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ن واربح« »سوليدرتي« تعلن الفائز بجائزتها الكبرى الثالثة »أمِّ
تابعة  شركة  وهي  العام،  التكافل  سوليدرتي  أعلنت   [
سوليدرتي  مجموعة  العالم،  في  التكافل  شركات  كبرى  إلى 
الكبرى  الجائزة  على  الثالث  السحب  في  الفائز  القابضة، 
طراز  من  سيارة  عن  عبارة  وهي  واربــح«،   »أّمن  لحملة 

شفروليه ماليبو، وهو حسن أحمد مرزوق.
وقد تم إجراء السحب مؤخرا في مركز سوليدرتي لخدمات 
التأمين في منطقة السيف تحت إشراف ممثل وزارة الصناعة 
والتجارة. وإضافة إلى السيارة، حصل 8 فائزين آخرين على 

العديد من الهدايا القيمة والجوائز النقدية.
وقد قدم مدير عام شركة سوليدرتي للتكافل العام، يوسف 
القارح، ونائب المدير العام، جواد محمد، الجائزة للفائز الذي 
بهذه  سوليدرتي  لشركة  وتقديره  شكره  خالص  عن  أعرب 

المناسبة السعيدة.
سعداء  »نحن  ومحمد  القارح  صرح  المناسبة،  وبهذه 
بمشاركة حسن فرحته، كما نتقدم بخالص تهانينا له لفوزه 

بالجائزة الكبرى للسحب الثالث«. يوسف القارح، حسن أحمد مرزوق وجواد محمد

»بتلكو« تقدم حلواًل لشركة البحرين والكويت للمطاعم

 مشاركة فاعلة في مسابقة جنيد 
للعطور التصويرية على »الفيسبوك« و»االنستغرام«

المشاركة  تتواصل   [
جنيد  شركة  مسابقة  في 
البحرينية  الشركة  للعطور، 
صناعة  ــي  ف ـــدة  ـــرائ ال
 ،١٩١٠ العام  منذ  العطور 
لزبائنها،  والمخصصة 
عن  الشركة  أعلنت  حيث 
األول  في  المسابقة  انطالق 
شباط  فبراير/  شهر  من 
الجاري وبإمكان المشتركين 
عن  المسابقة  في  المشاركة 
منتجات  تصوير  طريق 
ــال  وإرس للعطور  جنيد 
مشترك  لكل  واحدة  صورة 
بالصورة  خاص  تعليق  مع 
اإللكتروني  البريد  على 

للمسابقة  المخصص 
junaid .compet@gmail . (
وضع  سيتم  حيث   )com
جنيد  موقع  في  الصور 

الفيسبوك  على  للعطور 
الشركة  حساب  على  وكذلك 

في تطبيق االنستغرام. 
وفي هذا اإلطار، قال المدير 

فهد  للتسويق،  التنفيذي 
جنيد: »نحن سعيدون بمدى 
ومتابعينا  زبائننا  تفاعل 
التي  التصويرية  بالمسابقة 

طرحت مؤخراً وتستمر حتى 
الجاري  شباط  فبراير/   25
على أن تعلن النتائج في 27 
وستوزع  نفسه  الشهر  من 
بمقر  الفائزين  على  الجوائز 
شهر  من  الثاني  في  الشركة 

مارس/ آذار المقبل«.  
»نهدف  جنيد  ــاف  وأض
األنشطة  هذه  تنظيم  من 
زبائننا  بين  التفاعل  لخلق 
مواقع  على  ومتابعينا 
الــتــواصــل  وتطبيقات 
إظهار  خالل  من  االجتماعي 
ومهاراتهم  إبــداعــاتــهــم 
متابعيهم  مع  ومشاركتها 

ونتمنى التوفيق للجميع«.

االتصاالت  لخدمات  الرائد  المزود  بتلكو،  تعلن   [
للقطاع التجاري في البحرين، أنها ستقوم بتوفير حلول 
للمطاعم،  والكويت  البحرين  لشركة  شاملة  اتصاالت 

التي هي جزء من مجموعة أمريكانا.
وضمن اتفاق توفير حلول االتصاالت، تقوم »بتلكو« 
خدمات  موحدة،  اتصاالت  بخدمات  الشركة  بتزويد 
هاتفية عبر بروتوكول اإلنترنت وحلول مركز خدمات 
الزبائن لمركز الشركة الرئيسي لخدمات لزبائن الذي 
وفور  هت.  وبيتزا  هارديز   ،KFC لشركة  خدماته  يقدم 
توفر الخدمة، سيكون بإمكان 36 من موظفي االستقبال 
تسلم مكالمات الزبائن بشكل متزامن على مدار الساعة. 
كما ستوفر بتلكو خدمة االتصال الهاتفي عبر بروتوكول 
لتقديم  البحرين  في  الرئيسي  الشركة  لمقر  اإلنترنت 
أن شركة  إلى  يشار  زبون.   100 من  أكثر  إلى  خدماته 
البحرين والكويت للمطاعم كانت قد اختارت شركة بتلكو 
لتنفيذ المشروع نظراً لسمعة »بتلكو« الممتازة في مجال 
التركيب  توفير حلول التسوق من مكان واحد وجودة 
للشركات.  تقدمها  التي  الموثوقة  والخدمات  والصيانة 

فقد كان سجل »بتلكو« الحافل وخبرتها المجربة من بين 
العناصر المهمة الختيارها لتنفيذ هذا المشروع. كما تم 
توفير  على  »بتلكو«  قدرة  أهمية  االعتبار  بعين  األخذ 
األسبوع  أيام  طوال  الساعة  مدار  على  الدعم  خدمات 
تقدم  للمطاعم  والكويت  البحرين  شركة  أن  باعتبار 

خدماتها على مدار الساعة كل يوم طوال السنة. 
وعملت فرق »بتلكو« المتمرسة في إدارة المشاريع 
لشركة  التابع  المعلومات  تقنية  فريق  مع  كثب  عن 
البحرين والكويت للمطاعم للتخطيط للمشروع وتوفير 
الخدمات  وحدة  عام  مدير  وعبر  المطلوبة.  الخدمات 
التجارية في »بتلكو«، عادل الديلمي، عن سعادة »بتلكو« 
لتوفيرها هذه الحلول لتلبية متطلبات مجموعة المطاعم.
التي  والخبرة،  المعرفة  أعطت  »لقد  الديلمي:  وقال 
طورتها بتلكو على مدى سنين كثيرة، الميزة التنافسية 
المشروع.  الكبرى كهذا  المشاريع  للشركة فيما يخص 
ففريق عملنا المتمكن قادرون على تصميم، تنفيذ وإدارة 
ألية  المستوى  عالي  أداء  لتأمين  العالقة  ذات  الحلول 

عادل الديلميشركة«.

»البتروكيماويات« تدعم  المنتدى السنوي 
لجمعية رعاية الطفل واألمومة

لصناعة  الخليج  شركة  قدمت   [
للمنتدى  رعايتها  )جيبك(  البتروكيماويات 
واألمومة.  الطفل  رعاية  لجمعية  السنوي 
الطفل  رعاية  جمعية  رئيسة  وتقدمت 
واألمومة، رئيسة مجلس أمناء مركز معلومات 
آل  سلمان  بنت  هند  الشيخة  والطفل  المرأة 
شركة  إلى  واالمتنان  الشكر  بجزيل  خليفة، 
برئاسة  البتروكيماويات  لصناعة  الخليج 
الشيخ عيسى  الشركة،  إدارة  رئيس مجلس 

السخي،  الدعم  هذا  على  خليفة،  آل  علي  بن 
مستذكرة إسهامات الشركة السخية وتعاونها 
الشكر كذلك  الجمعية، موجهة  وتواصلها مع 
جواهري،  عبدالرحمن  الشركة،  رئيس  إلى 
التي  البرامج  دعم  على  دائماً  يحرص  الذي 
والطفل،  للمرأة  والموجهة  الجمعية  تقيمها 
دعماً  الشخصيات  أكثر  من  بأنه  ووصفته 
للمرأة البحرينية ولدورها الفاعل الذي تقوم 

به لتنمية المجتمع ونهضته.

شركة مطار البحرين تنظم حفل 
تكريم للطلبة المتدربين بالشركة

 »أسري« تدرب طلبة 
أكاديمية النقل البحري بمصر

] استقبلت الشركة العربية لبناء وإصالح 
السفن )اسري(، مؤخراً عدداً من طلبة األكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
من اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية، وذلك 
للتدريب في الحوض الجاف الذي يعد من أهم 
األحواض ليس على المستوى اإلقليمي فحسب 

بل على مستوى العالم.
العربية  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
لبناء وإصالح السفن )اسري( نيلس كريستيان 
والمؤسسات  الشركة  بين  التعاون  إن  بيرج 
التعليمية واألكاديميات داخل وخارج البحرين 
يأتي ضمن أولويات وتوجهات الشركة وبما 
يعزز من إمكانياتها لتكون مركزاً تدريبياً مهماً 
على  بل  فقط  المحلي  المستوى  على  ليس 
المستويين اإلقليمي والعربي وبما يمكنها من 
المناسب  بالتدريب  التعليمة  المؤسسات  مد 
المستويات  مختلف  في  لطلبتها  ــالزم   وال

الدراسية. 
كل  حريصة  »أســري«  أن  بيرج  وأضاف 
الراغبة  العربية  الكوادر  إعداد  على  الحرص 

وإصالح  وبناء  صناعة  قطاع  في  بالعمل 
إلى أن الشركة قادرة على أن  السفن، مشيراً 
تكون مركزاً مهماً وأساسياً في تدريب وتطوير 
األخيرة  السنة  لطلبة  التدريبية  المؤمالت 
القطاع  مجال  في  واألكاديميات  الجامعات  في 

البحري بكل تشعيباته. 
وقال، خالل لقائه عدداً من طلبة األكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 
مصر  بجمهورية  اإلسكندرية  من  تتخذ  التي 
الجامعة  مؤسسات  إحدى  وتعد  العربية، 
العربية، إن هذا البرنامج التدريبي جاء ثمرة 
التعاون بين الطرفين، مشيراً إلى البرامج يأتي 
ضمن سلسلة برامج تدريبية تم االتفاق عليها 
خالل الفترة الماضية من خالل برتوكول تفاهم 
وتبادل  المشترك  التعاون  تعزيز  على  يؤكد 

الخبرات بين الجانبين.
اللقاء كل من مدير الموارد البشرية  حضر 
والتطوير بالشركة الشيخ دعيج بن محمد بن 
دعيج آل خليفة، ومدير عام الدائرة التجارية 

بالوكالة مجدي الشرقاوي.

] نظمت شركة مطار البحرين حفل تكريم لمجموعة من طلبة الجامعات الذين شاركوا في 
فترة نحو  الذي استغرق  البرنامج  بالمحرق. ويهدف  الشركة  أقيم في مقر  برنامج تدريبي 
شهرين إلى دعم وتدريب الكوادر البحرينية الشابة، حيث قام المتدربون والمتدربات بتنمية 

مهاراتهم والجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
المحلي  المجتمع  تطوير  في  بالمساهمة  الشركة  التزام  مع  تماشياً  المبادرة  هذه  وتأتي 
وتعزيز الكوادر البحرينية، حيث ترحب شركة مطار البحرين بالمتدربين الشباب، وتمنحهم 
البحرين  مطار  شركة  وتعتمد  الشركة.  في  العملية  الحياة  على  قرب  عن  للتعرف  الفرصة 
برامج تدريبية لمتخرجي الجامعات تتناسب مع مجاالت دراستهم وتهدف إلى إثراء المعرفة 

لديهم وإكسابهم مهارات جديدة.

الطلبة المتدربون أثناء االحتفال

بيرج: الشركة قادرة على أن تكون مركزاً مهمًا وأساسيًا في تدريب وتطوير المؤمالت التدريبية 
لطلبة السنة األخيرة في الجامعات واألكاديميات في مجال القطاع البحري بكل تشعيباته

الشيخة هند بنت سلمان آل خليفةعبدالرحمن جواهري

 »بي إم إم آي« تواصل دعمها 
لـ »البحرين بوليتكنك« في المشاريع الصناعية

المصرف الخليجي التجاري يكافئ موظفيه في برنامج استقطاب الزبائن

] واصلت أسواق األسرة التابعة لشركة 
المحلي حيث  للتعليم  إم آي« دعمها  إم  »بي 
من  طالبين جديدين  استقبال  في  ذلك  تجلى 
يعمالن  كانا  ممن  بوليتكنك  البحرين  طالب 

على مشروعيهما األكاديميين.
الطالب  إعداد  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 
األخيرة  األكاديمية  السنة  إلى  الذين وصلوا 
على أمل التخرج الجامعي بحيث يتم إلحاقهم 
ببيئة العمل من أجل اكتساب الخبرة العملية 
في نطاق تخصصاتهم. وقد كان الطالب أمير 
والطالبة  )21عاماً(  الزيرة  عبداهلل  محمود 
جواهر محمد شكيب )22 عاماً( قد مثال آخر 
المبادرة كجزء  الطالب ضمن هذه  دفعة من 
اعتباراً  وذلك  التسويق،  في  برنامجهما  من 
ستمتد  حيث  الماضي  أيلول  سبتمبر/  من 
لمدة ثالثة أشهر. وقد سبق أن رحبت شركة 

باثنين  الماضي  الربيع  في  آي«  إم  إم  »بي 
أول  ضمن  البحرين  بوليتكنك  طالب  من 
مشاريعها الصناعية، حيث حرصت الشركة 

على تقديم الفرص لعدد أكبر من الطالب.
بأسواق  المشتريات  مدير  صرح  وقد 
»نسعد  بقوله  مانوسوز،  بافلوس  األسرة، 
تعليم  في  المشاركة  على  قادرين  لكوننا 
إم  إم  بي  في شركة  »نحن  الطالب«، مضيفاً 
ذلك  وقيمة  العملية  الخبرة  أهمية  نتفهم  آي 

في فرص الحصول على وظيفة المستقبل«.

] قام المصرف الخليجي التجاري 
في  المميزة  اإلسالمية  البنوك  أحد 
مجموعة  بتكريم  البحرين،  مملكة 
البرنامج  في  الفائزين  موظفيه  من 
الزبائن.  الستقطاب  سنوي  النصف 
التحفيزي  البرنامج  هذا  ويعتبر 
إلى  تهدف  التي  المهمة  البرامج  أحد 
دوائر  مختلف  من  الموظفين  إشراك 
تسويق  في  المساهمة  في  المصرف 
المصرفية  والخدمات  المنتجات 
يقدمها  التي  المتميزة  التجارية 
الزبائن  قاعدة  وزيــادة  المصرف 

وحجم المبيعات.
لهذا  األول  البرنامج  في  فاز  وقد 
محمد  فــرع،  مدير  من:  كٌل  العام 
بن  نورة  الزبائن،  وخدمات  مريد، 
علي  النقدية،  والخدمات  هندي، 
محمد  المساندة،  والخدمات  كاظم، 

الشخصيات  كبار  وخدمات  إسحاق، 
ناصر،  نايف  والخزانة،  والشركات 

إضافة إلى فرع الرفاع الغربي.
المناسبة،  بهذه  تعليقه  وفي 
للمصرف  التنفيذي  الرئيس  صرح 
إسماعيل  خليل  التجاري،  الخليجي 

من  الفائزين  »أهنئ  قائاًل:  المير، 
موظفينا في هذا البرنامج التحفيزي 
أود  كما  التكريم،  جوائز  بمختلف 
على  الجزيل  بالشكر  لهم  أتقدم  أن 
المتميزة  ومساهمتهم  جهودهم 
والتطور  النمو  من  المزيد  لتحقيق 

لعمليات المصرف من أجل الوصول 
المصرف  في  إننا  العليا.  أهدافه  إلى 
في  باالستثمار  ملتزمون  الخليجي 
مواصلة  على  وتشجيعهم  موظفينا 
العطاء من خالل مجموعة من برامج 

التحفيز والمكافآت التي نتبناها«.

يعتبر هذا البرنامج التحفيزي أحد البرامج المهمة التي تهدف إلى إشراك الموظفين من مختلف دوائر المصرف


