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بنك البحرين الوطني يعلن عن الفائزين باجلائزة الكربى
مع بداية العام اجلديد مت الإعالن عن ثالثة
فائزين حمظوظني من برنامج ادخار الوطني
ل�شهر دي�سمرب .2015
هذا ويعترب بنك البحرين الوطني �أول
بنك حملي ا�ستحدث برنامج ادخار الوطني
يف مملكة البحرين .حيث يهدف هذا الربنامج
�إىل ت�شجيع مبادئ االدخار بني افراد املجتمع
من خالل تقدمي جوائز نقدية وغري نقدية لهم.
وقد بلغ جمموع ما مت تقدميه حتى الآن من
جوائز نقدية وغريها �أكرث من  15مليون دوالر
�أمريكي تقريبا منذ بدء م�شروع برنامج ادخار
الوطني.
وقد حظي برنامج ادخار الوطني على
مدى هذه ال�سنوات تقبال و�صدى طيبا لدى
زبائن البنك الكرام ،كما وحاز على مكانة بارزة
ورائدة يف ن�شر ثقافة االدخار يف املجتمع
البحريني نظرا حلر�صه على توفري مزيد من
فر�ص الفوز باجلوائز النقدية وغري النقدية
املميزة وت�أكيده على ت�أهل �أكرب �شريحة من
الزبائن للدخول يف هذه ال�سحوبات.
�إن من �أهم العوامل الأ�سا�سية وراء النجاح
الباهر الذي حققه برنامج ادخار الوطني هو
�سهولة الدخول فيه واال�ستفادة من مزايا
الربنامج ،اذ مت ت�صميمه خ�صي�صا ليتمكن جميع

عبدالعزيز عبداهلل الأحمد

زبائن البنك من �أ�صحاب ح�سابات التوفري من
الدخول يف ال�سحب ب�شكل تلقائي ،وذلك بعد �أن
يفي ب�شرط احلد الأدنى يف احل�ساب وهو 50
دينارا بحرينيا فقط للدخول يف برنامج ادخار
الوطني .وعالوة على املزايا املقدمة من برنامج
االدخار ،يوفر ح�ساب التوفري ت�شكيلة وا�سعة
من اخلدمات للزبائن ت�شمل احل�صول على
بطاقة ال�صراف الآيل املقبولة دوليا ،و�سهولة
الو�صول للخدمات امل�صرفية من �أي مكان يف
العامل من خالل خدمة املعامالت امل�صرفية عرب

�صورة جماعية للفائزين

الإنرتنت �أو خدمة الهاتف النقال بالأ�ضافة اىل
خدماتنا املنوعة.
ويف احتفالية خا�صة اقيمت يف املبنى
الرئي�سي ببنك البحرين الوطني �أعلن عن البنك
ا�سماء الفائزين باجلوائز الكربى من برنامج
االدخار للن�صف الأخري من �سنة .2015
والتي ت�ضم جائزة نقدية بقيمة � 100ألف
دوالر �أمريكي بالإ�ضافة �إىل �سيارتني فخمتني
ذات دفع رباعي ،وت�أتي تلك اجلوائز املذهلة
يف �إطار خطة البنك ملكاف�أة عمالئه الكرام على

جامعة العلوم التطبيقية ت�ست�ضيف ً
وفدا من جامعة لندن �ساوث بانك
ا�ست�ضافت جامعة العلوم التطبيقية
وفدا من جامعة لندن �ساوث بانك من اململكة
املتحدة ي�ضم الربوف�سور بول ايفي م�ساعد
نائب الرئي�س للبحث العلمي واخلدمات
اخلارجية والربوفي�سور ديفيد ام.بي.ا عميد
كلية الهند�سة والربوفي�سور كمربيت جاقبال
مدير البحث العلمي واالبتكار وامل�شاريع،
وت�أتي هذه الزيارة ا�ستمرارا ً ل�سل�سلة من
الزيارات بني اجلامعتني لغر�ض متكني اتفاقية

التعاون امل�شرتك ،حيث ا�شتمل اللقاء بحث �آلية
التعاون وتعزيزها بني الطرفني والتي تهدف
�إىل طرح برامج �أكادميية جديدة لدعم م�سرية
اجلامعة مبا يتوافق مع اخلطة اال�سرتاتيجية
التي تهدف �إىل نقل اجلامعة �إىل الأفق العاملي
من خالل التعاون مع اجلامعات العاملية
وطرح برامج �أكادميية م�شرتكة ت�ؤهل الطالب
للح�صول على �شهادة بكالوريو�س من جامعة
العلوم التطبيقية و�أخرى من هذه اجلامعات

العاملية.
ويف ذات ال�سياق قدم الربوفي�سور بول
�إيفي والربوفي�سور ديفيد ام.بي.ا حما�ضرة
حول البحث العلمي واالبتكار وم�ستقبل املجال
الهند�سي لعدد من منت�سبي اجلامعة ،كما دار
نقا�ش حول مو�ضوع البحث العلمي وتطويره
بح�ضور رئي�س جمل�س الأمناء الربوفي�سور
وهيب اخلاجة ورئي�س اجلامعة الربوفي�سور
غ�سان ع ّواد.
ّ

يــوم ترفيهــي ملوظفـي «�أ�شــرف» بـ�أر�ض املـرح
قامت �شركة �أ�شرف ذ.م.م .ب�إحياء
حفل م�سائي يف (�أر�ض املرح) وذلك
مبنا�سبه قدوم ال�سنه اجلديدة .2016
حيث �شهدت الأم�سية العديد من فقرات
الإثارة واملتعة ،ومتيز احلفل بالتحدي
الكبري بني موظفي ومدراء ال�شركة،
وقامت �آمال امل�ؤيد (املدير التنفيذي)
بت�سليم الهدايا للفائزين ومتنت للجميع
�سنة جديدة مليئة بالنجاح.

«كريدي مَك�س» تقيم
حفـــل املوظفـــني ال�سنـــوي
�أقامت كريدي َمك�س ،ال�شركة املتخ�ص�صة يف �إ�صدار وقبول البطاقات االئتمانية يف مملكة البحرين،
احلفل ال�سنوي ملوظفيها يف فندق الريتز كارلتون بح�ضور الرئي�س التنفيذي لل�شركة يو�سف علي مريزا
واالدارة التنفيذية وجميع املوظفني.
وخالل احلفل� ،ألقى يو�سف علي مريزا كلمة افتتاحية �شكر من خاللها كادر العمل يف ال�شركة ،كما
�أثنى على دورهم الكبري يف تطوير ال�شركة واملحافظة على مكانتها يف اململكة.
وت�ضمن احلدث تكرمي املوظفني املتميزين وتقدمي �شهادات ثناء وتقدير جلهودهم احلثيثة والتزامهم
املتوا�صل .ومن اهم الربامج االحتفاء ب�إجنازات املوظفني الذين قدموا �آداء ا�ستثنائيا خالل العام املن�صرم.
كما مت تقدير وتكرمي بع�ض املوظفني خلدمتهم الطويلة يف ال�شركة.

والئهم وتعزيز قنوات التوا�صل معهم ف�ضال
عن متكينهم من حتقيق طموحاتهم وتطلعاتهم
من خالل طرح �أف�ضل املنتجات واالمتيازات
امل�صرفية املبتكرة ،حيث فاز عابد خور�شيد
غالم حممد باجلائزة الأوىل التي يحلم بها
اجلميع وقيمتها � 100ألف دوالر �أمريكي ،يف
حني فاز نظري عبدالنبي عبداهلل مرتوك ب�سيارة
تويوتا الند كروزر  ،2016 VX-Sكما فاز
عبداهلل ف�ؤاد �إبراهيم �أحمد ال�شكر ب�سيارة ني�سان
باترول  SEبالتينوم .2016

وهن أ� عبدالعزيز الأحمد الفائزين حل�صولهم
على اجلوائز الكربى بالقول« :نحن يف بنك
البحرين الوطني ن�سعى دائما ملواكبة �آخر
التطورات وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا لكي
تتنا�سب مع متطلبات وتطلعات زبائن البنك
الكرام ،كما يهدف الربنامج �إىل غر�س ثقافة
االدخار عند �أفراد املجتمع ملا لهذه العادة من
خري ومنفعــة على اجلميع .وجاء برنامج
ادخار الوطني ك�إحدى املبادرات التي قمنا بها
لتحقيق هذا الهدف.

«فري�ست موتورز» تقدم �شهادة تقديرية
لـ»مونرتيال لل�سيارات»
بادرت �شركة فري�ست موتورز ،الوكيل احل�صري ل�سيارات هيونداي مبملكة
البحرين ،م�ؤخرا ً بتقدير العالقة طويلة الأمد التي جتمعها ب�شركة مونرتيال لل�سيارات
عن طريق تكرمي الأخرية يف معر�ض فري�ست موتورز الكائن ب�سرتة.
وقدم نواف الزياين ،الع�ضو املنتدب ل�شركة فري�ست موتورز �شهادة تكرمي اىل
�إبراهيم ال�شيخ ،مالك �شركة مونرتيال لل�سيارات ،كبادرة تقديرية لدعمهم امل�ستمر
ل�سيارات هيونداي يف مملكة البحرين .وبهذه املنا�سبة ،قال نواف الزياين« :نحن
يف �شركة فري�ست موتورز ،ن�شعر باالمتنان للعالقة التي تربطنا على مدى ال�سنوات
املا�ضية مع �شركة مونرتيال لل�سيارات .و�أود �أن �أنتهز هذه الفر�صة ل�شكر �إبراهيم
ال�شيخ وفريق عمله ل�سعيهم الدائم لرتويج �سيارات هيونداي يف اململكة وللإ�شادة
كذلك بجودة خدماتهم وعرو�ضهم املبتكرة.

«البوليتكنك» تكرم  19طال ًبا
ً
متميزا يف كلية الهند�سة
نظمت كلية الهند�سة والت�صميم وتقنية املعلومات بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) حفل تكرمي طلبتها املتميزين ،وذلك يف قاعة البحرين بحرم البوليتكنك يف مدينة
عي�سى .ومن جهته ،قام عميد الكلية فيليب برينجيوت بتكرمي نحو  19طالبًا من برامج:
الهند�سة ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والت�صميم املرئي ،والإعالم الإلكرتوين ،وذلك
نظري �إجنازاتهم املتميزة التي ي�أتي على ر�أ�سها تفوقهم الدرا�سي وت�صميمهم مل�شاريع متميزة
كانت حمط �إ�شادة من قبل القائمني على الكلية وال�شركاء من القطاع ال�صناعي.

