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“المؤيد” تدشن السيارة الفاخرة إنفينيتي QX30
�أعلن���ت جمموع���ة ��ش�ركات يو�س���ف خليل
امل�ؤي���د و�أوالده امل���وزع احل��ص�ري ل�سي���ارات
ني�س���ان و�إنفينيت���ي يف مملك���ة البحري���ن عن
تد�ش�ي�ن �أول �سي���ارة �إنفينيت���ي  QX30يف
جممع �أفنيوز البحرين.
وح��ض�ر التد�ش�ي�ن ع�ض���و جمل����س الإدارة
يف جمموع���ة ��ش�ركات يو�س���ف خلي���ل امل�ؤيد
و�أوالده ه�ل�ا امل�ؤي���د واملدير الع���ام لني�سان
و�إنفينيت���ي البحري���ن روبرت بيت���ي واملدير
الع���ام لإنفينيتي فهد �شوك���ت و �شخ�صيات
مهمة �أخرى.
�صمم���ت ه���ذه ال�سي���ارة جلي���ل جدي���د
ُ
م���ن امل�شرتي���ن املتميزي���ن الذي���ن يقدرون
الت�صمي���م املتقدم الذي يتح���دى الت�صنيف
على نح���و كام���ل ،وتفخ���ر �إنفينيتي QX30
اجلدي���دة كلي���ا ً مبظهره���ا املوح���ي بتلبي���ة
متطلب���ات مهامه���ا املتعددة وال���ذي يعطي

بيانا ً ب�رصيا ً يف غاية اجل���ر�أة ،وتلحق بال�سيارة
 Q30كج���زء من جمموع���ة الطرازات املدجمة
اجلديدة والفاخرة من �إنفينيتي.
وتلت���زم ال�سي���ارة بالت�صمي���م الق���وي
والأني���ق الت���ي ا�سرت�ش���د به���ا يف ال�سي���ارة
التجريبي���ة  QX30الأ�صلي���ة ،ومتث���ل مزايا
الهيكل اخلارجي املنح���وت ومظهر الكرو�س
�أوف���ر الفري���د واملق�ص���ورة الداخلي���ة غ�ي�ر
املتماثل���ة �أ�سل���وب �إنفينيت���ي ال���ذي يقوده
الت�صميم يف عمليات تطوير املنتجات.
بالإ�ضاف���ة �إل���ى مظهرها الرائ���ع ،تتميز
 QX30مبظهره���ا املرتفع والتوجيه الواثق
واملُله���م وموقفا ً مفعما ً باحلركة يعززه نظام
الدف���ع الذكي بكامل العجالت .ونتيجة لذلك،
�ص���ارت ال�سي���ارة ق���ادرة عل���ى التعام���ل مع
�شوارع املدينة وط���رق ال�ضواحي والطرقات
الريفية الريفية حتت جميع ظروف القيادة.

“المطاحن” تنظم دورة تدريبية لموظفاتها

�أقام���ت �رشك���ة البحرين ملطاح���ن الدقيق
م�ؤخ���را ً يف �شه���ر مار�س احل���ايل دورة تدريبية
ملوظفاته���ا حت���ت عن���وان “املوازن���ة ب�ي�ن
احلي���اة والعمل” وذل���ك مبنا�سبة ي���وم املر�أة
العاملي وعي���د الأم ،حيث �سلطت ال�ضوء على
�أهمي���ة حتقيق الت���وازن يف احلياة بني اجلانب
العمل���ي وال�شخ�صي للموظف���ات ملا له من �أثر
كبري على حت�س�ي�ن الإنتاجية والأداء الوظيفي
له���ن وانعكا����س ذل���ك كل���ه عل���ى �سلوكهن

و�شخ�صياتهن.
وا�شتملت الدورة على عدة حماور كان من
�أهمه���ا بيان مفهوم العمل الوظيفي و�أهميته،
بالإ�ضافة �إلى اال�سرتاتيجيات الفاعلة يف �إدارة
وتنظي���م الوقت لرتتي���ب الأولويات ،وحتديد
الأ�ساليب ال�سلوكية التي من �ش�أنها التخفيف
من التوتر الناجت عن �ضغ���وط العمل واملنزل
وحتقيق النجاح واال�ستقرار يف كال اجلانبني.
وقد قام ق�سم امل���وارد الب�رشية وال�ش�ؤون

الإداري���ة بتنظيم ه���ذه الفعالي���ة با�ست�ضافة
ن�سيب���ة املدين وهي مدرب���ة معتمدة من �رشكة
ن���ون لال�ست�ش���ارات والتدري���ب الت���ي قامت
بتقدمي الدورة.
وق���ام مدي���ر امل���وارد الب�رشي���ة وال�ش�ؤون
الإداري���ة فه���د العبا�س���ي بتك���رمي املدرب���ة
وتقدمي الهدايا للموظفات احلا�رضات تكرميا ً
لهن على �إ�سهاماتهن وت�أكيدا ً على دورهن يف
حتقيق التقدم والتطور يف جميع الأ�صعدة.

“بن هندي الخيرية” تصطحب األطفال في يوم ترفيهي
نظم���ت م�ؤ�س�سة عب���داهلل �أحمد ب���ن هندي
اخلريي���ة يوما ترفيهيا لع���دد  20طفالً وطفلة
من الأطفال الأيتام املنت�سبني جلمعية ال�سنابل
لرعاية الأيتام بالب�سيتني مبجمع ماجيك بالنيت
للألعاب ب�سيتي �سن�ت�ر البحرين؛ مبنا�سبة يوم
اليتيم وكجزء من م�س�ؤوليته���ا االجتماعية نحو
املجتم���ع وامل�ؤ�س�سات اخلريي���ة والتطوعية يف
مملكة البحري���ن ،بجانب العمل على زيادة وعي
واهتم���ام املجتمع بالأطفال الأيتام وتقدمي يد
العون لهم.
وكان يف ا�ستقب���ال �أطف���ال اجلمعية مبجمع
�ألعاب ماجي���ك بالنيت فري���ق العالقات العامة
مب�ؤ�س�سة عب���داهلل �أحمد بن هن���دي اخلريية مع
برنام���ج مُعد لال�ستمت���اع بالألع���اب كافة التي
يرغ���ب الأطف���ال يف ممار�سته���ا ،وبع���د انتهاء
الأطفال من ممار�سة الألعاب املحببة لهم كافة
مبجمع ماجيك بالني���ت ،مت ا�صطحابهم لتناول
وجب���ة الغ���داء يف �سل�سل���ة املطاع���م العاملي���ة
ال�شه�ي�رة املوج���ودة مبجم���ع البحري���ن �سيتي

�سن�ت�ر ،وال�سع���ادة تغمره���م ملعاي�شتهم تلك
الأجواء.
و�رصح �أم�ي�ن �رس م�ؤ�س�سة عب���داهلل �أحمد بن
هندي م�ؤمن �شوقي “�إن رعاية الأطفال الأيتام
واج���ب على كل ف���رد يف املجتمع ،و�إب���راز مثل
هذه الفعالي���ات وت�سليط ال�ض���وء على �رضورة

العناي���ة به���م تخل���ق تالح���م وج���داين للمجتمع
ب�أ��س�ره ،وم���ن ثم ينعك����س �أث���ره بالإيجاب على
تل���ك الفئة يف املجتمع ،لذا فمن واجب كل فرد
وم�ؤ�س�سة الو�صول �إليه���م واالهتمام بهم ومد
يد امل�ساعدة لهم؛ لك���ي نر�سم ب�سمة ال�سعادة
على وجوههم”.

فندق الخليج يع ّين فارس يقطين مدير ًا عام ًا
�أعلنت جمموعة فنادق
اخللي���ج تعي�ي�ن فار����س
يقطني مدي���راً عاما ً لفندق
اخلليج البحرين للم�ؤمترات
و�سب���ا ،وال���ذي كان يعمل
�سابق���ا ً كم�ساع���د تنفيذي
للمدي���ر الع���ام يف الفندق،
وم�س�ؤوالً عن �إدارة الأغذية
•فار�س يقطني
وامل�رشوبات ،بالإ�ضافة �إلى
ال�صح���ة والرتفيه من �سنة
� 2007إل���ى  .2011وميتل���ك فار�س يقطني
م���ا يزي���د على  19عام���ا ً من اخل�ب�رة يف جمال
الفندقة وال�سياحة ،و�سبق �أن عمل مع العديد
م���ن �سال�س���ل الفن���ادق العاملي���ة يف �أ�سبانيا
ويف م�سق���ط ر�أ�س���ه لبن���ان ،وهو م���ن خريجي
جامعة “لريو�ش” ال�سوي�رسية لإدارة الفنادق ،
وعم���ل خالل �سنوات خربته مع �سل�سلة فنادق
انرتكونتينت���ال يف مدريد ،و�أي�ضا مع جمموعة
فنادق ومنتجعات حبت���ور العاملية يف بريوت
ويف ع���ام  2011ب���د�أ العمل م���ع جمموعه �آكور
العاملي���ة حي���ث �شغ���ل من�صب مدي���ر فندق

�سوفتي���ل ال���زالق ث���م انتقل يف
ع���ام  2013لي�شغ���ل من�ص���ب
املدي���ر العام لفن���دق �سوفيتل
اخل�ب�ر خ�ل�ال ال�سن���وات اخلم�س
الأخرية.
و��ص�رح الرئي����س التنفيذي
ملجموع���ة فن���ادق اخللي���ج
جارفيلد جونز قائالً“ :كان لدينا
عدداً من املر�شحني املتميزين
له���ذا املن�ص���ب ولك���ن فار�س يقط�ي�ن كان
دائم���ا ً خيارن���ا الأول وي�رسن���ا �أن نرحب به مرة
�أخ���رى �إلى عائل���ة فندق اخللي���ج ،ونحن على
ثقة من �أن خربة فار����س �سوف ت�سهم ب�شكل
فع���ال يف حتقيق جناحات �أك�ب�ر للفندق و�أنه
�س���وف ي�ض���ع ب�صمت���ه يف تاري���خ الفن���دق”.
و�أ�ضاف جونز�“ :إن �أحد التحديات التي تواجه
فار�س هو الإ��ش�راف على االحتفاالت بالذكرى
اخلم�سني لفندق اخلليج والتي من املزمع �أن
تقام يف العام  ”2019والتي �ست�شمل العديد
م���ن الأن�شط���ة والفعالي���ات على م���دار العام
احتفاال بافتتاح الفندق يف .1969

“مونيشا كي جامبر” تطلق روايتها “باهر”
نظم����ت �رشك����ة ك����ري
تري للخدمات حلقة نقا�ش
وحفل �إطالق كتاب “باهر”
يف فندق ديفا باجلفري وهي
رواية كتبته����ا موني�شا كي
جام��ب�ر و�أب����رزت املناق�شة
الق�ضايا املهم����ة املتعلقة
بالعن����ف املن����زل وكيف �أنه
من املمكن ا�ستئ�صالها من
املجتمع من خ��ل�ال اجلهود
الفردية واجلماعية.
كان النقا�����ش م�شحونا ً
�ّب�ت
بالعواط����ف حي����ث ع� رّ
بع�ض امل�شاركات يف النقا�ش ب�شجاعة عن جتارب العنف املنزيل �سواء جتاربهن ال�شخ�صية �أو جتارب
قريبة منهن.
ومن بني ما مت ذكره كان �أ�سباب �صمت ال�ضحية التي ذكرتها ال�سيدة ماريتا ديا�س ،وال�سيدة
روهيني �سونديرام ،وال�سيدة ثانوجة �أنيل وال�سيدة زوي جارفي�س.
كما قدمت بارميتا بوراه ر�ؤية مهمة عن كيفية �سقوط ال�شابات املعتدى عليهن يف حب مرتكب
العنف ب�صورة معتادة .كما ف�رست امل�رشفة على النقا�ش ال�سيدة فاجا انت بهاتا�شاريا �صمت ال�ضحية
بطريقتني :الأولى هي اخل�ضوع واال�ست�سالم للقدر والثانية القدرة على ال�صمود والقوة حيث تنجو
ال�ضحي����ة من ال�صدمة وتقوم يف النهاية بتغري اجلاين الذي يك����ون غالبا له عالقة حميمة بال�ضحية �أو
�صدي����ق مقرب لها� .أعق����ب حلقة النقا�ش ا�ستعرا�ض ممتع لرحلة موني�ش����ا كم�ؤلفة ثم ك�شف النقاب
الر�سم عن الكتاب والتفاعل بني امل�ؤلفة وال�ضيوف.

“التسهيالت للسيارات” تختتم ورشة ممثلي مبيعات التجزئة
اختتمت الت�سهيالت لل�سي���ارات الوكيل
وامل���وزع احل�رصي لعالم���ة  GAC Motorيف
مملكة البحرين ور�شة عملها ال�سنوية ملمثلي
مبيع���ات التجزئ���ة وذل���ك بح�ض���ور الرئي�س
التنفي���ذي ل�رشك���ة البحري���ن للت�سهي�ل�ات
التجاري���ة عادل حبيل ،ونائ���ب الرئي�س الأول
فا�ض���ل املاحوزي ونائ���ب الرئي����س للموارد
الب�رشي���ة وال�ش����ؤون الإداري���ة ح�س�ي�ن �سلمان
واملدير العام ل�رشك���ة الت�سهيالت لل�سيارات

للتواصل مع المحررة 17111509 :

برير جا�سم.
وا�شتملت ور�شة العم���ل على عدة حماور
رئي�سية منها ت�سلي���ط ال�ضوء على الإجنازات
والنجاحات التي حققتها عالم ة GAC M o
 torعلى امل�ستويني الإقليمي والدويل ،و�أهم
املوا�صف���ات واملميزات التي تتمتع بها هذه
املحركات ،والطرازات الت���ي �ستقوم ال�رشكة
بطرحها يف امل�ستقبل �إ�ضافة �إلى العديد من
املحاور الأخرى.

وق���ال جا�س���م “�أنّن���ا نفخ���ر مب���د ج�سور
التع���اون والتوا�ص���ل بينن���ا وب�ي�ن منف���ذي
املبيع���ات م���ن خمتل���ف معار����ض مبيع���ات
التجزئة يف اململكة”.
وا�ض���اف “نحن نقيم ه���ذه الور�شة للعام
الثاين عل���ى التوايل والتي من �ش�أنها ت�سليط
ال�ض���وء عل���ى �أه���م مميزات ه���ذا الن���وع من
ال�سيارات حي���ث ا�ستطاعت GAC Motor
�أن تطور �سياراتها وحتقق قفزات وا�ضحة”.
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