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باستضافة »المحللين الماليين المعتمدين«

 جامعة البحرين تتصدر مسابقة 
تحدي البحث »CFA« على مستوى المملكة

الماليي��ن  المحللي��ن  جمعي��ة  أعلن��ت 
 »CFA Bahrain« المعتمدين في البحرين
تصدر فريق طلبة كلية إدارة األعمال بجامعة 
البحرين على مس��توى المملكة في مسابقة 
تحدي البحث، حيث ف��از الفريق المكون من 
حنان محمد، ومحمد النجار وأس��ماء س��ندي 
بأفض��ل تقرير بحثي ف��ي التقيي��م المالي 
وتحليل نتائج االستثمار طويل األجل بشركة 
ألمني��وم البحري��ن »ألب��ا« البحرين موضوع 
البحث، وذل��ك ضمن تصفيات تحدي 2020 
المؤهل��ة لجولة التحدي اإلقليم��ي )أوروبا، 
الشرق األوسط وأفريقيا(، وقد شاركت فيها 
جامعة البحرين وجامعة بوليتكنك البحرين 
 BIBF ومعهد البحرين للدراسات المصرفية

والجامعة األهلية.
وقد حظيت الفرق المش��اركة بإشراف ملهم 
من ش��ركاء معهد CFA من المستش��ارين 
والمتخصصين في قطاع المال واالس��تثمار 
وأعضاء هيئة التدريس، وأشرف على تقييم 
التقرير النهائي لجنة رفيعة المس��توى من 
خب��راء الم��ال واالس��تثمار برئاس��ة د. علي 
الموالن��ي نائب رئي��س جمعي��ة المحللين 
 ،CFA Society المعتمدي��ن  الماليي��ن 
وعضوي��ة نيش��يت الكهوتي��ا مدي��ر دائرة 

البحوث االستثمارية بشركة »سيكو«، وإلين 
هالل مديرة عالقات المستثمرين في شركة 

ألبا. 
 CFA Bahrain وق��ال نائب رئيس جمعي��ة

الدكت��ور عل��ي الموالني: »تفخ��ر الجمعية 
له��ذه  الرس��مي  المس��تضيف  بوصفه��ا 
المس��ابقة البحثية العلمية العالمية بهذه 
النتيج��ة المش��رفة والت��ي ج��اءت تتويج��ًا 

لجهود مضنية من البحث والتدريب العملي 
على التحليل المال��ي واألخالقيات المهنية، 
وبرغم تحدي��ات جائحة كورون��ا فقد تجلت 
روح اإلص��رار والتح��دي م��ن المش��اركين، 

والمش��رفين على فريق جامعة البحرين من 
هيئة التدريس وخبراء قطاع االستثمار حيث 

تضافرت جهودهم إلنجاح الفعالية«. 
وأضاف: »أش��كر جميع المؤسس��ات المالية 
الداعم��ة عل��ى رعايتها المس��ؤولة ممثلة 
في: الراع��ي البالتيني البنك األهلي المتحد، 
والراع��ي الذهبي بنك الطاقة األول، والرعاة 
الفضي��ون: بن��ك الكويت والبحري��ن، البنك 
الخليجي التجاري، بنك س��يكو، بيت التمويل 
الكويت��ي وجران��ت ثورنتون لالستش��ارات 

المالية«. 
يذك��ر أن جمعي��ة CFA Bahrain -تمث��ل 
مجتمع خبراء االس��تثمار في المملكة وهي 
عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين 
العالمي )CFA Institute(- أكبر المؤسسات 
العالمية في مجال االستثمار ووضع معايير 
االعتم��اد المهن��ي، وتس��تضيف الجمعي��ة 
س��نويًا ه��ذه المس��ابقة العالمي��ة الرائدة 
التي تتنافس فيها حوالي 100 جامعة حول 
العالم وذلك ضمن جهودها لدعم المجتمع 
الم��ال  رأس  االس��تثماري وتطوي��ر س��وق 

المحلي والمهارات المهنية.

 »الملكية للبنات« والسفارة اإليطالية 
تحتفالن بالذكرى الـ700 لدانتي أليغييري

احتفل��ت الجامعة الملكية للبن��ات، الجامعة الرائدة في 
تمكين المرأة وتقدمها عبر التعليم العالي في المملكة، 
وبالتعاون مع الس��فارة اإليطالية في المملكة، بالذكرى 
ال�700 لوفاة الش��اعر اإليطالي دانتي أليغيري المعروف 
بكنية »أب اللغة اإليطالية«، بحضور سفيرة إيطاليا لدى 
البحرين باوال أمادي، ونائبة الرئيسة للشؤون األكاديمية 
بالجامعة الملكية للبنات الدكتورة منى سوري، باإلضافة 
إل��ى ط��الب دورة اللغة اإليطالي��ة وضيوف الش��رف من 

المجتمع.
وج��اءت ه��ذه االحتفالية بتنظي��م من مركز الدراس��ات 
العامة بالجامعة، حيث عقد االحتفال افتراضيًا عبر تقنية 
االتص��ال المرئي وتمت إدارتها من قبل مدير الش��ؤون 
الدولي��ة بالجامع��ة الملكي��ة للبن��ات الدكت��ور فيفيان 
إكس��ارتيير، وأس��تاذة اللغة اإليطالية السيدة ماريانجيال 
بيليجرين��ي حي��ث اس��تضاف مرك��ز الدراس��ات العام��ة 

البروفيس��ورة ليل��ى ليفراغ��ي، الحائزة عل��ى الزمالة ما 
بعد الدكتوراه للمش��روع اإليطالي الممول على الصعيد 
الوطني اإليطالي »ش��بكة دانتي لإلعالم المتشعب« من 
جامعة بيزا في إيطاليا، حيث ألقت محاضرة عن شخصية 
دانتي لطالب دورة اللغ��ة اإليطالية في الجامعة، وفيها 
سلطت الضوء على حياته وأشعاره وأعماله باإلضافة إلى 

صفته المعنونة بأسم »الشاعر األعلى«. 
وأش��ارت منى س��وري في كلمة له��ا فيها إل��ى التعاون 
المتميز بين الجامعة الملكية للبنات والسفارة اإليطالية 
في المملك��ة، معربة عن فخر الجامع��ة بكونها تحتوي 
على أول مركز للغة والثقافة اإليطالية في المنطقة ككل، 
والذي جاء تدش��ينه بالتعاون مع الس��فارة اإليطالية في 
عام 2019، مؤكدة على أهمية هذا التعاون واستكشاف 
الثقاف��ات المختلفة عبر تعل��م اللغات م��ع القيود التي 
تفرضها الجائحة من حيث السفر وأنشطة االستكشاف. 

م��ن جانبه��ا، أثنت باوال أم��ادي على الجه��ود المبذولة 
لتنظي��م هذا الح��دث من قب��ل فريق الجامع��ة الملكية 
للبنات وفريق السفارة، وأكدت على سعي والتزام السفارة 
في التعاون بين البلدين إلثراء مجالي الثقافة والتعليم.

فيما أع��رب مدي��ر مركز الدراس��ات العام��ة بالجامعة 
الملكي��ة للبنات همام األغا، عن اعتزاز الجامعة بكونها 
أول جامع��ة في مملك��ة البحرين تق��دم دورات تعليم 
اللغ��ة اإليطالية للطلب��ة والطالبات وأف��راد المجتمع، 
مؤك��دًا على أهمية تعلم اللغ��ة اإليطالية بكونها لغة 
الفنون والمش��اعر. وأض��اف أن الجامعة الملكية للبنات 
تقدم حالي��ًا دورات تعلي��م اللغة اإليطالية بش��هادات 
دولي��ة معتمدة وه��ي متاحة للطلبة وعام��ة الجمهور 

للتسجيل.

 »إن جي إن« تنظم ندوة »األمن السيبراني 
والهندسة االجتماعية« اإلثنين المقبل

أعلنت شركة »إن جي إن« العالمية ألنظمة المعلومات 
المتكاملة عزمها تنظيم ندوة توعوية تستعرض فيها 
عددًا من الطرق غير المعروفة التي يتم خاللها اختراق 
الحس��ابات الش��خصية والبنكية من خالل أساليب خداع 

قوية تعرف باسم »الهندسة االجتماعية«.
ويتحدث ف��ي الن��دوة التي س��تقام افتراضي��ًا االثنين 
المقب��ل ع��دد من خب��راء تقنية المعلوم��ات من داخل 
وخارج البحرين من بينهم م��ن رئيس أمن المعلومات 
في بورصة البحرين محمود س��بت، ورئيس ممارس��ات 
األمن السيبراني في »إن جي إن« العالمية إيليا ليونوف 
والمحامية ورئيسة العالقات العامة في شركة »نو بي 
إي ف��ور« جيلي ويرينجا.  وق��ال الرئيس التنفيذي ل�»إن 

ج��ي إن« يعقوب العوضي، إن ه��ذه الندوة التي تحمل 
عنوان »الهندسة االجتماعية واألمن السيبراني« تطرح 
موضوعًا مهمًا جدًا لكنه غير متداول على نطاق واس��ع 
في البحري��ن والمنطقة وهو »الهندس��ة االجتماعية« 
التي باتت محورًا مهمًا في علم األمن السيبراني، وهي 
عب��ارة عن مجموعة من الحيل والتقنيات المس��تخدمة 
لخ��داع الناس وجعلهم يقوم��ون بعمل ما أو يفصحون 
عن معلومات س��رية وش��خصية، مضيف��ًا أن هذا يأتي 
ضمن ح��رص »إن ج��ي إن« الدائم عل��ى وضع أصحاب 
المؤسس��ات والشركات والمش��تغلين في مجال تقنية 
المعلومات في البحرين بإطار أحدث األبحاث والنقاشات 
والتط��ورات العالمي��ة ف��ي مختل��ف مج��االت األم��ن 

الس��يبراني. وأوض��ح العوض��ي أن الندوة س��تركز على 
استخدامات الهندسة االجتماعية باألنشطة والهجمات 
اإلجرامي��ة أو االحتيالية على ش��بكة اإلنترنت، بما في 
ذل��ك انتحال الهوية كنتيجة ش��ائعة لهذه األنواع من 
الهجم��ات وفي كثي��ر من الح��االت يؤدي إلى خس��ائر 
مالية كبيرة.وأش��ار إل��ى أن الندوة تناق��ش أيضًا كيف 
تعتمد جميع أنواع تقنيات الهندس��ة االجتماعية على 
نق��اط ضعف علم النفس البش��ري من خالل اس��تغالل 
المحتالي��ن لعواط��ف الن��اس مث��ل الخ��وف والجش��ع 
والفض��ول، ودفعه��م للتصرف وفق أه��واء المخترقين 
من خالل رس��ائل البريد اإللكتروني، والبرامج الخبيثة، 

واستبيانات الرأي واختبارات الترفيه وغيرها. 

»باس« تودع رئيسها التنفيذي بعد مسيرة حافلة باإلنجاز
أعلنت ش��ركة خدمات مطار البحرين »باس«، 
تقاعد رئيسها التنفيذي سلمان المحميد الذي 
س��اهم في دفع عجلة االبتكار وتحسين جودة 

الخدمات.
وفي رسالة وجهها رئيس مجلس اإلدارة جالل 
محمد لجميع منتس��بي الشركة عن خبر تقاعد 
المحميد، قال فيها: »يغادر س��لمان المحميد 
منصب��ه في الش��ركة، لب��دء فص��ٍل جديٍد في 

حياته، نتمنى له فيه التوفيق والنجاح«. 
وأض��اف: »ق��ّدم المحمي��د خالل فت��رة عمله 
كرئيس تنفيذي للشركة إسهامات استثنائية، 

فق��د أخذتن��ا رؤيت��ه القوية والمعاص��رة إلى 
النجاح، كما وضعت الشركة على أرضية صلبة 
من خ��الل إنج��ازات غير مس��بوقة ف��ي قطاع 
الطي��ران. وقد س��اهم في دفع عجل��ة االبتكار 
وتحس��ين ج��ودة الخدمات. يش��هد على ذلك 
جميع الش��ركاء في قط��اع الطيران في مملكة 

البحرين وخارجها«.
وبّين ج��الل أنه »خ��الل جائح��ة كورونا أثبت 
المحميد كفاءته وحنكة قيادته. إذ تمكن من 
تخفيف أعباء وتأثيرات الجائحة على الش��ركة، 
باإلضاف��ة إل��ى التحك��م ف��ي الخس��ائر التي 

تكبدتها الش��ركة إلى الحد األدنى، متمس��كًا 
في الوقت ذاته بالعنصر البشرّي البحرينّي«. 

وتابع قائاًل: »أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعبر 
عن امتناني وتقديري لتفاني الس��يد س��لمان 
المحميد وأعلم أن زمالئ��ي في مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذي��ة والموظفين يش��اطرونني 
هذا التقدير، سنفتقد المحميد بوصفه رئيسًا، 
لك��ن س��نتذكره دائم��ًا م��ن خ��الل بصماته 
ووضعه خدمات مطار البحرين في موقف قوي 
جدًا لمواجهة المس��تقبل، كما نشكره بصدق 

على رؤيته وقيادته ومساهماته«. جالل محمد


