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“اإلسالمي” يطلق خدماته المصرفية لذوي االحتياجات
اأعلن بن���ك البحري���ن االإ�شالمي عن 

اإط���الق خدماته امل�رصفي���ة لزبائنه من 

ذوي االحتياج���ات اخلا�ش���ة وذل���ك يف 

جممعه املايل الكائن مبدينة حمد. 

و�رصح مدير عام اخلدمات امل�رصفية 

االإ�شالم���ي  البحري���ن  ببن���ك  لالأف���راد 

عبدالرحم���ن تركي قائ���اًل “تاأتي خطوة 

اإطالق خدماتنا امل�رصفي���ة لزبائننا من 

ذوي االحتياج���ات اخلا�ش���ة من منطلق 

اهتمامنا واحرتامن���ا لهذه الفئة كونها 

جزء مهم ال يتجزاأ من املجتمع، وحر�شاً 

منا عل���ى توفري اخلدم���ات واملنتجات 

امل�رصفي���ة الت���ي تتنا�شب م���ع رغبات 

واحتياجات زبائننا”.

وقال تركي “اخرتنا جممعنا املايل 

مبدين���ة حمد لي�شه���د االنطالقة االأوىل 

ل���ذوي  امل�رصفي���ة  لتق���دمي خدماتن���ا 

االحتياج���ات اخلا�ش���ة، كون���ه يت�شمن 

املراف���ق والت�شهيالت التي من �شاأنها 

توف���ري الراح���ة وال�شالم���ة لزبائننا من 

ه���ذه الفئة، م���ن اأبرزه���ا: 1- االأولوية 

يف احل�ش���ول عل���ى اخلدم���ة، حي���ث لن 

عل���ى  للح�ش���ول  لالنتظ���ار  ي�شط���روا 

اخلدمة كبقية الزبائ���ن، واإمنا �شتكون 

لهم اأولوية اخلدمة ملختلف املعامالت 

امل�رصفي���ة �ش���واًء كان���ت معامالته���م 

خا�شة بق�شم اأمان���ة ال�شندوق اأو ق�شم 

خدمات الزبائن.

 2- توف���ر ����رصوط واأح���كام جمي���ع 

اخلدم���ات امل�رصفي���ة بلغ���ة “براي���ل” 

حي���ث �شتخدم هذه امليزة الزبائن غري 

املب�رصين.

3- اإملام بع�س من موظفي املجمع 
املايل بالتعامل بلغة االإ�شارة.

4- مداخل وخم���ارج املجمع املايل 
ودورات املي���اه اخلا�ش���ة ب���ه موؤهل���ة 

ال�شتخدامهم.

5- توفر اأجهزة �رصاف اآيل متنا�شبة 
مع احتياجاتهم اخلا�شة، هذا باالإ�شافة 

توف���ر مواق���ف �شي���ارات خا�ش���ة  اإىل 

بهم”.

واختت���م عبدالرحمن تركي ت�رصيحه 

قائ���اًل “اإن اإط���الق خدماتن���ا امل�رصفية 

لزبائننا م���ن ذوي االحتياجات اخلا�شة 

مبجمعن���ا امل���ايل مبدينة حم���د، ما هي 

اإال خط���وة اأوىل �شتليه���ا العدي���د م���ن 

نط���اق  لتو�شي���ع  اجل���ادة  اخلط���وات 

اخلدم���ات امل�رصفي���ة له���ذه الفئ���ة يف 

املجتمع،  وهذا ما �شنعمل على حتقيقه 

يف امل�شتقب���ل القري���ب مب���ا يتواف���ق 

م���ع خط���ط البن���ك التطويري���ة ويلبي 

احتياجات زبائننا من هذه الفئة”.

Royal Escape Stay الريتز - كارلتون” يطرح عرض“

لتوفير خدمة فواتير 

اتفاق تعاون بين “الملكية للبنات” و”بنفت” 

“هيونداي موتور” تكشف عن رؤيتها لمستقبل التنقل

البحري���ن  الريتز-كارلت���ون،  فن���دق  اأعل���ن 

تق���دمي عر����سRoyal Escape لالأجنح���ة امللكي���ة 

املتميزين  للم�شافري���ن  والدبلوما�شي���ة امل�شمم���ة 

الذي���ن يرغب���ون يف ال�شفر يف جمموعات م���ع العائلة 

واالأ�شدقاء.

وي�شم العر�س غرف���ة ديلوك�س جمانية مت�شلة 

باجلن���اح، فتجمع ب���ن الغرفة الت���ي تتميز بت�شميم 

رائع واجلناح امللكي باأثاثه الفخم. 

وي�ش���ّم اجلن���اح غرفة جلو����س رائع���ة بت�شميم 

اأ�شب���ه باملجل�س العربي، وتقدمي���ات ح�رصية، ومنظر 

مطل على مي���اه اخلليج الفريوزي���ة، فتقرتن الراحة 

بالرفاهي���ة لتنا�ش���ب جمي���ع االأذواق، باالإ�شافة اإىل 

ذل���ك، يت�شمن هذا العر�س النق���ل من املطار واإليه 

و�شائ���ق ملدة 3 �شاع���ات يف اإحدى �شي���ارات رولز-

روي�س الراقية اخلا�شة بالفندق.

ومينح عر�س اجلناح الدبلوما�شي توفرياً بن�شبة 

50 % عل���ى قيم���ة االإقام���ة يف غرفت���ن ديلوك����س 
مت�شلت���ن، باالإ�شاف���ة اإىل النق���ل م���ن املط���ار يف 

�شي���ارة رولز-روي�س.  وتوؤم���ن االأجنحة الدبلوما�شية 

مكان���اً رائع���اً للق���اءات العائلي���ة، وال تبع���د االأجنحة 

امللكية والدبلوما�شية اإال حلظات عن مرافق الفندق 

الرئي�شية على غرار املراف���ق الرتفيهية والتجارية، 

ويجب اأي�ش���اً اال�شتفادة من موق���ع الفندق يف قلب 

منطق���ة ال�شي���ف، اأي على بعد اأقل م���ن 5 دقائق من 

املوؤ�ش�شات املالية الرئي�شة واملناطق التجارية.

وي�شتطي���ع ال�شي���وف اال�شتف���ادة م���ن اإمكانية 

الدخ���ول اإىل رده���ة ن���ادي رج���ال االأعم���ال يف فندق 

الريتز-كارلت���ون، وهو �شالة ح�رصية تق���دم اأطباقاً 

�شهي���ة فاخ���رة يومي���ة، فت�شيف روعة عل���ى الوقت 

الثمن لرجال االأعمال وال�شياح على حد �شواء. 

ومت جتهيز املطعم اجلميل لي�شبه غرفة جلو�س 

مريحة مزودة بالكتب واملجالت وال�شحف الدولية.

ويط���ل املطعم عل���ى اخلليج العرب���ي، و�شاطئ 

الفن���دق اخلا�س ال���ذي ميتد عل���ى م�شاحة 600 مرت 

مرب���ع، واحلدائ���ق اخل����رصاء، باالإ�شاف���ة اإىل مدين���ة 

كون�شي���ريج  خدم���ة  العر�ش���ان  ويق���دم  املنام���ة. 

خم�ش�شة لل�شيوف.

وقع���ت اجلامع���ة امللكية للبن���ات اتفاقية 

تع���اون م�شرتك���ة م���ع �رصك���ة بنف���ت والتي من 

خالله���ا �شتتمكن طالباتها م���ن ال�شداد املبا�رص 

للر�ش���وم، وذلك عرب جمي���ع البنوك التجارية يف 

البحرين با�شتخ���دام خدمة فواتري، وجاءت هذه 

املنا�شب���ة تزامناً مع ب���دء الت�شجيل االلكرتوين 

للف�ش���ل الدرا�ش���ي الث���اين للع���ام االأكادميي 

2017-2016، والذي ي�شه���د اإقباالً كبرياً من 
الطالبات لاللتحاق يف اجلامعة.

و����رصح رئي����س اجلامع���ة امللكي���ة للبنات 

مازن جمعة” اأن اجلامعة امللكية للبنات ت�شعى 

ملواكب���ة التطورات العاملي���ة واتخذت اجلامعة 

االإجراءات واال�شتعدادات كافة الالزمة لت�شهيل 

معام���الت الطالبات حيث اإن النظام االلكرتوين 

ال���ذي مت تطبيقه الع���ام املا�ش���ي �شهل على 

الطالب���ات العدي���د م���ن اإج���راءات الت�شجي���ل، 

وبين���ت االح�شائي���ات اأن %75 منه���ن �شجلن 

م���ن خالل���ه، فه���و ي�شم���ح له���ن بالتوا�شل مع 

امل�رصف االأكادميي واعتماد املقررات امل�شجلة 

وي�شاعدهن على االختيار ال�شحيح خالل اخلدمة 

االلكرتونية. 

واأك���د جمعة “اأنه وحر�ش���اً من اجلامعة على 

اإكم���ال خطاها يف توفري اخلدم���ات التي ت�شهل 

عل���ى الطالبات وجتع���ل عملي���ة الت�شجيل اأكرث 

�شال�ش���ة مت توقيع اتفاقية خدم���ة الفواتري مع 

�رصك���ة بنف���ت لتق���دمي اأف�شل اخلدم���ات لهن 

عن طري���ق الدفع من خ���الل البنوك دون حتمل 

الطالبة اي اأعباء مالية”.

وق���ال نائ���ب املدير الع���ام ل�رصك���ة بنفت 

يو�شف النفيعي “اإن ال�رصكة تفخر بالتعاون مع 

اجلامع���ة امللكية للبن���ات، لتقدمي هذه اخلدمة 

املميزة والرائ���دة على م�شتوى اململكة، والتي 

متَك���ن اأي جهة م�شدرة للفوات���ري من حت�شيل 

ر�شومها، وا�شكر اإدارة اجلامعة امللكية للبنات 

عل���ى دعمه���م ومتابعته���م امل�شتم���رة مل�رصوع 

فواتري، وال�شك���ر مو�شول لفريق العمل املميز 

باجلامعة امللكية للبنات”.

ك�شف���ت �رصك���ة هيون���داي موت���ور عن 

روؤيته���ا مل�شتقب���ل التنقل، الت���ي تعتقد 

الق���ادم م���ن تقني���ات  اأن اجلي���ل  فيه���ا 

التقارب م���ن �شاأن���ه اأن يرب���ط ال�شيارات 

ب�ش���وؤون حي���اة امل�شتهلكن ربط���اً وثيقاً 

من خالل قيادة ذاتية ذكية، وحلول ذكية 

فائقة االت�شال، وابتكارات لتعزيز ال�شحة 

والتمتع بالعافية اأثناء التنقل.

واأّك���د رئي����س عملي���ات هيون���داي يف 

اإفريقي���ا وال�رصق االأو�شط ماي���ك �شونغ اأن 

“ال�شانع���ة الكورية ترغب يف خلق اأف�شل 
حل���ول التنق���ل باالعتم���اد عل���ى تقنيات 

“تعتن���ي باالإن�ش���ان وتراع���ي احتياج���ات 
املجتم���ع”، قائالً “اإن ثّمة حر�ش���اً متنامياً 

روؤيتن���ا  االآخري���ن  م�شارك���ة  عل���ى  لدين���ا 

مل�شتقبل التنق���ل”، واأ�شاف: “نعمل على 

حتقي���ق روؤيتنا مل�شتقبل التنقل من خالل 

جمموع���ة وا�شع���ة من التقني���ات املبتكرة 

امل�شتقل���ة  القي���ادة  عل���ى  ترك���ز  الت���ي 

والذكية”. 

مدينة التنين تحتفل بالسنة 
الصينية الجديدة

“العلوم التطبيقية” تقيم ورشة 
عمل عن توظيف الطلبة

تنظم مدينة التنن فعاليات مثرية 

احتفاال بقرب بال�شنة ال�شينية اجلديدة، 

الإعطاء الزبائن فر�شة اال�شتمتاع بتجربة 

ثقافية فري���دة باالإ�شافة للح�شول على 

فر�شة الفوز بالعديد من الهدايا الرائعة 

مع م�شابقة خا�شة على و�شائل التوا�شل 

املهرجان���ات  و�شتنطل���ق  االجتماع���ي 

اخلا�شة الإحياء ال�شن���ة القمرية ال�شينية 

احل���ايل،  يناي���ر  و28   27 يف  اجلدي���دة 

و�شيتزين املجمع باأكمله باأ�شواء �شاحرة 

الداخ���ل وكذل���ك باخل���ارج،  وبراق���ة يف 

بالتما�شي مع روح هذه املنا�شبة. 

Chin -  ققال املدير العام ل�رصكة

mex باتري���ك جينج �شوا “تعترب ال�شنة 
ال�شينية اجلديدة من الدعائم االأ�شا�شية 

للثقاف���ة ال�شيني���ة، واأود اأن اأنتهز هذه 

الفر�ش���ة لدعوة اجلمي���ع ملدينة التنن 

واملهرجان���ات  االحتف���االت  لي�شه���دوا 

به���ذه  �شنقيمه���ا  الت���ي  وامل�شابق���ات 

املنا�شبة”. 

واأ�ش���اف “مت التخطي���ط جيداً لهذه 

املنا�شبة وذلك حتى يحظى البحرينيون 

واملقيم���ون مبعرف���ة م���ا ه���و ال�شع���ور 

باحل�شول على �شنة �شينية ال تن�شى”. 

جامع���ة  رئي����س  م���ن  مبب���ادرة 

ع���واد،  غ�ش���ان  التطبيقي���ة  العل���وم 

اأقام���ت اجلامعة ور�شة عم���ل بعنوان 

العل���وم  جامع���ة  “ا�شرتاتيجي���ة 
التطبيقية يف توظيف الطلبة”، ح�رصها 

رئي����س جمل����س االأمن���اء الربوفي�شور 

وهي���ب اخلاج���ة و����رصكاء اجلامعة من 

املجال����س  واأع�ش���اء  العم���ل  اأرب���اب 

اال�شت�شاري���ة وع���دد م���ن ال�شي���وف 

باالإ�شافة اإىل طلبة وخريجي اجلامعة، 

حي���ث ت�شمنت الور�شة طرح جمموعة 

من االأفكار ومناق�شتها للح�شول على 

تغذي���ة راجعة فيم���ا يتعلق بتوظيف 

الطلبة وتعزي���ز جانب التوظيف لدى 

اخلريجن.

عر�����س  الور�ش����ة  وتناول����ت 

ا�شرتاتيجي����ة اجلامع����ة وا�شرتاتيجية 

اخلري����ج  وموا�شف����ات  التوظي����ف 

واحتياج����ات �شوق العم����ل حيث قدم 

رئي�����س اجلامعة غ�شان ع����واد ملخ�شاً 

ع����ن اال�شرتجتي����ة العام����ة للجامع����ة 

امل�شتقبلي����ة  والر�شال����ة  والروؤي����ة 

لتطويرها وجعله����ا جامعة عاملية يف 

غ�شون ال�شنوات القريبة املقبلة من 

خالل التعاون م����ع جامعات بريطانية 

عريقة وط����رح برامج جديدة بال�رصاكة 

مع ه����ذه اجلامعات مب����ا يعزز م�شرية 

اجلامع����ة وي�شهم يف تطوي����ر العملية 

الربوفي�ش����ور  واأعقب����ه  التعليمي����ة،  

�شع����د زناد م�شت�ش����ار رئي�س اجلامعة 

بو�ش����ف  املتخ�ش�ش����ة  للم�شاري����ع 

تف�شيل����ي ع����ن ا�شرتاتيجية توظيف 

الطلب����ة م����ن خ����الل تطوي����ر املناهج 

الدرا�شي����ة بحيث تواك����ب احتياجات 

�شوق العمل وتقيي����م اأداء الطلبة يف 

ال�شوق وفقاً للمعاي����ري التي تتبعها 

اجلامع����ة لتخري����ج طلب����ة متميزي����ن 

بحيث يكونوا قادة يف اأماكن عملهم.

�ش����وؤون  عمي����دة  حتدث����ت  ث����م 

الطلبة والدرا�ش����ات امل�شائية فايزة 

اخلري����ج  موا�شف����ات  ع����ن  زيت����وين 

ومنها العمل ب����روح الفريق والقدرة 

على تو�شي����ل املعلوم����ات واالأفكار 

وال�شع����ي با�شتمرار للتعل����م وزيادة 

املعرفة والق����درة على اإيجاد احللول 

للم�ش����كالت الت����ي تواجه����ه بالعم����ل 

واأن يتمت����ع بالقدرة عل����ى ا�شتخدام 

التقني����ات  ومواكب����ة  التكنولوجي����ا 

تخ�ش�ش����ه،  جم����ال  يف  احلديث����ة 

واختتمت الور�شة بعر�س قدمه نائب 

رئي�س اجلامعة لل�ش����وؤون االأكادميية 

والتطوي����ر عا�ش����م احلاج ع����ن �شوق 

العمل واحتياجاته. 

واأ�ش����ار اإىل اأن اجلامع����ة ملتزم����ة 

بتخري����ج طلب����ة ذي كف����اءة قادرين 

عل����ى املناف�شة يف �ش����وق العمل من 

باملعرفة واملهارات  تزويدهم  خالل 

املهم����ة يف جم����ال تخ�ش�شه����م مب����ا 

ينعك�����س عل����ى اأدائه����م بالعمل بعد 

تخرجهم. 


