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مهدي ُيرزق بـ »نرج�س«

التهاين  حرمه  وامل�صونة  املن�صوري  مهدي  تلقى 

والتربيكات من كافة الأهل وال�صدقاء مبنا�صبة قدوم 

املولودة اجلميلة »نرج�س« متمنينا لها ال�صحة وطول 

العمر. جعلها اهلل من مواليد اخلري والربكة.

الوالدة  �صالمة  على  هلل  وحمدا  مربوك  الف 

واملولودة.

املركز الطبي اجلامعي �شيف �شرف

 احتفال »امللكية اخلريية« بيوم اليتيم العربي

ملدينة  اجلامعي  الطبي  املركز  �صارك 

احتفالت منتدى  الطبية يف  امللك عبداهلل 

اليتيم  بيوم  امللكية  اخلريية  املوؤ�ص�صة 

عطاء«،  »ب�صمة  �صعار  حتت  العربي 

�صمو  من  كرمية  برعاية  اأقيم  والذي 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ 

و�صوؤون  اخلريية  لالأعمال  امللك  جاللة 

املوؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�صباب 

اخلريية امللكية.

كاأحد  املركز  ا�صت�صافة  متت  وقد 

طيبة  لفتة  يف  الحتفال،  �صرف  �صيوف 

من املوؤ�ص�صة نظري ما يوفره من دعم طبي 

والأرامل،  الأيتام  من  للم�صتفيدين  متميز 

اجلامعي  الطبي  املركز  يقدم  حيث 

املوؤ�ص�صة  مل�صتفيدي  خا�صة  تخف�صيات 

امل�صوؤولية  من  انطالقاً  امللكية  اخلريية 

الجتماعية والدور التكاملي بني قطاعات 

املجتمع البحريني.

اليو�صف  د.ندى  اأعربت  جهتها  من 

باملركز  العيون  ا�صت�صاري طب وجراحة 

عن �صعادتها بامل�صاركة يف هذه املنا�صبة، 

وا�صطالع  التكافل  اأن  على  موؤكدة 

الجتماعي  بالدور  اخلا�صة  املوؤ�ص�صات 

الأ�صا�صية  الركائز  اأحد  املنوط بها يعترب 

يف اإن�صاء جمتمع اأكرث وعّياً باأهمية العمل 

الجتماعي والت�صامني، ل�صيما واأن فئة 

التي  الفئات  اأكرث  من  والأرامل  الأيتام 

حتتاج اإىل تقدمي يد العون وامل�صاعدة لها.

هلم واغتنم فر�شة هيونداي
موتورز،  فري�صت  �صركة  اأعلنت 

هيونداي  ل�صيارات  احل�صري  الوكيل 

رائع  تقدمي عر�س  البحرين، عن  مبملكة 

على �صيارات هيونداي الريا�صية متعددة 

ال�صراء  عملية  لت�صبح  ال�صتخدامات، 

اأق�صاط  مع  م�صى  وقت  اأي  من  اأ�صهل 

�صهرية اقت�صادية يف متناول اجلميع.

ل�صيارات  اخلا�صة  العرو�س  ت�صمل 

الريا�صية  ال�صيارات  فئة  هيونداي 

 Grand �صيارة  ال�صتخدامات  متعددة 

 Tucson Santa Fe 2015 وهيونداي 
الزبائن  باإمكان  والآن  كلياً.  اجلديدة 

 Santa Fe �صيارة  �صراء  يف  الراغبني 

خ�صومات  على  احل�صول   Tucson اأو 

ال�صهري  الق�صط  يبداأ  حيث  ا�صتثنائية، 

جائزة  على  احلائزة   Santa Fe ل�صيارة 

ديناراً   128 من  عائلية  �صيارة  اأف�صل 

ال�صهري  الق�صط  يبداأ  كما  بحرينياً، 

جائزة  على  احلائزة   Tucson ل�صيارة 

بحرينياً  ديناراً   96 من  العام  �صيارة 

فقط، مع دفعة اأولية تبلغ ن�صبتها %20 

احل�صول  بعد  وذلك  ال�صيارة  �صعر  من 

على موافقة اجلهة املمولة.

اأحدث  عن  حديثه  �صياق  ويف 

العرو�س، �صرح رائد معطي، املدير العام 

ملن  »اإنه  قائالً:  موتورز  فري�صت  ل�صركة 

دواعي �صرورنا اأن تعلن فري�صت موتورز 

الرتويجية  حملتها  اإطالق  عن  لزبائنها 

تقدم  التي  باحلرية«  »ا�صتمتع  اجلديدة 

�صيارتي،  على  ت�صاهى  ل  عرو�صاً 

 .Tucson و�صيارة Santa Fe هيونداي

ونحن يف �صركة فري�صت موتوز، نحر�س 

زبائننا  ح�صول  من  التاأكد  على  دوماً 

الأف�صل من كل �صيء ومع عرو�س  على 

فلي�س  القت�صادية  ال�صهرية  الأق�صاط 

هذه  ل�صراء  الآن  من  اأف�صل  وقت  هنالك 

ال�صهرية  الأق�صاط  اأن  كما  ال�صيارات. 

على  امل�صاعدة  يف  ت�صاهم  املخف�صة 

بعملية  املتعلقة  املالية  الأعباء  تخفيف 

�صراء �صيارة جديدة. 

»ميديا زون« اخليار احل�شري والوحيد 

لالإعالن عن جميع الإعالنات اخلارجية جلزر اأمواج
املدير  املرتوك  جميل  وقع 

لتطوير  اأمواج  ل�صركة  الإداري 

الع�صو  املحمد  العقار وفتحي فرج 

زون  ميديا  ل�صركة  الإداري 

املفعول  �صارية  اتفاقية  لالعالنات 

�صركة  جلعل  الأم�س،  تاريخ  من 

ميديا زون الوكيل احل�صري جلميع 

بجزر  املتعلقة  الإعالنات  فر�س 

اأمواج.

هي  لالعالن  زون  ميديا  �صركة 

الأو�صط  ال�صرق  ل�صركة  تابع  جزء 

عام  يف  تاأ�ص�صت  وقد  لالعالن، 

.2003

برعاية اإرن�شت ويونغ »اإجناز البحرين« تطلق برنامج »خميم الإبداع«
يوم  البحرين«  »اإجناز  نظمت 

 2015 اأبريل   9 املوافق  اخلمي�س 

خام�س فعالية »عامل البتكار« حتت 

  .)EY( رعاية اإرن�صت ويونغ

من  اأفرقة   10 م�صاركة  متت 

»جامعة  منها  اجلامعات،  خمتلف 

غزالة،  اأبو  طالل  جامعة  البحرين، 

امللكية  اجلامعة  اململكة،  جامعة 

للجراحني  امللكية  الكلية  للبنات، 

وجامعة  البحرين،   - اإيرلندا  يف 

العام  خالل  البحرين«  بوليتكنيك 

الدرا�صي 2014/ 2015 مب�صاركة 

100 طالب.

موتر�شيتي توفر فح�شًا جمانيًا لرافعات هيونداي ال�شوكية

الوكيل  موتر�صيتي،  �صركة  قامت 

يف  الثقيلة  هيونداي  ملعدات  احل�صري 

البحرين، بتوفري فح�س جماين  مملكة 

مار�س  �صهر  خالل  ال�صوكية  للرافعات 

 .2015

فح�صا  العر�س  ت�صمن  حيث 

الهيدروليكية،  للمحركات  جمانيا 

فح�س عمل املحرك، الك�صف عن اأنظمة 

اىل  بالإ�صافة  الهواء،  ومكيف  املكابح 

خا�س  وخ�صم  لل�صالمة  كامل  فح�س 

على ال�صيانة الالزمة وتبديل الفرامل.

ميناتليكوم ترقي خدمات �شبكتها

ابتداًء من الثالثاء 14 ابريل 2015 با�صرت 

ميناتليكوم ترقية �صبكتها لتقدم خدمات اأف�صل 

مملكة  مناطق  معظم  يف  ماك�س  الواي  لزبائن 

4G LTE وميكن لزبائن ميناتليكوم  البحرين 

اأجهزتهم  ا�صتبدال  ماك�س  الواي  خدمات  مع 

جماناً باأجهزة جديدة من  4G LTE واختيار 

ما ينا�صبهم من باقات يف اأحد فروع ميناتليكوم.

بنك البحرين والكويت يعلن عن اأ�شماء الفائزين بالهريات
والكويت  البحرين  بنك  اأعلن 

اخلدمات  جمال  يف  الرائد  البنك   –
الأفراد  وخدمات  التجارية  امل�صرفية 

الفائزين  الثمانية  اأ�صماء  عن   –
قيمتها  البالغة  مار�س  �صهر  بجوائز 

50.000$ دولر اأمريكي.

الـ$10.000  بجوائز  فاز  فقد 

عدنان  جنني  من:  كل  اأمريكي  دولر 

ح�صني  حميد  و�صيد  �صرابي  �صفيق 

�صرف ها�صم.

اكت�شف املهرجان التايلندي يف فندق موڤنبيك البحرين
البحرين  مونبيك  فندق  يعد 

اململكة  �صفارة  مع  بالتعاون 

التايلندية والطريان العماين احلائز 

مهرجان  لقامة  عديدة  جوائز  على 

التيلندية  واحل�صارة  املاأكولت 

ابتداً  وهذا  البحرين  مملكة  ل�صكان 

املقبل.   اأبريل   25 اىل   22 يوم  من 

البحرين  مونبيك  فندق  ويقيم 

العديد من املهرجانات لزوار الفندق 

جديد  هو  ما  كل  لهم  يقدم  لكي 

ويعد  املاأكولت  عامل  من  وترفيهي 

املهرجان التايلندي املهرجان الرابع 

الذي يقدمه الفندق هذا العام.

»ماكالرين« املنامة ت�شتقبل �شتينا لوند يف من�شب مدير املبيعات مع ا�شتعداداتها لعر�ض الفئة الريا�شية
ب�صركة  ممثلة  املنامة  ماكالرين  اأعلنت 

يف  لوند  �صتينا  تعيني  عن  موتورز  الغ�صان 

خربة  لوند  ومتتلك  مبيعات.  مدير  من�صب 

طويلة يف جمال بيع ال�صيارات، و�صتتوىل مهام 

من�صبها اجلديد مع ال�صركة امل�صنعة لل�صيارات 

عر�س  �صالة  اأول  يف  الأداء  عالية  الريا�صية 

تقع يف  املنامة والتي  البحرينية  العا�صمة  يف 

جزءاً  بدوره  يعد  الذي  العاملي  التجارة  مركز 

من مركز مو�صة مول للت�صوق.

عامل  يف  معروفة  �صخ�صية  لوند  وتعد 

مملكة  يف  الفاخر  احلياة  اأ�صلوب  ت�صوق 

البحرين، كما �صاركت يف برامج تدريب �صاملة 

يف مركز ماكالرين للتكنولوجيا، املقر الرئي�صي 

لل�صركة يف اململكة املتحدة.


