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»يوسف خليل المؤيد« تكافئ موظفيها
يوسف  شركات  مجموعة  مت  نظَّ  [
»موظفي  تكريم  حفل  وأوالده  المؤيد  خليل 
المجتهدين،  موظفيها  من  لعشرة  الشهر« 
ألدائهم  تقديراً  الجوائز  لهم  قدمت  حيث 

المتميز.
منى  للمجموعة  اإلداري  المدير  وعلقت 
المؤيد، قائلًة: »ُطبق برنامج موظف الشهر 
الذين  بأولئك  مّنا  واعترافاً  تقديراً  لدينا 
بذلك  والذين  ومثابرتهم،  تفانيهم  أظهروا 
رؤيتنا  من  كجزء  مبهرة،  نتائج  حققوا 
من  الجوائز  هذه  تمّكننا  موظفينا.  لتطوير 

وتحفيز  المجموعة  لموظفي  تقديرنا  إظهار 
خطاهم«. على  للسير  اآلخرين 

للمتدربين  أخرى  جوائز  منح  تم  كما 
والمرحلة  الثانوية  المرحلة  طالب  من 
العمل،  الباحثين عن  الجامعية، والخريجين 
لتفانيهم  تقديراً  المجموعة  في  والخبرات 

التدريب. فترة  طوال  والتزامهم 
بما   - المجموعة  موظفي  من  عدد  وتلقى 
وموظفو  للسيارات  المؤيد  موظفو  ذلك  في 
تقديرية  والبناء- شهادات  الصناعه  أنظمة 

المتميز. بعملهم  اعترافاً 

بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة

»البحرين سيتي سنتر« يعلن أسماء 42 فائزًا خالل االحتفالية الشهرية

»العلوم التطبيقية« تعلن انتقالها إلى مبناها الجديد في العكر الشرقي

»البحرين  يحتفل   [
وجهة  ســنــتــر«،  سيتي 
التسوق والترفيه األكبر في 
بالذكرى  البحرين،  مملكة 
على  الخامسة  السنوية 
المركز  وينظم  افتتاحه، 
احتفالية  المناسبة  بهذه 
مدار  على  تتواصل  مميزة 
الكثير  وتتضمن  كامل  شهر 
العائلية  األنشطة  مــن 
لغاية  القيمة  والجوائز 
األول.  تشرين  أكتوبر/   5
األول  األسبوع  انتهاء  ومع 
أعلن  االحتفاالت،  هذه  من 
أول  أسماء  عن  المركز 
 35 حصل  حيث  فائزاً   42
هدايا  قسائم  على  متسوقاً 
بحرينياً،  ديناراً   50 بقيمة 
سبعة  حصل  حين  فــي 
على  محظوظين  متسوقين 
الذكية.  »5 »أيفون  هواتف 

والتزل هناك 149 فرصة 
المتسوقين  ــام  أم ــح  رب
ديناراً   33 ينفقون  الذين 
بحرينياً لدى أي من متاجر 
سنتر«  سيتي  »البحرين 

متجراً.  350 عددها  البالغ 
وشكر  تقدير  وكبادرة   

دعمهم  على  للمتسوقين 
المركز  سيتيح  المتواصل، 
فورية  جوائز  ربح  فرصة 
التفاعلية  المسابقة  خالل 
تقام  التي  الحظ«  »عجلة 

المركزية.  الغاليريا  في 
عن  ـــالن  اإلع وسيتم 

يوم  كل  الفائزين  أسماء 
اإلعالن  سيتم  إذ  خميس، 
من  التالية  القائمة  على 
الخميس  يــوم  الفائزين 
أيلول  )19 سبتمبر/  المقبل 

.)2013
الجوائز  ــى  إل إضــافــة 

ستتاح  القيمة،  األسبوعية 
متسوقين  لخمسة  الفرصة 
بسيارة  للفوز  محظوظين 
سحوبات  في   »500 »فيات 
التي  الكبرى  الجائزة 
هذه  نهاية  عند  ستقام 

االحتفالية.

إداريو مجمع البحرين سيتي سنتر يتوسطون الفائزين في احتفالية مميزة 

منى المؤيد تتوسط الموظفين المكرمين

] انتقلت جامعة العلوم التطبيقية إلى مبناها 
وفق  أنشئ  الذي  الشرقي  العكر  في  الجديد 
األوروبية  الجامعات  تضاهي  عالمية  متطلبات 
رغبًة  الخضراء  العمارة  ومعايير  واألميركية، 
الخليج  توبلي،  خليج  وتنمية  تطوير  في  منها 

الذي تطل عليه الجامعة مباشرًة.
من جهة أخرى، هنأ كل من نائب رئيس مجلس 
ورئيس  ناس،  عبداهلل  سمير  الجامعة،  إدارة 
الجامعة، وهيب الخاجة، وأعضاء مجلسي اإلدارة 
اإلنـجاز  بهذا  كافة  الجامعة  ومنتسبي  واألمناء 

الكبير. 
»وفقنا  الخاجة:  وهيب  الجامعة  رئيس  وقال 
وقت  في  الجديد  المبنى  إتمام  في  اهلل  بحمد 
قياسي والذي أنشئ وفقاً للمواصفات العالمية«، 
من  جاء  الجامعة  مباني  تصميم  أن  مبيناً 

وفق  المناسب  التعليمي  المناخ  توفير  أجل 
تعتمد  التي  والمحلية  الدولية  المعايير  أعلى 
الفصول  في  اإللكترونية  الوسائل  أحدث  على 

الجامعة. الدراسية ومحيط 
على  تسير  الجامعة  »أن  الخاجة  وأوضــح 
بحسب  التعليمية  العملية  في  الصحيح  الدرب 
كل  متخذة  العالي،  التعليم  مجلس  توجيهات 
لتطوير  المطلوبة  والمستلزمات  ــراءات  اإلج
واألكاديمي،  العلمي  بالمستوى  والنهوض  نفسها 
استوفت  الجامعة  أن  إلى  ذاته  الوقت  في  مشيراً 
بخطى  تمضي  وهي  التعليم  جودة  متطلبات 
حثيثة في تخريج طلبة أكفاء ومتميزين منتمين 

إلى أوطانهم وقادرين على خدمتها. 
آيات  أسمى  الجامعة  ترفع  المناسبة،  وبهذه 
الرشيدة  القيادة  إلى  الجزيل  والشكر  التهنئة 

للبالد جاللة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
على دعمهم الالمحدود لمؤسسات التعليم العالي 
بأهمية  القيادة  من  إيماناً  البحرين  مملكة  في 
راية  ورفع  المجتمع  تقدم  في  والمعرفة  العلم 
والحضارات  األمم  بين  خفاقة  عالية  البحرين 

المتقدمة.
رئيس  نائب  إلى  بالشكر  الجامعة  تتقدم  كما   
الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
التعليم  مجلس  رئيس  والتعليم  التربية  ووزير 
التعليم  ومجلس  النعيمي،  علي  ماجد  العالي 
العالي  التعليم  لمجلس  العامة  واألمانة  العالي 
التعليم  قطاع  وتطوير  خدمة  في  دورهم  مثمنين 

العالي في مملكة البحرين.

وهيب الخاجةسمير ناس 

»جي إم سي« تزيح الستار عن سيارة »سييرا 2014« الجديدة كليًا في دبي
يوم  سي«  إم  »جي  عالمة  أطلقت   [
األحد )15 سبتمبر/ أيلول 2013( سيارة 
البيك - أب كبيرة الحجم الجديدة كلياً 
واألكثر  األقوى  السيارة   ،2014 للعام 
العالمة  تاريخ  في  تكنولوجياً  تطوراً 
وذلك  عاماً،   111 مدى  على  يمتد  الذي 
في حفل إطالق حصري جرت فعالياته 

في »سكي دبي« مول اإلمارات.
قوياً  حضوراً  اإلطالق  حفل  وشهد 
الضوء  مسّلطاً  اإلعــالم،  وسائل  من 
لطراز  الجريء  الجديد  التصميم  على 
من  واحداً  يضم  الذي   -  2014 العام 
طراز  من  كلياً  جديدة  محركات  ثالثة 
مطّورة  داخلية  ومقصورة   ،EcoTec3
للتواصل   IntelliLink نظام  مع  بالكامل 
المزايا  من  وغيرها  متوافر،  كخيار 
البيك  سيارات  أفضل  لتقديم  المصممة 

- أب للزبائن.
الرئيس  قال  المناسبة،  هذه  وفي 
والمدير اإلداري لشركة جنرال موتورز 
ستادويك:  جــون  ــط،  األوس الشرق 
إم  جي  سيارة  نقّدم  أن  جداً  »يسعدنا 
الخفيفة  للمهمات   2014 سييرا  سي 
الُمعاد  الرائد  الطراز  إن  كلياً.  الجديدة 
تصميمه - الذي تمت هندسته وبناؤه 
يعزز   - التقدير  شديد  موقعه  ليعزز 
قطاع  في  الرائدة  سي  إم  جي  سمعة 
التصميم  مجال  في  السيارات  صناعة 
سييرا  سي  إم  جي  وتقدم  والجودة. 
فئتها  ضمن  األفضل  هي  قياسية  مزايا 
مجال  في  ومهمة  فريدة  معايير  لتضع 
فئة  ضمن  والتطوير  واألمان  السالمة 

سيارات البيك - أب«.
التصميم  مزايا  إلى  وباإلضافة 

تقدم  كلياً،  الجديدة  والتكنولوجيا 
على  قائمة  ــول  أط  2014 سييرا 
لسيارات  القياسية  المزايا  من  اإلطالق 
إم  جي  من  الحجم  كبيرة  أب   - البيك 
العديد  على  العثور  يمكن  حيث  سي. 
من  كل  في  النخبوية  الخصائص  من 
سيارات سييرا الجديدة كلياً، سواء من 
في  التثبيت  نظام  إلى  االتصال،  حلول 
الكاشفة  األمامية  والمصابيح  الخلف 
القياسية األولى من نوعها ضمن الفئة.

 »2014 سييرا  سي  إم  »جي  وتصل 
إلى  كلياً  الجديدة  الخفيفة  للمهمات 
الشرق  منطقة  في  العرض  صــاالت 
األوسط في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين 
بطرازات  تتوافر  وهي  المقبل،  األول 
والمزدوجة  العادية  المقصورة 

ومقصورة الركاب وطراز دينالي. 

في  المميزة  دينالي  سييرا  وتعود 
سي  إم  جي  قدرات  لتقدم   2014 العام 

ضمن تصميم فريد ومزايا حصرية.
في  أب   - البيك  سيارة  وتبرز 
مصنوع  فريد  تهوية  بشبك  الخارج 
قياس  الكروم  من  وعجالت  الكروم  من 
الفريدة  اللمسات  إلى  إضافة  إنش،   20
العادم  ومنفذ  الداخلي،  التصميم  في 
للصدأ  المقاوم  الفوالذ  من  المصنوع 
وصادمات أمامية وخلفية بلون الهيكل 
الخاصة  التفاصيل  وتتضمن  نفسه. 
الداخلية  المقصورة  في  بدينالي 
الساطعة  األبواب  عتبات  على  الكتابة 
األمامية،  المقاعد  على  والمنقوشة 
من  الفريدة  اللمسات  إلــى  إضافة 

األلمنيوم.
ذات  الداخلية  التفاصيل  وتضم 

دينالي  سييرا  في  العالية  التقنيات 
إنش   8 قياس  حصرية  عرض  شاشة 
عرض  يمكنها  للتخصيص،  قابلة 
إلى  الصوت  من  الخصائص  جميع 
العّدادات.  لوحة  في  المالحة  معلومات 
لراديو  القياسي   Intellilink نظام  ويقع 
بشاشة  باللمس  يعمل  والذي  المالحة 
العليا  المنطقة  في  إنش،   8 قياس  من 
يعمل  وهو  الوسطي،  الكونسول  من 
عبر  المتّصلة  للهواتف  رئيسي  كمركز 
يتم  التي  المتنقلة  واألجهزة   Bluetooth
وصلها عبر خمسة منافذ USB قياسية.

القياسية  المزايا  بعض  وتتضمن 
المصابيح  دينالي  سييرا  في  األخرى 
 LED ــاءة  إض مع  الكاشفة  األمامية 
صوت  نظام  النهار،  في  تعمل  متميزة 
حاضنة  أمامية  مقاعد   ،Bose طراز  من 

قيادة  عجلة  والتبريد،  للتدفئة  قابلة 
أمامية  إنــذار  أنظمة  للتدفئة،  قابلة 
وخلفية. وتم تطوير مجموعة محركات 
مستويات  لتقدم   2014 للعام  سييرا 
ــدوران  ال وعــزم  القوة  من  مضاعفة 
وتتضمن  الوقود.  استهالك  وتوفير 
سعة   V6 محركات  الجديدة  المجموعة 
و لترات   5.3 سعة   V8و لترات   4.3

أفراد  من  جميعها  لترات،   6.2 V8 سعة 
كل  ويحتوي   .EcoTec3 محرك  عائلة 
واحد من هذه المحركات على نظام حقن 
مباشر قياسي وتوقيت متفاوت مستمر 
لصمامات العادم والنظام النشط إلدارة 
لهذه  يمكن  أنه  يعني  ما  وهو  الوقود، 
المحركات االنتقال بشكل سلس للعمل 
بأربع أسطوانات خالل ظروف القيادة 

الخفيفة لتعزيز فعالية الوقود.

 ثالث طالبات جامعيات ينهين
برنامج التدريب الصيفي بـ »نسيج«

التدريب  برنامج  البحرين  وجامعة  البحرين«  »بوليتيكنك  جامعة  من  طالبات   3 أنهت   [
مع  األنصاري  وفرح  األنصاري  وعائشة  عبداهلل  زينب  اليمين:  من  نسيج.  بشركة  الصيفي 

رئيس الموارد البشرية والشئون اإلدارية بشركة نسيج عامر جناحي.


