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عروض رمضان من رينو مفتاحك النطالقة جديدة
] بدأت شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده الوكيل الحصري لسيارات رينو 
في مملكة البحرين عروضاً رمضانية سخية لهذا العام، وذلك بمنح جميع زبائنها 
قيمة مضافة تناغماً مع روح الشهر الفضيل على مجموعتها المتكاملة من سيارات 
رينو تشمل الطرازات المدشنة حديثاً وهي رينو ميغان، رينو كوليوس ورينو 

تاليسمان.
وصرح المدير العام لرينو، سري كومار، قائال »احتفاًء بشهر العطاء لن تقتصر 
عروضنا على خفض األسعار، فنحن نرغب في فعل المزيد وبأن نشعر زبائننا 
بتجربة متعة الحصول على الكثير، لذلك نحن نمنحهم عدد من الميزات المضافة 

على جميع طرازات السيارات العائلية والسيدان لالحتفال بالبدايات الجديدة«.
كما سيكون هناك عروض مذهلة في الشهر الكريم، حيث سيحصل زبائننا على 
60 ألف كم ونسبة  3 سنوات أو  5 سنوات، عقد صيانة لمدة  ضمان ممدد لمدة 

فائدة مغرية تبدأ من 1.99 في المئة.
أحدث  افتتاح  تم  الكرام،  زبائننا  لدى  رينو  سيارات  تجربة  نمطية  ولتغيير 
وأرقى صالة عرض لسيارات رينو في سترة، حيث تشكل مفهوماً جديداً لطبيعة 
الفضاء البصري لهوية السيارات الجديدة بما يتواءم مع المعايير والمواصفات 
العرض  صالة  زيارة  على  عمالئنا  نشجع  نحن  رينو.  تعتمدها  التي  العالمية 
طريق  عن  رمضان  شهر  عروض  من  واالستفادة  رينو  عالمة  لتجرية  الجديدة 

شرائهم سيارة رينو.
لمزيد من المالءمة في شهر رمضان، تم تمديد أوقات العمل في صالة العرض 
مساًء   01:30 حتى  صباحاً   09:00 الساعة  من  الخميس  إلى  السبت  من  بسترة، 
ومن 07:30 مساًء حتى 11:30 لياًل، ويوم الجمعة من 07:30 مساًء حتى 11:30 لياًل.

 3 موظفين جدد في بيت التمويل الكويتي - البحرين 
ينضمون إلى »فرسان بيتك«

البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت  قام   [
البنك  في  متميزين  موظفين  ثالثة  بتكريم 
أن  بعد  وذلك  بيتك«  »فرسان  برنامج  ضمن 
األول  الربع  خالل  ملحوظة  إنجازات  قدموا 
من العام 2017، وتم اختيار هؤالء الموظفين 
بناًء على أدائهم وإنجازاتهم االستثنائية في 
مكافأة  على  موظف  كل  حصل  حيث  العمل، 
نقدية باإلضافة إلى شهادة تقديرية من إدارة 

البنك.
والرئيس  المنتدب  العضو  قــام  وقــد 
بتكريم  الخياط،  عبدالحكيم  التنفيذي، 
أقيم  تكريم  حفل  في  المتميزين  الموظفين 
البحرين  مركز  في  الرئيسي  البنك  مقر  في 
المدراء  من  عدد  بحضور  العالمي  التجاري 
التنفيذيين ورؤساء اإلدارات. وتسّلم وقاص 
الدين جائزة »التمّيز في مجال األداء الذكي«، 
في  »التمّيز  جائزة  القوتي  عيسى  ومريم 
جائزة  نعيم  وخولة  الزبائن«،  خدمة  مجال 

»التمّيز في مجال العمل الجماعي«. 

قائاًل:  الخياط  صّرح  المناسبة  وبهذه 
هذه  بتكريم  اليوم  نحتفل  أن  »يسعدني 
المتميزين.  الموظفين  من  الجديدة  الكوكبة 

البرامج  من  وغيره  البرنامج  هذا  سيكون 
مستمرة  للموظفين  والتطويرية  التحفيزية 
مثل  نعتبر  أننا  حيث  تعالى،  اهلل  بــإذن 

إخواننا  لتكريم  طيبة  فرصة  البرامج  هذه 
تقدير  استحقوا  الذين  المثاليين  الموظفين 
وذلك  بيتك(  )فرسان  إلى  بضمهم  البنك 

في  وجهودهم  المتميزة  إلنجازاتهم  تجسيداً 
أن  الخياط  وأّكد  البنك«.  نجاح  مسيرة  دعم 
نحو  المستمر  والسعي  واالجتهاد  »المثابرة 
أساسية  عوامل  والوظيفي  العلمي  التطور 
وهذا  والمؤسسة،  الموظف  وارتقاء  لنجاح 
ما نطمح أن يحققه كل موظف باستمرار في 

بيت التمويل الكويتي«.
ورئيس  التنفيذي  المدير  قال  جهته  من 
الحمادي:  يوسف  البشرية  الموارد  إدارة 
الى  المنضمين  الجدد  الموظفين  »أهنئ 
االستمرار  دوام  لهم  وأتمنى  بيتك(  )فرسان 
من  تعالى،  اهلل  بإذن  واإلنجاز  العطاء  في 
أهدافه«.  وتحقيق  البنك  رؤية  دعم  أجل 
هذا  على  المكرمون  الموظفون  وعّلق 
من  المزيد  على  حرصهم  مؤكدين  التكريم 
العطاء لإلرتقاء بأعمال البنك وتقديم أفضل 
التكريم  هذا  واعتبروا  للعمالء،  الخدمات 
لصالح  المزيد  بذل  على  للجميع  تشجيعاً 

الموظف والعمالء والبنك.

صورة جماعية لـ»فرسان بيتك« الجدد مع فريق اإلدارة


