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“البحرين اإلسالمي” يقيم لقاء العمل لموظفيه

بح�ض���ور �أكرث من  340موظفا ً من خمتلف دوائر
و�أق�س���ام البنك ،نظم بنك البحري���ن الإ�سالمي م�ؤخراً
لقاء العمل ال�سنوي الث���اين ملوظفيه ،وذلك بفندق
الرادي�سون �سا�س باملنامة.
ت�ضمن جدول �أعمال اللقاء العديد من الفقرات
املهمة ،منه���ا :ا�ستعرا�ض �آخر التط���ورات يف تنفيذ
مب���ادرة “ �إ��ش�راق “ -العودة �إل���ى الأ�سا�سيات ،التي
�أطلقه���ا البن���ك مطلع الع���ام املا�ض���ي ،والتي ت�أتي
ا�ستم���راراً لال�سرتاتيجي���ة اخلم�سي���ة للبن���ك الت���ي
اعتمدها من قبل جمل�س �إدارة البنك يف عام .2014
ا�شتم���ل اللق���اء على تق���دمي عرو����ض لتجارب

عدد م���ن موظفي البنك امل�شاركني يف برنامج �إعداد
القادة “النج���وم ال�ساطعة” الذي �أطلقه البنك نهاية
العام املا�ض���ي ويهدف �إلى �إعداد و�صقل املهارات
القيادية ملوظفي البنك حتى يكونوا م�ؤهلني لتويل
خمتلف املنا�صب القيادية امل�ستقبلية يف البنك.
كم���ا احتوى اللقاء على عر����ض جتربة جناح �أحد
موظف���ي البن���ك يف مواجهة التحدي���ات وال�صعوبات
التي مر بها يف حياته.
متي���ز اللق���اء مب�شارك���ة  4من موظف���ات البنك
املوهوب���ات يف الت�صوي���ر الفوتوغ���رايف والر�س���م،
واختت���م بفت���ح املج���ال ال�ستقب���ال خمتل���ف �أ�سئلة

املوظفني والإجابة عليها من قبل �إدارة البنك.
وبه���ذه املنا�سب���ة�� ،ص�رح الرئي����س التنفي���ذي
للبن���ك ح�سان جرار قائالً“ :ي�سعدنا �إقامة لقاء العمل
ملوظفي بن���ك البحرين الإ�سالمي لل�سنة الثانية على
التوايل ،والذي ي�أت���ي انطالقا ً من حر�صنا على �إعالم
موظفينا ب�آخر م�ستجدات وتطورات العمل يف البنك،
�إ�ضافة �إلى فتح املزيد م���ن قنوات التوا�صل معهم
ويف �أج���واء تت�س���م بال�شفافية واالنفت���اح بني جميع
الأط���راف ،م�ؤكدين ا�ستمرارنا يف مد ج�سور التوا�صل
م���ع موظفين���ا يف الف�ت�رة املقبلة مبا يخ���دم �أهداف
وخطط البنك التطويرية”.

مساعدا للمدير العام التنفيذي بفندق الخليج
حنا
ً

�أعل���ن فن���دق اخلليج البحرين تعي�ي�ن �رشبل حنا
مبن�صب م�ساعد املدير العام التنفيذي.
وتتمث���ل مهمة �رشبل الرئي�س���ة ،يف قيادة فريق
عمل ق�سم الأغذية وامل�رشوبات يف كافة املراحل ،ملا
ه���و معروف عن ر�ؤيته الديناميكية جتاه هذا القطاع
عرب طرح���ه خطط متع���ددة لإدخال مفاهي���م جديدة
التي �ست�سهم يف زيادة عائدات و�أرباح الفندق.
�سيعمل �رشبل م���ع �أع�ضاء فريقه برت�سيخ مكانة
�سل�سل���ة مطاع���م فندق اخلليج الفاخ���رة كواحدة من
�أف�ضل خيارات تن���اول الطعام على م�ستوى اململكة
مل���ا تتمت���ع ب�سمعة ممت���ازة لتميز وجباته���ا الفاخرة
وم�ستويات اخلدمة املقدمة للزوار.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن �رشبل يتمتع بخربة وا�سعة،
�إذ �أن���ه اكت�سبه���ا ع�ب�ر م�سريت���ه العريق���ة والتي قد
تناقل���ت بني كل م���ن قطاع���ي الفندق���ة وال�سياحة
العاملي���ة ،حيث �ساهم بدوره يف بن���اء خلفية وا�سعة
ملفه���وم قط���اع امل�أك���والت وامل�رشوب���ات ب�أ�شكاله

•�رشبل حنا

احلديثة ملواكب���ة متطلبات ال�س���وق املتنامية بهذا
القطاع .وعلق املدير الع���ام لفندق اخلليج البحرين
رحي���م �أبو عمر على تعيني حنا قائ�ل�اً“ :ي�رسنا جداً �أن
نرح���ب ب�رشبل حنا يف فري���ق عملنا الذي���ن �سيمدونه

بالدع���م والتع���اون ال���ذي يحتاج���ه ،كما نتطل���ع �إلى
م�ساهمات���ه املبني���ة عل���ى معرفته الوا�سع���ة يف عامل
امل�أك���والت وامل�رشوب���ات� ،إذ �إنن���ا نتطل���ع لإ�ضافاته
املبتكرة واملث�ي�رة التي �ست�ساهم برت�سيخ وتقدمي
ثقافة الأطعمة ب�أ�سلوب معا��ص�ر ملواكبة تنوع وثراء
عرو����ض الأطعمة وامل�رشوب���ات وال�ضيافة التي تزخر
بها اململكة يف الوقت الراهن”.
به���ذه املنا�سب���ة� ،رصح حن���ا قائ�ل�اً�“ :ستوا�صل
�سل�سل���ة مطاعم فن���دق اخلليج الفاخ���رة يف احلفاظ
على مركزها يف ال�سوق ونح���ن بدورنا �س�سن�ستمر يف
جهودنا م���ن �أجل تطوي���ر جميع اخلدم���ات املتعلقة
بالأطعمة وامل�رشوبات”.
و�أردف بالق���ول “�أن���ا متحم�س لب���دء حتد جديد
داخل فن���دق اخلليج البحرين ،ملوا�صل���ة ما قد بد�أه
الفن���دق منذ ن�ش�أت���ه الأولى يف تكوي���ن �سمعة طيبة
وج���ودة عالي���ة يف تقدمي �أعل���ى م�ستوي���ات اخلدمة
للزوار”.

المدرسة الفرنسية تكرم “يوسف خليل المؤيد وأوالده”
ا�ستقبل���ت م�ؤخ���را ،املدير التنفي���ذي ملجموعة
��ش�ركات يو�سف خلي���ل امل�ؤي���د و�أوالده منى امل�ؤيد،
مدير املدر�سة الفرن�سية يف البحرين كري�ستيان �شال
ومدي���ر العالقات العام���ة ر�ضي غل���وم ،وقدما لهما
درع���ا تذكاريا تقدي���را جلهود و�إ�سهام���ات جمموعة
�رشكات يو�سف خليل امل�ؤيد و�أوالده املختلفة لدعم
ن�شاط���ات وفعالي���ات املدر�سة الفرن�سي���ة .و�أعربت
منى امل�ؤيد به���ذه املنا�سبة ع���ن �شكرها وتقديرها
للمدر�س���ة الفرن�سي���ة جلهوده���ا يف تطوي���ر التعليم
يف مملك���ة البحرين ،كما �إن ه���ذا التعاون هو جزء من
مبادئ ال�رشك���ة وامل�س�ؤولية االجتماعية التي تتخذها
جمموعة �رشكات يو�سف خليل امل�ؤيد و�أوالده لتطوير
التعاون مع امل�ؤ�س�سات التعليمية يف مملكة البحرين.

بتول داداباي تفتتح عالمتها التجارية “أفينتي باي بتول”
قامت �سيدة الأعمال وامل�صممة
بت���ول داداب���اي بتحقي���ق حلمه���ا يف
الت�صمي���م حي���ث افتتح���ت �أول���ى
حمالتها الراقية "�أفينتي باي بتول"
يف جمم���ع جالري���ا يف ال���زجن و�س���ط
ح�ض���ور كبري م���ن �سي���دات الأعمال
والن�س���اء وبع�ض الرج���ال املهتمني
بفن الأزياء.
وبه���ذه املنا�سب���ة قال���ت بتول:
"كان حلمي دائما ان �أعر�ض مواهبي
يف الت�صميم ب�ص���ورة جتارية وهكذا
حتق���ق حلم���ي بافتتاح ه���ذا املحل.
ويع���ود الف�ض���ل يف كل ذل���ك للثقة
الت���ي منحني �إياها وال���دي وعائلتي،
وذلك بت�شجيع مهاراتي يف الت�صميم.
و�أردف���ت "�أمتنى ان تنت�رش عالمة
"�أفينت���ي باي بت���ول" عامليا لتكون
العالم���ة البحريني���ة املميزة يف جمال
الت�صمي���م عل���ى امل�ست���وى العاملي
من خ�ل�ال فل�سفة املحل التي ت�سعى
ال���ى دمج فن���ون الت�صمي���م العربية
والبحريني���ة مع الت�صامي���م الهندية
والأ�سيوية املميزة".
وخالل االفتتاح مت تقدمي عر�ض
للأزي���اء التي �صممتها بتول داداباي
لهذا املو�سم حيث قامت العديد من
عار�ضات الأزي���اء بعر�ض ت�صميمات

نالت �إعجاب اجلميع.
م���ن ناحي���ة �أخ���رى �ألق���ى رج���ل
الأعم���ال ال�شهري حممد داداباي كلمة
ت�شجيع لكرميت���ه بتول داداباي على
جهوده���ا يف عك����س مه���ارات املر�أة
البحرينية من خالل م�شاركتها كع�ضو
جمل����س �إدارة يف جمعي���ة �سي���دات

للتواصل مع المحررة 17111509 :

الأعمال البحرينية.
و�أ�ض���اف داداب���اي �أن امل���ر�أة يف
البحري���ن �أ�صبحت ق���ادرة على دعم
االقت�صاد الوطني من خالل جهودها
ومهاراتها ،م�شي���دا بجمعية �سيدات
الأعم���ال التي تقوم ب�أعمال كبرية يف
متكني املر�أة البحرينية.
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“الملكية للبنات” تنظم
معرضها المهني السنوي

افتتح رئي����س اجلامعة امللكي���ة للبنات
مازن جمعة معر�ض املهن العا�رش الذي �أقامته
اجلامعة امللكية للبن���ات مبركز الطالبات يف
حرمه���ا اجلامع���ي .و�ش���ارك يف املعر����ض ما
يقارب � 45رشكة م���ن كربى ال�رشكات الرائدة
يف مملك���ة البحرين .ته���دف اجلامعة امللكية
للبن���ات من خ�ل�ال تنظيمه���ا ملعر�ض املهن
�إلى تعري���ف طالبات اجلامعة امللكية للبنات
ب�س���وق العمل البحرين���ي واحتياجاته وفر�ص
العمل املتاح���ة ،وذلك من اج���ل م�ساعدتهن
يف اختي���ار الوظيف���ة الت���ي تتنا�س���ب م���ع
م�ؤهالته���ن وميولهن وما يطمح���ن لتحقيقه
خ�ل�ال م�ستقبله���ن املهن���ي .ويف كلمته قال
جمعة “�إن الهدف م���ن تنظيم معر�ض املهن
هو م���د اجل�سور ما بني اجلامعة و�سوق العمل
وتعري���ف ال��ش�ركات يف اململك���ة ب�إمكان���ات

طالبات اجلامعة امللكي���ة للبنات ،الأمر الذي
ي�سهم ب�إتاح���ة فر�ص العمل لهن بعد التخرج
مل���ا يتمتعن ب���ه من كف���اءة عالي���ة ت�ؤهلهن
خلو�ض غمار احلياة العملية ،حيث �إن معر�ض
امله���ن يربط بني املناهج الدرا�سية من جهة
ومتطلبات �سوق العمل من جهة �أخرى”.
م���ن جانبه���ا �رصح���ت مدي���رة �ش����ؤون
الطالب���ات يف اجلامعة امللكية للبنات دور�س
مارتن“ :نظرا لل�سمعة الطيبة التي حتظى بها
خريجات اجلامع���ة امللكية للبن���ات �أكادمييا ً
ومهني���ا ً ،ف����إن تنظي���م مث���ل ه���ذه الفعالية
ي�ساه���م ب�ش���كل كب�ي�ر يف ت�أم�ي�ن وظائ���ف
لطالبات اجلامعة امللكية للبنات بعد التخرج
�إذ �إن العديد من ال�رشكات الكربى يف اململكة
ت�سعى ال�ستقط���اب الكف���اءات اجلامعية من
خريجات اجلامعة امللكية للبنات”.

“يعقوبي” تفوز بجائزة “براون”
لعامين على التوالي

ف���ازت متاجر يعقوب���ي الرائدة يف جمال
الإلكرتونيات اال�ستهالكية بجائزة عاملية من
بروكتور وغامب���ل لأف�ضل مبادرة على �إطالق
الت�صاميم ،حيث �أقيم حفل توزيع اجلوائز يف
�شامونيك�س ،مونت بالنك يف � 6أبريل اجلاري.
�ش���ارك كل من موزعي ب���راون من جميع
�أنحاء العامل يف هذا احلدث.
وحقق���ت متاج���ر يعقوب���ي م���ن مملك���ة
البحري���ن واحدة من  5فائزين يف حفل توزيع
اجلوائز العاملية هذا.
ب���راون ويعقوب���ي يع���ودان �إل���ى عالقة
طويل���ة ،وتعد متاجر يعقوب���ي من املوزعني
الر�سم�ي�ن لرباون من���ذ ع���ام  1947وتعترب
براون من العالمة التجارية الأولى على العامل

يف �أجه���زة احلالق���ة ولها ثالث فئ���ات رئي�سة
�أ�سا�سية الفئة الأولى العناية بالإناث والفئة
الثاني���ة العناي���ة بالذك���ور والفئ���ة الثالث���ة
العناية بال�شعر.
وق���د ف���ازت متاج���ر يعقوب���ي باجلائزة
العاملي���ة عل���ى التمي���ز يف التنفي���ذ يف قطاع
العناية بالذكور.
و��ص�رح املدي���ر الع���ام ملتاج���ر يعقوبي
عا�صف جيف���ري قائال� :إننا �سع���داء جدا ب�أننا
قد فزن���ا بهذه اجلائ���زة �سنت�ي�ن متتاليتني
كما كنا �ضد العديد من املناف�سني القويني
م���ن جميع �أنحاء العامل .والف���وز بهذه اجلائزة
على امل�ستوى العاملي هو �إجناز كبري ملتاجر
يعقوبي ومملكة البحرين.

“بابكو” تشيد بصالح غيث لفوزه بجائزتين مرموقتين
ا�ستقب���ل م�ؤخ���را ً مدي���ر ع���ام
ال�ش�ؤون املالية ب�رشكة بابكو حممد
ال�سرتاوي� ،ص�ل�اح غيث من دائرة
تقنية املعلومات بال�رشكة مبنا�سبة
ف���وزه بجائزت�ي�ن وهم���ا جائ���زة
( ،)CNME CIO 100وجائ���زة
( )Catalyst CIOيف ط���رح
الأفكار املبتكرة وا�ستحداث �شبكة
جديدة �ضم���ن م�رشوع تطوير �شبكة
البنية التحتية يف �رشكة بابكو.
وخالل اللقاء ،تقدم ال�سرتاوي
بخال����ص التهنئ���ة ل�ص�ل�اح غي���ث
عل���ى الف���وز بهات�ي�ن اجلائزت�ي�ن
املرموقت�ي�ن يف جم���ال تقني���ة
املعلوم���ات ،ونق���ل �إلي���ه �شك���ر
وتقدي���ر �إدارة ال�رشك���ة عل���ى هذا
الإجن���از ال���ذي يبعث عل���ى الفخر
واالعتزاز.
و�أ�شاد بجه���ود �صالح غيث يف
حتقيق هذي���ن الإجنازي���ن ،م�ؤكدا ً
الت���زام بابك���و بت�شجي���ع كوادرها
الوطنية وتطويره���ا وفق تقنيات
الع��ص�ر احلدي���ث .ومتنى ل���ه دوام
النجاح والتوفي���ق يف موا�صلة هذا
الإجناز امل�رشف الذي يعك�س مكانة
بابك���و الريادي���ة يف جم���ال تقنية
املعلومات.

م���ن جانبه ،توج���ه غيث بجزيل
ال�شك���ر واالمتنان �إل���ى �إدارة �رشكة
بابكو على ت�شجيعه���ا املتوا�صل،
مم���ا ح���دا مبوظفيه���ا �إل���ى ب���ذل
ق�صارى جهدهم من �أجل اكت�ساب
املعارف اجلديدة و�صقل خرباتهم
يف خدم���ة ال�رشك���ة وم����ؤازرة جهود
تطويرها وفق الطموحات املرجوة.
جت���در الإ�ش���ارة �أن جائ���زة
( )CNME CIO 100يتم منحها
من قبل جملة “كمبيوتر نيوز ميدل
اي�س���ت” لل�شخ�صي���ات املرموق���ة
يف جم���ال تقني���ة املعلوم���ات

الت���ي تط���رح خمتل���ف التقني���ات
واال�سرتاتيجي���ات املبتكرة بهدف
تعزيز ن�شاط العمل وحتقيق منوه
املن�شود.
�أم���ا جائ���زة (Catalyst
 )CIOفيت���م منحه���ا م���ن قب���ل
جمل���ة “انرتبراي����س ت�شانيل���ز �إي
�إم �أي���ه” للم�س�ؤول�ي�ن التنفيذيني
الذي���ن يبذلون جه���ودا ً م�ضنية يف
ا�ستح���داث االبت���كارات اجلدي���دة
مبواق���ع العم���ل وتطوي���ر منظومة
الأداء الع���ام وف���ق تقني���ات
ومعطيات الع�رص احلديث.
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