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افتتاح معر�ض امللكة الت�سوقي الن�سائي باملوفنبيك
البحرين  التجارية يف  للحركة  املبارك وتن�شيطاً  مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان 

�شيقام معر�ض امللكة الت�شوقي الن�شائي يف فندق املوفنبيك باملحرق يوم ال�شبت 31 مايو 

. و�شي�شارك يف املعر�ض نخبة من املحالت التجارية ذات  من 10 �شباحاً حتى 10 م�شاًءً

الب�شائع املتنوعة من العبايات واجلالبيات واالك�ش�شوارات واملكياج واالحذية وال�شنط 

والعديد، حيث ميكن لل�شيدات �شراء كل ما يحتجن اليه ل�شهر رم�شان من مكان واحد مما 

يجعل عملية الت�شوق اكرث راحة ومتعة.

»البوليتكنك« تنظـــم برناجمـــاً تدريبياً  ملوظفيهــا

نظمت كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( برناجًما تدريبًيا 

مدار  على  وذلك  احلكومية،  امل�شرتيات  اأنظمة  تطبيق  حول  ملوظفيها 

يومي اخلام�ض وال�شاد�ض من مايو اجلاري مبقر البوليتكنك يف مدينة 

الت�شريع  اإدارة  مدير  اأداره  الذي  التدريبي  الربنامج  ويهدف  عي�شى. 

واجلريدة الر�شمية بهيئة الت�شريع واالإفتاء القانوين امل�شت�شار الدكتور 

الأهم  ملخ�ض  على  البوليتكنك  موظفي  اطالع  اإىل  احلمادي،  اهلل  مال 

اأحكام املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات 

واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات احلكومية والئحته التنفيذية.

البحرين،  لبوليتكنك  التنفيذي  الرئي�ض  باأعمال  القائم  و�شرح 

الدكتور حممد اإبراهيم الع�شريي: اأن تنفيذ هذا الربنامج التدريبي جاء 

البحرين  لبوليتكنك  التنفيذية  واالإدارة  االأمناء  جمل�ض  حر�ض  نتيجة 

على اطالع موظفي البوليتكنك على جميع القوانني واالأنظمة احلكومية 

و�شمان تطبيقها يف كل اخلطوات واالإجراءات التي تتخذها البوليتكنك، 

مثل  وتنظيم  ا�شت�شافة  على  احلر�ض  كل  حري�شة  التنفيذية  واالإدارة 

هذه الربامج وامل�شاركة يف كل ما من �شاأنه االرتقاء مبوظفي البوليتكنك 

فكرًيا وقانونًيا واأكادميًيا واجتماعًيا.

وكيل  البحرين مب�شاركة  لدى مملكة  املعتمدين  التعاون  دول جمل�ض  �شفراء  احتفل 

جمل�ض  تاأ�شي�ض  على  �شنة   33 مرور  بذكرى  العمران  ظافر  اخلارجية  وزارة  م�شاعد 

التعاون لدول اخلليج العربية. 

�سفراء دول اخلليج يحتفلون بذكرى 

مرور 33 عامًا على تاأ�سي�ض جمل�ض التعاون

»زين« تقدم مفاجاآت للزبائن عرب فروعها املنت�سرة يف اململكة
من  الكرام  عمالئها  ملفاجاأة  خا�شة  مبادرة  لالت�شاالت  زين  اأطلقت 

خالل تقدمي جوائز قيمة ومتنوعة وذلك عرب جميع فروعها املنت�شرة يف 

اململكة عن طريق اختيار احد عمالئها ب�شكل ع�شوائي ومفاجاأته بجائزة 

خا�شة من زين. 

وتقوم هذه املبادرة على تقدمي الهدايا للعمالء الذين يزورون الفروع 

حيث تاأتي هذه املبادرة �شعيا منها لتقدير العمالء املخل�شني ورغبة منها 

على التوا�شل الرائع الذي تعود عليه عمالء زين البحرين التي كانت 

دائما ت�شع مبداأ التوا�شل مع العمالء من �شمن اأولوياتها.

الت�شويق للم�شتهلكني يف زين  ويف هذه املنا�شبة علق اخت�شا�شي 

البحرين حممد مرهون قائال: »ان اختيار الزبائن �شيتم ع�شوائياً وفق 

طريقة  هو  املبادرة  هذه  مييز  ما  ولكن  اجراوؤها.  يتم  التي  املعاملة 

على  الفائز  الزبون  رقم  ظهور  عند  حيث  الفائزين،  بالزبائن  االحتفال 

ال�شا�شة، تقوم فرقة بحرينية تعزف املو�شيقى ال�شعبية باإطالق اأجمل 

االأغاين كما يتم تقدمي القهوة العربية واحللويات للفائز«.

�سركة احلداد موتورز ترحب باأع�سائها اجلدد

ان�شم �شتيف كلويت وجويل 

جديدين  كع�شوين  جورج 

موتورز  احلداد  �شركة  يف 

ل�شيارات  املعتمد  العام  املوزع 

مر�شيدي�ض - بنز.

عن  كلويت  �شتيف  واأعرب 

فريق  اإىل  باالن�شمام  �شعادته 

توطيد  اإىل  وتطلعه  العمل 

الزبائن  مع  ال�شركة  عالقات 

وحت�شيل الفر�ض التجارية على 

مهام  وتت�شمن  البعيد.  املدى 

ا�شتمرار  على  احلر�ض  كلويت 

كاإحدى  الزبائن  ر�شا  متابعة 

عالقات  وبناء  ال�شركة  اأولويات 

جتارية متميزة مع قاعدة عمالء 

يف  الوا�شعة  مر�شيدي�ض-بنز 

البحرين. 

اأن  املتوقع  فمن  جويل  اأما 

اكت�شبها  التي  خرباته  يوظف 

البحرين  يف  عمله  �شنوات  عرب 

مبيعات  �شوق  ا�شتقطاب  نحو 

ال�شركات يف اململكة، حيث يعترب 

من االأ�شماء املوثوق بها حملياً. 

�شمعة  �شكلت  وقد 

العاملية،  مر�شيدي�ض-بنز 

التقدم  فر�ض  اإىل  باالإ�شافة 

احلافز  له،  اأتاحتها  التي  املهني 

احلداد  مع  لعمله  االأكرب 

موتورز. من ناحية م�شوؤولياته 

جويل  يهتم  �شوف  الوظيفية، 

مع  متو�شعة  لقاءات  برتتيب 

من  املحتملني  العمالء  كافة 

البحرين  يف  ال�شركات  قطاع 

ملناق�شة فر�ض ال�شراء والتمويل 

احلداد  توفرها  التي  والتاأجري 

ال�شركات،  موتورز لعمالئها من 

حيث ت�شع احلداد موتورز كافة 

مر�شيدي�ض-بنز  مركبات  اأنواع 

قيد خدمتهم. 
[ جويل جورج

لينكولن MKZ تنال جائزة اأف�سل �سيارة

طراز  يوا�شل  االأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف  االأوىل  للمرة  اإطالقه  من  اأ�شهر   6 بعد   

لينكولن MKZ اجلديد كلياً ح�شد النجاحات ليكون حمّط اأنظار العمالء املهتمني باقتناء 

�شيارة �شيدان فاخرة متو�شطة احلجم. يتفّرد الطراز مبظهره اجلذاب وتقنياته املتطورة 

التي خّولته خطف  االأ�شباب  اأينما حّل، وكانت تلك هي  للنظر  اأنه ملفت  اإذ  اال�شتثنائية، 

جملة  جوائز  �شمن  احلجم«  متو�شطة  فاخرة  اأمريكية  �شيدان  �شيارة  »اأف�شل  جائزة 

»اأوتوموبيل«. 


