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اأخطاء الوزير الإيراني.. 

متعمدة ومق�صودة
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اإليــرانــي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  أن  يــتــصــور  أو  يعتقد  مــن  يخطئ 
الــجــديــد »حــســيــن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان« لــم يــكــن مــتــعــمــدا وقــاصــدا 
تجاوزاته للنظام البروتوكولي والمراسم في مؤتمر بغداد مؤخرا.. 
ــدارة، ولــيــســت في  ــران حــاضــرة فــي الـــصـ إنـــه يــريــد أن يــقــول إن إيــ

الصفوف الخلفية عند الحديث عن العراق وشؤونه ومستقبله.
الوزير اإليراني ألقى كلمته في المؤتمر باللغة العربية، وذكر 
أن حجم التبادل التجاري بين طهران وبغداد يصل إلى 300 مليار 
الكاظمي  الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس  ولــكــن  ســنــوًيــا،  دوالر 
بين  التجاري  التبادل  إن حجم  وقــال:  رد عليه وصحح معلوماته 

البلدين 13 مليار دوالر فقط..!!
ووقف  للوفود،  الجماعية  الصورة  التقاط  وقت  حان  وعندما 
ــــف وزراء  ــامــــي، ووقـ رؤســـــاء الـــــدول والـــحـــكـــومـــات فـــي الـــصـــف األمــ
أن  اإليراني  الخارجية  وزير  تعمد  الخلفي،  الصف  في  الخارجية 
يترك المكان المخصص له في الصف الخلفي، ويقف في األمام 

إلى جانب الرؤساء..!!
تعمد الوزير اإليراني أن يقول رقم المبلغ المالي في التعاون 
العراق )300 مليار( بشكل خاطئ، ولكنه مبلغ دعم  التجاري مع 
إيــرانــي لــإرهــاب والــقــتــل والــتــخــريــب والــتــحــريــض والــعــنــف، وفــي 
تكاليف  المنطقة، ودفع  إيواء اإلرهابيين ودعمهم لمهاجمة دول 
لهم،  الفضائية  القنوات  فتح  وفي  األجنبية،  الــدول  في  إقامتهم 
الــحــقــوقــيــة والشخصيات  الــمــنــظــمــات  تــواصــلــهــم مــع  تــعــزيــز  وفـــي 
المنطقة،  دول  ضد  البيانات  إصــدار  في  ينشطوا  كي  البرلمانية، 
الخليجية  لــلــدول  الداخلية  الــشــؤون  فــي  إيـــران  تدخل  واســتــمــرار 
المسلحين  اإلرهابيين  الحوثيين  دعــم  مواصلة  وفــي  والعربية، 
وأعمال  والــعــراق،  لبنان  في  الشيطان  دعم حزب  وفي  اليمن،  في 

التخريب في سوريا، وغيرها من الدول.
وقيام الوزير اإليراني بالوقوف في الصف األمامي كانت حركة 
»إيــــران« دولــة  بأننا  متعمدة ومــقــصــودة، إليــصــال رســالــة واضــحــة 
العربي، وفي الصف األمامي، حتى  العراقي  المشهد  حاضرة في 
عاقل  أي  يتصور  وال  العربي..  الحضور  أنفسنا وسط  أقحمنا  لو 
وسياسي أن وزير الخارجية اإليراني أخطأ دون قصد، أو أنه نسي 
هذا  يصدق  مــن  والمبالغ.  األرقـــام  عنده  واختلطت  الــبــروتــوكــول، 
التبرير فهو ال يعلم من السياسة اإليرانية والنظام اإليراني شيئا.
حسين عبداللهيان وزير الخارجية اإليراني الجديد، يصنف 
داعمي  ومن  الثوري،  الحرس  ومنظري  أبــرز مفكري  أنه من  على 
ومن  اليمن،  في  والحوثيين  لبنان  في  الشيطان  ومناصري حزب 
صناع الدم والموت والقتل في سوريا، وهو صديق للمقبور قاسم 
الــســابــق،  اإليـــرانـــي  الــشــورى  لــرئــيــس  أنـــه مستشار  كــمــا  سليماني، 

وينظر له دائما بأنه من »صقور ومتشددي« النظام اإليراني.  
نــقــول هــذا الــحــديــث، ألنــنــا نــعــرف هــذا الــوزيــر جــيــدا، وألنني 
البحرين، وكنت حاضرا  كان سفيرا إليران في  به حينما  التقيت 
في اجتماعات رسمية كان يتواجد فيها، وشاهدت طريقة حديثه 
وغــــــروره، وتــابــعــت تــصــريــحــاتــه كــثــيــرا والـــتـــي كـــان يــهــاجــم مملكة 
البحرين فيها، ويدس أنفه في الشأن المحلي بكل صالفة.. ومثل 

هذا الوزير ال يرتجى منه أي تطور إيجابي أو دبلوماسي.

ــعـــة األهـــلـــيـــة  ــامـ ــجـ ــح الـ ــيـ ــتـ وتـ
لــلــطــلــبــة فـــي كـــل أرجـــــاء الــخــلــيــج 
وعلى المستوى العالمي الفرصة 
ــة  ــعــ ــامــ ــاق بــــــهــــــذه الــــجــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــاللـ ــ لـ
الفعلية  بــاإلنــتــاجــيــة  الــمــتــمــيــزة 
التحديات  العديد من  التي توفر 
في  تقني  تعليم  عــلــى  للحصول 
الــــى جـــانـــب تعليم  الــتــطــور  قــمــة 
مستويات  بــأعــلــى  يتميز  منفتح 
ــذه الــجــامــعــة  ــ ــفـــي هــ ــوق. فـ ــفــ ــتــ الــ

يـــقـــوم بــتــدريــس جــمــيــع الـــــدورات 
أرقى  تحمل  رائــدة  تعليمية  هيئة 
الـــمـــؤهـــالت األكـــاديـــمـــيـــة وتــتــمــتــع 
والمهنية  العملية  الخبرات  بكل 
الطلبة  حــصــول  لضمان  الــالزمــة 
ــة  الــــدرجــ مــــن  راٍق  تــعــلــيــم  ــى  ــلـ عـ

األولى. 
ــــي ســعــيــهــا لـــدعـــم رؤيــتــهــا  وفـ
ــكــــرة، شــــرعــــت الـــجـــامـــعـــة  ــتــ ــبــ الــــمــ
األهلية في التعاون مع الصناعات 

العمل  على  بالقدرة  تتميز  التي 
مـــن قــــرب مـــع الــطــلــبــة مـــن ذوي 
المعرفة  ونقل  الكبيرة  اإلمكانات 
الـــتـــي حــصــلــوا عــلــيــهــا مـــن خــالل 
األبـــحـــاث الـــتـــي أجـــراهـــا الــطــلــبــة 
والهيئة التعليمية. ومن المتوقع 
أن يسهم ذلك في دعم واستكمال 
ومساعدتهم  تــخــرجــهــم  مــشــاريــع 
في  السائد  بالطلب  االلــتــزام  في 

األسواق الفعلية. 

للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  بـــدأت 
)جامعة AMA سابقًا( استعدادتها للفصل 
-2021 األكـــاديـــمـــي  لــلــعــام  األول  الـــدراســـي 
 19 فــي  الــدراســي  الفصل  سيبدأ  إذ   ،2022
سبتمبر 2021 من خالل استمرار إجراءات 
الــقــبــول والــتــســجــيــل الــتــي تــتــم بــالــحــضــور 

الشخصي او عبر المنصات اإللكترونية.
وانـــطـــالقـــًا مـــن حـــرص الــجــامــعــة على 
بالبرامج  ــور  األمــ وأولـــيـــاء  الطلبة  تــعــريــف 
الــتــي تــوفــرهــا الــجــامــعــة، تــقــيــم الــجــامــعــة 
السيتي  مجمع  في  تعريفية  ترويج  منصة 
ســنــتــر بــالــقــرب مــن ســتــاربــكــس، وذلــــك من 
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــًا حــتــى الــعــاشــرة 
مــســاًء ابــتــداًء مــن يــوم األربــعــاء 1 سبتمبر 
الى يوم األحد 5 سبتمبر المقبل، ويهدف 
هــــذا الــمــعــرض إلــــى الــتــعــريــف بــالــجــامــعــة 
وبــرامــجــهــا األكــاديــمــيــة، إضــافــة الــى توفير 
أمــورهــم  وأولـــيـــاء  وافــيــة للطلبة  مــعــلــومــات 
عــن الــمــخــتــبــرات والــخــدمــات واإلمــكــانــيــات 
ــعـــي، عــــالوة  ــامـ ــرم الـــجـ ــحــ ــي الــ الـــمـــتـــاحـــة فــ
عــلــى الــتــعــريــف بـــاالعـــتـــمـــادات األكــاديــمــيــة 
ــة الــتــي  ــيــ ــدولــ والـــمـــؤســـســـيـــة الــمــحــلــيــة والــ
المتنوعة  والــمــنــح  الــجــامــعــة،  بــهــا  تحظى 
التي توفرها الجامعة فيما يتعلق بالرسوم 

الدراسية.
والــجــديــر بــالــذكــر ان الــجــامــعــة تــقــوم 
من  عالية  بمعايير  متميز  تعليم  بتوفير 
الجودة والمهنية وبرامج أكاديمية معتمدة 
الطلبة  إعـــداد  على  وتــقــوم  ومحليًا  دولــيــًا 
تقنية  بــمــهــارات  وتــزويــدهــم  وعمليًا  علميًا 
احتياجات  مــع  تتماشى  وكفايات  وحرفية 

ومتطلبات سوق العمل. 
تــــــوفــــــر كــــلــــيــــة الـــــهـــــنـــــدســـــة بــــرنــــامــــج 
ــوريـــوس الـــعـــلـــوم فــــي هـــنـــدســـة تــقــنــيــة  ــالـ ــكـ بـ
المعلومات وبكالوريوس العلوم في هندسة 
مؤسسة  مــن  المعتمدين  الميكاترونكس 

والــلــذيــن  األكــــاديــــمــــي،  لــالعــتــمــاد   ABET
يقومان على تخريج مهندسين قادرين على 
النجاح في ممارسة هندسة الميكاترونكس 
تقدم  لتطوير  المعلومات  تقنية  وهندسة 
المجتمع والسعي نحو تعزيز أهمية ومكانة 
الهندسة والتحول الرقمي. كما توفر كلية 
العلوم اإلدارية والمالية برنامج بكالوريوس 
وبــكــالــوريــوس  الــدولــيــة  اإلدارة  فــي  الــعــلــوم 
الذي  اإلداريــة  المعلومات  نظم  في  العلوم 
يقوم على تخريج طلبة على قدر كبير من 
الــمــعــرفــة لــلــمــواءمــة والــربــط بــيــن مجالي 
إدارة األعمال وتقنية المعلومات، باإلضافة 

الذي  األعمال  إدارة  برنامج ماجستير  الى 
قيادية  وظــائــف  لــتــولــي  الــخــريــجــيــن  يهيئ 
إدارة األعـــمـــال،  فـــي مــجــال  مــثــل مــديــريــن 
في  او  ماليين  مستشارين  ــراد،  األفــ شـــؤون 
المشاريع الخاصة وغيرها، وجميع  مجال 
المجلس  قبل  مــن  معتمدة  الــبــرامــج  هــذه 

 .ECBE األوروبي للتعليم وريادة األعمال
ــــك بـــرنـــامـــج  ــذلـ ــ ــة كـ ــعــ ــامــ ــجــ ــر الــ ــ ــوفــ ــ وتــ
برنامج  وهــو  الــحــاســوب،  علوم  بكالوريوس 
ونظم  الــبــيــانــات  دراســــة هيكلة  عــلــى  يــركــز 
ولغات  تشغيل  وأنظمة  الحسابية  الحلول 
ــة، ويـــقـــوم  ــجـ ــرمـ ــبـ ــاســــوب وتـــقـــنـــيـــات الـ الــــحــ

في  للعمل  مؤهلين  خريجين  إعـــداد  على 
مجاالت البرمجة وتصميم قواعد البيانات 
ــي مــــجــــال تـــطـــويـــر الـــشـــبـــكـــات  ــ ــل فـ ــمــ ــعــ والــ
اإللــكــتــرونــيــة والــوســائــط الــمــتــعــددة وتقلد 
مناصب ومسؤوليات مهمة في مجال إدارة 

تقنية المعلومات.
يــمــكــن لــلــطــلــبــة الــتــســجــيــل مـــن خــالل 
الــمــوقــع  او   ،80001800 الــمــجــانــي  الـــرقـــم 
الحضور  او   ،utb.edu.bh اإللــكــتــرونــي 
الــجــامــعــة بمنطقة  الـــى مــبــنــى  الــشــخــصــي 

سلماباد.

ــدة  ــ ــديــ ــ ــت دراســــــــــــــــة جــ ــ ــثـ ــ ــحـ ــ بـ
بجامعة  العليا  الــدراســات  بكلية 
ــات  ــويـ ــتـ ــسـ ــي »مـ ــربــ ــعــ ــج الــ ــيـ ــلـ ــخـ الـ
ــا بــفــاعــلــيــة  ــهــ ــتــ الــــخــــيــــال وعــــالقــ
الطالبات  لــدى  اإلبداعية  الــذات 
ــيـــر الــمــوهــوبــات  الـــمـــوهـــوبـــات وغـ
فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــويــة«، بــهــدف 
الــكــشــف عـــن تــمــايــز بـــروفـــايـــالت 
وغير  الموهوبات  الطالبات  أداء 
ــلــــى مـــســـتـــويـــات  ــات عــ ــ ــوبـ ــ ــوهـ ــ ــمـ ــ الـ
الخيال وفاعلية الذات اإلبداعية، 
والتعرف على درجات التباين في 
مستويات الخيال وفاعلية الذات 
ــدى عــيــنــة الــبــحــث  ــ ــة لـ ــيــ االبــــداعــ
الـــــذي نــاقــشــت نــتــائــجــه حــديــثــًا 
الــبــاحــثــة فــي تــربــيــة الــمــوهــوبــيــن 

سميرة محمد الزهراني.
وهــدفــت الــبــاحــثــة الــزهــرانــي 
إلــــى الــكــشــف عـــن الـــعـــالقـــة بين 
ــال وفـــاعـــلـــيـــة  ــيــ ــخــ مــــســــتــــويــــات الــ
الـــــــــذات اإلبـــــداعـــــيـــــة، والـــعـــالقـــة 
بــيــن فــئــة الــطــالــبــات الــمــوهــوبــات 
وغــيــر الــمــوهــوبــات، واســتــجــابــات 
الطالبات على مستويات الخيال 
على  اإلبــداعــيــة،  الـــذات  وفاعلية 

في  طالبات   )209( قوامها  عينة 
الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة بــالــمــمــلــكــة 
مستخدمة  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة 
ــي، ومــطــبــقــة  ــ ــفـ ــ ــــوصـ ــهـــج الـ ــنـ الـــمـ
مــــقــــيــــاس الـــــــقـــــــدرة الـــتـــخـــيـــلـــيـــة 
ومقياس فاعلية الذات اإلبداعية.
ودعـــــــت إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
بيئة  إيـــجـــاد  مــنــهــا  ــيـــات،  الـــتـــوصـ
لالبتكار  وداعــمــة  للخيال  مــعــززة 
تخدم  مقاييس  وبــنــاء  ــداع،  ــ واإلبـ
ضــرورة  مــع  الموهوبين،  الطلبة 
فاعلية  ــارات  ــهــ ومــ الــخــيــال  دمــــج 

الذات اإلبداعية ضمن المقررات 
الدراسية.

وأظـــــــهـــــــرت نــــتــــائــــج الـــبـــحـــث 
قـــدم كــجــزء مــن متطلبات  الـــذي 
الماجستير  الحصول على درجة 
ــيـــن وجــــود  ــوبـ ــة الـــمـــوهـ ــيـ ــربـ فــــي تـ
العنقودية  التجمعات  بين  تمايز 
الــثــالثــة الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
لـــــــدى طــــالــــبــــات عـــيـــنـــة الـــبـــحـــث 
درجاتهم  أســـاس  على  األســاســيــة 
عــلــى مــقــيــاس الــخــيــال وفــاعــلــيــة 
كــمــا كشفت  ــة،  ــيــ اإلبــــداعــ الــــــذات 

الــنــتــائــج وجــــود فــــروق ذات داللــة 
ــيـــن عـــيـــنـــة الــبــحــث  ــة بـ ــيـ ــائـ إحـــصـ
فــي أبــعــاد الــخــيــال كــالــشــروع في 
الخيال، وتصور الخيال، وتحويل 
الـــخـــيـــال، وقــــد أكـــــدت الـــزهـــرانـــي 
لصالح  كــانــت  الــفــروق  جميع  أن 
الوقت  في  الموهوبات،  الطالبات 
وجود  النتائج  فيه  أظهرت  الــذي 
فـــروق ذات داللـــة إحــصــائــيــة بين 
أبــعــاد فاعلية  فــي  الــبــحــث  عــيــنــة 
الــذات  )فاعلية  اإلبداعية  الــذات 
فاعلية  اإلبـــداعـــي،  الــتــفــكــيــر  فــي 

اإلبـــــداعـــــي(،  األداء  ــي  فــ الــــــــذات 
ــفــــروق لــصــالــح  وكـــانـــت جــمــيــع الــ

الطالبات الموهوبات.
عالقة  وجــود  النتائج  وبينت 
داللــــة  ذات  ــة  ــبـ ــوجـ مـ ارتـــبـــاطـــيـــة 
الخيال  مستويات  بين  إحصائية 
فاعلية  وأبــعــاد  الكلية،  والــدرجــة 
ــة  ــ ــدرجــ ــ ــة والــ ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ الـــــــــــذات اإلبــ
ــا كـــشـــفـــت الــنــتــائــج  ــمـ ــة، كـ ــيـ ــلـ ــكـ الـ
ــبـــاط ضــعــيــف بين  ــود ارتـ عـــن وجــ
وغير  الموهوبات  الطالبات  فئة 
الطالبات  واستجابات  موهوبات، 
والدرجة  الخيال  مستويات  على 
الكلية، كما يوجد ارتباط ضعيف 
بــيــن فــئــة الــطــالــبــات الــمــوهــوبــات 
غـــيـــر الـــمـــوهـــوبـــات واســـتـــجـــابـــات 
ــاد فــاعــلــيــة  ــعــ الـــطـــالـــبـــات عـــلـــى أبــ
الكلية  والدرجة  اإلبداعية  الذات 
بالرغم من وجود داللة إحصائية. 
أشـــرف عــلــى الـــدراســـة أســتــاذ 
الـــقـــيـــاس والـــتـــقـــويـــم واإلحـــصـــاء 
ــــالء الـــديـــن  ــور عـ ــتـ ــدكـ ــاذ الـ ــتــ األســ
الموهوبين  تربية  وأســتــاذ  أيـــوب 
ــارك الـــــدكـــــتـــــورة فـــاطـــمـــة  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ

الجاسم.

درا�صة جديدة بجامعة الخليج العربي تدعو اإلى اإيجاد بيئة معززة للخيال وداعمة لالبتكار

} الباحثة سميرة الزهراني خالل عرض الدراسة.

الجامع���ة الأهلي���ة تتع���اون م���ع �ص���ركة iWorld Connect لفت���ح اآف���اق جدي���دة 

ال�صطناع���ي وال���ذكاء   )IoT( الأ�ص���ياء  اإنترن���ت  لتطبيق���ات  البت���كار  م���ن 

} خالل لقاء المسؤولين بالجامعة األهلية مع الشركة.

جامع��ة البحري��ن للتكنولوجي��ا تعل��ن اأن الت�ص��جيل للع��ام الأكاديم��ي الجدي��د م��ازال مفتوح��ا

 iWorld سوف تتعاون الجامعة األهلية مع
حلول  مجال  فــي  الــرائــدة  الشركة   ،Connect
البحرين،  في  واإلتصاالت  المعلومات  وخدمات 
الــكــامــلــة لمشاريع  لــالســتــفــادة مــن اإلمــكــانــيــات 
منتجات  من  بالعديد  المتعلقة  الطلبة  تخرج 
اإلصطناعي  والـــذكـــاء   )IOT( األشــيــاء  انــتــرنــت 
وتــقــنــيــات األتــمــتــة وذلــــك بــإشــراكــهــم فــي أحــدث 
تــقــنــيــات مــنــتــجــات أنــظــمــة مــعــالــجــة الــبــيــانــات 

مــن هـــذه االتــفــاقــيــة  الــغــرض  ويــتــمــثــل   .)SAP(
مع  متواكبين  يكونوا  لكي  الطلبة  مساعدة  في 
 iWorld Connect ومساعدة  السوق  طلبات 
المبتكرة  األســالــيــب  مــن  الــمــزيــد  عــلــى  للتعرف 
معالجة  أنظمة  منتجات  قــدرات  توسيع  بغرض 
البيانات )SAP( في قطاعات الصناعة ومبيعات 
التجزئة والتجارة والمقاوالت والضيافة وأسواق 

الشركة. 

} جامعة البحرين للتكنولوجيا.

»الملكية للبنات« تقيم اليوم المفتوح للتعرف على التخ�ص�صات ومرافق الجامعة
أعـــلـــنـــت الـــجـــامـــعـــة الــمــلــكــيــة 
لــلــبــنــات عـــن تــنــظــيــمــهــا لــفــعــالــيــة 
الــــــيــــــوم الــــمــــفــــتــــوح لـــخـــريـــجـــات 
الــثــانــويــة الــعــامــة والـــراغـــبـــات في 
الـــتـــســـجـــيـــل لـــــلـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
للطالبات  الفرصة  إلتاحة  وذلــك 
التي  التخصصات  على  للتعرف 
ــتــــجــــول فــــي مـــرافـــق  تـــقـــدمـــهـــا والــ
والتي  المستوى  عالية  الجامعة 
تتضمن السكن الداخلي، والمركز 
الخارجية،  والــمــالعــب  الــريــاضــي، 
والـــصـــفـــوف الـــدراســـيـــة والــمــبــانــي 
ــيــــة ومــــركــــز الـــطـــالـــبـــات  ــاديــــمــ األكــ

والمكتبة وغيرها. 
الجامعة  رئيسة  وجــهــت  وقــد 
الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات الــبــروفــيــســورة 
يسرى المزوغي الدعوة للطالبات 
ــن لـــحـــضـــور هـــذه  ــورهــ ــاء أمــ ــ ــيـ ــ وأولـ
الــفــعــالــيــة فـــي حــرمــهــا الــجــامــعــي 
ــاع وذلـــــــك يــومــي  ــ ــرفـ ــ بــمــنــطــقــة الـ
ــيـــس الـــمـــوافـــق  ــمـ ــاء والـــخـ ــ ــعــ ــ األربــ
ســبــتــمــبــر  ــن  ــ مــ والـــــثـــــانـــــي  األول 
الــتــوجــيــه  عــلــى  لــلــحــصــول   2021
األكاديمي وأخذ جولة في مرافق 
ــة وفــــــرصــــــة الـــحـــصـــول  ــعــ ــامــ ــجــ الــ
عـــلـــى جــــوائــــز قـــيـــمـــة. كـــمـــا نــوهــت 
البروفيسورة المزوغي إلى أن هذه 

وفــقــًا  تنظيمها  ســيــتــم  الــفــعــالــيــة 
الضوئية  ــارة  اإلشـ آلية  إلجـــراءات 
لــمــســتــوى انـــتـــشـــار الــــكــــورونــــا فــي 
ــتـــوى  مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن )الـــمـــسـ
ــفــــر(، حــيــث ســتــقــتــصــر هــذه  األصــ
ــلــــى الــمــتــطــعــمــيــن  الـــفـــعـــالـــيـــة عــ
)إبــراز  الفيروس  من  والمتعافين 
الشعار عند بوابة الجامعة(. كما 
أكـــدت عــلــى ضــــرورة الــتــواصــل مع 
الحضور  مقاعد  لحجز  الجامعة 
للطالبات،  المناسبة  الــفــتــرة  فــي 
نظرًا لمحدودية المقاعد واتباعًا 

إلجراءات التباعد االجتماعي.
وستقام فعالية اليوم المفتوح 

على مدار يومين وفي ثالث فترات 
الصباحية  الفترة  وهــي  مختلفة 
مـــن الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف 
والنصف  العاشرة  وحتى  صباحًا 
صباحًا ومن ثم فترة الظهيرة من 
والنصف  عشرة  الحادية  الساعة 

وحـــتـــى الــثــانــيــة عـــشـــرة والــنــصــف 
ظهرًا ثم الفترة األخيرة التي تبدأ 
الثالثة  وحتى  ظــهــرًا  الثانية  مــن 
المهتمات  الطالبات  على  عصرًا. 
بحضور الفعالية التواصل مسبقًا 
مقاعد  لحجز  الجامعة  إدارة  مع 

الــحــضــور عــبــر االتـــصـــال بــالــرقــم 
االتصال  او   80008900 المجاني 
او   17764419 ــبـــول  الـــقـ بــمــكــتــب 
اختيار  الكتروني مع  بريد  ارســال 
الـــفـــتـــرة الـــــمـــــراد حـــضـــورهـــا الـــى 

.admit@ruw.edu.bh

} البروفيسورة يسرى المزوغي.

} الجامعة الملكية للبنات.

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة 
إطالق مليشيا الحوثي اإلرهابية المدعومة من 
إيران صاروخا باليستيا باتجاه مدينة جازان في 
في عمل  الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة 
استهداف  على  إصــرارهــا  يعكس  جبان  إرهــابــي 

األراضي السعودية والمدنيين اآلمنين.
قــوات  بــكــفــاءة  الــخــارجــيــة  وزارة  تــشــيــد  وإذ 
تمكنت  التي  اليمن  في  الشرعية  دعــم  تحالف 

مــن اعـــتـــراض الـــصـــاروخ وتــدمــيــره، فــإنــهــا تؤكد 
ــد مع  ــ ــــوف مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي صـــف واحـ وقـ
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها 
ــن إجــــــــــــراءات تــــجــــاه هـــذه  ــ ــا تـــتـــخـــذه مـ ــ لـــكـــل مـ
االعـــتـــداءات اإلرهــابــيــة الـــغـــادرة، مــؤكــدة ضــرورة 
تكاتف المجتمع الدولي تجاه هذه االعتداءات 
ــن الــمــنــطــقــة  ــة الـــتـــي تـــهـــدد أمــ ــمـ الــحــوثــيــة اآلثـ

بأسرها.
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