
نــظــم طــلــبــة كــلــيــة الـــطـــب والــعــلــوم 
الطبية بالتعاون مع فريق سمو للعمل 
التطوعي، كرنفال متالزمة داون، والذي 
العربي  الخليج  جامعة  مقر  فــي  عقد 
داون  لمتالزمة  العالمي  باليوم  احتفاء 
الذي يقام في شهر مارس من كل عام. 

الطالبة  الفعالية  مــســؤولــة  وقــالــت 
بالسنة السادسة دانة ناصر إن الفعالية 
ذوي  مــن  شــخــصــًا   30 استقطبت  الــتــي 
متالزمة داون سعت إلدماج هذه الفئة في 
المجتمع ورسم البسمة على محياهم، 

والتعبير عن الدعم والتضامن معهم. 
طابعًا  أخـــذت  الفعالية  أن  وبــيــنــت 
قسم  على  احتوت  إذ  وترفيهيًا،  توعويًا 
تــعــلــيــمــي عــــرف الــمــشــاركــيــن بــأعــضــاء 
واألدوات  ووظائفها  المختلفة  الجسم 
الــطــبــيــة الــمــســتــعــمــلــة لــفــحــص وعـــالج 
مــخــتــلــف األعــــــراض. إلـــى جــانــب قسم 

لــلــرســم الــحــر حــيــث كــشــفــت مــشــاركــات 
ــمـــخـــزون  الـ عــــن  داون  مــــتــــالزمــــة  ذوي 
اإلبـــداعـــي لــديــهــم مــن خـــالل مجموعة 

من اللوحات. 
للطبخ  قسم  الفعالية  ضمت  كما 
قام الحضور من ذوي متالزمة داون فيه 
الى  الخفيفة.  الوجبات  بعض  بــإعــداد 
جانب تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية 
أضفت جوًا من  التي  الكرنفال  وألعاب 
المرح والسعادة في صفوف المشاركين. 
وشهدت الفعالية القيام بمجموعة 
والمسابقات  الذهنية  المسابقات  مــن 
التي تم على أثرها توزيع الجوائز على 
الفائزين. يشار إلى أن الفعالية نظمت 
طلبة  من  وطالبة،  طالبة   43 بمشاركة 
العربي،  الخليج  بجامعة  الــطــب  كلية 
وبإشراف عمادة شؤون الطلبة بجامعة 
الـــــــــــــــخـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــج الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــربـــــــــــــــــي.

ــلــــقــــت شــــركــــة بــهــبــهــانــي  اطــ
ــوزع الــحــصــري  ــ ــمـ ــ واخــــــوانــــــه، الـ
لــــســــيــــارات فـــولـــكـــس واجــــــن فــي 
ــة الــــبــــحــــريــــن، عــــــروض  ــكـ ــلـ ــمـ مـ
رمـــــضـــــان قـــبـــل حــــلــــول الــشــهــر 
ــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــ ــيـــل فـ ــفـــضـ الـ
الـــمـــمـــلـــكـــة. وتـــشـــمـــل الـــعـــروض 
جميع موديالت فولكس واجن، 
ومــــن خــاللــهــا يــتــمــتــع الــعــمــالء 
بخمس ســنــوات ضــمــان مــمــدد، 
3 ســــنــــوات خـــدمـــة مـــجـــانـــيـــة، 3 
على  المساعدة  خــدمــة  ســنــوات 
الــــطــــريــــق، وتـــســـجـــيـــل مــجــانــي 
لــلــســنــة األولــــــى. تــوفــر فــولــكــس 
ــريــــن لــعــمــالئــهــا  ــبــــحــ واجـــــــــن الــ
الراغبين في استبدال سيارتهم 
الحالية تقييم مجاني للسيارة 
ــبــــدال. وتــشــمــل  ــتــ وخـــدمـــة االســ
ــعــــروض الـــمـــوديـــالت األتـــيـــة:  الــ
جــولــف جــي تــي أي، جــولــف أر، 
تــيــرامــونــت  ــيـــغـــوان،  تـ روك،  تـــي 
وتبدأ  ــوارق.  وطــ مقاعد،   7 ذات 
األقساط الشهرية من 131 د.ب 

لسيارة تي روك.
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دوالر   �آالف   10 ب  الفائز  تعلن  موتر�سيتي 
أعلنت شركة موترسيتي، الوكيل الحصري 
لــســّيــارات شــيــري فــي الــبــحــريــن، عــن فــوز علي 
آالف   10 قــدرهــا  نقدّية  بجائزة  حميد  أحمد 
تــرويــجــّيــة  أمــريــكــي ضــمــن آخــــر حــمــلــة  دوالر 
مدير  مساعد  تفضل  وقــد  الشركة.  أطلقتها 
شيك  بتسليم  الــزوّيــد  سعد  موترسيتي  عــام 
بالمبلغ للفائز بحضور مجموعة من ممثلي 
عالمة شيري التجارّية. استمرت الحملة من 
13 ديسمبر 2022 إلى 31 يناير 2023، وقدمت 
لــلــعــمــالء فــرصــة قــّيــمــة لـــدخـــول ســحــب على 
العرض  فترة  أثناء  سّيارة  شراء  عند  الجائزة 

الترويجي.
»نحرص  الـــزوّيـــد:  قــال  المناسبة  وبــهــذه   
دائًما في شركة موترسيتي على تقديم أفضل 

ومــن  الـــكـــرام.  لعمالئنا  والــمــكــافــآت  الــجــوائــز 
هنا تأتي مثل هذه الحمالت الترويجّية التي 
الحفاظ  على  الــرائــدة  شــيــري  عــالمــة  تساعد 
ــلـــى مــكــانــتــهــا الـــمـــرمـــوقـــة بـــيـــن الـــعـــالمـــات  عـ
سعداء  ونحن  السوق،  في  الصينّية  التجارّية 
كما  حققته.  الـــذي  الكبير  بــالــنــجــاح  للغاية 
نود أن نتوجه بخالص التهاني للسيد حميد 
ــوزه، ونـــرحـــب بـــه ضــمــن عــائــلــة مالكي  ــ عــلــى فـ
ترسيخ  فــي  ونجحت شيري  شــيــري.«  ســّيــارات 
األكثر  التجارّية  العالمة  باعتبارها  مكانتها 
في  الصينّية  ــارات  الــســّي عــالمــات  بــيــن  مبيًعا 
العام 2022، كما جاءت  البحرينّية في  السوق 
ضــمــن الــعــالمــات الــتــجــارّيــة الــخــمــس األعــلــى 

مبيًعا في المملكة.

اإم جي موتور البحرين تح�سد جائزة اإم جي للتميز في العالقات العامة 2022
مـــــوتـــــور  جـــــــي  إم  أعـــــلـــــنـــــت 
ــًرا  الـــبـــحـــريـــن عــــن فــــوزهــــا مـــؤخـ
فــي  لــلــتــمــيــز  ــــي  جـ إم  ــائــــزة  بــــجــ
حيث   ،2022 الــعــامــة  الــعــالقــات 
يعد هذا اإلنجاز بمثابة شهادة 
على نجاح إم جي موتور البحرين 
في الترويج لمنتجات وخدمات 
العالمة التجارية عالية الجودة 
كما  المنطقة.  فــي  رائــد  كــمــوزع 
يــســلــط اإلنــــجــــاز الــــضــــوء عــلــى 
شركة الزياني للسيارات، الوكيل 
الــحــصــري لــســيــارات إم جــي في 
أفضل  كأحد  البحرين،  مملكة 
وكالء السيارات في منطقة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
للتميز  جــي  إم  جــائــزة  تبرز 
ــات الـــعـــامـــة الـــــدور  ــعــــالقــ فــــي الــ
الــمــهــم الــــذي تــلــعــبــه الــعــالقــات 
تواصل  خطة  خلق  فــي  الــعــامــة 
مــتــكــامــلــة. وقـــد أظــهــرت إم جي 
كبيرة  كـــفـــاءة  الــبــحــريــن  مـــوتـــور 
في تنفيذ الحمالت التسويقية 
نتائج  إلــى  أدت  الــتــي  الناجحة 
فعالة تدعم الجهود الترويجية، 
مما يترجم زيادة في المبيعات 
وتــعــزيــز الــمــكــانــة الـــرائـــدة التي 
تحتلها عالمة إم جي التجارية.
أبــــرز مــســاعــي إم جي  ومــــن 
ــن فــــي مــجــال  ــريـ ــحـ ــبـ مــــوتــــور الـ

 2022 عــام  في  العامة  العالقات 
كــانــت الـــشـــراكـــة الــمــثــمــرة الــتــي 
كرة  فريق  مع  العالمة  أبرمتها 

السلة في نادي المحرق، والتي 
ــن الـــفـــرص  ــ فـــتـــحـــت الـــكـــثـــيـــر مـ
الــجــديــدة لــلــعــالمــة الــتــجــاريــة. 

نتيجة لذلك، تم تنظيم تجارب 
في حين  النادي،  لالعبي  قيادة 
تـــم عــــرض ســـيـــارات إم جـــي في 

النادي خالل المباريات الكبيرة، 
إضــافــة إلــى وضــع شــعــار إم جي 

موتور على قمصان الالعبين. 
عــلــق  ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ الـ بــــهــــذه  و 
ــام  ــعـ مـــحـــمـــد زكـــــــي، الــــمــــديــــر الـ
ــارات،  ــيـ ــلـــسـ ــي لـ ــانــ ــزيــ ــة الــ لـــشـــركـ
ــارات  ــيـ ــوزع الـــحـــصـــري لـــسـ ــ ــمـ ــ الـ
إم جـــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
بــــــالــــــقــــــول: »نــــــحــــــن فــــــخــــــورون 
بــالــحــصــول عــلــى هـــذه الــجــائــزة 
الـــــمـــــرمـــــوقـــــة، والــــــتــــــي تــعــكــس 
جي  إم  عالمة  بتعزيز  التزامنا 
ــا.  الـــتـــجـــاريـــة مــحــلــًيــا وإقــلــيــمــًي
نـــحـــن نـــــــدرك الــــــــدور الـــحـــيـــوي 
العامة  الــعــالقــات  تلعبه  الـــذي 
ــذا الــســبــب  ــهــ ــي نـــجـــاحـــنـــا، ولــ فــ
لعمليات  كبيًرا  اهتماًما  نولي 
العالقات العامة لدينا ونضمن 
في  الممارسات  ألفضل  اتباعنا 
هـــذا الــمــجــال. لــقــد تــم تطوير 
حـــــمـــــالت الـــــعـــــالقـــــات الــــعــــامــــة 
عبر  فائقة  بعناية  بنا  الخاصة 
أخـــذ الــعــديــد مــن الــعــوامــل في 
االعــتــبــار، وذلــــك بــهــدف إنــشــاء 
وأضـــاف:  فــعــالــة.«  استراتيجية 
»تحرص إم جي موتور البحرين 
ــلــــى دراســــــــــة الــــســــوق  دائــــــًمــــــا عــ
المحلي واحتياجاته والتواصل 

»م�����دي�����ن�����ة ال����ت����ن����ي����ن« ت��ح��ت��ف��ل مع جمهورنا المستهدف«.

ب���ي���وم ال�����م�����راأة م����ع ال��م��ت�����س��وق��ات
ــن حـــرصـــهـــا عـــلـــى مـــشـــاركـــة  ــ انــــطــــالًقــــا مـ
بمختلف  االحتفال  في  البحريني  المجتمع 
والعالمية،  الوطنية  والمناسبات  الفعاليات 
مركز  أكــبــر  الــبــحــريــن،  التنين  مدينة  فــاجــأت 
مملكة  فــي  والتجزئة  بالجملة  للبيع  تــســوق 
فريدة  بمبادرة  المتسوقات  مؤخًرا  البحرين، 

بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وتم تسليم المتسوقات العديد من الهدايا 
كــبــادرة  مــــارس 2023، وذلــــك  فــي 8  والــجــوائــز 
البحرين  التنين  مدينة  تقدير  عــن  للتعبير 
في  المرأة  تلعبه  الــذي  الرئيسي  وللدور  لهن 

كمساهم  الــــدول  جــمــيــع  فــي  الــتــنــمــيــة  عملية 
أساسي وصانٍع للتغيير.

ــا الـــقـــيـــمـــة عــلــى  ــدايــ ــهــ ــا تــــم تــــوزيــــع الــ كـــمـ
ــافـــة  ــيــــدات داخـــــــل الـــمـــجـــمـــع بــــهــــدف إضـ ــســ الــ
التنين  لمدينة  لزيارتهم  البهجة  مــن  لمسة 
البحرين، الوجهة األولى في مملكة البحرين 
لالستمتاع بتجربة تسوق عائلية ال ُتنسى، في 
إلى  باإلضافة  بالسرور.  ومفعمة  رائعة  أجواء 
ذلك، تم التقاط الصور التذكارية للمتسوقات 
لجعل هذه المفاجأة السعيدة ذكرى ممتعة ال 

تنسى مدى الحياة.

ع������رو�������س رم�����������س�����ان ف������ي ف����ول����ك���������س واج������ن 

»ال��ب��ح��ري��ن ال��خ��ي��ري��ة«  ت��ق��ي��م م��ح��ا���س��رة  

ف�������س���ائ���ل ����س���ه���ر رم�������س���ان ال���م���ب���ارك 

طالب جامعة الخليج العربي يقيمون »كرنفال متالزمة داون«

لولو لل�سرافة تفتتح فرعا في مدينة حمد.. و5 فروع في 2023

كتبت- زينب إسماعيل

افــتــتــحــت لـــولـــو الــعــالــمــيــة 
فـــي   17 ــا  ــ ــهـ ــ ــرعـ ــ فـ ــة  ــ ــرافـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
ــــف  ــي ســـــــوق واقــ ــ ــن فــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
بحضور  وذلـــك  حــمــد،  بمدينة 
الشركة.  فــي  المسئولين  كــبــار 
ويــنــضــم الـــفـــرع الـــجـــديـــد إلــى 
قــائــمــة فـــــروع مــجــمــوعــة لــولــو 
المالية القابضة المنتشرة في 
إلى  عددها  يصل  التي  العالم 

267 فرعا.
وقــال أديــب احــمــد، العضو 
المجموعة«منذ  فــي  المنتدب 
للصرافة  لولو  سعت  إنشائها، 
ــات قـــويـــة مــع  إلـــــى بـــنـــاء عــــالقــ
عمالئها عبر فهم احتياجاتهم 
ــرع  ــفــ ــد الــ ــ ــؤكـ ــ وتــــوقــــعــــاتــــهــــم. يـ
ــنــــة حــمــد  الــــجــــديــــد فـــــي مــــديــ
التزامنا باالنتشار في البحرين 

واسعة  من خالل تقديم مزايا 
وخدمة عمالء متخصصة«.

لشركة  العام  المدير  وأكــد 
ــة، إديـــــســـــون  ــ ــرافـ ــ ــصـ ــ ــلـ ــ لـــــولـــــو لـ
الـــشـــركـــة  أن  ــلـــى  عـ فـــرنـــانـــديـــز 
فــــــروع   5 الفـــــتـــــتـــــاح  تــــخــــطــــط 
جـــديـــدة فـــي الــبــحــريــن خــالل 
وذلــك في مناطق  العام 2023، 

متفرقة منها.
في  العمليات  مــديــر  وقـــال 
لولو للصرافة، نارايان برادهان 
»هـــدفـــنـــا هـــو تــحــويــل األمـــــوال 
األفراد  سواء  العمالء،  لجميع 
تـــقـــديـــم  ــر  ــبــ عــ الـــــشـــــركـــــات،  أو 
شاملة.  متطورة  مالية  حلول 
مدينة  فــي  تــواجــدنــا  سيساهم 
لمزيد من  الــوصــول  فــي  حمد 
الـــعـــمـــالء. ونـــحـــن مــتــحــمــســون 
لمواصلة بناء سمعتنا كشريك 
مالي موثوق به في المنطقة«.

ــامــــت جــمــعــيــة الـــبـــحـــريـــن الــخــيــريــة  أقــ
مــحــاضــرة بــعــنــوان فــضــائــل شــهــر رمــضــان 
الـــمـــبـــارك  ألــقــاهــا فــضــيــلــة الــشــيــخ صــالح 
يوسف الجودر وذلك بحضور عدد كبير من 
تناول  بالجمعية   والــذي  المسجلة  األســر 
فضائل شهر رمضان المبارك فى االسالم.

الصوم،  شهر  على  مقبلون  نحن  وقــال 
شـــهـــر الــــرحــــمــــة والــــمــــغــــفــــرة ، شـــهـــر الـــبـــر 
ــان ، شــهــر الــفــوز بــالــجــنــة والــعــتــق  واإلحـــسـ
أنفسنا  نذكر  أن  أحوجنا  فما  النيران،  من 
بــفــضــائــل شــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك  ، فقد 
بعض  تفضيل  تعالى  اهلل  حكمة  اقتضت 

الكريم  الشهر  فهذا  بــعــض،   على  الشهور 
له فضائل وخصائص تميزه عن غيره من 
والخصائص  الفضائل  ، ومن هذه  الشهور 
التي اختص بها شهر رمضان المبارك عن 
الجنة  أبواب  الشهور ففيه تفتح  غيره من 
}َلْيَلُة  تعالى   القدر قال  ليلة  ايضًا  وفيه 
فضلها  بين  َشْهٍر{  ــِف  ــ أَْل ِمـــْن  ــٌر  َخــْي اْلـــَقـــْدِر 
الخير  يقسم  الليلة  تلك  وفــي  وعظمها، 
الكثير الذي ال يوجد مثله في ألف شهر. 
فى  العمل  ان  المفسرين    كثير من  وذكــر 
في  العمل  مــن  خير  المباركة  الليلة  هــذه 

ألف شهر.


