
 فنادق الخليج تدعم 
»البحرين الخيرية«

قدمت مجموعة فنادق الخليج تبرعها السنوي لجمعية البحرين 
الخيري��ة، وذلك إيمان��ًا بالدور الرائد الذي تق��وم به الجمعية 
ورغب��ة في دعم مس��يرة الخي��ر المس��تمرة وخدم��ة لقضايا 
التنمي��ة االجتماعية بالمملكة. جاء ذلك خ��ال زيارة قام بها 
مؤخرًا الرئي��س التنفي��ذي لمجموعة فنادق الخلي��ج جارفيلد 
جون��ز لرئيس جمعي��ة البحري��ن الخيرية الوجيه ف��وزي كانو 
بمكتبه بالدبلوماسية، بحضور األمين العام للجمعية الدكتور 
حس��ن كمال، والمدي��ر التنفيذي للجمعية حس��ين بوخماس، 
ومس��ؤول العاقات العام��ة واإلعام بالجمعي��ة عبدالرحمن 
س��لمان، ومدير العاقات العامة لمجموعة يوس��ف بن أحمد 
كانو، حكيم الس��ردي. وانتهز فوزي كانو هذه الفرصة ليعرب 
عن عميق ش��كر وتقدير أعضاء مجل��س إدارة جمعية البحرين 

الخيرية للدعم المستمر الذي تقدمه مجموعة فنادق الخليج.

stc البحرين تختتم »فايبر مجاني 
مدى الحياة« بإعالن آخر 10 رابحين

أعلن��ت stc البحرين، الرائدة في عال��م التكنولوجيا الرقمية، 
عن اختتامه��ا لعرض »فايبر مجاني م��دى الحياة« من خال 
اإلع��ان عن أس��ماء آخ��ر 10 رابحين وهم: خال��د عبد الخياط 
وأحمد محس��ن، ومحمد الش��رف الدين وأحمد عبداهلل وأحمد 
الع��زب وعمر أحمد وفيصل الفاضل وزيغم ش��يما وزاي ماهي 
وحس��ين محمد، حيث س��يحصل الفائزون على اشتراك فايبر 
لم��دة 26 عامًا من stc البحري��ن. يأتي ذلك، كجزء من عرض 
فايب��ر مجاني مدى الحياة الذي بدأ في الخامس من س��بتمبر 
واختت��م في 15 نوفمبر، حيث حصل 15 فائ��زًا محظوظًا على 

اشتراك مجاني مقدمة مع مجموعة من المزايا الفريدة.

 »البحرين للتنمية« 
يطلق حملة »ما تّنسي« 

بمناسبة يوم المرأة البحرينية

تطلق مجموعة بنك البحرين للتنمية حملة بعنوان »ما تّنس��ي« 
إلبراز إنجازات المرأة البحرينية في ش��تى القطاعات، احتفاًء بيوم 
المرأة البحرينية 2021 والذي يعقد تحت شعار »المرأة البحرينية 
في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطٍن معطاء«.  وتتضمن 
الحمل��ة، إقامة معرض صور خارجي في الموقع التاريخي »منامة 
القصيب��ي« الكائ��ن في باب البحري��ن بالمنام��ة لتوثيق بعض 
قصص النجاح التي ال ُتنسى والتي تعكس العمل الجاد واإلصرار 
واإللهام للم��رأة البحرينية من مختلف المراحل العمرية، وكذلك 
إلبراز قدرات المرأة في مختلف المجاالت.  ويتم تنظيم المعرض، 
بالتع��اون مع فناني��ن ومبدعين بحرينيين إلب��راز هذه القصص 
في إطار فني فريد م��ن نوعه. كما يمكن للجميع زيارة المعرض 

مجانًا وذلك طوال الفترة التي تستمر حتى 11 ديسمبر 2021.

 »الملكية للبنات« تفتح باب القبول 
للفصل الدراسي الثاني 2022-2021

أعلن��ت الجامعة الملكي��ة للبنات، ع��ن فتح باب 
القب��ول والتس��جيل الس��تقبال طلب��ات االلتحاق 
بالجامع��ة للفص��ل الدراس��ي الثاني م��ن العام 

األكاديمي 2022/2021. 
وأوضح مدي��ر إدارة التس��جيل بالجامعة س��امي 
دغ��ش، أنه باإلمكان اس��تقبال طلب��ات االلتحاق 
لخريج��ات المرحلة الثانوية العام��ة أو الطالبات 
الراغب��ات بالتحوي��ل الدراس��ي م��ن جامعة إلى 
أخرى من داخل البحري��ن أوخارجها إلكترونيًا عبر 
موقع الجامعة الرس��مي www.ruw.edu.bh، أو 
من خال زيارة قس��م القبول والتس��جيل في حرم 

الجامعة.
وأضاف، أن معلومات وشروط القبول والمستندات 
المطلوبة متوفرة على موقع الجامعة اإللكتروني، 
حي��ث يمكن للطالب��ات االطاع عل��ى التعليمات 
واإلرش��ادات الخاصة بالتس��جيل وإكم��ال تعبئة 
الطل��ب وتحمي��ل المس��تندات المطلوبة ضمن 

خانة المرفقات وإرسال الطلب إلكترونيًا.
وتوف��ر الجامع��ة للطالب��ات فرص��ة االختيار من 
بي��ن العدي��د م��ن البرام��ج للمرحل��ة الجامعية 
ومرحل��ة الدراس��ات العلي��ا، حي��ث إن التس��جيل 

مفت��وح ف��ي تخصص��ات كلي��ة العل��وم المالية 
واإلدارية: الدراس��ات المصرفية والمالية، الموارد 
البش��رية، التس��ويق، إدارة األعمال الدولية، وفي 
تخصص��ات كلي��ة الفن��ون والتصمي��م: تصميم 
األزياء، التصميم الجرافيك��ي، التصميم الداخلي، 
التصمي��م المعماري، باإلضافة إلى كلية القانون 
الت��ي تق��دم بكالوري��وس القانون ثنائ��ي اللغة 

والوحيد في البحرين.
ويت��م تدري��س مناهج��ه بنس��بة 60% باللغ��ة 
اإلنجليزي��ة و40% باللغ��ة العربي��ة تماش��يًا مع 
متطلب��ات س��وق العم��ل، باإلضافة إل��ى فرصة 

مواصلة الدراسات العليا عبر تخصص الماجستير 
ف��ي إدارة األعم��ال والذي تم تصميم��ه بمراعاة 

الحتياجات المرأة.
وأش��ار دغ��ش، إل��ى أن الجامعة تس��عى لتوفير 
إلكتروني��ة  خدم��ات  م��ن  التس��هيات  جمي��ع 
للطالبات حيث قامت بعمل فيديوهات توضيحية 
عب��ر القن��وات الرس��مية للجامع��ة تش��رح فيها 
خطوات تقديم طل��ب االلتحاق. كما يمكن أيضًا 
للطالبات الراغبات بااللتحاق بالجامعة التواصل 
مع موظفات القبول والتس��جيل للمساعدة والرد 

على االستفسارات.

 طالبة بـ»البحرين للتكنولوجيا« تحصد 
جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 2021

حصل��ت الطالب��ة فاطم��ة م��راد من 
جامع��ة البحري��ن للتكنولوجي��ا على 
جائ��زة التميز للحكوم��ة اإللكترونية 
2021 بع��د فوزه��ا على المرش��حين 
اآلخرين ونيله��ا المركز األول بأفضل 
مقترح إلكتروني، حيث هنأت الجامعة 
بكالوريوس  ت��درس  الت��ي  الطالب��ة 
العلوم في نظ��م المعلومات اإلدارية 

في الجامعة لحصولها على الجائزة.
وج��اء مقت��رح مش��روع الطالبة مراد 
وفريقه��ا الفائ��ز تحت اس��م »نظام 
عل��ى  ويق��وم   ،»360ْ بوليف��ارد 
تقني��ة الواق��ع المع��زز حي��ث يمكن 
للمهندس��ين تص��ور منطق��ة تحت 
األرض الخاص��ة بطري��ق محدد دون 
الحاجة إلى رس��ومات الط��ر، ويهدف 
ه��ذا المقترح إلى الح��د من عمليات 
الضروري��ة  غي��ر  واألض��رار  اله��دم 
وتقليل الوقت المستغرق عند البحث 
عن الرس��ومات إلى جانب إس��هامه 
في خفض الكلفة، حيث يوفر النظام 

ميزة واقع معزز تتيح للمس��تخدمين 
عرض تطبي��ق ثاثي األبعاد وعرض 
عل��ى  والحص��ول  للبيان��ات  مص��ور 
البيانات والكثي��ر من المزايا األخرى، 
وبذلك فإن هذا المش��روع من شأنه 

أن يس��هم ف��ي دفع مس��يرة التقدم 
نح��و التح��ول الرقم��ي الش��امل من 
أج��ل تحقيق أه��داف رؤي��ة البحرين 

االقتصادية 2030. 
للحكوم��ة  التمي��ز  جائ��زة  وُأنش��أت 

اإللكتروني��ة تحت رعاية نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء رئيس اللجن��ة العليا 
واالتص��االت  المعلوم��ات  لتقني��ة 
مب��ارك  ب��ن  محم��د  الش��يخ   س��مو 
آل خليف��ة في الع��ام 2008 كمنصة 
المعلوم��ات  لهيئ��ة  اس��تراتيجية 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة ته��دف إلى 
المعلومات  االحتفاء بمبادرات تقنية 
المجتمع  ف��ي  الرائ��دة  واالتص��االت 
البحرين��ي ومكافأتها، وتق��ام جائزة 
كل  اإللكتروني��ة  للحكوم��ة  التمي��ز 
س��نتين وتجم��ع ع��ددًا كبي��رًا م��ن 
المش��اريع والمب��ادرات الوطني��ة في 
واالتصاالت  المعلوم��ات  تقنية  حقل 

في مختلف المجاالت.
يذكر أن الطالبة فاطمة قد ش��اركت 
في مشاريع وأنشطة وبرامج تطوعية 
عديدة، فقد كان��ت واحدة ممن مثل 
مملكة البحرين من قبل وزارة الشباب 
والرياضة في معرض إكس��بو 2020 

في دبي باإلمارات العربية المتحدة.

 »النور العالمية« تنصب 
مجلس الطلبة للعام 
األكاديمي 2022-2021

ُأقيَم بمدرس��ِة النور العالمي��ة في 2 نوفمبر للع��ام األكاديمي 
الحالي حف��ل تنصيب المجلس الطابي الجدي��د، حيث دخل 18 
عض��وًا من أعضاء المجلس الطاب��ي ممثلين عن بقية األعضاء 
البالغ عددهم 660 عضوًا على مس��توى المدرسة، بقيادة رئيس 
المجلس الطالب عاء أش��رف، ورئيس��ة المجل��س الطالبة رنين 
موسى. وألقى الطالب عاء أشرف كلمة ترحيبية بالضيوف، عرَّج 

من خالها على أبرز المهام والمسؤوليات القيادية للمجلس.
وق��ام الدكت��ور محمد مش��هود ومدير المدرس��ة أمي��ن حليوة، 
بتوزيع ش��ارات العضوية على أعضاء المجلس الطابي. ثم أدى 
أعضاء المجلس الطابي الَقَس��م الذي تعهدوا فيه أمام الجميع 

بأن يساهم المجلس في تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها.
وتفاع��ل الطلبة م��ع الكلمة الت��ي ألقاها مدير المدرس��ة حيث 
حثهم على المش��اركة الفاعلة في الحياة المدرس��ية، والتفكير 

بطرق إبداعية لمواجهة التحديات.

 »بيجو البحرين« التابعة 
لـ»موترسيتي« تفوز بجوائز متميزة

أعلن��ت ش��ركة موترس��يتي، الوكي��ل الحص��ري 
لعام��ة بيجو ف��ي البحرين ولعدد م��ن عامات 
الس��يارات المرموق��ة ف��ي المملكة ع��ن فوزها 
بجائزتي »أعلى معدل تحوي��ل لتجربة القيادة« 
و»نظام دمج إدارة عاقات العماء األكثر تطورًا« 

على مستوى الشرق األوسط.
وق��ام العض��و المنت��دب لمجلس إدارة ش��ركة 
Stellantis الش��رق األوسط، راكيش ناير بتوزيع 
الجوائز، حيث تسلم الجائزة عن الشركة، مساعد 
مدير عام موترس��يتي س��عد الزويد مع عدد من 
مس��ؤولي الش��ركة وذلك في المؤتمر الس��نوي 

للمبيعات والتسويق في دبي.
وأع��رب الزويد عن ش��كره لممثل��ي عامة بيجو 
باس��م شركة موترس��يتي، مؤكدًا أهمية حصول 
الش��ركة على مثل ه��ذه الجوائز الت��ي تعزز من 
مكانتها في الس��وق، قائًا: »نعتز بحصولنا على 

هاتي��ن الجائزتي��ن الهامتين اللتي��ن تعتبران 
دليًا على حرص موترس��يتي عل��ى الحفاظ على 
تمي��ز مختل��ف عاماتها وخصوص��ًا فيما يتعلق 

بخدمة عمائها في البحرين«.
وأك��د أن م��ا يزيد م��ن أهمية ه��ذه الجوائز هو 

اس��تامها بفترة قصيرة من حصولنا على وكالة 
عام��ة بيج��و في البحري��ن في الرب��ع األخير من 
 Stellantis الع��ام الماض��ي 2020، مثمنًا ثق��ة
الش��رق األوس��ط بقدراتن��ا، وس��نواصل تطوير 
أعمالنا لتحقيق المزيد من اإلنجازات والنجاحات.
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 »كاف اإلنسانية« تفتح مركز 
كاف الريادة الجديد وتطلق معرض »كشكات«

نظم��ت كاف اإلنس��انية بجمعي��ة 
اإلص��اح، حفل افتت��اح مركز »كاف 
الثانية  النسخة  الريادة« وتدش��ين 
م��ن المع��رض اإللكترون��ي لبي��ع 
منتجات األس��ر المنتجة والمشاريع 
رعاية  تحت  البحرينية »كش��كات«، 
وزي��ر العمل والتنمي��ة االجتماعية 
جمي��ل حمي��دان، وبحض��ور القائم 
خال��د  ال��وزارة  وكي��ل  بأعم��ال 
الكوهج��ي، حي��ث أثن��ى عل��ى هذه 
الجه��ود الت��ي تصب ف��ي مصلحة 
المجتمع البحريني مما يس��اهم في 
تحقي��ق أه��داف البحري��ن للتنمية 

المستدامة 2030.
فيم��ا ثمن رئي��س جمعية اإلصاح 
الدكتور عبد اللطيف الش��يخ، الدعم 
الكبير الذي توليه الوزارة ألنش��طة 
الجمعية وكاف اإلنسانية في مختلف 
مجاالت العمل اإلنساني والتطوعي 
واإلغاثي، مش��يدًا الدور التي تقوم 
ب��ه كاف الري��ادة والقائمين عليها 
وما بذلوه من جهد كبير في اإلعداد 

للنسخة الثانية من المعرض. 
الرئيس التنفيذي ل�»كاف اإلنسانية« 
محمد س��يار، إل��ى حس��ن التنظيم 
م��ن  األول��ى  للنس��خة  واإلدارة 
المع��رض وم��ا حققت��ه م��ن نجاح 
كبير حيث تم في��ه بيع 2055 منتج 
متط��وع   70 بمش��اركة  بحرين��ي، 
بواقع 800 س��اعة تطوعي��ة ُبذلت 
في إعداد وتجهيز معرض كش��كات 

في نسخته األولى. 

وكش��ف عن مش��اركة 74 مشروعًا 
بحريني��ًا ف��ي النس��خة الثانية من 
م��ن  أكث��ر  وتس��جيل  المع��رض، 
100 متطوع، مبين��ًا أن الهدف من 
المع��رض هو بن��اء مجتمع بحريني 
منتج، بدعم األف��راد ماديًا ومعنويًا 
لتطوير مصادر دخلهم والتحول إلى 
اإلنتاج لتحقيق الكفاية والمشاركة 

في تنمية المجتمع.
وقال: »نس��عى من خال المعرض 

إلى تطوير منتجات األس��ر المنتجة 
البحرينية بطريق��ة عصرية تواكب 
متطلب��ات الس��وق المحلي��ة بوضع 
عالي��ة  لج��ودة  مح��ددة  معايي��ر 
للمنتجات المعروضة«، مش��يرًا إلى 
إلكترونية  منص��ة  لتوفير  الس��عي 
المنتج��ة  األس��ر  دع��م  هدفه��ا 
دون  البحريني��ة  والمش��روعات 
تحميله��م أعب��اء مادية للتس��ويق 

والدعاية.


