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 »اإلثمار« أول بنك في البحرين 
يحصل على توثيق لحسابه على »تويتر«

أعلن بنك اإلثمار، أنه أول بنك في البحرين 
يت��م توثيق حس��ابه من موق��ع التواصل 
االجتماعي تويتر، وذلك بعد الحصول على 
تأكيد رس��مي من النادي العالمي لإلعالم 
االجتماعي في البحرين، والذي يضع حساب 
 »ithmaarbankBH« البنك عل��ى تويت��ر
على قدم المساواة مع أكثر الحسابات ثقة 

ومصداقية في المنطقة.
وقال عض��و مجلس إدارة الن��ادي العالمي 
لإلع��الم االجتماعي ف��ي البحرين عبداهلل 
الدوسري: »نؤكد أن البنك هو البنك األول 
والوحيد ف��ي البحرين الذي لديه حس��اب 
موث��ق عل��ى تويتر، م��ا يعني أن حس��اب 
البن��ك على تويتر من حي��ث األمان والثقة 
والمصداقية هو حس��اب مماثل للحسابات 

الرسمية على مستوى البحرين«.
ووفقًا ألحدث البيانات المتوفرة من النادي 
العالمي لإلع��الم االجتماعي في البحرين، 
فإن للبنك تواجد قوي على وسائل التواصل 
االجتماعي الرئيسية وهي تويتر وفيسبوك 
إنس��تغرام في البحرين. كما إن لديه حتى 
اآلن أكبر نسبة تفاعل ومشاركات من قبل 
التواصل االجتماعي  مس��تخدمي وس��ائل 

مقارنة بالبنوك األخرى في المملكة.
وأضاف الدوسري: »وفقًا للبيانات، فإن أكثر 
من 39650 ألف مس��تخدم حاليًا يتابعون 
حس��ابات البن��ك عل��ى مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ي، واألهم من ذل��ك أن إجمالي 
والتي تش��مل  المس��تخدمين  مش��اركات 
التعليقات والردود وإعادة نش��ر البوستات 

عل��ى ه��ذه الوس��ائل المختلف��ة تضي��ف 
ما يص��ل إلى أكث��ر من 450 أل��ف تفاعل 
ومش��اركة. ومع مليوني حس��اب لوسائل 
التواصل االجتماعي في البحرين، فإن هذا 

يعني أن حوالي 22.5% من الحسابات في 
البحرين قد تفاعلوا مع بنك اإلثمار«.

يذكر أن بن��ك اإلثمار األكث��ر متابعة على 
وس��ائل التواصل االجتماع��ي لديه تواجد 
اآلن عل��ى إنس��تغرام م��ع 20100 متابع، 
كما إن عدد متابعيه على كل من فيسبوك 
وتويتر ولينكدان وصل إلى 9623 و6616 

و3314 على التوالي.
وق��ال مس��اعد المدي��ر العام ف��ي البنك، 
رئي��س األعمال المصرفي��ة لألفراد محمد 
جناح��ي إن »بن��ك اإلثم��ار يعم��ل جاهدًا 
ليصبح بنك التجزئة اإلس��المي الرائد في 
المنطقة. ولتحقيق ذل��ك، أدركنا إنه يجب 
علينا االستماع باهتمام إلى عمالئنا وتلبية 
توقعاته��م. إننا نأخ��ذ هذا االلت��زام على 

محم��ل الجد، حيث إن نجاحن��ا على مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي هو خي��ر دليل على 

ذلك«. 
وأض��اف جناح��ي: »البنك ي��درك منذ مدة 
طويلة أهمية مواصلة العمل للنمو بحيث 
يكون قريبًا ج��دًا من عمالئه، ونحن نقوم 
باالس��تثمار بص��ورة كبي��رة لتحقيق هذا 

األمر«. 
وتاب��ع »وباإلضاف��ة إلى مواصلة توس��يع 
ش��بكتنا للتجزئ��ة المصرفي��ة، والتي تعد 
واحدة م��ن أكبر الش��بكات ف��ي البحرين 
وتتكون من 17 فرع��ًا ذا خدمات متكاملة 
و46 جهاز صراف آلي في مواقع استراتيجية 
ف��ي المملكة، فإننا نواص��ل العمل كذلك 

على تعزيز تواجدنا عبر اإلنترنت«.

محمد جناحي

وفد من شركات التأمين البحري يزور »أسري«
اس��تضاف���ت الش������ركة 
وتصلي��ح  لبن��اء  العربي��ة 
الس��فن »أسري« وفدًا من 
ش��ركات التأمي��ن البحري 
المنتسبة لجمعية التأمين 
ف��ي  وذل��ك  البحريني��ة 
زيارة اس��تطالعية لمرافق 
الغ��رض  وكان  الش��ركة. 
إطالع شركات  الزيارة  من 
التأمي��ن البح��ري المحلية 
على قدرات »أسري« ودعم 
المحلي في  التأمين  قطاع 

البحرين. 
الزيارة  برنام��ج  واش��تمل 
عل��ى القي��ام بجول��ة في 
واالستماع  الشركة  مرافق 
تاريخ حوض  ع��ن  لعرض 
وأهميته  ومركزه  الس��فن 
بالنس��بة لقط��اع األعمال 

في البحرين. الوفد خالل زيارته الشركة

 »الدبلومات« أول فندق 
يحصد شهادة »المفتاح األخضر« في البحرين

ن��ال فن��دق »الدبلوم��ات راديس��ون بل��و« ش��هادة »المفتاح 
األخض��ر«، أهم ش��هادة بيئي��ة عالمية للضيافة وه��و الفندق 
األول ف��ي البحري��ن لتحقيق هذه الش��هادة العالمية المتعلقة 

بالمحافظة على البيئة. 
وق��ال المدير الع��ام للفندق بانوس بناجي��س: »نحن فخورون 
جدًا بهذا اإلنجاز..اس��تحق الفندق هذه الجائزة بفضل جهوده 
وتفانيه..نش��كر كل ف��رد م��ن العاملين معنا في ه��ذا الفندق 

وأقدم الجائزة لهم«.
يذكر أن برنامج »المفتاح األخضر« برنامج مستقل، غير حكومي 
وغي��ر هادف للربح وهو أيضًا برنامج متعارف عليه ومدعوم من 
قبل منظمة الس��ياحة العالمية. ويركز البرنامج جهوده على 4 
أهداف عامة وهي نشر الوعي بين موظفي وزبائن المؤسسات 
الس��ياحية، زيادة اس��تعمال الوس��ائل المس��تدامة للتش��غيل 
والتكنولوجيا، تشغيل الشركة بطريقة سليمة ومسؤولة بيئيًّا، 

وبالتالي الحد من استخدام الطاقة.
وللحص��ول عل��ى ش��هادة »المفت��اح األخضر«، خض��ع الفندق 
لتدقيق ش��امل يغط��ي جوانب مختلفة من الفن��دق والمتعّلقة 
باإلدارة البيئية، إشراك الموظفين، معلومات وخدمات الزبائن، 

استهالك المياه والطاقة، الغسيل والتنظيف، النفايات، الطعام 
والمش��روبات، البيئ��ة الداخلي��ة، الحدائق ومواقف الس��يارات 
والنش��اطات الخضراء. أما النتيجة فكان��ت غالبية من المعايير 
المطبقة والباقي سوف يتم تحقيقه بحلول نهاية العام 2016.

ويرتك��ز البرنامج على 5 ركائز ج��اري تطبيقها من قبل الفندق 
وع��دد من دول الش��رق األوس��ط وه��ي، التعلي��م للموظفين 
والعمالء والمالكين لالتجاه نحو زيادة التنمية المستدامة ونشر 
الوعي البيئي في المنش��آت الترفيهية، الحفاظ على البيئة من 
خالل الحد من األثر البيئي لكل منش��أة في الس��احة العالمية. 
اإلدارة االقتصادي��ة م��ن خالل تقليص االس��تهالك مما يعني 
تخفيض التكاليف، اس��تراتيجية تس��ويقية عن طريق الترويج 
لعالمة »المفتاح األخضر« والمؤسس��ات باستخدام رمز مفتاح 
األخضر، إلى جانب تعزيز الس��ياحة والترفي��ه من خالل تحمل 

المسؤولية الى نطاق أوسع من المؤسسة الفردية نفسها. 
يذكر أن أكثر من 140 فندقًا ضمن مجموعة فنادق الريزيدور، 
حائ��ز على عالم��ة »المفتاح األخض��ر« البيئية ما ي��وازي %69 
من فن��ادق ريزيدور حصلت على العالم��ة الخضراء من بينهم 
البحرين، فيما تهدف للوصول إلى 100% بنهاية العام 2016.

»AMA« تحتفل بميثاق العمل الوطني
احتفل��ت جامع��ة AMA مؤخ��رًا، بالذكرى الس��نوية 
الخامس��ة عش��ر لميثاق العمل الوطني الذي دش��ن 
حقبة جديدة من اإلصالحات السياسية وإرساء دولة 
المؤسسات والقانون، من خالل مشاركة الجامعة في 
الكرنفال الذي أقامت��ه وزارة التربية والتعليم بعربة 
تم تزيينها بصور القيادة وأعالم المملكة وبمرافقة 
عدد م��ن الطلبة والمس��ؤولين الذين ش��اركوا في 
المس��يرة االحتفالي��ة التي نظمتها ال��وزارة يوم 14 

فبراير الجاري. 
ويأتي ه��ذا االحتفال، وف��اًء ألرض المملكة في هذا 
العه��د الزاهر بقيادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء، وصاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد األمين، وانطالقًا 

م��ن حرص الجامعة عل��ى تعزيز الوالء ل��دى الطلبة 
وربطه��م بالمناس��بات الوطني��ة دعم��ًا لتوجيهات 
مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم 
رئيس مجل��س التعليم العالي د.ماجد النعيمي بهذا 

الشأن. 
كم��ا أقام��ت الجامع��ة اس��تكمااًل الحتفاله��ا بهذه 
المناس��بة، ندوة في مبنى الجامع��ة، تناولت ميثاق 
العمل الوطني والمش��روع اإلصالح��ي لجاللة الملك 
المف��دى حاض��ر فيها رئيس قس��م الق��رارات ودعم 
هيئة المستش��ارين بمجلس النواب القانوني محمد 
بوقيس، حيث ش��هدت الندوة حضور عدد كبير من 
الطلب��ة وأعضاء الهيئات األكاديمية لالس��تفادة من 
هذه المحاض��رة القيمة التي أب��رزت أهمية الميثاق 
والمش��روع اإلصالحي ودوره في النهوض بالمملكة 

على كل األصعدة. من احتفاالت الجامعة بذكرى الميثاق الوطني 

 افتتاح متجر 
»تليس كنسبت« بمجمع السيف

تم إنش��اء »تليس كنسبت«، كأول متجر رسمي ذي مفهوم متحضر ومختلف 
ف��ي البحرين، وتم االفتتاح الرس��مي في مجمع الس��يف، إذ تق��دم العالمة 
المتع��ددة تجاري��ًا مجموع��ة متنوعة م��ن األزي��اء، من ضمنه��ا المالبس 
واألكسسوارات المصممة من قبل مصممين محليين وإقليميين ودوليين.

ويطم��ح المتجر، إلى توس��عة وتعزيز نط��اق عروضه بالتركي��ز على تقديم 
منتجات مبتك��رة وجديدة تتراوح ما بين األحذية والنظارات وأكسس��وارات 
الهات��ف المحم��ول. وصم��م »تليس كنس��بت« بطريقة كالس��يكية ولكن 

حديثة، مكملة بألوان دافئة من األثاث الخشبي وملحقات فن الدكو.
وسيقدم المتجر مزيدًا من الخدمات قريبًا، بما فيها متجر إلكتروني، خدمات 
تغليف الهدايا، وخدمات التوصيل، وسيس��عى »تليس كونسبت« إلى كونه 
مخطط��ا لنمو العالم��ات التجارية في جمي��ع أنحاء البحري��ن ودول مجلس 
التع��اون الخليجي، مع متجرين متوقع افتتاحهما في دبي وقطر بحلول العام 
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خالل االحتفال بافتتاح المتجر 


