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تكريم 17 منشأة تتبع »ريزيدور للفنادق« بالمنطقة
أ٘٭ٵت ٰحٱٻ٘ة  »غڀؽڀطٺغ ٬٭١ٵاض٢« أٲ 17 ٰٳ 
ٰٵمآتٹا ا٬ٱتٱځؽة ٠ٿ ٰٵ٥ّة ا٬مػ٢ اڄٺـُ 
ٺلٱا٪ أ٠ػڀ٥ځا ذىطت لٹاضات ا٬تٱځؽ 2015 
 TripAdvisor »ٳ ٰٻ٤��ٗ »تػڀ��ب أض٠اڀ��ؽغ��ٰ

اچ٩٬تػٺٴٿ.
ٺت٩ػٮ ٸعٶ ا٬مٹاضات ا٬تٱځؽ ٠ٿ ٤ّٗ ا٬ٍځا٠ة 
ٺڀت��ٯ ٰٵرٹ��ا ٥٠ُ ٬٭ٱؤـف��ات ٺا٬ٱٵم��آت 
ا٬ت��ٿ تبػٸ��ٳ ٘��ٳ جطاغتٹ��ا ٺٴځ٭ٹا بم��٫٩ 
ٰتٻاو٫ ڄ٠ٍ��٫ ا٬ت٥ځځٱات ٰٳ ا٬ٱف��ا٠ػڀٳ 
٘بػ ٰٻ٤ٗ »تػڀب أض٠اڀؽغ«. ٺتٵتم��ػ ا٬ٱٵمآت 
ا٬تٿ ذىطت ٸعٶ ا٬م��ٹاضات ٠ٿ ل��تٽ أغجاء 
ا٬ٙا٬ٯ، ٺٸ��ٿ تٱث٫ ٴصبة ا٬م��ػ٨ات ا٬ٱطغجة 
ٌٱٳ ا٬ٱٻ٤ٗ.  ٺٌٱت ٤ائٱة ٰٵم��آت ٺ٠ٵاض٢ 
ا٬ٱحٱٻ٘��ة ا٬تٿ ذى٭ت ٘٭��ٽ ا٬ت٩ػڀٯ: ٠ٵط٢ 
ٺٰٵتحٗ ـ��با »ظا ضڀب٭ٻٰات غاضڀفٻٲ ب٭ٻ« ٠ٿ 
ا٬برػڀٳ؛ ٠ٵط٢ »غاضڀفٻٲ ب٭ٻ ا٩٬ٻڀت« ٠ٵط٢ 
»ـ��ځٱ١ٻٴٿ ـ��تاڀ٫ ا٩٬ٻڀ��ت« ٠��ٿ ا٩٬ٻڀت؛ 
٠ٵط٢ »غاضڀف��ٻٲ ب٭ٻ ٰف��٥ُ« ٠ٿ ـ��٭ّٵة 
٘ٱاٲ؛ ٠ٵط٢ »غاضڀفٻٲ ب٭ٻ ا٬طٺذة« ٠ٿ ٤ّػ؛ 
ٳ غاضڀف��ٻٲ ب٭ٻ ا٬صبػ« ٠ٿ  ٠ٵ��ط٢ »باغ٦ إٲٰ 
ا٬ٱٱ٭٩ة ا٬ٙػبځة ا٬ف��ٙٻضڀة؛ ٺ٠ٵط٢ »باغ٦ إٲ 
ٰ��ٳ غاضڀف��ٻٲ أبٻٔبٿ جؽڀػة ڀ��اؾ«، ٠ٵط٢ 
»غاضڀف��ٻٲ ب٭ٻ أبٻٔبٿ جؽڀ��ػة ڀاؾ«، ٠ٵط٢ 
»غاضڀف��ٻٲ غٺڀا٪ ضب��ٿ«، ٠ٵط٢ »غاضڀف��ٻٲ 
ب٭ٻ ضب��ٿ شٻغ ضڀ��ػة«، ٠ٵط٢ »غاضڀف��ٻٲ ب٭ٻ 
غڀؽڀطٴؿ ٰػـٽ ضبٿ«، ٰٵتحٗ »غاضڀفٻٲ ب٭ٻ 
ٵتحٗ »غاضڀف��ٻٲ ب٭ٻ ا٬ماغ٤ة« ٠ٿ  ا١٬حځػة«،ٰ 
اچٰ��اغات ا٬ٙػبځة ا٬ٱتّرطة؛ ٠ٵط٢ »غاضڀف��ٻٲ 
ب٭��ٻ اچـ��٩ٵطغڀة«، ٰٵتح��ٗ »غاضڀف��ٻٲ ب٭��ٻ 

ا٥٬ىځػ« ٠ٿ ٰىػ؛ ٰٵتحٗ »غاضڀف��ٻٲ ب٭ٻ تاڈ 
باپ ا٥ٙ٬بة« ٠ٿ اڄغضٲ؛ ٺ٠ٵط٢ »غاضڀفٻٲ ب٭ٻ 

ٰاغتځٵځؽ بځػٺت« ٠ٿ ٬بٵاٲ. 
ٺ٤��ا٪ ٴائ��ب غئځؿ ٰٵ٥ّة ا٬م��ػ٢ اڄٺـ��ُ 
ٺجٵٻب ا٬ىرػاء ا٩٬بػټ اڄ٠ػڀ٥ځة ٠ٿ ٰحٱٻ٘ة 
»غڀؽڀطٺغ٬٭١ٵ��اض٢« ٰ��اغ٦ ٺڀ٭ځ��ؿ: »ت٭ت��ؽٮ 
ٰحٱٻ٘تٵ��ا بت٥طڀٯ أ٫ٍ٠ ا٬صطٰ��ات ا١٬ٵط٤ځة 
إ٬ٽ ٰٵ٥ّة ا٬م��ػ٢ اڄٺـ��ُ ٺل��ٱا٪ أ٠ػڀ٥ځا 
ٵم��آت ٺ٠ٵاض٢ ت٩ٙ��ؿ ا٬حٻضة  ٘ب��ػ ابت��٩اغٰ 
اڈـ��تثٵائځة ٬٭صطٰ��ات ـ��ٙځًا ٬تٻ٠ځ��ػ تحػبة 

ٰتٱځؽة ٬٭ؽٺاغ«.
٭ٽ  ��ترى٫٘  ٺذځ��ٳ اشتځ��اغ ا٬ٱٵم��آت ا٬تٿـ 

ل��ٹاضات ا٬تٱځؽ، ڀ٥ٻٮ ٰٻ٤ٗ »تػڀب أض٠اڀؽغ« 
باـ��تصطاٮ شٻاغؼٰځات شاوة ٬ترطڀط ا٬حٹات 
ا٬تٿ تف��تر٣ ا٬ت٩ػڀٯ، آشعًا بٙځٳ اڈ٘تباغ ٨ٯ 
ٺٴ��ٻٖ ٺذطاث��ة ا٬ت٥ځځٱات ٺاڂغاء ا٬��ٻاغضة ٰٳ 
ا٬ٱف��ا٠ػڀٳ ا٬عڀٳ ٺ٬حٻا إ٬��ٽ ا٬ٱٻ٤ٗ ٘٭ٽ ٰػ 
12 لٹػًا، ٠ًٍډ ٘ٳ ٘ػا٤ة ا٬مػ٨ة ٺتىٵځ١ٹا 

ٌٱٳ ٰؤلػ ا٬مٙبځة ٌٱٳ ا٬ٱٻ٤ٗ. 
ٺ٬٭تأٸ٫ ٬ٵځ٫ ل��ٹاضة ا٬تٱځؽ، ٘٭ٽ ا٬مػ٨ة أٲ 
ترا٠��ٓ ٘٭ٽ تىٵځ١ٹا ٌٱ��ٳ ا٬ٱٻ٤ٗ ٘٭ٽ أڈ 
ڀ٫٥ ٘ٳ 4 ٰٳ 5، ٺأٲ ترٕٽ با٬رط اڄضٴٽ ٰٳ 
ا٬ت٥ځځٱ��ات، ٺأٲ ت٩ٻٲ ٰطغج��ة ٌٱٳ ا٬ٱٻ٤ٗ 

٬ٱطة ڈ ت٫٥ ٘ٳ 12 لٹػًا.

كشف عن الهوية الجديدة للمجموعة

»بن هندي« تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها
حٱٻ٘ة ب��ٳ ٸٵطپ با٬ځٻبځ��٫ ا٬عٸبٿ ٺٰػٺغ 50  اذت١٭��تٰ 
٘اًٰا ٘٭ٽ تأـځفٹا أٰؿ اڄٺ٪، ذځث تٯ شډ٪ ا٬ر٫١ إؼاذة 
ا٬ف��تاغ ٘ٳ ا٬ٹٻڀ��ة ا٬حطڀطة ٬٭ٱحٱٻ٘ة بٙ��ط 5 ٥٘ٻض ٰٳ 
ا٬ؽٰاٲ ٰٗ ا٬مٙاغ ا٬را٬ٿ، برٍٻغ ٨باغ ا٬مصىځات بٱصت٭ٟ 
ا٥٬ّا٘ات ٺـ��١ػاء ا٬طٺ٪ ٬طټ ا٬ٱٱ٭٩ة ٺغؤـ��اء ا٬مػ٨ات 

ا٬ٙا٬ٱځة.
ٺڀحف��ط ا٬مٙاغ ا٬حطڀط ٰفاغ ا٬ٱحٱٻ٘ة ٬تٙؽڀؽ ٸٻڀتٹا ٠ٿ 
تٱثځ��٫ ا٩٬ثځػ ٰٳ ا٬ٙډٰات  ا٬تحاغڀة ا٬ٙا٬ٱځة ا٬ٱم��ٹٻغة 

ٺت٥طڀٯ ا٬ٱٵتحات ٺا٬صطٰات ظات ا٬حٻضة ا٬ٙا٬ځة.
ٺت��ٯ شډ٪ اڈذت١��ا٪ ت٩ػڀٯ غئځ��ؿ ٰحٱٻ٘ة ب��ٳ ٸٵطپ، 
ٳ ٤ب٫ أبٵائٷ أذٱط ٺشا٬ط ٺٴٻاٞ  ٘ب��طاه أذٱط بٳ ٸٵطپٰ 
ٺ٘بطا٬ٙؽڀ��ؽ ٺاڈبٵة ٬ٻ٬��ٻة ت٥طڀػًا ٬ػذ٭ة ّ٘ائ��ٷ ٺا٘تػا٠ًا 
ب١ٍ٭��ٷ ٺجٹ��ٻضٶ ا٬طؤٺبة ٥٨ٻة ضا٠ٙ��ة ٬ٙډٰة بٳ ٸٵطپ 

ا٬تحاغڀة ِٻا٪ غذ٭تٷ ٘٭ٽ ٰطاغ 50 ٘اًٰا.  
اًٰا ا٥٬اضٰة ا٬تٿ  ٳ شّ��ٻة ا٬�50٘  ٺ٘ب��ػ أذٱط بٳ ٸٵطپ،٘ 
بطأتٹ��ا با١٬ٙ��٫ بٻٌٗ ٰحٱٻ٘��ة بٳ ٸٵ��طپ ٘٭ٽ ٘حډت 
١ٹٻٮ ذٻ٨ٱة  ٳ ش��ډ٪ تّبځ٣ٰ  ٤اِ��ػة ا٬ٙٱ٫ اڈذتػا٠ٿٰ 
ا٬م��ػ٨ات ا٬عپ ڀٙٱ��٫ ٘٭ٽ ٰٻا٨ب��ة ا٬ٱتّ٭ب��ات اچضاغڀة 

ٺا٬تٵٕځٱځ��ة، ٺبځٳ ا٬ر١اْ ٘٭ٽ ا٥٬ځ��ٯ ٺا٬ػٺابُ ا٬ٙائ٭ځة 
ا٬تٿ تتٱتٗ بٹا ا٬ٙائ٭ة ٘بػ اڄجځا٪.

ٺ٨مٟ ٘ٳ ٤ځاٮ ا٬ٱحٱٻ٘ة باتصاظ شّٻة غئځفة أشػټ ٴرٻ 
باضغات ا٬ٱف��ؤٺ٬ځة اڈجتٱا٘ځة ٬٭م��ػ٨ات بإ٘ډٲ  تٙؽڀ��ؽٰ 
»ٰؤـف��ة ٘بطاه أذٱط بٳ ٸٵ��طپ ا٬صځػڀة« ا٬تٿ ٸٿ تٯ 
ٳ ٤ب��٫ ٺؼاغة ا٬تٵٱځة اڈجتٱا٘ځة، ٺا٬تٿ  ؤشػًاٰ  ا٘تٱاضٸ��اٰ 
تحف��ط غؤڀة غئځؿ ٰح٭ؿ إضاغة ا٬ٱحٱٻ٘ة ٺإڀٱاٴٷ ا٥٬ٻپ 

بػض ا٬حٱځ٫ ٬٭ٱحتٱٗ.
إ٬��ٽ ظ٬��٧، ٤��ا٪ ٴائ��ب غئځ��ؿ ٰح٭��ؿ اچضاغة ٺا٬ػئځؿ 
ا٬تٵ١ځ��عپ ٬٭م��ػ٨ة  أذٱط بٳ ٸٵطپ: »٠ٿ ٸعٶ ا٬ٱٵاـ��بة 
ا٬تاغڀصځة، ذ٥٥ٵ��ا ٰٙ٭ٱًا ٸاًٰا ٠ٿ تاغڀ��س ا٬ٱحٱٻ٘ة ب٫ٍ١ 
غؤڀة ا٬ٻا٬ط، ٺاڈـتػاتځحځات ا٬ر٩ځٱة ٺا٬ت٩١ځػ ا٬ٱفت٥ب٭ٿ 
ٺا٬ت��ٿ ٰٹطت ٬ٵ��ا ٴرٳ ا٬حځ��٫ ا٬حطڀط ا٬ف��ځػ ٘٭ٽ شّاٶ 

ٺاڈٴّډ٢ با٬ٱحٱٻ٘ة ٴرٻ ٰفتٻڀات أ٘٭ٽ«.
ٳ اٰتٵاٴٿ ا٩٬بځػ ٬٭٥ځاضة   ٺ٤ا٪ »أٜتٵٯ ٸعٶ ا١٬ػوة ڄ٘ػب٘ 
ٰتٱث٭ة ٠ٿ ذٍػ واذب ا٬حډ٬ة ا٬ٱ٭٧ ذٱط بٳ ٘ځف��ٽ آ٪ 
اٸ٫ ا٬بډض ا٬ٱ١طټ، ٺواذب ا٬ف��ٱٻ ا٬ٱ٭٩ٿ اڄٰځػ  ش٭ځ١ة٘ 
ش٭ځ١ة بٳ ـ��٭ٱاٲ آ٪ ش٭ځ١ة غئځؿ ا٬ٻؼغاء، ٺواذب ا٬فٱٻ 

ا٬ٱ٭٩ٿ اڄٰځػ ـ��٭ٱاٲ بٳ ذٱط بٳ ٘ځف��ٽ آ٪ ش٭ځ١ة  ٺ٬ٿ 
ا٬ٙٹط اڄٰځٳ«. 

ح٭ؿ إضاغة  ٳ ل��٩ػٶ ٬ػئځؿ ٺأٍ٘��اءٰ  ٺ٘ب��ػ ٠ٿ ٨٭ٱتٷ٘ 
ٰحٱٻ٘��ة بٳ ٸٵطپ ٺٰٻ١ٔ��ٿ ا٬ٱحٱٻ٘��ة ٺ٨ع٧٬ ٬حٱځٗ 
٭ٽ  ٭��ٽ ث٥تٹٯ ٺاـ��تٱػاغ ا٬ط٘ٯ ٬ٹٯ٘  ٘ٱ��ډء ا٬ٱحٱٻ٘ة٘ 

ٰطټ ا٬فٵٻات ا٬ٙطڀطة ا٬ٱاٌځة.
حٱٻ٘��ة بٳ ٸٵطپ تأـف��ت ٠��ٿ أبػڀ٫ 1965  ڀع٨��ػ أٲٰ 
بٱتحػ وٝځػ ٠ٿ ل��اغٖ ا٬٭ٻ٬ٻ ٠ٿ ٺـ��ُ ٰطڀٵ��ة ا٬ٱٵاٰة. 
ٺتّٻغت ٘٭ٽ ٰطټ ا٬ف��ٵځٳ ٬تى٫ إ٬ٽ ٰا ٺو٭ت إ٬ځٷ اڂٲ 
ذځث تٙٱ��٫ ٠ٿ ٰحاڈت ٰتٙطضة، ٨ٱا ل��ٹطت ا٬ف��ٵٻات 
ٳ  ٭رٻًٔا ٠ٿ ٴم��اَ ا٬ٱحٱٻ٘ةٰ  ا٬ٙم��ػ اڄشځػة تٻـ��ًٙاٰ 
ذځث تٵ��ٻٖ ا٬صطٰات ٺا٬ٱٵتحات ظات ا٬ح��ٻضة ا٬ٙا٬ځة ا٬تٿ 

أ٨فبت ٰحٱٻ٘ة بٳ ٸٵطپ ث٥ة ا٬ؽبائٳ ا٩٬ػاٮ.
٨ٱ��ا ٤اٰ��ت ا٬ٱحٱٻ٘��ة ٠��ٿ ا٬ف��ٵٻات ا٥٬٭ځ٭��ة ا٬ٱاٌځة 
باڈـ��تثٱاغ ٺا٬تٻـ��ٗ ٠ٿ ا٬ٙطڀط ٰ��ٳ ا٥٬ّا٘ات ٰٳ شډ٪ 
لػ٨ة  بٳ ٸٵطپ ٬٭فځاغات، ذځث أٴمأت وا٬تٿ ٘ػي ٠ٿ 
ٰٻا٤ٗ اـتػاتځحځة ٠ٿ ـ��تػة ٺ٤ػڀبًا ٠ٿ ا٬ٱرػ٢، باچٌا٠ة 
٭ٱاباض ٺ٨ځا بٻضپ لٻب ٠ٿ  ا بٙط ا٬بځٗ ٠ٿـ  ٰػ٨ؽ شطٰاتٰ 

ا بٙط ا٬بځٗ ٠ٿ ا٬ػ٠اٖ، باچٌا٠ة  ا٬ٱر��ػ٢؛ ٺٰػا٣٠ شطٰاتٰ 
إ٬��ٽ ا٩٬ثځػ ٰٳ ا٬ٱم��اغڀٗ ا٬ٱصّ��ُ با٠تتاذٹ��ا ٤ػڀبًا ٠ٿ 

ا٬ٱٱ٭٩ة.
ٺتٻـ��ٙت ل��ػ٨ة »بٳ ٸٵ��طپ إٴ١ٻغٰات٩��ؿ« با٠تتاخ 5 
واڈت ٘ػي ٠��ٿ ٰػ٨ؽ ا٬برػڀٳ ـ��ځتٿ، ٰحٱٗ ا٬تأٰځٵات 
اڈجتٱا٘ځ��ة، ٰحٱٗ ا٬ف��ځٟ ا٬ٱرػ٢، ا٬ر��ٻغة، تٙػي ٠ٿ 

ٰرډت ألػٞ ٠ٿ ا٬رٻغة. 
أٰا ل��ػ٨ة ب��ٳ ٸٵ��طپ ٬٭ٙٵاڀة ٬٭ف��ځاغات إذطټ ل��ػ٨ات 
ٰحٱٻ٘ة بٳ ٸٵطپ ٬٭فځاغات ٠ٹٿ تٍٯ ٰػ٨ٻ ٘ٵاڀة -أ٨بػ 
ٰػ٨ؽ ٠ٿ ا٬ٱٱ٭٩��ة ٠ٿ ت٥طڀٯ ٰصت٭ٟ شطٰات ا٬ف��ځاغات- 
ػا٨ؽ ا٬صطٰة  ٳٰ  ٭ف٭ةٰ  ػا٨ؽ ٨ٻڀ٧ ٠ځ٩ؿ، ٠ٹٿـ  بحاٴبٰ 
ا٬فػڀٙة ٬٭فځاغات ت٥ٗ ٠ٿ ٰٻا٤ٗ اـتػاتځحځة با٬ٱٱ٭٩ة ٠ٿ 
ا٬ػ٠اٖ ٺ٘ػاض ٺا٬ف��ٹ٭ة ٺـ��٭ٱاباض، ٺٸٿ ٰػا٨ؽ ٰتصىىة 
٠ٿ ت٥طڀٯ شطٰات اچِاغات ٺا٬بّاغڀات ٺؼڀٻت ا٬تم��رځٯ، 
ٺا٬ٱ٩اب��د ٺ٩ٰځ��ٟ ٸٻاء ا٬ف��ځاغات ٺٜځػٸا ٰ��ٳ ا٬صطٰات 
اڄشػټ، باچٌا٠ة إ٬ٽ تٻـٗ ٰحٱٻ٘ة لػ٨ات ٠ٿ ٘طڀط ٰٳ 
ا٬ٱحاڈت ٰٵٹ��ا ت٥طڀٯ ٨ا٠ة ا٬ر٭ٻ٪ ا٬ت٥ٵځة ٬٭ٱؤـف��ات، 

تأجځػ ا٬فځاغات ٺا٬ماذٵات ٺٜځػٸا ا٩٬ثځػ.

ٰٳ اذت١ا٪ ٰحٱٻ٘ة بٳ ٸٵطپ ا٬ٱحٱٻ٘ة  |

»بنك البحرين للتنمية« ترّقي موظفين بمختلف اأقسام
٤اٰ��ت ٰحٱٻ٘��ة بٵ��٧ ا٬برػڀ��ٳ ٬٭تٵٱځ��ة، بتػ٤ځة ٘طض 
ٰٳ ٰٵف��ٻبځٹا ٰٳ ٰصت٭ٟ اڄ٤ف��اٮ ٺا٬طٺائػ، ذځث ٤اٮ 
ا٬ػئځ��ؿ ا٬تٵ١ځعپ ٬٭ٱحٱٻ٘ة ٴٍا٪ ا٬ٙٻجاٲ باـ��ت٥با٪ 

ا٬ٱٻ١ٔځٳ ا٬راو٭ځٳ ٘٭ٽ تػ٤ځة.
ٺ٤��ا٪ ا٬ٙٻجاٲ: »ذى��ٻ٪ ٘طض ٰٳ أٍ٘��اء ٠ػڀ٣ ا٬ٙٱ٫ 
با٬ٱحٱٻ٘��ة ٰٳ ٰصت٭ٟ اڄ٤ف��اٮ ٺا٬طٺائ��ػ ٘٭ٽ تػ٤ځة 
ٺٔځ١ځة، ت٩ٙف��ٷ ا٬حٹٻض ا٩٬بځػة ا٬تٿ ڀبع٬ٹا ٰٵف��ٻبٻ 
ا٬ٱحٱٻ٘��ة ٠ٿ ٰحا٪ تٱٻڀ٫ ٺتٵٱځة ٤ّاٖ غڀاضة اڄ٘ٱا٪ 
ح��ا٪ ا٬ٙٱ٫  با٬ٱٱ٭٩��ة ٺا٬ػ٤��ٿ ب��أضاء ا٬ٱحٱٻ٘��ة ٠ٿٰ 
ا٬تٵٱٻپ، إٌا٠ًة إ٬ٽ تّٻڀػ ٰٹاغاتٹٯ ٺ٤طغاتٹٯ ا٬عاتځة 
٠ٿ ا٬ٱحا٪ ا٬ٱٹٵٿ، ڈـ��ځٱا ٺأٲ ٰحٱٻ٘ة بٵ٧ ا٬برػڀٳ 
ٻاغضٸ��ا ا٬بم��ػڀة ٺت٥طڀػ اڄضاء  ٬٭تٵٱځ��ة تٍ��ٗ تّٻڀػٰ 
ٌٱٳ ـ��٭ٯ أٺ٬ٻڀاتٹ��ا با٘تب��اغ ا٬ٱٻاغض ا٬بم��ػڀة ذحػ 
اڄـ��اؾ ٠ٿ تٵ١ځع غـ��ا٬ة ا٬ٱحٱٻ٘ة ا٬تٵٱٻڀة ٺت٥طڀٯ 

شطٰات ٰا٬ځة ٺتٵٱٻڀة ظات ١٨اءة ٺجٻضة ٘ا٬ځتځٳ«. 
ٺأ٨��ط ا٬ٙٻجاٲ ذ��ػن ا٬ٱحٱٻ٘ة ٘٭ٽ تّٻڀ��ػ ٺتأٸځ٫ 

ا٬ٱٻاغض ا٬بمػڀة ا٬ٻِٵځة ٺاـ��ت٥ّاب ا٬مباب ا٬برػڀٵٿ 
ٰٳ ا٬حٵفځٳ ٬ډٴٍٱاٮ إ٬ٽ ٠ػڀ٣ ا٬ٙٱ٫ با٬ٱحٱٻ٘ة، ٰا 
ڀٕٹػ ٠ٿ ا٬ٵف��بة ا٩٬بځػة ٬ٙٱ٭ځ��ة ا٬برػٴة ا٬تٿ ذ٥٥تٹا 

ا٬ٱحٱٻ٘ة ٺا٬با٬ٝة 94%.

٨ٱا ڀ٩ٙؿ ظ٧٬ تٻجٷ ا٬ٱحٱٻ٘ة ٴرٻ ا٬ٱفاٸٱة بم٫ٍ٩ 
٠ٙا٪ ٠��ٿ ٘ٱ٭ځة ا٬تٵٱځ��ة اڈ٤تىاضڀة ٺتّٻڀ��ػ ا٬ٱٻاغض 
ا٬بم��ػڀة ا٬ٻِٵځة ٰٳ شډ٪ تطغڀب ٺإ٘طاض غٺاض اڄ٘ٱا٪ 
ا٬برػڀٵځځٳ ٺت٥طڀ��ٯ شطٰات ٺٰٵتحات تٱٻڀ٭ځة ٺتٵٱٻڀة 

ٰتصىىة بإضاغة ل��باب برػڀٵځځٳ، ٰٗ ٰا ڀم��٩٭ٷ ظ٧٬ 
حٱٻ٘ة بٵ٧ ا٬برػڀٳ ٬٭تٵٱځة  تٱځؽ ت١صػ بٷٰ  ٰٳ ٴٱٻظجٰ 
ٺا٬ت��ٿ تٱت٭٧ شبػة ٺاـ��ٙة ٠ٿ ٰحا٪ ت٥طڀ��ٯ ا٬صطٰات 
ا٬ٱىػ٠ځ��ة ٺا٬صطٰ��ات ا٬تٵٱٻڀة ٬٭ٱؤـف��ات ا٬ىٝځػة 
ٺا٬ٱتٻـ��ّة ٺترف��ځٳ أضاء ٸعٶ ا٬ٱؤـفات ٺڈ ڀتر٣٥ 

ظ٧٬ إڈ ٰٳ شډ٪ ٺجٻض ٠ػڀ٣ ٘ٱ٫ ٰتصىه ٺٰؤٸ٫. 
ٺأل��اغ ا٬ٙٻجاٲ، إ٬ٽ ا٬تٻـٗ ا٩٬بځػ ٠ٿ أٴمّة ٺ٘ٱ٭ځات 
ا٬ٱحٱٻ٘��ة شډ٪ اڄ٘ٻاٮ اڄشځػة، ـ��ٻاًء ٰٳ ذځث ؼڀاضة 
ٺتّٻغ ٘ٱ٭ځات ا٬تٱٻڀ٫ ٺا٬صطٰ��ات ا٬تٵٱٻڀة اڄشػټ، أٺ 
ٰٳ ذځث ؼڀاضة لب٩ة ا١٬ػٺٖ ٺٰػا٨ؽ شطٰات ا٬ٱؤـفات 
ا٬ىٝځػة ٺا٬ٱتٻـ��ّة ٺذاٌٵات اڄ٘ٱ��ا٪ ا٬ٱتصىىة، 
ذځ��ث أوبرت ٸعٶ ا١٬��ػٺٖ ٺا٬راٌٵ��ات تّٝٿ ٰصت٭ٟ 
ٰٵاِ��٣ ا٬ٱٱ٭٩ة، ٠ًٍډ ٘ٳ ِػخ شطٰ��ات ٺبػاٰج أشػټ 
شډ٪ ا١٬تػة ا٬ٱتب٥ځة ٰٳ  ا٬ٙاٮ ا٬حاغپ ٺاڄ٘ٻاٮ ا٬ٱ٥ب٭ة 
أڀٍ��ًا، اڄٰػ ا٬��عپ ڀتّ٭ب إ٘طاض ٨��ٻاضغ ٺِٵځة ٺ٤ځاضڀة 

٬تٵ١ځع شُّ ا٬ٱحٱٻ٘ة ا٬ٱفت٥ب٭ځة.

٘طض ٰٳ ا٬ٱٻ١ٔځٳ ا٬عڀٳ تٱت تػ٤ځتٹٯ  |

»NX1« من »سامسونغ« اأكثر نجاحً 
في سوق الكاميرات المدمجة

��ٻ٢ ا٩٬اٰځػات  ٳ »ـاٰف��ٻٴٛ« اڄ٨ث��ػ ٴحاذًا ٠ٿـ   ٰNX1٭ف��٭ة ٨اٰځػات بات��تـ 
اٮ 2014،  طاغ٘  ٭ٽٰ  ٩اٴة غائطة ٠ٿ ٸعا ا٬فٻ٢٘  ا٬ٱطٰحة، ذځث تبٻأت »ـاٰفٻٴٛ«ٰ 
ذځث ب٭ٝت ذىتٹا ا٬فٻ٤ځة ٴفبة %67.9 ٺ٥٠ًا ڄغ٤اٮ »جٿ إٞ ٨ځٷ« ا٬ٙا٬ٱځة ڄبراث 
أـ��ٻا٢ ا٬تحؽئة ٺا٬ت٩ٵٻ٬ٻجځ��ا.  ٺتٙٻض ت٭٧ ا٬ػڀاضة إ٬ٽ ا٬تػ٨ځؽ ا٬ٱتٻاو٫ ٬٭م��ػ٨ة 
٘٭ٽ ـ٭ف��٭ة ٨اٰځػاتٹا ا٬ػ٤ٱځة NX. ٺأوبرت ا٩٬اٰځػات ا٬ٱطٰحة تٙػٞ ا٬ځٻٮ ٨آ٬ة 
ا٬تىٻڀ��ػ ا٬ٱثا٬ځة ا٬تٿ تٱؽج بځٳ ٤ٻة ا٩٬اٰځػات ا٬ػ٤ٱځة ظات ا٬ٙطـ��ة اڄذاضڀة ٠ٿ 
ٸځ٫٩ أـ٭ؿ، أوٝػ ذحٱًا، ٺأ٨ثػ ـ��ٹٻ٬ة ٠ٿ اڈـتصطاٮ، اڄٰػ ا٬عپ جٙ٭ٹا ترا٠ٓ 
٭ف��٭ة ٨اٰځػاتٹا  ٩اٴتٹا ا٬ف��ٻ٤ځة ٠ٿ ا٬ىطاغة. ٺأِ٭٥ت »ـاٰف��ٻٴٛ«  أٺًڈـ  ٘٭ٽٰ 
ػذت  ٵطٰاِ  ٭ف��٭ة Galaxy NX، ٤ب٫ 5 أ٘ٻاٮ –٘  ظات ا٬ٙطـ��ات ا٥٬اب٭ة ٬٭تبطڀ٫،ـ 
ا٩٬اٰځ��ػا NX10. ٺٰٵ��ع ظ٧٬ ا٬ٻ٤ت، تّ��ٻغت ا٬ت٩ٵٻ٬ٻجځا چٴت��اج ٰحٱٻ٘ة ٰتٵٻ٘ة 
ف��ځػة ا٬تّٻغ ا٬تٿ تم��ٹطٸا ا٬ٹٻاتٟ ا٬ع٨ځة. ٺ٠ٿ ٫٨  ٰٳ ا٩٬اٰځػات ا٬تٿ تٻا٨بٰ 
جځ٫، تٯ تحٹځؽ ا٩٬اٰځػات NX بأذطث ا٬ت٥ٵځات، ٺتٯ بٵاؤٸا برځث تحٱٗ بځٳ أضٺات 
ا٬تر٩ٯ ا٬صاوة با٩٬اٰځػات ا٬ػ٤ٱځة ظات ا٬ٙطـة اڄذاضڀة ٺا٬ىٻغ ٘ا٬ځة ا٬حٻضة، ٰٗ 
ـ��ٱات ا٬ٹځ٫٩ ا٬ٙٱ٭��ٿ ٺش١ځٟ ا٬ٻؼٲ ٬٭٩اٰځػات ا٬ػ٤ٱځة اڂ٬ځ��ة. ا٬تّٻغات ا٩٬بځػة 
 NX ٭ف��٭ة ځؽة ا٬رفاـ��ځة ٬٭ٍ��ٻء ISO. تٯ إِډ٢ أٺ٪ ٨اٰځػاتـ  ا٬تٿ ل��ٹطتٹاٰ 
٠ٿ ٘��اٮ 2010، ٺا٬تٿ تتٱتٗ بصاوځة ذفاـ��ځة ا٬ٍٻء ا٬ٱعٸ٭��ة ISO بٱٙځاغ220 

ٺا٬ت��ٿ ٩ٰٵ��ت ا٬ٱف��تصطٰځٳ ٰ��ٳ 
ػٺٞ اچٌاءة  ا٬ت٥اَ وٻغ ٠ٿٔ 

 ، 5 أ٘��ٻاٮ  ا٬صا٠ت��ة، ٺبٙ��ط 
 ،NX1 ا٩٬اٰځػا  إِ��ډ٢  ٺٰٗ 
ت١ٻ٤��ت »ـاٰف��ٻٴٛ« ٘٭ٽ 

ٴ١فٹا ٠ٿ إ٘اضة تٙػڀٟ ت٭٧ 
ا٬صاوځة بٱٙطڈت ثٻغڀة تػاٺذت 

بځ��ٳ 3200 إ٬ٽ 25600، ٺتم��ځػ ٸعٶ 
ا١٥٬ؽة ٠ٿ ت٩ٵٻ٬ٻجځ��ا ا٩٬اٰځػات ٘ٱ٭ځًا 
٭��ٽ ا٬ت٥اَ  إ٬��ٽ ٤طغة ا٬ٱف��تصطٰځٳ٘ 
وٻغٸٯ ٠��ٿ ا٬٭رٕ��ة ا٬ٱثا٬ځة ضٺٲ أٲ 
ڀ٩ٻٲ ا٬ٕډٮ ٘ائ٥ًا ٬طڀٹٯ ٘٭ٽ اچِډ٢.
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»بيت �جل�دة«  لال�ست�سار�ت �أول م�ؤ�س�سة 
بحرينية يف �لقطاع �لتعليمي و�لتدريبي

اأول موؤ�ش�شة بحرينية متخ�ش�شة يف  تعترب موؤ�ش�شة بيت اجلودة لال�شت�شارات 

املتوافق مع  التعليمي والتدريبي  القطاع  تقدمي خدمات �شمان وحت�شني اجلودة يف 

اإىل  بالإ�شافة  والتدريب  التعليم  جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  معايري 

اأطر ومعايري عاملية اأخرى.  وت�شري الأ�شتاذة زينب فوؤاد الدو�شري م�شوؤول العالقات 

العامة ببيت اجلودة اإىل اأن املوؤ�ش�شة يديرها فريق من املهنيني ذوي اخلربة العالية 

والعملية يف قطاعي التعليم والتدريب املهني، حيث اأجنز هذا الفريق بنجاح العديد 

من امل�شاريع الرائدة يف التعليم والتدريب منذ التاأ�شي�س يف العام 2011م. 

كرائد  العمالء  ثقة  اكت�شب  لال�شت�شارات  اجلودة  بيت  اأن  الدو�شري  واأو�شحت 

تقييم  على  ولقدرته  جهة  من  العميل  احتياجات  على  لرتكيزه  التعليم  حت�شني  يف 

وتقدمي الحتياجات وامل�شاعدة يف حتقيق الأهداف للعديد من املوؤ�ش�شات الأكادميية 

والتدريبية.

»بن هندي« تك�سف عن �له�ية �جلديدة وحتتفل بالي�بيل �لذهبي
�شخ�شيات  كبار  من  ومتميز  وح�شور  كبري  حفل  يف 

اململكة  لدى  الدول  و�شفراء  القطاعات  مبختلف  الدولة 

التي متثلها جمموعة بن هندي  العاملية  ال�شركات  وروؤ�شاء 

واأ�شحاب الأعمال وم�شئويل ال�شركات يف اململكة وجمع غفري 

من رجال الأعمال واأع�شاء غرفة �شناعة ومملكة البحرين، 

قامت جمموعة بن هندي بالإحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 

ريتز  ومنتجع  بفندق  وذلك  تاأ�شي�شها  على  عاماً  خم�شني 

كارلتون البحرين.

وقد مت خالل هذا احلفل اأي�شاً اإزاحة ال�شتار عن الهوية 

اجلديدة للمجموعة بعد خم�شة عقود من الزمان مع ال�شعار 

لتعزيز  املجموعة  م�شار  اجلديد  ال�شعار  ويج�شد  احلايل. 

العاملية  التجارية  العالمات  من  الكثري  متثيل  يف  هويتها 

امل�شهورة وتقدمي املنتجات واخلدمات ذات اجلودة العالية.

كما مت خالل هذا الإحتفال تكرمي ال�شيد عبد اهلل اأحمد بن 

هندي، رئي�س جمموعة بن هندي من قبل اأبنائه اأحمد وخالد 

عطاء  لرحلة  تقديراً  لولوة  والأبنة  العزيز  وعبد  ونواف 

الوالد واإعرتافاً بف�شله وجهوده الدوؤوبة كقوة دافعة لعالمة 

بن هندي التجارية طوال رحلته على مدار خم�شني عاماً. وقد 

عرب ال�شيد اأحمد بن هندي خالل احلفل عن خطوة اخلم�شني 

القادمة التي بداأتها بالفعل بو�شع جمموعة بن هندي  عاماً 

على عجالت قاطرة العمل الإحرتايف من خالل تطبيق مفهوم 

حوكمة ال�شركات الذي يعمل على مواكبة املتطلبات الإدارية 

والتنظيمية، وبني احلفاظ على القيم والروابط العائلية التي 

تتمتع بها العائلة عرب الأجيال.

»�مل�ؤيد« يد�سن عرو�ض رم�سان على �سيار�ت �نفينيتي

واأولده،  املوؤيد  خليل  يو�شف  �شركة  قامت 

مملكة  يف  انفينيتي  لعالمة  احل�شري  الوكيل 

البحرين بالإعالن عن عرو�س �شيارات انفينيتي 

فخالل  املبارك.  رم�شان  ل�شهر  ال�شتثنائية 

ال�شهر الكرمي، �شيحظى معجبوا الفخامة والأداء 

انفينيتي حتى  بالعالمة  ا�شباع �شغفهم  بفر�شة 

جميع  عر�س  �شيتم  الكرمي، حيث  ال�شهر  نهاية 

الطرازات الفخمة واجلديدة كلياً با�شعار مميزة.

وقد �شرح بول بيكر املدير العام لنفينيتي 

عام،  كل  من  املبارك  رم�شان  �شهر  يف   « قائالً: 

من  الفريد  النوع  هذا  تقدمي  على  نحر�س 

لنعطي  ا�شتثنائية،  با�شعار  الفاخرة  ال�شيارات 

والفر�شة  الختيار  على  القدرة  العمالء  جميع 

اإىل  بالإ�شافة  �شركتنا،  تقدمه  ما  اف�شل  لتجربة 

ي�شاهى.  ل  مزيجاً  يجعلها  مما  امل�شافة  املزايا 

 Q50 انفينيتي  �شعر  اأن  هو  ذلك  من  والأكرث 

وهو  فقط،  دينار   11،995 من  يبداأ  ال�شهرية 

�شعر اأكرث من رائع ملا حتظي به من تكنولوجيا 

متطورة واأداء منفرد يف القيادة.«

عمل  فرتة  �شتمتد  الكرمي،  ال�شهر  وخالل 

حيث  �شرتة،  يف  انفينيتي  �شيارات  معر�س 

من  اخلمي�س  اإىل  ال�شبت  من  مفتوحاً  �شيكون 

ومن  ظهرا  الواحدة  وحتى  �شباحا  التا�شعة 

ع�شرة  احلادية  حتى  م�شاًء  والن�شف  ال�شابعة 

ال�شابعة  من  اجلمعة  واأيام  ليالً.  والن�شف 

والن�شف  ع�شرة  احلادية  حتى  م�شاًء  والن�شف 

من  لأي  قيادة  جتربة  موعد  حلجز  ليالً.  

زيارة  عمالئنا  ي�شتطيع  انفينيتي،  طرازات 

معر�س انفينيتي يف �شرتة اأو الت�شال على رقم 
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