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»بيتك �أوتومول« يد�شن حملة ترويجية 

رم�شانية تت�شمن 4 رحالت �شياحية

مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان �ملبارك، قام »بيتك �أوتومول« 

هي  قّيمة  كربى  جو�ئز   4 ت�ضمل  ترويجية  حملة  باإطالق 

عبارة عن رحالت �ضفر �ضاملة �إىل 4 وجهات �ضياحية عاملية، 

بالإ�ضافة �إىل هدية جمانية مع كل �ضيارة يتم �ضر�وؤها خالل 

�ل�ضهر �لف�ضيل. تت�ضمن �لهد�يا �ملجانية �أجهزة �آي باد و�أجهزة 

�إىل  بالإ�ضافة  هو�ئية  ودر�جات  رقمية  وكامري�ت  تلفزيون 

هد�يا �أخرى. 

وتتكون �جلو�ئز �لكربى من: رحلة بحرية على منت باخرة 

يف �لبحر �لأبي�ض �ملتو�ضط وربوع �أوروبا ملدة 7 ليال، عطلة 

��ضرتخاء ملدة 9 ليال يف جزر �ملالديف و�ضريالنكا، رحلة ملدة 

 ،)Palace On Wheels( 7 ليال يف �لهند عرب �لقطار �لفخم

وفلورن�ضا  روما  ت�ضمل  �إيطاليا  يف  ليال   10 ملدة  وجولة 

و�لبندقية وميالنو.

جميع  على  �لرم�ضانية  �لرتويجية  �حلملة  هذه  وت�ضري 

من  على متويل  يح�ضلون  �أو  �ضيارة  ي�ضرتون  �لذين  �لعمالء 

�لف�ضيل  رم�ضان  �ضهر  �أيام  �أول  من  بدء�أ  �أوتومول«  »بيتك 

حتى عيد �لأ�ضحى، حيث �ضيح�ضل �لعميل على هدية جمانية 

يتم  �ضيارة  كل  مقابل  �ضحب  ق�ضيمة  �إىل  بالإ�ضافة  فورية، 

حتويلها خالل هذه �لفرتة.

ورئي�ض  تنفيذي  مدير  رفيع،  خالد  قال  �ملنا�ضبة  وبهذه 

�لبحرين:   – �لكويتي  �لتمويل  بيت  يف  �مل�ضرفية  �ملجموعة 

�أق�ضى فائدة ممكنة لعمالئنا، حيث  �إىل حتقيق  »نحن ن�ضعى 

ت�ضكل هذه �حلملة �لرتويجية عر�ضاً مميز�ً خالل �ضهر رم�ضان 

�ملجانية  �لهد�يا  �إىل  بالإ�ضافة  �لعمالء  �ضيح�ضل  �إذ  �لكرمي 

�أبرز �لوجهات  على فر�ضة �لفوز بعطلة فريدة يف و�حدة من 

�ل�ضياحية يف �لعامل. لقد �ضممنا هذه �حلملة وو�ضعنا جو�ئز 

�ضهر  خالل  و�لعطاء  �خلري  روح  عمالءنا  ن�ضارك  كي  �ضخية 

�أف�ضل  على  �لعرو�ض  �أف�ضل  �أوتومول«  »بيتك  يقدم  رم�ضان. 

�لعديد  �إىل  بالإ�ضافة  �لبحرين،  �ملوجودة يف  �ل�ضيار�ت  �أنو�ع 

من �ملز�يا و�لت�ضهيالت«.

خالد رفيع

»زين« تبث �أن�شودة �ل�شد�قة يف رم�شان

حملتها  عن  �ل�ضتار  زين  جمموعة  تزيح 

�لكرمي  رم�ضان  �ضهر  يف  �جلديدة  �لإعالنية 

�أ�ضدقاء«،  »�عرف  �أن�ضودة  تعزف  وهي 

و�لتي حتاور من خاللها جمهورها وعمالئها 

و�ضركائها �لذين تفتخر بهم طو�ل هذه �ل�ضنني.

وك�ضفت زين - �ل�ضركة �لر�ئدة يف تقدمي 

�ل�ضرق  �ملتنقلة يف منطقة  �لت�ضالت  خدمات 

�لأن�ضودة  �أفريقيا تهدي هذه  �لأو�ضط و�ضمال 

طو�ل  �جلميل  عاملها  �إىل  �نت�ضب  من  كل  �إىل 

تبث  و�لتي  بالعطاء،  �لغنية  �لرحلة  هذه 

ظللت  لطاملا  نبيلة  معاين  ر�ضالة حتكي  فيها 

عالقتها مع جمهورها �لذي و�ضفته كلماتها بـ 

»�لأ�ضدقاء«.

�حلملة  �أن  »زين«  جمموعة  وذكرت 

�لإعالنية �لتي �ضيبد�أ �جلمهور مب�ضاهدتها يف 

�إطاللة �ل�ضهر �لكرمي،  �ملحطات �لف�ضائية منذ 

ثالثة  مبرور  لها  خا�ضة  كاحتفالية  جاءت 

�ت�ضالت  �ضركة  كاأول  تاأ�ضي�ضها  على  عقود 

متنقلة يف �ملنطقة من جهة، ومن جهة �خرى 

جاءت لت�ضع �ضخ�ضيتها على مقربة من كافة 

و�ضفته  و�لذي  �خلا�ض،  عاملها  يف  �ضركائها 

�لأن�ضودة بهذه �لكلمات »ما �أحبونا لأننا عامل 

جميل، ولكننا عامل جميل لأنهم �أحبونا«. 

زين  �أطلقت  �لإعالنية،  للحملة  ودعما 

موقع    على  �جلميل«  زين  »كالم  م�ضابقة 

قنو�ت  وكافة   www.friends.zain.com

تويرت،  »في�ضبوك،  �لجتماعي  �لتو��ضل 

زين  ملتتبعي  ميكن  حيث  و�إن�ضتجر�م« 

 #zainfriends »�لها�ضتاغ«  ��ضتخد�م 

و�لتعبري عن م�ضاعر �لمتنان �أو �حلب �أو �لود 

جتاه �ضخ�ض عزيز �أو �ضديق من خالل كتابة 

مدّونتهم �خلا�ضة. و�ضتعمد زين على �إختيار 

�لنا�ض  �لأجمل منها، و�ضيقوم بعدها  �لع�ضرة 

يف  تظهر  كي  �ملف�ضلة  ملدّونتهم  بالت�ضويت 

�إعالن زين �لتلفزيوين �لأخري. 

»بتلكو« ترعى خيمة فندق غولدن توليب �لرم�شانية

و�لأماكن  �لأن�ضطة  من  عدد  برعاية  بتلكو  قامت  للمجتمع،  دعمها  �ضمن 

�لرم�ضانية مبا يف ذلك خيمة فندق غولدن توليب �لرم�ضانية. 

وقد عرب �أحمد �جلناحي مدير عام �لعالقات �ل�ضحافية مبجموعة بتلكو 

ي�ضهد  ما  د�ئما  �لذي  �مل�ضهور  �لفندق  هذ�  مع  لتعاونها  بتلكو  �ضعادة  عن 

�زدحاما كثيفا جد� طو�ل �ضهر رم�ضان �ملبارك.

و�أ�ضاف �جلناحي »يعترب �ضهر رم�ضان �ملبارك �ضهر� مميز� عن باقي �أ�ضهر 

�ل�ضنة، ولهذ� نحاول خالله دعم عدد متنوع من �لأن�ضطة �لتي ت�ضيف قيمة 

لزبائننا وجميع �ضكان �لبحرين«.

مر�كز خدمات تويوتا تقدم عرو�شًا خا�شة يف رم�شان

�أطلق ق�ضم خدمات تويوتا يف �ضركة �بر�هيم خليل كانو �لوكيل �حل�ضري 

ل�ضيار�ت تويوتا ولكز�ض يف �ململكة عر�ضاً خا�ضاً خالل �ضهر رم�ضان �ملبارك 

وذلك يف جميع فروع مر�كز خدمات تويوتا �ملنت�ضرة يف �لبحرين.

تبلغ  عالية  خ�ضم  ن�ضبة  لتقدميه  متيز�ً  �أكرث  �لعام  هذ�  �لعر�ض  يعترب 

�طار�ت  على  خ�ضم   %25 �ىل  بالإ�ضافة  و�لأجور  �لغيار  قطع  على   %25

تقدم  و�ل�ضباغة  �لت�ضليح  �أق�ضام  وكذلك  ولومار.  زيبارت  خدمات  مي�ضالن، 

�أ�ضعار� خا�ضة على كافة �ل�ضالحات و�أعمال �لدهان. 

و�أ�ضار �إبر�هيم كانو، ع�ضو جمل�ض �لإد�رة للعمليات قائالً: »�نه بال�ضافة 

�ىل �ضعينا �لد�ئم لتقدمي �أف�ضل �خلدمات و�أعالها جودة �إل �أنه يف �ضهر رم�ضان 

�ملبارك نطلق عرو�ضاً خا�ضة ونقدم جو�ئز قيمة لكل زبائن تويوتا ولكز�ض. 

ومر�عاًة لوقت ور�حة �لعمالء خالل �ل�ضهر �لكرمي فاإن تويوتا بالز� ومر�كز 

�ل�ضاعة  �لإفطار من  �مل�ضاء بعد  خدمات تويوتا يف عر�د و�ملنامة �ضتعمل يف 

�خلدمة  �جر�ء  �لوقت مبر�قبة  ق�ضاء  م�ضاء حيث ميكن  م�ضاء وحتى 11   8

�ملطلوبة و�لتمتع ب�ضيافة تويوتا و�ضركة �بر�هيم خليل كانو«.

VIVA تقدم �أكرب برنامج جو�ئز رم�شاين
�أطلقت VIVA برنامج مكافاآت رم�ضانية ميكن عمالئها من �لفوز بجو�ئز ر�ئعة مثل 

�أمريكي يوميا، وذلك  �ضيارتي BMW X5 ، و10 �ضبائك ذهب، �إىل جانب 1000 دولر 

مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان �لف�ضيل. 

و�ضيدخل عمالء VIVA �ل�ضحب تلقائياً مبجرد ��ضتخد�مهم خلطوط VIVA وذلك عن 

طريق �إعادة �ضحن �لر�ضيد �أو �لتحدث على �لهاتف �أو �إر�ضال ر�ضائل ن�ضية �أو ت�ضفح �ضبكة 

�لإنرتنت. بالإ�ضافة �إىل ذلك، �ضيح�ضل �لعمالء �جلدد �لذين ي�ضرتكون يف �أي من خدمات

VIVA مثل خدمات �لهاتف �ملتنقل و�لربودباند و�إ�ضافات VIVA add-ons على فر�ض 
م�ضاعفة للفوز.  

منذ  “ن�ضعى  �لبحرين:   VIVA يف  �لتجارية  �لعمليات  رئي�ض  حنا،  �أندرو  و�ضرح 

�فتتاحنا لتقدمي �أف�ضل �لعرو�ض و�أكرثها قيمة لعمالئنا،. »وحر�ضنا على تقدمي جمموعة 

�لذي  �لف�ضيل  �ل�ضهر  يومية خالل  فاخرة وجو�ئز  �ضيار�ت  منها  �لقيمة  �جلو�ئز  من  �أكرب 

نتطلع فيه مكافاأة عمالئنا«. �ل�شوق �حلرة

 تتربع بال�شالل �لرم�شانية

ودعم  �ملجتمع  خلدمة  �ل�ضركة  �ضيا�ضة  �طار  يف 

�ململكة  مناطق  خمتلف  يف  �ملحتاجة  �لعو�ئل  وم�ضاعدة 

رم�ضان  �ضهر  ل�ضتقبال  �جلارية  �ل�ضتعد�د�ت  مع  وتز�منا 

�ملبارك �ضاهمت �ل�ضوق �حلرة �لبحرين مبجموعة كبرية من 

�ل�ضالل �لرم�ضانية جلمعية �لهالل �لأحمر �لبحريني وذلك 

لتوزيعها على �ملحتاجني من �لأ�ضر �لبحرينية وم�ضاعدتهم 

رم�ضان  �ضهر  يف  �ملعي�ضية  �لظروف  من  �لتخفيف  يف 

�لف�ضيل.

وبهذه �ملنا�ضبة، �ضرح ب�ضام �لوردي رئي�ض د�ئرة �ملو�رد 

�ل�ضركات  من  �حلرة  �ل�ضوق  »تعترب  و�لت�ضويق  �لب�ضرية 

�ل�ضباقة خلدمة �ملجتمع �لبحريني و�نه ملن دو�عي �ضرورنا 

�أن مند يد �لعون للعو�ئل �ملحتاجة.

جلمعية  �لعام  �ملدير  �حلادي  مبارك  قال  جهته  من 

�لهالل �لأحمر �لبحريني » نتوجه  بجزيل �ل�ضكر و�لمتنان 

لل�ضوق �حلرة �لبحرين لدعمها �لال حمدود من خالل تربعها 

�ل�ضخي«. 

عر�ض رم�شاين من »فري�شت« موتورز على �شيار�ت هيوند�ي
لعمالئها  �لبحرين  مبملكة  هيوند�ي  ل�ضيار�ت  �لر�ضمي  �لوكيل  موتورز  فري�ضت  �ضركة  تقدم 

�لكر�م �لفر�ضة لربح جو�ئز فورية مذهلة خالل �ضهر رم�ضان �ملبارك.

�جلو�ئز  عجلة  لإد�رة  للعمالء  �لفر�ضة  جديدة  هيوند�ي  ل�ضيارة  �ضر�ء  عملية  كل  وتتيح 

�ملخ�ض�ضة ل�ضهر رم�ضان �ملبارك، وربح �إحدى �جلو�ئز �لكثرية �لقّيمة �ملدرجة على �لعجلة، ومنها 

خ�ضومات ت�ضل حتى 5%، وق�ضائم م�ضرتيات و�إ�ضرتجاع نقدي حتى 300 د.ب، وق�ضائم م�ضرتيات 

ت�ضل قيمتها �ىل غاية 500 د.ب ، وتاأمني وت�ضجيل جماين لل�ضيارة، و�ضيانة جمانية لثالث �ضنو�ت 

�أو 60،000 كيلومرت. 

ويف هذه �ملنا�ضبة قال ر�ئد معطي، �ملدير �لعام لدى �ضركة فري�ضت موتورز: “ ي�ضتهر رم�ضان 

باأنه �ضهر �لعطاء و�لكرم، لهذ� ي�ضرنا �أن نتمكن من م�ضاركة �لإح�ضا�ض بروح �ضهر رم�ضان �لكرمي 

مع عمالئنا من خالل منحهم �لفر�ضة لربح جمموعة من �جلو�ئز �لر�ئعة �ملخ�ض�ضة لهم يف هذ� 

�ل�ضهر �لف�ضيل«.

»�خلليجي �لتجاري« ي�شتقبل طلبة برنامج �لتدريب

��ضتقبل �مل�ضرف �خلليجي �لتجاري، �أحد 

�لبنوك �لإ�ضالمية �ملتميزة يف مملكة �لبحرين 

�لطلبة  من  ع�ضر  �لثانية  �لدفعة  موؤخر�ً، 

و12  طالبات   8 من  تتكون  و�لتي  �ملتدربني 

�ل�ضيفي  �لتدريب  بربنامج  لاللتحاق  طالباً 

وعمليات  �أن�ضطة  على  كثب  عن  للتعرف 

�لأق�ضام �ملختلفة يف �مل�ضرف.

�ل�ضيفي،  �لتدريب  برنامج  ويحت�ضن 

و�أغ�ضط�ض  يوليو  �ضهري  ملدة  ي�ضتمر  �لذي 

جامعات  عدة  من  مبتعثني  طلبة   2013

�لبحرين  كلية  �لبحرين،  جامعة  ومنها 

بوليتكنيك وجامعة ويلز، كلية هينلي لإد�رة 

جامعة  ليدزمرتوبوليتان،  جامعة  �لأعمال، 

وجامعة  �إك�ضيرت  جامعة  نورثهامبتون، 

�ضاري يف �ململكة �ملتحدة بالإ�ضافة �ىل جامعة 

�لأمريكية.  �ملتحدة  �لوليات  يف  كاليفورنيا 

متطلبات  �ضمن  �لتدريب  برنامج  وياأتي 

�جلامعات ل�ضرورة �لتحاق �لطلبة بقطاعات 

لكت�ضاب  بدر��ضاتهم  �لعالقة  ذ�ت  �لأعمال 

لبدء  لتح�ضريهم  مهار�تهم  وتطوير  �ملعرفة 

حياتهم �ملهنية يف �مل�ضتقبل. حيث تكمل هذه 

جمالت  عدة  يف  در��ضاتها  حالياً  �ملجموعة 

�ملحا�ضبة،  ومنها  �مل�ضريف؛  �لقطاع  �ضمن 

�إد�رة  �لأعمال،  �إد�رة  �لتمويل،  �ل�ضريفة، 

وعلوم  �لقت�ضادية  �لعلوم  �لب�ضرية،  �ملو�رد 

�حلا�ضوب.

فولك�ض و�جن تطلق عرو�ض رم�شانية مذهلة

رم�ضان  �ضهر  حلول  مبنا�ضبة 

�لكرمي، تقدم فولك�ض و�جن �لبحرين 

�لفريدة  �لعرو�ض  من  جمموعة 

جمموعة  ذلك  ت�ضمل  �ضيار�تها،  على 

�مل�ضافة  �لقيمة  خدمات  من  و��ضعة 

ل  بتجربة  زبائنها  لتحظى  و�ملز�يا 

فولك�ض  و�جن.  فولك�ض  مع  ت�ضاهى 

�لبال  ر�حة  زبائنها  متنح  و�جن 

و�لطماأنينة مع باقة خدماتها �ل�ضاملة 

 45000 / �ضنو�ت   3 ت�ضمل  و�لتي 

كم خدمة جمانية، 3 �ضنو�ت م�ضاعدة 

�ضمان  �ضنو�ت  و5  �لطريق  على 

ممدد، وت�ضجيل وتــاأمني جماين ملدة 

لك  توفر  كذلك  �ضيارة.  كل  مع  عام 

منخف�ض  فائدة  �ضعر  و�جن  فولك�ض 

و  مقدم  بدون   ،%2.6 �ىل  ي�ضل  جد�ً 

�مكانية تاأجيل �ضد�د �لأق�ضاط ملدة 3 

�أ�ضهر. 


