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 طالبة بالجامعة الخليجية 
تشارك في مؤتمر علمي بمسقط

ندى  الخليجية  بالجامعة  البشرية  الموارد  بقسم  الطالبة  شاركت   [
الزياني بالمؤتمر العلمي الذي أقامته الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة 
األداء  على  المعلومات  تكنولوجيا  »أثر  عنوان  تحت  علمٍي  ببحث  عمان 

الوظيفي للجامعة الخليجية«.
الحديثة  المعلومات  أثر استخدام تكنولوجيا  الزياني في بحثها  وتناولت 
كبرنامج المودل والسبورة الذكية والمكتبة اإللكترونية وغيرها من األمور 
الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات على تطوير األداء الوظيفي ألساتذة 

وموظفي الجامعة الخليجية.
للجامعة  واإلمتنان  الشكر  بجزيل  »أتقدم  الزياني  ذكرت  مشاركتها،  وعن 
الخليجية التي أتاحت لي فرصة المشاركة بالمؤتمر العلمي بمسقط، حيث 
كانت تجربة مميزة تعرفت فيها على العديد من الطلبة والطالبات في مجال 
خبراتهم  من  استفيد  أن  واستطعت  أخرى،  علمية  وتخصصات  تخصصي 

وتجاربهم«.
وأضافت »إن هذه التجربة تعكس اهتمام الجامعة الخليجية بتنمية قدرات 
الطالب في شتى مجالت الحياة بدًءا من الجانب األكاديمي وصوًل للجانب 
المعرفي والفكري والتثقيفي انتهاًء بالجانب الترفيهي، حيث تولت الجامعة 

كافة النفقات الخاصة برحلة المشاركة في هذا المؤتمر«.
وتعزيز  احتضان  في  والمتميز  الكبير  الجامعة  بدور  الزياني  وأشادت 
واعتزازها  فخرها  عن  معربه  طلبتها،  لدى  البحثي  والتميز  العلمي  اإلبداع 
كونها أحد طلبة هذا الصرح األكاديمي، كما وجهت شكرها لألستاذ المشرف 
اإلدارية والمالية  العلوم  استاذ كلية  المؤتمر وهو  المشارك في  على بحثها 

بالجامعة الخليجية الدكتور شفيق السامرائي. 
وقال مدير إدارة البحث العلمي وخدمة المجتمع بالجامعة الخليجية مؤيد 
حيث  المهم،  الحدث  هذا  في  الزياني  ندى  الطالبة  بمشاركة  »نعتز  الطائي: 
أننا في الجامعة الخليجية نحرص كل الحرص على تطوير وتعزيز الجوانب 
أحد  أنه  حيث  األكاديمي  تحصيلهم  على  حرصنا  بقدر  الطلبة  لدى  العلمية 
الجامعة  مخرجات  جودة  من  تزيد  أن  لها  يمكن  ل  التي  األساسية  العناصر 

الخليجية وتعزيز مكانتهم في السوق المحلي والدولي«.

عروض ما لها مثيل في الشهر الفضيل من التسهيالت للسيارات

] أطلقت شركة التسهيالت للسيارات الوكيل والموزع الحصري لعالمة 
GAC Motor الرائدة في مملكة البحرين، عروضها الرمضانية اإلستثنائية 
لهذا العام بأسعار تنافسية وتسليم فوري وأقساط مرنة بمعامالت سريعة 

وودية، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك.
من  بالعديد  الفوز  فرصة  الكرام  لزبائنها  فرصة  الحملة  هذه  وتتيح 
الجوائز النقدية والعينية مقابل تجربة القيادة مع خصومات تصل إلى 500 
دينار بحريني من قيمة المركبة، واستراد نقدي سخي، إضافة إلى السحب 
اليومي على مبلغ 200 دينار بحريني للزبائن الذين قاموا بزيارة المعرض 

.GAC Motor للتعرف عن قرب على أحدث طرازات
العروض  »إن هذه  برير جاسم:  التجارية،  العالمة  مدير  قال  من جانبه، 
رمضان  شهر  خالل  مستمرة  وهي  اإلطالق  على  األقوى  هي  الستثنائية 
الذين  لزبائننا  نعدها  التي  المفاجآت  من  العديد  إلى  إضافة  الفضيل، 
يحرصون على اقتناء المركبات التي تناسب أعمالهم ومتطلباتهم األسرية، 

والسعر  والقوة  والمتانة  الجودة  حيث  من  يريدون  ما  كل  لهم  لنوفر 
العروض  تقديم أفضل وأقوى  البيع ومن أجل  ما بعد  المناسب، وخدمات 

في السوق المحلي ليستفيد منها جميع العمالء باختالف فئات دخلهم«.
إعطاء  وضمان  السيارات  جميع  استبدال  خيار  على  العرض  ويشتمل 
أفضل تسعيرة للمركبة المستبدلة، حيث يتاح للزبائن استبدال سياراتهم 
القديمة بأخرى جديدة كلياً بباقات رائعًة تشمل التسجيل والتأمين ومانع 
متر  كيلو  ألف   60  / سنوات   3 لمدة  للمركبة  الصيانة  إلى  إضافة  الصدأ، 
والضمان الذهبي الممتد لسبع سنوات والحلول التمويلية بأسعار فائدة 

تنافسية.
GAC Motor الواقع بمنطقة  وجدد برير دعوته للزبائن لزيارة معرض 
2 مساًء ومن  حتى  8 صباحاً  الساعة  من  الخميس  السبت حتى  من  العكر 
الساعة 8.30 مساء وحتى 11.30 مساًء، وذلك للتعرف عن قرب على أحدث 

طرازاتنا.

برير جاسم

»مراسي البحرين« الراعي البالتيني للغبقة الرمضانية لـ »جمعية األحالم«
] أعلنت شركة إيجل هيلز البحرين، الشركة 
البحرين  مراسي  لمشروع  المطورة  الرائدة 
عن  المائية،  الواجهة  على  البارز  الحضري 
الخيرية  للغبقة  البالتيني  الراعي  بدور  دعمها 
تعمل  التي  البحرينية،  األحالم  بجمعية  الخاصة 
على تحقيق أمنيات وأحالم األطفال البحرينيين 
الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ل شفاء منها. 
الرمضانية  الغبقة  تستضيف  أن  المتوقع  ومن 

الخيرية أكثر من 700 شخص. 
مبلغ  جمعت  قد  الماضي  العام  غبقة  وكانت 
66 ألف دينار بحريني، والتي تم توظيفها لنشر 
من  المزيد  وتقديم  األطفال  أوضاع  حول  الوعي 
ساعدت  اآلن  وحتى  الخيرية.  للقضية  الدعم 
طفل   100 من  أكثر  حياة  إثراء  على  الجمعية 
يعانون من ظروف صحية مختلفة مثل السرطان 
من  وغيرها  الكيسي  والتليف  الدماغي  والشلل 

األمراض المزمنة.
وتعليقاً على هذا اإلعالن قال العضو المنتدب 
»من  الشاعر:  ماهر  البحرين،  هيلز  إيجل  لشركة 
من  الجمعية  تتمكن  أن  نأمل  الدعم،  هذا  خالل 
العام،  هذا  رمضان  شهر  خالل  مهمتها  استكمال 
المحلي  المجتمع  من  طفاًل   30 أحالم  وتحقيق 
التي تبذلها  الجهود  30 يوماً. حيث تضفي  خالل 
األطفال  حياة  على  كبيراً  أثراً  األحالم  جمعية 
تمنحهم  كما  مزمنة،  أمراض  من  يعانون  الذين 
مراسي  في  ونحن  أحبائهم.  مع  ثمينة  ذكريات 
العمل  هذا  مثل  في  بالمساهمة  نعتز  البحرين 

النبيل«.
الذي  البحرين،  مراسي  شاطئ  ويستضيف 
تنزه  منطقة  ويحتوي  كيلومتر   2 مسافة  يمتد 
حيوية، بصورة دورية، أنشطة عائلية ومجانية 

من  العديد  الشاطئ  استضاف  كما  للجماهير. 
الباعة  سوق  منها:  والفعاليات  الحتفالت 
التصوير  ومعارض  فنية  ومعارض  المحليين 
البدنية  اللياقة  في  ودروس  الفوتوغرافي، 

والرياضات المائية.
في  الواقع  المشروع،  مبيعات  مركز  ويعرض 
المتعدد  للمشروع  تفاعلية  نماذج  المحرق،  ديار 

الستخدامات أمام المشترين المهتمين. 
الذي  البحرين  مراسي  مشروع  ويقام 
على  مربع  متر  ألف   875 مساحة  على  يمتد 

المحرق  ديار  مشروع  من  الشمالية  السواحل 
ضمن  فاخراً  أساسياً  مكوناً  ليشّكل  الرئيسي، 
البحرين.  في  الخاصة  الحضرية  المشاريع  أكبر 
مراسي  الراقي،  التسوق  مركز  وسيستقطب 
الوجهات  أهم  أحد  سيكون  الــذي  جاليريا، 
وتناول  العائلي  والترفيه  للتسوق  الرئيسية 
الطعام في مملكة البحرين والمبني على مساحة 
التجارية  العالمات  أفضل  مربع،  متر  ألف   180
تقديمة ألول مرة  منها سيتم  العالم والعديد  في 

في البحرين.

عبداهلل فخرو يتسلّم المساهمة من زين الزياني

 مجموعة عبد الجبار الكوهجي 
تنظم حملة للتبرع بالدم

الدم  التبرع بالدم مع بنك  ] نظمت مجموعة عبد الجبار الكوهجي حملة 
في مستشفى السلمانية. وقد تم تنظيم هذه الحملة في معرض »إل جي« في 
السهلة، حيث شارك أكثر من 100 موظف من مجموعة عبد الجبار الكوهجي 

في هذه الفعالية.

شارك أكثر من 100 موظف من مجموعة في حملة التبرع بالدم 

»سيتي سنتر البحرين« يطلق الحملة الخيرية 
»ساِهم في إسعاد المحتاجين«

سنتر  »ســيــتــي  ــق  ــل أط  [
الخيرية  الحملة  البحرين« 
إسعاد  في  »ساِهم  الرمضانية 
الحادية  دورتها  في  المحتاجين«، 
الحملة  موظفوه  واستهل  عشرة، 
داعين  سخية  تبرعات  بتقديم 
التبرع  إلى  المجتمع  أفراد  جميع 
شهر  في  أنفسهم  به  تجود  بما 
»سيتي  ويعتبر  والعطاء.  الخير 
ُوجهة  أكبر  البحرين«  سنتر 
والترفيه  والتسلية  للتسوق 
ويتميز  البحرين،  بمملكة 
أشهر  من  لها  نظير  ل  بتشكيلة 
وخيارات  العالمية  المتاجر 
الترفيهية  والمرافق  المطاعم 
مباشرة  يتصل  كما  الحصرية، 

فخمين. عالميين  بفندقين 
»سيتي سنتر  موظفو  تبّرع  فقد 
وموظفو  وإدارتـــه،  البحرين« 
والترفيه«  للتسلية  الفطيم  »ماجد 
جانب  إلى  كارفور،  وهايبرماركت 
الفندقين  في  الموظفين  طواقم 
المتصلين مباشرة بمركز التسوق 
سنتر  سيتي  ميريديان  »لو  وهما 
البحرين« و«ويستن سيتي سنتر 
كيس   200 من  بأكثر  البحرين«، 

والكتب  واأللعاب  بالمالبس  معبأ 
للتلف.  القابلة  غير  واألطعمة 
اإلسالمية«  »الجمعية  وستتولى 
التبرعات  توزيع  مهمة  البحرينية 
أرجاء  في  المتعففة  األسر  على 
روح  مع  تماشياً  البحرين  مملكة 

الفضيل. الشهر 
إسعاد  فــي  ــم  »ســاِه ــعــدُّ  وُت
خيرية  حملة  أكبر  المحتاجين« 
وشارك  الفطيم«،  »ماجد  تنّظمها 
 13 من  أكثر  الماضية  السنة  فيها 

 63 من  بأكثر  تبرعوا  ألف شخص 
ألف كتاب و46.500 لعبة و52 ألف 
كيلوغرام من المالبس، إلى جانب 
 84.868 بلغت  نقدية  تبرعات 
وحّث  المتسوقين.  من  دولراً 
الجميع  البحرين«  سنتر  »سيتي 
على التبرع ومتابعة أخبار الحملة 
باستخدام  التواصل  شبكات  عبر 
وذلك   ShareTogether# الوسم 
فيسبوك  عبر  وأيضاً  تويتر،  على 

وإنستغرام. إن  وليندك 

ستتولى »الجمعية اإلسالمية« البحرينية مهمة توزيع التبرعات على األسر المتعففة

سعيًا نحو تمكين المرأة ومنحها فرصًا أفضل...

نجاة شريف مديرًا للموارد البشرية في »جيبك«
الخليج لصناعة  أعلنت شركة   [
ترقية  عن  )جيبك(  البتروكيماويات 
مدير  منصب  إلــى  شريف  نجاة 
ليوسف  خلفاً  البشرية  الموارد 
وذلك  العمل  عن  تقاعد  الذي  فخرو 
اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران 2017، 
العتراف  من  انطالقاً  ذلك  ويأتي 
تلعبه  الذي  والمهم  الكبير  بالدور 
الشاملة  التنمية  عملية  في  المرأة 
واستجابة  الغالية،  مملكتنا  في 
الملكي  السمو  صاحبة  لتوجيهات 
آل  ابراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
قرينة  ورعاها،  اهلل  حفظها  خليفة 
عاهل البالد المفدى، رئيسة المجلس 

األعلى للمرأة.
لصناعة  الخليج  شركة  وأكدت 
ومساندتها  دعمها  البتروكيماويات 
سياسة  باتباع  وذلك  الــدور  لهذا 
منح  إلى  تهدف  بعناية،  مدروسة 
متساوية،  فرصاً  بالشركة  العامالت 
التدريب  فرص  منحهن  إلى  إضافًة 
آفاق  فتح  أجل  من  المهني  والتطور 
أن  بعد  وبخاصة  أمامهن  جديدة 
كفاءتها  البحرينية  الموظفة  أثبتت 
بالشركة،  العمل  في  ومهنيتها 

العاملين  لتولي  سياستها  وضمن 
البحرينيين الوظائف القيادية العليا 

في الشركة. 
ــس الــشــركــة،  ــي ــرب رئ ــ وأع
تهانيه  عن  جواهري،  عبدالرحمن 
شريف  نجاة  إلى  الطيبة  وتمنياته 
اإلدارة  ثقة  عن  التعيين، معرباً  بهذا 
اهلل  بإذن  ستؤهلها  التي  بإمكانياتها 
في إدارة الموارد البشرية بكل كفاءة 
مستمرة  الشركة  أن  مؤكداً  واقتدار، 
في تطوير منظومتها اإلدارية الشاملة 
التحسين والتطوير  إلى  التي تهدف 
المستمر لإلرتقاء بالعنصر البشري 

أعلى  إلى  الوصول  من  يتمكن  كي 
بالشركة،  القيادية  المناصب 
منهجية  على  الشركة  اعتماد  مؤكداً 
الكفاءات  أصحاب  إلحالل  مدروسة 
التي تتمتع بالخبرة واإللمام الكافي 
بمتطلبات العمل وذلك بعد تدريبهم 
تمكنهم  التي  بالمؤهالت  وتسليحهم 
من اإلدارة والقيادة الناجحة. وأشار 
إلى البرنامج الطموح الذي وضعته 
بهدف  والتطوير  للتدريب  الشركة 
الوطنية  للطاقات  المجال  إفساح 
القيادية  الوظائف  لعتالء  الشابة 

بالشركة.

جواهري: المرأة في جيبك قد أثبتت كفاءتها المهنية بكل جدارة واقتدار


