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“قصر العرين” يقيم خيمة “قصر السلطان” الرمضانية

“الهيرات” تتوج بيرلين ميهتا مليونيرة ثامنة

يقي���م منتجع و�ش���با ق����ر العرين احد اأ�ش���خم 
اخلي���ام عل���ى م�ش���توى مملك���ة البحري���ن اخليم���ة 
الرم�ش���انية “ق�ر ال�ش���لطان” التي تعد ال�شتقبال 
�ش���يوف ال�ش���هر الف�ش���يل، �ش���واء عل���ى االإفط���ار 
الرم�ش���اين اأو لقاءات الغبقة يف اأجواء �شاحرة متتزج 
بني الت�ش���ميم املعا�ر والتقاليد ال�رقية، و�ش���ط 
اأجواء مفعمة باملتعة لت�ش���من باقات م�شتوحاة من 
التقاليد العربية وال�رق االأو�ش���ط م�شممة خ�شي�شاً 
لتنا�ش���ب العائل���ة واالأ�ش���دقاء يف ه���ذه املنا�ش���بة 
اخلا�شة. وقال مدير الت�شويق حممد علي “اإن �شهر 
رم�ش���ان منا�ش���بة �ش���عيدة ننتظرها بلهف كل عام 
ونعم���ل يف املنتجع على اأن نقدم كل عام املزيد من 
اخلدم���ات لل�ش���يوف وابتكار اجلديد فنحن ن�ش���عى 

لراحة ورفاهية �ش���يوف منتجع و�ش���با ق�ر العرين 
ففي ه���ذا الع���ام مل نن�ش���ى كذلك �ش���يوف مملكة 
البحرين م���ن دول اجلوار باالإ�ش���افة اإلى املقيمني 
حيث �شخرنا جهودنا البتكار باقات وعرو�س �شخمة 
يف اأ�ش���عار االإقامة يف املنتجع خالل �ش���هر رم�ش���ان 
تت�ش���من االإقامة مع الفطور الرم�ش���اين وال�ش���حور، 
اإ�شافة اإلى باقات باأ�شعار تناف�شية على مركز ِع�س 
حياتك اأحل�ري )�ش���با للعرين( الذي يقدم خدمات 
فري���دة يف جم���ال الرعاي���ة ال�ش���حية كالديتوك����س 
وبرنامج جتدي���د الطاقة والوزن املث���ل والعالجات 
وامل�ش���اج عن طري���ق ا�ش���تخدام اأح���دث التقنيات 
وامل���واد واخللطات اخلا�ش���ة امل�ش���توحاة من وحي 
الطبيع���ة الغربية وال�رقي���ة واجلامعة بينهما لتوفر 

لزبائنها اأف�ش���ل النتائج العالجية وال�شعور بالراحة 
بع���د اإمت���ام اجلل�ش���ات حتت اأج���واء مليئ���ة بالدفء 
واال�ش���رتخاء. حي���ث تت�ش���من العديد م���ن االأطباق 

العربية والعاملية ال�شهية.
واأ�ش���اف علب اأما مبنا�ش���بة عيد الفطر اأي�شاً، 
فيدع���و “منتج���ع و�ش���با ق����ر العري���ن” �ش���يوفه 
و�ش���يوف البحرين من اململكة العربية ال�ش���عودية 
ودول اجل���وار االأخ���رى لال�ش���تمتاع ب�ش���حبة العائلة 
واالأ�شدقاء بوجبة غداء فاخرة يف مهرجان وليمة عيد 
الفط���ر الذي يقام يف خيمة ق�ر ال�ش���لطان، وميكن 
لل�ش���يوف اال�شتمتاع بالباقات املجانية التي تخول 
لهم دخول حممية العرين الربية وا�شتك�ش���اف “جنة 

دملون املفقودة”، اأكرب حديقة مائية يف البحرين.

املنامة- بنك البحرين والكويت: يوا�شل ح�شاب 
الهرات للتوف���ر املتميز من بنك البحرين والكويت 
توفر فر�س ا�شتثنائية للزبائن ال�شتثمار مدخراتهم، 
والفوز يف نف�س الوقت بجوائز نقدية قّيمة. فقد اأقام 
البن���ك ام����س حف���ل توزيع جائ���زة امللي���ون دوالر من 

الهرات. 
فق���د ف���ازت برل���ني ميهت���ا بجائ���زة املليونر 
الفوري وقد مت ا�ش���طحابها هي وعائلتها يف �ش���يارة 
رول���ز روي����س الفاخرة اإل���ى موقع االحتف���ال يف جممع 
ال�شيف، حيث مت افتتاح اأحدث فرع لدى بنك البحرين 
والكويت نهاية �ش���هر نوفمرب املا�ش���ي. وا�شتقبلها 
ريا�س �ش���اتر وهو الرئي�س التنفي���ذي لبنك البحرين 
والكويت بح�شور اأع�شاء من االإدارة التنفيذية بالبنك. 
وبه���ذه املنا�ش���بة، ����رح ريا����س �ش���اتر: “اإنني 
�شعيد بتقدمي جائزة املليون دوالر الثامنة من ح�شاب 

اله���رات لبرل���ني ميهت���ا! واأود اأن اأتوج���ه بالتهنئة 
للفائزة بهذا الفوز الذي �ش���وف يغ���ر جمرى حياتها 

وميكنها من حتقيق اأحالمها”.
 واأ�ش���اف “باأن البنك يعمل جاهداً لتطوير جائزة 
الهرات وهي بال �شك اإحدى اأهم املنتجات املوجودة 

يف اململكة”.
مت اإجراء ال�ش���حب على اجلائزة يف 2 مايو اجلاري، 
حت���ت اإ����راف �ش���فيع البلو�ش���ي م���ن وح���دة حماي���ة 
امل�ش���تهلك ب���وزارة ال�ش���ناعة والتج���ارة وال�ش���ياحة، 

واأع�شاء من االإدارة التنفيذية يف البنك. 
برل���ني ه���ي م�ش���يفة �ش���ابقة يف �رك���ة طران 
اخللي���ج، وهي حالي���ا متفرغة للعناي���ة بطفلتها، وقد 
تلق���ت مكامل���ة من قب���ل الرئي����س التنفي���ذي للبنك 

�شخ�شياً، الذي هناأها وزف اإليها اخلرب ال�شار. 
م���ن جهتها ع���ربت الفائزة عن فرحته���ا بالفوز، 

وق���د �رحت باأنها قد قامت باإي���داع مبلغ يف الهرات 
كو�شيلة ادخار ا�شا�شية يف ال�شنوات املا�شية.

وتعليق���اً على فوزه���ا باجلائزة، قال���ت برلني: 
“هذا الفوز �ش���يحقق تغ���را جذري���ا يف حياتي وحياة 
اأ�رت���ي. مل اأتوقع الفوز ب�راح���ة حيث اإنني مل اأفز قط 
باأي جائزة. وبهذه املنا�شبة اأود اأن اأ�شكر بنك البحرين 
والكوي���ت عل���ى ه���ذه الفر�ش���ة التي �ش���تمكنني من 

حتقيق اأحالم مل اأكن اأت�شورها ممكنة قط”.
 جدي���ر بالذكر ب���اأن اجلمي���ع لديه فر�ش���ة الفوز 
بجائزة امللي���ون املقبلة من الهرات ل�ش���هر اأكتوبر، 
وذل���ك اذا مت االي���داع يف احل�ش���اب قب���ل تاري���خ 26 
اأكتوب���ر املقبل. باالإ�ش���افة، ف���اإن الهرات �ش���تقدم 
جوائز �ش���هرية بقيمة 100،000 دوالر من �شهر مايو 
وحتى �ش���هر �ش���بتمرب املقبل، قبيل ال�ش���حب الهائل 

على املليون. 

“الملكية للبنات” تفتح باب القبول الكترونيا
ك�شفت اجلامعة امللكية للبنات فتح باب القبول 
وتق���دمي طلبات االلتحاق باجلامع���ة للعام االأكادميي 
الطل���ب  تعبئ���ة  ع���ن طري���ق  وذل���ك   2018/2019

االإلكرتوين يف موقع اجلامعة. 
و����رح مدي���ر القبول والت�ش���جيل ل���دى اجلامعة 
امللكي���ة للبن���ات �ش���امي حمم���د “اأن توف���ر اإمكانية 
تق���دمي طلب���ات االلتحاق باجلامع���ة اإلكرتوني���اً ياأتي 
من ب���اب حر�س اجلامعة على تنويع وتطوير اخلدمات 
االلكرتوني���ة وذلك ياأتي يف اإطار ا�ش���تقطاب اجلامعة 
ودولي���اً  واإقليمي���اً  الطالب���ات حملي���اً  م���ن  للعدي���د 
خ�شو�ش���ا وانها اجلامعة اخلا�ش���ة االأولى يف البحرين 
التي تن���ال االعتماد املوؤ�ش�ش���ي من جمل����س التعليم 
العايل وبعد ان ا�ش���بحت اجلامعة امللكية للبنات من 
اجلامعات املعتمدة واملو�شى بها يف اململكة العربية 
ال�ش���عودية ودولة الكويت و�ش���لطنة عمان”. واأو�شح 
اأن خا�ش���ية القبول االإلكرتوين توف���ر الوقت واجلهد 
على الطالب���ات املتقدمات للجامعة م���ن خالل تعبئة 
البيان���ات ال�شخ�ش���ية وترتي���ب رغباته���ا يف الربامج 
االأكادميي���ة املطروح���ة وذل���ك ع���رب موق���ع اجلامع���ة 
http://www.ruw.edu.bh/a -  الالإلك���رتوين

ply_now
واأف���اد حممد باأن���ه على املتقدمات ارفاق ن�ش���خ 
من متطلبات القبول الرئي�ش���ة �شمن خانة املرفقات 
واإر�ش���ال الطلب اإلكرتونياً ك���ي يتم مراجعته من قبل 
ق�شم القبول والت�شجيل والتحقق من ا�شتيفاء الطلب 
ل�رشوط القبول وذلك ح�س���ب لوائ���ح القبول املعتمدة 

لدى اجلامعة امللكية للبنات.
واأ�ش���ار ال���ى اأن اجلامعة امللكية للبن���ات اأكملت 
12 �شنة من رحلة االإجنازات والنجاحات والتميز حيث 
خ�ش���عت اجلامعة خالل تل���ك الفرتة ال���ى العديد من 

مراجعات اجلودة املوؤ�ش�شية، باالإ�شافة اإلى مراجعات 
الربام���ج االكادميية، والعديد من عملي���ات االعتماد. 
ففي العام االكادميي 2016/2017م،كانت اجلامعة 
امللكية للبنات اأول جامعة خا�شة حت�شل على االعتماد 
م���ن قبل جمل����س التعلي���م العايل يف مملك���ة البحرين 
ووفقا لتقري���ر جمل�س التعليم الع���ايل لعام -2015 
للتح�ش���ني والتطوير، فقد ح�شلت اجلامعة على درجة 
“جيد” ح�شب ت�ش���نيف جمل�س التعليم العايل، وهي 

اأعلى درجة ممكنة متنح للجامعات اخلا�شة. 

موظفو “يوسف خليل المؤيد” 
يتبرعون بالدم

عقدت جمموعة �ركات يو�شف خليل املوؤيد واأوالده حملة للتربع بالدم موؤخراً يف مركز 
ال�ش���لمانية الطبي حي���ث ح�ر اأكرث م���ن 100 موظف من خمتلف جمموعة �ركات يو�ش���ف 
خليل املوؤيد واأوالده و ال�ركات التابعة اإليها، ومن �ش���منها اأ�رف ومنت�شبيها يف م�شاركة 
ه���ذا احلدث. علما اأن جمموعة �ركات يو�ش���ف خليل املوؤي���د واأوالده نظمت حمالت التربع 
بالدم على مدار الع�ر �شنوات املا�شية حيث تربع مئات من موظفيها يف م�شاعدة املجتمع 

البحريني. 

“كريدي مكس” تطلق أول بطاقة ماستركارد وورلد للشركات في البحرين
اأعلنت �رك���ة كريدي مك�س عن 
تعاونه���ا م���ع ما�ش���رتكارد، ال�ركة 
العاملية الرائدة يف جمال تكنولوجيا 
حل���ول الدفع، ع���ن اإط���الق “بطاقة 
لل�ركات”الأول  وورلد  ما�ش���رتكارد 
مرة باململك���ة، والتي تاأت���ي لُتلبي 
التجاري���ة  االحتياج���ات  خمتل���ف 
لعمالء كريدي ماك����س من ال�ركات 
ال�ش���غرة واملتو�ش���طة اإل���ى جانب 

ال�ركات الكبرة.
وبهذه املنا�ش���بة، قال الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رك���ة كري���دي مك����س 
“�ش���تتيح  م���رزا:  عل���ي  يو�ش���ف 
ال����ركات املمي���زة لعمالئنا  بطاقة 
اإجراء دفع���ات �ريعة واآمنة ومتابعة 
نفقاتهم، االأمر الذي ي�ش���اعدهم يف 
عملية اتخاذ القرار، مع اال�ش���تفادة 
من املعلومات الذكية امل�شتخل�شة 
م���ن البيان���ات التي يت���م جتمعيها 
تلقائياً عند اإجراء اأي معاملة. ويوفر 
ه���ذا احل���ل لعمالئن���ا م���ن ال�ركات 
طريق���ة  واملتو�ش���طة،  ال�ش���غرة 
ممت���ازة الإدارة النفقات من �ش���اأنها 
اأن ت�شاهم يف منو اأعمالها التجارية”. 

م���ع  تعاونن���ا  “ع���رب  واأ�ش���اف 
ال����ركات  �ش���نمنح  ما�ش���رتكارد، 
واملوؤ�ش�شات ال�شغرة واملتو�شطة، 
الرئي�ش���ي  والت���ي متث���ل املح���رك 
لتعزيز القطاع االقت�ش���ادي كونها 
م���ن  العظم���ى  الغالبي���ة  ت�ش���كل 
البحرين،  القط���اع اخلا�س مبملك���ة 
فر�ش���ة النم���و يف ع���امل يعتمد على 
م���ن  لال�ش���تفادة  التكنولوجي���ا 
االبت���كارات يف قط���اع املدفوعات. 
كما ُي�ش���عدنا اأن ن�ش���اهم يف اجلهود 

التي تبذلها احلكومة لزيادة �شهولة 
ممار�ش���ة االأعمال التجارية والتحول 

الرقمي يف اململكة”.
من جانبه، قال مدير ما�شرتكارد 
ال�ش���عودية  العربي���ة  اململك���ة  يف 
خلي���ل:  جه���اد  البحري���ن  ومملك���ة 
“لطاملا ت�شدرت ما�شرتكارد طليعة 
رواد التكنولوجي���ا يف اإيجاد احللول 
التي تلب���ي خمتلف املتطلبات لدى 
ال����ركات وت�ش���هم يف ت�ري���ع من���و 
اأعماله���ا على امل���دى الطويل. ومع 
اإط���الق حلولنا التجاري���ة املتطورة، 
�ش���تتمكن جميع ال�ركات يف مملكة 
العملي���ات  اإمت���ام  م���ن  البحري���ن 
التجارية املتعلقة باالإنفاق بنف�شها 
لت�ش���هيل اإدارة النفقات وت�شجيلها 
وذلك لع���دم حاجتها اإل���ى االعتماد 
على املوردي���ن والبائع���ني الإعداد 
تقارير النفقات،االأمر الذي ي�ش���هم 
اإلى ح���ٍد كب���ر يف انخفا����س معدل 
االأخطاء العر�شية واالحتيال ويوؤدي 

اإلى زيادة كفاءة االأعمال لديها”.

• يو�شف مرزا	

“البحرين اإلسالمي” يتيح جميع منتجاته إلكترونيًا

املنامة - البحرين االإ�شالمي: طرح 
بنك البحرين االإ�ش����المي “BisB” قناة 
جديدة للح�ش����ول عل����ى منتجات البنك 
امل�رفية الكرتونياً وذلك عرب تطبيق 
واملوق����ع  االلك����رتوين”  “االإ�ش����المي 
القن����اة  وتتي����ح  للبن����ك.  االلك����رتوين 
للزبائ����ن املرتقب����ني فت����ح ح�ش����ابات 
جديدة وتقدمي طلبات احل�ش����ول على 
اأي من املنتجات التمويلية والبطاقات 
االئتماني����ة ع����ن طريق ث����الث خطوات 
خدم����ات  خ����الل  م����ن  ومي�����رة  �ش����هلة 

تطبي����ق  ع����رب  االلك����رتوين  االإ�ش����المي 
الهواتف الذكي����ة واملوقع االلكرتوين. 
و قالت مدير ع����ام اخلدمات امل�رفية 
لالأف����راد، دالل الغي�س “اإن����ه من خالل 
اّتب����اع 3 خط����وات ب�ش����يطة الكرتونياً، 
�ش����يتمكن الزبائ����ن من فت����ح اأو طلب 
اأي منت����ج م�����ريف بكل �ش����هولة، حيث 
�ش����يتوجب عليه����م اإدخ����ال بياناته����م 
ال�شخ�ش����ية، بعد ذل����ك �ش����يتم التاأكد 
من رقم التوا�ش����ل عرب كلمة ال�ر ملرة 
واح����دة، ث����م �ش����يتطلب منه����م اإرفاق 

ن�ش����خة من الهوية، ثم �شيتم التوا�شل 
مع مق����دم الطلب خ����الل يومني بهدف 
ا�شتالم امل�ش����تندات املطلوبة والتاأكد 
م����ن املعلوم����ات الت����ي مت تقدميها”.
واأ�ش����افت “تعترب هذه القناة املتاحة 
ع����رب تطبي����ق “االإ�ش����المي االلكرتوين” 
واملوق����ع االلكرتوين للبنك نقلة نوعية 
يف اإج����راء اخلدم����ات امل�رفي����ة واإجنازاً 
جديداً ي�ش����اف اإلى �شجل اإجنازات بنك 
البحري����ن االإ�ش����المي يف ا�ش����رتاتيجيته 

للتحول الرقمي”.

• دالل الغي�س 	


