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اجلامعــة امللك ّيـة للبنــات تخ ّرج فوجهــا ال�ســاد�س
�أنابت �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة
عاهل البالد املفدى و رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة ،الدكتورة ال�شيخة مرمي
بنت ح�سن �آل خليفة نائبة رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة حل�ضور حفل
تخ ّرج اجلامعة امللكية للبنات للدفعة ال�ساد�سة يف مركز امل�ؤمترات بفندق
اخلليج .وقد خرجت اجلامعة امللكية للبنات ( )132طالبة للعام الأكادميي
 2014/2013ممن �أكملن متطلبات برامج البكالوريو�س على نحو 79
طالبة من كل ّية العلوم الإدارية واملال ّية 8،طالبات من كل ّية تكنولوجيا
املعلومات ،و  27طالبة من كل ّية الفنون والت�صميم.
وبد�أت الإحتفال ّية مبرور موكب الطالبات اخلريجات والأ�ساتذة وجمل�س
اجلامعة ث ّم �ألقى رئي�س اجلامعة امللك ّية للبنات الربوفي�سور مازن حممد

علي جمعة كلمة خالل احلفل رحب فيها براعية احلفل و�ضيوف اجلامعة
وهنئ اخلريجات و ذويهن بهذا اليوم املبارك و�أ�ستعر�ض يف كلمتة �أبرز
ما حققتة اجلامعة من �إجنازات مميزة خالل العام الأكادميي ب�ضمنها �إحياء
املنا�سبات الوطنية والقومية و�إ�ست�ضافة ال�شخ�صيات البارزة و �إقامة ور�ش
العمل واملحا�ضرات ،وذكر الربوفي�سور مازن حممد علي جمعة مدى التطور
الأكادميي لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،و�أ�شاد يف كلمتة بامل�ستوى الأكادميي
املتميز التي حتظى به اخلريجات نتيجة حلر�ص اجلامعة على توفري بيئة
تعليمية متكاملة �ضمن احلرم اجلامعي الذكي ،مبا ي�ضمن كفاءة وجودة
خمرجات التعلم مما ي�سهم يف رفد �سوق العمل بخريجات ذوات كفاءه عالية
ينه�ضن مبجتمعاتهن.

�شركة الزياين لل�سيارات
تكـــــرم اثنني مــــن موظفيهــا
قامت �شركة الزياين لل�سيارات ،بتكرمي موظفي ال�شهر امل�ساعد االداري حممد
عبا�س املقهوي وال�سكرترية التنفيذية �سونال دوهند .وقام الع�ضو املنتدب لل�شركة
ماجد الزياين بتكرميهما ومنحهما �شهادة تقديرية يف حفل اقامته ال�شركة.
ويف هذا ال�سياق ،قال ماجد الزياين «نحر�ص يف �شركة الزياين لل�سيارات على
تكرمي موظفينا املتميزين واملثابرين والذي ي�أتي اميانا ً من ال�شركة ب�أهمية تقدير
وتكرمي العاملني املخل�صني الذين ي�ساهمون دائما ً يف رقي وتطوير ال�شركة» ،كما
�أ�شاد يف الوقت ذاته مب�ستوى الأداء املتميز للموظف املكرم .ومن جانبه قدم حممد
املقهوي و�سونالد دوهند �شكرهما وامتنانهما ل�شركة الزياين لل�سيارات على هذه
اللفتة الكرمية.

برنامج متكامل للمجل�س الأعلى للمر�أة لدعم البحرينية �إعالمياً
�أقام املجل�س الأعلى للمر�أة ،بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة «ميا�سم» الإعالمية و�ضمن برنامج التمكني
ال�سيا�سي ،اللقاء الثالث لربنامج «الدعم الإعالمي»
الذي ينظمه ملر�شحات حمتمالت لالنتخابات
النيابية والبلدية القادمة.
و�أكدت املدير العام لـ «ميا�سم» الدكتورة مي
العتيبي ان تفاعل منت�سبات الربنامج مع املحتوى
التدريبي النظري والعملي لربنامج «الدعم

الإعالمي» دليل �إ�صرارهن على �إثبات جدارة املر�أة
البحرينية بتمثيل م�صالح ناخبيها يف املجل�س
النيابي واملجال�س البلدية.
وقالت د .العتيبي يف ت�صريح لها خالل اللقاء
«مل�ست تفاعالً كبريا ً من امل�شاركات وحر�صا ً �شديدا ً
من قبلهن على اال�ستفادة من كل معلومة تطرح وكل
فقرة تدريبية تطرح خالل اللقاء لتطوير �أدائهن
خالل حمالتهن االنتخابية» ،م�ؤكدة ان امل�شاركات

يف الربنامج يتمتعن باحلما�س والتعاون الالفت يف
اال�ستفادة من مفردات هذا الربنامج االمر الذي من
�ش�أنه ان ي�ساهم يف تطوير ادائهن العملي وي�شجع
القائمني على الربنامج من اجل بذل املزيد من اجلد
لتحقيق االهداف املن�شودة .و�أ�ضافت «جميعنا يعلم
مدى قوة وتناف�سية احلمالت االنتخابية للمر�شحني،
وهو ما يدعو منت�سبات الربنامج �إىل �صقل خرباتهن
ومهاراتهن على جميع الأ�صعدة.

بنك البحرين والكويت يكافئ الفائزين
يف برنامج تكرمي املوظفني ل�شهر �أبريل

بنكك البحرين الإ�سالمي يكرم الفائزين يف «جتوري»
�أقام بنك البحرين الإ�سالمي م�ؤخ ًرا احتفالية خا�صة ك ّرم من خاللها عددا ً من الفائزين
بجوائز ح�ساب جتوري الإ�سالمي ومن �ضمنهم الفائز بجائزة ح�ساب جتوري الكربى
الأوىل لعام  2014البالغة  $100000عبداحلميد حممد ال�صقعبي ،كما كرم البنك الفائز
بجائزة الرحلة ال�شاملة حل�ضور ن�صف نهائي بطولة ك�أ�س العامل  2014مبارك �أحمد
احلجي.
ح�ضر احلفل عدد من مدراء البنك ومنت�سبيه ،يرت�أ�سهم عبدالرحمن حممد تركي مدير
عام اخلدمات امل�صرفية للأفراد والذي قام بت�سليم اجلوائز للفائزين.
وبهذه املنا�سبة� ،صرح عبدالرحمن حممد تركي مدير عام اخلدمات امل�صرفية للأفراد
قائالً«:ب�إ�سمي ونيابة عن جميع منت�سبي البنك نقدم تهانينا القلبية للفائز باجلائزة
النقدية الكربى الأوىل لعام  2014البالغة  ،$100000وللفائز بجائزة الرحلة ال�شاملة
حل�ضور ن�صف نهائي بطولة ك�أ�س العامل  2014يف الربازيل ،وجميع الفائزين والفائزات
يف �شهر �أبريل  ،2014متمنني لهم التوفيق والفوز مرة �أخرى يف �سحوباتنا القادمة».
من جهة �أخرى� ،صرح الفائز بجائزة الـ  $100,000عبداحلميد حممد ال�صقعبي
قائالً�« :سعدت كثريا ً بفوزي باجلائزة الكربى الأوىل لعام  ،2014حيث كان هذا طموحي
منذ �أن ا�شرتكت يف ح�ساب جتوري ،وقد تعرفت على ح�ساب جتوري عن طريق الأن�شطة
واحلمالت الت�سويقية للبنك وعن طريق الأهل والأ�صدقاء امل�شاركني يف ح�ساب جتوري
م�سب ًقا ،وبعد فوزي بهذه اجلائزة �أود ا�ستثمار مبلغ اجلائزة مر ًة �أخرى يف احل�ساب
لزيادة فر�صي للربح يف ال�سحوبات القادمة».

�أقام بنك البحرين والكويت« ،يوم التكرمي» ال�شهري للإعالن عن الفائزين باجلوائز
الذهبية والف�ضية �ضمن برنامج تكرمي املوظفني ل�شهر �أبريل .2014
ويقوم بنك البحرين والكويت ،ب�شكل �شهري بتكرمي موظفيه �ضمن فئات خمتلفة
للجوائز التي تهدف �إىل تكرمي م�ستويات �أعلى من الإجنازات.
وبهذه املنا�سبة قام عبدالكرمي بوجريي ،الرئي�س التنفيذي للبنك ،بتكرمي الفائز
باجلائزة الذهبية وهو �شــايف املنــاعي من دائرة املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية،
كما قام جمال هجر�س ،املدير العام ملجموعة اخلدمات امل�ساعدة بتكرمي عي�سى �سلطان
من دائرة املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية و�شذى �سيادي من دائرة العمليات
الفائزين باجلائزة الف�ضية ملجموعة اخلدمات امل�ساندة.

�إطالق هواتف  Lumiaالذكية املدعومة بنظام Windows Phone
�أعلنت �أجهزة مايكرو�سوفت خالل م�ؤمتر �إقليمي عقد
يف دبي �أن �أجهزة  Lumiaالتي تعمل بنظام Windows
� 8.1 Phoneأ�صبحت متوفرة الآن يف منطقة ال�شرق
الأو�سط وال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا.
وبهذه املنا�سبة ،قال ارتو نوميال ،النائب الأول لرئي�س
�شركة �أجهزة مايكرو�سوفت يف الهند وال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا« :يزداد الإقبال على هواتف  Lumiaالذكية يف
�أرجاء املنطقة .يرتكز الف�صل اجلديد يف حكاية  Lumiaعلى
جناح  520 Lumiaمن فئة الهواتف الذكية ذات الأ�سعار
القريبة �إىل املتناول ،كما �أ ّنه يحمل معه باقة من الإبداعات
اجلديدة التي عاد ًة ما تتواجد يف هواتف امل�ستوى الأعلى.
ويوفر اجلمع ما بني مزايا هواتف  Lumiaالذكية وخدمات
مايكرو�سوفت جتربة رائعة للم�ستخدمني كما يف ذلك رجال
الأعمال».
وبف�ضل نظام « »8.1 Windows Phoneال يزال
ب�إمكان امل�ستخدمني احل�صول على �شا�شة ي�ستطيعون
ت�شكيلها ح�سب ما يرونه منا�سباً ،مع واجهة Live Tiles
تتيح لهم التحديث ب�سرعة كبرية.

منتجع وحممية العرين
يعر�ض «حدائق  VIVAالتقليدية»
اعلنت  VIVAالبحرين عن رعايتها ملنتجع وحممية العرين من خالل افتتاح
«حديقة  VIVAالتقليدية» والتي ت�شتمل على ركن للخ�ضراوات والفواكه البحرينية،
ومزرعة للحيوانات االليفة وبئر تقليدي للماء ،بالإ�ضافة اىل ملعب للأطفال ،وقف�ص
زجاجي للطيور ،ونظام ري تقليدي ،وملعب لل�صقور.
وقد مت افتتاح احلديقة بح�ضور الربوفي�سور الدكتور ا�سماعيل املدين املدير العام
لإدارة حماية البيئة واحلياة الربية وال�شيخ زياد اخلليفة ،رئي�س قطاع ال�ش�ؤون
احلكومية واخلدمات اخلا�صة ،وليلى جناحي مديرة امل�س�ؤولية االجتماعية يف
.VIVA

