
  stc شـــركة  قامـــت 
البحرين، بتطوير شبكتها 
الســـلمانية  مجمـــع  فـــي 
محافظـــة  فـــي  الطبـــي 
بهـــدف  وذلـــك  العاصمـــة 

اتصـــاالت  بخدمـــات  العمـــاء  تزويـــد 
ســـريعة وموثوقة. وتأتـــي هذه الخطوة 
كجـــزء مـــن ســـعي الشـــركة المتواصـــل 
في تطوير شـــبكة االتصـــاالت في جميع 

مناطق المملكة. 
ومـــن خال هـــذا التحديـــث، تـــم تزويد 
جميـــع مبانـــي مجمـــع الســـلمانية الطبي 
 ،)IBS( الداخليـــة  التغطيـــة  بتقنيـــات 
 5G وكذلـــك خدمـــات الجيـــل الخامـــس
في منطقة المجمع، والتي بدورها تعمل 
علـــى تحســـين كفاءة الشـــبكة، كمـــا أنها 
تضمـــن تغطيـــة ممتـــازة داخـــل المجمـــع 
الطبـــي، حيـــث ســـيتمكن جميـــع عمـــاء 
stc البحريـــن من الحصـــول على خدمة 

اتصـــال موثوق وســـريع 
خصوًصا على الخدمات 
وخدمـــة  الصوتيـــة 

البيانات.
وقال الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة stc البحرين، نزار بانبيله “نعمل 
على تزويـــد العماء بتغطية اســـتثنائية 
فـــي جميـــع أنحـــاء المملكـــة، حيـــث إن 
مجمـــع  فـــي  الشـــبكة  تطويـــر  عمليـــة 
الســـلمانية الطبي بتقنيات الجيل المقبل 
ستساعد على تعزيز الخدمات الصوتية 
وخدمة البيانات والذي يضمن الحصول 
علـــى خدمة االتصـــال الســـريع. وأضاف 
خدمـــة  علـــى  اهتمامنـــا  يرتكـــز  قائـــًا: 
العمـــاء حيـــث نضعهـــم ضمـــن أولويتنا 
وفي صلب مشـــاريعنا في stc البحرين، 
لذا نعمل على االستثمار بشكل متواصل 
في تطويـــر البنية التحتية لشـــبكتنا من 

أجل تقديم أفضل الخدمات.

“stc البحرين” تعزز خدمات 
االتصاالت بـ “السلمانية الطبي” “غرناطة” تخرج عن المألوف وتتميز في اليوم الرياضي البحريني

برنامج متكامل بمشاركة أكثر من 360 منتسًبا للمجموعة

شـــاركت مجموعة غرناطة العقارية 
الرياضـــي  اليـــوم  فعاليـــة  فـــي 
البحريني يوم الخميس الموافق 10 
فبراير 2022، وذلك بتقديم برنامج 
رياضـــي متكامـــل شـــارك فيـــه أكثر 
مـــن 360 مـــن منتســـبي المجموعة، 
حيث بدأت اللجنة المنظمة الفعالية 
بعملية اإلحماء اســـتعداًدا لانطاق 
والمشـــي على شـــارع الشيخ خليفة 
بـــن ســـلمان لمســـافة 9 كيلومتـــرات 
مـــرورًا بمقـــر الشـــركة فـــي منطقـــة 
الســـيف ووصـــوال لقلعـــة البحريـــن، 
حيـــث تخلـــل البرنامـــج العديـــد من 
والترفيهيـــة.  الرياضيـــة  الفعاليـــات 
وقـــال مديـــر التســـويق والعاقـــات 
إدارة  إن  حبيـــب،  أحمـــد  العامـــة، 
المقـــر  إغـــاق  قـــررت  المجموعـــة 
الرئيســـي وجميـــع الفـــروع التابعـــة 

لجميـــع  يتســـنى  حتـــى  لغرناطـــة 
الموظفيـــن المشـــاركة، كمـــا قـــررت 
ايًضـــا منح جميـــع الموظفات إجازة 

في هذا اليوم.
 وأكـــد حبيـــب أن الفعاليـــة حققـــت 

خـــال  مـــن  وذلـــك  كبيـــًرا  نجاًحـــا 
بالتعليمـــات،  وااللتـــزام  االنضبـــاط 
مضيفـــا أن اللجنـــة المنظمـــة بـــدأت 
الســـاعة  عنـــد  الرياضـــي  البرنامـــج 
جميـــع  وتحـــرك  صباًحـــا،  الثامنـــة 

دفعـــات منظمـــة  علـــى  المشـــاركين 
ومنضبطة وقد تـــم توفير محطات 
استراحة موزعة على مسافة تسعة 
كيلومتـــرات مـــع توفيـــر المرطبـــات 
والفواكه والمأكوالت الصحية وعند 
الوصـــول لقلعـــة البحرين تم التقاط 
صور تذكارية لينتهـــي بذلك تمرين 
المشي وتبدأ بعدها مباشرة األلعاب 
الرياضية والشعبية حيث تم توفير 
مضمار به 20 دراجة نارية ومساحة 
مفتوحـــة لممارســـة رياضـــة ركـــوب 
الخيـــل التي وفرتها المجموعة. كما 
تم توفير طيور “المكاو” لاستمتاع 
والتقاط الصور التذكارية، باإلضافة 
للعديـــد من األلعاب الشـــعبية والتي 
شـــارك فيهـــا الجميـــع وســـط أجواء 
من المرح. واخُتتم البرنامج بوجبة 

غداء فاخرة وتوزيع الورود. 

الرئيـــس  البحرينيـــة،  األعمـــال  ورائـــدة  ســـيدة  حصلـــت 
والمؤســـس لشـــركة جولدن ترست لاستشـــارات اإلدارية 
ومعهـــد جولـــدن ترســـت للتدريـــب واالستشـــارات )معهد 
التدريب(، لولوة مطلق راشد المطلق، على جائزة مؤسسة 
SMEStreet بالهنـــد للقيادة النســـائية العالميـــة المرموقة 
 Global Women Leadership Awards(،2021 لعـــام 

.)SMEStreet
وبهـــذه المناســـبة، ســـلط مؤســـس وأميـــن عـــام مؤسســـة 
SMEStreet فايـــز عســـكري، الضـــوء علـــى الحاجـــة إلـــى 
وجـــود منظـــور جديـــد تجـــاه مســـاهمة المرأة فـــي القوى 
 Women Leadership Awards جائـــزة  إن  إذ  العاملـــة. 
فـــي  المـــرأة  مكانـــة  ُتعـــزز   ،2021 SMEStreet Global
القـــوى العاملـــة جانًبا مهًما لاســـتقرار والنمـــو االجتماعي 
واالقتصـــادي. إن مســـاهمات النســـاء فـــي النظـــام البيئي 
االقتصادي والتجاري يســـاهم فـــي ديناميكية األنظمة لذا 
كل مـــا نحتاجه هو االعتراف بأهمية مشـــاركة ومســـاهمة 

النساء في االقتصاد”.
وضمن تقديم لمحة عامة عن جوائز SMEStreet العالمية 
للقيادة النســـائية، صرحت شـــري فايز عسكري، بأن حملة 

هذه الجوائز بدأت منذ حوالي 3 أشـــهر وقد تلقى الفريق 
المنظـــم وفريق التحرير في SMEStreet ترشـــيحات من 
أكثـــر مـــن 65 دولة، وقد اخترنا حتـــى اآلن عدًدا قلياً من 
القيادات النسائية التي يمكن وصفها بأنها مغيرات قواعد 

اللعبة ألنظمتها البيئية الخاصة.

عرفاًنا بمكانة المرأة في القوى العاملة والنمو االجتماعي واالقتصادي

منح لولوة المطلق جائزة القيادة النسائية العالمية 2021

حصلت كي بي إم جي في 
التدقيق  البحريـــن، شـــركة 
والضرائب واالستشـــارات، 
رســـمي  تقديـــر  علـــى 
وجائـــزة العضويـــة األولـــى 
من منظمـــة توستماســـترز 
ويهـــدف  إنترناشـــونال. 
نادي توستماسترز الخاص 
بشـــركة كي بي إم جي في 
البحرين، الـــذي تم إطاقه 
 ،2021 نوفمبـــر  فـــي شـــهر 
إلى توفيـــر تجربة تعليمية 
إيجابيـــة للموظفيـــن تتيح 

لهـــم تطويـــر مهـــارات التواصـــل والقيـــادة لديهم في بيئـــة تعليميـــة داعمة 
وبنـــاءة. وُيعتبـــر هذا النادي األكبر من نوعه في دولة البحرين، إذ يضم في 

اإلجمال 78 عضًوا. 
وأعلـــن مديـــر النمو فـــي القطـــاع 20 عن هذا اإلنجـــاز المهم في شـــهر يناير 
2022. وفـــي تعليـــق لـــه علـــى هـــذا اإلنجاز، قـــال أســـيت باثـــاك، المدير في 
قســـم التعلم والتنمية في شـــركة كي بي إم جي في البحرين ورئيس نادي 
توستماســـترز الخـــاص بهـــا “إننا نؤمن بـــأن كل موظف في كـــي بي إم جي 
هـــو قائـــد بحد ذاته، وهـــذه الجائزة هي خيـــر دليل على قـــدرات وإمكانات 
موظفينا الشـــباب الذين يقودون هذا النادي. وتشتهر شركة كي بي إم جي 
بكونهـــا منظمـــة تعليمية، وتشـــكل هذه الجائزة في الوقت نفســـه انعكاًســـا 

اللتزامنا بتنمية مهارات وقدرات موظفينا”.

“كي بي إم جي” البحرين تنال جائزة 
من “توستماسترز إنترناشونال”

أّكـــد عضو مجلس إدارة شـــركة أمفا القابضة محمد رجب 
أّيـــوب أن الذكرى الســـنوية لميثـــاق العمـــل الوطني تمّثل 
محّطًة هامًة الستلهام مبادئ وأسس النهضة االقتصادية 
الشـــاملة التـــي شـــهدتها المملكة فـــي العقديـــن الماضيين 
والتي جاء بها المشـــروع اإلصاحي لجالة الملك المفدى 
ومضامين ميثاق العمل الوطني والذي استطاع أن يحّقق 
نموذًجـــا اقتصادًيـــا مميّزا في المنطقة والشـــرق األوســـط 
ا قائًما على أســـس  ُيشـــار له بالبنان بوصفه ابتكاًرا بحرينيًّ
العدالـــة االقتصاديـــة واالنفتـــاح ودعم اإلبـــداع واالبتكار 
ورفد القطاعات التجارية بكافة اإلمكانات الازمة لنموها.
وقـــال أّيـــوب: بهـــذه المناســـبة، أرفـــع باســـم شـــركة أمفـــا 
القابضة وجميع الشـــركات المنضوية تحتها، أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريكات إلى المقام الســـامي لحضرة صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء، وإلى عموم شعب البحرين الكريم، داعين 
هللا العلي القدير أن يغمر مملكتنا الغالية باألفراح الدائمة 

والنماء والرخاء.
وأّكـــد أيّوب أن المملكة تســـيُر في خطـــًى دؤوبة لتحقيق 

تطلعـــات وأهـــداف ميثاق العمـــل الوطني، مشـــيًرا إلى ما 
شـــهدته المملكـــة خـــال الســـنوات الماضيـــة من مشـــاريع 
تنمويـــة كبرى، وذلـــك ضمن خطٍط اســـتراتيجية طموحة 
تفّرعـــت عـــن رؤيـــة البحريـــن 2030، األمـــر الـــذي ســـاهم 
في اســـتقطاب اســـتثمارات ضخمـــة إلى المملكـــة وتنويع 

األنشطة االقتصادية.

ابتكار بحريني قائٌم على العدالة ودعم القطاعات التجارية

أّيوب: “الميثاق” ذكرى الستلهام مبادئ نهضتنا االقتصادية
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ضمن سياسة الشركة الهادفة لدعم وتطوير الكوادر الوطنية

البحرينية الكويتية للتأمين ُتعّين مديرين في مناصب قيادية

“الملكية للبنات”: “الميثاق” إجماع شعبي على مستقبل يزخر باإلنجازات

أعلنـــت الشـــركة البحرينيـــة الكويتيـــة 
للتأمين ، مؤخرا، ضمن السياســـة التي 
تنتهجهـــا فـــي دعـــم وتطويـــر الكـــوادر 
الشـــركة  كفـــاءات  وتعزيـــز  الوطنيـــة 
باســـتقطابها للكـــوادر ذوي الخبرة، عن 
تعييـــن كاً مـــن عبدالرحمـــن المصلـــي 
مديًرا أول لقسم المبيعات والتسويق، 
زيـــاد زينل مديـــًرا أول لقســـم التحول 
الرقمي، زهير سلمان مديًرا أول لقسم 
تأمين المركبات، وأحمد شـــهاب مديًرا 
لقســـم التأمينات الهندســـية واألخطار 

الخاصة.
ومـــن خـــال مســـيرته المهنيـــة يتمتـــع 
عبدالرحمـــن المصلـــي بخبـــرة واســـعة 
فـــي مجـــال صناعـــة التأميـــن، حیـــث 
شغل مناصب قيادية في عدة شركات 
للبحرينيـــة  انضمامـــه  قبـــل  تأميـــن 
الكويتية للتأمين كمدير لقســـم تطوير 
األعمال في شـــركة البحريـــن الوطنية 
للتاميـــن، وآخرھا بمنصب مدیر قســـم 
أيـــس  شـــركة  فـــي  األعمـــال  تطويـــر 

لوساطة التأمين.
كما يشار إلى أن زياد زينل حاصل على 
شـــهادة الماجســـير فـــي إدارة األعمال 
مـــن جامعـــة دي بـــول ویتمتـــع بخبـــرة 
واســـعة فـــي مجـــال علـــوم الحاســـوب 

وإدارة المشاريع.
أما بالنســـبة لزهير ســـلمان فإنه يمتلك 
التأمیـــن  مجـــال  فـــي  طويلـــة  خبـــرة 
تجـــاوزت 20 عامـــًا مـــع حصولـــه على 
معهـــد  مـــن   )ACIIِ( المشـــاركة  شـــهادة 
التأميـــن القانونـــي بلندن، حیث شـــغل 
وظائـــف إداریة في عدة شـــركات قبل 
انضمامه للبحرينية الكويتية للتأمين .
فيما يمتلك أحمد شهاب خبرة متنوعة 
فـــي أســـواق التأميـــن وإعـــادة التأمين 
لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث 
شـــغل مناصـــب إداريـــة بعدة شـــركات 
الكويتيـــة  للبحرينيـــة  انضمامـــه  قبـــل 
للتأمين، وكان آخرھا بمنصب مسؤول 
أول لوساطة إعادة التأمين في شركة 

مارش جاي كاربنتر العربية السعودية 
لوساطة إعادة التأمين.

مديـــرة  المحميـــد،  عائشـــة  وصرحـــت 
قســـم المـــوارد البشـــرية فـــي الشـــركة 

قائلًة: “نهنئ جميع موظفينا على هذه 
التعيينات ونشيد بدورهم في األعمال 
والمســـؤوليات الموكلة لهـــم بما أهلهم 

إلى تقلد المناصب القيادية ”. 

رفعت إدارة الجامعـــة الملكية للبنات 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
عاهل البـــاد، صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى ولي 
العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة، بمناســـبة حلول ذكرى ميثاق 
العمـــل الوطنـــي )21( والـــذي يصادف 

الرابع عشر من فبراير من كل عام. 
رئيســـة  أعربـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
يســـرى  للبنـــات  الملكيـــة  الجامعـــة 
تهانيهـــا  خالـــص  عـــن  المزوغـــي 
بهـــذه المناســـبة التـــي جـــاء التطوير 
واستشـــراف المســـتقبل فيها قائمين 
علـــى أســـس القيـــادة الرشـــيدة التـــي 
تعـــي متطلبـــات كل مرحلـــة، لتشـــمل 

بأطرهـــا  المختلفـــة  الحيـــاة  مناحـــي 
واالجتماعية  والثقافيـــة  االقتصادية 

وغيرها. 
وأشـــارت المزوغـــي إلـــى أن الرؤيـــة 
اإلصاحيـــة لمشـــروع جالـــة الملـــك 
كانـــت بمثابة جســـر للمســـتقبل تقوم 
دعاماته على التكامل بين الســـلطات 
المجتمـــع  أطيـــاف  وتكاتـــف  الثـــاث 
البحرينـــي المتمثـــل فـــي االســـتفتاء 
الشـــعبي الـــذي بلـــغ 98.4 % موافًقـــا 

لرؤيـــة المشـــروع اإلصاحـــي لجالة 
الملـــك، ليؤكـــد حـــرص ورغبـــة أبنـــاء 
الوطـــن علـــى االنطـــاق نحـــو آفـــاق 

رحبة في مسيرة التطور والرخاء. 
وأضافت المزوغي أن رسالة وأهداف 
الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات تعتبر بحد 
ذاتهـــا ثمـــرة مـــن ثمـــار ميثـــاق العمل 
الوطنـــي، الذي يدعم في كل محاوره 
تمكيـــن المـــرأة وتقدمهـــا فـــي كافـــة 

المجاالت وصون ودعم حقوقها.

عائشة المحميد

أحمد شهاب

عبدالرحمن المصلي

زهير سلمان 

زياد زينل


