
تقــدم رئيــس جمعيــة المهندســين البحرينيــة الدكتــور ضيــاء عبــد العزيــز 
توفيقــي بأســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى إلــى مقــام عاهــل البالد 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى مقام ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى 
للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة، 

وذلك بمناسبة مرور عشرون عاما على تأسيس المجلس األعلى للمرأة.

 وأكـــد توفيقـــي على الـــدور الريادي 
والقيـــادي لصاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم الذي 
رسمته سموها للوصول بهذا الصرح 
الشامخ إلى ما هو عليه اليوم عاكسا 
اهتمـــام ورعايـــة القيـــادة الرشـــيدة 
بالمرأة البحرينّية واإليمان الراســـخ 
الواضحـــة  وجدارتهـــا  بكفاءتهـــا 
وقدرتها على صنع القرار بما تحوزه 
مـــن قدرات وخبرات تســـير بها نحو 
تفعيـــل دورها فـــي مســـيرة التنمية 

الوطـــن  يشـــهدها  التـــي  الشـــاملة 
الغالي.

وأشار توفيقي إلى الدور الرائد الذي 
لعبـــه المجلـــس فيما يتعلـــق بخدمة 
ومهنـــة الهندســـة مـــن خـــال طـــرح 
العديـــد مـــن المبـــادرات والفعاليـــات 
التي من شـــأنها تعزيـــز مكانة المهنة 
عموما والمرأة المهندســـة خصوصا، 
فقـــد كان عمل المجلـــس مع جمعية 
المهندســـين البحرينيـــة مـــن خـــال 
لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص الـــدور البـــارز 

والفعال في الرفع من قدرة وأهمية 
فـــي  للمســـاهمة  المهندســـة  المـــرأة 
عمليـــة التنمية وإدمـــاج احتياجات 
المـــرأة فيهـــا. وعليـــه فـــإن المجلس 
األعلـــى للمـــرأة اســـتطاع أن يســـطر 
واإلنجـــاز  النجـــاح  قصـــص  أعمـــق 
المحليـــة  المســـتويات  كافـــة  علـــى 

واإلقليمية والدولية.

 ضياء توفيقي 

المجلس يرســخ مكانة “البحرينية” فــي العملية التنموية
“المهندسين”: “األعلى للمرأة” يسطر أعمق قصص النجاح

افتتاح أول فرع لـ “توباز ديتيلنق” بالبحرين
افتتحت شـــركة الحداد للسيارات أخيًرا 
أول فـــرع فـــي مملكـــة البحريـــن لشـــركة 
“توباز ديتيلنق”. تم إنشـــاء شركة “توباز 
ديتيلنـــق” فـــي المملكـــة المتحـــدة، وهي 
متخصصـــة فـــي أفـــام حمايـــة الطـــاء 
العالـــم،  والديتيلنـــق األكثـــر تميـــًزا فـــي 
والتي تتعامل مع أكبر عدد من السيارات 

النادرة في أي مكان في العالم.
وتـــم تصميـــم معـــرض توبـــاز البحريـــن 
األكثـــر حداثـــة خصوًصـــا باالشـــتراك مع 
إدارة شـــركة توبـــاز بالمملكـــة المتحـــدة 
خصوًصـــا  للســـيارات  الحـــداد  وشـــركة 
للوفاء بمعايير هوية شركة توباز، ودمج 
مراعـــاة  مـــع  إضافيـــة  تصميـــم  ميـــزات 
المواصفـــات الخاصـــة بســـوق البحريـــن 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. وتم 
حديًثـــا االنتهاء من تطوير المنشـــأة من 
قبـــل شـــركة الحـــداد للمقـــاوالت حيـــث 

قامت شـــركة الحـــداد للمقـــاوالت أخيًرا 
بتســـليم المعـــرض إلـــى أعضـــاء مجلس 
إدارة شـــركة الحـــداد للســـيارات خـــال 
حفل لتدشـــين لمعرض “توبـــاز ديتيلنق” 

في توبلي.
باقـــة  ديتيلنـــق”  “توبـــاز  شـــركة  وتقـــدم 
متكاملـــة من حلـــول العناية بالســـيارات 
بـــدًءا مـــن التعزيـــز والحمايـــة باإلضافـــة 
إلـــى الصيانـــة العامـــة و المـــواد المنزلية 
بالســـيارات  العنايـــة  لبرامـــج  الخاصـــة 
بالمنـــزل. تتميز “توباز ديتيلنق” البحرين 
بأحـــدث المرافق وأمهر الفنيين و فنيين 
تركيب أفام حماية الطاء في المنطقة 
حيـــث تم تدريبهـــم محلًيا فـــي البحرين 
ديتيلنـــق”  “توبـــاز  شـــركة  فـــي  وكذلـــك 
مـــن قبـــل  لنـــدن  البريطانيـــة  بالعاصمـــة 
أفضل المتخصصين فـــي حماية الطاء 
بالعالم. وقال المدير العام لشركة الحداد 

للســـيارات وارن هدســـون “تفخر شـــركة 
الحـــداد للســـيارات بكونهـــا أول فرع من 
فـــروع لشـــركة “توبـــاز ديتيلنـــق” يفتـــح 
خـــارج المملكـــة المتحـــدة، وبأنهـــا تقـــدم 
حلواًل شـــاملة للعناية بالسيارات الفاخرة 
والنادرة لعماء من البحرين ومن جميع 
أنحـــاء العالم العربي”. وأضاف هدســـون 
“تشـــتهر توبـــاز بخدماتهـــا التفصيلية أن 
جميع مالكي وعشـــاق الســـيارات النادرة 
علـــى علم بهذه العامـــة التجارية الغنية 
عن التعريف. لطالما كانت شـــركة “توباز 

فـــي  األول  المنافـــس  هـــي  ديتيلنـــق” 
الصناعـــة منذ عـــدة ســـنوات وهي تعمل 
دائًمـــا علـــى تحســـين وتقديـــم تقنيـــات 
جديـــدة فـــي عالـــم تفاصيـــل المركبـــات، 

وستقدم شركة “توباز ديتيلنق” البحرين 
جميع هذه المنتجات والخدمات”.

إلـــى  وتهـــدف شـــركة “توبـــاز ديتيلنـــق” 
مســـاعدة مالكي الســـيارات في الحفاظ 

على مظهر ســـياراتهم وتحسينها لتكون 
مرضية ومثالية ووهي نتيجة يتطلع لها 
أصحـــاب الســـيارات الذيـــن يبحثون عن 

الجودة والتقنية المثالية.

“الحداد للسيارات” 
تتسلم المعرض 

في حفل بتوبلي
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تـــم اإلعان مؤخًرا عن فوز ســـتيفن 
الكبـــرى  بالجائـــزة  أتكيـــن  لورانـــس 
الترويجيـــة  رمضـــان  حملـــة  ضمـــن 

الخاصة بميتسوبيشي موتورز.
 وقد فاز أتكين بسيارة ميتسوبيشي 
أتـــراج جديـــدة التي تم تســـليمها له 
فـــي حفـــل خـــاص أقيم فـــي معرض 
الزياني للســـيارات، الوكيل الحصري 
لميتسوبيشـــي موتـــورز فـــي مملكـــة 
المعاميـــر،  منطقـــة  فـــي  البحريـــن، 
وذلـــك بحضور كبار المســـؤولين في 

الشركة.
يشـــار إلى أن الحملـــة الترويجية قد 
أقيمت في شـــهر رمضان المبارك من 
قبل شـــركة الزياني للسيارات كجزء 
مـــن اســـتراتيجيتها إلطـــاق العديد 
من العـــروض الترويجيـــة الحصرية 

لعمائهـــا على مدار العـــام. وقد أتاح 
عـــرض رمضان الترويجي لهذا العام 
الفرصة للعماء للدخول في ســـحب 
أتـــراج  ميتسوبيشـــي  ســـيارة  علـــى 
االســـتفادة  إلـــى  إضافـــة  الجديـــدة، 
مـــن عدد مـــن االمتيـــازات المجانية، 
المجانيـــة،  الصيانـــة  خدمـــة  مثـــل 
والتســـجيل  المجانـــي،  والتأميـــن 
المجانـــي، وضريبة القيمـــة المضافة 
عنـــد  وذلـــك  والمزيـــد،  المجانيـــة 
مـــن  جديـــد  طـــراز  ألي  شـــراؤهم 
ميتسوبيشـــي موتورز.  وعبر أتكين 
عن شـــكره وتقديره لشـــركة الزياني 
الرائعـــة،  الجائـــزة  علـــى  للســـيارات 
اختيـــاره  هـــي  الشـــركة  أن  مضيًفـــا 
األول للمنتجـــات الموثوقة والعالية 

الجودة، والخدمة المتميزة.

أتكين يفوز بـ “ميتسوبيشي أتراج” جديدة

رفع أسمى آيات التبريكات لعاهل البالد وولي العهد وقرينة العاهل

وزير النفط يهنئ الملك بذكرى تأسيس “األعلى للمرأة”

 رفـــع وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمـــد بن 
خليفة آل خليفة، أســـمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى المقام الســـامي لعاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وإلى مقـــام رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد، وإلـــى مقام قرينـــة عاهل الباد 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، وذلـــك بمناســـبة 
بالذكـــرى  البحريـــن  مملكـــة  احتفـــال 
العشـــرين لتأســـيس المجلـــس األعلـــى 

للمرأة. 
المجلـــس  تأســـيس  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
األعلـــى للمرأة شـــكل نقلـــة نوعية على 
صعيـــد تعزيـــز المســـيرة الديمقراطيـــة 
أرســـى  التـــي  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
قواعدهـــا جالة الملـــك، لترتقي المرأة 
البحرينيـــة إلـــى أعلى مراتـــب التفوق 
واإلنجـــاز والعطـــاء، ولتســـهم بفاعلية 
في أداء دورها الوطني كشريك فاعل 
في مختلـــف مراحـــل البنـــاء والنهضة 

التي تشهدها مملكة البحرين. 
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بن خليفـــة أن ما 
قطعته المـــرأة البحرينية من خطوات 
واســـعة في مجـــال التمكين ثم التقدم 
يعكس الرؤية الثاقبة لصاحبة الســـمو 
الملكـــي قرينـــة عاهـــل البـــاد، إذ نجح 
وضـــع  فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
واالســـتراتيجيات  الخطـــط  وتنفيـــذ 
لكـــي  المتينـــة  الركائـــز  وفـــرت  التـــي 
تنطلق إســـهامات المرأة البحرينية في 
جميع مواقع العمـــل واإلنتاج، وعززت 
مـــن مكانتهـــا فـــي مختلـــف المحافـــل 

اإلقليمية والدولية. 
المـــرأة  أن  النفـــط  وزيـــر  وأضـــاف 
البحرينيـــة أثبتت بكفاءتهـــا وقدراتها 
أنها شريك أصيل وإيجابي في مسيرة 
العطـــاء للوطـــن وأكـــدت صابتهـــا في 
وقدمـــت  التحديـــات  كل  مواجهـــة 
الفخـــر  إلـــى  يدعـــو  ومثـــاال  نموذجـــا 

تحقـــق  أن  واســـتطاعت  واالعتـــزاز، 
النجـــاح والتفوق في جميـــع المناصب 
التـــي تقلدتهـــا محليا وإقليميـــا ودوليا 
لتسطر واحدة من أبرز قصص النجاح 

للوطن. 
ونـــوه الوزيـــر إلـــى أن الهيئـــة الوطنية 
للنفط والغاز وجميع الشركات النفطية 
تقدر عاليا عطـــاءات المرأة البحرينية 

من منتســـبيها، إذ إن مـــا حققته المرأة 
البحرينيـــة فـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز 
يشـــكل قصـــة نجاح تجســـد مـــا تتميز 
بـــه من روح المثابـــرة وصفات الكفاءة 
واإلبـــداع، وهـــو مـــا أهلهـــا ألن تكـــون 
شـــريكا فاعا ومؤثًرا فيمـــا وصل إليه 

القطاع من تطور ونماء. 
بـــن خليفـــة آل  وأكـــد الشـــيخ محمـــد 

خليفـــة أن ذكـــرى تأســـيس المجلـــس 
األعلـــى للمرأة تشـــكل مناســـبة وطنية 
ذات طبيعة خاصـــة ومهمة في تاريخ 
مملكـــة البحريـــن الحديـــث والمعاصر، 
السياســـية واالقتصاديـــة  وأن األدوار 
واالجتماعيـــة التـــي تقـــوم بهـــا المـــرأة 
البحرينيـــة أســـهمت فـــي بنـــاء أجيـــال 
مـــن الكـــوادر الوطنية التي تســـهم في 

تحقيق نهضة الوطن وتقدمه. 
وأعـــرب عن تمنياته للمـــرأة البحرينية 
بمزيـــد من النجـــاح والتقدم في الفترة 
المقبلة، وأن تتواصل مســـيرة عطاءها 
وإســـهاماتها فـــي كل مـــا يدعـــم عملية 
مملكـــة  اســـم  ليظـــل  والتقـــدم  البنـــاء 

البحرين عاليا في كافة المحافل.

رفعـــت إدارة الجامعـــة الملكيـــة للبنات 
أســـمى التهاني والتبريكات إلى  قرينة 
عاهـــل الباد رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمرأة صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
بمناســـبة االحتفاء بمرور عشرين عاًما 

على تأسيس المجلس األعلى للمرأة.
الجامعـــة  تســـتذكر  المناســـبة،  وبهـــذه 
المجلـــس  منجـــزات  للبنـــات  الملكيـــة 
صاحبـــة  بقيـــادة  الحثيثـــة  وجهـــوده 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيـــم آل خليفـــة فـــي جعـــل مملكة 
البحريـــن في طليعة الـــدول التي تعزز 
مـــن مكانـــة المـــرأة إلـــى جانـــب تفعيل 
مشـــاركتها في التقدم والبناء والتنمية 
طوال مســـيرته الممتدة منذ تأسيســـه 
في العام 2001، بأمر ســـامي من عاهل 
الباد، صاحـــب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

الملكيـــة  الجامعـــة  رئيســـة  وصرحـــت 
يســـرى  الدكتـــورة  األســـتاذة  للبنـــات 
األعلـــى  المجلـــس  أن  إلـــى  المزوغـــي 
فـــي  مضيئـــة  عامـــة  بمثابـــة  للمـــرأة 
بكافـــة  الحديـــث  البحريـــن  تاريـــخ 
جـــاءت  التـــي  ومبادراتـــه  مشـــاريعه 
فـــي إطـــار تحقيـــق اإلنجـــازات للمـــرأة 
البحرينيـــة وصون مكتســـباتها وتكافؤ 
الفـــرص وتوفير الدعم والمســـاندة في 
كافـــة األوقـــات إلـــى جانـــب االحتفـــاء 
بالمـــرأة البحرينيـــة عاًمـــا بعـــد عام في 
مختلـــف المجاالت التـــي وضعت فيها 
بصمتهـــا الريادية وغيرها من المحافل 

والمبادرات.
وأشارت المزوغي أن الجامعة الملكية 
للبنات باعتبارها احد شـــركاء المجلس 
من مؤسســـات التعليم العالي ستسعى 
دوًمـــا إلـــى دعـــم جهـــود المجلـــس في 
مختلف المناحـــي العلمية واألكاديمية 

والبحـــوث وستســـعى جنًبـــا إلى جنب 
إلى تجســـيد هـــذا الـــدور وتتويج هذه 
المســـاعي عبـــر مركز الجامعـــة الملكية 
للبنـــات لدراســـات المرأة والـــذي نتطلع 
أن يســـاهم فـــي ترســـيخ دور مملكـــة 
هـــذا  فـــي  ودولًيـــا  إقليمًيـــا  البحريـــن 
المجـــال عبـــر توفير األبحـــاث النوعية 

والخاصة بالمرأة بالمنطقة.

يسرى المزوغي

قرينة عاهل البالد

وزير النفط
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