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«البرتوكيماويات» ت�ست�ضيف ور�شة حول و�ضع املر�أة يف الت�شريعات
مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة ،وبح�ضور عدد من
م�س�ؤويل ال�شركة وموظفيها ،ا�ست�ضافت �شركة اخلليج
ل�صناعة البرتوكيماويات م�ؤخرا ً حما�ضرة بعنوان و�ضع
املر�أة يف الت�شريعات ،قدمتها املحاميّة الأ�ستاذة دالل
الزايد ،رئي�سة مركز دالل الزايد لال�ست�شارات والتدريب.
وقد أُ�قيمت الور�شة مبقر �أكادميية القيادة والتعلم
مبجمع ال�شركة ،حيث �أثنت الأ�ستاذة دالل الزايد يف
بداية الور�شة على الدور امل�ؤثر الذي يقوم به الدكتور
عبدالرحمن جواهري رئي�س ال�شركة من �أجل متكني املر�أة
وجعله واقعا ً تالم�سه املر�أة العاملة بال�شركة ،ولي�س
جمرد �شعارات ،وو�صفته ب�أنه �أمنوذج للرجل �صانع
القرار .و�أكدت �سعادة الأ�ستاذة دالل الزايد ب�أن الد�ستور

البحريني ين�ص على �سوا�سية املواطنني يف الكرامة
الإن�سانية واحلقوق والواجبات وال يوجد �أي متييز
بينهم ،مو�ضحة �أهمية الدور الذي يقوم به املجل�س الأعلى
للمر�أة باعتباره اجلهة الر�سمية التي تخت�ص ب�ش�ؤون
املر�أة يف �إطار احرتام اململكة لل�شرعية الدولية.
من جانبه ،تقدم الدكتور عبدالرحمن جواهري بجزيل
ال�شكر والتقدير �إىل الأ�ستاذة القديرة دالل الزايد على
جهودها التي بذلتها يف �إعداد وتقدمي هذه الور�شة القي ّمة،
والتي ت�أتي يف �إطار حر�ص ال�شركة على ن�شر الوعي بني
موظفيها فيما يتعلق بالقوانني والت�شريعات التي تتبناها
مملكة البحرين ،وبخا�صة فيما يتعلق بالت�شريعات
املتعلقة باملر�أة.

«البوليتكنك» :اليوم وغد ًا
�آخر فر�صة للت�صوير لكتيب التخرج
نبهت رئي�س ق�سم الت�سجيل يف كلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) هدى احللواجي الطلبة املتوقع �أن يكونوا �ضمن فوج
اخلريجني الأول يف البوليتكنك 2014 – 2013م� ،إىل امل�سارعة يف
احل�ضور لأجل التقاط ال�صور اخلا�صة بكتيب حفل التخرج املقرر �أن
يكون يف � 22أبريل املقبل.
و�أكدت احللواجي �أن اال�ستعدادات حلفل تخريج الفوج الأول من
طلبة البوليتكنك جارية على قدم و�ساق ،من �أجل �أن يخرج هذا اليوم
الكبري بالن�سبة �إىل الطلبة اخلريجني وللبوليتكنك على حد �سواء
بال�صورة التي تر�ضيهم جميعًا ويبقيها ذكرى خالدة يف حياتهم.

بيت التمويل الكويتي – البحرين ّ
ينظم اللقاء ال�سنوي جلميع موظفيه
نظم بيت التمويل الكويتي – البحرين م�ؤخرا ً اللقاء
ال�سنوي يف فندق ومنتجع الريتز كارلتون البحرين
بح�ضور يعقوب ماجد ،رئي�س جمل�س الإدارة وحممد بن
ال�شيخ �إ�سحاق ،ع�ضو جمل�س الإدارة وعبداحلكيم اخلياط
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي لبيت التمويل الكويتي
– البحرين وحوايل  300موظف من البنك.
بد�أ يعقوب ماجد اللقاء بكلمة قال فيها «�أتقدم بجزيل
ال�شكر والتقدير �إىل بيت التمويل الكويتي – الكويت
على دعمهم امل�ستمر لنا يف �شتى املجاالت ،ونحن �سعداء
ال�ستمرارنا يف مد ج�سور التعاون املايل وامل�صريف والذي
�سينعك�س �إيجابا ً على امل�ساهمني .كما �أود على وجه
اخل�صو�ص �أن �أ�شكر �إدارة البنك وكبار امل�س�ؤولني على
جناحهم يف قيادة البنك نحو التنمية امل�ستدامة وتخطي
العقبات وموا�صلة حتقيق �إجنازات جديدة جتعل من

بيت التمويل الكويتي – البحرين رائدا ً يف تقدمي اخلدمات
امل�صرفية املتميزة يف مملكة البحرين» .من جانبه ،حتدث
عبداحلكيم اخلياط يف كلمته قائالً «جنتمع يف هذا اليوم
ل�شكر اهلل عز وجل على الإجنازات العظيمة التي حققها
البنك وذلك بف�ضل اجلهود التي قدمها كل من �إدارة البنك
واملوظفني على حد �سواء ،و�أود �أن �أ�ستغل هذه الفر�صة
لأقدم لهم جزيل ال�شكر والعرفان ملا بذلوه من عمل م�ضن
ومثابرة خالل العام املن�صرم.
بف�ضل دعم موظفيننا ا�ستطعنا اال�ستمرار يف تقدمي
خدمات م�صرفية لزبائننا على مدار ال�ساعة دون انقطاع،
لقد قدم املوظفني الكثري يف �سبيل حتقيق النمو للبنك
واملحافظة على موقعه الريادي يف املنطقة لي�صبح �أحد
�أبرز امل�صارف الذي يقدم منتجات مبتكرة متوافقة مع
ال�شريعة الإ�سالمية».

