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»مصرف السالم« يدشن خدمة
»بوابة الدفع اإللكتروني« لبطاقات االئتمان

 - الــســام  مصرف  أعلن   [
اإلسامية  المصارف  أحد  البحرين، 
إطاق  البحرين،  مملكة  في  الرائدة 
المباشر  للسداد  قنواته  أحــدث 
بالتعاون  االئتمان  بطاقات  على 
البحرين  شبكة  »بنفت«،  مع 
المالية.  للمعامات  اإللكترونية 
دفع  المصرف  زبائن  يستطيع  إذ 
فواتير بطاقاتهم االئتمانية مباشرة 
طريق  عن  اإللكتروني  موقعه  عبر 
آلي  صراف  بطاقة  أية  استعمال 
توافر  مع  »بنفت«،  لنظام  تابعة 
لرصيد  الدفع  خيار  للزبائن 
من  أدنى  الحد  دفع  أو  المستحقات 
أي  اختيار  أو  المستحق  المبلغ 

مبلغ خاص بهم لدفعه.
القائم  قال  المناسبة،  وبهذه 
المصرفية  خدمات  رئيس  بأعمال 

 - السام  مصرف  في  لــأفــراد 
»نحن  بوحجي:  محمد  البحرين، 
تحسين  ــى  إل جاهدين  نسعى 
تسهيل  بهدف  المصرفية  خدماتنا 

لتلبي  المصرفية  خدماتنا  قنوات 
آمنة  بيئة  في  زبائننا  احتياجات 

ومريحة«.
هذه  أغتنم  أن  »أود  وأضــاف   
الفرصة ألعلن تدشين هذه الخدمة 
الدفع  )بوابة  الجديدة  المجانية 
اإللكتروني( والتي ستمنح الزبائن 
آلي  صراف  بطاقة  أي  استخدام 
بطاقات  فواتير  دفع  عند  محلية 
الحاجة  دون  بهم  الخاصة  االئتمان 
إلى زيارة الفرع أو االنتظار طويًا«. 
وذكر بوحجي »في إطار حرصنا 
المصرفية  أعمالنا  تعزيز  على 
منتجاتنا  تطوير  في  سنستمر 
الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة 
قيمة  مزايا  وتقديم  اإلسامية، 

مضافة إلى جميع زبائننا«.

محمد بوحجي

مجمع الرملي يطلق اإلصدار الثاني لعروض المخبوزات
الثاني  اإلصدار  إطاق  عن  الرملي  مجمع  أعلن   [
 9 في  يبدأ  أن  المقرر  من  والذي  المخبوزات،  لعروض 
إلى   5:00 الساعة  عند   2016 الثاني  كانون  ديسمبر/ 
جميع  تشجيع  إلى  المبادرة  هذه  وتسعى  مساًء.   9:00
قدماً  للمضي  البحرين  مملكة  في  المخبوزات  عشاق 
وسيكون  اللذيذة.  مخبوزاتهم  بعرض  واالستمتاع 
محترفاً  خبازاً  كنت  فإن  مجانياً.  العرض  لهذا  التسجيل 
عبر  بالواتساب  التواصل  يرجى  بالمشاركة،  وترغب 

الرقم 39054585، من أجل التعبير عن رغبتك. 
الفعالية  سيصاحب  المخبوزات،  عروض  جانب  وإلى 
ضمن  سواء،  حدٍ  على  والكبار  لأطفال  ترفيهية  أنشطة 
كيك  الكب  تزيين  مسابقة  خالها  يقّدم  احتفالية  أجواء 
العمرية  الفئات  لجميع  السحري  والعرض  لأطفال، 
اضبط  إذن،  عقلك.  تأسر  ألحاناً  تقدم  موسيقية  وفرقة 
مع  الرملي  مجمع  بزيارة  وقم  ديسمبر   9 ليوم  تقويمك 

عائلتك وأصدقائك.

مشاركون ضمن فعالية عروض المخبوزات العام الماضي 2015 

»ماجد الفطيم« تطلق حملتها الخيرية
»امنح لحظة من السعادة بلحظة«

] تطلق ماجد الفطيم الشركة الرائدة 
والتجزئة  التسوق  مراكز  عالم  في 
الشرق  والترفيه على مستوى منطقة 
األوسط وإفريقيا وآسيا، حملة خيرية 
على  والبهجة  السعادة  إدخال  بهدف 
خال  احتياجاً  األكثر  األطفال  قلوب 
األسبوع  من  وبداية  األعياد.  موسم 
الجاري تقوم ماجد الفطيم بتخصيص 
أماكن  في  بالهدايا  للتبرع  صناديق 
بارزة داخل مراكز التسوق التابعة لها 
والتي يبلغ عددها 20 مركزاً موجودة 
والبحرين وعمان  اإلمارات  من  كل  في 
أمام  الفرصة  لتتيح  ولبنان،  ومصر 
من  لحظة  »منح  في  للمشاركة  الزوار 
السعادة بلحظة« وإسعاد طفل محتاج 

خال موسم األعياد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد 
»نفتخر  بجاني:  آالن  القابضة،  الفطيم 
السعيدة  باللحظات  الفطيم  ماجد  في 
أعضاء  وجميع  لزبائننا  نخلقها  التي 

من  المجتمعات  وكافة  العمل  فريق 
أسعد  خلق  هو  هدفنا  واليوم  حولنا، 
اللحظات لأطفال المحتاجين«، وتابع: 
جديدة  وسيلة  عن  عام  كل  »نبحث 
مع  السعيدة  اللحظات  بها  نتشارك 
هذا  وفي  األعياد،  موسم  في  زبائننا 
العام نطلب من زائري مراكز التسوق 
التبرع  أجل  من  للحظة  يتوقفوا  أن 
بشيء سيرسم ابتسامة ويخلق لحظة 
مميزة لطفل محتاج في موسم األعياد، 
المزيد  نحو  خطوة  تكون  أن  آملين 
من  حياة  في  السعيدة  اللحظات  من 

يستحقون األفضل«.
الفطيم  بماجد  العاملون  ويشارك 
مجموعة  خال  من  فرحتهم  األطفال 
لأطفال  يتسنى  حيث  الفعاليات  من 
تجربة وجهات ماجد الفطيم الترفيهية 
المختلفة والتي تتضمن ماجيك بانيت، 
فاي  آي  دبي،  سكي  سينما،  فوكس 
ماجد  عائلة  من  كجزء  وواهوو  دبي 

ألف   33 من  أكثر  يحصل  كما  الفطيم. 
فرصة  على  الفطيم  ماجد  في  موظف 
الهدايا  تغليف  فعاليات  في  المشاركة 
ماجد  وتتعاون  لأطفال.  ُتقدم  أن  قبل 
المؤسسات  من  مجموعة  مع  الفطيم 
في  قبل  من  شاركتها  التي  الخيرية 
جمعية  مثل  الخيرية،  رمضان  حملة 
الصعوبة  ذوي  لأطفال  البحرين 
البحرين،  في  والتواصل  السلوك  في 
من  وبسمة  مصر،  في  الحياة  وصّناع 
إضافة  عمان  في  العطاء  ودار  لبنان، 
لضمان  اإلماراتي،  األحمر  الهال  إلى 

توزيع منظم وفوري للهدايا. 
نجم  بطاقة  زبائن  وسيتمكن 
الوقت  في  نقداً،  التبرع  من  االئتمانية 
التبرع  كارفور  زبائن  يستطيع  الذي 
بباقي حساباتهم من العمات الصغيرة، 
تذاكر  بقيمة  التبرع  إتاحة  إلى  إضافًة 
وتذاكر  سينما،  فوكس  في  السينما 

دخول ماجيك بانيت عند شرائها.

مجمع »سيتي سنتر« فرع البحرين

حلبة البحرين تستهل أولى الحفالت في 14 و15 الجاري
الفنانة داليا والفنان البحريني خالد فؤاد 

يطربان زوار مهرجان العيد الوطني

من  عدداً  الدولية  البحرين  حلبة  أعلنت   [
الحفات الغنائية التي ستقام على هامش مهرجان 
الفترة  إقامته خال  المقرر  المجيد،  الوطني  العيد 
الجاري(  األول  كانون  ديسمبر/   17 حتى   14( من 

الدولية. البحرين  في حلبة 
زوار  سيستمتع  للمهرجان  األول  اليوم  ومنذ 
خالد  البحريني  للفنان  الغنائي  بالحفل  المهرجان 
ديسمبر2016(،   14( األربعاء  يوم  وذلك  فؤاد 
وذلك  داليا  للفنانة  الثاني سيكون  الغنائي  الحفل 
سيتم  كما   ،)2016 ديسمبر   15( الخميس  يوم 
الحفات  من  المزيد  عن  المقبلة  األيام  في  اإلعان 

الغنائية.
وزائري  والمقيمين  البحرينية  الجماهير  جميع 
مملكة البحرين مدعوون لاحتفال بالعيد الوطني 

الباد صاحب الجالة  المجيد وعيد جلوس عاهل 
اهلل ورعاه  آل خليفة حفظه  بن عيسى  الملك حمد 

الدولية.  البحرين  في حلبة 
من  يومّياً  الزوار  أمام  أبوابها  الحلبة  وستفتح 
الرابعة  من  الفترة  خال  ديسمبر   17 حتى   14
رمزي  بمبلغ  وذلك  مساء،  العاشرة  حتى  عصراً 
متواصلة  أيام  أربعة  فقط،  فلس  خمسمئة  وهو 
والعديد  للتسوق،  معرض  الغنائية،  الحفات  من 

بانتظاركم.  والمفاجآت  الفعاليات  من 
الفنانة داليا سعودية األصل وهي فنانة صاعدة 
البحريني  الفنان  أما  األغاني،  من  عدداً  وأصدرت 
الشباب  البحرينيين  المطربين  فهو من  فؤاد  خالد 
الساحة  على  األخيرة  الفترة  في  برزوا  الذين 

والخليجية. البحرينية  الغنائية 

خالد فؤاد داليا

»الخطوط التركية« تحتفل بمرور 30 عامًا على إطالق عملياتها في البحرين
] احتفلت الخطوط الجوية التركية، أفضل ناقل في أوروبا للعام السادس 
على التوالي، بمرور 30 عاماً على تسيير رحاتها إلى مملكة البحرين وذلك 
السفر  ووكاء  المسئولين  من  لفيف  حضور  شهد  استقبال  حفل  خال  من 

وممثلي وسائل اإلعام، وجهات معنية أخرى لاحتفال بهذه المناسبة.
المنامة  في  زالق«  »سوفيتيل  فندق  في  النخيل  قاعة  في  االحتفال  وأقيم 
بالبحرين، وشهد كذلك تسليط الناقلة الضوء على تعزيز نموها ليس عالمّياً 

فحسب، بل وفي السوق البحريني أيضاً.
وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس للمبيعات في شركة الخطوط الجوية 
مع  نحتفل  أن  »يسعدنا  جيان:  آدم  وقبرص،  األوسط  الشرق  في  التركية 
الذي  البحريني،  الثاثين على إطاق عملياتنا في السوق  ضيوفنا بالذكرى 

نشهد  مازلنا  األوسط، حيث  الشرق  في  نمّواً  األسواق  أسرع  من  واحداً  يعد 
نمّواً في طلب الزبائن في الباد«.

 وأضاف »عاوة على نمو أسطولنا وشبكة وجهاتنا، فقد ركزنا أيضاً على 
للمساعدة  البحرين،  فيها  بما  األسواق،  من جميع  األسبوعية  زيادة رحاتنا 

على دعم ومواكبة زيادة طلب الزبائن«.
الثاني(  كانون  )يناير/  من  الفترة  خال  التركية  الجوية  الخطوط  وقامت 
إلى )أكتوبر/ تشرين األول 2016( بتزويد الركاب في البحرين بـ 390 رحلة 

بزيادة بنسبة 5.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي )2015(.
مديراً  تاشجي  جان  محمد  تعيين  تم  الجاري،  العام  من  سابق  وقت  وفي 
عاّماً جديداً للخطوط الجوية التركية في البحرين. ونجح خال األشهر القليلة 

الجوية  الخطوط  عمليات  إدارة  في  كبيرة  خطوات  يخطو  أن  في  الماضية 
التركية بشكل عام في البحرين، فضًا عن تعزيز حضور الناقلة في الباد.

كما تمكن محمد جان منذ ترقيته من تسريع وتيرة نمو الناقلة في السوق 
الستهداف  عالمّياً  توسعها  تواصل  أنها  والسيما  التطور،  سريع  البحريني 

أكبر عدد ممكن من المسافرين. 
في  لنا  مميزاً  يوماً  اليوم  هذا  »يعد  جان:  محمد  قال  السياق،  هذا  وفي 
لأفراد  وتقديرنا  شكرنا  عن  فيه  نعبر  حيث  التركية،  الجوية  الخطوط 
وتمثل  الماضية.  عاماً   30 مدار  على  ودعمتنا  ساعدتنا  التي  والمؤسسات 
لنمونا،  مهّماً  عامًا  الرئيسية  اإلعام  ووسائل  للسفر  وكائنا  مع  عاقتنا 

وستظل على رأس أولوياتنا في مسيرة نجاحنا«.

أثناء استقبال السفيرة التركية لدى مملكة البحرين  شهد الحفل حضور لفيف من المسئولين ووكالء السفر وممثلي وسائل اإلعالم


