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ممثلو شركة االستثمار العاملي مع موظفني من »فلكس« ومستشفى السالم

من اليمني: عادل حشمة وعصام الصقر وشيخة البحر وسليمان املرزوق

أقام بنك الكويت الوطني ورشة 
عمل لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع الواليات املتحدة األميركية 
للعام الثاني على التوالي، تأكيدا 
علــــى دعمــــه املتواصــــل للطلبة 

الكويتيني. 
وقد حاضر في ورشة العمل كل 
من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني في الكويت عصام الصقر، 
التنفيذي شيخة  الرئيس  ونائب 
البحر، ومدير عام مجموعة املوارد 
البشــــرية عادل حشمه، ومساعد 
مدير عام إدارة اخلزينة في البنك 
سليمان املرزوق، في ظل حضور 

الفت من الطلبة الكويتيني.
وحتدث مســــؤولو »الوطني« 
التنفيذيون عن قصة جناح بنك 
الكويت الوطني في التحول إلى بنك 
إقليمي ذي تواجد عاملي، وتخطيه 
جميع األزمات التي عصفت بالعالم 
واملنطقــــة، وخاصة األزمة املالية 
األخيرة، مؤكدين أن ذلك يعود إلى 
السياســــة املتحفظة التي يتبعها 
البنك، وإدارته احلكيمة للمخاطر 
التي يتبعها  الرشيدة  واحلوكمة 

منذ تأسيسه في العام 1952.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك 
عصام الصقر في كلمته حرص البنك 
على دعم الشباب الكويتي وصقل 
مواهبهــــم بهدف الرقي باملجتمع، 
وقال ان: »هذا الدعم املتواصل هو 
واجب وطني ميليه علينا ضميرنا 
ومسؤوليتنا االجتماعية، ويأتي 
استكماال للدور الذي لطاملا اضطلع 

به الوطني في نهضة الكويت«.

تاريخ الوطني

وأشــــار الصقر في كلمته الى 
»تاريخ الوطني احلافل باإلجنازات 
وجتاوز األزمات بفضل سياسته 
املتحفظة وثقــــة عمالئه به، منذ 
تأسيســــه في عام 1952 كشــــركة 
مساهمة صغيرة برأسمال يعادل 
مليون دينار فقط، وعلى مساحة ال 
تتجاوز الثالثة دكاكني، إلى أفضل 
البنوك في األسواق الناشئة بتواجد 
عاملي وشبكة فروع تتجاوز 177 

فرعا في 4 قارات«.
واضاف ان: »اسم الوطني يرتبط 
باستقالل املنطقة اقتصاديا لكونه 
أول مصرف وطنــــي في الكويت 
ومنطقة اخلليج عموما، وهنا ال 
يسعنا إال أن نستذكر فضل املغفور 
له الشيخ عبداهلل السالم الصباح 
الذي بارك للمؤسسني فكرة تأسيس 

البنك ومدهم بالدعم والتأييد«. 
وأكد أن: »الوطني عايش خالل 
مسيرته جميع األزمات التي مرت 
بها املنطقة، وفي كل مرة كان يخرج 
منها أكثر صالبة وقوة. وعدم تأثرنا 
باألزمة العاصفة بالعالم حاليا ما 
هــــو إال امتــــداد لتاريخنا احلافل 

بالنجاحات واإلجنازات«. 
وأوضح أن البنك اجتاز في عام 
1982 اختبارا قاسيا عندما وقعت 
أزمة املناخ بفضل منهجيته املتزنة 

التوسع في خططه التوظيفية خالل 
الفترة املقبلــــة ومن خالل برامج 
التدريب التي يحرص الوطني على 

إقامتها بشكل مستمر. 
وكشف أن البنك الوطني وظف 
خالل العامني املاضيني ما يزيد على 
ألف شــــاب كويتي من اجلنسني، 
ب أكثر من 500 موظف، وذلك  ودرَّ
رغم األزمــــة احلادة التي عصفت 

بأكبر املؤسسات العاملية.
وأكد أن: »باب الوطني سيبقى 
مفتوحا دوما أمام الشباب الكويتي، 
ألن أمل الوطني وراهنه يبقى بهم، 
وطموحه ال حدود له، وهو يسعى 
دوما إلى كوادر مصرفية قادرة على 
التغيير واالبتكار لتنضم إلى عائلة 
الوطني املكونة من 4000 موظف 

في 19 بلدا ضمن 4 قارات«. 
وشدد: »نحن نفخر بأن الكفاءات 
الكويتية الشابة تلقى الدعم الكامل 
واملستمر من قبل إدارة البنك العليا 
التــــي أخذت علــــى عاتقها تنمية 
املوارد البشــــرية، إلميانها بقيمة 
هذه الثــــروة وإدراكها أنها القوة 
احلقيقية التي يتسلح بها الوطني 
في احلصول على أعلى التصنيفات 

االئتمانية«. 

أهمية التدريب

من جهته، اســــتعرض مساعد 
مدير عام إدارة اخلزينة سليمان 
املرزوق مسيرته في البنك الوطني، 
قائال: »حني أنهيت دراســــتي في 
الواليات املتحدة األميركية وعدت 
إلى الكويت، خضت في غمار البحث 
عن العمل. كانت جميع املؤسسات 
حينها تشترط سنوات من اخلبرة 
لتوظيفــــي، وكان بنــــك الكويت 
الوطنــــي الوحيد الــــذي منحني 
الفرصة. فبدأت العمل في الفروع 
رغم أنني لم أكن أفكر حينها في 
العمل في القطاع املصرفي، لكنني 
لم أفوت أي تدريب وفره لي البنك، 
حتى انتقلت إلى غرفة التداول في 
إدارة اخلزينة التي اكتسب فيها كل 
يوم خبــــرة إضافية بفضل حجم 
بنك الكويت الوطني وتواجده في 

17 سوقا عاملية«.
 وأكد أن »الوطني لم يبخل في 
تدريبي وتطويري ألنه يستثمر في 
الشباب الراغبني بتحمل املسؤولية 

واالرتقاء في مهنتهم«. 
وفي بداية ورشة العمل، ألقى 
رئيس الهيئة االدارية في االحتاد 
الوطنــــي لطلبة الكويــــت ـ فرع 
الواليات املتحدة األميركية أحمد 
اجلوعان كلمة شكر فيها »الوطني« 
على مبادراته الدائمة لدعم الطلبة 
وإقامة ورشــــة العمل هذه للعام 
الثاني على التوالي، وقال ان »دعم 
الوطني غير احملدود لطلبة الكويت 
أينما كانوا ليس غريبا على بنك 
رائد بــــات اليوم مبصاف البنوك 

العاملية«. 
وقد تواجد خالل ورشة العمل 
فريق من مجموعة املوارد البشرية 
في بنك الكويت الوطني، استعرض 
أمــــام الطلبة فــــرص العمل التي 
يقدمها الوطني للشباب الكويتي 
في مختلف اإلدارات ومجاالت العمل 
املصرفي، وأجاب على استفساراتهم 

وأسئلتهم.

رئيسية حيث يتسنى للبنك من 
خالل شبكة فروعه اخلارجية التي 
تغطي أهم وأنشط األسواق ماليا 
واقتصاديا، تقدمي خدمات الصيرفة 
الشاملة للعمالء من شركات ورجال 

أعمال وأفراد.
وحتدثت البحر عن رحلة جناحها 
في البنك الوطني، مبينة: »بدأت 
في الفــــروع ثم انتقلت إلى الفرع 
الرئيســــي وتدرجت في املناصب 
حتى بلغت منصبي احلالي، وقد 
عمل البنك الوطني على تطويري 
وصقل مهاراتي من خالل الدورات 
التدريبيــــة الكثيرة التي خضتها 
مع أكبر املؤسسات العاملية وأرقى 
اجلامعات«. وتوجهت إلى الطالب 
بالقول: »احملرك األساسي لتطور 
الفرد هــــو حتدي الذات، واجلدية 
فــــي العمل وحتمل املســــؤولية. 
كونــــوا جديــــني، صبورين، وال 
تخشوا الضغوطات في العمل ألنها 
تصقل خبرتكم، وال تخافوا اخلطأ، 
الن األهم هــــو التعلم من اخلطأ 

واالستثمار في قدراتكم«.

دعم الشباب

مــــن جانبــــه، أكد مديــــر عام 
مجموعة املوارد البشــــرية عادل 
حشــــمة أن »الوطني« سيواصل 
دعمه للشباب الكويتي من خالل 

وجتــــاري«. وبينــــت أن »البنك 
الوطني لم يدخــــر في هذا اإلطار 
جهدا في استقطاب الكوادر الوطنية 
الشابة وتطويرها، وذلك يدخل في 
صلب املسؤولية االجتماعية التي 
يأخذها الوطني على عاتقه لتنمية 
املجتمع الكويتي وخدمته«، وأكدت 
أن »البنك الوطني سيواصل دعمه 
أينما كان، وما  الكويتي  للشباب 
ورشــــة العمل هذه إال تأكيد على 
الرسالة االجتماعية التي يضطلع 

الوطني بها«.
وذكرت أن بنك الكويت الوطني 
متكن من ترسيخ تواجده إقليميا 
ضمــــن إســــتراتيجية التوســــع 
املدروســــة التــــي ينتهجها البنك 
منذ سنوات بهدف خلق مؤسسة 
مصرفية إقليمية تخدم عمالءها في 
جميع أماكن تواجدهم، واالستفادة 
الساحة  املتاحة على  الفرص  من 

العربية واإلقليمية.
وكشــــفت أن تركيز البنك في 
اســــتراتيجيته للتوسع اإلقليمي 
في املرحلة املقبلة ســــيكون على 
ســــورية وتركيــــا، حيث حصل 
الوطني على رخصة تأسيس بنك 
في سورية، ويعتزم تعزيز تواجده 

في تركيا.
وأضافت أن التواجد اإلقليمي 
والدولي مينح البنك الوطني مزايا 

كنت موظفا في الفروع. أنصحكم 
بالصبر والعمل حتى تصلوا إلى 
الذي  إليــــه، واجلمل  ما تصبون 
اتخذناه شــــعارا هو رمز الصبر 
والقدرة العاملية على التحمل، ما 
يعكس ثقافة بنك الكويت الوطني 
التي ورثناها عن املؤسسني األوائل 
ونحرص على نقلها إلى األجيال 

الشابة«.

ارباح قياسية

مــــن جانبها، حتدثــــت نائب 
الرئيس التنفيذي للبنك شــــيخة 
البحر عن األرباح القياسية التي 
حققها »الوطنــــي« خالل النصف 
األول من العام احلالي، والتي قفزت 
بواقع 15% إلى 145.2 مليون دينار، 
ورأت أن »هناك عاملني أساسيني 
قادا إلى حتقيق الوطني هذا النمو 
على الرغم من األزمة التي مير بها 
العالم واملنطقة، وهما سياسة البنك 

املتحفظة وتفاني موظفيه«.
الوطني  وأكــــدت أن »رهــــان 
األساسي في حتقيق هذه النتائج 
املمتــــازة والنمــــو واالرتقاء في 
املســــتقبل يبقــــى على مــــوارده 
البشرية وكوادره الوطنية، السيما 
الشباب منهم الذين يعول عليهم 
لتحقيق حلم صاحب السمو األمير 
في حتويل الكويت إلى مركز مالي 

واملتحفظة في العمل املصرفي، وقد 
أطلق عليه حينها »البنك الفائض 
الوحيد«، وقــــال: »عندما وقعت 
الوطني في  الغزو، استمر  محنة 
أداء أعماله من لندن والوفاء بجميع 
التزاماته نحــــو عمالئه والبنوك 
في اخلارج. كمــــا كان للبنك دور 
رئيسي في متويل مشاريع إعادة 

إعمار الكويت«.
وأكد أن حصــــول »الوطني« 
على أعلــــى تصنيف ائتماني بني 
جميع البنوك في األسواق الناشئة 
والشرق األوسط من قبل مؤسسات 
العاملية مثل »موديز«  التصنيف 
و»فيتش« و»ستاندارد آند بورز«، 
وتصنيفه ضمن أكثر 50 بنكا أمانا 
في العالم لــــم يأتيا مصادفة، بل 
جاءا »تقديرا ملتانة الوطني وجناح 

سياسته املتحفظة«. 

تجربة شخصية

واســــتعرض الصقر جتربته 
الشخصية في البنك الوطني من 
موظف في الفــــروع منذ أكثر من 
30 عاما وصوال إلى تبوئه منصب 
الرئيس التنفيذي للبنك في الكويت، 
وأوضــــح فــــي هــــذا اخلصوص: 
»سعيت جاهدا إلى تطوير نفسي 
وإمكانياتي، ولم يبخل بنك الكويت 
الوطني في تدريبي وتأهيلي منذ 

في ورشة عمل تحدث خاللها أعضاء اإلدارة التنفيذية للبنك 

»الوطني« لطلبة الكويت في الواليات المتحدة: أبوابنا مفتوحة لكم 
»الوطني«: الدوالر

يواصل تراجعه واليورو يرتفع

»ما هو سر الوطني؟«  »الوطني ـ نيويورك« 
سأل أحد الطالب عن »السر« الذي مكن »الوطني« من مواجهة 
األزمة احلالية رغم إفالس كبرى املؤسســـات املالية العاملية، 
وأجابت شـــخية البحر بان السر يكمن في ثقافة بنك الكويت 
الوطني التي تتناقلها األجيال، أال وهي السياســـة املتحفظة، 

واحلوكمة وأسلوب العمل الناجح.
 وأكدت أن »الوطني« ال يســـعى وراء الربح الســـريع، بل 
يركز على العمل املصرفي األساسي الذي يتمثل بحماية أموال 
املودعني وتنميتها ومنح القـــروض، ولم ينجر إلى املضاربة 

حتى حني بلغت األسواق ذروتها.
كما انه يتمتع بإدارة حصيفة للمخاطر، وجهاز إداري مستقر 
وعلى دراية عميقة باألســـواق التـــي نعمل فيها. وأضافت أن 
البنك الوطني هو البنك الوحيد في املنطقة الذي لديه مجلس 
استشاري دولي يقوم بدور كبير على صعيد تقدمي اخلبرات 
واالستشارات واملساهمة في رسم االستراتيجيات املستقبلية 

ملجموعة بنك الكويت الوطني بشكل عام.

كش��ف عصام الصقر أن كبرى املؤسس��ات املالية والشركات 
األميركي��ة حولت ودائ��ع مباليني الدوالرات إلى ف��رع »الوطني« 
في نيويورك، بعدما س��حبتها من أكبر وأشهر املصارف العاملية، 
على الرغم من صغر حجم فرع نيويورك نس��بيا مقارنة مع هذه 
املصارف. ورأى الصقر أن هذا دليل واضح على الثقة التي يحظى 
بها الوطني عامليا، والتي يتوجها التصنيف االئتماني األعلى الذي 
يتمتع به، واختياره البنك الوحيد في الشرق األوسط ضمن قائمة 

أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للعام الثاني على التوالي.
وعند سؤال الطلبة إدارة البنك عن سر جناحهم الشخصي، 
وكيف اس��تطاعوا الوصول إلى هذه املرتب��ة الرفيعة في عالم 
املصارف واألعمال، كانت اإلجابة بسيطة وواضحة كشفت ثالثة 
عناصر رئيسية هي: أوال اجلهد غير احملدود واملثابرة الدائمة، 
وثانيا حب العمل والتفاني فيه، وثالثا استمرار التعلم والبحث 
ع��ن اجلديد. فإذا ما توافرت هذه العناصر حتقق النجاح، وبلغ 

املرء ما يصبو إليه.

قال بنك الكوي��ت الوطني في تقريره 
األسبوعي عن حالة أسواق النقد العاملي 
ان الدوالر األميركي واصل تراجعه أمام 
العمالت الرئيسية األخرى خالل األسبوع 
املاض��ي متأثرا ببيانات اقتصادية عدي��دة تتناول اقتصاد 

الواليات املتحدة، والتي أتت دون املستوى املتوقع.
وق��د ارتفع الي��ورو ليصل إل��ى 1.3028 مقابل الدوالر 
وذل��ك بعد أن حتول اهتمام املس��تثمرين من التركيز على 
أزمة الديون األوروبية إلى التركيز على التحس��ن احلاصل 
في النشاط االقتصادي نتيجة انخفاض سعر اليورو مقابل 
الدوالر في الفترة الس��ابقة، وبالتال��ي قد أقفل اليورو في 

نهاية األسبوع بسعر 1.2906.
أما اجلنيه اإلس��ترليني فقد سجل ارتفاعا هذا األسبوع 
متأثرا باألداء اإليجابي للن��اجت احمللي اإلجمالي والذي جاء 
على نحو أفضل مما كان متوقعا، وبالتالي فقد ارتفع اجلنيه 
ليص��ل إلى 1.5449 خالل األس��بوع قبل أن يقفل بس��عر 
1.5439 مس��اء اجلمعة، في حني جرى تب��ادل الني الياباني 
خالل األس��بوع ضمن نطاق 87.58 و86.32 مقابل الدوالر 
قبل أن يقفل عند انتهاء التداول عند مس��توى 87.50، كما 
حترك الفرنك السويس��ري ضمن نطاق 1.0560 )في بداية 
األس��بوع( و1.0391 )خالل األسبوع( وأقفل بسعر 1.0534 

في نهاية التداول مساء اجلمعة. 
وقال رئي��س مجلس االحتياط الفيدرال��ي بن برنانكي 
ان التوقعات بش��أن االقتصاد األميركي تبدو »غير مؤكدة 
خالفا للع��ادة« وأضاف أن املجلس مس��تعد التخاذ املزيد 
م��ن اإلجراءات إذا م��ا تبني أن النمو أضع��ف من املتوقع، 
وذكر برنانكي في ش��هادته أم��ام مجلس النواب األميركي 
33 خط��وة ميكن أن يلجأ إليها املجلس، ومنها تغيير لهجة 
تصريحاته بعيدة املدى عند التحدث عن السياسة النقدية، 
باإلضافة إلى تخفيض سعر الفائدة الذي يدفع للبنوك لقاء 
احتياطياته��ا الزائدة، فضال عن اتخاذ املزيد من اإلجراءات 

املتعلقة بامليزانية العمومية. 

مطالبات التعويض عن البطالة

من جهة اخرى، ارتفع على نحو غير متوقع، عدد األميركيني 
املطالبني بالتعويضات عن البطالة خالل األس��بوع املاضي، 
األمر ال��ذي يدل على أن عمليات االس��تغناء عن املوظفني 
التزال مس��تمرة وبأرقام عالية حتى مع توس��ع النش��اط 

االقتصادي. 
وقد ارتفع عدد املطالبني بالتعويضات عن فقدان وظائفهم 
إلى 464.000 ش��خص مقارنة ب� 427.000 ش��خص في 
األسبوع املاضي، في حني أن املراقبني قد توقعوا ارتفاعا 
في هذا العدد ال يتجاوز 449.000 شخص، وتفيد توقعات 
اخلبراء االقتصاديني بأن ع��دم توافر الوظائف باألعداد 
املطلوبة سيؤدي إلى احلد من نسبة اإلنفاق، الذي يعتبر 
العنصر األكبر في الدورة االقتصادية، األمر الذي سيؤدي 
ب��دوره إلى حصول تراجع أكبر خالل النصف الثاني من 

السنة. 
كما ش��هدت مبيعات املس��اكن اململوكة سابقا انخفاضا 
ملحوظا في يونيو املاضي وللشهر الثاني على التوالي، فيما 
ميثل دالئل جديدة على أن السوق سيشهد مزيدا من التراجع 

مع تالشي اآلثار اإليجابية للحوافز الضريبية االحتادية.
 أما مبيعات املس��اكن القائمة فق��د انخفضت إلى 5.37 
ماليني وحدة في يوني��و مقارنة ب� 5.66 ماليني وحدة في 
شهر مايو، ويعكس مؤشر آخر، وهو مؤشر أسعار املساكن، 
أثر انتهاء احلواف��ز الضريبية املقدمة من احلكومة، والذي 

انخفض إلى 0.5% عن مستواه السابق البالغ %0.9. 
وقال التقرير ان 7 بنوك أوروبية فقط، من أصل 91 بنكا، 
قد سقطت في فحص التحمل أو فحص الضغط الذي طال 
انتظاره، وهي نتيجة قد تهدد مصداقية هذه االختبارات التي 
صممت أصال الس��تعادة ثقة األسواق في قطاع املصارف 

في منطقة اليورو.
وقد تضمنت قائمة البنوك التي فشلت في هذا الفحص 
5 مصارف ادخار اسبانية محلية، ومصرفا يونانيا ومصرفا 

أملانيا أيضا.

تقـرير

أعلنت مســــابقة معرض الكويت العلمي، أكبر مســــابقة علمية 
تنظم في الكويــــت ويرعاها وزير النفط ووزيــــر اإلعالم ورئيس 
مجلس إدارة مؤسســــة البترول الكويتية الشيخ أحمد العبداهلل، 
عن انضمام مؤسســــة البترول الكويتية لها كراع بالتيني للسنة 
الثانية على التوالي مواصلة دعمها جلذب املزيد من شباب الكويت 
امللهمني في العلوم والرياضيات على ابتكار مشاريع علمية متميزة 

بروح التنافسية.
وقال العضو املنتدب للعالقات احلكومية والبرملانية والعالقات 
العامة واإلعالم باملؤسسة الشيخ طالل خالد األحمد الصباح: »جتدد 
مؤسسة البترول الكويتية دعمها ملعرض الكويت العلمي ملا حققته 
املسابقة في أعوامها السابقة من إلهام وتشجيع للطالب املبدعني في 
العلوم والرياضيات حيث تضاعف عدد الطالب واملدارس املشاركني 

في عامها الثاني. 
ومن ناحيتها، قالت املديرة التنفيذية ملســــابقة معرض الكويت 
العلمي، أســــيل التركيت: »يســــرنا جدا أن تكون مؤسسة البترول 
الكويتية من الرعاة الرئيســــيني للمسابقة لعامها الثالث كونها من 
املؤسسات الرائدة على املستوى االقتصادي العاملي والتي لها دور 
اجتماعي بارز في الكويت، وإننا نتطلع شوقا لعام جديد من التجارب 
العلمية والعمل املتواصل مع طالب مثابرين تطلعا ألن يكونوا أعضاء 

فاعلني في مؤسسات رائدة كمؤسسة البترول الكويتية«.

واشنطنـ  رويترز: قال وزير اخلزانة األميركي تيموثي غايتنر 
امس إن اقتصاد الواليات املتحدة يتعافى من ركود حاد وإنه ال 

يتوقع الوقوع مجددا في براثن الركود.
وقال غايتنر في مقابلة مع برنامج »واجه الصحافة« لتلفزيون 
ان.بي.ســـي »بدأ االقتصاد يتعافى مجددا« مضيفا أنه ال يتوقع 

»جتدد« الركود ردا على سؤال في هذا اخلصوص.
وتابـــع غايتنر »أعتقد أنه من املرجح أنك ســـترى اقتصادا 
يقوى تدريجيا على مدى العام أو العامني القادمني.. سترى منو 
الوظائف يرجع مرة أخرى وتوســـعا في االســـتثمارات... لكن 

اليزال أمامنا طريق طويل لبلوغ ذلك«.

»مؤسسة البترول« راعية لمسابقة معرض  
الكويت العلمي في دورتها الثالثة

غايتنر يستبعد تجدد الركود

»بي.پي« تبحث مستقبل رئيسها التنفيذي هايوارد

خبراء من االتحاد األوروبي وصندوق النقد
في أثينا لبحث األوضاع المالية

قالت مصادر مطلعة إن مجلس إدارة »بي.پي« 
سيبحث مستقبل الرئيس التنفيذي للشركة توني 
هايوارد عندما يجتمع اليوم ملناقشة أزمة التسرب 
النفطي في خليج املكســــيك ونتائج الشركة في 

الربع الثاني من العام.
وأضافت املصادر أن التركيز ســــينصب على 
توقيت رحيل هايوارد وليس إن كان سيســــتمر 
مع الشركة أم ال، وقال أحد املصادر »يجري إعداد 

التفاصيل«.
كما قال كينيث فاينبرج املسؤول عن صندوق 
تعويضــــات »بي.پي« وحجمه 20 مليار دوالر إن 
شــــركة الطاقة البريطانيــــة العمالقة متاطل في 
تعويض املتضررين من التسرب النفطي في خليج 
املكســــيك. وقال فاينبرج للصحافيني »أخشى أن 
متاطل بي.پي )في ســــداد( مطالبات التعويض، 
نعم بي.پي متاطل وأشــــك في انهم مياطلون من 

أجــــل املال وإمنا أظن أنهم ال يعرفون االجابة عن 
أســــئلة )املطالبني(«. كان فاينبرج يتحدث على 
هامش اجتماع في مجلس مدينة االباما عبر فيه 
الصيادون وأصحــــاب أعمال أخرى عن احباطهم 
وغضبهم بسبب عملية التعويض التي يصفونها 
بأنها بطيئة ومعقدة وتفتقر إلى الشفافية. وتعطلت 
آالف األنشطة التجارية في الواليات املطلة على 
خليج املكسيك بسبب التسرب النفطي الذي بدأ 
عقــــب انفجار وحريق في منصــــة حفر في املياه 
العميقة باخلليج تابعة لشركة بي.پي في ابريل 

املاضي.
وقال فاينبرج في االجتماع »لن تسير االنشطة 
التجارية كاملعتاد بعد اليوم وعلمت اليوم حجم 
االحباط الذي يشعر به الناس هنا على الساحل«. 
وأنشأت بي.پي الصندوق في يونيو املاضي حتت 

ضغط من إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما.

تبدأ مجموعــــة اخلبراء في 
االحتــــاد االوروبــــي وصندوق 
املكلفة مبتابعة  الدولــــي  النقد 
خطة تصحيح اوضاع اليونان 
اليوم زيارة تســــتغرق  املالية 
15 يوما الثينا لتقييم الوضع، 

حسبما اعلنت وزارة املال.
ويلتقــــي رئيــــس مجموعة 
خبــــراء صنــــدوق النقــــد بول 
تومســــن ورئيــــس مجموعة 
خبــــراء االحتاد االوروبي ممثل 
املفوضية االوروبية سيرفاس 

دوروز مع وزيــــر املال جورج 
باباكونســــتانتينو في حني ان 
لقــــاءات عدة مقــــررة في االيام 
املقبلة مع وزراء مكلفني بتطبيق 
املوازنة اجلديدة. وهذه الزيارة 
الثانية منــــذ يونيو  املقــــررة، 
املاضي، ترمي الى تقييم تطبيق 
اجراءات التقشــــف التي تبنتها 
احلكومة االشــــتراكية وفرضها 
االحتاد االوروبي وصندوق النقد 
الدولي مقابل قرض بقيمة 110 
مليارات يورو على ثالث سنوات. 

ومت حتريك اجلزء االول من هذا 
القرض بقيمــــة 20 مليار يورو 
)5.5 مليارات يورو من صندوق 
النقــــد و14.5 مليارا من االحتاد 
االوروبي( لليونــــان في مايو 
املاضــــي، في حني ان جزءا آخر 
بقيمة تســــعة مليــــارات يورو 
)6.5 مليارات يورو من االحتاد 
االوروبي و2.5 مليار من صندوق 
النقد( ســــيدفع مطلع سبتمبر 
املقبل بعد زيارة مجموعة اخلبراء 

ووضع تقرير.

»فلكس ريزورتس« تنّظم
»فلكس يوم الصحة« في »جلوبل«

الرعاية  فـــي  واملتخصصني 
الصحية على منصة تفاعلية 
غنية باملعلومات ومكرســـة 
لتقدمي نظرة ثاقبة في املضي 
بحياة صحية، ونحن نأمل أن 
تكون هذه التجربة مؤشـــرا 
إيجابيا للعالقة بني الصحة 
والقطاعات احليوية األخرى، 
ملواصلة خطتنا في حتسني 

أسلوب حياة املجتمع«
بدورها قالت مســـؤولة 
التسويق في »جلوبل« نور 
املزيني: »إننا نؤمن بأهمية 
احلفاظ على أســـلوب حياة 
صحي، وهو مـــا دفعنا إلى 
تشـــجيع موظفينـــا علـــى 
حضور »فلكس يوم الصحة« 
الذي نظـــم بدعم من فلكس 

ومستشفى السالم«.

العامة للجميع«.
وعرضت »فلكس« بالتعاون 
املشترك مع مستشفى السالم، 
مجموعة متنوعة من اخلدمات 
املجانيـــة للعاملني من خالل 
لقـــاءات قاموا فيهـــا بتقييم 
اللياقة البدنية، قياس الدهون 
في اجلسم والسعرات احلرارية، 
إلى جانب االستشارات املجانية. 
وفـــي نهايـــة اللقـــاء أتيحت 
الفرصـــة للمشـــاركني لتلقي 
اإلجابـــات عن كل أســـئلتهم 
وتذوق أشـــهى احللويات من 

»فلكس« غورميه.
قـــال مدير  مـــن جانبه، 
تطوير األعمال في شـــركة 
فلكس صموئيل غالي قائال: 
»إن يـــوم الصحـــة العاملي 
في جلوبل جمـــع املوظفني 

أعلنـــت شـــركة فلكس 
ريزورتـــس للمنتجعـــات 
والعقارات السياحية بالتعاون 
مع مستشفى السالم، عن اقامة 
»فلكس يوم الصحة« في بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل(، 
وقد أتت هذه املبادرة لتنظيم 
يوم كامل للعناية بالصحة 
تعزيزا ألهداف »جلوبل« في 
زيادة وعي قطاع الشركات 
في الكويت بأهمية اتباع منط 

حياة صحي.
املناســـبة، عبر  وبهـــذه 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتـــدب في شـــركة فلكس 
ريزورتس خالد الصايغ عن 
أهمية تنظيم هذا اليوم قائال: 
»إن فلكـــس للمنتجعات ال 
ينحصر دورها ومسؤولياتها 
في القطاع التجاري فقط، بل 
تسعى أيضا خلدمة واحد من 
أهم القطاعات في الكويت، أال 
وهو قطاع األعمال الذي يعتبر 
القـــوة الدافعة وراء التنمية 

االقتصادية لبلدنا«.
الكويت  وأضاف: »تعـــد 
واحدة من أكثر الدول معاناة 
فـــي العالم بارتفاع نســـبة 
الســـمنة، لذا فإن »فلكس« 
بالتعاون مع مستشفى السالم 
حرصت في خطة أهدافها على 
نقل املعرفة الطبية والصحية 
للمساعدة في احلد من ارتفاع 
السمنة وحتســـني الصحة 


