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»�سوفيتل البحرين« يكرم 

موظفيه بحفل خا�ص باجلناح امللكي

حفالً  البحرين  �صوفيتل  فندق  اأقام 

ملوظفيه باجلناح امللكي وقدم املدير العام 

ال�صهادات واملكافاآت ال�صهرية وذلك تقديراً 

من الفندق باخلدمات املتميزة التي يقوم 

اأكمل  على  �صيوفه  لإر�صاء  �صفراوؤه  بها 

اأهداف  وجه. حيث يعترب ذلك من دعائم 

العاملية.  �صوفيتل  فندق  وا�صترياجتيات 

ويتم تنظيم هذا احلدث على �صكل �صهري 

للرتحيب  البحرين  �صوفيتل  ل�صفراء 

وال�صكر ملا بذلوه من جهود كبرية طوال 

ال�صهر.

�صفراء �صوفيتل يف هذا  �صارك جميع 

ا�صتثناء   بال  الأق�صام  جميع  من  احلفل 

الأم�صية.  لهذه  املميز  بالطعام  ا�صتمتعوا 

وياأتي هذا التكرمي تقديرا للجهود املقدمة 

من قبلهم و تنفيذهم لالأعمال املوكلة لهم 

بكل كفاءة و اقتدار.

قبل  املبذولة من  اإميانا منه باجلهود 

العام،  املدير  الب�صرية لديه، كرم  الكوادر 

مقدما  املوظفني  من  عددا  بوخالد،  �صامي 

�صكره للجميع على ماقاموا به من اأعمال 

العمل  موا�صلة  ال�صفراء  جميع  و�صجع 

ناجحة  مهنية  حياة  لهم  ومتنى  بجد 

ومر�صية مع �صوفيتل.

احلمادي يفوز بجائزة امل�سرف اخلليجي التجاري
التجاري،  اخلليجي  امل�صرف  اأعلن 

مملكة  يف  الرائدة  الإ�صالمية  امل�صارف  اأحد 

�صحب  يف  الرابحني  اأ�صماء  عن  البحرين، 

الوافر ل�صهر اأكتوبر 2014.

الرئي�صي  املقر  يف  ال�صحب   اإجراء  ومت 

بح�صور  املايل،  البحرين  مبرفاأ  للم�صرف 

مندوب من وزارة ال�صناعة والتجارة وعدد 

من اأع�صاء اإدارة امل�صرف واملوظفني.

مالية  جوائز  على  فائزا   40 وح�صل 

دولر   $89،000 قيمتها  اإجمايل  يبلغ 

عبداهلل  �صالح  اأحمد  فاز  حيث  اأمريكي 

اأمريكي  دولر   $50،000 مببلغ  احلمادي 

دروي�ش  ح�صني  غلوم  كنيز  فازت  بينما 

دينة  بن  را�صد  حممد  ورا�صد  اجلوهري 

و3،000  قدرها5،000$  نقدية  بجوائز 

التوايل، كما فاز 26  اأمريكي على  $ دولر 

رابحاً بجوائز نقدية اأخرى بلغت $1،000 

 11 اأي�صاً  وفاز  منهم،  لكل  اأمريكي   دولر 

فائزاً بجوائز قدرها 500 $ دولر اأمريكي 

للفائز الواحد. وبهذه املنا�صبة �صرح نائب 

التجارية  امل�صرفية  للعمليات  العام  املدير 

يف  »نحن  قائالً:  تقي  فوؤاد  امل�صرف  لدى 

امل�صرف اخلليجي التجاري ن�صعد مبكافاأة 

امل�صتمر  اإخال�صهم  على  الكرام  عمالئنا 

وثقتهم املطلقة يف منتجاتنا، ونهنئ الفائز 

جائزة  على  بح�صوله  ال�صهر  لهذا  الأول 

اأمريكي كما  نقدية قيمتها 50،000 دولر 

نتطلع لل�صهر القادم باإذن اهلل حيث �صتكون 

 520  BMW �صيارة  الأوىل  اجلائزة 

الفخمة. اإننا حري�صون على ر�صى العمالء 

اخلليجي  امل�صرف  اختيار  على  ون�صكرهم 

امل�صرفية،  معامالتهم  لإجراء  التجاري 

ونتمنى لهم التوفيق معنا دائماً يف ح�صاب 

الوافر ال�صتثماري«.

بنك البحرين الوطني يقدم ك�سوة ال�ستاء للطلبة والطالبات املعوزين

والطالبات  للطلبة  ال�صتاء  ك�صوة  بتقدمي  الوطني  البحرين  بنك  قام 

التزاماً  وذلك  البحرين،  مملكة  يف  احلكومية  املدار�ش  بجميع  املعوزين 

من البنك خلدمة القطاعات املعوزة من املجتمع املحلي وحت�صني ظروفها 

الجتماعية. 

 200 قدرها  اإجمالية  بكلفة  �صراء  ق�صائم  باإ�صدار  البنك  قام  حيث 

وعددها  احلكومية  املدار�ش  جميع  اإىل  ت�صليمها  مت  بحريني  دينار  األف 

206 مدار�ش والتي �صتقوم بدورها بتوزيعها على م�صتحقيها من الطلبة 

�صراء  والطالبات  الطلبة  ي�صتطيع  الربنامج،  هذا  والطالبات. ومبوجب 

احتياجاتهم من حمالت البيع امل�صاركة يف هذا الربنامج والذي ينظمه 

البنك كل عام. 

وتاأتي هذه املبادرة �صمن برنامج الهبات والتربعات لبنك البحرين 

الوطني والذي بداأ العمل به منذ عام 1980م. ويهدف هذا الربنامج اإىل 

تقدمي الدعم وامل�صاندة لكافة القطاعات املحلية، وذلك من اأجل امل�صاهمة 

يف اإي�صال التربعات لأكرب عدد ممكن من مواطني مملكة البحرين.

البنك الأهلي املتحد يحتفي مبوظفيه من ذوي اخلدمة الطويلة

تكرمي  حفل  املتحد  الأهلي  البنك  اأقام 

الطويلة �صمل 89  ملوظفيه من ذوي اخلدمة 

خدمة  �صنوات  اأمّتوا  ممن  وموظفة  موظفا 

متتد اإىل 35 عاما. اأقيم احلفل يف قاعة املاآدب 

بلو،  رادي�صون  الدبلومات  بفندق  الكربى 

بح�صور فريق الإدارة التنفيذية العليا للبنك 

التنفيذيني  الروؤ�صاء  جانب  اإىل  بالبحرين 

كل  يف  امل�صرفية  ملجموعته  التابعة  للبنوك 

من دول املنطقة واململكة املتحدة.  

والع�صو  التنفيذي  الرئي�ش  قام  وقد 

عادل  املتحد  الأهلي  البنك  ملجموعة  املنتدب 

و�صهادات  التذكارية  الدروع  بتقدمي  اللبان 

للموظفني  الطويلة  اخلدمة  ومكافاآت 

اأعرب  املنا�صبة  بهذه  كلمة  واألقى  املكّرمني، 

لدورهم  والتقدير  العتزاز  بالغ  عن  فيها 

واإ�صهاما،  وعطاء  جهدا  والأ�صا�ش،  الفاعل 

وارتقائه  م�صريته  ودعم  البنك  اإجنازات  يف 

على  ومزدهرة  ناجحة  مالية  كموؤ�ص�صة 

التحديات  ب�صدة  متيزت  طويلة  فرتات  مدى 

واجهت  التي  والإقليمية  الدولية  والتقلبات 

امل�صرفية.  ال�صناعة 

»بتلكو« تد�سن هاتف 

«�سام�سوجن جالك�سي األفا« اجلديد

خدمات  مزود  بتلكو،  ي�صعد 

الت�صالت الرائد يف اململكة، الإعالن عن 

يتميز  الذي  األفا  جالك�صي  هاتف  و�صول 

مظهره  ومع  الناعم  املعدين  مبظهره 

األفا  جالك�صي  هاتف  يعترب  الأنيق، 

الأف�صل لالأناقة والتقنية احلديثة. 

هاتف جالك�صي األفا للزبائن الراغبني 

يف احل�صول على �صيء خمتلف – اجلهاز 

ويف  املميز  والت�صميم  الأناقة  يعك�ش 

والفعالية  اجلودة  يقدم  الوقت  نف�ش 

واملزايا  القوة  بنف�ش  احتفاظه  مع 

جهاز  من  امل�صتخدمون  يتوقعها  التي 

�صام�صوجن.

اأقل من 7 ملم، يعترب  ولكون �صمكه 

هاتف جالك�صي األفا اأنحف جهاز من نوع 

ب�صا�صة  اجلهاز  يتمتع  كما  جالك�صي. 

بدرجة  بو�صة   4.7 حجم  رائعة  عر�ش 

 HD Super AMOLED و�صوح عالية

 12 بدقة  متطورة  كامريا  اإىل  بالإ�صافة 

ميغابيك�صيل.

عام  مدير  قالت  املنا�صبة،  وبهذه 

منى  بتلكو  ب�صركة  امل�صتهلكني  وحدة 

لزبائنها  ت�صتمع  بتلكو  باأن  الها�صمي 

اأحدث  توفري  عرب  لهم  وت�صتجيب 

�صمن  وتقدميها  والتقنيات  املنتجات 

باقات ذات قيمة عالية.

هنية �سلمان تفوز ب�سيارة من بنك البحرين والكويت
اأعلن بنك البحرين والكويت البنك الرائد يف 

وخدمات  التجارية  امل�صرفية  اخلدمات  جمال 

بال�صحب  الفائز  ا�صم  عن  البحرين  يف  الأفراد 

على جائزة الـ امليني كوبر وهي ال�صيارة الأوىل 

عليها  ال�صحب  يجري  �صيارات  ثالث  اأ�صل  من 

�صمن حملة القرو�ش الكربى »قرو�ش مغرية 

وخالل  كوبر!«.  ميني  ب�صيارة  للفوز  توؤهلك 

والكويت  البحرين  بنك  يطرح  احلملة  هذه 

ا�صعار فائدة تناف�صية ور�صوماً اإدارية خمف�صة 

العقارية  والقرو�ش  ال�صخ�صية  للقرو�ش 

هذا  ميني كوبر.  ب�صيارة  بالفوز  توؤهلك  والتي 

الطرح م�صتمر من 1 �صبتمرب 2014 اىل غاية 

28 فرباير 2015.

مدير  ملك،  حممد  اعرب  املنا�صبة،  وبهذه 

البنك:  يف  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  عام 

م�صرورون  والكويت  البحرين  بنك  يف  »نحن 

كوبر  امليني  ب�صيارة  الفائزة  ا�صم  لإعالن 

الأوىل من اأ�صل ثالث. ومن خالل هذا العر�ش 

لتلبية  الكرام  عمالئنا  مل�صاندة  ن�صعى  املميز، 

ا�صعار  بطرح  املالية،  والتزاماتهم  احتياجاتهم 

فائدة تناف�صية ور�صوم اإدارية خمف�صة وتهيئة 

امليني  الفر�صة لهم للفوز بواحدة من �صيارات 

كوبر الثنتني املتبقيتني«

اأم  يو�صف،  �صلمان  مكي  هنية  والفائزة 

ميني  �صيارة  باأول  الفائزة  هي  اأبناء  لأربعة 

كوبر �صمن حملة القرو�ش الكربى الرتويجية 

البحرين  بنك  قرو�ش  من  ا�صتفادت  اأن  بعد 

عام  مدير  قام  قد  �صبتمرب.  �صهر  يف  والكويت 

ال�صيد  البنك  يف  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات 

يف  هنية  لل�صيدة  اجلائزة  بت�صليم  ملك  حممد 

عي�صى  مدينة  جممع  يف  اقيم  خا�ش  احتفال 

الثالثاء  يوم  والكويت  البحرين  لبنك  املايل 

املوافق 25 نوفمرب 2014. بح�صور عدد من 

اأع�صاء الإدارة العليا يف البنك وموظفي جممع 

مدينة عي�صى املايل.

» تكرمي« توزع جوائزها على  ال�سخ�سيات املميزة يف  2014

منذ ن�صاأتها، حر�صت مبادرة »تكرمي« اأن ت�صبح 

م�صاحة لقاء ل�صخ�صيات عربية تفّوقت ومتّيزت، 

ومبعث  اإلهام  م�صدر  فاأ�صبحت  جمالها،  يف  كل 

اأمتنا  فخر واأمل مرجتى لأبناء اجليل اجلديد من 

العربية. بعد بريوت والدوحة واملنامة وباري�ش، 

اختارت »تكرمي« هذا العام مدينة مراك�ش املغربية.

التزمت  التوايل،  على  اخلام�صة  وللدورة   

»تكرمي« كعادتها، الإ�صاءة على ق�ص�ش جناحات 

عربية، وقد مّت توزيع جوائز عام 2014 كالتايل:

منحت  ال�صباب:  للمبادرين  »تكرمي«  جائزة 

�صبكة  بتاأ�صي�ش  لقيامه  الأردن،  الأ�صمر-  لكامل 

التي  العربي،  العامل  يف  الأوىل  والتنمية  التطّوع 

تو�صيع  بهدف  التنمية  قطاع  يف  العاملني  تربط 

الفر�ش، وتبادل الأفكار، وتبادل املعارف، ف�صالً عن 

تعزيز وتقا�صم ثقافة املواطنة الن�صطة يف املنطقة.


