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أعلن بنك الكويت الدولي عن 
حصول ملياء براك الطبطبائي 
ـ املدير التنفيذي إلدارة تقنية 
 )CIO( املعلومـــات بجائـــزة
ألفضل عشرة مدراء تكنولوجيا 
املعلومات في الشرق األوسط 
خالل احلفـــل الذي أقيم بهذه 
املناسبة في دبي خالل يومي 16 

و17 من نوفمبر اجلاري.
 )CIO( حيث تعد جائـــزة
ألفضل عشرة مدراء لتكنولوجيا 
املعلومات في الشرق األوسط 
ـ والتـــي تقام للعـــام الرابع 
علـــى التوالي واحدة من أكثر 
اجلوائـــز رفعـــة ومكانة في 
هذه الصناعة ومتنح سنويا 
للرؤساء واملدراء املتميزين. 

ويتم تقييم الفائزين بهذه اجلائزة بناءا على إجراء 
تقييم علمـــي إلجنازاتهم في صناعة تكنولوجيا 
املعلومات في منطقة الشـــرق األوسط من خالل 
رصد مجموعة من املهارات التكنولوجية والقيادة 
والرؤية الواضحة التي تساهم في تطوير األهداف 
اإلستراتيجية ملؤسساتهم.واستخدام تكنولوجيا 
املعلومات في خلق وسائل حتقق لشركاتهم النمو 

املستهدف.
وتتمتع الطبطبائي بخبرة واســـعة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات، كما قدمت مجموعة مميزة 

مـــن التحليالت والتصاميـــم ملجموعة كاملة من 
التطبيقات املصرفية، فضال عن ســـجلها احلافل 
الذي أجنزت من خالله مجموعة مشـــاريع تقنية 
كبيرة مع إمكانيات في تعدد املهام وحلول املشكالت 

وصنع القرار.
كما أن التواصل الفعال ضمن لها جتربة وفيرة 
وقويـــة في جميع أوجـــه إدارة تقنية املعلومات 
ممـــا مكنها من تقدمي قيمة جتارية وعملية لبناء 
التقنيـــة وموازاة التقنيـــة املعلوماتية مع خطة 

عمل البنك.

شعار »الوطنية لالتصاالت«شعار »بيتك« شعار »الوطني«
ملياء الطبطبائي أثناء تسلمها اجلائزة.

ممثلو »بيتك« يسلمون شيك التبرع لـ »األوقاف«

»بيتك«: 10 حجاج يسافرون عبر البطاقة مجاناً

انطالقاً من مسؤولياتها في الدور التنموي تجاه المجتمع

الفوزان: »بيتك« يتبرع بـ 0.5% من عائد استخدام
بطاقة الخير لغير القادرين ألداء فريضة الحج

»البترول الوطنية« و»بيتك« و»الوطني« و»إيكويت« 
و»االتصاالت الوطنية« تدعم وظائف 2009

العمليات التشغيلية للقطاع.
وأكـــد على أهمية املشـــاركة 
الفعالة في حتفيز ودعم العمالة 
الوطنية قائـــال ان هذا املعرض 
يهدف فـــي كل دورة من دوراته 
إلى حتفيز الشباب الكويتي من 
العمل  اجلنســـن لالنخراط في 
إلى أن  النفطـــي، الفتا  بالقطاع 
الوظيفية ســـاعدت  املعـــارض 
الكثير من الشباب على حتقيق 
طموحاتهـــم املهنيـــة من خالل 
التحاقهم باملؤسســـة وشركاتها 

التابعة.
ويشارك بيت التمويل الكويتي 
من واقع حرصه على دعم الكوادر 
الشـــابة من أجل تطوير املوارد 
البشـــرية الكويتيـــة، وذلك في 
إطار االهتمام بالعنصر البشري 
الذي استطاع اثبات ذاته في أكثر 
من مجـــال، ويحرص بيتك على 
املشـــاركة كونه من املؤسسات 
الكبـــرى التـــي تعتبـــر الداعم 
األساسي للعمالة الوطنية السيما 
املؤسسات املصرفية نظرا للقدرة 
االســـتيعابية الكبيـــرة للبنوك 

للعمالة الكويتية.

»الوطني« سباق

من جهته قال مســـاعد مدير 
عام بنـــك الكويت الوطني عماد 
العبالني ان البنك ســـباق دائما 
الـــى تقدمي جميع انـــواع الدعم 
للطاقات الكويتية الشابة في اطار 
املساهمة الفعالة في حل جزء من 
مشكلة البطالة التي توليها الدولة 
اهتماما كبيرا وتســـعى للقضاء 
عليها، الفتا الى ان الوطني يقوم 
بهذا الدور انطالقا من مسؤوليته 

جتاه املجتمع.
العبالنـــي ان معرض  وذكر 
ومؤمتر الفرص الوظيفية السادس 
ميثل فرصة كبيرة ومهمة للمواهب 
والطاقات الشابة في جميع املجاالت 
حيث يوفر فرصة اللتقاء الباحثن 
عـــن عمل مع ممثلـــي واصحاب 
الوظائف وبالتالي الوصول الى 

الغاية املنشودة.
الـــى ان »وظائـــف  ولفـــت 
2009« ميثل فرصة للشـــركات 
واملؤسسات الرائدة في املجتمع 
للقيام بدورها واملساهمة في حل 
القضايا املجتمعية ودعم العمالة 
الوطنية وتوفير فرص لشباب 
اخلريجن من اجلنســـن، فضال 
عن املواطنن الذين لديهم طاقات 

كامنة ويرغبون في احلصول على 
فرصة إلخراج هذه الطاقات من 
الـــى فرق عمل  خالل االنضمام 
متميزة حتقـــق لهم طموحاتهم 
الوظيفية، مشيرا في هذا السياق 
الى ان الوطني يستقطب اعدادا 
كبيرة من الشباب والشابات في 

كل عام.
وافاد بان القطاع اخلاص اصبح 
يحظى باهتمام كبير من الشباب 
بعـــد ان كانت هنـــاك حالة من 
العزوف في وقت ما بسبب غياب 
األمان الوظيفي مقارنة بالقطاع 
العام، الفتا الى ان الشـــباب بات 
يثق في القطاع اخلاص من خالل 
الذين التحقوا به واثبتوا قدراتهم 
وحققوا جناحات كبيرة مازاد الثقة 
في شـــركات ومؤسسات القطاع 
اخلاص الـــذي اصبح حاليا هو 
املالذ املفضل لدى شريحة كبيرة 
من الشباب. ولفت الى ان القطاع 
اخلاص اســـتطاع كسر احلاجز 
النفســـي الذي كان يحول دون 
قيام الشباب اخلريج بطرق ابواب 
القطاع اخلاص واالنتظار لسنوات 
امام ابواب هيئات ووزارات الدولة، 
مشـــيرا الى انه مع زيادة الوعي 
اصبـــح القطاع اخلـــاص يضم 
الكثير من الكفاءات ســـواء التي 
كانت في طابور االنتظار الطويل 
او التي كانـــت تعمل في القطاع 

احلكومي.
وأعرب عن أمله في ان يشهد 
»وظائف 2009« النجاح ليستكمل 
ما حققه في الدورات الســـابقة، 
حيث اصبح يقـــوم بدور فعال 
في مســـاعدة الباحثن عن عمل 
وكذلك املؤسسات الراغبة في زيادة 
نسب العمالة الوطنية لديها، داعيا 
الى ضرورة زيادة املشاركات من 
قبل شركات ومؤسسات القطاع 
اخلاص، حيث ان من شـــأن ذلك 
زيادة الفرص واســـتقطاب اكبر 
الكويتي  عدد ممكن من الشباب 
الطموح الذي يرغب في اثبات ذاته 

حتت راية القطاع اخلاص.

دعم العمالة

فيما أكدت مسؤولة التدريب في 
قسم املوارد البشرية في الشركة 
الوطنية لالتصاالت نهلة الشراد 
ان القطاع اخلاص اصبح له دور 
كبير في دعـــم العمالة الوطنية 
التي أثبتـــت جدارتها في جميع 
مؤسسات هذا القطاع، مشيرة الى 

ان املشاركة جاءت بهدف اطالع 
العمـــالء على آخر املســـتجدات 
والتطورات املتالحقة في مجال 
االتصاالت، هذا الى جانب طرح 
فـــرص جديدة وواعـــدة للعمل 
في شـــركتنا العريقة في مجال 

االتصاالت.
وأضافت الشـــراد ان الشركة 
حترص على ضـــم العمالة التي 
لديها القدرة على العمل في شركة 
ســـريعة النمو ولديها تطلعات 
لألفضل، مشيرة الى ان الوطنية 
لالتصاالت تسعى دائما الستقطاب 
الكفاءات الشابة وصقل مهاراتهم 
من خالل تقدمي دورات تدريبية لهم 
على أعلى مستوى بحيث يتسنى 

لهؤالء االنخراط في العمل.
وذكرت ان القطاع اخلاص بدأ 
في السنوات االخيرة يضم حتت 
لوائه كفاءات جيدة اثبتت جدارتها 
لالنضمام لقافلة القطاع اخلاص 
الذي يتطلع دائما للتطور السريع 
ويحتاج الى كفاءات بشرية تضمن 

له حتقيق استراتيجيته.
وافادت بان ما يدعو للتفاؤل 
ان نســـب العمالـــة الوطنية في 
القطاع اخلاص في تزايد مستمر 
وذلك بعد ان شـــهدت السنوات 
االخيرة تغييرا جذريا في قناعات 
اخلريجن من الشباب وذلك بعد 
ان الحظ هؤالء النماذج الكثيرة 
التـــي حققت جناحات باهرة في 
مؤسسات القطاع اخلاص، الفتة 
في هذا االطار الى دور املعارض 
التـــي كان لها جهود  الوظيفية 
حثيثـــة فـــي تغييـــر القناعات 
الســـلبية جتاه القطاع اخلاص 
وكذلك اسهمت في كسر احلاجز 
النفســـي الذي كان يحول دون 
التحاق اخلريجن مبؤسســـات 

وشركات القطاع.

نجاح التجارب

من جانبه، أكد نائب الرئيس 
للشؤون الفنية في شركة ايكويت 
للبتروكيماويات محمود القطان 
أن القطاع اخلاص اســـتطاع في 
الســـنوات األخيرة أن يستقطب 
أعـــدادا كبيـــرة مـــن اخلريجن 
اجلدد من اجلنســـن وذلك بعد 
جناح التجارب الســـابقة لكثير 
من الشباب الذين التحقوا بالعمل 
حتت راية القطاع اخلاص، الفتا 
إلـــى أن قناعات الشـــباب جتاه 
املؤسسات اخلاصة تغيرت ولم 

تعد فكرة االلتحاق بعمل حكومي 
مسيطرة على عقول الشباب كما 

كان في املاضي.
وأوضح ان مشاركة الشركة في 
مثل هذه املعارض تأتي من منطلق 
اعتقاد راســـخ بضـــرورة اجتاه 
العمالة الوطنية للقطاع اخلاص 
نظرا لقوة مؤسساته والنجاحات 
املتعددة التي حققتها، باإلضافة إلى 
إميان الشركة بالعنصر الكويتي 
كعنصر أساســـي فـــي التنمية 
وهو ما دفعها لتوظيف املواطن 
الكويتي القادر واملؤهل سواء كان 
من حملة املؤهالت اجلامعية أو 
من خريجـــي املعاهد التطبيقية 

والثانوية العامة.
وقـــال ان معـــارض الفرص 
الوظيفية السابقة رسخت مفاهيم 
جديـــدة لدى الشـــباب الكويتي 
الطموح والباحث عن مســـيرة 
مهنية متميـــزة في الوقت الذي 
تولي فيه الدولة توطن الوظائف 
الكثير من االهتمام وتكرس اجلهود 

من اجل حتقيق هذا الهدف.
وأشار القطان إلى قيام شركة 
ايكويت في سنة 2005 بتأسيس 
ايكويت للمســـؤولية  برنامـــج 
املجتمعيـــة بهدف ابراز شـــركة 
ايكويت كجهة مثالية لتوظيف 
واســـتقطاب العمالـــة الوطنية 
من خـــالل مجموعة مـــن املزايا 
املنافســـة ألي قطاع سواء داخل 
الكويـــت أو خارجهـــا، الفتا إلى 
قيام الشركة مبراجعة هذه املزايا 
دوريـــا ومقارنتها مع القطاعات 
الداخلية واخلارجية على مستوى 

اخلليج.
وبن أن اخلبرات البتروكيماوية 
قليلة في الســـوق احمللي ولذلك 
تلجأ الشركة الى تدريب الكوادر 
الشـــابة من خالل االستفادة من 
موظفي ايكويت ذوي اخلبرة في 
هذا املجال وتطبيق مبادئ الـ 6 
سيجما والدورات التدريبية داخل 
وخارج الكويت، مضيفا ان %100 
من اإلدارة الوسطى لشركة إيكويت 
هي مـــن الكويتين ومتوســـط 
أعمارهم من 34 إلى 40 عاما وهو 
حافز كبير للشـــباب للعمل في 
القطاع اخلاص، خصوصا مع قيام 
الشـــركة بتعين 166 كويتيا من 
خريجي الثانوية العامة لتدريبهم 
على العمل في املصانع اجلديدة 
والتـــي تنتـــج 5 مالين طن من 

املنتجات البتروكيماوية.

 محمد الفوزان

الكويتي  التمويل  وفر بيت 
)بيتك( الفرصة لعشـــرة أفراد 
ألداء فريضـــة احلج مجانا من 
خالل بطاقة ڤيزا مسبقة الدفع 
التي طرحها  »بطاقة اخليـــر« 
بيتك مؤخرا ويتبرع بجزء من 
استخدامها 0.5% ملساعدة غير 
القادرين على أداء فريضة احلج، 
وقد متت عملية اختيار احلجاج 
بالتعاون مـــع وزارة األوقاف 
التي ستتولى متابعة إجراءات 

سفرهم.
وقال مســـاعد املديـــر العام 
للقطاع املصرفي محمد الفوزان 
في تصريـــح صحافي »طرحنا 
بطاقـــة اخلير منتصـــف العام 
احلالي وهذه املرة األولى التي 
الفرصة  نقوم فيهـــا بإتاحـــة 
لعشرة أشخاص ألداء فريضة 
احلج مجانا، وسنكرر ذلك كل 
عام إن شـــاء اهلل، كما سيقوم 
بيتك بإتاحـــة الفرصة لعمالء 
العمرة في أوقات  آخرين ألداء 
مختلفة من العام، نحن سعداء 
بهذه امليزة اجلديدة التي نقدمها 
لعمالئنا، كما أننا نعتز بثقتهم 
الكبيرة فـــي بيتك وما يطرحه 
من منتجات وخدمات لقد كانت 
فترة قصيـــرة تلك التي مضت 
على إطالق البطاقة، لكننا اليوم 
متكننـــا من حتقيـــق حلم مهم 
واساســـي في حياة كل مسلم 

وهو أداء فريضة احلج«.
وأضاف الفوزان ان بيتك يفتح 
املجال أمام عمالئه مستخدمي هذه 

في مبادرة ايجابية لدعم العمالة 
الوطنية تشارك مؤسسة البترول 
الكويتية وبيت التمويل الكويتي 
»بيتك« وبنـــك الكويت الوطني 
الوطنية  وشـــركة االتصـــاالت 
وشركة ايكويت للبتروكيماويات 
كجهات داعمة في معرض الفرص 
الوظيفية )وظائف 2009( والذي 
سيقام في الفترة من 27 حتى 30 
ديســـمبر املقبل في قاعة الراية 
بفندق كورت يارد وتنظمه شركة 
فيجن لالستشارات، وتأتي هذه 
اخلطوة في إطـــار توفير الدعم 
مـــن قبل هذه اجلهـــات ملعرض 
الفـــرص الوظيفية كونه أصبح 
ركيزة أساســـية لعملية توطن 

الوظائف.
وحترص هـــذه اجلهات على 
املشـــاركة بهـــدف تنمية قدرات 
الشـــباب الوظيفيـــة، فضال عن 
مشاريعهم الصغيرة خاصة أن 
معارض الفرص الوظيفية باتت 
من األنشـــطة املهمة التي جتمع 
حتت سقف واحد حشدا كبيرا من 
الشركات والبنوك وهو األمر الذي 
ميثل فرصة إلقامة حوار مشترك 
يجمع بن املؤسسات الراغبة في 
اســـتقطاب كوادر وطنية لديها 
الرغبة في االنخراط في ســـوق 

العمل.
وفي هذا اإلطار أكد »العضو 
املنتدب للشؤون املالية واإلدارية« 
مبؤسسة البترول الكويتية علي 
عامر الهاجري أن املؤسسة تسعى 
للمشـــاركة في جميع األنشطة 
الوظيفية انطالقا من مسؤوليتها 
في الدور التنموي جتاه املجتمع 
الكويتـــي بإيجاد فـــرص عمل 

للكويتين.
وأوضح ان املؤسسة حترص في 
كل عام على املشاركة في املعرض 
إميانا منها بأن هذه النوعية من 
املعـــارض تعمل علـــى تقليص 
الفجوة بن اخلريجن واحتياجات 
القطاع النفطي من سوق العمل، 
مضيفا ان املؤسســـة تأخذ على 
الكبرى في  عاتقها املســـؤولية 
استقطاب العمالة الوطنية، الفتا 
إلى أن مؤسسة البترول الكويتية 
تعتمد في املقام األول على الكفاءات 
الكويتية وفقا للقناعة التامة لدى 
مسؤولي القطاع بأن الدول ال تبنى 

إال بسواعد أبنائها.
وأشار الهاجري إلى أن املؤسسة 
تتبنى إستراتيجية تطوير القدرات 
واملهارات لدى الشباب الكويتي في 
إطار التخطيط السليم للتعاقب 
الوظيفي، وذلك برصد ميزانية 
ضخمة لتطوير املوارد البشرية 
في كل ســـنة ماليـــة، لتحقيق 
التدريب املتواصل والفعال على 
أحدث األساليب العلمية احلديثة 
واملتطورة فـــي املجاالت الفنية 
واإلدارية إلدارة وتشغيل جميع 

البطاقة وهو زهيد جدا، كما أن 
الدراسات التي أجراها بيتك بينت 
أن هناك شريحة غير قليلة من 

البطاقة للتعاون معه في عمل 
اخليـــر وتأصيل روح التعاون 
أفـــراد املجتمع،  والتكاتف بن 
وأمـــام مســـتخدمي البطاقـــة 
فرصـــة لذلك، ففي كل مرة يتم 
فيها استخدام البطاقة لتسديد 
قيمة املشتريات، سيتبرع بيتك 
بنسبة من االستخدام إلرسال غير 

القادرين ألداء فريضة احلج.
وقال: من ابرز الدوافع إلصدار 
البطاقة، رغبة بيتك في مساعدة 
غير القادرين على أداء فريضة 
احلج، وحرصه على أن يتم ذلك 
بالتعاون مع عمالئه من خالل 
هذه البطاقة، من دون ترتيب أي 
التزامات أو رسوم إضافية على 
العميل، فيما عدا رســـم إصدار 

العمالء يحتاجـــون إلى بطاقة 
تتمتع مبزايا بطاقة االئتمان، لكن 
ظروفا حتول دون حتقيقهم هذه 
احلاجة، ومن هنا جاءت فكرة 
البطاقة مسبقة الدفع التي تقدم 
مزايا بطاقة االئتمان، لكنها تعتمد 
على الرصيد املتوافر فيها، والذي 
العميل بتعبئته بنفسه،  يقوم 
ومن هنا فان له حرية االختيار 

والتحكم بحدود االستخدام.
من جهته، قـــال مدير تنفيذ 
االلتزام والتنســـيق فـــي إدارة 
البطاقات املصرفية زيد اخلطيب 
خالل تسليمه شيك التبرع إلى 
مســـؤولي وزارة األوقاف وهما 
رئيس قســـم حلقـــات ومراكز 
حتفيظ القرآن بدر رجب املعيوف 

ومشرف مركز العوضي للجاليات 
أحمد محمود الكندري بحضور 
مدير وحدة التدقيق الشـــرعي 
ببيتـــك صالح الغامن، إن بطاقة 
ڤيزا مسبقة الدفع باسم »بطاقة 
اخلير« تتمتع بخصائص بطاقة 
االئتمان، من حيث اســـتخدامها 
في الداخـــل واخلارج في جميع 
نقاط البيع محليا وعامليا، وأجهزة 
السحب اآللي التابعة لبيتك داخل 
الكويـــت، وتتميـــز باعتبارها 
بطاقة مسبقة الدفع، فال يستلزم 
إصدارها مراجعة سجل العميل 
االئتماني، وليس هناك أي قيود 
تتعلق بشرط الراتب، أو رصيد 
احلســـاب، ولن يكون هناك حد 
أقصى لالستخدام طاملا أن الرصيد 
متوافر بالبطاقة، وهي مخصصة 
للعمالء ذوي الشريحة العمرية 

من 21 عاما فما فوق.
وأضـــاف ان هنـــاك مميزات 
للبطاقة مثل تقنية Chip التي تقدم 
أعلى مستويات احلماية واألمان، 
كما تساعد البطاقة حاملها على 
بالنفقـــات واملصاريف  التحكم 
مبا أن احلد األقصى في حساب 
البطاقة هو املبلغ الذي يتم إيداعه 
مســـبقا وميكن جلميع العمالء 
البطاقة لتسديد  عند استخدام 
قيمة مشترياتهم احلصول على 
خصومات كبرى لغاية 50% لدى 
العديد من احملالت واملتاجر، كما 
ميكن اســـتخدام البطاقة إلمتام 
احلجـــوزات حـــول العالم عبر 

اإلنترنت في أي زمان ومكان.

»فلكس للمنتجعات والعقارات« تختار 
»تراكس« لتقديم االستشارات اإلعالمية

هيئة الصناعة تشارك بمعرض في دبي
لزيادة حجم الصادرات الكويتية

يقام بين 23 و26 الجاري

وقعت فلكس للمنتجعات 
والعقـــارات عقد تعـــاون مع 
شـــركة تراكس لالستشارات 
التسويقية والعالقات العامة، 
ومبوجب العقد تتولى »تراكس« 
تزويـــد »فلكـــس« بجميـــع 
اخلدمـــات املندرجة حتت بند 
العالقات العامة كما تعمل على 
تقدمي االستشـــارات اإلعالمية 

للشركة.
وفي هذا السياق قال رئيس 
مجلس إدارة »فلكس« والعضو 
املنتدب خالد الصايغ »إن فلكس 
للمنتجعات حترص، في مجالها، 

على أن تلعب دورا رياديـــا في تنمية املجتمع 
الكويتي حيث تســـهل له احلصول على أفضل 
املقومات لكـــي يتمتع بصحة ذهنيـــة وبدنية 

جيدة«.
وأوضح أن الوضع االقتصادي الذي نعيشه 
اليوم والذي يسبب ضغوطا تنعكس سلبيا على 
الصحة العامة يزيد من مســـؤوليتنا التوعوية 
جتاه املجتمع واجلمهور في الكويت، بأن نأخذ 
بيده جتاه حياة مليئة بالصحة والعافية والطاقة 
االيجابية وهذه املسؤولية تقع في طليعة أهدافنا. 
من هنا تأتي شـــراكتنا مع »تراكس« للعالقات 
العامة التي نرى فيها شريكا مثاليا لتحقيق هذه 
الغاية السيما أنها تتمتع بخبرات سابقة في دعم 
القطاع الصحي عبر وســـائل مختلفة للعالقات 
العامة لنشر التوعية بن أبناء املجتمع الكويتي 

سواء عبر اإلعالم أو غيره«.
بدورها رحبت مدير عام شركة »تراكس« رميا 
ترمس بانضمام »فلكس« إلى قائمة عمالء الشركة 
حيث قالت: ان »تراكس« تفخر بانضمام »فلكس 
للمنتجعات والعقارات« الى باقة عمالئها املتنوعة. 
ونحن نرى في هذه الشراكة إثراء خلبراتنا، ونحن 
على ثقة بأن تعاوننا سيسفر عن تعزيز التزام 

»فلكس« بتحسن وترويج منط 
احلياة الصحي في الكويت. إننا 
نتطلع قدما الى توحيد جهودنا 
الى  مع »فلكس« للعمل جنبا 
جنب في دعم جهودها الرامية 
إلى نشر التوعية الصحية بن 

أبناء املجتمع الكويتي«. 
وأضافت انه منذ انطالقتها 
في ربوع الكويت عملت »فلكس« 
على االنتشار النوعي وأسست 
عـــددا من النـــوادي الصحية 
الفريدة من نوعها تعمل على 
تزويد العمالء بخدمات مميزة 
وفـــق خبرات مهنيـــة عالية، 
وهذه النوادي هي فلكس للنساء، فلكس لرجال 
االعمال باإلضافـــة الى مركز الخصائي التغذية 
واحلمية )فلكس غورميه( باإلضافة الى أكادميية 
فلكس اجنلز واملتخصصة بالنشاطات الرياضية 

والتعليمية لألطفال.
وبهذا العموم من اخلدمـــات املتكاملة حتت 
مظلة الشركة، فان »فلكس« التي احتفلت مؤخرا 
بعيدها الثامن عشر، قد أطلقت جملة من احلمالت 
والعـــروض الترويحية التـــي تركز على تلبية 
احلاجة امللحـــة للحصول علـــى حياة صحية 
وبالتالي احلـــد من اآلفات الصحية الناجتة عن 
عدم ممارسة الرياضة والنمط املعيشي اخلاطئ، 
وتأتي شراكتها مع »تراكس«، التي تتمتع بانتشار 
إقليمي وخبرات عريقة في مجال العالقات العامة، 

لكي تدعم جهودها وتعززها.
جتدر اإلشارة الى أن التعاون بن الشركتن 
سيؤسس لشراكة إستراتيجية مثمرة، يتمحور 
أول أهدافها بنشـــر الوعي الصحي في املجتمع 
الكويتي وبالتالي االلتزام باملسؤولية االجتماعية 
هذا باإلضافة الى دعم وحتقيق رؤية »فلكس« 
في االنتشار والتوسع والتي ترتكز على ضمان 

مستقبل صحي وواعد للكويت.

صرح نائــــب املدير العام 
لتنمية الصادرات في الهيئة 
العامة للصناعة صقر العنزي 
بأن الهيئة تشارك في معرض 
 »The Big 5 Show 2009«
فــــي الفترة ما بــــن 23 و 26 
اجلاري في مركز دبي العاملي 
للمعارض واملؤمترات وسط 
مشاركة نحو 3000 شركة من 
الشــــركات الرائدة في قطاع 
البناء واالنشاءات من 52 دولة 

في العالم.
وقــــال العنــــزي ان اهــــم 
القطاعات املشاركة في املعرض 

هي احدث اخلدمات واملنتجات وقد جاء املعرض 
نتيجة لضخامة حجم املشاريع االنشائية في 
منطقة اخلليج اذ يقدر بنحو 13 تريليون دوالر، 
ويعد معرض »The Big 5 Show 2009« فرصة 

مناسبة للمهندسن واملعمارين واملقاولن.
وبالرغــــم من حالــــة الركــــود االقتصادي 
العاملــــي لفت العنزي الى ان هناك مؤشــــرات 
واضحة على ان منطقة الشرق االوسط بدأت 
باالســــتقرار اقتصاديا، وقد انعكس ذلك على 
حجم املشاركة باملعرض خاصة مع دخول عدد 
جديد من العارضــــن في املعرض من دول لم 

تكن تشارك سابقا.
 The Big 5« يذكر انــــه يأتي انعقاد معرض
Show 2009« في وقت مناسب لتوفير الفرصة 
ملختلف القطاعات لاللتقاء وعقد الشــــراكات، 
وبوصفه احلــــدث االكبر من نوعه في منطقة 
الشرق االوســــط في مجال االنشاء والتعمير 
حيث يوفر املعرض منبرا ال مثيل له للمعمارين 

واملقاولــــن  واملهندســــن 
واملطورين من القطاعن العام 
واخلاص لاللتقاء والتباحث 
حول احدث املنتجات الصناعية 
في قطاع البناء واالنشاءات.

اجلدير بالذكر ان املعرض 
يضم عددا من البرامج االخرى 
مثل البرنامج اخلاص باملشترين 
الرئيســــين، وندوات حول 
املنتجات وعدد من املؤمترات 
الصحافية التسويقية للعديد 

من العارضن.
العامة  الهيئة  وتشــــارك 
 The« للصناعة فــــي معرض
Big 5 Show 2009« مبســــاحة تصل الى 288 
مترا مربعا خصصت إلقامة اجلناح الكويتي 

عليها.
وأعرب العنزي عن امله في ان يساهم املعرض 
بتسويق املنتج في االسواق العاملية ومن املأمول 
عقد العديد من املفاوضات واالتفاقيات املبدئية 
لشــــركاتنا الصناعية مع بعض املستثمرين 

الرئيسين.
جتدر االشارة الى ان الهيئة تبحث عن فرص 
لتسويق املنتجات الوطنية في االسواق العاملية 
وتقوم حاليا بدراســــة العديد من االسواق في 
األقاليــــم احمليطة لإلعداد ملعارض لتســــويق 
الصناعات الوطنية في هذه املعارض علما ان 
الصناعات الوطنية تتميز بجودة ذات مستوى 
مرتفع وكذلك باسعار مناسبة تتيح لها اختراق 
بعض  االســــواق القريبة وتقدم الهيئة الدعم 
للشركات الصناعية املصدرة لتتمكن من تعزيز 

امكانياتها في التصدير.

لتقنيات المعلومات في الشرق األوسط

لمياء الطبطبائي من بنك الكويت الدولي 
تفوز بجائزة أفضل 10 مدراء

خالد الصايغ

صقر العنزي


