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النائب حممد الأحمد ي�ست�ضيف �أهايل مدينة عي�سى

عر�ض فري�ست موتورز  8من الوزن الثقيل!

ا�شرت هيونداي يف رم�ضان واربح جراند 10i

«الزياين لل�سيارات» توزع وجبات
�إفطار �صائم طوال �شهر رم�ضان

�سمو ال�شيخ خليفة بن خالد بن حممد
بن �سلمان �آل خليفة يتخرج من جامعة
�ساينت اندروز يف �سكوتالندا
ح�ضر �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن �سلمان ال خليفة م�ست�شار �صاحب
اجلاللة امللك حفظه اهلل ورعاه حفل تخرج جنله �سمو ال�شيخ خليفة بن خالد
بن حممد بن �سلمان �آل خليفة من جامعة �ساينت اندروز يف �سكوتالندا
وح�صوله على درجة البكالوريو�س يف التنمية امل�ستدامة مع مرتبة ال�شرف.
وبهذه املنا�سبة هن أ� �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن �سلمان �آل خليفة
م�ست�شار جاللة امللك جنله �سمو ال�شيخ خليفة بن خالد بن حممد بن �سلمان
�آل خليفة مبنا�سبة تخرجه من اجلامعة متمنني لنجله املزيد من النجاح
والتوفيق يف م�سريته العملية والتعليمية وم�ستقبال م�شرفا من �أجل خدمة
البحرين و�شعبها بقيادة جاللة امللك املفدى.

«جنيد للعطور» تطلق م�سابقتها الت�صويرية

حتتفل �شركة فري�ست موتورز ،الوكيل احل�صري ل�سيارات هيونداي مبملكة البحرين،
بقدوم �شهر رم�ضان الف�ضيل ب�إطالق حملتها الرتويجية «عر�ض من الوزن الثقيل  »8التي
متنح زبائنها فر�صة رائعة لربح اجلائزة الكربى يف ال�سحب وهي �سيارة هيونداي جراند
 10iاجلديدة كليا ً بالإ�ضافة �إىل عرو�ض �أخرى ق ّيمة والعديد من الهدايا ال�سخ ّية.
ت�شتهر فري�ست موتورز بتقدميها لعرو�ض ح�صرية فريدة من نوعها ،مما يجعلها
يف طليعة وكاالت ال�سيارات يف اململكة .ميتاز العر�ض الرم�ضاين لهذا العام بتقدمي
�صفقات مذهلة على �سيارات جراند  ،10iو�أك�سنت ،و�إلنرتا ،و�أزيرا ،وتو�سون ،و�سانتا
فيه ،وجراند �سانتا فيه .كما تتطلع فري�ست موتورز ملكاف�أة عمالئها بتقدمي جوائز عديدة
يف ال�سحب الذي �سيقام خالل �شهر رم�ضان الف�ضيل ،من �ضمنها فر�صة الفوز باجلائزة
الكربى وهي �سيارة هيونداي جراند .10i

توزع �شركة الزياين لل�سيارات ،الوكيل احل�صري
ل�سيارات ميت�سوبي�شي وبيجو ،وجبات �إفطار �صائم
على مدار �شهر رم�ضان املبارك يف كل مناطق مملكة
البحرين.
وت�أتي هذه املبادرة متا�شيا ً مع التزام ال�شركة على
لعب دور جمتمعي فعال ،وحر�صا ً منها على م�شاركة
املجتمع جميع منا�سباته ودعما ً للمبادرة وامل�ساهمة
يف مثل هذه الأعمال اخلريية التي ت�سهم يف بث روح
التكاتف بني �أفراد املجتمع.
ويف معر�ض تعليقه على هذه املبادرة ،قال املدير
العام ل�شركة الزياين لل�سيارات حممد زكي «نحر�ص
يف �شركة الزياين لل�سيارات كل عام على م�شاركة
ال�صائمني يف كافة �أنحاء اململكة ال�شهر الكرمي من خالل
�إطالق مبادرات خريية متنوعة وذلك لنتمكن من نرث
بهجة الرتاحم وفعل اخلري».

احلى الأم�سيات الرم�ضانية يف خيمة فندق اخلليج

ت�صوير :نور حممد

بعد النجاح الكبري
الذي حققته م�سابقتها
الأوىل،
الت�صويرية
ت�ستعد �شركة جنيد
ال�شركة
للعطور
الرائدة
البحرينية
يف �صناعة العطور ،لإطالق م�سابقتها
الت�صويرية الإلكرتونية الثانية يف 28
يونيو  ،2015حيث ب�إمكان زبائنها
الكرام املقيمني يف مملكة البحرين
امل�شاركة فيها عرب التقاط �صورة لأي
منتج �أو لعدة منتجات مف�ضلة لديهم
من �شركة جنيد للعطور وترفيعها على
الفي�سبوك واالن�ستغرام عرب الها�شتاق

JunaidMoments#
حتى تاريخ �إنتهاء
امل�سابقة يف  12يوليو
 .2015و�سيتم اختيار
الفائزين يف امل�سابقة
من خالل جمع �أكرث
عدد ( )Likeحت�صل عليه �صورهم
يف موقعي الفي�سبوك واالن�ستغرام..
و�سيتمكن هواة الت�صوير من الإ�شرتاك
عرب �إر�سال �صورة واحدة فقط ملنتجاتهم
املف�ضلة �أو م�شرتياتهم من جنيد للعطور
ب�شرط �أن تكون ال�صورة غري من�شورة
�أو م�شاركة يف م�سابقات ت�صويرية
�أخرى.

غبقة جمل�س طلبة بوليتكنك البحرين ليلة من «�ألف ليلة وليلة»
يف �إطار ا�ستعدادهم للغبقة الرم�ضانية
ال�سنوية والتي تقام هذا العام حتت عنوان «�ألف
ليلة وليلة»� ،أع�ضاء جمل�س طلبة البوليتكنك
وكتيبة املتطوعني ي�ضاعفون جهودهم ال�ستقبال
ال�ضيوف ابتداء من ال�ساعة  8:30من م�ساء
يوم الثالثاء املوافق  30يونيو  .2015وبهذه
املنا�سبة� ،صرح رئي�س جمل�س طلبة بوليتكنك
البحرين حممد العبا�سي ب�أن البوليتكنك حري�صة
دو ًما على �إحياء العادات والتقاليد البحرينية
الأ�صيلة يف هذا ال�شهر الكرمي ،حيث �ستقام غبقة
«�ألف ليلة وليلة» يف قاعة البحرين (مبنى )12
يف حرم بوليتكنك اجلامعي ،ليعي�ش جيل اليوم
بع�ض اللحظات اجلميلة من املا�ضي.

ال�سفري الفرن�سي يزور جمل�س عبداهلل العثمان

زار ال�سيد برنار رينيو فابر �سفري �سفارة فرن�سا لدى مملكة البحرين جمل�س عبداهلل بن را�شد العثمان بعراد من
�أجل التوا�صل االجتماعي والثقايف وقد �شكر رواد املجل�س ال�سفري لتوا�ضعه وت�شريفه بهذه الزيارة الكرمية ،كما �أ�شاد
عبداهلل العثمان بهذه اللقاءات التي تعك�س عادات وتقاليد �أهل البحرين التي ترتك �آثارا �إيجابية يف املجتمع من حمبة
وتالحم وكما نوه ان جمل�سه مفتوح جلميع النا�س ب�سعة �صدر وود ووئام.

