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حملة »إربح أكثر مع كريدي 
مكس« لعام 2017

 زبون »بنك اإلثمار« يربح سيارة أودي
و25 ألف دوالر في سحب ثمار ربع السنوي

] أطلقت شركة »كريدي مكس« 
»إربح  لعام2017   الجديدة  حملتها 
والتي  مكس«،  كريدي  مع  أكثر 
تندرج في إطار استراتيجية الشركة 
من  األوفياء  زبائنها  جميع  لمنح 
حاملي بطاقاتها االئتمانية أكبر قدر 
وتبدأ  القيِّمة.  والجوائز  المنافع  من 
الثاني  كانون  يناير/   1 في  الحملة 
كانون  ديسمبر/   31 حتى  وتستمر 
الزبائن  بهدف مشاركة   2017 األول 
وتعزيز  التسويقية  الحمالت  في 

استخدام بطاقات »كريدي مكس«. 
التنفيذي  الرئيس  وصــرح 

علي  يوسف  مكس«،  لـ«كريدي 
مكس  كريدي  »تهدف  قائاًل:  ميراز، 
والجوائز  الفوائد  أفضل  تقديم  إلى 
الذين  األوفياء  لزبائنها  القيِّمة 
يستحقون أفضل العوائد والمكافآت 
مكس.  كريدي  بطاقات  الستخدامهم 
وبناًء على ذلك فقد تحالفنا هذا العام 
وسيتمكن  البحرين   Audi مركز  مع 
الفوز  المحظوظين  زبائننا  من   12
العام«.  خالل   Audi سيارة   12 بـ 
كريدي  »ستقدم  ميرزا:  وأضــاف 
موديل   Audi A6 سيارة   11 مكس 
 Audi 2017 والجائزة الكبرى سيارة

A8 موديل 2018«.
وسيتأهل حامل بطاقات »كريدي 
الشهري  السحب  لدخول  مكس« 
  Audi A6 للفوز بسيارة   والفرصة 
للبطاقة   التراكمي  االستخدام  مع 
شهرياً  بحريني  دينار   200 بقيمة 
بمضاعفة  الفوز  فرص  ومضاعفة 
تبلغ  الذين  الزبائن  أما  المبلغ.  هذا 
قيمة مشترياتهم السنوية التراكمية 
للدخول  فسيتأهلون  دينار  آالف   3
الكبرى  الجائزة  على  السحب  في 
فرص  ومضاعفة   Audi A8 سيارة 

فوزهم بمضاعفة هذا المبلغ.
الذي  اإلثمار  بنك  زبون  حصل   [
شارك في حساب االدخار القائم على 
فاخرة  سيارة  على  ثمار  الجوائز 
جائزة  أميركي  دوالر  ألف   25 ومعها 
السنوي  ربع  السحب  في  نقدية 

األخير.
عن  عبارة  األخيرة،  ثمار  وجائزة 
دوالر  ألف  و25   A6 أودي  سيارة 
رفيق  عليها  وحصل  نقدية،  جائزة 
اإلسالم معصوم حبيب الرحمن وهو 
الجائزة  ربح  حيث  بنغالديش،  من 
الرابعة من جوائز ثمار ربع السنوية، 
 5 بتاريخ  أجري  الذي  السحب  في 
بإشراف   2017 الثاني  كانون  يناير/ 
ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة 

من  خارجيين  ومراقبين  والسياحة 
المدققين  وكذلك  بوينت  كي  شركة 
تسليمه  وتــم  للبنك.  الداخليين 
السيف  بمجمع  احتفاٍل  في  الجائزة 
الخدمات  عام مجموعة  مدير  حضره 
عبدالحكيم  اإلثمار،  لبنك  المصرفية 
المطوع وعدد من كبار المسئولين في 
البنك. كما أعلن البنك أيضاً أسماء 187 
حصل  حيث  السحوبات،  في  رابحاً 
رابح آخر على الجائزة الشهرية التي 
أميركي،  10 آالف دوالر  قيمتها  تبلغ 
وحصل 93 رابحاً من أصحاب حساب 
ثمار على ألف دوالر لكل منهم، بينما 
على  اآلخرين  الزبائن  من   93 حصل 

200 دوالر في سحب ثمار الصغار.

وقال حبيب الرحمن الذي يبلغ من 
جائزة  أكبر  هذه  بأن  عاماً   32 العمر 
وحصوله  حياته،  في  عليها  يحصل 
على جائزة في سحوبات ثمار يمثل 
كبيراً  قد تحدث تحسناً  تجربة مهمة 
بتهنئة  المطوع  قام  وقد  حياته.  في 
حبيب الرحمن لحصوله على الجائزة، 
كما هّنأ جميع الرابحين في السحوبات 
متمنياً لهم جميعاً دوام التوفيق. وقال: 
»إنه من دواعي سرورنا دائماً أن نقدم 
ثمار،  حساب  في  للرابحين  الجوائز 
تشجع  التي  الجوائز  هذه  أن  حيث 
أثر كبير على حياة  لها  على االدخار 
الرابحين ويسرنا أن نكون جزًءا من 

هذه التجربة«.

رفيق اإلسالم يتسلم جائزته من عبدالحكيم المطوع

»أڤايا« و»فخرو« تحتفالن بمرور 25 سنة
من التعاون في مجال نشر الحلول التقنية

العالمية  الشركة  »أفايا«،  احتفلت   [
العصر  اتصاالت  حلول  مجال  في  الرائدة 
لاللكترونيات«  »فخرو  شركة  مع  الرقمي، 
فخرو،  يوسف  عبداهلل  لمجموعة  التابعة 
مملكة  في  األعمال  مجموعات  أعرق  إحدى 
التعاون  من  عاماً   25 بمرور  البحرين، 
التقنية  الحلول  ونشر  ترسيخ  مجال  في 

في  الرقمية  الشركات  لمسيرة  الداعمة 
المنطقة. 

الذي  الحفل  خالل  الشركتان  وصرحت 
القائم بينهما  التعاون  المنامة، أن  أقيم في 
مستمر في إطار نشر أحدث ما توصلت إليه 
حلول االتصاالت الرقمية والشبكات ونقلها 
للشركات بكافة أحجامها في منطقة الشرق 

عالقة  أثمرت  وقد  هذا  وإفريقيا.  األوسط 
تنفيذ  عن  مؤخراً  الشركتين  بين  التعاون 
الخاصة  الشبكية  البنية  تحويل  مشروع 
تبني  عبر  )بابكو(  البحرين  نفط  بشركة 
المتطورة  الشبكية  التحتية  البنى  حلول 
النسيج  ودعم  حماية  لغرض  »أڤايا«  من 
الشبكي ضمن مواقعها في مملكة البحرين.

أثناء احتفال الشركتين 

»طيران الخليج« تحصل على تصنيف عاٍل 
في االلتزام بمواعيد الرحالت لـ 2016

] في استفتاٍء مستقل؛ تم تصنيف طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – الناقلة 
الخليجية األكثر التزاماً بمواعيد الرحالت للعام 2016 من قبل مؤسسة OAG البريطانية المهتمة 
بتحليل معلومات الطيران، بمعدل التزام بمواعيد الرحالت بلغ 82.7 في المئة. وصّنفت الناقلة 
ما جعلها  األوسط وإفريقيا؛  أوروبا والشرق  ناقالت منطقة  التاسع ضمن  المركز  الوطنية في 

تحوز المركز الـ 19 على الصعيد العالمي في مجال االلتزام بالمواعيد في العام 2016.
التزام  مواعيد  2016 حول  العام  ألداء  السنوي   OAG تقرير مؤسسة  ذلك، كشف  إلى  إضافة 
الناقالت والمطارات بمواعيد الرحالت، وبفضل التناغم بين الهيئات المحلية التابعة للطيران؛ 
أن مطار البحرين الدولي احتل المركز التاسع عالمّياً من ناحية االلتزام بمواعيد اإلقالع والهبوط 

في العام 2016، مما يجعله أفضل مطارات الشرق األوسط كما ورد في التقرير.
كناقلة  تصنيفنا  »يسعدنا  المسّلم:  سلمان  ماهر  الخليج،  لطيران  التنفيذي  الرئيس  وقال 
ما  وهو  مسافرينا؛  لدى  بالوقت  االلتزام  بأهمية  تام  على وعي  نحن  بالمواعيد.  تلتزم  عالمية 
يحفزنا لاللتزام بمواعيد رحالتنا لنفي بوعدنا بنقل مسافرينا لوجهاتهم في الوقت المحدد، مع 

االستمرار في تطوير منتجاتنا وخدماتنا لنحوز رضاهم«.

بحضور نجم بوليوود أنيل كابور

»ماالبار للذهب واأللماس« تفتتح معرضها »رقم 161« عالميًا في مدينة الحد بالبحرين
§الحد - حسن الصائغ 

للذهب  ماالبار  مجوهرات  افتتحت   [
واأللماس الرائدة، معرضها العالمي »جديد 
بمدينة  ماركت  هايبر  لولو  في   »161 رقم 
يوم  مساء  وذلك  البحرين،  بمملكة  الحد 
 ،)2017 الثاني  كانون  يناير/   11( األربعاء 
بحضور نجم بوليوود الشهير أنيل كابور، 
وقد استقبل الفنان عدداً كبيراً من الجاليات 

الهندية.
بوليوود  نجم  الجديد  المعرض  وافتتح 
األرضي  الطابق  في  كابور  أنيل  الشهير 
إلى  يشار  ماركت.  هايبر  لولو  مركز  من 
جديد  معرض  افتتاح  بصدد  الشركة  أن 
بسوق  المعبد  شــارع  في  لمجوهراتها 
للذهب  ماالبار  ومتجر  القديم،  المنامة 
مدينة  في  عصرية،  مجوهرات   - واأللماس 
في  نوعه  من  األول  سيكون  الذي  الذهب، 

البحرين.  مملكة 
الشركة  تقدم  االفتتاح،  وبمناسبة 
الموسم  هذا  خالل  مثيرة  عروضاً  لزبائنها 
إنفاق  فمع  والمناسبات،  باألعياد  الحافل 
مجوهرات  شراء  على  بحرينياً  ديناراً   250
الفوز  للزبائن  يمكن  واأللماس،  الذهب 
عملة   100 لغاية  أو  ذهبية مضمونة  بعملة 
االسترداد  إمكانية  إلى  إضافة  ذهبية، 
قيمة  من  المئة  في   100 بنسبة  النقدي 

ال  المحل  أن  كما  األلــمــاس.  مشتريات 
الذهب  استبدال  على  خصم  أي  يتقاضي 
مصنعية  رسوماً  يتقاضى  وال  )الخليجي(، 
غرامات.   8 زنة  الذهبية  العمالت  على 

الجاري.  يناير   14 العروض حتى  تسري 
مجوهرات  ماالبار  مجموعة  وتعرض 
تشكيالت  ضمن  والفخامة  بالروعة  تتسم 
متنوعة منها؛ »إثنكس« - مجوهرات يدوية 
مجوهرات   - »إرا«  و  خاص«،  تصميم  ذات 

ديامونس   - »ماين«  و  الخام،  الماس  من 
من  مجوهرات   - »ديفاين«  و  أنليمتد، 
مجوهرات   - »بريشيا«  و  الهندي،  التراث 
»ستارليت«  و  الكريمة،  باألحجار  مرصعة 
ماالبار  وتقدم  األطــفــال.  مجوهرات   -
هي  عروضاً  الموسم  هذا  خالل  لزبائنها 
تبقى  تسّوق  تجربة  لتوفير  جاذبية  األكثر 

حاضرة في ذاكرة كل متسوق.

حضر جمهور كبير من محبي نجم بوليوود أنيل كابور في افتتاح المحل رقم 161 عالميًا لـ »ماالبار للذهب واأللماس« في مجمع لولو هايبر ماركت الحد     


