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       بيت التمويل الكويتي – البحرين ينّظم اللقاء ال�سنوي جلميع موظفيه

»البرتوكيماويات« ت�ست�سيف ور�سة حول و�سع املراأة يف الت�سريعات

»البوليتكنك«: اليوم وغدًا

اآخر فر�سة للت�سوير لكتيب التخرج

اللقاء  م�ؤخراً  البحرين   – الك�يتي  التم�يل  بيت  نظم 

البحرين  كارلت�ن  الريتز  ومنتجع  فندق  يف  ال�سن�ي 

الإدارة وحممد بن  بح�س�ر يعق�ب ماجد، رئي�س جمل�س 

ال�سيخ اإ�سحاق، ع�س� جمل�س الإدارة وعبداحلكيم اخلياط 

الع�س� املنتدب والرئي�س التنفيذي لبيت التم�يل الك�يتي 

– البحرين وح�ايل 300 م�ظف من البنك.
بداأ يعق�ب ماجد اللقاء بكلمة قال فيها »اأتقدم بجزيل 

الك�يت   – الك�يتي  التم�يل  بيت  اإىل  والتقدير  ال�سكر 

على دعمهم امل�ستمر لنا يف �ستى املجالت، ونحن �سعداء 

ل�ستمرارنا يف مد ج�س�ر التعاون املايل وامل�سريف والذي 

وجه  على  اأود  كما  امل�ساهمني.  على  اإيجاباً  �سينعك�س 

على  امل�س�ؤولني  وكبار  البنك  اإدارة  اأ�سكر  اأن  اخل�س��س 

وتخطي  امل�ستدامة  التنمية  نح�  البنك  قيادة  جناحهم يف 

من  جتعل  جديدة  اإجنازات  حتقيق  وم�ا�سلة  العقبات 

بيت التم�يل الك�يتي – البحرين رائداً يف تقدمي اخلدمات 

امل�سرفية املتميزة يف مملكة البحرين«. من جانبه، حتدث 

عبداحلكيم اخلياط يف كلمته قائالً »جنتمع يف هذا الي�م 

حققها  التي  العظيمة  الإجنازات  على  وجل  عز  اهلل  ل�سكر 

البنك وذلك بف�سل اجله�د التي قدمها كل من اإدارة البنك 

الفر�سة  هذه  اأ�ستغل  اأن  واأود  �س�اء،  حد  على  وامل�ظفني 

لأقدم لهم جزيل ال�سكر والعرفان ملا بذل�ه من عمل م�سن 

ومثابرة خالل العام املن�سرم.

تقدمي  يف  ال�ستمرار  ا�ستطعنا  م�ظفيننا  دعم  بف�سل 

خدمات م�سرفية لزبائننا على مدار ال�ساعة دون انقطاع، 

للبنك  النم�  حتقيق  �سبيل  يف  الكثري  امل�ظفني  قدم  لقد 

اأحد  لي�سبح  املنطقة  يف  الريادي  م�قعه  على  واملحافظة 

مع  مت�افقة  مبتكرة  منتجات  يقدم  الذي  امل�سارف  اأبرز 

ال�سريعة الإ�سالمية«.

من  عدد  وبح�س�ر  للمراأة،  العاملي  الي�م  مبنا�سبة 

اخلليج  �سركة  ا�ست�سافت  وم�ظفيها،  ال�سركة  م�س�ؤويل 

ل�سناعة البرتوكيماويات م�ؤخراً حما�سرة بعن�ان و�سع 

دلل  الأ�ستاذة  املحامّية  قدمتها  الت�سريعات،  يف  املراأة 

الزايد، رئي�سة مركز دلل الزايد لال�ست�سارات والتدريب.

والتعلم  القيادة  اأكادميية  مبقر  ال�ر�سة  اأُقيمت  وقد 

يف  الزايد  دلل  الأ�ستاذة  اأثنت  حيث  ال�سركة،  مبجمع 

الدكت�ر  به  يق�م  الذي  امل�ؤثر  الدور  على  ال�ر�سة  بداية 

عبدالرحمن ج�اهري رئي�س ال�سركة من اأجل متكني املراأة 

ولي�س  بال�سركة،  العاملة  املراأة  تالم�سه  واقعاً  وجعله 

�سانع  للرجل  اأمن�ذج  باأنه  وو�سفته  �سعارات،  جمرد 

القرار. واأكدت �سعادة الأ�ستاذة دلل الزايد باأن الد�ست�ر 

الكرامة  يف  امل�اطنني  �س�ا�سية  على  ين�س  البحريني 

متييز  اأي  ي�جد  ول  وال�اجبات  واحلق�ق  الإن�سانية 

بينهم، م��سحة اأهمية الدور الذي يق�م به املجل�س الأعلى 

ب�س�ؤون  تخت�س  التي  الر�سمية  اجلهة  باعتباره  للمراأة 

املراأة يف اإطار احرتام اململكة لل�سرعية الدولية.

من جانبه، تقدم الدكت�ر عبدالرحمن ج�اهري بجزيل 

على  الزايد  دلل  القديرة  الأ�ستاذة  اإىل  والتقدير  ال�سكر 

جه�دها التي بذلتها يف اإعداد وتقدمي هذه ال�ر�سة القيّمة، 

والتي تاأتي يف اإطار حر�س ال�سركة على ن�سر ال�عي بني 

م�ظفيها فيما يتعلق بالق�انني والت�سريعات التي تتبناها 

بالت�سريعات  يتعلق  فيما  وبخا�سة  البحرين،  مملكة 

املتعلقة باملراأة. 

نبهت رئي�س ق�سم الت�سجيل يف كلية البحرين التقنية )ب�ليتكنك 

ف�ج  �سمن  يك�ن�ا  اأن  املت�قع  الطلبة  احلل�اجي  هدى  البحرين( 

امل�سارعة يف  اإىل  2014م،   – الب�ليتكنك 2013  الأول يف  اخلريجني 

احل�س�ر لأجل التقاط ال�س�ر اخلا�سة بكتيب حفل التخرج املقرر اأن 

يك�ن يف 22 اأبريل املقبل.

اأن ال�ستعدادات حلفل تخريج الف�ج الأول من  واأكدت احلل�اجي 

طلبة الب�ليتكنك جارية على قدم و�ساق، من اأجل اأن يخرج هذا الي�م 

�س�اء  حد  على  وللب�ليتكنك  اخلريجني  الطلبة  اإىل  بالن�سبة  الكبري 

بال�س�رة التي تر�سيهم جميًعا ويبقيها ذكرى خالدة يف حياتهم. 


