفى عن فخره بتطبيق أحدث األنظمة
في المستشفى قائ ً
ال« :يواصل المستشفى األلماني للعظام الحفاظ على
عال من الخدمة للمرضى ،ونسعى باستمرار إلى تطوير خدماتنا
مس��توى ٍ
الطبية وتحس��ينها .ويأتي تطبيق هذا النظام ليعزز المكانة التي يحتلها
المستش��فى األلمان��ي للعظ��ام كأحد أفضل المستش��فيات ف��ي مملكة
البحرين».
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المنتدى العربي لتقنية االتصاالت والمعلوماتية
 2018ينطلق  9ديسمبر بنسخته الخامسة
بعنوان «اإلب��داع والتصميم الهندس��ي
لدع��م الم��دن الذكي��ة» ،تنظ��م جمعية
المهندس��ين البحرينية ولجنة االتصاالت
والمعلومات التابعة التحاد المهندس��ين
العرب المنتدى العربي لتقنية االتصاالت
والمعلوماتي��ة  2018ف��ي التاس��ع م��ن
ديس��مبر الجاري بنسخته الخامسة ،تحت
رعاية الدكت��ور محمد أحمد العامر رئيس
مجل��س إدارة هيئ��ة االتص��االت بمركز
المؤتمرات والمعارض  -فندق الخليج.
من جانبها ،أفادت رئيس اللجنة المنظمة
الدكت��ورة رائ��دة العلوي قائل��ة« :يعتبر
المنتدى منص��ة تهدف لجم��ع الباحثين
والمهنيي��ن المتخصصي��ن ف��ي تقني��ة
المعلوم��ات واالتص��االت والمهندس��ين
واألكاديميي��ن م��ن جميع أنح��اء العالم
العرب��ي وإعطائه��م فرص��ة لتقدي��م
واستكشاف أحدث االبتكارات واالتجاهات
والتحديات وإيج��اد الحلول المعتمدة في
قطاع تقني��ة المعلوم��ات واالتصاالت»،
منوه��ة إل��ى أن «المنتدى سيس��عى إلى
أن يكون قاع��دة لتبادل قص��ص النجاح
وتعزيز التج��ارب والحل��ول المبتكرة في
مج��ال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بي��ن البلدان العربية ،إلى جانب تش��جيع
التع��اون اإلقليمي من خالل نش��ر ونقل
التكنولوجيا بين المؤسسات وفرق البحث
العاملة في هذا المجال».

الدكتورة رائدة العلوي

وأكدت الدكتورة العلوي على أن المنتدى
له��ذا الع��ام وبنس��خته الخامس��ة يركز
على ع��رض ومعالج��ة آخر المس��تجدات
واألبح��اث وتطبيق��ات تقني��ة االتصاالت
والمعلوم��ات ف��ي مختل��ف المج��االت
الهندس��ية ،وإلى تس��ليط الض��وء على
االتجاهات المستقبلية لتقنية المعلومات
واالتص��االت الخاصة بتهيئ��ة بيئة عمل
ومعيش��ة ذكي��ة ،وعلي��ه ف��أن المنتدى
س��يتناول عدد م��ن الموضوع��ات والتي
أبرزه��ا :االبت��كار والتصميم الهندس��ي
لدع��م الم��دن الذكي��ة ،أنظم��ة النق��ل

الذكي��ة وإدارة الم��رور ،االتص��االت
والش��بكات الذكي��ة ،األتمت��ة وال��ذكاء
الصناعي ،تكنولوجيا المعلومات للتنمية
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة ،األنظم��ة
والخدمات القائمة عل��ى تحديد المواقع،
الحكومات اإللكترونية وخدمات الويب.
كما وأش��ارت الدكتورة رائدة العلوي بأن
المنت��دى يضم ثالث جلس��ات متخصصة
س��يتم خاللها تناول ما يقارب الـ 12ورقة
عمل متخصصة يطرحه��ا عدد من خبراء
قطاع تقنية المعلوم��ات واالتصاالت من
كاف��ة أنحاء الوطن العرب��ي ،أبرزها ورقة
بعن��وان خدم��ات األقم��ار االصطناعي��ة
لتمكي��ن االقتصادي��ات الذكي��ة ،وأخرى
بعنوان دور نظام النقل الذكي في المدن
الذكي��ة ،وورقة عمل بعن��وان تكنولوجيا
المعلومات من أج��ل التنمية االقتصادية
واالجتماعية وغيرها ،باإلضافة إلى أوراق
عمل مقدمة من مملكة البحرين والكويت
ولبنان وفلسطين والعراق وليبيا.
م��ن جانب آخر ،يضم المنتدى لهذا العام
متحدثين رئيس��يين هما :رئيس مجلس
إدارة شركة س��مارت ورلد والمدير العام
لهيئ��ة اإلم��ارات للهوية الدكتور س��عيد
الظاه��ري م��ن دول��ة اإلم��ارات العربية
المتح��دة ،والرئي��س التنفيذي لش��ركة
س��تاليت  Vuالعالمي��ة الدكت��ور أنتوني
بيكر من المملكة المتحدة.

جميع فروع «مونتريال للسيارات» تحتفل بيوم
المرأة البحرينية وتقدم أفضل العروض لها

احتفا ًال بيوم المرأة البحرينية والذي يصادف األول من ديسمبر
من كل عام ،أقامت ش��ركة مونتريال للس��يارات عروضاً خاصة
بأسعار تنافسية وحصرية للمرأة تعزيزاً لدور المرأة الرائد داخل
المجتم��ع البحرين��ي ولما تس��اهم فيه المرأة م��ن نمو وتطور
للمجتمع البحريني .وفي نفس الس��ياق ،أقامت الشركة احتفا ًال
لجميع النس��اء العامالت في ش��ركة مونتريال للس��يارات وأيضاً
لجمي��ع زوراها الكرام من النس��اء وذلك في إط��ار الجهود التي
تبذلها الش��ركة في تعزيز وترس��يخ دور المرأة المهم والفعال
في المجتمع البحريني وأن المرأة في البحرين هي قدوة مثالية
نعتز بها وبإنجازاتها العظيمة في العمل والعطاء.

وأع��رب عمالء الش��ركة ع��ن امتنانهم على التكري��م والعرض
المغ��ري المقدم من الش��ركة في يوم الم��رأة البحرينية ،حيث
ش��مل العرض قروضاً وأقساطاً ميسرة لجميع الفئات من أرامل
وأصح��اب المه��ن الحرة ومعاش��ات الش��ؤون لرب��ات البيوت،
باإلضافة إلى نسب فائدة خاصة لموظفات الوزارات وتسهيالت
أخرى للقطاع الخاص.
ويمكن لجميع عمالء الشركة زيارة أحد فروع الشركة طوال أيام
االس��بوع لالس��تفادة من العرض واختيار س��يارتهم من ضمن
تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السيارات الجديدة وأيضاً السيارات
المستخدمة.

«إم سي إيه» تفتتح أول فروعها في البحرين
لق��د قام��ت إم س��ي إيه ،وهي ش��ركة خدم��ات مهنية
رائ��دة في الهن��د واإلم��ارات العربية المتح��دة ،مؤخراً
بافتت��اح فرعه��ا في مملكة البحرين بمش��اركة ش��ركة
بيرامايد اسبش��االيزد لالستشارات والدراسات اإلدارية.
وس��يتم تش��غيل فرع إم س��ي إيه في البحرين بموجب
السجل التجاري لشركة إم سي إيه بيراميد لالستشارات
ش.ذ.م.م.
كما س��يقوم ف��رع إم س��ي إيه ف��ي البحري��ن بتقديم
الخدمات المتعلق��ة بالضرائب ،الحوكمة ،المس��ؤولية
وااللتزام (جي آر سي) ،االستشارات المتعلقة بالصفقات،
استراتيجيات العمل ،سلس��لة اإلمداد ،تقنيات التحويل
وخدمات الش��ركات .من دون ضريب��ة القيمة المضافة
(ف��ي إيه تي) في مملكة البحرين الت��ي تبدأ اعتباراً من
تاري��خ  1يناير  ،2019س��وف يقوم فرع إم س��ي إيه في
البحري��ن بع��رض خبرته حول أث��ر التقيي��م ،التطبيق،
التسجيل وااللتزام .من جهة أخرى يعتبر فرع إم سي إيه
في البحرين جزءاً من ش��بكة أعمال مكاتب إم س��ي إيه
في الهند ،اإلمارات العربية المتحدة وعُمان.
وقد تم وبش��كل رسمي حدث افتتاح الشركة بتاريخ 28
نوفمبر  2018وقد ترأسها الس��يد تي .إن .مانوهاران،

وهو عضو مؤس��س ورئيس مجلس إدارة إم س��ي إيه،
الهند ،والش��ركاء المؤسس��ين في فرع ش��ركة إم سي
إي��ه ف��ي البحري��ن – الس��يد إس .فينكاتيش ،الس��يد
إم .هانومان��ث كومار والس��يد آر .الكش��مانان كما تم
حضور المناس��بة من رجال أعمال وتجار وأعضاء بارزين
في مج��ال اإلعالم .وقد ت��م إقامة حفل انط�لاق الفرع

بش��كل منفصل ف��ي المنطقة الدبلوماس��ية في فندق
انتركونتينانتال ريجينسي هوتيل.
ق��ال تي .إن .مانوه��اران «فيما يتعل��ق بتقديم ضريبة
القيم��ة المضافة في البحرين ،إن القرار بتمديد وافتتاح
فرع جديد كان بمثابة خطوة منطقية في اس��تراتيجية
نمو أعمالنا ،وس��وف تعمل على تقوي��ة وتمتين قدرات

مجموعة خدماتنا الشاملة في المنطقة .فض ً
ال عن ذلك،
سوف تعمل على تحسين الشفافية وااللتزام بشكل عام
وسوف يكون لها أثر إيجابي على األسعار في البلد».
وق��ال الس��يد إم .هانومان��ث كومار «س��وف يقوم فرع
شركة إم س��ي إيه في البحرين بتقديم طيف واسع من
الخدم��ات المهني��ة والتجاري��ة وذلك من خ�لال أعضاء
فريقه ال��ذي يتمتع بخبرات ومؤه�لات عالية في جميع
قطاع��ات العم��ل التجاري��ة .إن تقديم ضريب��ة القيمة
المضاف��ة «في إي��ه تي» تمثل ق��راراً هام��اً والذي من
المتوق��ع أن ينتج عنه عائدات ضريبية كبيرة إضافة إلى
تحسين المركز المالي في البحرين».
وقال إس .فينكاتيش «يس��رنا الي��وم انطالق العمليات
في البحرين في الس��نة العاش��رة من تأسيس شركة إم
سي إيه في اإلمارات العربية المتحدة.
وم��ن خالل الخب��رات الممي��زة التي ت��م تطويرها من
تطبي��ق ضريب��ة القيم��ة المضاف��ة «في إي��ه تي» في
اإلم��ارات العربي��ة المتحدة ،يعتبر فرع ش��ركة إم س��ي
إي��ه ف��ي البحرين ذو موق��ع أفضل لتقدي��م والمطالبة
بالخدمات ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة «في إيه
تي»».

