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إلطالق منصة التعلم اإللكتروني 

“BIBF” يحصل على دعم “الخليجي التجاري” 

سيدة تربح سيارة فاخرة و25 ألف دوالر في سحب “ثمار”

     ق�شم االعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(    )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
للتواصل مع المحررة : 17111509 

من���ح امل�رصف اخلليج���ي التجاري دعما ماليا ملعه���د البحرين للدرا�س���ات امل�رصفية واملالية 
“BIBF” لإطالق من�سة التعلم الإلكرتوين للتمويل الإ�سالمي التي تدور حول املعايري ال�سادرة 

.”AAOIFI“ عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

و�شتك����ون ه����ذه املن�ش����ة مرجعاً مهم����اً �شهل 
الو�ش����ول اإليه يف متناول اجلمي����ع ل�شناعة التمويل 

االإ�شالمي. 
ووقع املعهد اتفاقية عاملية ح�رصية ملدة اأربع 
�شن����وات مع )اأيويف( الذي يع����د اأهم امل�شاركني يف 
من�ش����ة التعليم االإلكرتوين، حي����ث تن�س االتفاقية 
على توفري جميع معايري هيئة املحا�شبة واملراجعة 
البال����غ عدده����ا 95 من اأح����كام ال�رصيع����ة االإ�شالمية، 
املحا�شبة والتدقيق واالأخالقيات ومعايري احلوكمة 
ع����ر حمتوى تعليم����ي وتدريبي اإلك����رتوين احرتايف 
باللغت����ني العربية واالإجنليزي����ة من خالل حما�رصات 

بال�ش����وت وال�ش����ورة الت����ي �شتوف����ر العدي����د م����ن 
الدرا�ش����ات التطبيقي����ة والتقييمي����ة وفتاوى على 
اأ�شا�����س كل معي����ار، و�شتخ����دم ه����ذه املن�شة كافة 
املهتمني بالتمويل االإ�شالم����ي على م�شتوى العامل 
م����ن خ����الل الت�شجي����ل مع املعه����د لدرا�ش����ة معايري 

)اأيويف( عن كثب. 
ونائب مدير املعهد عن تقديره لدعم امل�رصف 
اخلليج����ي التج����اري اأحم����د عبدالغن����ي ال�شيخ لهذه 
املن�شة التعليمي����ة والتي ت�شاهم يف تنمية املوارد 

الب�رصية يف �شناعة التمويل االإ�شالمي.
وقال اإن “املعهد ه����و موؤ�ش�شة رائدة يف جمال 

تق����دمي التعلي����م والتدري����ب املهن����ي والتاأهي����ل 
للقط����اع امل�����رصيف االإ�شالمي ولي�س عل����ى امل�شتوى 
االإقليم����ي فح�شب، بل اأي�شا على ال�شعيد العاملي، 
واإن البحرين تتمتع مبركز رائد ورا�شخ يف ذلك نظراً 

لالأطر واللوائح التنظيمي����ة املتطورة التي ُر�ِشَخت 
يف هذا اجلانب”. 

من جانب����ه، اأعرب الرئي�����س التنفيذي للم�رصف 
اخلليج����ي التجاري خلي����ل املري “يف االآون����ة االأخرية 

�شهدنا زي����ادة يف امل�شارف االإ�شالمي����ة لت�شل اإلى 
400 م�رصف عر 60 دولة يف العامل”. 

ولوح����ظ اأي�ش����اً من����و ين����وي يقدر بح����وايل 15 
اإل����ى 20 % خ����الل العق����د احل����ايل، حي����ث و�شل����ت 
اأ�ش����ول البن����وك االإ�شالمي����ة اإلى 2 تريلي����ون دوالر 
يف العام����ني املا�شي����ني، ه����ذا التط����ور الكب����ري يف 
ال�شناع����ة امل�رصفية االإ�شالمية، ب����دون اأي �شك اأمر 
�����رصوري لتعزيز ه����ذه ال�شناع����ة من اأج����ل احلفاظ 
على اال�شتقرار املايل يف جمي����ع االقت�شادات التي 
تعتمد على املعايري العالي����ة واأف�شل املمار�شات، 
والتي بدوره����ا توفر من����راً للموؤ�ش�شات امل�رصفية 
االإ�شالمي����ة، وبالت����ايل نح����ن يف امل�����رصف اخلليج����ي 
التجاري نويل اأولوية لتطوير هذه ال�شناعة املهمة 

جدا.

اأعلن بنك الإثمار ح�سول ال�سيخة فاطمة عبداهلل اإبراهيم اآل خليفة على اجلائزة ربع ال�سنوية الثانية يف �سحب ثمار وهي 
عبارة عن �سيارة بي اأم دبليو 528i ومعها 25 األف دولر.

واأعل���ن البنك اأي�شاً عن اأ�شماء 936 
رابحاً بجوائز العيد اإلى جانب 181 رابحاً 
بجوائز �شهر يوني���و اليومية وال�شهرية 
والتي اأجريت باإ�رصاف ممثلني من وزارة 
ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ومراقبني 
خارجيني من �رصك���ة كي بوينت وكذلك 
املدققني الداخلي���ني للبنك، حيث مت 
توزي���ع ما جمموعه اأكرث م���ن األف جائزة 
عل���ى اأ�شح���اب ح�ش���اب ثمار م���ع نهاية 

الربع الثاين لعام 2016.
وقام مدير عام املجموعة امل�رصفية 
للبن���ك عبداحلكي���م املط���وع بت�شلي���م 
اجلائزت���ني لل�شيخ���ة فاطم���ة يف املقر 

الرئي�س لبنك االإثمار مبنطقة ال�شيف.
واأعرب���ت ال�شيخ���ة فاطم���ة، والتي 
كان���ت تعم���ل اأ�شت���اذة جامعي���ة بكلية 
الرتبية يف جامعة البحرين، عن �شعادتها 
باجلائ���زة قائل���ة: “لق���د فرح���ت كثرياً 

بح�ش���ويل على اجلائ���زة رب���ع ال�شنوية 
الثانية، وه���ي املرة االأول���ى التي اأربح 

فيها جائزة كرى من بنك االإثمار”.
كم���ا اأ�شادت ال�شيخ���ة فاطمة ببنك 
االإثم���ار وح�ش���اب ثمار قائل���ة: “لطاملا 
تعاملت مع البن���ك منذ اأن مت تاأ�شي�شه، 
وقم���ت بت�شجيع والدت���ي وكذلك اأفراد 
العائل���ة واالأ�شدق���اء عل���ى االدخ���ار يف 
ح�شاب ثم���ار ملا يقدمه دائماً من جوائز 

مميزة”.
من جانب���ه، ق���دم املط���وع تهانيه 
الرابح���ني  وجمي���ع  فاطم���ة  لل�شيخ���ة 
يف �شحوب���ات ثم���ار متمني���اً له���م دوام 
التوفي���ق حيث ق���ال: “اإنه م���ن دواعي 
اأ�شم���اء  اأن نعل���ن ع���ن  �رصورن���ا دائم���اً 
الرابح���ني يف �شحوب���ات ثم���ار وتقدمي 
اجلوائ���ز له���م، ومت ت�شمي���م ثم���ار يف 
عامه ال�شاد����س لتقدمي �شيارات فاخرة 
وجوائ���ز نقدية متع���ددة وبذلك نتمكن 
م���ن اإدخال البهج���ة وال����رصور على عدد 

اأكر من اأ�شحاب ح�شاب ثمار”.

جامعة المملكة تفوز بجائزة “البوليتكنك” تنظم معرض “تقنية المعلومات واالتصاالت”
راشد بن حميد للثقافة 

اأعلنت جامعة اململكة فوز الأ�ستاذ امل�سارك 
يف كلية احلقوق اأحمد لطفي، بجائزة را�سد 
بن حميد للثقافة والعلوم يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة للعام الثاين على التوايل 
حتى عن���وان “التجارب الطبية على الإن�سان 
بني ����رصورة التقدم الطب���ي وحرمة اجل�سم 
الب����رصي، روؤي���ة فقهي���ة طبي���ة معا�رصة”، 
وتناول البحث الفائز باجلائزة مو�سوع جواز 
اإجراء الأبحاث الطبية على الأحياء والأموات 
وهو م���ا انق�سم فيه العلم���اء والفقهاء بني 

موؤيد ومعار�ض على مدى العقود املا�سية.

وتو�ش���ل لطفي من خالل بحثه الى جملة نتائج ت�شري اإل���ى اأن حرية البحث العلمي واالبتكار اأمر 
�رصوري ومهم ملا يرتتب عليه من اكت�شاف اأو تطوير عالجات لكافة االأمرا�س امل�شتع�شية.

وتق���دم رئي�س جامعة اململكة يو�ش���ف عبدالغفار خال�س التهنئة الأحم���د لطفي مبنا�شبة فوزه 
للعام الثاين على التوايل بجائزة را�شد بن حميد للثقافة والعلوم، كما اأعرب عن بالغ فخره واعتزازه 

بانتماء لطفي للعائلة االأكادميية بجامعة اململكة. 
م���ن جهته، ق���ال لطفي “يف البداي���ة اأود اأن اأتق���دم بجزيل ال�شك���ر اإلى رئي����س جامعة اململكة 
يو�شف عبدالغفار الحت�شان���ه جلميع املواهب االأكادميية على حد �شواء، وكذلك جلميع زمالئي على 
ت�شجيعه���م ودعمهم املتوا�شل، وتتمث���ل اأهمية البحث الذي قدمته حتت عن���وان )التجارب الطبية 
عل���ى االإن�شان بني �رصورة التق���دم الطبي وحرمة اجل�شم الب�رصي يف ح�شمه للج���دل الدائر( مبا يتعلق 

بحل وحرمة التجارب على الب�رص”. 

باأعمال  القائم  رعاية  حتت 
لكلية  التنفيذي  الرئي�ض 
البحرين التقنية )بوليتكنك 
الع�سريي،  حممد  البحرين( 
ن���ظ���م���ت ك���ل���ي���ة ت��ق��ن��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ات والت�����س��الت 
والإعالم الإلكرتوين، موؤخًرا، 
الطلبة  م�����س��اري��ع  م��ع��ر���ض 
الثاين  ال��درا���س��ي  للف�سل 
 2016 الأكادميي  العام  من 
قاعة  يف  وذل���ك   ،2017  –
البوليتكنك  بحرم  البحرين 

يف مدينة عي�سى.

 50 م��ن  اأك���رث  امل��ع��ر���س  و�شمل 
بتقنية  ع��الق��ة  ذا  ط��الب��ًي��ا  م�����رصوًع��ا 
امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ش��االت واالإع����الم 
على  التطبيقات  م��ث��ل:  االإل��ك��رتوين 
الهواتف  االإنرتنت، وتطبيقات  �شبكة 
لل�شبكات،  التحتية  والبنية  الذكية، 
ذلك،  اإلى  اإ�شافة  امل�شاريع،  وتنظيم 
املعلومات  تكنولوجيا  طلبة  عر�س 
ال�رصيع”  “املتجر  واالت�������ش���االت 
لبدء م�رصوع جتاري، وجتربة  كاأمنوذج 

 Vanguards البوليتكنك  ف��ري��ق 
لكاأ�س  العربية  النهائيات  يف  الفائز 
الفرق  �شمن  ليكون   ،2016 التخيل 
التي  النهائيات  يف  �شتتناف�س  التي 
بالواليات  �شياتل  مدينة  يف  �شتقام 

املتحدة االأمريكية.
فيما قدم طلبة االإعالم االإلكرتوين 
وكذلك  فيلم  م��ن  وثائقية  م�شاهد 

بع�س االأعمال الفائزة.
ل�شبكة   )SAP( م��دي��ر  وع��ل��ق 
ال�رصق  يف  الرقمي  للتحول  التعليم 
بالقول:  القا�شي  و���ش��ام  االأو���ش��ط 
“ال�رصاكة مع بوليتكنك البحرين، التي 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  اإح���دى  تعد 
الرائدة يف مملكة البحرين، يعزز دعم 

يف  البحرينية  العاملة  للقوى   SAP
امل�شتقبل” .  وبدوره قال الع�شريي: 
لكلية  ال�شاد�س  املعر�س  هو  “هذا 
واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

االإل����ك����رتوين، مم��ا يرهن  واالإع�����الم 
باإتاحتها  املعار�س،  هذه  جناح  على 
م�شاريعهم  لعر�س  للطلبة  الفر�شة 

اأمام �رصكائنا يف ال�شناعة”.

نيسان” تجهز “سيرينا” بتقنية “ProPILOT “  تجديد حصول “الملكية للبنات” على “اآليزو”

للبن���ات  امللكي���ة  اجلامع���ة  ح�شل���ت 
عل���ى �شه���ادة �شم���ان اجل���ودة واالعتمادي���ة 
9001:2008 للنظ���ام االأوروبي العاملي “اأيه 
ج���ي اأي���ه” ال�شتيفائه���ا للمتطلب���ات االإدارية 
ال�شاندة للحالة االأكادميية وتلبيتها الحتياجات 
الطالبات وتوفري االأج���واء التعليمية املالئمة. 

وياأت���ي هذا االإجناز تزامنا م���ع ح�شول اجلامعة 
امللكي���ة للبنات على تقدي���ر “جيد” يف تقرير 
جمل����س التعليم العايل ال�شن���وي لعام 2015، 
والذي ن�رص موؤخرا بعنوان “اإجناز وتطوير”، وهو 
اأعلى تقدير �شمن �شل���م الت�شنيفات املحدد 

من قبل االأمانة العامة.
وقال رئي�س اجلامعة امللكية للبنات مازن 
جمع���ة” اإن اجلامعة قد خ�شعت لعملية مراجعة 
م���ن قبل خ���راء خارجي���ني للتحقق م���ن مدى 
فعالي���ة االأق�ش���ام االإدارية وتطبيقه���ا الأحكام 

و�رشوط اجلودة والنوعي���ة للمتطلبات الإدارية 
املطلوبة يف اجلامعات وف���ق االأ�ش�س العاملية 
ومت فح����س جمي���ع االأق�ش���ام ومنه���ا: ق�ش���م 
الت�شجي���ل والقب���ول ومركز �ش���وؤون الطالبات 
واملوارد الب�رصية واملالي���ة وتقنية املعلومات 
وق�ش���م العالقات العام���ة وبعد ه���ذا الفح�س 
الدقي���ق تبني اأن اجلامعة ق���د ا�شتوفت جميع 
املتطلب���ات واملعايري العاملية لنظام اجلودة، 
اإ�شاف���ة اإلى عدم ت�شجي���ل اأي خمالفة من قبل 

الفاح�شني”. 

اأعلنت �رصكة “ني�شان” العاملية 
ع���ن جتهي���ز  ال�شي���ارات  ل�شناع���ة 
�شيارتها اجلديدة “�شريينا” بتقنية 
ProPILOT للقي���ادة الذاتية مبا 
يتيح مزي���داً من ال�شهول���ة واالأمان 
يف التنق���ل عل���ى الط���رق ال�رصيع���ة، 
ومن املقرر طرحها للبيع يف ال�شوق 
الياباني���ة اعتب���اراً من اأواخ���ر �شهر 

اأغ�شط�س املقبل.
 ProPILOT تقني���ة  وتع���ّد 
اأح���دث تقني���ات القي���ادة الذاتي���ة 
الط���رق  عل���ى  للعم���ل  امل�شمم���ة 

ال�رصيعة ذات امل�شار املنفرد.
�رصك���ة  اأول  “ني�ش���ان”  وتع���د 
ياباني���ة لت�شني���ع ال�شي���ارات التي 
تقوم بادم���اج الت�شغي���ل التلقائي 
الكام���ل لنظ���ام التوجي���ه واملكابح 
ودوا�ش���ة الوق���ود معاً، مم���ا يخفف 
عل���ى ال�شائق اأعب���اء القي���ادة على 

الطرق ال�رصيعة ومل�شافات طويلة. 
 ProPILOT ويوظ���ف نظ���ام
ال�ش���ور  معاجل���ة  تقني���ات  اأح���دث 
لفهم حاالت الط���رق واالزدحام مبا 
ميكنه م���ن توجي���ه ال�شي���ارة بدقة 

عالية ويعزز اأداءه���ا الطبيعي على 
الطريق.

ويعت���ر ProPILOT نظام���اً 
�شهل اال�شتخ���دام بف�شل وجود زر 
الت�شغي���ل على عجل���ة القيادة، مما 
يتي���ح لل�شائ���ق تفعيل النظ���ام اأو 

اإيقافه ب�شهولة تامة.
كما ي�شتمل النظام على واجهة 
حتك���م �شهلة اال�شتخ���دام وتنا�شب 
الظروف القيادية املختلفة، اإ�شافًة 
اإل���ى �شا�شة عر�س �شخ�شية تو�شح 

لل�شائق احلالة الت�شغيلية للنظام.

• اأحمد لطفي	


