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زين البحرين تقدم تربعاتها لدار البحرين للم�سنني

بنك البحرين الوطني يعلن عن الفائزين بجوائز «�إدخار الوطني»
�أعلن بنك البحرين الوطني عن �أ�سماء
�أول ثالث فائزات بال�سحب الأول على اجلوائز
الكبرية من برنامج �إدخار الوطني ل�شهر يونيو
 ،2014حيث فاز كل من فائقة حم�سن عبداهلل
ال�سماهيجي ،و�أني�سة عبدالعزيز حم�سن التاجر،
ووزيرة �أحمد حممد مببلغ  12,121.12دوالر
لكل منهن .وقد مت ت�سليم اجلوائز يف الفرع
الرئي�سي للبنك يف املنامة من قبل املدير العام
للمجموعة امل�صرفية املحلية بالبنك عبدالعزيز
عبداهلل الأحمد.
وبهذه املنا�سبة �صرح عبدالعزيز عبداهلل
الأحمد ،املدير العام للمجموعة امل�صرفية املحلية
قائالً «نحن يف بنك البحرين الوطني �سعداء لفوز
عدد من زبائن البنك بهذه اجلوائز النقدية القيمة
عرب برنامج �إدخار الوطني و�ستكون فر�ص الفوز
متاحه جلميع زبائن البنك الذين لديهم ح�سابات
توفري لدى البنك .كما وي�شجع برنامج �إدخار
الوطني �أفراد املجتمع على اتباع عادة االدخار
يف حياتهم والتي تعود عليهم وعلى عائالتهم
باملنفعة يف امل�ستقبل».

] عبدالعزيز الأحمد
وهن�أ عبدالعزيز الأحمد الفائزين باجلوائز
و�شكرهم على دعمهم املتوا�صل لبنك البحرين
الوطني.
هذا ومت تعزيز الربنامج بجوائز قيمة

لي�ستفيد عدد �أكرب من الزبائن باجلوائز النقدية
الكبرية .و�سيتيح الربنامج لهذا العام فر�صا ً �أكرب
للفوز بجوائز نقدية كربى تبلغ قيمتها االجمالية
 1,212,121.12دوالر �أمريكي ،حيث �سيحظى
 8زبائن حمظوظني للفوز بهذه اجلوائز الكربى
والتي تبلغ قيمة كل منها 121,212.12
دوالر وذلك عرب �سحبني منف�صلني .كما و�سيقدم
الربنامج اجلديد �أي�ضا ً �سبعة جوائز كبرية تبلغ
قيمة كل منها  12,121.12دوالر عرب �سحبني
منف�صلني عالوة عن �أربع جوائز �شهرية تبلغ
قيمة كل منها  7,575دوالر �أمريكي مع زيادة
عدد اجلوائز �إىل خم�سة يف �شهر يوليو.
كما و�سيتم ال�سحب على اجلوائز ب�صورة
�شهرية ،حيث �سيت�أهل زبائن البنك الذين لديهم
متو�سط ر�صيد �شهري من  1000دينار بحريني
و�أكرث للفوز باجلائزة الكربى وجميع اجلوائز
ال�شهرية املقدمة من البنك� .أما الزبائن الذين
لديهم متو�سط ر�صيد �شهري يف احل�ساب من
 50دينارا ً بحرينيا ً ف�أكرث �سوف يت�أهلون للفوز
باجلوائز ال�شهرية.

متقاعد يفوز بهدايا العيد لعائلته يف جوائز العيادي «»BMI
�شهد ثالث �سحب �شهري لربنامج عيادي للتوفري من بي ام اي بنك
فوز يو�سف احمد معيوف ،متقاعد ،باجلائزة الكربى وهي  5000دوالر،
بالإ�ضافة �إىل فوز  5طلبة بجوائز عيادي للطالب وهم بتول الوداعي،
و�صادق جعفر ،ورقية �شعبان ،و�أمينة علي وروان تقوي حيث ح�صل كل
منهم على جائزة نقدية بقيمة 500دوالر.
ً
وقد علق يو�سف �أحمد معيوف ،الذي عمل �سابقا مع غاز البحرين
الوطني ،قائلاً « :فوزي بعيادي لهذا ال�شهر جاء يف الوقت منا�سب ،فمع

قام فريق من متطوعي زين البحرين بزيارة دار البحرين للم�سنني وذلك كجزء من
مبادراتها اخلا�صة بامل�س�ؤولية االجتماعية  Zaindonates#التي �أطلقتها ال�شركة.
وتهدف هذه احلملة جلمع التربعات لدعم �أربع ق�ضايا اجتماعية و�إن�سانية عرب و�ضع
�صناديق ملونة ميثل كل �صندوق منها دعما لق�ضية خمتلفة ت�شمل دعم الأيتام ،والأطفال
امل�صابني بال�سرطان.
وميثل �شهر رم�ضان املبارك منا�سبة خا�صة للتوا�صل والتفاعل مع اجلمهور من خالل
الربامج االجتماعية واخلريية .وتهدف حملة تربعات زين  Zaindonates#التي �أطلقتها
ال�شركة م�ؤخرا لت�شجيع النا�س على االندماج مع كافة �شرائح املجتمع ومد يد العون لهم».

�ألبا حتيي ليلة القرقاعون مع �أبناء املوظفني
توا�صل �شركة �أملنيوم البحرين
�ش.م.ب( .البا) احتفاالتها ب�شهر رم�ضان
املبارك من خالل �إحياء ليلة القرقاعون
مع املوظفني وعائالتهم ،وذلك يوم الثالثاء
املوافق  15يوليو  2014بنادي البا.
مت تنظيم االحتفال من قبل نقابة
عمال البا وبدعم من الإدارة التنفيذية
بال�شركة ،حيث ا�شتمل على العديد من
الأن�شطة والفعاليات ،كفرقة الرق�صات
ال�شعبية التي قامت ب�أداء رق�صة الفري�سة،
بالإ�ضافة �إىل نق�ش احلنة وعر�ض
ال�صقور وامل�سابقات والدي جي ،وتوزيع
الهدايا و�أكيا�س القرقاعون ،وكذلك تناول

احللويات والأطباق البحرينية املختلفة.
ويف تعليقه على �إحياء ليلة
القرقاعون� ،صرح املدير الإداري لل�ش�ؤون
الإدارية بال�شركة عبدالرحمن جناحي
قائالً:
«تتاح الفر�صة خالل �شهر رم�ضان
املبارك لق�ضاء الوقت مع العائلة
والأ�صدقاء .لذلك ،حتر�ص �شركة البا
كل عام على االحتفال بليلة القرقاعون
مع املوظفني وعائالتهم ،الأمر الذي يعزز
العالقات التي تربط موظفينا فيما بينهم،
ويربهن �أي�ضا ً اهتمامنا باحلفاظ على
التقاليد البحرينية الأ�صيلة».

�شهر رم�ضان ،واحتفاالت عيد الفطر� ،س�أقوم با�ستخدام هذه الهدية النقدية
املفاجئة لكي ا�ستعد للعيد وا�شرتي الهدايا لعائلتي».
ومن جانبه قال مازن �ساتر ،م�ساعد املدير العام ورئي�س اخلدمات
امل�صرفية للأفراد لدى بي ام اي بنك« ،رم�ضان هو وقت مميز بالن�سبة
لنا جميعاً ،فمع احتفال اجلميع بهذا ال�شهر الف�ضيل ،ي�سعدنا �أن نعلن عن
الفائزين ال�شهريني للمرة الثالثة ،ومننحهم القدرة على االحتفال بعيد الفطر
مع احبائهم».

البوليتكنك جتمع موظفيها وعائالتهم
يف غبقة رم�ضانية وحفـــل القرقاعـون

بناغاز تكرم الفائزين يف م�سابقة ال�سالمة وال�صحة والبيئة
�أقامت �شركة غاز البحرين الوطنية «بناغاز» حفل تكرمي للم�شاركني يف م�سابقة ال�سالمة وال�صحة والبيئة لأبناء املوظفني والتي تنظمها ال�شركة
�سنويا وذلك بح�ضور املهند�س خالد �إبراهيم الذوادي مدير ال�صيانة و رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة النقابة العمالية وامل�شاركني من �أبناء املوظفني
وعائالتهم .وقد ا�شتمل برنامج احلفل على ليلة القرقاعون وفقرات ترفيهية وتوزيع الهدايا على جميع الأطفال امل�شاركني يف هذه امل�سابقة .ويف
ختام احلفل قام املهند�س خالد �إبراهيم الذوادي مدير ال�صيانة وال�سيد ح�سن عبداهلل احللواجي رئي�س النقابة العمالية بتوزيع اجلوائز على الأطفال
الفائزين

عرو�ض
ال�صيانة من
موتور �سيتي
يف رم�ضان

�أعلنت �شركة موتور �سيتي ،الوكيل احل�صري ملجموعة من �أف�ضل
وكاالت ال�سيارات العاملية مثل فولفو� ،سيرتوين� ،سوبارو� ،سانغ
يونغ ،و�شريي عن عر�ض ال�صيانة الرم�ضاين اخلا�ص واحل�صري
خالل الفرتة مابني  15يونيو و 27يوليو اجلاري.
وقال بريت موم�سن ،املدير العام خلدمة ما بعد البيع يف موتور

حتت رعاية وح�ضور رئي�س جمل�س
الأمناء ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز �آل
خليفة ،نظمت كلية البحرين التقنية
«بوليتكنك البحرين» غبقتها الرم�ضانية
ال�سنوية وحفل القرقاعون جلميع منت�سبي
الكلية و�أبنائهم ،وذلك يوم اخلمي�س املوافق
 10يوليو اجلاري ،يف قاعة الدانة بفندق
�سوفيتيل الزالق.
و�شهد احلفل ح�ضور القائم ب�أعمال
الرئي�س التنفيذي الدكتور حممد �إبراهيم
الع�سريي ،ومديرو الإدارات والعمداء
وعدد من الإعالميني� ،إ�ضافة �إىل ح�شد من

�سيتي على هذا العر�ض قائالً «مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان الكرمي،
نود تهنئة عمالئنا من خالل املزايا والعرو�ض املتوفرة عند �صيانة
�سياراتهم خالل ال�شهر الكرمي حيث �سيحظى عمال�ؤنا بفح�ص �شامل
جماين وخ�صم  %20على قطع الغيار و�أجور العمل وخدمات زيبارت
ولومار .كما ميكنهم احل�صول على خ�صم  %25عند �شراء �أربع

املوظفني وعائالتهم.
ت�ضمن احلفل العديد من الفقرات
الرتفيهية للأطفال والكبار� ،إ�ضافة �إىل
امل�سابقات وال�سحب على اجلوائز من تقدمي
املتميز عمران العرادي.
ومن جهته ،قال الدكتور الع�سريي:
«الغبقة الرم�ضانية هي فر�صة لتعزيز
الروابط والقيم االجتماعية بني الأ�سرة
وبني زمالء العمل والأ�صدقاء ،وطبعً ا هي
فر�صة للخروج من بيئة العمل وجمع
جميع منت�سبي البوليتكنك ك�أ�سرة واحدة
وحتت �سقف واحد مبختلف جن�سياتهم.

�إطارات جديدة من مي�شالن».
و�أ�ضاف قائالً «نحن ندعو الزبائن الكرام لزيارة مركز موتر
�سيتي لل�صيانة الغتنام فر�صة اال�ستفادة من عرو�ضنا املميزة حيث
انه من املهم ان نتذكر انه يجب �إبقاء ال�سيارة بحالة جيدة نظرا ً
للظروف املناخية القا�سية التي تعاين منها املنطقة يف ف�صل ال�صيف».

