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»زين« ترعى حفل العشاء اخليري 
ملركز سرطان األطفال في لبنان

أعلنت »زين« الشركة الرائدة في تقدمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت عن رعايتها الرئيسية 
حلفل العشاء اخليري السابع التابع ملركز سرطان 
األطفال في لبنان، والذي أقيم في فندق الشيراتون 
حتت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر مبارك احلمد الصب����اح، وبحضور فخامة 
رئيس جمهورية لبنان الس����ابق العماد ميشال 

سليمان.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن احلفل 
اخليري قد شهد حضور العديد من الشخصيات 
رفيعة املستوى، في مقدمتها معالي وزير الصحة 
د.علي العبيدي وعضو مجلس إدارة مركز سرطان 
األطفال في لبنان فيصل املطوع، وبحضور الرئيس 
التنفيذي في مجموعة زين سكوت جيجنهامير 
والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين 

الكويت مرمي علي وممثلي الشركة.
وبينت زين أنها تبدي أهمية كبيرة جتاه مرضى 
السرطان، فقد خصصت جزءا كبيرا من برامجها 
االجتماعية لدعم العديد من اجلهات واملؤسسات 
التي تكافح هذا املرض ومنها صندوق إعانة املرضى، 
وقامت في إحدى السنوات بالتكفل بعالج إحدى 
األطفال املرضى مبركز سرطان األطفال في لبنان، 
باإلضافة لتنظيمها حلملتها السنوية على مدار 

شهر كامل للتوعية حول سرطان الثدي.
وأفادت الشركة بأن هذه الرعاية جاءت في إطار 
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية للمساهمة 
بوضع بصمتها في مختلف اجلهود واملبادرات التي 
تعنى بالعمل اخليري في الكويت واملنطقة، حيث 
تفخر الشركة برصيدها الزاخر من اإلسهامات في 
هذه املجاالت اخليرية. وأش����ارت »زين« إلى أن 

دعمها ملركز سرطان األطفال في لبنان يأتي لكونه 
من املؤسس����ات غير الربحية الرائدة في املنطقة 
العربية في مجال عالج سرطان األطفال باملجان، 
ويصل عدد األطفال والعائالت التي ساهم املركز 
في عالجهم إلى أكثر من 1000 طفل منذ تأسيسه 
ف����ي عام 2002. وأكدت الش����ركة أن هذه الرعاية 
تندرج ضمن إسهامات »زين« في مختلف املجاالت 
اخليرية واإلنسانية منذ نشأتها، وهي تعتمد على 
برامجها للمسؤولية االجتماعية لتعكس توجهها 
والتزامها القوي نحو مج����االت العمل اخليري، 
فرسالتها كانت وما زالت العمل على تأسيس كيان 
ملتزم مبعايير الشراكة احلقيقية التي تؤمن القدر 

الكافي لتحقيق التنمية املجتمعية.
واجلدير بالذكر أن شركة زين � احلاصلة على 
جائزة »التميز الذهبي« في مجاالت املس����ؤولية 
االجتماعية على مس����توى املنطقة العربية � من 
املؤسسات الرائدة التي شاركت في جهود الهيئة 
في العمل اإلنس����اني، حيث لم تتوان في تقدمي 
الدعم واملساندة ملشاريع اإلغاثة التي أطلقتها خالل 
هذه الفترة، فكانت لشركة زين جهود واضحة في 
حمالت التب����رع التي قامت بها عن طريق خدمة 
الرسائل النصية القصيرة SMS، وقامت مجموعة 
زين بالتبرع مببلغ نصف مليون دوالر لصالح 
املبادرات اإلنسانية في ظل الظروف احلالية للدول 
املجاورة، والتي تضمنت توفير اإلمدادات الغذائية 
واملساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة 
لكي يتم إيصالها في أقرب وقت، إلى جانب مبادرة 
زين الكويت التي قامت بتوفير مكاملات صوتية 
ورسائل نصية قصيرة مجانية إلى فلسطني ملدة 

أسبوع.

سكوت جيجنهامير ومرمي علي وفيصل املطوع أثناء احلفل

شركات لم تشارك الكتمال املساحات و125 شركة كويتية ودولية مشاركة

معرض الذهب واملجوهرات »كامل العدد«

املاضية، من خالل عدد ونوعية 
الش����ركات املشاركة، مضيفا 
أن املعرض استقطب كبرى 
الشركات الكويتية، باإلضافة 
الى شركات اجنبية من اكثر 
م����ن 17 دولة لتعرض احدث 
منتجاتها وتصاميمها في عالم 

الذهب واملجوهرات.
ولفت ال���ى وجود اقبال 
كبير للمشاركة في املعرض 
هذا الع���ام مقارن���ة بالعام 
املاضي، كاشفا عن شركات 
لم تتمكن من املش���اركة في 
هذه الدورة الكتمال املساحات 
بالصالة رقم 8 مما يشير الى 
رغبة الشركات في التواجد في 
معرض الذهب واملجوهرات. 
وتوقع أن يجتذب على مدى 
أس���بوع ما يزي���د على 90 
ألف زائر م���ن محبي اقتناء 
احللي واملجوهرات بأنواعها 
ملشاهدة وشراء أحدث األنواع 
والنم���اذج م���ن أفخم أطقم 
املجوهرات الفاخرة املصنوعة 
من الذهب واالملاس واللؤلؤ 
إضافة الى األحجار الكرمية. 

وثمن الراشد الدور احليوي 
والرقابي الذي تلعبه اجلهات 
الرقابية على املعادن واألحجار 
الثمين���ة في معرض الذهب 
واملجوهرات الدولي كل عام، 
ممثلة بإدارة املعادن الثمينة 
في وزارة التجارة والصناعة، 
مبينا أن احدى أهم هذه املهام 
تتلخص في فحص األحجار 
واملجوهرات ذات القيمة من 
قبل مختبر فحص األحجار 
الكرمية من ناحية جودتها 
ونقاوتها ولونها ومطابقتها 
للمواصفات من حيث الوزن 
والقطع، الفتا الى ان جميع 
املع���ادن الثمين���ة بأنواعها 
كالذه���ب والفضة والبالتني 
يتم فحصها بواسطة أجهزة 
أشعة اكس )X-RAY(، حيث 
التاجر بدفع رس���وم  يقوم 
اجلم���ارك والفحص قيمته 
رمزي���ة مقابل كل كيلوغرام 

من هذه املشغوالت.
وأشاد الراشد بدور اإلدارة 
العامة للجمارك ومبادرتهم 
الس���نوية بتحويل الصالة 
رقم 8 الى مستودع جمركي 
حتت إشرافها بالكامل طوال 
فترة إقامة املعرض باعتبارها 
منطق���ة جتارة ح���رة لبيع 
الذهب واملجوهرات مبوجب 
القانون اجلمركي املوحد لدول 
التعاون اخلليجي،  مجلس 
العامة  اإلدارة  ان  وأض���اف 
للجمارك تق���وم بتخليص 
إجراءات تاج���ر املجوهرات 
األجنب���ي وفت���ح مل���ف له 
ملزاولة جتارته في املعرض، 
الكامل  التنسيق  الى  إضافة 
مع البنوك احمللية املشاركة 
في هذا املع���رض لتحصيل 
الضريبة اجلمركية للدولة. 

التجارية املتخصص لرصد 
ومسح األسواق احمللية على 
مدار الع����ام إلحباط عمليات 
الغش التجاري أو االرتفاعات 

املصطنعة لألسعار.
وفي االطار ذاته تقدم ادارة 
املعادن الثمينة بوزارة التجارة 
نصائ����ح للمس����تهلكني عند 
الذهب واملجوهرات  شرائهم 
»التأكد من تس����لم الفاتورة 
االصلي����ة مدونا به����ا وزن 
املشغول ونوع املعدن، اسم 
الكرمي����ة، نقاوة  االحج����ار 
االملاس، ل����ون االملاس، نوع 
قطع االمل����اس، وزن االملاس 

بالقيراط«.

شركات من 17 دولة 

من جانبه قال مدير ادارة 
التسويق واملبيعات بشركة 
معرض الكويت الدولي ومدير 
الذهب واملجوهرات  معرض 
مش����عل الراش����د ان الشركة 
دأبت خالل س����نوات عديدة 
على اقامة هذا املعرض الذي 
شهد جناحات طوال السنوات 

عاطف رمضان

ق����ال الوكي����ل املس����اعد 
املالية واالدارية  للش����ؤون 
د.عبداهلل العويصي ان ارتفاع 
عدد املشاركات الى 125 شركة 
محلي����ة ودولية في معرض 
الذهب واملجوهرات العاملي ال� 
13 هذا العام دليل واضح على 
املكانة التي بات يتمتع بها هذا 

املعرض املتخصص.
وأض����اف العويصي في 
تصريح صحافي عقب افتتاحه 
أمس نيابة عن وكيل الوزارة 
خالد الشمالي معرض الذهب 
واملجوهرات في ارض املعارض 
الدولي����ة، بحض����ور الوكيل 
املس����اعد لقطاع الدعم الفني 
الش����الل، ان  بالوزارة فواز 
الوزارة تشرف على املعرض 
بالتعاون مع »اجلمارك«، داعيا 
جمهور املس����تهلكني لزيارة 
املعرض لالطالع على احدث ما 
تنتجه الشركات املشاركة من 
مشغوالت ذهبية ومجوهرات 

تلبي مختلف االذواق.
ولفت الى ان عدد الشركات 
الكويتية املشاركة 34 شركة 
مقابل 91 شركة دولية، األمر 
الذي يشير الى جودة التنظيم 
من قب����ل الش����ركة املنظمة، 
واملكانة التي يتمتع بها هذا 

املعرض دوليا.
واش����ار ال����ى ان الوزارة 
لديها اجهزة حديثة س����واء 
للكشف عن االحجار الكرمية 
أو لدمغ األملاس واملشغوالت 
الذهبية. وعن اس����تعدادات 
املواد  الوزارة لرصد أسعار 
الغذائي����ة قبل دخول ش����هر 
رمضان املبارك قال العويصي 
ان الوزارة لديها فريق الرقابة 

)عالء ابوالندى( د.عبداهلل العويصي وفواز الشالل خالل قص شريط افتتاح املعرض  

تس����ليط الضوء على مختلف 
الفرص الوظيفية التي متنحها 
للمرش����حني احملتمل����ني لديها 
الستغالل مهاراتهم وتوظيفها 

بالشكل السليم.
ق����ال نائب  م����ن جانب����ه 
إدارة وتطوي����ر  رئي����س أول 
املوارد البشرية ورئيس إدارة 
الشؤون اإلدارية بالوكالة فاروق 
العومي إن وجود »كامكو« في 
مع����رض الوظائف س����مح لها 
بتسليط الضوء على طبيعة 
عمل الش����ركة في مجال إدارة 
األصول واخلدمات املصرفية 
االستثمارية وعرض الشواغر 

في البيئات املضطربة خاصة 
بالقطاع النفطي، وذلك في ظل 
التطورات واملتغيرات االقتصادية 
املتالحقة التي يشهدها القطاع 

خالل الفترة احلالية.
وأكد التركيت أن املؤسسة 
منذ تأسيسها في 27 يناير 1980 
كشركة أم تضم جميع الشركات 
النفطية الكويتية كشركة البترول 
الوطنية الكويتية وشركة نفط 
الكويت، قامت بدور وطني بإنتاج 
النفط ونقله وتكريره من خالل 

الشركات التابعة لها.
ولفت التركيت إلى مشاركة 
الرئي����س التنفيذي ملؤسس����ة 
البترول الكويتية نزار العدساني 
في املؤمتر ليعرض جتربته في 

»كامكو« الراعي الذهبي ملعرض 
الفرص الوظيفية باجلامعة األميركية

»مؤسسة البترول« ترعى مؤمتر
 »القيادة في البيئة املضطربة«

املتاحة لديها، حيث قدم ممثلو 
الشركة أيضا املعلومات الكافية 

حول قيم الشركة ومبادئها.
م����ن ناحية أخ����رى قالت 
نائبة رئيسة أول إدارة العمالء 
والتسويق س����ناء الهدلق انه 
متاشيا مع جدول أعمال كامكو 
في مجال املسؤولية االجتماعية 
للشركات، وسعيها الدؤوب من 
التعليمي،  القط����اع  أجل دعم 
الش����ركة في رعاية  تس����تمر 
الفعاليات ذات الصلة لتشجيع 
الذين ميثلون  الشابة  الكوادر 
اللبنات املستقبلية لالقتصاد 

الكويتي.
أن  الهدل����ق  وأوضح����ت 
»كامك����و« تؤمن بأن تنش����ئة 
األجيال الشابة في مرحلة مبكرة 
يضمن تكوين أساسات قوية 
خللق بيئة مالية وأخالقية على 
مستوى عال من الكفاءة، لذلك 
تشارك »كامكو« في العديد من 
حلقات النقاش، وتقوم بحضور 
العديد م����ن املؤمترات احمللية 
واإلقليمية، وتنظم احملاضرات 
من قبل املتخصصني لتعزيز 
وعي اجلمهور باألسواق املالية 

ولتحقيق أفضل املمارسات.

القيادة من خالل حلقة نقاشية 
تتناول قيادة ش����ركات النفط 
خالل البيئة املضطربة، حيث 
س����يتم طرح التحدي����ات التي 
تواجه صناع����ة النفط والغاز 
واالستراتيجيات املثلى للتغلب 
عليها وكيفية جتاوزها، كما ستتم 
مناقشة كيفية إدارة األزمات في 
شركات النفط ليعرض كل منهما 
جتربته وخبراته القيادية في 
ش����ركات النفط. ولفت إلى أن 
»العدساني« الذي كان يشغل 
موقع رئيس مجل����س اإلدارة 
العض����و املنتدب في ش����ركة 
البترول الكويتية لالستكشافات 
البترولية اخلارجية قبل ترؤسه 
اإلدارة التنفيذي����ة ملؤسس����ة 
البترول سيستعرض جتربته 
في القيادة ف����ي ظل التحديات 
الت����ي تواجه ش����ركات النفط 
والتي من أهمها مواكبة الثورة 
التكنولوجية احلالية في املجاالت 
النفطية املختلفة، وكيفية جتاوز 
مثل هذه التحديات عبر وضع 
سياسة متوازنة تتكيف مع هذه 

املتغيرات.

أعلن����ت ش����ركة كامك����و 
لالستثمار عن رعايتها الذهبية 
ملعرض الف����رص الوظيفية ال� 
11 وال����ذي أقيم ف����ي اجلامعة 
ف����ي إطار  األميركي����ة، وذلك 
دعمها للقطاع التعليمي وطلبة 
وطالبات اجلامعات الكويتية.

وتهدف كامكو احلائزة على 
لقب أفضل مدير لألصول في 
الكوي����ت للع����ام احلالي، عبر 
مش����اركتها في املع����رض إلى 

كش����ف الرئيس التنفيذي 
ملجموع����ة خدم����ات األعم����ال 
والتوظيف اخلليجية »كاني« 
ماجد التركيت عن رعاية مؤسسة 
البترول الكويتية مؤمتر القيادات 
اخلليجية »القيادة في البيئات 
املضطربة« خ����الل الفترة من 
11 إل����ى 12 مايو 2015 في فندق 
الشيراتون � الكويت، موضحا أن 
رعاية »املؤسسة« للمؤمتر تأتي 
في إطار رؤيتها للحاجة املتزايدة 
إلى تبادل التجارب ودراس����ة 
النجاحات في موضوع القيادة 

فاروق العومي يتسلم شهادة تقدير من عميد اجلامعة األميركية

يقام على هامش معرض النخبة مبشاركة وزراء ومسؤولني ورؤساء مجالس شركات

مؤمتر النخبة العقاري يناقش دور الشركات في خطة التنمية
في حتجيم شركات التطوير 
العقاري وتكبيلها بالقوانني 
والقرارات احلكومية، وعدم 
إش����راكها في تنفيذ املشاريع 
احلكومية واإلسكانية الضخمة 
التي حتتاجها الكويت إمنا ميثل 
إحباطا كبيرا لهذه الشركات 
من جهة، وهدرا للقدرات املالية 
احمللية من اجلهة األخرى، إذ 
إنه وبدال من االس����تفادة من 
قدرات هذه الشركات وتوظيفها 
محليا، فإنه يتم الدفع بها إلى 
اخل����ارج للبحث عن الفرص 

املجدية واالستثمار فيها.
وقالوا انه من املعروف أن 
القطاع اخلاص الكويتي مبدع 
بطبعه، ومن ثم فإنه ال يحتاج 
سوى إلى مد يد التعاون معه٬ 
وإلى العدالة في التعامل مع 
مختلف الشركات وعدم التفرقة 
بينها٬ األمر الذي سيفتح باب 
التنافس الشريف بينها لتنفيذ 
العديد من مش����اريع التنمية 
احلضارية، ومن ثم االرتقاء 
باالقتصاد الكويتي وباملشاريع 
التي ميكن أن تساعد في حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
في املنطقة، تطبيقا وتنفيذا 
لطموح صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد في هذا 

اخلصوص.
وش���دد مختصون على 
ضرورة االهتم���ام بالقطاع 
اخلاص وإعطائه الريادة فيما 
يتعلق بالنشاط االقتصادي 
باعتبار هذا القطاع هو قاطرة 
النمو، الفتني إلى أن هذا األمر 
إمنا يتطلب من احلكومة تهيئة 
الظروف والبيئ���ة املواتية 
واآلليات احملفزة ليمارس هذا 
القطاع دوره املرتقب، حيث 
يتطلب ذل���ك تنويع هيكل 
امللكية في األنشطة االقتصادية 
بتقليص هيمنة القطاع العام 
تدريجيا وزيادة مس���اهمة 
القطاع اخلاص آخذين بعني 
االعتبار العدالة االجتماعية 
ومتلك املواطنني لألنش���طة 
االقتصادي���ة وتعزيز الدور 
اإلنتاجي للطبقة الوسطى في 

دعم التنمية االقتصادية.
وفي الوقت نفسه شددوا 
على أهمية تأكيد مبدأ الشراكة 
الفاعل���ة بني القطاعني العام 
واخلاص، ومنها التخصيص 
كركن أساسي من إستراتيجية 
احلكوم���ة لدعم مش���اركة 
القطاع اخلاص في النشاط 
االقتصادي وحتديد األنشطة 
التي سيتم تخصيصها من 
خ���الل اخلطط متوس���طة 
األجل عقب مرحلة متهيدية 
لعملية التخصيص، إضافة 
إلى توفير احتياجات القطاع 
اخلاص من األراضي الالزمة 
للقيام بأنش���طته وتطوير 
األطر التشريعية التجارية 
واالقتصادية وتش���ريعات 
العمل في القطاع األهلي مبا 
يواكب التطورات واملعايير، 
كما يستدعي ذلك أيضا حصر 
وإزالة كافة املعوقات اإلدارية 
والتنظيمية في بيئة األعمال 
وتسهيل وتبسيط إجراءات 
االستثمار أمام القطاع اخلاص، 
واستكمال مش���روع البنية 
التحتية األساسية مع حتقيق 
التكامل والتنسيق فيما بينها 
ومبا يضمن سهولة استخدامها 
من جانب املستثمرين، وإتاحة 
فرص تطوير أو إقامة بعض 
مش���روعات البنية التحتية 
للقط���اع اخل���اص، ودع���م 
املشروعات واألعمال الصغيرة 
واملتوس���طة والعم���ل على 
حتقيق التنوع في أنشطتها 
وتكامله���ا مع املش���روعات 
الكبرى، مبا يعزز من درجة 
التش���ابك القطاعي وتوفير 
كافة أشكال الدعم الالزمة لها 
سواء التسويقية أو اإلدارية 
أو اإلجرائي���ة أو التمويلية 
فضال ع���ن تهيئ���ة البيئة 
املناسبة جلذب االستثمارات 
األجنبي���ة املباش���رة وغير 
املباشرة، واالس���تفادة من 
خبرات وتقنيات الش���ركات 
العاملية باملشاركة املباشرة مع 
الشركات احمللية ومبا يعزز 

القدرة التنافسية للدولة.

العقاري قد عولت كثيرا على 
خطة التنمي����ة اجلديدة في 
إحداث نقلة نوعية لالقتصاد 
الوطني بعد سنوات طويلة من 
الركود والتوقف٬ حيث تطمح 
شريحة كبيرة من الشركات 
العقارية وشركات املقاوالت 
وغيرها من الشركات التجارية 
في الكويت إلى لعب دور أكبر 
في االقتصاد الكويتي، أسوة 
مبا تتبعه الكثي����ر من دول 
العالم التي أشركت شركاتها 
في خطط ومشاريع التنمية 

املختلفة لديها.
وي����رى ع����دد كبي����ر من 
االقتصاديني أن خطة التنمية 
ما زالت تسير بوتيرة بطيئة 
جدا عل����ى الرغم من أهميتها 
بالنسبة للكويت ولالقتصاد 
الكويتي الذي يعاني من حالة 
شديدة من الركود والتراجع 
على كل املس����تويات، فضال 
عن أن ه����ذه اخلطة لم تأخذ 
في احلسبان بعد مدى أهمية 
إشراك مختلف أنواع الشركات 
الكويتية في املساهمة في تنفيذ 

هذه اخلطة.
وأش����اروا إلى أن شريحة 
كبيرة من تلك الشركات بدأت 
تبحث لنفس����ها ع����ن فرص 
خارج الكويت٬ السيما في ظل 
التسهيالت العديدة التي تقدمها 
الدول اخلليجي����ة والعربية 
لهذه الش����ركات التي هي في 
نهاية األمر ش����ركات جتارية 
تهدف إلى العم����ل وحتقيق 
األرباح التي تس����اعدها على 
االس����تمرار والتطور. ويرى 
خبراء عقاريون أن االستمرار 

تستعد مجموعة إسكان 
جلوب����ل لتنظي����م املعارض 
واملؤمترات إلط����الق مؤمتر 
النخبة العقاري املقرر عقده 
على مدى يوم����ي 4 و5 مايو 
املقبل والذي س����يتزامن مع 
انطالق����ة مع����رض النخبة 
العقاري الذي تقيمه املجموعة 
على أرض املعارض الدولية 
مبشرف، مبش����اركة عدد من 
الوزراء واملسؤولني احلكوميني 
املعنيني بالقضايا االسكانية، 
إلى جانب مجموعة من رؤساء 
مجال����س إدارات الش����ركات 
العقارية احمللية، حيث حظي 
باهتمام ورعاية عدد من البنوك 
احمللي����ة وش����ركات القطاع 
اخلاص العقارية والتمويلية 
التي أكدت موافقتها على رعاية 

املؤمتر واملشاركة فيه.
وم����ن املق����رر أن يناقش 
»مؤمتر النخبة العقاري« على 
مدى يومني عدد من القضايا 
الرئيسية التي تهم شريحة 
كبيرة من املهتمني بالش����أن 
العقاري احمللي، س����واء على 
املس����توى احلكومي أو على 
مس����توى القط����اع اخلاص، 
حيث سيتناول املؤمتر أربعة 
محاور رئيس����ية يناقش من 
خاللها مجموعة من القوانني 
والقضاي����ا العقاري����ة املهمة 
في البالد، إلى جانب ورش����ة 
عم����ل متخصص����ة بحضور 
أحد احملاضري����ن العامليني. 
وتتناول جلسة العمل األولى 
التي ستكون برئاسة رئيس 
احتاد العقاريني توفيق اجلراح 
»أهمية التطوير العقاري في 
خطة التنمية ودور الشركات 
الكويتية املطورة«، حيث تعتبر 
هذه القضية من أهم القضايا 
التي تشغل بال شريحة كبيرة 
من الش����ركات املطورة التي 
تعاني من تهميش دورها في 
مشاريع البنى التحتية واملدن 
السكنية، على الرغم مما ميكن 
أن تقدمه هذه الشركات من دور 

كبير في هذا املجال.
وكانت شركات التطوير 

املؤمتر متعدد 
احملاور ويسلط 

الضوء على أهمية 
التطوير العقاري في 
خطة التنمية ودور 
الشركات الكويتية 

املطورة

»التجارة« تدخل 
أجهزة حديثة 
لدمغ املعادن 

الثمينة مبعرض 
الذهب

»كفيك« تفعّل نظام التعليم اإللكتروني للموظفني
التش���غيلية كما  عملياتنا 
إلى تطوير  نس���عى كذلك 
قدرات املوظفني ورفع جودة 
اخلدمات املقدمة. وذلك من 
خ���الل توفير أفضل برامج 
التدريب املتعلقة في قطاعي 

التمويل واالستثمار«.
وأض���اف العيبان قائال: 
»تعتبر »كفيك« من الشركات 
الكويت مبجال  الرائدة في 
تكنولوجيا املعلومات، فهي 
من أوليات الش���ركات التي 
طرحت برنامجا متخصصا 
ب���إدارة املوارد البش���رية. 
هذا واس���تطعنا كذلك في 

»كفيك« تكوي���ن منظومة 
متكاملة من املتخصصني، 
الذين يحرصون بدورهم على 
تنفيذ اخلطط املس���تقبلية 
التطور  املعنية مبواكب���ة 
والنمو الذي نطمح إليه«. 

واختتم العيبان تصريحه 
قائال: »نحن مستمرون في 
تكرمي املوظفني األوائل الذين 
يتخطون البرامج التدريبية 
املقررة له���م بنجاح. وهذا 
بدوره يخلق بيئة تنافسية 
إيجابية للموظفني، ويحثهم 
على مضاعفة اجلهد وبذل 

املزيد من العطاء«.

الكويتية  أعلنت الشركة 
للتمويل واالستثمار )كفيك( 
ع����ن تفعيل نظ����ام التعليم 
اإللكتروني للبرامج التعليمية 
والتدريبية املعتمدة للموظفني، 
وذلك في إطار سعيها الدائم 
لالرتقاء مبه����ارات موظفيها 

وفق أحدث الوسائل.
وحول املوضوع قال نائب 
الرئيس التنفيذي في الشركة 
الكويتية للتمويل واالستثمار 
محمد العيبان: »نحرص من 
خالل طرح نظ���ام التعليم 
اإللكتروني على حتس���ني 
التميز في  محمد العيبان يكرم مناضل عبداهللأدائنا، لتحقيق 


