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البراك ومايرز خالل اللقاء

د.سعد البراك وبتسي مايرز في لقطة جماعية مع موظفي شركة زين

خالل استقباله المستشار األعلى للحملة الرئاسية للرئيس أوباما في مقر الشركة

البراك: »زين ـ الكويت« انطلقت من هنا لتكون جوهرة شركات المجموعة
استقبل العضو املنتدب نائب 
رئيس مجلس إدارة مجموعة زين 
د.س����عد البراك أمس املستشار 
األعلى للحملة الرئاسية للرئيس 
األميركي باراك أوباما، بتس����ي 
ماي����رز، والتي ت����زور الكويت 
حاليا بدعوة من إحدى املؤسسات 
الكويتية إللق����اء محاضرة عن 

»منوذج القيادة اجلديدة«.
ورحب البراك باملستش����ارة 
األميركية في مقر الشركة وقال 
في بداية حديثه »من هنا بدأت 
مجموعة زي����ن... من الكويت، 
جوه����رة ش����ركات املجموع����ة 
املنتشرة في 23 دولة في منطقة 

الشرق األوسط أفريقيا«.
وقدم البراك ش����رحا موجزا 
عن تاريخ تطور ومنو مجموعة 
زين، من����ذ الع����ام 1983 � وهو 
العام الذي شهد والدة الشركة � 

تناول خالله أهم احملطات التي 
مرت عليها مجموعة زين خالل 
رحلة توسعاتها اجلغرافية، وهو 
احلديث الذي أثار انتباه الضيفة 
األميركية، نظرا للسرعة واجلرأة 
التي متتعت بها زين في حركتها 
خالل هذا الوقت القياسي الذي لم 

يتجاوز فترة الست سنوات.
البراك بتس����ي مايرز  وحيا 
خالل حديثه أمام مجموعة كبيرة 
من مسؤولي وموظفي الشركة 
على الدور الرائع الذي قامت به 
خالل هذه »احلملة«، والتي جاءت 
وهي حتمل معها رياح التغيير، 
والتي باتت منوذجا ذائع الصيت 

اآلن في العالم.
وأوضح البراك »احلقيقة أن 
احلملة التي رافقت الرئيس أوباما 
خالل فترة ترش����حه للرئاسة 
قدمت منوذج����ا أخالقيا عامليا 

في الريادة، وهو ما حمل معها 
مقومات النجاح«.

ومن ناحيتها أعربت مايرز عن 
الزيارة،  البالغة بهذه  سعادتها 
والتي وجدت فيها حفاوة كبيرة 
من قبل اجلمي����ع، وقالت »لقد 
س����عدت كثيرا بزيارتي األولى 
لدول����ة الكوي����ت، وأعتقد أنها 
قدمت فرصة جيدة للتعرف على 
ثقافات وأفكار مختلفة، والشك 
أنها ستضيف الكثير إلى رصيد 

معرفتي«.
وقبل أن تتحدث املستشارة 
األميركية ملسؤولي وموظفي زين 
من احلضور عن سبب زياراته 
للكويت ومشاركتها في مؤمتر 
»القيادة« قالت »أعتقد أن احلظ 
مال إلى جانبكم ألنكم تعملون 
مع شخصية قيادية مثل سعد 
الب����راك«، وبعدها أخذت مايرز 

تلقي الضوء على أهم الكواليس 
ت����دور خالل حملة  التي كانت 
أوباما، وأهم  الرئيس األميركي 
التحديات التي واجهت احلملة، 
كما قدمت حملة سريعة عن اآللية 
التي تبنتها احلملة خالل فترة 

االنتخابات األميركية األخيرة.
وأكدت مايرز التي عملت مع 
رئيس أميركي آخر وهو الرئيس 
بيل كلينتون، الرئيس األميركي 
األس����بق، على أهمية التعريف 
احلقيقي ل� »القيادة«، بإشارتها 
إلى أن القيادة تعتمد على السلوك 
واألفعال، وكيفية إدارة احلوار 
وإعادة توجيه األش����خاص مبا 

يخدم األهداف املرسومة.
وقدم����ت مايرز »روش����تة« 
مختص����رة عن كيفي����ة جناح 
القائد في عمله خ����الل كلمتها 
املوجزة ملسوؤلي وموظفي زين، 

بتأكيده����ا على أهمية التواصل 
والعالقات بني األشخاص وكيفية 
احملافظة عليها، فهي وبحسب 
قولها الركيزة األساسية لنجاح 

منظومة العمل.
يذكر أن املستشارة األميركية 
لم تس����تطع أن تخفي شعورها 
جتاه اجلو العائلي واألسري الذي 
ملسته خالل زيارتها لشركة زين، 
والذي اكتشفت مالمحه الظاهرة 
بني عالقة د.سعد البراك مبوظفي 
الشركة من ناحية � والتي كانت 
ظاهرة من خالل تعليقات البراك 
على أس����ئلة املوظفني للضيفة 
� وب����ني مس����ؤولي وموظف����ي 
الشركة من ناحية أخرى، وهو 
الشعور الذي دفعها الى القول 
»أنا سعيدة فعال بهذه املشاركة 
معكم، وفخورة مبا أجنزمتوه 

من أعمال«.

بنك الخليج يعلن الفائزين
الجدد بسحب »الدانة« األسبوعي

شلبي: فتـح الحسـاب الجديـد خـالل 5 أيـام

عادل الخطيب فاز بـ 10 آالف دينار

جانب من توزيع اجلوائز

أعلن بنك اخلليج عن أسماء 
الفائزين في س���حب »الدانة« 
األس���بوعي حيث ن���ال عادل 
أمني اخلطيب اجلائزة الكبرى 
وقدرها 10000 دينار، بينما فاز 
كل من: علي الكونة، عبدالعزيز 
علي محمد حيدر، بوثوسيريل 
بولوس بوب���ي، عزيز هجيج 
الوكاع وجوريي���اي كونوثا 
راجناني رمييش بجائزة قدرها 

1000 دينار. 
ويتع���ني على عمالء البنك 
إيداع مبلغ ق���دره 400 دينار 
فقط لفتح حساب الدانة الذي 
س���يؤهلهم تلقائي���ا للدخول 
في الس���حوبات األس���بوعية 
والشهرية والسنوية حلساب 
الدانة، وال يقدم حساب الدانة 
في بنك اخلليج للعمالء فرص 
الربح فقط، بل يقدم لهم أيضا 

الوسيلة املثالية لتوفير النقود، 
فكلما زاد املبلغ املودع وطالت 
مدة بقائه في احلساب، زادت 

الفرص املتاحة للفوز. 
وبهذه املناس���بة أفاد مدير 
عام اخلدمات املصرفية الفردية 
علي ش���لبي في بنك اخلليج 
قائال: »يعتبر حس���اب الدانة 
من أهم احلس���ابات لدينا في 
انه يعتبر احدى  البنك حيث 
وسائل التقدير املتعددة التي 
نحرص على تقدميها لعمالئنا 
الذين يستحقون كل  األوفياء 
التقدير ويشكلون جزءا مهما 
جدا من البنك كما مينحنا أيضا 
الفرص���ة للتواصل معهم عن 
طريق السحوبات األسبوعية 
والشهرية والسنوية، لذا نحن 
نشجع اجلميع على احملافظة 
على مبالغهم املودعة باحلساب 

كي يحالفهم احلظ في السحب 
عل���ى جائ���زة ال���� 500.000 

دينار«.
والقيمة املضافة حلس���اب 
الدانة تبدأ بفتح العمالء حساب 
الدانة قبل 5 أيام عمل تسبق 
السحب، مما يخولهم تلقائيا 
لدخول السحب األسبوعي، أو 
بفتح احلساب قبل شهر لدخول 

السحب الشهري والسنوي.
 كما مينح أيضا حس���اب 
الدان���ة العديد م���ن اخلدمات 
املتميزة منه���ا خدمة »بطاقة 
الدانة لاليداع اآللي فقط« التي 
متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناسبهم، 
إلى خدمة »احلاسبة«  إضافة 
التي متكن عم���الء الدانة من 
حس���اب ما لديه���م من فرص 

للفوز في سحب الدانة.

للعام 2009 وضمن جوائز المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية في البحرين

»لندن والشرق األوسط« يفوز بجائزة التميز المؤسسي

همفري بيرسي يتسلم اجلائزة

حصل بنك لندن والش���رق األوسط على 
جائزة التميز املؤسس���ي لعام 2009 ضمن 3 
جوائز منحت خالل املؤمتر العاملي السنوي 
السادس عشر للمصارف اإلسالمية الذي عقد 
في مملكة البحرين في الفترة من 6 الى 8 من 

ديسمبر اجلاري.
وبناء على مجموعة من املعايير احملددة التي 
تتولى تقييمها جلنة اجلوائز في املؤمتر، تقرر 
منح جائزة التميز املؤسسي لعام 2009 لبنك 
لندن والشرق األوسط تقديرا لتميزه في معايير 
األداء الرئيسية تشمل استمرار األداء القوي 
على الرغم من اضطراب أسواق املال العاملية، 
والقيادة الرشيدة والتوجه االستراتيجي العام 

ألعمالها املصرفية واملالية اإلسالمية.
ويعد املؤمتر العاملي للمصارف اإلسالمية 
أكبر جتمع لرواد التمويل اإلسالمي في العالم 
حيث يستقبل نحو 1200 من قادة القطاع من 
50 دولة، ويعقد حفل توزيع جوائز املؤمتر 
حتت رعاية س���مو رئي���س وزراء البحرين 
وتقدم من س���عادة محافظ مصرف البحرين 
املركزي، وتعتب���ر من أهم اجلوائز املرموقة 

في العالم.
وص���رح الرئيس التنفي���ذي لبنك لندن 
والشرق األوسط »همفري بيرسي« أن حصول 
البنك على جائزة التميز املؤسسي بعد تسعة 

أشهر فقط من تس���ميته املصرف اإلسالمي 
الرائ���د في أوروبا يعد إجنازا رائعا تفخر به 

إدارة البنك وجميع العاملني به.
وأضاف »بيرسي« أنه على الرغم من املرحلة 
الصعبة التي متر بها األسواق املالية في العالم، 
إال أن البنك مستمر في كسب تقدير اجلميع 
لكونه مزود ميتاز باجلودة ملجموعة عريضة 
من حلول التمويل اإلسالمي، وقال إن البنك ما 
يزال يسجل منوا إيجابيا في كل من مجاالت 
أعماله اخلمس الرئيسية، وأكد أن الفوز بهذه 
اجلائزة سيمكن البنك من االنتقال إلى العام 
اجلديد 2010 بس���معة طيبة ووضعية قوية 

في أوروبا والشرق األوسط.
ومن جانبه أعرب الس���ير »أندرو كاهن« 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة التجارة واالستثمار 
البريطانية عن تهنئته بإجنازات بنك لندن 
والشرق األوس���ط وقال إن جناح البنك يعد 
برهانا على النمو املستمر للقطاع على مدى 
30 عاما في اململكة املتحدة، وقال إنه ال شك 
أن املزج السليم بني اخلبرة والبنية التحتية 
والسياسات احلكومية سيجعل اململكة املتحدة 
تستمر في حتقيق التميز في هذا القطاع وأن 
مؤسس���ات مثل بنك لندن والشرق األوسط 
س���تمضي قدما في مساهماتها اإليجابية في 

منو قطاع التمويل اإلسالمي في العالم.

إبراهيم الرفاعي

»الرؤية« تشارك بمعرض الفرص الوظيفية
ق���ال مدي���ر ادارة العالقات 
العامة في جريدة الرؤية ابراهيم 
الفرص  الرفاعي ان مع���ارض 
الوظيفية أسهمت بشكل كبير 
البطالة بعد  في حصر مشكلة 
أن جنحت ه���ذه املعارض في 
توفير وظائف متعددة ومتنوعة 
للشباب من اجلنسني من خالل 

الدورات السابقة.
وأوضح الرفاعي مبناس���بة 
الرؤية في  مش���اركة جري���دة 
انشطة مؤمتر ومعرض الفرص 
الس���ادس »وظائف  الوظيفية 
2009« والذي س���يقام برعاية 
اس���تراتيجية لبرنام���ج اعادة 
العاملة واجلهاز  القوى  هيكلة 
التنفي���ذي للدولة ف���ي الفترة 
من 27 وحتى 30 من ديس���مبر 
اجلاري بقاع���ة الراية وتنظمه 
شركة فيجن لالستشارات، ان 
هذه املشاركة تأتي في اطار دعم 
الفرص  االعالم احمللي ملعرض 

المنتدى االقتصادي العربي ـ الياباني 
األول اختتم أعماله في طوكيو

طوكي���و � كونا: اختتمت أعمال املنت���دى االقتصادي العربي � 
الياباني األول في طوكيو اول من أمس والذي شارك فيه وفد كويتي 
برئاس���ة مدير االدارة االقتصادية في وزارة اخلارجية الكويتية 
الس���فير الشيخ علي خالد اجلابر الصباح الذي مثل نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجي���ة والقائم باألعمال باإلنابة لدى 

سفارتنا في اليابان محمد سعود املطيري.
واشار رئيس الوفد الكويتي املشارك في املنتدى السفير الشيخ 
علي خالد اجلابر الصباح في كلمة الوفد الكويتي امام املنتدى الى 
مبادرة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بانشاء صندوق 
لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة برأسمال قدره 2 مليار دوالر 

ساهمت فيه الكويت مببلغ 500 مليون دوالر.
 كما اشار الى قيام الكويت بانشاء صندوق احلياة الكرمية للدول 
احملتاجة برأس���مال قدره 100 مليون دوالر ومشاركتها في متويل 
هذا الصندوق الذي أعلن عنه في املنتدى االقتصادي االس���المي 

الذي عقد في الكويت في العام 2008.
واضاف ان تلك االجراءات تساهم بطريقة أو بأخرى في حتسني 
مناخ االس���تثمار وتطوير البنية التحتية في الدول العربية كما 
تعمل على تعزيز فرصها في االندماج في االقتصاد العاملي والذي 
متث���ل جزءا مهما منه اليابان حي���ث تعتبر كتلة اقتصادية مهمة 

ولها ثقلها على مستوى العالم.

الوظيفي���ة من خالل تس���ليط 
الضوء على انشطته كونه من 
اهم الركائز االساسية في توطني 
الوظائف وإحلاق العمالة الوطنية 

املؤهلة بسوق العمل.
وذكر الرفاعي ان الرؤية تقوم 
بهذا الدور انطالقا من مسؤوليتها 
املجتمعية، حيث تهدف من خالل 

رعايتها االعالمية لوظائف 2009 
ال���ى القاء الض���وء على اهمية 
املعرض واهدافه لزيادة معدالت 
اقبال الشباب عليه واالطالع على 
الف���رص الوظيفية املتاحة في 

سوق العمل احمللي.
ولفت الى ان معارض الفرص 
الوظيفية بات���ت محط اهتمام 
املواطنني  ش���ريحة كبيرة من 
الراغبني في العمل حتت مظلة 
القط���اع اخل���اص، وذلك بعد 
النجاحات التي حتققت من هذه 
املعارض في الدورات السابقة، 
معرب���ا عن امله في اس���تكمال 
مسيرة النجاح لوظائف 2009، 
مشيدا بالنجاحات التي حتققت 
على مدار السنوات الفائتة والتي 
قام���ت فيها مع���ارض الفرص 
الوظيفي���ة ب���دور مهم في حل 
جزء كبير من مش���كلة البطالة 
التي تك���رس له���ا الدولة جل 

اهتمامها.


