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بنك البحرين والكويت يعلن عن الفائزين بالهريات

�أبناء اخلريية امللكية ي�شاركون يف �سرمدي هايلنق برعاية «زين»
�أعلن بنك البحرين والكويت – البنك الرائد يف
جمال اخلدمات امل�صرفية التجارية وخدمات الأفراد –
عن �أ�سماء الع�شرين فائزا ً بجوائز الهريات ل�شهر يونيو
والبالغة قيمة كل منها � 5آالف دوالر �أمريكي.
والتي فاز بها كل جمال �سلمان علي عبدالوهاب
احل�سن ،حممد عبدالعزيز حممد اخلاجة ،رافيا حممود
عبداهلل كرميي� ،أحمد خليفة عبداهلل عبدعلي اخلزاعي،
منري حممد ر�ؤوف ،حممد عبداهلل حممد جا�سم،
عبداحل�سني عمار ع ّبا�س علي خمي�س ،خليل زين العابدين
حممد زينل ،نور عامر حممد كاظم ح�سن ال�شهابي ،وداد
�إبراهيم علي حممد ،عبداجلليل ح�سن احللواجي� ،أحمد
عبداهلل خليفة الزايد ،لطيفة حممد مبارك اجلالهمة،
جواد �إبراهيم ح�سن الرا�سرماين ،عبداهلل جا�سم حممد

علي ال�سكران ،علي يو�سف جابر يو�سف� ،سيد يو�سف
�سيد جالل (قا�صر)� ،إبراهيم حمد عبدالعزيز املنا�صري،
عبداالله حميد عبدالر�ضا علي �إ�سماعيل و مهدي
عبدالر�ضا �أ�سد اهلل �أ�سريي.
وقد قامت بت�سليم ال�شيكات للفائزين ندى بوب�شيت
مديرة الت�سويق للخدمات امل�صرفية للأفراد ،وقد ح�ضر
حفل الت�سليم حممد زين العابدين مدير الفروع لدى
البنك.
و�أجري ال�سحب على جوائز الهريات يف يوم 2
يوليو ،حتت �إ�شراف �سعود �سيف ممثل وزارة التجارة
وال�صناعة ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن �إدارات التدقيق
الداخلي والرقابة الداخلية والت�سويق واخلدمات
امل�صرفية للأفراد يف بنك البحرين والكويت.

�شارك �أبناء و�أمهات امل�ؤ�س�سة اخلريية
امللكية يف دورة �سرمدي هايلنق برعاية
�شركة زين لالت�صاالت ،حيث �أقيمت الدورة
على مرحلتني لكل منهم على حدة ،وقدمتها
املدربة نور �أحمد.
احتوت الدورة على تعريف حول
ال�صوت والفرق بني ال�صوت النافع وال�صوت
امل�ضر يف حياتنا ،و�أثر التلوث ال�صوتي على
االن�سان ،وكيف ميكن للإن�سان ا�ستخدام
�صوته كو�سيلة لن�شر االيجابية ،بالإ�ضافة
�إىل معرفة كيفية التعامل مع الأ�شخا�ص
بهدوء والتعامل مع املواقف ال�سلبية وغري
املرحب بها.
وبدورها ت�شكر امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية
�شركة زين و�سرمدي هايلنق على تقدمي مثل
هذه الدورات التي تك�سب �أبناء امل�ؤ�س�سة عددا ً
من املهارات التي تفيدهم يف حياتهم.

فري�ست موتورز تعلن عن ا�سم الفائز برحلة
مدفوعة التكاليف مل�شاهدة ك�أ�س العامل 2014

 13طالب �إدارة �أعمال وتقنية معلومات ميثلون البوليتكنك يف لندن
يف �إطار برنامج لرعاية الطلبة مرتبط
ب�إدارة الأعمال ،ت�شارك كلية البحرين التقنية
(بوليتكنك البحرين) بالفوج الثاين من
طلبتها للتدريب والتعلم بجامعة «�إي�ست
لندن» ،وذلك يف  16يوليو اجلاري ،فيما
يتلقى الفوج الأول من طلبة تقنية املعلومات
واالت�صاالت دورة تدريبية متقدمة لدى
م�ؤ�س�سة  ،ADVFNوهو موقع مايل �إلكرتوين
معروف دول ًيا.
وقد �أتيحت الفر�صة لأكرث من  23طال ًبا

وطالبة ،مت قبول ثالثة ع�شر منهم لل�سفر
�إىل العا�صمة الربيطانية ،يف زيادة ملحوظة
عن الفوج الأول يف العام املا�ضي والذي �ضم
ثمانية طالب فقط .واعتمدت عملية اختيار
املر�شحني للمنحة على معيارين �أ�سا�سيني
هما :مقابلة يثبت فيها الطلبة جدارتهم ،عالوة
على وجود خلفية �أكادميية قوية لديهم.
ومن معايري الرت�شح � ً
أي�ضا �أن يكون
الطالب يف ال�سنة الثالثة �أو الرابعة ،و�أن
يزيد معدله الرتاكمي على  .3كما وي�شرتط

يف الطلبة �أن تتوافر لديهم املعرفة واحلما�س،
و�أن تكون لديهم القدرة على متثيل مملكة
البحرين وبوليتكنك البحرين ب�شكل �إيجابي
�أثناء تواجدهم يف لندن.
ومن جهته ،يعتقد القائم ب�أعمال الرئي�س
التنفيذي لبوليتكنك البحرين الدكتور حممد
�إبراهيم الع�سريي �أن كل املر�شحني تركوا
انطباعً ا ممتا ًزا لدى �أع�ضاء اللجنة ،مما جعل
عملية االختيار �صعبة جدًا ،كون ثالثة ع�شر
طال ًبا فقط ي�ستطيعون الذهاب �إىل لندن.

جمز يف �شهر رم�ضان
الند روفر ..عطاء ٍ
�أعلنت �شركة ال�سيارات الأوروبية ،الوكيل
احل�صري ل�سيارات الن��د روف��ر يف مملكة
البحرين ،عن �إطالقها حلملة ت�سويقية مميزة
ل�شهر رم�ضان الكرمي متنح الزبائن العديد من
العرو�ض الرائعة عند �شراء �أي طراز من الند
روفر.
ت�شمل احلملة الرتويجية العديد من
العرو�ض املذهلة ومنها الت�سجيل والت�أمني
املجاين ،وكذلك تظليل نوافذ ال�سيارة جماناً،
بالإ�ضافة اىل باقة �صيانة و�ضمان جمانني ملدة
� 5سنوات عند �شراء �أي طراز من طرازات الند
روفر املميزة خالل ال�شهر الكرمي.
وعن �إطالق احلملة الت�سويقية الرم�ضانية
�صرح زايد الزياين الع�ضو املنتدب ل�شركة
ال�سيارات الأوروبية الند روفر وقال« :ي�سرنا
�أن نحتفل ب�شهر رم�ضان الكرمي على طريقتنا
اخلا�صة ،وذلك بتقدمي عرو�ض �سخية لزبائننا
الكرام .ف��الآن ومع اخلدمات املجانية التي
نقدمها لكل من يقتني الند روفر خالل ال�شهر

الكرمي ،فانه حتما ً الوقت املنا�سب ل�شراء �سيارة
الدفع الرباعي الأمثل يف فئتها».
ت�سري هذه احلملة الت�سويقية الرم�ضانية
على جميع موديالت الند روفر املعرو�ضة
يف املعر�ض ،ومنها الند روفر  LR2الذكية،
والعملية والتي متنح الراحة واملتعة للإ�ستمتاع

بنمط حياة ع�صري ،و�سيارة الند روفر LR4
اجلديدة� ،إحدى �أكرث ال�سيارات �أناق ًة يف العامل،
والتي جتمع بني العديد من املزايا ومنها حمرك
 ،V6وتقنية اال�ستهالك االقت�صادي للوقود،
بالإ�ضافة اىل �أنظمة الرتفيه املطورة ،ومزايا
جديدة لل�سالمة والأمان.

«هـذا هــو رم�ضــان» يف جمــل�س النا�ســك
ناق�ش �ضيوف جمل�س النا�سك و�ضمن فعالياتة
الرم�ضانية املتعددة �أجواء رم�ضان بني الأم�س واليوم،
وطرح عبداهلل ملعنطر �أحد �ضيوف املجل�س ملحت عن
�شهر رم�ضان يف ال�سابق ،حيث كان يف املا�ضي يقوم
الفرد باالعمال لنيل الأجر وك�سب املغفرة والثواب
وكان النا�س ي�صومون �شهوراً قبل حلوله ا�ستعدادا
لل�شهر الف�ضيل ،حيث الكرم بني النا�س متمثلة يف تبادل
الإطباق قبل وبعد الإفطار.
و�أ�ضاف ،كانت الأ�سعار يف الأ�سواق ارخ�ص مما
عليه هذه الأيام وجتد ال�سعادة تغمر الأطفال واللعب
يف الفرجان ومعظم العائلة جتدهم م�شغولني يف نهار
رم�ضان بقراءة القران ويتميز �سحورهم باالطباق
التقليدية اخلفيفة.

�أعلنت �شركة فري�ست موتورز ،الوكيل
احل�صري واملعتمد ل�سيارات هيونداي يف
مملكة البحرين ،عن ا�سم �أحد الفائزين
يف �سحوبات احلملة الرتويجية املتزامنة
مع ك�أ�س العامل  2014وذلك بعد �أن
�أقيم ال�سحب م�ؤخرا ً يف معر�ض فري�ست
موتورز يف منطقة �سرتة.
وقام م�ساعد مدير الت�سويق علي
حممد اخلزاعي بتقدمي اجلائزة اىل جا�سم
عبدالكرمي الفائز برحلة �سفر مدفوعة
التكاليف ل�شخ�صني اىل نهائيات ك�أ�س

العامل ،والتي ت�شمل تذاكر ال�سفر والإقامة
وتذاكر مل�شاهدة املباراة النهائية يف
الربازيل.
ً
وتزامنا مع ابتداء ك�أ�س العامل ،2014
�أطلقت فري�ست موتورز هذا العر�ض
الت�سويقي احتفاالً بهذا احلدث حيث منحت
كل زبون يقوم ب�شراء �سيارة هيونداي
خالل هذه الفرتة الفر�صة لدخول ال�سحب
تلقائيا ً كل �أ�سبوع وملدة � 5أ�سابيع .وكان
جا�سم عبدالكرمي �أحد الفائزين املحظوظني
بهذه الفر�صة الرائعة.

« م�ست�شفى رويال البحرين» يقدم
حلوالً جراحية �آمنة لعالج البدانة
�سعيا ً منه ملكافحة �أمرا�ض الع�صر
احلديث املزمنة وانطالقا من مبدئه التام
بتقدمي �أف�ضل احللول اجلراحية� ،أعلن
«م�ست�شفى رويال البحرين» -متعدد
التخ�ص�صات وي�ضم � 60سريرا ً ومقره
منطقة ال�سلمانية بالبحرين -عن تقدمي
العديد من احللول اجلراحية الآمنة لعالج
البدانة التي تعد من �أمرا�ض الع�صر
احلديث املزمنة وهي ت�شهد انت�شارا ً وا�سعاً.
و ُتعرف البدانة ب�أنها احلالة الطبية التي
ترتاكم فيها الدهون الزائدة باجل�سم �إىل
درج ٍة تت�سبب معها يف وقوع �آثا ٍر �سلبي ٍة
على ال�صحة ،م�ؤدي ًة بذلك �إىل وقوع م�شاكل
�صحية متزايدة.
وت�ؤدي ال�سمنة �إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض
مزمنة �أخرى مثل �أمرا�ض القلب وال�شرايني
وارتفاع �ضغط الدم ومر�ض ال�سكري من
النوع الثاين و�ضعف التنف�س الرئوي
وه�شا�شة العظام و�أمرا�ض املرارة و�سرطان

الثدي والقولون و�أمرا�ض �أخرى كثرية.
كما �أن جراحة البدانة تعد اخليار الأمثل
له�ؤالء الذين يعانون من �سمنة مفرطة ومن
ال�صعب عليهم التخل�ص من هذه الدهون
الفائ�ضة عن طريق �إتباع نظام غذائي �أو
ممار�سة التمارين الريا�ضية فقط.
ويف هذا الإطار قال اال�ست�شاري
�ستيفن اجناموتو ،ا�ست�شاري جراحة عامة
وجراحة ال�سمنة يف «م�ست�شفى رويال
البحرين» «نحن يف م�ست�شفى رويال
البحرين نعتمد على القيام بعمليات ربط �أو
حتويل م�سار املعدة يف اجل�سم ب�إ�ستخدام
�أحدث التقنيات الع�صرية والتي من خاللها
�أ�صبحنا ن�ستخدم نوع من اجلراحات التي
تتطلب �شقوق طبية ب�سيطة جدا ً وت�ؤدي �إىل
نزيف �أقل و�إىل ق�ضاء فرتة تعايف ق�صرية
بعد اجراءها وهو ي�ساهم يف عودة املري�ض
للمنزل وممار�سة حياته الطبيعية ب�صورة
�سريعة للغاية».

