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BBK يكافئ الفائز في برنامج تكريم الموظفين

اأقام بنك البحري���ن والكويت “يوم 
التكرمي” ال�شهري لالإع���الن عن الفائز 
باجلائ���زة الذهبي���ة والف�شي���ة �شم���ن 
برنامج تكرمي  املوظفني ل�شهر نوفمرب 
للع���ام 2016م يف مق���ره الرئي�ش���ي يف 

املنامة. 

وق���ام  الرئي����س التنفي���ذي لبن���ك 
يو�ش���ف  ريا����س  والكوي���ت  البحري���ن 
باجلائ���زة  الفائزي���ن  بتك���رمي  �شات���ر، 
الذهبي���ة وهم: اأ�رشف اإم���ام من اخلزينة 
م���ن  واال�شتثم���ار وحمم���د عبدالر�ش���ا 

تقنية املعلومات.

وبذات اليوم قام بتكرمي الفائزين 
باجلائزة الف�شية اأي�ش���ا، وهم: هوازن 
ال�شن���دي وهي���ام عتيق م���ن العمليات 

وه�شام اأحمد من تقنية املعلومات.
يتما�شى ه���ذا الربنامج الذي يكرم 
ويكاف���ئ كاف���ة املوظف���ني يف البنك، 

م���ع فل�شفته الت���ي تعمل عل���ى حتفيز 
االأم���ر  انتمائه���م  املوظف���ني وزي���ادة 
الذي يعن���ي ح�شول العمالء على جتربة 

م�رشفية اأكرث متيزا.
ويقوم البنك ب�شكل �شهري بتكرمي 
موظفيه �شمن فئ���ات خمتلفة للجوائز 

التي تهدف اإلى تكرمي م�شتويات اأعلى 
من االإجنازات. 

حيث متنح هذه اجلوائز نظري االأداء 
املتميز والذي ي�شهم يف تعزيز اإنتاجية 
البن���ك وفقا ملعايري حم���ددة مقرة من 

قبل االإدارة التنفيذية.

مؤتمر معهد المحاسبين يجتذب 400 خبير

“كانو لتقنية المعلومات” توقع اتفاقية شراكة مع “بن فقيه”

CH9 تستضيف قمة سيدستارز 15 ديسمبر

افتت���ح �شفري الهن���د األوك كوم���ار �شينها 
والوكي���ل امل�شاعد ل���وزارة ال�شناع���ة والتجارة 
وال�شياحة حميد رحم���ة املوؤمتر الدويل ال�شنوي 
ملعه���د املحا�شبني القانوني���ني يف الهند فرع 

  .)BCICAI( البحرين
وخالل املوؤمتر ذكر اأح���د اخلرباء يف �شئون 
ال�رشائ���ب الدولي���ة اأن���ه ينبغ���ي عل���ى البحرين 
تعزي���ز هيكل االأعمال غ���ري ال�رشيبي احلايل لها 
ليكون اأكرث قوة جلذب �رشكات جديدة للمناطق 

ال�شناعية.
القان���وين �شاجني���ف  وحت���دث املحا�ش���ب 
ت�ش���ودري قائالً “اإن البحرين لديها ميزة كبرية 

حيث اأنها ال تفر�س �رشيبة على ال�رشكات”.
وقال املحا�شب القان���وين ت�شودري “اإنني 
اأعتقد اأنه يتع���ني على اململكة تعزيز املناطق 
االقت�شادي���ة اخلا�ش���ة واإن�ش���اء قاع���دة الأعمال 
جدي���دة، وخلق دع���م للبنية التحتي���ة التي من 

�شاأنها اأن تدفع عجلة النمو”.
وم���ن ناحي���ة اأخ���رى، فق���د ج���ذب املوؤمتر 
ال�شن���وي، الذي اأقيم حتت رعاية وزير ال�شناعة 

والتجارة وال�شياحة زايد الزياين، اأكرث من 400 
حما�ش���ب قان���وين م���ن البحرين والهن���د ودول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

عق���دت �رشك���ة كان���و لتقني���ة املعلوم���ات 
اتفاقية �رشاكة ا�شرتاتيجي���ة مع �رشكة بن فقيه 
لال�شتثم���ار العق���اري، والت���ي �شتق���وم ال�رشكة 
مبوجبها بتطبيق احدث حلول تقنية املعلومات 
امُل�شمم���ة خ�شي�ًشا وفًق���ا ملتطلبات �رشكة بن 

فقيه.
وتعليًق���ا على ه���ذه املنا�شبة ����رشح ع�شو 
جمل����س االإدارة يف �رشك���ة اإبراهيم خلي���ل كانو، 
ولي���د كانو قائ���اًل: “�ُشممت كاف���ة حلول كانو 
لتقني���ة املعلومات لتوفر احل���ل االأمثل لتلبية 
عمي���ل،  ب���كل  اخلا�ش���ة  ال�شناع���ة  متطلب���ات 
حي���ث �شي�شاهم هذا احلل الربجم���ي املتكامل 
يف تي�ش���ري نظ���م االت�ش���ال الداخل���ي وتب���ادل 
املعلومات ب���ني االأق�شام املختلفة يف �رشكة بن 
فقي���ه، كم���ا �شي�شاعد على تعزيز من���و االأعمال 

والتخطيط اال�شرتاتيجي”.

م���ن جانبه اأ�شاف رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة 
بن فقيه في�شل بن فقيه: “تتميز اأعمال �رشكة 
ب���ن فقي���ه بالتو�ش���ع ال�رشيع بف�ش���ل تطويرها 
ملجموعة م���ن اأهم امل�شاري���ع العقارية الكربى 

يف الب���الد، ومن ث���م �شيمثل هذا احل���ل ال�شامل 
لتقني���ة املعلومات اإح���دى الركائ���ز اجلوهرية 
لتي�شري عمليات ال�رشكة و�شمان موا�شلة النمو 

واالزدهار”.

ت�شت�شيف �شيد�شتارز العاملية اأحد امل�شابقات 
العاملي���ة احل�رشية لريادة االأعمال يف االأ�شواق، وذلك 

بتاريخ 15 دي�شمرب اجلاري يف املنامة. 
وت�شنف هذه القم���ة كتتويج لعمل �شيد�شتارز 
على تطوي���ر النظام البيئي ملنطق���ة ال�رشق االأو�شط 
و�شم���ال اإفريقي���ا عل���ى م���دار العام، حي���ث �شتجمع 
هذه القمة رواد االأعمال م���ن تون�س وم�رش واالإمارات 
العربي���ة املتح���دة واالأردن ولبن���ان تركي���ا واخلليج 
العربي باالإ�شافة اإلى اجلزائ���ر للم�شاركة والتناف�س 
بح�شور جمع غفري من امل�شتثمرين واالإعالم وممثلي 
ريادة االأعمال و�شي�شارك الفائزون يف القمة العاملية 
يف �شوي����رشا بتاري���خ 6 اأبريل لتمثي���ل بلدانهم حيث 
�شيتناف����س 65 فائ���زاً للنيل باجلوائ���ز اال�شتثمارية 

والنقدية املقدرة باأكرث من 500 األف دوالر.
و�شتب���داأ فعالي���ات القم���ة االإقليمي���ة بتدريب 
مكثف للم�شاركني حول العديد من املجاالت املهمة 
يف ريادة االأعم���ال و�شتختم فعاليات القمة باملوؤمتر 
حي���ث �شيط���رح امل�شارك���ون م�شاريعه���م باالإ�شافة 

اإل���ى ذلك �شيتحدث املتحدث���ون الرئي�شني يف حلقة 
النقا����س التي �شت���دور حول العديد م���ن املوا�شيع 
املتعلقة بريادة االأعم���ال يف املنطقة و�شي�شتعر�س 
املوؤمت���ر العديد م���ن ق�ش�س النجاح ل���رواد االأعمال 

الذي���ن ت�شلق���وا �شل���م النج���اح وا�شتطاع���وا حتقيق 
النجاح، حيث �شيتم مناق�شة عنا�رش النجاح والعوامل 
الت���ي يج���ب تطويرها من اأجل دع���م رواد االأعمال يف 

املنطقة باملناف�شة عاملياً. 

حفل غداء لإلعالميين في “التجاري 
العالمي” ومودا مول

“الخليجي التجاري” يحتفل بالعيد الوطني

عقد مركز البحرين التجاري العاملي 
وم���ودا م���ول حفلهم���ا ال�شن���وي لتكرمي 
دعمه���م  عل���ى  و�شكره���م  االإعالمي���ني 

املتوا�شل.
اآخ���ر  اإط���الع االإعالمي���ني عل���ى  ومت 
اإجن���ازات م���ودا م���ول ومرك���ز البحري���ن 
التج���اري العامل���ي خ���الل حف���ل الغ���داء 

الذي عقد يف مطع���م “فو�شون” بح�شور 
مدير خدم���ات االأ�شول يف ال�رشق االأو�شط 
واملدي���ر العام ملرك���ز البحرين التجاري 
العاملي كيلف���ن كرت�شلو، وم���ودا مول، 
واأع�ش���اء ق�ش���م الت�شويق وق�ش���م اإدارة 
املمتلكات واالأ�ش���ول يف �رشكة كو�شمان 

اآند ويكفيلد البحرين.

اخلليج���ي  امل����رشف  ي�ش���ارك 
التج���اري احتفاالت البحرين بالعيد 
الوطني املجي���د وعيد جلو�س ملك 
الب���الد �شاح���ب اجلالل���ة وذلك من 
خالل تد�ش���ني م�شابق���ة اإلكرتونية 
عرب و�شائ���ل التوا�ش���ل االجتماعي 
م���ع  البحري���ن  “اأعي���اد  بعن���وان 
خليجي”، وذلك بالفرتة من 1 – 17 
2016، و�شيقدم امل�رشف  دي�شمرب 
من خالله���ا جوائز يومي���ة ملتابعي 
التوا�ش���ل  قن���وات  ع���رب  قنوات���ه 

االجتماعي. 
و�رشح الرئي�س التنفيذي خليل 
املري، للم�رشف قائ���اًل “لي�س هناك 
منا�شب���ة غالية عل���ى قلوب كل من 
يف البحري���ن اأكرث من العيد الوطني 
املجيد وذكرى جلو�س جاللة امللك، 
ونح���ن حري�شون اأن ن�ش���ارك جميع 
م���ن يف اململك���ة االحتف���االت بهذه 

الذكرى ال�شعيدة من خالل التفاعل 
معهم وتقدمي ما ي�شاهم يف اإدخال 

الفرحة اإلى قلوبهم”. 
ووج���ه امل���ري به���ذه املنا�شب���ة 
بالنياب���ة  والتربي���كات  الته���اين 
عن اأع�ش���اء جمل����س االإدارة وجميع 
قي���ادة  اإل���ى  امل����رشف  منت�شب���ي 
و�شع���ب البحرين م�شيدا مبا حققته 
اململكة من اإجنازات على امل�شتوى 
العه���د  يف  وامل���ايل  االقت�ش���ادي 
الزاه���ر ل�شاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، واحلكومة 
بقي���ادة رئي����س ال���وزراء �شاح���ب 
ال�شم���و امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة ومب�شاندة ويل 
العهد االأمني نائ���ب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
االأم���ري  امللك���ي  ال�شم���و  �شاح���ب 

�شلمان بن حمد اآل خليفة.
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