
13 p r @ a l w a t a n n e w s . n e tمجتمع األعمال Tue 18 May 2021  |  الســنة 16  |   العدد 5638   |  الثالثاء 06 شــوال 1442هـ

 »عقارات السيف« ترّحب 
باألشقاء السعوديين في مجمعاتها التجارية

بخبرة في القيادة األكاديمية ألكثر من 20 عامًا

تعيين يسرى المزوغي رئيسة لـ»الملكية للبنات«
عين مجلس إدارة الجامعة الملكية للبنات 
المزوغ��ي، رئيس��ة  البروفيس��ورة يس��رى 
الرائ��دة ف��ي تمكي��ن الم��رأة  للجامع��ة 
وتقدمها عبر التعليم العالي في المملكة، 
ابتداًء من مايو 2021، متمنين لها خالص 
التوفي��ق والنجاح ف��ي قيادته��ا للجامعة 
الملكية للبنات ومواصلة تحقيق اإلنجازات 
التي تعك��ف عليها الجامعة والمس��اهمة 
ف��ي ري��ادة التعلي��م العال��ي ف��ي مملكة 
البحرين من خالل رؤية الجامعة ورسالتها. 
وتعتبر المزوغ��ي من القيادات األكاديمية 
الواع��دة بخب��رة تف��وق العش��رين عام��ًا 
في مج��ال التعلي��م العالي ف��ي المملكة 
المتحدة والخليج بأكثر من خمس س��نوات 
خبرة مهنية في المؤسس��ات الكبرى. كما 
لديه��ا س��جل حافل ف��ي صياغ��ة وتحقيق 
العملي��ة  ف��ي  اإلس��تراتيجية  األه��داف 
التعليمي��ة وتحقي��ق الج��ودة العالية في 
التعلي��م العال��ي. ولخبرته��ا ف��ي مختلف 
العربية  األوس��اط االجتماعية والثقافي��ة 
منه��ا واألجنبية، ف��إن المزوغي تعتبر من 
الش��خصيات الثرية والمتعمق��ة في فهم 
بالق��درة  وتتمت��ع  المختلف��ة  الثقاف��ات 
على تحفي��ز الكوادر األكاديمي��ة واإلدارية 
المجتم��ع  ورب��ط  الطالب��ي  والمجتم��ع 
األكاديم��ي بمجتم��ع األعمال ف��ي مختلف 
الس��ياقات الثقافي��ة واالجتماعي��ة واتباع 
نه��ج واضح ف��ي االهتمام الش��خصي بكل 

فرد.

وق��د تلقت المزوغي تعليمها في المملكة 
المتح��دة، حي��ث حصل��ت عل��ى ش��هادة 
البكالوري��وس ف��ي إدارة األعمال من كلية 
ريتشموند في العاصمة لندن، كما حصلت 
على شهادة الماجس��تير في إدارة األعمال 
م��ن جامع��ة هيري��وت وات ف��ي إدنب��رة، 
ودكتوراه ف��ي إدارة المعرف��ة من جامعة 
ليفربول جون م��ورس، كما تواصل العمل 
ف��ي ليفرب��ول جون م��ورس كأس��تاذ زائر 

فيها. 
وعكف��ت المزوغ��ي عل��ى بن��اء مس��يرتها 
األكاديمي��ة ف��ي المملك��ة المتح��دة من 
خالل العم��ل أكثر من 14 س��نة في مجال 

إدارة التعليم، وباألخص التركيز على إثراء 
وتطوي��ر برامج الدكتوراه. وبذلك أنش��أت 
ملفات بحثية متعددة االختصاصات تشمل 
مواضيع المش��اركة المعرفية واالستدامة 
وغيره��ا، كم��ا أش��رفت عل��ى العديد من 
ف��ي  والدكت��وراه  الماجس��تير  أطروح��ات 
المجال الواس��ع لإلدارة، وله��ا العديد من 
اإلس��هامات البحثية والمنش��ورات في هذا 
المج��ال، باإلضاف��ة إل��ى كونه��ا متحدثة 
رئيسية في العديد من المؤتمرات الدولية 

التي تدعى إليها. 
م��ن  بالعدي��د  المزوغ��ي  تحظ��ى  كم��ا 

أبرزه��ا  م��ن  والمناص��ب،  العضوي��ات 
حصوله��ا عل��ى الزمال��ة الرئيس��ية ف��ي 
أكاديمية التعليم العال��ي وعضويتها في 
مجال��س لجان دولي��ة مخصص��ة لتطوير 
التعل��م والتعلي��م والبحوث ف��ي التعليم 
العال��ي، منها وكال��ة ضمان الج��ودة في 
المملكة المتح��دة )QAA( ومجلس البحث 
العلمي بس��لطنة عم��ان )TRC(، ومجلس 
هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية 
والمهنية )HKCAAVQ( والهيئة العمانية 
لالعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم 
)OAAA(. ع��الوة عل��ى ذل��ك، ه��ي عضو 

هيئ��ة تحرير للعديد من المجالت العلمية 
األكاديمية.

وتعتب��ر المزوغ��ي أول رئيس��ة -ام��رأة- 
لجامعة في س��لطنة عم��ان، وهي جامعة 
مس��قط، قب��ل توليه��ا منص��ب رئاس��ة 
الجامعة الملكية للبنات في البحرين حاليًا، 
حي��ث كان��ت تعمل ف��ي منص��ب الرئيس 
ونائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية 

أكثر من خمس سنوات.
وبمناس��بة توليها منصب رئاسة الجامعة 
الملكية للبنات، قالت المزوغي: »الجامعة 
الملكية للبن��ات تعتبر واح��دة من أفضل 
الفرص التعليمية عالية الجودة في مجال 
التعلي��م العال��ي عل��ى الصعي��د المحلي 
واإلقليم��ي والدول��ي، وتنعك��س جودتها 
ف��ي التعليم بوضوح عبر رؤيتها ومهمتها 
اللتي��ن تنف��ردان بتقدم وتمكي��ن المرأة 
وخصوص��ًا عبر التعليم العالي وبأسس��ها 
واالعتراف��ات  االعتم��ادات  م��ن  القوي��ة 
الدولي��ة من قب��ل وزارات وهيئات التعليم 
في ال��دول المختلفة. نتطل��ع إلى المضي 
قدم��ًا لتحقيق رؤية وأه��داف الجامعة في 
ظل إش��راف وتوجيه��ات مجل��س التعليم 
العالي بالمملكة، وسنس��عى لالس��تفادة 
م��ن جميع ف��رص التمي��ز والتغل��ب على 
التحديات لضمان ريادة التعليم العالي في 
المملكة مع دع��م إدارة الجامعة وهيئتها 
األكاديمية والطالبية التي تس��عى دائمًا 

للتميز«.

يسرى المزوغي

رّحبت شركة عقارات السيف، إحدى شركات التطوير 
العق��اري الرائدة ف��ي المملكة، بإعادة فتح جس��ر 
الملك فهد 17 مايو الجاري، والذي سيكون له أكبر 
األثر ف��ي إنعاش الحرك��ة االقتصادي��ة والتجارية 
والسياحية على مس��توى المملكة في ظل الظروف 
االس��تثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد19(، مؤكدة اس��تعدادها التام الس��تقبال 
األش��قاء م��ن المملك��ة العربي��ة الس��عودية من 
س��ياح ومتس��وقين، مع تهيئة بيئة تسوق صحية 
وآمنة لجميع ال��زوار وااللتزام باتخاذ كافة التدابير 
االحترازي��ة وإجراء عملي��ات التطهير والتعقيم في 

جميع مرافق مجمعاتها التجارية. 
يتزامن ذلك مع إعادة فتح دور السينما في كل من 
مجمع الس��يف – ضاحية الس��يف ومجمع الس��يف – 
المح��رق، إضافة إلى اعادة فتح مجك آيالند في كل 
من مجمع الس��يف – ضاحية السيف ومجمع السيف 
– المحرق، ومتنزه جامبولي��ن الترفيهي في مجمع 
السيف – مدينة عيسى، وذلك بدءًا من أول أيام عيد 
الفطر المبارك انس��جامًا مع قرارات الفريق الوطني 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
كم��ا يتزامن ذل��ك أيضًا مع إطالق ش��ركة عقارات 
السيف لحملة »تسّوق واربح« الجديدة لعام 2021 
في كل من مجمع الس��يف – ضاحية السيف ومجمع 
الس��يف – المحرق ومجمع الس��يف – مدينة عيسى، 
والت��ي انطلقت م��ن 20 ابريل 2021 وستس��تمر 
لغاية 8 يناي��ر 2022، لتقدم لزوار جميع مجمعات 
السيف الثالث تجربة تسوق استثنائية وفرصة الفوز 
بجوائز شهرية قّيمة، حيث س��يحصل المتسوقون 
الذي��ن ينفقون 30 دين��ارًا أو أكثر في متاجر مجمع 
الس��يف - ضاحية الس��يف ومجمع السيف – المحرق 
ومجمع الس��يف – مدينة عيسى على فرصة الدخول 

في الس��حب على جوائز قّيمة، أولها س��يارة فاخرة 
فئ��ة لك��زس )ES 350( للفائزف��ي مجمع الس��يف 
– ضاحية الس��يف ومجمع الس��يف – مدينة عيسى، 
وسيارة فئة تويوتا أفالون للفائز في مجمع السيف 

– المحرق. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف أحمد 
يوس��ف: »نحن سعداء بإعادة فتح جسر الملك فهد 
باعتباره شريانًا حيويًا لالقتصاد الوطني، وستكون 
ُمس��تعدة  المملك��ة  ف��ي  الُمنتش��رة  مجمعاتن��ا 

لالس��تقبال والترحيب بحفاوة بجمي��ع إخواننا من 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية، مع توفي��ر تجربة 
تسوق ال تنس��ى وسط بيئة آمنة وصحية تتماشى 
مع المعايير الوطني��ة والعالمية الخاصة لُمكافحة 

انتشار فيروس كورونا«.
وأض��اف: »الجميع كان يترقب بش��وق إع��ادة فتح 
جس��ر الملك فهد، فهي لحظ��ة مفصلية لقطاعات 
الس��ياحة والضياف��ة والتجزئ��ة والتج��ارة والت��ي 
ستكون على موعد مع طفرة اقتصادية ُمهمة خالل 

الفترة المقبلة، بما يش��كله من حجر زاوية رئيسي 
في انتعاش القطاعات االقتصادية الرئيس��ية على 
مس��توى المملكة، وس��تكون المجمعات التجارية 
لش��ركة عقارات السيف كما اعتاد عليه أشقاؤنا في 
المملكة العربية السعودية خيار التسوق المفضل 

لدى العوائل واألفراد على السواء«.
ب��دوره، ق��ال مدي��ر أول - إدارة العقارات بش��ركة 
عق��ارات الس��يف محم��د القائد: »يس��ّرنا الترحيب 
بأش��قائنا من المملك��ة العربية الس��عودية بعد 
اعادة فتح جسر الملك فهد بالتزامن مع إعادة فتح 
دور السينما والمراكز الترفيهية الخاصة باألطفال 
في مجمعاتن��ا التجارية، وبهذه المناس��بة، نثمن 
عاليًا الجه��ود الوطنية المبذولة م��ن قبل القيادة 
الرش��يدة والحكوم��ة والفري��ق الوطن��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا الحتوائه ومنع انتش��اره. ونحن 
بدورنا نج��دد التأكيد عل��ى التزامنا الت��ام باتخاذ 
كاف��ة اإلجراءات المناس��بة لضمان بيئة تس��وقية 
وترفيهية صحية وآمنة وبم��ا يخدم تعزيز الصحة 

العامة على مستوى المملكة«.
وتابع قائاًل: »س��يكون مرتادو مجمعاتنا التجارية 
م��ن المواطني��ن والمقيمي��ن وزوارنا األع��زاء من 
المملكة العربية الس��عودية على موعد مع تجربة 
تس��وقية وترفيهية اس��تثنائية بفض��ل ما تملكه 
مجمعات التس��وق من مرافق ومتاج��ر تلبي كافة 
احتياجات مختلف األذواق والفئات العمرية، إضافة 
إل��ى مكافأته��م بجوائ��ز قّيمة مع حملة )تس��وق 
واربح( الفريدة من نوعها على مس��توى المملكة، 
مع األخذ في الحس��بان حرصنا البالغ غلى استدامة 
تميزنا في مجال تطبيق أفضل الممارسات الصحية 
والتدابير الوقائية في دور السينما ومراكز الترفيه 

وغيرها من مرافق الضيافة ومحال التجزئة«.

 »بريما لتأجير السيارات« تستلم 
أسطول سياراتها الجديدة من »تويوتا«

تس��لمت »بريما لتأجي��ر الس��يارات«، وهي 
إحدى ش��ركات تأجي��ر الس��يارات الرائدة في 
المملكة، أسطولها من س��يارات تويوتا من 
ش��ركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري 
لس��يارات تويوت��ا ف��ي المملكة، حيث س��ّلم 
المدير التنفيذي العام للمبيعات في ش��ركة 

إبراهيم خليل كانو، إسماعيل أكبر، األسطول 
الجديد م��ن س��يارات تويوتا للمدي��ر العام 
لشركة بريما لتأجير السيارات حسين محمد، 

وذلك في معرض تويوتا بسترة. 
وق��ال حس��ين محمد: »تع��د ش��ركة بريما 
لتأجي��ر الس��يارات م��ن أكثر ش��ركات تأجير 

الس��يارات نموًا ف��ي البحرين، ولذل��ك فإننا 
نحت��اج إلى توفير س��يارات معتمدة ذات أداء 
موث��وق لضم��ان اس��تمرارية س��ير أعمالنا 
وتزويد عمالئنا بأفضل موديالت الس��يارات 
المعروف��ة بقوة أدائها وتلبي��ة احتياجاتهم 

المختلفة«.

»لؤلؤة الخليج العربي« تكرم 
حاجي لنشر علوم الذكاء 

االصطناعي بالمدرسة

تم تكري��م رئيس المجموع��ة العالمية لل��ذكاء االصطناعي 
الدكت��ور جاس��م حاجي، من قبل رئيس مجلس إدارة مدرس��ة 
لؤل��ؤة الخليج العربي محمد العال��ي، وذلك نظير جهوده في 
التطوير ونش��ر علوم الذكاء االصطناع��ي في مختلف المراحل 

التعليمية بالمدارس.
فيما قدم حاجي ش��كره إلى مس��ؤولي المدرس��ة على دورهم 
االيجابي في أخذ مبادرات الذكاء االصطناعي بجدية تامة بما 
يخدم الطلبة، مش��يرًا في الوقت ذاته إلى أهمية استخدامات 
ال��ذكاء االصطناعي الت��ي زادت الحاجة إليه��ا في ظل جائحة 
كورون��ا لي��س على مس��توى البحرين فقط بل على مس��توى 

العالم أيضًا.


