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تمنحها “اريبيان بزنس”

“بن فقيه” تفوز بجائزة المطور اإلقليمي للعام 2017
املنامة  -بن فقيه :فازت �رشكة بن فقيه
لال�س���تثمار العقاري بجائزة املطور الإقليمي
للعام  2017من “اريبيان بزن�س” الكويت.
و�أقي���م حف���ل ت�س���ليم اجلوائ���ز م�ؤخرًا يف
الكوي���ت بح�ض���ور ع���دد م���ن ال�شخ�ص���يات
الب���ارزة م���ن ك�ب�رى ال��ش�ركات الإقليمي���ة يف
خمتلف القطاعات االقت�ص���ادية والتي ت�شمل
االت�ص���االت وال�ض���يافة والتجزئة وال�صريفة
والطاق���ة بالإ�ض���افة �إل���ى التطوي���ر العقاري
وغريها.
وتهدف جوائ���ز اريبيان بزن�س �إلى تقدير
اجله���ود الت���ي يبذله���ا كب���ار ال�شخ�ص���يات
وال�رشكات التي حققت جناحً ���ا كبريًا وت�ألقت
يف االبت���كار والتمي���ز يف خمتل���ف املج���االت،
بالإ�ض���افة �إلى م�س���اهماتهم يف تعزيز ودعم
مقيا�س���ا
ً
االقت�ص���اد .وتعت�ب�ر ه���ذه اجلوائز

لنجاح وريادة الأفراد وال�رشكات.
وقال رئي�س جمل�س الإدارة في�صل فقيه:
“�إنن���ا فخ���ورون بالنجاح���ات املتتالي���ة التي
ت�ستمر ال�رشكة يف حتقيقها والتي ت�ضاف �إلى
�س���جلنا املليء بالإجن���ازات املتميزة .كما �أنه
ل��ش�رف كبري لنا �أن يتم تقدير جهودنا يف دعم
االقت�صاد على م�ستوى املنطقة”.
و�أ�ض���اف “متت���از “ب���ن فقي���ه” بقدرتها
على تطوير م�ش���اريع عقارية رائدة تتما�ش���ى
م���ع �أح���دث و�أرق���ى املوا�ص���فات العاملي���ة
والتي يت���م تنفيذه���ا وفق معايري �ص���ارمة،
حيث ت�س���عى ال�رشكة �إلى النهو�ض مب�س���توى
امل�شاريع العقارية يف اململكة”.
وتاب���ع “�سنوا�ص���ل تكثي���ف جهودن���ا
لتحقيق ر�ؤيتنا امل�س���تقبلية املتمثلة يف خلق
فر�ص ا�س���تثمارية واجلمع بني املمار�س���ات

اال�س���تثمارية العاملي���ة واخل�ب�رات املحلي���ة
للخ���روج مب�ش���اريع ذات قيم���ة م�ض���افة� .إننا
ن�سعى لأن ن�صبح اخليار الأول لتلبية خمتلف
االحتياج���ات العقاري���ة والت���ي تنا�س���ب كل

“المطاحن” تحتفل باليوم العالمي للسالمة والصحة
املنام���ة  -بن���ا :احتفل���ت �رشك���ة البحري���ن
ملطاح���ن الدقي���ق (املطاح���ن) بالي���وم العامل���ي
لل�س�ل�امة وال�ص���حة بالتع���اون مع جمعية ال�ص���حة
وال�س�ل�امة املهني���ة البحريني���ة ووزارتي ال�ص���حة
والعم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة حتت �ش���عار “معًا
لتطوي���ر وحت�س�ي�ن الأداء بتطبيق مبادئ ال�ص���حة
وال�س�ل�امة املهنية” ،بح�ض���ور الرئي�س التنفيذي
ل�رشك���ة املطاحن حممد نا����س ،والرئي�س التنفيذي
للعمليات عاطف اخلاجة ،ومدراء الأق�سام.
و�أكد نا����س خالل كلمة �ألقاها �أهمية تر�س���يخ
مفاهيم ال�س�ل�امة وت�أمني بيئة عمل �ص���حية و�آمنة
وف���ق االتفاقي���ات الدولية حلماية ح���ق العامل يف
كل ميادي���ن العمل ،م�ش���يدًا بجهود �أع�ض���اء جلنة
ال�ص���حة وال�س�ل�امة املهنية يف تنفي���ذ خطة العمل
ون�رش التوعية ل�سالمة العاملني ومتكينهم من �أجل
تعزيز بيئة عمل �صحية و�آمنة.
كما �أ�ش���ار �إلى “تعزيز اليوم العاملي ال�سنوي
لل�س�ل�امة وال�صحة الوقاية من احلوادث والأمرا�ض

املهنية على ال�ص���عيد العاملي ،فهو حملة لزيادة
الوعي يراد بها تركي���ز االهتمام الدويل على حجم
امل�ش���كلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة ال�صحة
وال�س�ل�امة التي ميكن �أن ت�ساعد على التقليل من
عدد الوفيات والإ�صابات املرتبطة مبكان العمل”.
وخ�ل�ال احلف���ل ق���دّم ع�ض���و جمعية ال�ص���حة
وال�س�ل�امة البحرينية حم�س���ن التاجر  -حما�رضة عن
ال�ص���حة املهنية ،تناولت تاريخ ال�ص���حة املهنية
والأخطار املهنية يف بيئات العمل املختلفة ،و�أكد

عدم �إهم���ال احلدث مهما كان �ص���غريًا حتى لو مل
يحدث �رضرًا بل يجب توثيقه والتعامل معه بجدية.
وتواج���د يف احلف���ل طاق���م طب���ي مك���ون من
طبيبتني و 6ممر�ضني كم�شاركة من وزارة ال�صحة
املطاح���ن احتفاله���ا بالي���وم العامل���ي لل�س�ل�امة
وال�ص���حة املهنية قاموا بعمل الفحو�صات الطبية
جلميع موظفي ال�رشكة مع تقدمي خدمة ا�ست�ش���ارة
طبية لتوجي���ه املوظفني على االهتمام بال�ص���حة
وال�سالمة.

“زين” تستضيف منتدى تحدي شباب 2030
دع���ت �رشكة زي���ن البحري���ن ،بال�رشاكة معMBC
الأمل ،اجلمهور حل�ضور �سل�سلة من مناق�شات املائدة
امل�ستديرة وزيارات اجلامعة وجل�سات التوعية ب�ش�أن
حت���دي �ش���باب  2030القادم ،والذي ميث���ل برناجمًا
لري���ادة الأعم���ال وي�س���تهدف رواد الأعم���ال الع���رب
مل�س���اعدتهم على تطوير �أعمالهم و�ص���قل قدراتهم
القيادية لتحقيق النجاح على كافة الأ�صعدة.
وت�ش���مل �أه���م فعالي���ات املنتدى كلم���ة مديرة
امل�س����ؤولية االجتماعي���ة ملجموع���ة “ ”MBCم���رمي
ف���رج ،وذلك ي���وم  17مايو  2017من ال�س���اعة 6:30
�إلى ال�ساعة  8:00م�سا ًء يف املقر الرئي�سي ل�رشكة زين

البحرين يف �ضاحية ال�سيف.
و�س���يكون احل�ض���ور مفتوحً ا للجمهور ،و�ستدور
الكلمة ح���ول كيفية م�ش���اركة رواد الأعمال يف حتدي
�ش���باب  ،2030والذي �س���يُغلق الت�سجيل فيه بنهاية
�شهر �أغ�سط�س املقبل.
وحت���ى الآن ق���ام �أك�ث�ر م���ن � 4000ش���خ�ص
بالت�س���جيل بالفع���ل ،حي���ث تتاح امل�ش���اركة يف هذه
املبادرة ل���رواد الأعمال العرب من �س���ن � 18إلى 35
عامً���ا مم���ن ميتلكون �رشكات نا�ش���ئة ترك���ز على �أحد
�أهداف التنمية امل�س���تدامة ال�سبعة ع�رش التابعة للأمم
املتحدة.

الأذواق وامل�س���تويات م���ن خ�ل�ال امل�ش���اريع
العقاري���ة املنت��ش�رة يف �ش���تى �أنح���اء مملك���ة
البحرين”.
وتعترب “بن فقيه” من ال�رشكات اخلا�صة

الت���ي ا�س���تطاعت خ�ل�ال �أق���ل م���ن � 10أعوام
�أن تتب���و�أ مكانة ريادية يف �س���وق اال�س���تثمار
العقاري بالبحرين.
وته���دف �رشكة “ب���ن فقيه” لأن ت�ص���بح
م�ساهمًا حموريًّا يف توفري الفر�ص اال�ستثمارية
املجزية ،ودمج �أف�ض���ل املمار�سات العاملية
وخ�ب�رات اال�س���تثمار الإقليمية� ،س���عيًا منها
لتطوي���ر م�ش���اريع ربحية ذات قيمة م�ض���افة
للم�س���اهمني والعم�ل�اء و��ش�ركاء القط���اع
واملوظفني واملجتمعات التي تعمل فيها.
و�شهدت جوائز اريبيان بزن�س هذا العام
مناف�س���ة �ش���ديدة على  13جائ���زة يف جماالت
متع���ددة .ومت اختي���ار اجلوائز م���ن قبل جلنة
حتكي���م �ص���ارمة الت���ي عمل���ت عل���ى تقييم
املر�ش���حني وجهودهم خالل فرتة � 12ش���هرًا
املا�ضية.

“التسهيالت التجارية” تك ّرم “اكزوتك”

كرّم الرئي�س التنفي���ذي ل�رشكة البحرين
للت�س���هيالت التجاري���ة عادل حبي���ل الرئي�س
التنفي���ذي ل�رشك���ة اكزوتك لل�س���يارات نبيل
�أمني ،وذلك مبقر ال�رشكة الرئي�س���ي مبنطقة
توبلي ،وبح�ضور نائب الرئي�س الأول فا�ضل
املاح���وزي ،ومدي���ر عالم���ة جي �إي �س���ي برير
جا�س���م ،والقائ���م ب�أعم���ال الت�س���ويق حمم���د
احلداد.
وي�أت���ي هذا التكرمي ت�أكي���دًا على �أهمية
ال�رشاك���ة والعالق���ة التجاري���ة الوثيق���ة ب�ي�ن

ال�رشكتني والتي تهدف لت�س���هيل عملية �رشاء
ال�س���يارات وتقدمي حلول �رسيع���ة وامتيازات
متنوع���ة جلمي���ع الزبائ���ن ،حيث �أ�ش���اد حبيل
مب�س���توى اخلدم���ات املقدمة م���ن قبل �رشكة
اكزوت���ك لل�س���يارات لكافة العم�ل�اء على مر
ال�س���نني .ومن جهت���ه ،عبرّ �أم�ي�ن عن جزيل
ال�ش���كر عل���ى هذه اللفت���ة الطيبة م���ن �رشكة
البحرين للت�س���هيالت التجاري���ة والتي ت�ؤكد
حر����ص ال�رشك���ة الدائ���م على تعزي���ز وتقدير
ال�رشاكات املثمرة.

أكبر أول المحظوظين بجوائز “تجوري” 2017

•مرمي فرج

“لكزس” تطلق أقوى عروض الخدمة الحصرية
�أعلنت �رشك���ة �إبراهيم خليل كانو ،الوكيل
احل�رصي ل�س���يارات لكز�س يف مملكة البحرين،
ع���ن �إطالق حملتها ال�س���نوية الكربى لعرو�ض
خدم���ات ال�ص���يانة جلمي���ع مودي�ل�ات لكز�س
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك.
وت�س���تمر احلملة الرتويجية يف الفرتة من
 15ماي���و وحت���ى  24يونيو ،وتق���دم ملالكي
لكز�س خ�ص���م  % 25على �أج���ور العمل وقطع
الغي���ار ،وخ�ص���م  % 10على موعد ال�ص���يانة
أي�ض���ا من
الق���ادم ،كما ميكنهم اال�س���تفادة � ً
خ�ص���ومات ت�ص���ل �إل���ى  % 25عل���ى خدمات
العناية بال�سيارات من لومار وزيبارت ،وخ�صم
 % 25على �إطارات مي�ش�ل�ان ،بالإ�ض���افة �إلى
�أ�سعار مميزة خلدمات كانو للت�صليح الذكي.
وقال املدي���ر العام الأول لق�س���م اخلدمة
يف ال�رشكة مايكل غ���ود“ :تلتزم �رشكة �إبراهيم
خلي���ل كانو دائمًا بتقدمي خدمات ال تُ�ض���اهى
لعمالئه���ا ،ومن هن���ا ف�إننا نحر�ص با�س���تمرار
على �إط�ل�اق �أقوى العرو����ض الرتويجية التي
تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم ،ف�ض�ًل�اً
ع���ن توفري خدمات �ص���يانة فائقة اجلودة مبا
يتما�شى مع �أعلى املعايري العاملية التي اعتاد
للتواصل مع المحررة 17111509 :

عليها مالكو �س���يارات لكز�س الفاخرة ،وذلك
�سعيًا للحفاظ على �أف�ضل �أداء ل�سياراتهم”.
ويُذك���ر �أن مواعي���د العم���ل خ�ل�ال �ش���هر
رم�ض���ان املب���ارك ل���دى مراكز خدم���ة لكز�س
يف ع���راد وتويوتا بالزا يف توبلي �س���تكون من
ال�س���بت �إل���ى اخلمي�س من ال�س���اعة � 7ص���باحً ا
وحت���ى ال�س���اعة  4ع��ص�رًا ،و�س���تمتد الف�ت�رة
امل�س���ائية من ال�ساعة  8م�س���ا ًء وحتى ال�ساعة
 11م�ساءً ،و�س���تكون مواعيد العمل يف الرفاع

من ال�س���بت �إلى اجلمعة من ال�س���اعة � 7صباحً ا
وحتى ال�س���اعة  4ع�رص ًا� ،أم���ا مواعيد العمل يف
املنامة ف�س���تكون من ال�س���بت �إل���ى اخلمي�س
من ال�س���اعة � 7صباحً ا وحتى ال�س���اعة  4ع�رص ًا.
وحلج���ز املواعي���د ،يُرج���ى االت�ص���ال بتويوتا
بالزا عل���ى هاتف رق���م � ،17787888أو عراد
� ،17677222أو املنام���ة ،17256677
�أو الرف���اع � ،17776070أو زي���ارة املوق���ع
الإلكرتوين.toyotaplaza.com :

ا�س���تقبل بن���ك البحري���ن الإ�س�ل�امي
مهن���د عثمان حمم���د �أكرب الفائ���ز ب�أولى
اجلوائز الكربى حل�ساب جتوري الإ�سالمي
لع���ام  2017والت���ي تبل���غ قيمتها 100
�أل���ف دوالر ،حي���ث كان يف ا�س���تقباله
م�س���اعد مدير عام تطوير الأعمال بدائرة
اخلدم���ات امل�رصفي���ة للأف���راد فاطم���ة
العلوي وعدد من م�س�ؤويل البنك.
ومت �إج���راء ال�س���حب عل���ى اجلائ���زة
الك�ب�رى الأول���ى لع���ام  2017م�ؤخراً يف
جممع ال�س���يتي �س���نرت بح�ضور ممثل عن
وزارة ال�ص���ناعة والتج���ارة وال�س���ياحة،
واملدق���ق الداخلي واخلارج���ي ،والرقابة
الداخلي���ة ،وممث���ل م���ن دائ���رة تطوي���ر
الأعمال ،وممثل العالقات العامة والإعالم
وذلك ل�ضمان ال�شفافية.
و�رصح مدير عام اخلدمات امل�رصفية
للأف���راد بالبنك عبدالرحم���ن تركي قائالً
“ي�س���عدنا الإع�ل�ان ع���ن الفائ���ز الأول
بجوائزنا الكربى لهذا العام ،وبالأ�ص���الة

عن نف�س���ي ونياب��� ًة عن جميع منت�س���بي
البنك� ،أبارك للفائز على هذا الفوز الذي
�سيقربه �أكرث من حتقيق �أحالمه”.
واختت���م ترك���ي ت�رصيح���ه قائ�ل�اً:
“الزالت هناك العديد من املفاج�آت خالل
العام ،و�أدعو جميع زبائن ح�ساب جتوري
احلالي�ي�ن واملرتقب�ي�ن لال�س���تثمار يف
ح�ساب جتوري ،حيث �أنه كلما ا�ستثمرت
مبالغهم ملدة �أطول كلما زادت فر�صهم
للفوز وذلك ح�س���ب نظام ح�سابي مربمج
مت ت�صميمه خ�صي�صا ً ل�سحوبات جتوري
الإ�سالمي الكربى ،م�شرياً �إلى �أنه ب�إمكان
زبائنن���ا التوا�ص���ل معن���ا واال�ستف�س���ار
ع���ن تفا�ص���يل جوائ���ز ح�س���اب جت���وري
له���ذا الع���ام من خ�ل�ال االت�ص���ال مبركز
االت�ص���االت على هات���ف � 17515151أو
زيارة �أقرب فرع من فروعنا �أو جممعاتنا
املالية� ،أو عن طريق املوقع الإلكرتوين
 ،www.bisb.comمتمن�ي�ن التوفي���ق
والنجاح للجميع”.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س( )17580939 :اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

