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�سرعات م�ضاعفة مع باقات
«بتلكو» للإنرتنت املنزيل

عائلتا املطوع واحلمر تتلقيان التهاين بتخرج جنلهما «عبدالعزيز»
ت���ل���ق���ت ع��ائ��ل��ت��ا
املطوع واحلمر التهاين
وال��ت�بري��ك��ات بتخرج
جن��ل��ه��م��ا ع��ب��دال��ع��زي��ز
عبداحلكيم امل��ط��وع من
جامعة (ليدز بكت) يف
بريطانيا ،وذلك حل�صوله
على �شهادة بكالوري�س
الهند�سة املدنية ،وقد
ت��ل��ق��ت ال��ع��ائ��ل��ة بهذه
املنا�سبة ال�سعيدة التهاين
والتربيكات م��ن جميع
الأهل والأ�صدقاء ،الذين
متنوا لـ «عبدالعزيز»
التوفيق وال��ن��ج��اح يف
حياته العلمية والعملية..
�أل���ف م�ب�روك وعقبال
الدكتوراه.

�أطلقت بتلكو ،املزود الرائد للحلول
الرقمية يف اململكة� ،سرعات م�ضاعفة مع
باقات االنرتنت املنزيل .وقد مت ت�صميم
هذه اخلدمة امل�ضافة ل�ضمان التجربة
املميزة جلميع الزبائن عند التحميل
والتنزيل.
ويف هذا ال�صدد� ،أكدت الرئي�س
التنفيذي لبتلكو البحرين املهند�سة منى
الها�شمي �أن ال�شركة تبحث دائما عن
�سبل جديدة لتلبية احتياجات عمالئها
عرب تقدمي حلول مطورة للإنرتنت املنزيل
تتمتع بالثقة وال�سرعة وتعزز من �أمناط
حياتهم الرقمية.
و�أ�ضافت« :ي�ستمر الطلب للح�صول
على �سرعات �أكرب للإنرتنت ،كما ي�ستحق
عمال�ؤنا خدمات ذات قيمة كبرية مقابل
الأموال التي ينفقونها� .ستمنح هذه
الباقة اجلديدة للعمالء �سرعة م�ضاعفة
على باقاتهم احلالية مقابل  5د.ب فقط
وتعدهم بالكثري».

�أعلنت �شركة البحرين املالية التي
تعد �أقدم �شركة عاملية رائدة يف البحرين
ومتخ�ص�صة يف التحويالت املالية
�صرف العمالت ،والتي حتتفل مبرور
� 100سنة على ت�أ�سي�سها ،عن افتتاح
فرعها الثامن والأربعني يوم �أم�س يف
جممع الدانة التجاري مبنطقة ال�سناب�س.
ويقع الفرع اجلديد يف الطابق
الأر�ضي من املجمع و�ستكون مواعيد

افتتحت �شركة �آ�سيا للمجوهرات متجرا
جديدا بت�صميم ع�صري يف �سيتي �سنرت
البحرين .يحتوي املتجر الذي يتفرد بت�صميمه
الع�صري عددا من �أهم العالمات التجارية مثل
�آغرن و�إ�سكادا و�شريوتي  ،1881وقد مت تقدمي
�أحدث جمموعات وقطع هذه الأ�سماء ال�شهرية،
التي تتميز بت�صاميم خالبة تالئم �أذواق ال�شرق
الأو�سط ،احتفاء بحلول �شهر رم�ضان الكرمي
تتباهى جموهرات �آغرن بجاذبية مبهرة
وت�ألق ال ي�ضاهى .تقدم �آغرن جمموعة خا�صة
بالعيد ،تت�ألق فيها قطعة رئي�سية ذات �شكل
دائري لولبي ثالثي الأبعاد� .أما ال�ساعات فهي
تنب�ض باللون وامليزات العملية وت�صاميم املينا
البديعة.
�أما جمموعة �إ�سكادا فهي م�ستوحاة من
�أعماق القلب الأنثوي ،فرناها تتزين باملا�س
الرباق والألوان الأخاذة والت�صاميم الفريدة ذات
ال�سحر املبهر .ت�ضم املجموعة جموهرات من
الف�ضة عيار  ،925وهي ذات �أناقة هادئة رزينة
وت�صاميم منا�سبة لال�ستعمال اليومي .تربز يف
املجموعة كذلك �ساعة «�أميليا» الأخاذة التي

تر�صعها  25ما�سة �أ�صلية تعك�س ملعان حافة
ال�ساعة امل�صنوعة من الفوالذ ال�صقيل املطلي
بالذهب.
ومل تبخل �شريوتي  1881بال�ساعات
واملجوهرات الإك�س�سوارات و�أدوات الكتابة
املثرية للإعجاب .ففي تناغم بديع بني الألوان
والت�صاميم ،تخطف القطع اجلديدة الأنظار
ب�سحرها البهي وفتنتها التي ال ت�ضاهى.
تن�ضم عالمة بولي�س كذلك �إىل عائلة
العالمات التجارية لدى �آ�سيا للمجوهرات ،وتقدم
�ساعات �أوتوماتيكية وجمموعة �إك�س�سوارات
ع�صرية جذابة تتما�شى مع �آخر �صيحات املو�ضة
والأناقة.
ا�ستمتعوا بهذا الفي�ض من الأناقة والرفاهية
املتوفر الآن يف متجر جموهرات �آ�سيا اجلديد يف
�سيتي �سنرت البحرين.

�سبايرلز

تخ�ضع الدائرة الذهبية الكال�سيكية لعملية
حتول ثالثية الأبعاد يف هذه القطة املميزة من
�آغرن ،فتلتف ب�شكل لولبي بديع تزينه حجارة
بي�ضاء رقيقة .ت�صميم رائع ي�ضفي على جمموعة

لقد مت ت�صميم املجموعة الوا�سعة
من الباقات لتنا�سب كل فرد بدءا من
امل�ستخدمني العاديني وانتهاء ب�أولئك
من ذوي اال�ستخدام العايل للإنرتنت
كاملحرتفني وم�ستخدمي الألعاب .كما
تعترب هذه الباقة اجلديدة فر�صة مهمة
لتعزيز العرو�ض احلالية.

«البحرين املالية» تفتتح
ً
جديدا يف جممع الدانة
فرعً ا

�إبداعات ح�صرية يف معر�ض �آ�سيا للمجوهرات

املجوهرات ت�ألقا ع�صريا مرتاق�صا.

منى الها�شمي

الدوام من ال�ساعة العا�شرة �صباحا �إىل
ال�ساعة العا�شرة م�ساء طوال الأ�سبوع.
و�سيقوم بتقدمي خدمات منوعة ت�شمل
التحويالت املالية املوثوقة �إىل خمتلف
�أنحاء العامل ونظام التحويل املايل
EZRemit
و�شبكة،MoneyGram
بالإ�ضافة �إىل �أكرث من بيع �أو �شراء 40
عملة عاملية ب�أف�ضل الأ�سعار ال�سائدة يف
ال�سوق.

�أميليا

ير�صع املا�س بجماله ال�سرمدي قلب هذه
ال�ساعة املبتكرة ذات املظهر الكال�سيكي الهادئ.
تتزين �أميليا ،التي جت�سد القوة ،مبا�سات براقة
وملعة ل�ؤل�ؤية ت�ضفي على القطعة ظالال ف�ضية
ووردية وخ�ضراء فاحتة ،فيما تلمع امل�ؤ�شرات
املا�سية ب�أبهة ملكية.

ديرفيو

حرفية وبراعة ودقة يف التفا�صيل ،مزايا
ت�شتهر بها عالمة �شريوتي  ،1881وت�ضفي
على هذه ال�ساعة تفردا ال مثيل له .تتنا�سب �ألوان
ال�ساعة الأنيقة مع كل �شيء ،ولكن اللون الأ�سود
الداكن ينب�ض بفتنة طبيعية متنح ال�ساعة
جاذبية ال تقاوم.

بيلمونت

ما تراه هو ما حت�صل عليه .عبارة ب�سيطة
ومبا�شرة ال تتيح جماال لل�شك ،وهو حال �ساعة
الكرونوغراف متعددة الوظائف التي تقدمها
بولي�س� .ساعة جت�سد الأناقة والبهاء بكل روعة.

�شركة املطاحن تك ّرم عائ�شة بهلول
ا�ستقبل الرئي�س التنفيذي ل�شركة
املطاحن حممد نا�س عائ�شة بهلول يف
مكتبه مبقر ال�شركة ،حيث مت تكرميها
من قبل ال�شركة ،ومت تقدمي هدية
تذكارية نظري جهودها وتعاونها مع
ال�شركة.
واجلدير بالذكر ب�أن فريق عمل
العالقات العامة بال�شركة يعمل جاهدا
تنفيذا لتوجيهات رئي�س جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية ل�شركة املطاحن
لتثقيف وتعريف امل�ستهلك البحريني

على منتجات �شركة املطاحن بجميع
�أنواعها ،وكيفية ا�ستخدامها يف خمتلف
الأكالت ال�شعبية وغريها من �أنواع
احللويات .ومن جانبه� ،أ�شاد حممد
نا�س باجلهود الكبرية التي قدمتها
عائ�شة بهلول بالتعاون مع فريق عمل
العالقات العامة وثمن حر�ص عائ�شة
على �إبراز منتجات املطاحن بال�شكل
امل�شرف من خالل و�صفاتها التي قدمتها
كدعم منها ملنتج وطني ذي جودة
عالية.

مدينة التنني ..الوجهة العائلية الأوىل مبملكة البحرين
مدينة التنني التي مت تد�شينها يف � 27سبتمرب
� 2015أ�صبحت اليوم وجهة �سياحية رئي�سية
للعائالت والأفراد يف مملكة البحرين والذين يرغبون
يف احل�صول على جتربة ت�سوق فريدة وم�شوقة .تقع
مدينة التنني �ضمن امل�شروع ال�سكني الرائد «ديار
املحرق» ،وتقدم ملرتاديها �إطاللة بحرية �ساحرة على
مياه اخلليج العربي ،بالإ�ضافة �إىل ت�شكيلة متنوعة
من خيارات الت�سوق ،متتزج فيها املتعة واحل�صول
على �أجود املنتجات ب�أ�سعار يف متناول اليد .واليوم،
وبف�ضل كل هذه املميزات� ،أ�صبحت مدينة التنني �أحد
املعامل ال�سياحية البارزة يف اململكة ،يق�صدها �سكان
اململكة وزوارها من جميع �أنحاء العامل.
يف مدينة التنني يلتقي املا�ضي باحلا�ضر عرب
ت�صميمها امل�ستوحى من الرتاث ال�صيني الأ�صيل.

ويغطي املجمع التجاري للمدينة م�ساحة  54000مرت
مربع وي�ضم �أكرث من  787وحدة جتارية خم�ص�صة
للبيع بالتجزئة واجلملة ،وهو يعترب الأكرب على
م�ستوى مملكة البحرين .وينق�سم جممع التنني التجاري
�إىل �أربعة �أق�سام بح�سب الألوان ليعك�س نوعية
املنتجات املقدمة يف كل جزء من املجمع ،حيث خ�ص�ص
اللون الأحمر للمحالت التي تعر�ض املالب�س ولعب
الأطفال ،يف حني ُح ِد َد اللون الأخ�ضر ملحالت مواد البناء
واملعدات ،واللون الأ�صفر للإلكرتونيات واك�س�سوارات
الهواتف ،فيما اللون الأزرق خا�ص ملتاجر الإ�ضاءة
واخلدمات .ولدى جممع التنني التجاري  15بوابة،
ثالثة منها رئي�سية ،يف حني ي�ستقبل املجمع �أكرث من
� 16ألف زبون يومياً ،وهذا العدد يت�ضاعف خالل �إجازة
نهاية الأ�سبوع والعطالت الر�سمية.

