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“ديار المحرق” و”البنك العربي” يوقعان مذكرة تفاهم
وقع���ت �رشكة دي���ار املحرق �إح���دى �أكرب
�رشكات التطوي���ر العقاري يف مملكة البحرين،
م�ؤخ���رًا مذك���رة تفاه���م م���ع البن���ك العربي/
البحرين.
جرى توقيع هذه املذكرة باملقر الرئي�سي
ل�رشكة ديار املحرق يف مركز البحرين التجاري
العامل���ي مبنطق���ة املنام���ة م���ن قب���ل ماه���ر
ال�ش���اعر ،وهو الرئي�س التنفيذي ل�رشكة ديار
املحرق وحممد عا�صم؛ وهو مدير �إدارة فروع
البنك العربي يف البحرين ،بح�ض���ور م�س�ؤولني
من اجلانبني.
تهدف ه���ذه املذك���رة �إل���ى تعزي���ز �أطر
التعاون امل�شرتك مع البنك العربي والتعريف
باخليارات ال�س���كنية املتنوع���ة التي توفرها
�رشكة ديار املحرق لعمالئها على امل�ستويني

املحلي والإقليمي وا�ستقطاب الأفراد الذين
يرغبون ب�رشاء م�س���اكنهم اخلا�ص���ة .حيث من
املمك���ن �أن ي�س���تفيد العم�ل�اء م���ن خمتل���ف
اخلدمات التي يقدمها البنك ،بالإ�ض���افة �إلى

ح�ص���ولهم عل���ى متويالت خا�ص���ة وب�أ�س���عار
تناف�س���ية تنا�س���ب خمتل���ف الفئ���ات ،وذلك
م���ن خالل برنام���ج البن���ك لتموي���ل القرو�ض
العقارية.

يتضمن إعالنات عن المناقصات والشواغر ويتيح الخدمات للعمالء

“باس” تدشن موقعها اإللكتروني الجديد
د�ش���نّت �رشك���ة خدمات مط���ار البحري���ن (با�س)
موقعها الإلك�ت�روين اجلديد ،الذي يق���دم معلومات
متكامل���ة عن ال�رشك���ة و�إداراتها ،مع ت�س���هيل عملية
التوا�صل مع الزبائن وزوّار املوقع.
ي�أتي هذا التد�ش�ي�ن �ض���من خطة عم���ل ال�رشكة
على تطوير املحت���وى الإعالمي اخلا�ص بها� ،ض���من
�إ�س�ت�راتيجيتها الراميّة �إلى حت�س�ي�ن جودة اخلدمات
املقدمة.
يت�ض���من املوق���ع الإلك�ت�روين ال���ذي د�ش���ن
باللغتني العربية والإجنليزية عدة �أق�سام من بينها:
معلوم���ات ح���ول ال�رشكة وجمل����س �إدارته���ا و�إدارتها
التنفيذية مع �إمكان التوا�ص���ل معهم ب�ش���ك ٍل مبا�رش،
�إ�ض���افة �إلى ق�س���م اخلدمات التي تقدمه���ا ال�رشكة،
ومنه���ا العملي���ات الأر�ض���ية وال�ش���حن والتموي���ن
وهند�س���ة الطريان والتعليم والتطوير ومركز بيتك
لتدريب هند�سة الطائرات.
كذلك خ�ص����ص املوق���ع الإلك�ت�روين اجلديد لـ
(با�س) ق�س���ما ً للإعالن عن املناق�صات ،حيث ميكن
لل��ش�ركات املحليّة االط�ل�اع على جديد املناق�ص���ات
والتقدم لها� .إ�ضافة �إلى ق�سم للإعالن عن الوظائف
ال�شاغرة يف ال�رشكة ،مما ي�س���اعد الباحثني عن العمل

يف تقدمي �س�ي�رهم الذاتي���ة والتق���دم للتوظيف يف
ال�رشكة التي ت�ضم نحو � 3آالف موظف.
وم���ن ب�ي�ن اخلدم���ات املقدم���ة ع�ب�ر املوق���ع
الإلك�ت�روين اجلديد هن���اك حجوزات �ص���الة دملون،
حيث ب�إمكان امل�س���افرين عرب مطار البحرين الدويل
حجز تذاكر دخولهم �صالة دملون لكبار ال�شخ�صيات،
وغريها م���ن اخلدمات املقدمة مث���ل خدمات دملون
الفاخ���رة الت���ي تتي���ح للم�س���افرين التنق���ل يف حرم
املطار ب�س���يارة خا�ص���ة ب���دالً من االنتقال بوا�س���طة

البا�ص���ات الداخلي���ة ،وخدمة دمل���ون ليموزين التي
توف���ر خدم���ة النقل م���ن و�إل���ى املطار ع�ب�ر خمتلف
مناطق مملكة البحرين واملنطق���ة ال�رشقية باململكة
العربية ال�سعودية .كما ميكن لأ�صحاب الأعمال تتبع
�ش���حناتهم يف مطار البحرين ال���دويل من خالل خدمة
تتبع ال�شحنات الإلكرتونية.
وميكن زيارة املوق���ع الإلكرتوين اجلديد ل�رشكة
(با�س) عل���ى الرابط الت���ايلhttp://bas.com. :
./bh

“مطاحن البحرين” تك ِّرم الرئيس التنفيذي السابق

حتت رعاية رئي�س جمل����س �إدارة �رشكة البحرين
ملطاحن الدقي���ق عبداللطيف العوج���ان� ،أقيم حفل
تكرمي لتوديع حممد نا�س مبنا�س���بة تقاعده كرئي�س
تنفيذي لل�رشك���ة .ومت �إقامة احلفل بتاريخ  11يناير
 2018يف فندق ويندهام جراند ،ح�رض احلفل الرئي�س
التنفيذي للعمليات و�سكرتري جمل�س الإدارة وجميع
مديري وموظفي �رشكة املطاحن.
ونيابة عن جمل�س الإدارة �ش���كر العوجان ،حممد
نا�س عل���ى �أدائ���ه املتميز خ�ل�ال فرتة عمل���ه ب�رشكة
املطاحن ،مقدرا كل ما قام به من �إ�س���هامات ت�صب
يف م�ص���لحة ال�رشك���ة وال���دور ال���ذي لعب���ه يف حتقيق
النجاح املتوا�صل والنمو امل�ستمر يف �أعمال ال�رشكة.
بع���د ذل���ك� ،ألق���ى نا����س ،كلم���ة رح���ب فيه���ا
باحل�ضور وا�ستعر�ض خاللها جتربته بالعمل كرئي�س
تنفيذي لل�رشكة خالل ال�سبعة �أعوام املا�ضية ،و�أبدى
فيها جزيل �شكره وعظيم امتنانه �إلى رئي�س جمل�س
الإدارة لإقام���ة ه���ذا احلف���ل ،وتق���دم الى احل�ض���ور
ب�أ�س���مى �آيات التحية والتقدير والعرفان لت�رشيفهم
احلفل ،و�إلى زمالء العمل كافة ب�أجمل التحية وجزيل
ال�شكر.

“يوسف وعائشة المؤيد” تدعم “رعاية الوالدين”
قدمت جلنة يو�س���ف وعائ�ش���ة امل�ؤي���د للأعمال
اخلريية ،التابعة ل�رشكة يو�سف خليل امل�ؤيد و�أوالده
م�ؤخرا ،دعم���ا جلمعية البحرين لرعاية الوالدين ،وهو
عب���ارة عن �أجهزة كمبيوتر متطورة .و�س���لمت التربع
رئي�س���ة اللجنة �س���لوى امل�ؤيد رئي�س���ة اللجنة حل�سن
بوخما����س م���ن جمعي���ة البحري���ن لرعاي���ة الوالدين،
وبح�ض���ور املن�س���ق العام للجمعية �رساج منري ،وكان
ذلك ي���وم الأح���د املوافق  7يناي���ر  2018يف مكتب
�رشك���ة يو�س���ف خلي���ل امل�ؤي���د الكائن يف العا�ص���مة
املنامة .وتهتم جلنة يو�سف وعائ�شة امل�ؤيد للأعمال
اخلريي���ة ب�إر�س���اء م�ش���اريع تكافلي���ة يف املج���االت
اخلريي���ة املختلفة مثل دعم الفئات اخلا�ص���ة وكبار
ال�سن؛ بهدف رفعة وتقدم مملكة البحرين.
للتواصل مع المحررة 17111509 :

وبهذه املنا�سبة� ،رص ّح الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة ديار املحرق ماهر ال�ش���اعر قائالً�“ :إننا
فخ���ورون بتعاوننا مع بنك عري���ق مثل البنك
العرب���ي ب�ش���كل ي�س���اهم يف خدم���ة جهودن���ا

الرامية �إلى تقدمي �أف�ضل خدمة للعمالء وفق
ت�سهيالت مالية تنا�س���ب احتياجاتهم ،ونحن
على ثقة من �أن هذا العر�ض امل�شرتك �سيعم
بالفائدة على عمالء �رشكة ديار املحرق الذين
يبحثون عن حلول �سكنية راقية”.
و�أ�ض���اف قائ�ل�اً“ :نه���دف من خ�ل�ال هذا
التعاون امل�ش�ت�رك �إلى اجلمع بني عرو�ض���نا
املتنوع���ة يف ديار املحرق م���ع حلول التمويل
املوجه���ة للعمالء التي يقدمها البنك العربي،
وذل���ك لتقدمي �أف�ض���ل احللول ال�س���كنية يف
املنطقة ب�أ�س���عار منا�س���بة للراغبني بامتالك
عقاراته���م اخلا�ص���ة يف امل��ش�روع .ون�أم���ل �أن
تكون ه���ذه املذكرة بداية ملزيد من التعاون
امل�شرتك والنجاح”.

بيجو  3008سيارة العام  2017في أوروبا

فازت ال�سيارة بيجو  3008ب�سيارات
ع����ام  2017الأوروبي����ة ب�ص����دى الفخامة
الفرن�سية والأ�سباب عديدة تقف وراء فوز
تل����ك التحفة الفرن�س����ية املت�ألق����ة دائما ً،
�أنه����ا �أنيق����ة وناعم����ة وم�ش����وّقة ومتوثّبة!
وت�ض����في الإح�س����ا�س بالروعة ،ومدعومة
ب�أنظم����ة متقدم����ة مل�س����اعدة ال�س����ائق،
�إ�ض����افة �إلى قمرة القي����ادة اجلديدة “i-
 ”Cockpitالعالي����ة اجلودة من دون �أن
نن�س����ى جترب����ة القي����ادة املتكامل����ة التي
تن�ضح بروح ال�شباب مع حمرك �سعة 1.6
لي��ت�ر بقوة  165ح�ص����انًا وب�س����ت �رسعات

�أوتوماتيكية ،بالإ�ض����افة �إلى عزم دوران
ق����وي يبلغ  240نيوت����ن عند  1400دورة
يف الدقيقة.
�أم����ا الأداء ،فه����و مدعّ م بت�ش����طيبات
فاخرة وبكل م�ستلزمات الراحة من الطراز
الأول� .إنه����ا مدلّل����ة ،لكنه����ا تتمت����ع بقوة
الفتة ف����وق �أي م�س����طّ ح .الطاب����ع الراقي
واالبتكار وت�صميم بيجو الناجح ،اجتمعت
كلها لتجعل منها عالمة بارزة متيّزها عن
البقي����ة .اجلدير بالذك����ر �أن �رشكة الزياين
لل�س����يارات هي املوزع احل���ص�ري للعالمة
الفرن�سية الفاخرة بيجو مبملكة البحرين.

“يارس” هاتشباك الجديدة كل ًيا
تنطلق في البحرين

�أطلقت �رشك���ة �إبراهي���م خليل كانو،
الوكي���ل احل��ص�ري ل�س���يارات تويوت���ا يف
مملكة البحرين تويوتا يار�س هات�ش���باك
 2018اجلدي���دة كلي���ا يف معر�ض���ها يف
�سرتة.
و ُتعبرّ الن�س���خة املُح�س���نة واجلديدة
كليا من �س���يارة تويوتا يار�س هات�شباك
 2018عن مفهوما املبتكر لتقدمي قيمة
وفائدة تتخطى احلدود املتوقعة.
وتظه���ر ر�ؤي���ة العالم���ة العريق���ة
ل�رشكة تويوت���ا لإنتاج �س���يارة جتمع بني
الأداء الريا�ض���ي والت���وازن الإقت�ص���ادي
وا�ض���حة يف �س���يارة تويوت���ا يار����س
هات�ش���باك اجلديدة كليا ً له���ذا العام� ،إذ
جتمع ال�س���يارة ب�ي�ن العديد م���ن املزايا
القيا�س���ية ،والتي ت�ش���مل كف���اءة عالية
يف ا�س���تهالك الوق���ود� ،أدا ًء ديناميكي���ا،
تقني���ات �س�ل�امة متط���ورة واالعتمادي���ة
امل�ش�ت�ركة بني جميع �س���يارات تويوتا.
ولتعزيز ال�ش���عور بالراحة ومتعة القيادة
�أُ�ض���يفت العديد من التقنيات املتطورة
وجتهيزات ال�س�ل�امة املبتكرة م�ص���حوبة
بتعدي�ل�ات عل���ى مق�ص���ورتها الداخلي���ة
كان �أهمها ح�ص���ولها على م�س���احة �أكرب
لل�ساقني ،و�صندوق خلفي �أكرث ات�ساعا.
وحتدث املدير الأول لت�سويق تويوتا

�أمين �ش���حادة عن النج���اح امللحوظ الذي
حققته �س���يارة تويوتا يار�س هات�ش���باك
يف مملك���ة البحري���ن ،قائ�ل�ا“ :حظي هذا
املودي���ل بنجاح باه���ر يف مملكة البحرين
ويف املنطق���ة منذ �إطالق���ه العام ،2005
وتعترب �أ�سعار هذه ال�سيارة االقت�صادية
�إح���دى �أه���م العوام���ل الت���ي جعلتها من
ال�س���يارات املرغوب���ة واملحبب���ة للعمالء
�س���واء على م�س���توى الأفراد �أو ال�رشكات.
وتظهر ر�ؤية تويوتا لتوفري قيمة وفائدة
تتخط���ى املتوق���ع وامل�ألوف وا�ض���حة يف
ه���ذا املودي���ل� ،إذ يجني العم�ل�اء الكثري
مقابل املبال���غ التي ي�س���تثمرونها ل�رشاء
هذه ال�سيارة”.
وقدمت تويوتا يار�س هات�شباك لهذا
العام مفهوما جديدا للأناقة والعملية معا ً
وذلك من خالل التعديالت التي ح�ص���لت
عليه���ا ،والتي مل تنح�رص على الت�ص���ميم
الداخل���ي لها فقط ،بل �ش���ملت تزويدها
بالعديد م���ن املزايا التقني���ة املتطورة،
�إذ ت�أتي مب�س���احة �أكرب وقدرة �أعلى على
خف�ض ال�ضجيج .كذلك تتمتع مبق�صورة
�أك�ب�ر حجما تُعطي م�س���احة �أكرب للأكتاف
والأقدام بجانب مقاعده���ا اخللفية التي
ح�صلت على ت�ص���ميم جديد يتنا�سب مع
التحديثات املحورية التي طر�أت عليها.
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