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�لطلبة يكملون برنامج �لتدريب �ل�صيفي يف بي �إم �آي بنك
نظم بي ام اي بنك، التابع مل�سرف ال�سالم - 

البحرين، م�ؤخراً حفال خا�ساً لتكرمي 24 طالباً 

بحرينياً ممن ا�ستكمل�ا بنجاح برناجماً تدريبياً 

قام  وقد  �سهرين.  مدى  على  البنك  يف  �سيفياً 

يف  امل�ساندة  للخدمات  العام  املدير  �ساتر،  اإياد 

البنك بت�سليم 10 طالب و14 طالبة �سهاداتهم، 

املنا�سبة  بهذه  اأقيم  الذي  احلفل  خالل  وذلك 

البحرين  مركز  يف  للبنك  الرئي�سي  املقر  يف 

التجاري العاملي. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الطالب 

ي�ستكمل�ن يف ال�قت احلايل درا�سة تخ�س�ساتهم 

بدوؤوا  وقد  اخلارج،  البحرين ويف  يف جامعات 

برنامج التدريب ال�سيفي يف اأوائل �سهر ي�لي�. 

الطالب  تلقى  التدريبي  برناجمهم  اإطار  ويف 

تدريباً مكثفاً يف الأق�سام الرئي�سية للبنك، حيث 

املتعلقة  املتن�عة  البنك  اأن�سطة  على  تعرف�ا 

اخلزينة،  اجلملة،  خدمات  الأفراد،  بخدمات 

املخاطر، املالية، العمليات الت�سغيلية، العالقات 

العامة، غريها. 

العام للخدمات  املدير  اإياد �ساتر،  وقد وجه 

امل�ساندة التهنئة اإىل املتدربني قائال: 

بخدمة  ُيعنى  حملياً  م�سرفاً  »باعتبارنا 

العمالء، فاإننا ندرك متاماً اأهمية تدريب وتط�ير 

املفه�م  هذا  ويعد  املت�فرة.  وامل�اهب  الكفاءات 

على  ي�ساعدنا  حم�رياً  وهدفاً  اأ�سا�سياً  عن�سراً 

بناء فريق عمل يتميز بالكفاءة العالية واملعرفة 

اأن  ا  اأي�سً ندرك  اإننا  كما  املتخ�س�سة.  املهنية 

ثماره  ي�ؤتي  �س�ف  الي�م  �سباب  يف  ال�ستثمار 

والعتزاز  بالفخر  ن�سعر  واإننا  امل�ستقبل.  يف 

بربناجمنا التدريبي ال�سيفي الذي يتيح للطالب 

اخلربة  واكت�ساب  التعلم  فر�سة  ال�سباب  من 

مبا  امل�سرفية،  القطاعات  خمتلف  يف  العملية 

ذات  والإجراءات  والعمليات  الأنظمة  ذلك  يف 

ال�سلة«.

»�لزياين لل�صيار�ت« تكرم قد�مى موظفيها

تقديراً لهم على جه�دهم واخال�سهم يف العمل وانطالقاً من مبداأ ال�سركة لتكرمي 

ميت�س�بي�سي  ل�سيارات  احل�سري  -ال�كيل  لل�سيارات  الزياين  �سركة  قامت  م�ظفيها، 

وبيج� يف مملكة البحرين- بتكرمي ثالثة من قدامى م�ظفيها الذين ق�س�ا يف اخلدمة 

فرتة 20عاما وهم »ثامات�ر غ�بال، ح�سني باردي ومهدي حممد الغ�سرة« بالإ�سافة 

لتكرمي مل�ظفي ال�سهر. وقد قام املدير العام  ل�سركة الزياين لل�سيارات حممد زكي خالل 

قام  كما  القدامى  للم�ظفني  تقديرية  وج�ائز  وهدايا  تقديرية  �سهادات  بتقدمي  احلفل 

بتكرمي اأف�سل م�ظفي ال�سهر والحتفال باأعياد ميالد امل�ظفني من م�اليد �سهر اأغ�سط�س 

و�سبتمرب وذلك مبقر ف��س� يف �سرتة متمنياً لهم جميعاً دوام النجاح والت�فيق كما 

م�ظفي  كل  بني  واملرح  البهجة  من  ج�اً  اأ�سافت  ترفيهية  فقرات  على  احلفل  ا�ستمل 

ال�سركة يف اإطار ودي.

ويف هذا ال�سياق قال مدير عام �سركة الزياين لل�سيارات حممد زكي: »نحر�س يف 

�سركة الزياين لل�سيارات على تكرمي م�ظفينا املتقاعدين والذي ياأتي امياناً من ال�سركة 

باأهمية تقدير وتكرمي العاملني املتقاعدين الذين اأم�س�ا �سن�ات ط�يلة وبذل�ا جه�داً 

اأداًء  قدم�ا  الذين  املتميزين  ال�سهر  م�ظفي  لتكرمي  اإ�سافة  بال�سركة  للنه��س  حثيثة 

لل�سيارات  الزياين  ل�سركة  املكرم�ن �سكرهم  امل�ظف�ن  قدم  متميزاً، من جانبهم  مهنياً 

على هذه اللفتة الكرمية«.

عقار�ت �ل�صيف تدعم �ل�صد�قة للمكفوفني 
حممد جعفر �ملوظف �ملثايل بالبرتوكيماويات

الإدارة  جمل�س  ع�س�  الزامل  عبدالرحمن  بن  ي��سف  املهند�س  قام 

الدكت�ر  وبح�س�ر  البرتوكيماويات،  ل�سناعة  اخلليج  ب�سركة  املنتدب 

ورئي�س  التنفيذية  الإدارة  واأع�ساء  ال�سركة  رئي�س  عبدالرحمن ج�اهري 

التقديرية  ال�سهادة واجلائزة  ال�سركة، بت�سليم  ونائب رئي�س نقابة عمال 

اإىل  حممد جعفر من دائرة العالقات العامة الذي فاز بلقب امل�ظف املثايل 

ل�سهر ي�لي� 2014م.

م�ساعد  من�سب  وي�سغل   1994 عام  يف  بال�سركة  حممد  التحق  وقد 

وخارج  داخل  تدريبية  دورات  عدة  ح�سر  كما  عامة،  عالقات  م�س�ؤول 

بال�سركة،  العاملني  ت�سجيع  ه�  التكرمي  هذا  هدف  بالذكر  جدير  اململكة. 

وذلك لتح�سني وتط�ير ال�سركة واأداء امل�ظف على حد �س�اء.

�سمن براجمها للم�س�ؤولية الجتماعية، قامت �سركة عقارات ال�سيف بتقدمي الدعم 

جلمعية ال�سداقة للمكف�فني، وذلك عرب ت�سليمهم مبلغ 3 اآلف دينار بحريني، �ست�ساهم 

يف م�ساعدة املكف�فني من جميع الأعمار. وذلك بح�س�ر عي�سى جنيبي رئي�س جمل�س 

اإدارة �سركة عقارات ال�سيف  والدكت�ر م�سطفى ال�سيد رئي�س اللجنة اخلريية. وزكريا 

عقارات  ل�سركة  العام  املدير  اأدي�س�ن،  روبرت  و  الإدارة،  جمل�س  �سكرتري  ب�عالي، 

ال�سيف، وكل من ح�سني حليبي، رئي�س اجلمعية، وعلي حاجي، مدير اجلمعية.

»زين« تخرّ ج �لدفعة �خلام�صة من �لطلبة �ملتدربني يف �لربنامج �ل�صيفي

احتفلت زين البحرين -�سركة الت�سالت الرائدة 

ال�سيفي  التدريبي  برناجمها  بانتهاء  اململكة-  يف 

الدفعة  وتخريج  اجلامعات،  لطلبة  املخ�س�س 

التخرج  حفل  يف  ال�سن�ي  الربنامج  من  اخلام�سة 

من  واأع�ساء  اجلامعات  عن  ممثل�ن  ح�سره  الذي 

اإدارة زين البحرين.

زين  اأطلقته  الذي  ال�سيفي  الربنامج  يهدف 

اجلامعات  »�سبكة  برنامج  من  كجزء  البحرين 

الطلبة  مهارات  لتعزيز   ،)FUN( امل�ستقبلية« 

البحرينيني ال�سباب واإعدادهم ل�س�ق العمل. ومينح 

الربنامج ال�سن�ي طلبة اجلامعات املختلفة الفر�سة 

احلياة  يف  وجتربة  مميزة  خربة  على  للح�س�ل 

العملية خالل فرتة ق�سرية، بحيث يتاأهب�ن مل�سرية 

مهنية ناجحة.

يف ت�سريح لل�سيدة دانة ب�خما�س مدير امل�ارد 

الربنامج  »يثبت  قالت:  البحرين  زين  من  الب�سرية 

با�ستقبال  تل� الآخر، �سعدنا جداً  جناحا كبريا عاماً 

ال�سيف.  هذا  املتدربني  من  اخلام�سة  املجم�عة 

التط�ر  م�ستقبل  اآفاق  على  ال�س�ء  يلقي  فالربنامج 

ال�ظيفي للطلبة املتدربني«.

املنا�سبة  بهذه  للغاية  �سعداء  »نحن  وا�سافت: 

التي نحتفل فيها بتخريج دفعة جديدة من ال�سباب 

على  وح�سل  ال�سيفي  التدريب  اجتاز  الذي  املتميز 

خربة عملية مبكرة وليك�ن�ا اإ�سافة مبا�سرة ل�س�ق 

زين  مبداأ  مع  متا�سياً  الربنامج  هذا  وياأتي  العمل. 

البحرين لتمكني وتط�ير ال�سباب للم�ساهمة يف بناء 

جمتمع فعال وتدريب الأجيال القادمة«.

»بتلكو« تكرم باعتبارها �أف�صل �صريك 

ل�صركة �صي�صكو من حيث �لأد�ء

مت تكرمي بتلك�، املزود الرائد حلل�ل 

قبل  من  اململكة،  يف  الأعمال  ات�سالت 

�سركة  م�زعي  اأكرب   ،Comstor ME
ال�سركة  باعتبارها  العامليني،  �سي�سك� 

الأف�سل اأداء من �سركاء �سي�سك� 2 – فئة 

�سريك مزود خدمة الإنرتنت يف البحرين.

وقد قام مدير عام �سركة قدم اجلائزة 

الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة   Comstor ME
�س�زا،  دو  رينت�ن  اأفريقيا،  و�سمال 

بتقدمي اجلائزة ملدير عام وحدة اخلدمات 

الديلمي  عادل  بتلك�  ب�سركة  التجارية 

منح  مت  وقد  م�ؤخرا.  عقد  اجتماع  خالل 

لإجناز  تقديرا  املذك�رة  اجلائزة  بتلك� 

�سركاء  اأكرب  اأحد  باعتبارها  ال�سركة 

�سي�سك� يف البحرين.

�سعادته  عن  الديلمي  عرب  وقد 

 Comstor ME قدمتها  التي  باجلائزة 

مبنتجاتها  عامليا  �سي�سك�  »تعرف  وقال 

عالقات  لدينا  العاملي.  امل�ست�ى  ذات 

�سركة  ومع  ال�سركة  مع  الأمد  ط�يلة 

منطقة  يف  م�زعها   ،Comstor ME
التي  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

تق�م بدعم براجمنا الرامية لتقدمي اأف�سل 

القطاع  يف  لزبائننا  واخلدمات  املنتجات 

التجاري«.

»ت�د  �س�زا  دو  قال  جانبه،  من 

Comstor ME التقدم بالتهنئة اإىل بتلك� 
لرتكيزها الهتمام وا�ستثماراتها يف خربة 

يتم  اأن  �سروري  دواعي  ومن  �سي�سك�، 

اأداء  ال�سركات  اأف�سل  باعتبارها  تكرميها 

�سريك  فئة   –  2 �سي�سك�  ت�سنيف  �سمن 

مزود خدمة الإنرتنت يف البحرين«.    


