
“الملكية للبنات” تعلن استمرار التسجيل للعام الدراسي 2020 - 2021
التســـجيل،  إدارة  مديـــر  صـــرح 
ســـامي دغش أن “التســـجيل مازال 
الملكيـــة  الجامعـــة  لـــدى  مســـتمرا 
للبنـــات ونرحب بانضمـــام الطالبات 
الجدد”، حيث يمكـــن تقديم طلبات 
االلتحـــاق للعـــام الدراســـي الجديـــد 
2020/2021 عبـــر موقـــع الجامعـــة 
 ،www.ruw.edu.bh االلكترونـــي 
كما أكد أن معلومات شروط القبول 
متوفـــرة  المطلوبـــة  والمســـتندات 
علـــى موقـــع الجامعـــة اإللكترونـــي، 
حيـــث يمكن للطالبات االطالع على 
الخاصـــة  واإلرشـــادات  التعليمـــات 
بالتســـجيل واستكمال تعبئة الطلب 
المطلوبـــة.  المســـتندات  وتحميـــل 
القبـــول  قســـم  فريـــق  أن  وأضـــاف 

دائًمـــا  متواجـــد  لدينـــا  والتســـجيل 
للمساعدة والرد على االستفسارات 
وذلـــك عن طريـــق االتصـــال بالرقم 
مـــن  أو   80008900 المجانـــي 
خالل تطبيـــق الواتســـاب على رقم 

.38898800
مـــازال  التســـجيل  أن  وأضـــاف 
مســـتمرا فـــي التخصصـــات التالية: 
فـــي  األعمـــال  إدارة  بكالوريـــوس 
والماليـــة،  المصرفيـــة  الدراســـات 
فـــي  األعمـــال  إدارة  بكالوريـــوس 
بكالوريـــوس  البشـــرية،  المـــوارد 
التســـويق،  فـــي  األعمـــال  إدارة 
فـــي  األعمـــال  إدارة  بكالوريـــوس 
إدارة األعمـــال الدولية، بكالوريوس 
األزيـــاء،  تصميـــم  فـــي  الفنـــون 

بكالوريـــوس الفنـــون فـــي التصميم 
الفنـــون  بكالوريـــوس  الجرافيكـــي، 
في التصميم الداخلي، بكالوريوس 
بكالوريـــوس  المعمـــاري،  التصميـــم 
القانـــون باإلضافـــة إلـــى تخصصات 
التصميـــم،  إدارة  فـــي  الماجســـتير 

والماجستير في الرسم والتصوير.
عـــن  تكلـــم  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
“برنامـــج تحويل الطالبات في إطار 
الجامعـــة  بيـــن  المتميـــزة  الشـــراكة 
للبنـــات وجامعـــة ويســـت  الملكيـــة 
فيرجينيا األميركية”، حيث بموجب 
هـــذه االتفاقية ســـيتم منح طالبات 
الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات الفرصـــة 
للحصـــول علـــى درجـــة بكالوريوس 
صـــادرة مـــن جامعـــة أميركيـــة مـــن 

خالل برنامج تحويل الطالبات بين 
الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات وجامعـــة 
ويســـت فيرجينيا األميركيـــة. علما 
أنه من خالل هذه االتفاقية سيكون 

بإمكان الطالبة التحويل إلى جامعة 
ويســـت فيرجينيا األميركية في أي 
مرحلـــة مـــن دراســـتها فـــي الثـــالث 
كامـــل  وباعتمـــاد  األولـــى  ســـنوات 

لســـجلها األكاديمـــي لـــدى الجامعـــة 
الملكية للبنـــات، حيث تقوم الطالبة 
باســـتكمال مـــا تبقـــى مـــن مقـــررات 
ويســـت  وجامعـــة  لـــدى  دراســـية 
والحصـــول  األميركيـــة  فيرجينيـــا 
على درجـــة بكالوريوس صادرة من 
جامعة ويست فيرجينيا األميركية.
وأضـــاف أن الجامعة الملكية للبنات 
قامـــت باســـتثمار كبيـــر فـــي بنيتهـــا 
التحتيـــة للتعليـــم اإللكترونـــي عبـــر 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  اإلنترنـــت 
الماضيـــة وخـــالل جائحـــة فيروس 
كورونـــا األخيـــرة، حيـــث لـــم تتأثـــر 
المقـــررات  تدريـــس  علـــى  قدرتهـــا 
وتوجيـــه الطالبـــات خالل الدراســـة 

بنجاح.
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ســـيارة إم جـــي RX5 هـــي الخيار 
الرياضيـــة  للســـيارة  األمثـــل 
المتعددة االستخدامات الشبابية، 
حيـــث تم تصميمها لتمزج بشـــكٍل 
الفاخـــر  المظهـــر  بيـــن  مـــا  فريـــٍد 
والمميـــزات  الرياضـــي  واألداء 
التقنيـــة العالية. وتأتي ســـيارة إم 
جـــي RX5، والتـــي تتوافـــر فقـــط 
لـــدى شـــركة الزيانـــي للســـيارات، 
الموزع الحصري لسيارات إم جي 
فـــي مملكـــة البحريـــن بمواصفات 
مفهـــوم  تعريـــف  لتعيـــد  فريـــدة 
الشـــبابية  الرياضيـــة  الســـيارات 

الحديثة. 
تـــم مراعـــاة أحـــدث المواصفـــات 
 ،RX5  في تصميم ســـيارة إم جي
األداء  ابيـــن  م  تدمـــج  والتـــي 
االســـتثنائي مـــع التصميـــم األنيق 
ومميزات األمـــان العالية. وتتوفر 
السيارة بخيارين لتناسب مختلف 
األذواق والمتطلبات المرجّوة في 
السيارة الرياضية والحديثة، منها 
خيـــاران للمحـــركات همـــا محـــرك 
توفيـــر  ليضمنـــا  و)1.5T(؛   )2.0T(
تجربـــة قيـــادة ال تنســـى للســـائق 

والركاب على حٍد سواء.

“إم جي RX5” اإلتقان في السيارات الرياضية الشبابية

أعلنت طلبـــات، الشـــركة الرائدة 
الطعـــام  وتوصيـــل  طلـــب  فـــي 
والِبقالـــة، أنَّ 100 % من أرباحها 
فـــي الفتـــرة ما بيـــن الســـاعة 12 
ـــى الســـاعة 4 عصـــًرا  ظهـــًرا وحتَّ
أغســـطس،  مـــن   12 األربعـــاء، 
بـــرع بها لصالـــح ُلبنان  ســـيِتمُّ التَّ
مـــن خـــالل حملـــة #غداء_مـــن_

أجل_لبنان.
ُمســـتخدمي  ـــن  ُتمكِّ الحملـــة 
التطبيق بُســـهولٍة من الُمســـاَهمة 
برع ألجل ُلبنان  في الُمبادرة والتَّ

لة  الجريـــح، فقط من خـــالل الطلب من مطاِعمهـــم الُمفضَّ
خالل تلك الفترة.

ح »ُتماُســـو ُردريَجـــز« المدير التنفيذي لشـــركة طلبات  صـــرَّ
فـــي طلبـــات يتضامنون مع أهـــل ُلبنان في  وقـــال إنَّ موظَّ

ُمصاِبهم الَجَلل.
»لقد تأثرنا جميًعا بالفاِجعة التي حدثت في ُلبنان، ويشهد 
قة مـــن جميع أنحاء الوطن  على ذلك الُمســـاعدات الُمتدفِّ
فينا وعمالئنا وشـــركائنا ُهم من  العربـــي. العديد مـــن موظَّ
اِهن  أبنـــاء ُلبنـــان الشـــقيقة وتأثَّروا بالـــغ األثر بالوضـــع الرَّ

فـــي ُلبنـــان. ونحن ُنســـانِدُهم ُهم 
وعائالِتهـــم بُقُلوبنـــا، ليـــس فقط 
كأفـــراٍد  بـــل  طلبـــات،  كشـــركٍة 
يرغبـــون فـــي بـــذل كل مـــا فـــي 

ُوسِعهم لتقديم يد الُمساعدة«.
سنســـتخدم  أنَّنـــا  يعنـــي  »هـــذا 
تطبيقنا كوسيلٍة للُمساَعدة، ومن 
خـــالل حملـــة #غداء_من_أجل_
لبنان ســـَنجَمع أرباحنا من جميع 
الطلبـــات مـــن الســـاعة 12 ظهـــًرا 
ع  ى الســـاعة 4 عصـــًرا ونتَبرَّ وحتَّ
بها 100 % إلى الشعب اُللبناني«.
األخـــرى  الطعـــام  توصيـــل  الشـــركات  ُنناِشـــد  أنَّنـــا  »كمـــا 
ُعهم إلى النضمـــام لحملـــة #غداء_من_أجل_لبنان  وُنشـــجِّ
لنضَمن كُشرَكاء في هذا المجال لمساعدة لبنان، فبيروت 
بحاجـــٍة إلينـــا، وهـــذا هو وقـــُت االتحـــاد وَضمِّ ِقوانـــا مًعا 
ائنا للنُّهـــوِض مرًة أخـــرى بعد هذا  لُنســـاِعد أحبابنـــا وأِشـــقَّ

الحادث األليم«.
ُيمِكـــن للعمالء تحميل تطبيق طلبات مـــن َمتَجر »جوجل 
بـــالي« وَمتَجـــر تطبيقـــات شـــركة »أبـــل« لطلـــب وجباتهـــم 

والُمساهَمة  في حملة #غداء_من_أجل_لبنان.

طلبات ُتطِلق “غداء من أجل لبنان” لُمساَندة األشقاء في بيروت

المعرفي: تخصيص المرحلة الحالية لالستفســارات المتعلقة بـ “مزايا”

“التمويل الكويتي” يطلق “واتساب لألعمال”

أعلـــن بيـــت التمويـــل الكويتـــي 
– البحريـــن عـــن إطـــالق خدمة 
What� لألعمـــال”  ““واتســـاب 
بهـــدف  sApp Business”؛ 
تســـهيل التواصـــل مـــع العمالء 
االستفســـارات  وتقديـــم خدمة 
ســـهلة  بطريقـــة  والطلبـــات 

للجميع.
الجديـــدة  الخدمـــة  تهـــدف 
المتاحـــة لتلقـــي االستفســـارات 
تســـهيل  إلـــى  اليـــوم،  طـــوال 
وتيســـير التواصـــل مـــع العمالء 
الخدمـــات  أفضـــل  وتقديـــم 
ســـيقوم  كمـــا  لهـــم.  المصرفيـــة 
مـــن  المزيـــد  بتقديـــم  البنـــك 
الخدمـــات المصرفيـــة الجديدة 
المســـتقبل  فـــي  والمتنوعـــة 
ســـعيه  وذلـــك ضمـــن  القريـــب، 
المتواصـــل لتلبيـــة االحتياجات 

المصرفية لكافة العمالء.

الحاليـــة  المرحلـــة  ســـتقتصر 
بشـــكل أســـاس على المعامالت 
العقـــاري  بالتمويـــل  المتعلقـــة 
للســـكن  مزايـــا  برنامـــج  ضمـــن 
يقدمـــه  والـــذي  االجتماعـــي، 
البنك بشـــراكة إستراتيجية مع 

وزارة اإلسكان.
تعليقـــا علـــى ذلـــك، قـــال مديـــر 
الخدمـــات  ورئيـــس  تنفيـــذي 
المصرفيـــة لألفـــراد والخدمات 
المصرفيـــة الخاصـــة – البحرين 
خالـــد المعرفي: “يأتـــي إطالقنا 
هـــذه الخدمـــة؛ لزيـــادة وتعزيـــز 
التفاعل الرقمي مع كافة زبائننا 
وتيســـير معامالتهم مـــع البنك. 
كمـــا أن التطبيق يســـاعد البنك 
على التواصل مع الزبائن الكرام 
لهـــم  ويتيـــح  أفضـــل،  بشـــكل 
فـــي الوقـــت نفســـه االستفســـار 
عـــن الخدمـــات المتعلقـــة بمزايا 

الســـكن االجتماعـــي والتمويـــل 
البنـــك  أداء  لتعزيـــز  العقـــاري؛ 
أفضـــل  خدمـــات  ولتقديـــم 
لزبائنـــه. كمـــا أكـــد بـــأن تطبيـــق 
يعـــد   ”WhatsApp Business“
مـــن أكثـــر تطبيقـــات الدردشـــة 
اســـتخداما، فهو القناة األفضل، 

األســـهل واألســـرع للتواصل مع 
البنك”.

“مـــع  المعرفـــي:  وأضـــاف 
تنفيـــذ  فـــي  اســـتمرارنا 
إســـتراتيجية التحـــول الرقمـــي 
في جميـــع المجاالت وفي إطار 
التزامنـــا بتركيـــز جهودنـــا حول 
تحقيق االســـتفادة القصوى من 
التكنولوجيـــا المتطـــورة، تأتـــي 
هذه الخدمة لتؤكد ريادة البنك 
في مجـــال االبتـــكار بالخدمات 
علـــى  والتركيـــز  المصرفيـــة 
الوصـــول إلـــى قاعـــدة عمالئنـــا 
المتنامية. كما نؤكد أن الخدمة 
البنـــك  جهـــود  ضمـــن  تأتـــي 
بتجربـــة  لالرتقـــاء  المتواصلـــة 
بطـــرق  وخدمتهـــم  العمـــالء 
عبـــر  وســـهولة  تفاعليـــة  أكثـــر 
وســـيلة اتصـــال بســـيطة وآمنة 

وموثوقة.
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فـــي إطـــار المســـؤولية المجتمعية 
التي تحرص الشركة عليها، قامت 
شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( بدعم 
النقاهـــة  ببالزمـــا  التبـــرع  برنامـــج 
الطبيـــة  الخدمـــات  الـــذي أطلقتـــه 

الملكية لقوة دفاع البحرين. 
قائـــد  البرنامـــج  هـــذا  ويتـــرأس 
الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة اللواء 
الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل خليفة، 
الـــذي أشـــاد بزيارة وفد شـــركة ألبا 
للخدمـــات الطبيـــة الملكية ودعمها 
لهذا المشروع الذي له دور إيجابي 
في رفـــد جهود التصـــدي لفيروس 

كورونا.
والتقـــى الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“ألبا” علـــي البقالي والمدير اإلداري 
لدائـــرة الســـالمة والصحـــة والبيئة 

فـــي “ألبا” محمـــد خليل بالمســـاعد 
الطبيـــة  الخدمـــات  لقائـــد  الفنـــي 
عبـــدهللا  طبيـــب  العميـــد  الملكيـــة 
درويـــش في مستشـــفى قوة دفاع 
البحريـــن، يوم األربعـــاء الموافق 5 

2020؛ لبحـــث وتعزيـــز  أغســـطس 
سبل التعاون بين “ألبا” ومستشفى 
هـــذا  فـــي  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة 

المجال.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال الرئيـــس 

التنفيذي لشركة “ألبا” علي البقالي 
“نحـــن جميعـــا في هـــذا األمـــر مًعا. 
وإنـــه لفخـــر كبيـــر أن تســـاهم )ألبا( 
فـــي دعـــم الجهـــود الوطنيـــة التي 
يبذلهـــا فريق البحرين للتغلب على 

هذا الوباء”.
مـــن جهتـــه، صـــرح العميـــد طبيب 
عبدهللا درويش قائاًل “لقد اتخذت 
مملكـــة البحريـــن نهًجـــا حكيًما في 
 ،)19 )كوفيـــد  جائحـــة  مكافحـــة 
ونحـــن مســـرورون بهـــذه المبادرة 
الفعالـــة التـــي أقدمـــت عليهـــا )ألبا( 
الطبيـــة  الخدمـــات  جهـــود  لدعـــم 
الملكيـــة مـــن خـــالل دعـــم )برنامج 
الـــذي  النقاهـــة(،  ببالزمـــا  التبـــرع 
أظهر نتائج واعدة في التعامل مع 

المصابين بفيروس كورونا”.

“ألبا” تتعاون مع مستشفى “الدفاع” لمكافحة “كوفيد 19”

خالد المعرفي

الجهـــة  البحريـــن،  كرمـــت شـــركة مطـــار 
مطـــار  وتشـــغيل  إدارة  عـــن  المســـؤولة 
البحريـــن الدولـــي، اثنيـــن مـــن موظفيهـــا 
اللذيـــن تقاعـــدا بعـــد ســـنوات طويلة من 
الخدمـــة المتفانيـــة، وهمـــا نـــادر رضا من 
قســـم التطوير والشـــؤون الفنية، وخليل 
المطـــار.  عمليـــات  إدارة  مـــن  يعقـــوب 
وحضـــر الرئيـــس التنفيذي لشـــركة مطار 
مـــن  البنفـــالح ونخبـــة  البحريـــن محمـــد 
كبـــار المســـؤولين في الشـــركة. وتماشـــًيا 
مـــع توجيهـــات الحكومـــة، التـــزم جميـــع 
الطبّيـــة  الكمامـــات  بارتـــداء  الحاضريـــن 

واتبعوا إجراءات التباعد االجتماعي.
وبهذه المناسبة، قال البنفالح: “موظفونا 
هم الركيزة األساســـية لشـــركتنا ويلعبون 
وتطورنـــا.  نجاحنـــا  فـــي  رئيســـا  دورا 
الجزيـــل  بالشـــكر  أتوجـــه  أن  ويســـرني 
إلـــى كل مـــن خليل ونادر علـــى جهودهما 
مـــن  طويلـــة  ســـنوات  طـــوال  الحثيثـــة 
الخدمـــة المخلصة والعمل الجاد، وأتمنى 
لهما كل التوفيق والسعادة في مساعيهما 

المســـتقبلية. ومما الشـــك فيـــه أن وجود 
موظفيـــن ملتزميـــن هـــو شـــرط أساســـي 
لتحقيـــق النجـــاح فـــي أي شـــركة، وفـــي 
شركة مطار البحرين كان االلتزام العامل 
الطمـــوح  برنامجنـــا  لنجـــاح  األساســـي 
لتحديث مطار البحرين الدولي؛ لذا يجدر 
بكل من ساهم في هذا المشروع الوطني 
واالعتـــزاز  بالفخـــر  يشـــعر  أن  الضخـــم 
لمشاركته في صناعة تاريخ الطيران في 
البحرين وخلق مستقبل أفضل للمملكة”. 
جائـــزة  علـــى  حـــاز  قـــد  يعقـــوب  وكان 
فخريـــة قدمها له حضرة صاحب الجاللة 

الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفدى، حفظـــه هللا ورعاه، خالل 
االحتفال بالعيد الوطني للبحرين 2018، 
وهـــي جائـــزة تمنـــح تكريًمـــا للمواطنيـــن 
والمتميـــزة  المتفانيـــة  خدمتهـــم  علـــى 
للوطـــن وتطـــوره. وقبل انضمامـــه للعمل 
في شـــركة مطار البحرين، عمل رضا لدى 
شـــؤون الطيـــران المدنـــي بالبحرين لمدة 
30 عاًمـــا، وتلقى جائزة تكريمية لجهوده 
مـــن وزير المواصـــالت واالتصاالت كمال 
أحمـــد، رئيس مجلس إدارة شـــركة مطار 

البحرين.

“المطار” تكرم موظفيها المتقاعدين


