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»ديار المحرق« تطلق ألفين من صغار
سمك الهامور حفاظًا على الحياة البحرية

إحدى  المحرق،  ديار  شركة  أعلنت   [
أكبر شركات التطوير العقاري في مملكة 
البحرين، عن إطالقها لما يقارب من ألفين 
موقعين  في  الهامور  سمك  صغار  من 
مختلفين داخل منطقة محمية تم إنشاؤها 
الشمالية  القنوات  ضمن  الشركة  قبل  من 
يوم  األسماك  إطــالق  وتم  للمشروع. 
األربعاء )1 فبراير/ شباط 2017( بالتعاون 
في  المتخصصة  لوبي  بايرن  شركة  مع 
المدنية  للهندسة  الدولية  االستشارات 
عالمية  جوائز  على  والحائزة  والهيكلية 
والتي أعلنت عن شراكتها مع ديار المحرق 
في أواخر العام 2016 بهدف الحفاظ على 
البيئة البحرية وتنميتها في المياه المحيطة 
الشركة  وتهدف  المحرق.  ديار  بمدينة 
لحماية  ومبتكرة  فعالة  حلول  إليجاد 
المرجانية  والشعاب  الفطرية  الحياة 
في  البحرية  الحياة  دراسة  عبر  الخاّلبة 
المناطق المحيطة بديار المحرق واستزراع 
هذه  تأثير  ومراقبة  البحرية،  األعشاب 

اإلجراءات إلثراء البيئة البحرية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
»إنه  الشاعر:  ماهر  المحرق،  ديار  لشركة 
هذه  مثل  نتولى  أن  فخرنا  دواعي  لمن 
المبادرة البيئية الهامة التي من شأنها أن 
تؤثر إيجابياً على الحياة البحرية المحيطة 
ومملكة  خاص  بشكل  المحرق  بديار 
البحرين عامًة، حيث إن مسئولية المحافظة 
أن  البد  للمملكة  السمكي  المخزون  على 
يشارك بها جميع قطاعات المجتمع. ونظراً 
التي  والمتزايدة  المستمرة  للتحديات 
نواجهها نتيجة لعدة عوامل بيئية، كتغيير 
فقد  البحرية،  الحياة  توازن  وعدم  المناخ 
ارتأينا ضرورة االهتمام بالحياة البحرية 
لديار  الرئيسي  المخطط  ضمن  الواقعة 
ُتضاف  أخرى  بادرة  تعد  والتي  المحرق 
لسجل إنجازات ديار المحرق المجتمعية«.

وأضاف »تمكنت ديار المحرق من إعادة 
إرساء معايير جديدة للتدابير البيئية التي 
يجب أن تتخذها جميع مشاريع التطوير 

إطالقنا  ُيعد  ال  حيث  الجديدة،  العقاري 
ألفي  عددها  البالغ  الهامور  سمك  لصغار 
اتخذناها  التي  الوحيدة  البادرة  سمكة، 
المشاريع  العديد من  تأتي ضمن  إنها  بل 
التي طالما حرصنا على  الصديقة للبيئة 
تنفيذها، وإننا نتطلع من خاللها لمواصلة 
لمستقبل مملكة  األمد  الرؤية طويلة  دعم 
التنفيذي  الرئيس  أشاد  وقد  البحرين«. 
للمجلس األعلى للبيئة، محمد مبارك دينة، 
بجهود شركة ديار المحرق في تنفيذ عدة 
مشاريع تهدف الى المحافظة على البيئة 
التنسيق  تم  حيث  البحرين،  مملكة  في 
الخاصة  المشاريع  من  العديد  في  معهم 
بتطوير السواحل والقنوات المائية التابعة 
مشروع  أن  كما  المحرق.  ديار  لمشروع 
شأنه  من  الهامور  أسماك  صغار  إطالق 
السمكي  المخزون  إنعاش  في  يساهم  أن 
الثروة  تعتبر  حيث  اإلقليمية،  المياه  في 
تقدمها  التي  الخدمات  أبرز  من  السمكية 

النظم البحرية في مملكتنا الغالية.

تهدف الشركة إليجاد حلول فعالة ومبتكرة لحماية الحياة الفطرية والشعاب المرجانية الخّلبةماهر الشاعر

»البحرين والكويت« يتبرع بمبلغ 3 آالف 
دينار لجمعية تاريخ وآثار البحرين

] قام الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، رياض ساتر، باستقبال نائب رئيس جمعية 
صليبيخ،  مها  الجمعية،  سر  وأمينة  خليفة،  آل  راشد  بن  خالد  الشيخ  البحرين،  وآثار  تاريخ 
للبنك، حسان بورشيد،  اإلدارية  البشرية والشئون  الموارد  لمجموعة  العام  المدير  في حضور 
ومديرة العالقات العامة، رفا قدورة، واخصائي العالقات العامة بالبنك، عبدالرحمن دانش، يأتي 
واالهتمام  المجتمع  خدمة  في  اإلنساني  بدوره  والكويت  البحرين  بنك  إيمان  من  انطالقاً  ذلك 

الموجه نحو خدمة مملكة البحرين وضمن إطار سياسته لتقديم الهبات والتبرعات. 
لها  لما  الجهات والجمعيات  البحرين والكويت حريص على دعم مثل هذه  بنك  أن  إلى  يشار 
من دور بارز في المحافظة على التاريخ األثري لمملكة البحرين ونشر الوعي عنه في المجتمع.

رياض ساتر يقدم شيك الدعم إلى الشيخ خالد بن راشد آل خليفة 

 جامعة العلوم التطبيقية: توقيع اتفاقية تعاون 
مع جامعة كارديف مترو بوليتان البريطانية

األمين  رعــايــة  تحت   [
العالي،  التعليم  العام لمجلس 
تستعد  الشويخ،  عبدالغني 
التطبيقية  العلوم  جامعة 
اتفاقية  توقيع  حفل  إلقامة 
كارديف  جامعة  مع  التعاون 
البريطانية  متروبوليتان 
فبراير/   9( الخميس  غدٍ  يوم 
بحضور  وذلك  شباط2017(، 
والسفير  الشويخ  عبدالغني 
مملكة  ــدى  ل البريطاني 
السفراء  من  وعدد  البحرين 
وأعضاء  الجامعات  ورؤساء 
واألمناء  اإلدارة  مجلسي 
ومنتسبي الجامعة ونخبة من 
مختلف  من  الشخصيات  كبار 
القطاعات الحكومية والخاصة 
إلى  إضافة  البحرين،  بمملكة 
كارديف  جامعة  يمثل  وفد 

بالمملكة المتحدة.
االتفاقية  ــذه  ه وتــأتــي 

العلوم  جامعة  ألهداف  تنفيذاً 
العمل  إلثراء سوق  التطبيقية 
علمية  قدرات  ذوي  بخريجين 
مميزة، حيث تضمنت االتفاقية 
التعاون بين الجامعتين لطرح 
كلية  في  دراسيين  برنامجين 
العلوم اإلدارية تشمل برنامج 
ــات  دراس في  بكالوريوس 
وبرنامج  واألعمال  اإلدارة 

المحاسبة  في  بكالوريوس 
والتمويل.

رئيس  أوضح  جانبه،  من 
أن  ــواد،  ع غسان  الجامعة، 
بموجبها  سيتم  االتفاقية  هذه 
بحيث  الطرفين  بين  التعاون 
جامعة  في  الطلبة  ــدرس  ي
ويحصلون  التطبيقية  العلوم 
بريطانية  ــادة  ــه ش على 
كارديف،  جامعة  من  معتمدة 
االتفاقية  هذه  أن  إلى  منوهاً 
مسيرة  دعــم  في  ستسهم 
الجامعة بما يتوافق مع الخطة 
إلى  التي تهدف  االستراتيجية 
من  العالمي  األفق  إلى  نقلها 
الجامعات  مع  التعاون  خالل 
برامج  وطـــرح  العالمية 
تؤهل  مشتركة  أكاديمية 
الطالب للحصول على شهادة 

معترفة ومصدقة دولياً.
الجامعة  رئيس  أعرب  كما 

عن فخر الجامعة بهذه الشراكة 
الطرفين  بحرص  تتميز  التي 
أعلى  بتطبيق  االلتزام  على 
األكاديمية،  الجودة  معايير 
متطور  عال  تعليم  وتقديم 
المجتمع  خدمة  في  لإلسهام 
البحريني والخليجي والعربي، 
مؤكداً على أن الجامعة حريصة 
مع  التعاون  جسور  مد  على 
التي  التعليمية  المؤسسات 
تحظى بسمعة علمية مرموقة 
موضحاً  وعالمياً،  عربياً 
بخطًى  تمضي  الجامعة  أن 
بالمستوى  للنهوض  ثابتة 
خالل  من  لخريجيها  العلمي 
جــودة  بمعايير  ــزام  ــت االل
والعمل  والتدريب  التعليم 
التطورات  مواكبة  على  الدائم 
مع  يتوافق  بما  والمستجدات 
لوائح وشروط وزارة التربية 

والتعليم بالمملكة.

غسان عواد

»هوم سنتر« تكشف عن كتالوجها 
الجديد متضمنًا 850 تصميمًا جديدًا

المتاجر  سلسلة  سنتر،  هوم  كشفت   [
الرائدة لألثاث واللوازم المنزلية في المنطقة، 
منتجاتها  كتالوج  من  األحدث  النسخة  عن 
مجموعة  تعرض  صفحة   140 من  والمكون 
المنزلية،  واإلكسسوارات  األثاث  من  واسعة 
ويوفر  والمعاصرة.  الكالسيكية  ســواء 
الكتالوج الجديد للزبائن فرصة إعادة اكتشاف 
متعة التسوق لمنازلهم من خالل أكثر من 850 

تصميماً مميزاً.
من  النسخة  هذه  تعكس  عام،  كل  في  وكما 
العالمية  االتجاهات  أحدث  أيضاً  الكاتالوج 
تم  وقد  المنازل،  تأثيث  مجال  في  العام  لهذا 
المتسوقين  أذواق  يالئم  نحو  على  تصميمه 
النسخة  إلــى  وباإلضافة  المنطقة.  في 
من  إلكترونية  نسخة  تتوفر  المطبوعة، 
الكتالوج على اإلنترنت وهي معززة بوظائف 
حديثة،  تكنولوجية  مكونات  مع  تفاعلية 
وإمكانية  بالمعلومات  الغنية  كالفيديوهات 
عرض الكاتالوج على الهاتف المتحرك. ويقدم 
أحدث  على  شاملة  نظرة  للزبائن  الكتالوج 
المنزلية  المنتجات  من  سنتر  هوم  تشكيالت 
المعيشة،  غرف  منتجات  إلى  مصنفة  وهي 
وغرف الطعام، وغرف النوم، وغرف األلعاب. 
مخصصاً  قسماً  العام  هذا  نسخة  تضم  كما 
لمجموعة من المنتجات القياسية أو المجمعة، 
وخزائن  واألســرة  واألرائــك  الطاوالت  مثل 
المكونات  اختيار  للعمالء  تتيح  مما  المالبس، 
وتقدم  وشخصياتهم.  أذواقهم  تناسب  التي 
العام ثالث مجموعات تحبس  هوم سنتر هذا 

األنفاس - هي أرابيسك، مراكش، وماجيستك - 
وكل واحدة منها مستوحاة من أساليب مميزة 
ومنسقة على نحو يضفي لمسات جميلة على 
أيضاً  الجديد  الكتالوج  ويتضمن  منزل.  كل 
للزبائن  يقدم  الذي  ضخمة«  »صفقات  قسم 
مجموعة من المنتجات بأفضل األسعار. وإلى 
جانب العروض المميزة لهذا العام، تقدم »هوم 
إلى سنتين على  سنتر« ضمانات لمدة تصل 

األثاث وسنة واحدة على األدوات المنزلية.
أذواق  يحاكي  الذي  تصميمه  جانب  وإلى 
نصائح  الكاتالوج  يضم  وتطلعاتهم،  الزبائن 
تصميم  حول  عملية  واقتراحات  وإرشادات 

وترتيب المنازل.

 أحدث تشكيلت »هوم سنتر« من المنتجات المنزلية

»كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية« تطلق هويتها التجارية الجديدة
] أعلنت شركة كانو لمعدات الورش، الشركة 
مملكة  في  المركبات  معدات  توفير  في  الرائدة 
البحرين وأحد أقسام شركة إبراهيم خليل كانو، 
المعدات  لتشمل  أعمالها  حافظة  توسعة  عن 
الصناعية، كما أطلقت هويتها التجارية الجديدة 
والمعدات  المركبات  لمعدات  كانو  اسم  تحت 
األخيرة  اإلضافة  هذه  وستسهم  الصناعية. 
جديدة  آفاق  فتح  في  المهمة  الشريحة  لهذه 
اإلنجازات  من  للمزيد  وتحقيقها  الشركة  لتطور 
عالمة   35 من  أكثر  حالّياً  توفر  حيث  المرموقة، 
ما  خدمات  أفضل  بتقديم  تشتهر  كما  تجارية، 

بعد البيع.
وبهذه المناسبة قال مدير المبيعات في شركة 

الصناعية  والمعدات  المركبات  لمعدات  كانو 
شركتنا  حرصت  »لطالما  كاليبات:  سوديندرا 
في  الصناعة  رواد  أكبر  مع  شراكات  عقد  على 
فائقة  منتجات  تقديم  لضمان  وذلك  العالم، 
الجودة لزبائننا. ويعمل إطالق هويتنا التجارية 
الجديدة على إبراز مدى أهمية شريحة المعدات 
الصناعية ضمن حافظة أعمالنا المتنوعة. ونحن 
شركة  بمعايير  التزامنا  مواصلة  على  نؤكد 
إبراهيم خليل كانو في تقديم خدمات ال ُتضاهى 

لما قبل البيع وبعده«.
هذا وقد أبرمت شركة كانو لمعدات المركبات 
كبرى  مع  عدة  شراكات  الصناعية  والمعدات 
المؤسسات العالمية الرائدة، بما في ذلك شركة 

الرفع،  ومعدات  لألوناش   SWF Krantechnik
البنى  لمعدات   SPX Power Team وشركة 
التحتية وشركة SPX Bolting Systems، وشركة 
الكثير من  المنزلقة وغيرها  Butzbach لألبواب 
السيارات  مجال  من  كل  في  المعدات  مزودي 

وقطاع الصناعة.
أفضل  بيع  في  الراسخة  مكانتها  جانب  وإلى 
كانو  شركة  تقدم  الجودة،  عالية  المنتجات 
أيضاً  الصناعية  والمعدات  المركبات  لمعدات 
مجموعة واسعة من الخدمات مثل االستشارات 
والتخطيط والتركيب والصيانة السنوية، فضاًل 
خصيصاً  الُمصممة  المتخصصة  الحلول  عن 

ستسهم هذه اإلضافة في فتح آفاق جديدة في تطور الشركة وتحقيقها للمزيد من اإلنجازات وفقاً لمتطلبات كل مشروع.

»كي كي تي لعالج وتقويم العمود الفقري« يفتتح أبوابه في البحرين
افتتح مركز »كي كي تي لعالج وتقويم   [
العمود الفقري« يوم االثنين )6 فبراير/ شباط 
رعاية  تحت  السيف،  ضاحية  في   )2017
بنت  الشيخة حصة  السمو  وحضور صاحبة 

خليفة بن حمد آل خليفة. 
شبكة  من  تي«  كي  »كي  مركز  ويتألف 
الذي  األلم  عالج  مجال  في  رائــدة  عالمية 
االالم  لعالج  الوسائل  أحدث  على  يرتكز 
الظهر،  الفقري،  العمود  العظام،  في  المزمنة 
والتهاب  الصداع  األعصاب،  المفاصل،  الرقبة، 
ومن  الصوتية  الموجات  باستخدام  المفاصل 

دون تدخل جراحي. 
على  حالّياً  تي«  كي  »كي  مركز  ويشرف 

24 مركزاً جديداً لعالج األلم في 12 دولة، كما 
شاملة  بخدمات  مركزاً   12 من  أيضاً  يتألف 
عيادة  و12  الفقري  العمود  وعالج  لتقويم 

تابعة لمؤسسات طبية رائدة.
في  تأسس  تي«  كي  »كي  مركز  أن  يذكر 
خان،  أسلم  قبل  من   1999 العام  في  كندا 
في  األلم  عالج  في  عالمي  متخصص  وهو 
المتخصصين  من  غيره  مع  بالتعاون  كندا، 
ومهندسي  الفقري  العمود  وعالج  تقويم  في 
مدى  على  والباحثين  الحيوية  الميكانيكا 
تأسيس  وتم  الماضية،  عاماً  عشر  الخمسة 
متطور  كعالج  تي«  كي  »كي  عالج  برنامج 

بديل للتدخل الجراحي واألدوية. سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل خليفة تفتتح مركز »كي كي تي« 


