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عروض خاصة على منتجات “Cyclo” في البحرين

حفل غنائي للدي جي “Axwell & Ingrosso” في الفورموال 1 

“أحمد الزياني وأوالده” تقدم عروًضا مغرية مع عمليات الشراء

اأعلن���ت �رشكة اإبراهيم خليل كانو، وهي املوزع الوحيد ملنتجات Cyclo يف مملكة 
البحري���ن، عن عرو�ض خا�صة على Cyclo Max44 املنقي لنظام الوقود الذي يرفع 

من كفاءة ا�صتهالك الوقود.
ياأت���ي هذا املزيج الفريد م���ن املنظفات ال�صناعية 
املرك���زة يف Cyclo Max44 للم�صاعدة يف اال�صتهالك 
االأمث���ل للطاق���ة الق�صوى، حيث ينظ���ف حماقن الوقود 
واملكرب���ن ويقلل م���ن االح���رتاق والرت�صب���ات وينظف 
م���ن  التقلي���ل  اإل���ى  اإ�صاف���ة  ال�صمام���ات والفتح���ات، 
االنبعاثات والتقليل من ا�صتهالك الوقود، هذا ويوقف 
ا�صتع���ال االأوكت���ان ويح�ص���ن االأداء ويعي���د ا�صتخ���دام 

الطاقة الق�صوى.
وكذلك ي�صه���ل ا�صتخدام هذا املنت���ج، حيث يحتاج 
ال�صائ���ق ل�صب حمتوي���ات العلبة يف اخل���زان قبل تعبئة 
خ���زان الوق���ود ل�صم���ان تنقية نظ���ام الوق���ود وين�صح 

با�صتخدامه كل 3 اأ�صهر اأو كل 5000 كم.
Cyclo �رشك���ة اأمريكي���ة متخ�ص�ص���ة يف  اأن  يذك���ر 
�صناعة منتج���ات ذات جودة عالية ت�صتخدم يف املعدات 
ال�صناعي���ة الثقيلة واالأجهزة امليكانيكية امل�صتعملة يف 

قطاع ال�صناعة والزراعة واملعدات البحرية. 
كما تتمي���ز بت�صميمها وتغليفها العملي وفعاليتها 
التي تدوم لفرتة طويلة، وتقدم ال�رشكة جمموعة متكاملة 

من املنظفات وزيوت الت�صحيم واملواد امل�صافة يف 
حزم ديناميكية ي�صهل ا�صتخدامها من قبل العمالء. 

البحري���ن  حلب���ة  اأعلن���ت 
ا�صت�صاف���ة  ع���ن  الدولي���ة 
الدي اجل���ي الثنائ���ي العاملي 
Axwell & I n  لل�صهريي���ن

grosso وذل���ك عل���ى هام�ض 
FO n  ��صت�صافتها ل�صباق ال�

n MULA 1 جائ���زة البحرين 
الكربى لطريان اخلليج 2016.
الفنان���ان  و�صيق���وم 

العاملي���ان بحفلهما يف اأول يوم من فعالي���ات ال�صباق التي تنطلق يف الفرتة 1 ولغاية 3 اأبريل 
وذل���ك ي���وم اجلمعة املواف���ق 1 اأبريل املقبل خالل جائ���زة البحرين الك���ربى، والذي يعد ثاين 
جوالت مو�صم بطولة العامل للفورموال وان ب� 21 جولة حول العامل، علما اأن حاملي تذاكر ال�صباق 

�صيتمكنون من دخول احلفل جمانا.

توا�ص���ل حملة التخفي�ص���ات الهائلة 
الت���ي اأطلقتها �رشكة اأحمد الزياين واأوالده 
منذ دي�صم���رب املا�صي وتريته���ا بقوة يف 
جذب العم���الء، وت�صمل الط���رازات االأولى 
كاف���ة الت���ي توفرها ال�رشكة م���ن �صيارات 

كراي�صلر، جيب ودودج.
ومواكبة مل�صتج���دات ال�صوق احلالية 
وزي���ادة اأ�صع���ار الوقود، ج���اءت ا�صتجابة 
�رشكة اأحم���د الزيانى بتوفري البنزين جمانا 
ل�صن���ة كاملة، حي���ث تق���دم ق�صيمة وقود 
ت�صل اإلى قيمة 500 دينار بحريني يف كل 
عملية �رشاء من �صالة العر�ض. وعالوة على 
التخفي�صات الهائل���ة التي ميزت احلملة، 
ف���اإن ال�رشكة حر�ص���ت على اإتاح���ة فر�صة 
ا�صتمتاع العمالء بتجربة فريدة من نوعها.

وتعليق���ا على حمل���ة التخفي�صات الهائلة، �رشح املدير العام ل�رشك���ة اأحمد الزياين واأوالده 
زيد حامد قائال: “ا�صتنادا اإلى فهمنا الحتياجات ال�صوق وحتقيق هدفنا يف تركيز اهتمامنا على 
احتياج���ات العمالء، فاإننا واثقون اأن احلملة �صتحقق اأعلى م�صتوى من الر�صا والقبول االإيجابي 
م���ن فئات العمالء كاف���ة”. اجلدير ذكره اأن ه���ذا العر�ض ي�صتمر لفرتة حم���دودة اأو حتى نفاد 

كمية العر�ض.

“البحرين اإلسالمي” ينظم اللقاء السنوي للموظفين 

“ستراتفورد” تصدر مجلة فصلية لعقارات السيف

مسابقة المحكمة الصورية تنطلق بنسختها السادسة

نظمت موؤخرا دائرة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد 
ببنك البحرين االإ�صالمي اللقاء ال�صنوي ملوظفيها، 

وذلك يف فندق ال�صوفوتيل بالزالق.
ح�رش اللقاء عدد م���ن اأع�صاء فريق عمل االإدارة 
التنفيذي���ة يتقدمه���م الرئي����ض التنفي���ذي ح�صان 
جرار، ومدي���ري وموظفي دائرة اخلدمات امل�رشفية 
لالأف���راد، اإ�صافًة اإلى جمموع���ة متنوعة من موظفي 

دوائر واأق�صام البنك.

وا�صتم���ل اللقاء على باقة متنوعة من العرو�ض 
عدي���دة،  موا�صي���ع  ت�صمن���ت  الت���ي  التقدميي���ة 
مث���ل: “االلت���زام باملعاي���ري ال�رشعي���ة يف العمليات 
امل�رشفية” ملدير رئي�ص���ي الرقابة ال�رشعية لل�صيخ 
حمد فاروق ال�صي���خ، و”العودة اإل���ى االأ�صا�صيات” 
ملدي���ر رئي�ص���ي بامل���وارد الب�رشي���ة مي�ص���اء �صنار، 
و”ق�صة جن���اح” ملدير املبيعات حمم���د البنمحمد، 
“القواعد اجلديدة لتطوير االأعمال” مل�صاعد مدير 

ع���ام اخلدمات امل�رشفي���ة لالأفراد فاطم���ة العلوي، 
و”تاأث���ري املجموع���ات” للمدي���ر الع���ام اخلدم���ات 
امل�رشفي���ة لالأف���راد عبدالرحمن ترك���ي، و”القدرة 

على الو�صول لالأف�صل” ل�صيما�ض جاالكر.
اختتم اللقاء بجل�ص���ة حوارية مبا�رشة بني فريق 
عم���ل االإدارة التنفيذية وامل�صاركني مت من خاللها 
تبادل النقا�ض واحلوار ح���ول خمتلف املو�صوعات 

املهمة ذات العالقة بالبنك.

وقعت جمموعة �صرتاتفورد القاب�صة 
ال�صي���ف  عق���ارات  �رشك���ة  م���ع  اتفاقي���ة 
 Seef“ الإ�ص���دار ون�رش جمل���ة ال�صيف اليف
Life” وه���ي جملة ف�صلي���ة ت�صدر كل 3 
اأ�صه���ر متخ�ص�صة يف ن����رش اأخبار وعرو�ض 
جمي���ع املح���الت التجاري���ة امل�صتاأجرة يف 
املجمعات التجارية الثالث التي متتلكها 
عق���ارات ال�صي���ف. وم���ن املق���رر اأن يتم 
اإ�صدار العدد االأول للمجلة يف �صهر اأبريل 

املقبل.
التحري���ر  االتفاقي���ة رئي����ض  ووق���ع 
وال�رشي���ك االإداري ملجموع���ة �صرتاتفورد 
القاب�صة اأحمد خلف���ان والع�صو املنتدب 
لعق���ارات ال�صيف اأحم���د يو�صف، بح�صور 
املدي���ر العام لعق���ارات ال�صي���ف روبرت 
اأدي�ص���ون وعدد م���ن امل�صوؤول���ني وذلك 
يف مق���ر ال�رشك���ة الواقع يف جمم���ع ال�صيف 

التجاري.
وتعليقاً عل���ى توقيع االتفاقية، قال 

اأحمد يو�صف “�صت�صكل هذه املجلة خطوة 
مهم���ة بالن�صب���ة لن���ا يف جم���ال الت�صويق 
ملجمعاتن���ا التجارية الثالث املتواجدة يف 
�صاحي���ة ال�صيف ومدينة عي�صى واملحرق. 
و�صتغط���ي املجلة اآخ���ر االأخبار والعرو�ض 
الرتويجي���ة واملنتجات اجلديدة الأكرث من 

حمل جت���اري، اإ�صافة اإلى ع���دة موا�صيع 
املهمة للمت�صوقني يف جممع ال�صيف”. 

واأ�صاف “�صتتوافر املجلة يف خمتلف 
اأرجاء املجمعات التجارية الثالث وخارجها 
و�صتلعب دوراً مهماً يف الرتويج للمحالت 
التجاري���ة امل�صتاأجرة وعالماتها التجارية، 

اإننا واثقون اأن “�صي���ف اليف” �صتعك�ض 
القيم���ة احلقيقي���ة للمجمع���ات التجارية 
و�صت�صاهم يف جذب املزيد من الزبائن”.

م���ن جانبه، قال رئي����ض جمل�ض اإدارة 
�صرتاتفورد ع���ادل اآل �صفر “اإننا �صعداء 
ج���داً ب�رشاكتنا م���ع عق���ارات ال�صيف التي 
ته���دف اإل���ى اإظه���ار القيم���ة احلقيقي���ة 
للمجمع���ات التجاري���ة الث���الث عرب جملة 
“�صيف الي���ف”. و�صنحر�ض على توظيف 
كاف���ة اإمكانياتن���ا وخرباتن���ا الطويل���ة يف 
جمال االإع���الم والن�رش حت���ى حتقق املجلة 

اأهدافها املرجوة”.
“�صتق���دم  خلف���ان  اأحم���د  واأ�ص���اف 
املجلة العديد من املعلومات والعرو�ض، 
واإنن���ا عل���ى ثقة تام���ة اأنه���ا �صت�صاهم يف 
ت�صليط ال�صوء عل���ى املجمعات التجارية 
الثالث���ة كوجه���ة الت�ص���وق املف�صل���ة يف 
البحرين عل���ى الرغم من منو املناف�صة يف 

جمال قطاع التجزئة”.

العاملية  انطلقت موؤخ���را، امل�صابقة 
ال�صنوي���ة ال�صاد�صة للمحكمة ال�صورية يف 
اجلامع���ة امللكي���ة للبنات و�ص���ط مرا�صم 
افتت���اح احتفالي���ة يف حرمه���ا اجلامع���ي، 
مب�صاركة 10 جامعات من ال�رشق االأو�صط، 
وذلك بالتعاون مع غرفة البحرين لت�صوية 
الق�صائية  الدرا�صات  املنازعات، ومعهد 
والقانونية يف وزارة العدل، وزارة التجارة 

االأمريكية وجامعة بي�صتنربغ االأمريكية.
وح����رش ه���ذا احلف���ل جمي���ع ممثل���ي 
الف���رق امل�صارك���ة يف امل�صابق���ة، ورحب 
رئي����ض اجلامعة مازن جمع���ة بالفرق عند 
و�صوله���م اإل���ى مملكة البحري���ن، ومتنى 
لهم حظاً �صعيداً وعرب عن �صعوره بالفخر 
ال�صت�صافته���م، وتطل���ع اإل���ى اأن تك���ون 

املناف�صة حيوية وفعالة.

 واأك���د الرئي����ض اأن ه���ذه امل�صابقة 
ت�صاعد اأع�صاء هيئ���ة التدري�ض والطالب 
االأدوات  اكت�ص���اب  عل���ى  املواجه���ني 

املعرفي���ة الالزم���ة، وت�صمي���م املناه���ج 
الدرا�صي���ة الت���ي ترك���ز عل���ى القان���ون 
التج���اري الدويل والتحكي���م، اإ�صافة اإلى 

اأن هذا الربنامج يوف���ر فر�صة للم�صاركة 
يف جتربة جدلية فريدة من نوعها وحتدي 
عمل���ي. وق���ال امل�صج���ل الع���ام وم�صاعد 
الرئي����ض التنفي���ذي للتحكي���م يف غرف���ة 
البحري���ن لت�صوية املنازعات اأحمد ح�صني 
"اإن ه���ذه امل�صابقة تهدف هذه امل�صابقة 
اإل���ى تب���ادل اخلربة ب���ني الطلبة يف جمال 
القانون، وت�صمل عل���ى التدريب ال�صامل 
على البح���وث القانونية والتحليل وكتابة 
املذكرات، ومه���ارات املرافعة ال�صفوية، 
والتعليمات املتعلق���ة بالقانون التجاري 
الدويل، وعقود البيع الدولية والتحكيم".
وذكرت الطالبة احلقوق جنالء عبدهلل 
"اأن ه���ذه املناف�صة فر�صة ذهبية الختبار 
امله���ارات واملع���ارف اخلا�ص���ة بها على 

م�صتوى عاملي".

• خالل اللقاء ال�صنوي	

• بعيد توقيع االتفاقية	

• خالل انطالق امل�صابقة	

“تيليــز كونسبــت” يفتتــح فرًعا فــي مجمـــع السيـــف
كون�صب���ت”  “تيلي���ز  افتت���ح 
فرعا له يف جمم���ع ال�صيف، وتيليز 
كون�صب���ت ه���و اأول حم���ل بحريني 

مبفهوم ع�رشي.
م���اركات  املح���ل  وميتل���ك 
اأزي���اء  مل�صمم���ي  م�صتقل���ة 
حمليني، اإقليمي���ني ودوليني مع 
منتج���ات فري���دة من نوعه���ا بدءاً 
واملالب����ض  االإك�ص�ص���وارات،  م���ن 
واالأحذي���ة والنظ���ارات ال�صم�صية.  
ويوف���ر املتج���ر ب�صائ���ع ملختلف 
املنتجات حلوايل 14 عالمة جتارية 

ومبختلف االأ�صعار. 
واأعل���ن تيليز كون�صبت تقدمي 
جمموع���ة وا�صع���ة م���ن املنتجات 
االأنيق���ة  املريح���ة،  الع�رشي���ة، 
لعمالئ���ه  نوعه���ا  م���ن  والفري���دة 
ل�صم���ان اإر�صائه���م، من خالل 14 

عالم���ة جتاري���ة متوف���رة لديه مت 
انتقاوؤها بعناية لتلبية التوجهات 
احلالي���ة  اجلدي���دة  االجتماعي���ة 

والقادمة.  

ويتميز اجلو العام للمحل باأنه 
مريح ودافئ، ويتميز بت�صطيبات 
خ�صبي���ة ب�صيطة وحلي���ات معدنية 

قدمية الت�صميم.

كون�صب���ت  تيلي���ز  وتاأ�ص����ض 
الع���ام 2011، وابُتك���رت فكرت���ه 
عن طريق �صي���دة االأعمال �صوفيا 
جواد. ويقع تيليز كون�صبت حالياً 

يف جمم���ع ال�صي���ف وجمم���ع ج���واد 
التجاري باربار. 

كون�صب���ت  تيلي���ز  ويتطل���ع 
الفتتاح حمالت جيدة يف اأنحاء دول 

جمل�ض التعاون اخلليجي كافة، مع 
دبي والدوحة كاأول املحالت التي 
�صتفت���ح يف املنطقة خ���الل العام 

.2017

• خالل االفتتاح	
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