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شريك رئيسي في املشروع مع احتاد الصناعات الكويتية

»ooredoo« تعلن اختيار 65 مشاركًا 
من 291 متقدماً ملصنع املبادرين

وتوفير فرص تساعد على 
تفعيل مشاركتهم في خدمة 

املجتمع. 
وتسعى ooredoo واحتاد 
الصناعات الكويتية وشركاؤه 
من خ���ال هذه املبادرة إلى 
النهوض بالقطاع الصناعي 
بهدف تنويع مصادر الدخل، 
خصوصا في الظروف احلالية 
التي تشهد اختاال هيكليا 
ف���ي االقتص���اد، كما تهدف 
املبادرة لتعزيز وتقوية دور 
الشباب واستغال طاقاتهم 

الكامنة. 
 ooredoo وتأتي مب���ادرة
بتقدمي الدعم لهذا املشروع 
كجزء من اهتمام الش���ركة 
الكويتي،  الش���باب  بخدمة 
حيث تولي الشركة اهتماما 
كبيرا للمب���ادرات التي من 
إثراء حياة األفراد  ش���أنها 

واملجتمعات.

الوالي���ات املتحدة الختيار 
املبادرين الذين سيتسنى لهم 
أخذ التدريبات الازمة لطرح 
أفكار مشاريعهم وسينتقل 
املب���ادرون إل���ى املرحل���ة 
الثالثة التي سيدخلون من 
خالها إلى برنامج تدريبي 
مكث���ف. ويس���تمر مصنع 
املبادري���ن إلى فترة زمنية 
تقارب األربعة أشهر جلميع 
مراحله منها مراحل اإلعداد 

والتح��ضير.
وتأتي شراكة ooredoo من 
منطلق رؤيتها في إثراء حياة 
األفراد في املجتمع، وتكون 
فئة الشباب شريحة كبيرة 
من املجتمع وهي ثروة تهم 
الشركة باالس���تثمار فيها. 
ويعتبر متكني الشباب إحدى 
القيم األساسية في الشركة، 
أك���دت عل���ى أهمية  حيث 
االهتمام بالشباب ورعايتهم 

خالها الوصول بأصحاب 
األفكار املبتكرة الى إنش���اء 
مشاريعهم اخلاصة وإدارتها 
وفقا ألسس عملية وعلمية 
سليمة، وسيقدم املشروع 
االستش���ارات ألصح���اب 
الصغي���رة  املش���روعات 
واملتوس���طة بغية تأهيلهم 
لاستمرار وجتاوز العقبات 
ويه���دف  والصعوب���ات. 
املش���روع ال���ى خلق جيل 
صناع���ي واقتصادي جديد 

في الكويت. 
 ooredoo واهت���م�����ت 
بوجود جلنة حتكيم تضم 
مستش���ارين معتمدين من 

تب���نيها ودعمها. 
هذا وق���د مت اختيار 65 
مش���تركا خلوض املرحلة 
األولى، وذلك بعد أن مت إغاق 
باب التس���جيل على املوقع 
اإللكتروني الحتاد الصناعات 
الكويتية في منتصف يناير 
املاضي. وابت���دأت املرحلة 
األولى ي���وم األحد املاضي 
مع اختي���ار ذهني لكفاءات 
املش���تركني وذلك لتحديد 
نقاط الضعف والقوة ليتم 
ترتيب برنامج يتماشى مع 

احتياجات املشتركني.
يذكر أن املشروع يتكون 
من ع���دة مراح���ل يتم من 

أعربت ooredoo عن فخرها 
مبشاركة 291 شابا وشابة من 
الكويتيني في مشروع مصنع 
املبادرين الشبابي الذي أطلقه 
الكويتية  احتاد الصناعات 
الدولة  بالتعاون مع وزارة 
لشؤون الشباب والذي يهدف 
إلى تبني مبادرات الشباب 
في مجال الصناعة وتوفير 
التدري���ب والتأهيل  فرص 
لهم بالتعاون مع مؤسسات 
صناعية وتدريبية محلية 

وبخبرات عاملية.
 ooredoo وق���د أعلن���ت
مس�����بقا ع������ن دع��مه���ا 
إنه دليل  للمشروع وقالت 
على الطم���وح العالي لدى 
القوية  الش���باب ورغبتهم 
في املش���اركة ببناء الوطن 
ونهضته. وضمت اقتراحات 
أفكارا ملش���اريع  املتقدمني 
مختلف���ة مبتك���رة يج���ب 

من »بانكر ميدل إيست«

»بوبيان« يحصد جائزة أفضل برنامج لوالء العمالء
عليها ألربع سنوات متتالية 
وهو إجن����از آخر يفخر به 

البنك.
وأض����اف أن والء عماء 
البنك وتعاملهم املس����تمر 
مع البنك جاء نتيجة املميز 
من اخلدمات واملنتجات التي 
طرحها البنك، حيث أصبح 
بنك بوبيان وعبارة »ألول 
مرة ف����ي الكويت« وجهان 

لعملة واحدة.
واخت�ت����م ت��صريح��ه 
إت���قان  أن  بالتأكيد عل����ى 
العم����ل وإتق����ان اخلدم����ة 
يعتبران الركيزة األساسية 
العماء السيما مع  خلدمة 
ما حققه البنك خال األعوام 
األخيرة من ارتفاع حص��ته 
السوقية وما يصبو إليه من 
حتقيق املزيد خال الفترة 

املقبلة.

وأوض����ح التويجري أن 
البنك اس����تطاع من خال 
فريق عمل متمرس يتمتع 
بخبرة غالبيته من الشباب 
الكويتي اإلجابة عن السؤال 
الصعب وهو »م����اذا يريد 
العمي����ل؟« وكانت اإلجابة 
س����هلة ولكن من دون شك 
التحدي  التنفي����ذ يعتب����ر 
األكبر، فالعميل يبحث عن 
الس����رعة واخلدمة املميزة 
واملنتج الفريد مبزاياه إلى 
جانب االهتمام ألن أهم شيء 
أن يحس العميل بأن هناك 
من يهت����م به وباحتياجاته 

ومتطلباته. 
وأشار إلى متيز البنك من 
خال استحواذه على جائزة 
سيرفس هيرو كأفضل بنك 
إس����امي في خدمة العماء 
والت����ي متكن من احلصول 

وأك����د أن كلم����ة الس����ر 
فيما حتقق م����ن إجنازات 
كانت »خدمة العماء« التي 
جعلتنا نضع في االعتبار أن 
كل عمائنا مميزون وانهم 
يس����تحقون األفض����ل ألن 
تلبية رغباتهم وطموحاتهم 
يجب أن تكون في مستوى 
اختيارهم لنا وبعبارة أخرى 
فإن اختيارهم لنا يجب أن 
يقابله رعاية وعناية واهتمام 

خاص. 
وأضاف: »من دون شك 
العميل ضمن  فنحن نضع 
أولوياتنا واالستماع إلى آراء 
العماء م����ن أهم ما نعتمد 
عليه في التقييم ألن ردود 
العم����اء دائما ما  أفع����ال 
تكون احملرك األساسي ألي 
عملية تطور تس����عى إليها 

أي مؤسسة«.

الرئي����س  أك����د نائ����ب 
التنفيذي ف����ي بنك بوبيان 
عبداهلل النجران التويجري 
البن����ك على  أن حص����ول 
العديد م����ن اجلوائز ضمن 
العماء وآخرها  فئة خدمة 
التي حصل عليها  اجلائزة 
من بانكر ميدل إيست تؤكد 
مدى حرص البنك على تقدمي 
خدمة مميزة لعمائه وسعيه 
الدائم لكسب والئهم بصورة 

مستمرة.
البنك متكن  أن  وأضاف 
من احلصول على جائزة 
أفضل برنامج لوالء العماء 
إيست  م��ي��دل  بانكر  م��ن 
 Best Customer Loyalty
واحدة  وهي   Programme
التي  املميزة  اجلوائز  من 
يضيفها البنك لرصيده في 

عبداهلل التويجري وأحد مسؤولي بانكر هذا اإلطار.

مدريد تستضيف املنتدى األول 
للصيرفة اإلسالمية في مارس

تستضيف العاصمة االسبانية مدريد يومي السادس 
والسابع عشر من مارس املقبل، املنتدى األول للصيرفة 
واملالية اإلس����امية، في أول مبادرة من نوعها إلسبانيا 

لدخول أسواق املال واألعمال اإلسامية. 
وفي هذا السياق، أفصح املنظمون عن مضمون امللتقى 
وغاياته خال مؤمتر صحافي عقد مؤخرا لذات الغرض 

في العاصمة اإلسبانية. 
وأفادوا بأن امللتقى س����يجمع عددا من صانعي القرار 
في مؤسسات مالية إس����امية مرموقة، إلى جانب لفيف 
م����ن اخلبراء االقتصاديني من عواصم املال واألعمال، إلى 
البارزين من األكادمييني ورجال األعمال واملهنيني من دول 
ش����تى، على وجه خاص: إسبانيا والبحرين والسعودية 

واإلمارات والكويت وقطر فضا عن ماليزيا. 
ويتوقع املراقب����ون أن ميهد امللتقى املرتقب الطريق، 
لصناعة الصيرفة واملالية اإلسامية نحو إسبانيا، والدول 

الناطقة باإلسبانية بشكل عام. 
اجلدير ذكره، أن االقتصاد اإلسباني قد بدأ في التعافي، 
إذ تشير تقارير منس����وبة ل� »بنك إسبانيا املركزي« إلى 
أن النم����و االقتصادي املتوقع للع����ام 2015 قد يرتفع الى 
ما نس����بته 2%، إال أنه يتوقع في ذات األثناء، أن ضغوطا 
مث����ل البطالة والتضخم قد تضعف اآلمال في حتقق هذه 
املع����دالت للنمو مجددا، كل ذلك، يجعل س����عي احلكومة 
اإلسبانية لتوسيع أفق احلل االقتصادي، تلقى هوى لدى 
مؤسسات الصيرفة واملالية اإلس����امية ذات اإلمكانيات 

االستثمارية الضخمة. 
وخال املؤمتر الصحافي، أكد الش����يخ عبدالرحمن آل 
خليفة - رئيس شركة إليت ماف لتنظيم املؤمترات »تنفيذي 
امللتقى« - أن مدريد مب����ا متتلكه من بنية حتتية مالية 
مثالية ومراكز بحث علمية مرموقة، وكبوابة للعالم الناطق 
باإلسبانية، فضا عن كونها املقر املختار لكبريات الشركات، 
والبنوك العاملية، كل ذلك، يجعلها وجهة مثالية للمؤسسات 
املالية االسامية، مش����ددا على أن امللتقى سيكون معبرا 

لدخول الصيرفة اإلسامية إلى دول أميركا الاتينية. 
من جانبه، قال البروفيسور بروسبر الموث فرنانديز 
»مدير مركز كارلوس اخلامس الدولي« التابع جلامعة مدريد 
املستقلة، »إن األوان قد آن إلسبانيا أن تتخذ اخلطوة االولى 
في طريق العمل املصرفي اإلسامي، الذي أثبت عمليا أنه 
األقل تأثرا باألزمات املالية، لقلة املخاطر االقتصادية في 
النظام املالي اإلسامي، فضا عن متيزه باهتمامه بالبعد 
األخاقي«.  وأضاف » ال ميكننا إغفال جملة من احلقائق 
املهمة منها ان ربع س����كان العالم حاليا من املسلمني وان 
النظام املالي الذي تتبعه تشريعاتهم قدم حلوال مناسبة، 
في الوقت ال����ذي عانت فيه أنظمة مالية أخرى من قرابة 
الست عش����رة أزمة مالية عاملية خال القرن املاضي، من 
دون ان يتم استخاص الدروس والعبر منها، لذا أرى من 
املناسب ان نستلهم دروسا منها، إيجاد حلول من خارج 
الصندوق، والتي توفرها بنية التمويل االسامي بحلول 

بسيطة ومبتكرة«. 
وأضاف: أهمية البنوك االسامية بدأت بالتصاعد  منذ 
6 سنوات عندما اجته البنك املركزي اإلسباني الكتشاف 
هذا النظام، وبح����ث فيما ميكن أن يضيف����ه إلى النظام 
املالي اإلسباني بناء على دراسة أصدرها البنك عام 2008، 
واستنتج خالها أن البنوك االسامية هي »فرص جديدة.. 

واستثمار واعد«. 
وذكر انطونيو الفاريز اوسوريو، رئيس جامعة مدريد 
املستقلة، ان التمويل االسامي كان احد القطاعات املالية 
األكثر منوا خ����ال املائة عام املاضي����ة، حيث كان ينمو 
مبعدل 16% سنويا، ويحقق عائدا ماليا مبعدل ال يقل عن 

12% سنويا. 
وأضاف ان جامعة مدريد املستقلة من املمكن ان تكون 
شريكا فاعا في جهود استقطاب اعمال الصيرفة االسامية 
الى اس����بانيا، عبر دراس����ة علمية معمقة لتلك الظاهرة، 

وتبيان مواطن النمو والتطوير فيها. 
وبهذه املناس����بة، قال املدير العام لش����ركة إليت ماف 
لتنظيم املؤمترات، د.أحمد ارتول����ي: »امللتقى للتعريف 
بالصيرفة واملالية اإلسامية وإسهامها في النمو االقتصادي، 
كما يهدف إلعطاء رؤية ش����مولية لصن����اع القرار املالي 
اإلسباني ونظرائهم في الصيرفة اإلسامية العاملية، للفرص 
االقتصادية واالستثمارية التي يتيحها السوق اإلسباني 
للمالية والصيرفة اإلسامية، وذلك باعتبار إسبانيا بوابة 
أميركا الاتينية السوق االقتصادي الواعد، والتي يتجاوز 
عدد سكانها األربعمائة مليون نسمة، فضا عن أن إسبانيا 
ينظر إليها على أنها بوابة أوروبا على افريقيا، خاصة دول 
املغرب العربي. وأضاف ان امللتقى س����يبحث ويناقش 6 
محاور رئيسية، تتناول املنظومة املالية اإلسامية كونها 
نظاما ماليا مكما للنظام املالي الغربي، ومنو وتوس����ع 
البنوك واملؤسس����ات املالية اإلسامية عامليا، والعاقات 
االقتصادية ودورها في تعزيز التعاون بني إسبانيا ودول 

الصيرفة اإلسامية.
كما يتناول امللتقى بالع����رض والنقاش النظام املالي 
اإلس����باني واملالية اإلس����امية، إلى جانب كون إسبانيا 
البوابة املالية والصيرفة اإلسامية على العالم اإلسباني 
)دول أميركا الاتينية(، في حني يختتم امللتقى بنقاشات 
بني املسؤولني املاليني واملستثمرين وصناع القرار املالي 

واالقتصادي.
الى ذلك، قال فؤاد بن علي الباحث االقتصادي بجامعة 
مدريد املستقلة »ان بنية املجتمع اإلسباني جتعله مؤها 
ليكون س����وقا جيدة للبنوك اإلسامية، ألن األزمة املالية 
التي عصفت باقتصاد إس����بانيا في 2008، أكدت على أن 

الباد تشكل سوقا استهاكية بامتياز«. 
وعدد بن علي  العوائ����ق التي تقف أمام عمل البنوك 
االسامية في اسبانيا مثل لها بثاثة عوائق أوجزها في 
ضعف ثقافة الصناعة املالية اإلسامية لدى صناع القرار 
االقتصادي والسياس����ي بإسبانيا، وغياب مراجع علمية 
تتناول موضوع الصيرفة أو البنوك اإلس����امية باللغة 
اإلسبانية، رغم وجود ما يزيد على 10 جامعات حكومية 
تدرس الدراسات اإلسامية، إضافة إلى ضعف ثقافة البنوك 

اإلسامية لدى اجلالية املسلمة في اسبانيا. 
وأشار إلى أن إسبانيا قد بدأت تقدمي تسهيات كبيرة 
للبنوك األجنبية من خال تعديل وزارة االقتصاد اإلسبانية 

القانون املالي لها في ابريل 2013. 
وتوقع بن علي ان تصبح اسبانيا خال سنوات قليلة 
عاصمة الصيرفة االسامية في أوروبا  بامتياز على حساب 
لندن وباريس، بشرط تسارع وتيرة االهتمام احلكومي 
بتس����هيل عمل البنوك اإلسامية، واكتش����اف املزيد من 
املستثمرين في املؤسسات املالية لهذه املصارف، ما يؤدي 
إلى تأثير اقتصادي إيجابي، عملي وسريع ليس فقط على 
السوق االسبانية الكبرى مبا فيها أسواق أميركا الاتينية 

بل أيضا على السوق األوروبية. 

جانب من املؤمتر الصحافي


