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اإلدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني في لقطة جماعية مع القيادات الشابة في البنك

عبدالعزيز صادقيعبد احملسن الرشيد بسمة العبدالرزاقطارق الشيخجاد زخور

»الوطني« ُيطلق الدورة الثانية لتطوير القيادات الشابة
نحو قيادات مصرفية واعدة بالتعاون مع الجامعة األميركية في بيروت

مبناسبة إطالق بنك الكويت 
الوطن���ي لل���دورة الثانية من 
برنامج تطوير املهارات القيادية 
الشابة ملوظفيه أخيرا بالتعاون 
م���ع اجلامع���ة األميركية في 
بيروت، عب���رت مجموعة من 
التي شاركت  الشابة  القيادات 
في الدورة األولى من البرنامج 
ع���ن أهمية هذه ال���دورات في 
صقل املهارات وتنمية القدرات 

واخلبرات القيادية لديهم.
الوطني برنامج  وقد أطلق 
تطوير القيادات الشابة في إطار 
دعمه لتطوير كفاءات كوادره 
البشرية الشابة وإعدادها لتسلم 

زمام القيادة مستقبال.
ويتمح���ور ه���ذا البرنامج 
التدريبي حول ابتكار أساليب 
جديدة وغير تقليدية في التفكير 
للقيادات الشابة، باإلضافة الى 
تعلم املهارات األساسية للقيادة، 
وبن���اء ثقافة التمي���ز، وإدارة 
التغيي���ر واالبت���كار، وقياس 
وإدارة األداء إل���ى جانب علم 
اإلدارة واالتصال الفعال وفرق 
األداء الرفيع ومهارات التقييم 
التوجيه  إل���ى  الذاتي وصوال 

والتدريب الفعال.
وقال عبد احملسن الرشيد من 
إدارة العالقات العامة في البنك 
الوطني إن البنك حريص دوما 
على إعداد مث���ل هذه البرامج 
وال���دورات ألهميتها في صقل 
مه���ارات املوظف���ن وتعزيز 
خبراتهم خالل مدة الدورة التي 

استمرت تسعة أشهر.
وأضاف أن مثل هذه الدورات 
الثقة بالنفس  تكسب املوظف 
والقدرة على مواجهة التحديات 
في العمل، وتضيف املزيد من 
املعرفة املصرفية واالقتصادية 
على حد سواء. وأضاف الرشيد 

أن أفضل مادتن في هذا البرنامج 
الذي استمر 9 أشهر كانتا مادتي 
 Risk Management و Change Management
بس���بب ترابطهما مع ما يدور 
فعليا عل���ى أرض الواقع، وما 
شاهدناه من آثار األزمة العاملية 
التي هزت وعصفت بالعديد من 
املؤسسات املصرفية العريقة، 
ولذلك كان لتلك املادتن األثر 
الكبير ف���ي تعلم وفهم كيفية 

تقييم املخاطر وإدارتها.

تنمية القدرات

من جهت���ه، قال جاد زخور 
م���ن مجموع���ة اخلزان���ة في 
البنك الوطني إن هذه الدورات 
جمعت خبرات اثنن من أكبر 
وأفضل املؤسسات في الشرق 
األوس���ط وهما بن���ك الكويت 
الوطن���ي واجلامعة األميركية 

في بيروت.
وأضاف أن له���ذه الدورات 
الفضل الكبير في تنمية القدرات 
القيادية واملهنية  واخلب���رات 
للموظفن املشاركن في برنامج 

التطوير.
أما على الصعيد الشخصي، 
البرنامج  فقد منحن���ي ه���ذا 
الفرص���ة لتطوي���ر مهارت���ي 
القيادية بشكل يساعدني على 
أداء مهامي في مجموعة اخلزانة 
بالشكل األمثل وخدمة عمالء 
البنك على أكمل وجه، كما بذل 
القائمون على سلسلة الدورات 
في اجلامعة األميركية في بيروت 
اجله���د الكبير حت���ى ال تأخذ 
هذه ال���دورات الطابع النظري 
فحسب، وذلك من خالل ربط 
النظرية بتجارب  املعلوم���ات 
واقعية حدثت في أكبر البنوك 
واملؤسسات العاملية، وسهل ذلك 
علينا تطبيقه في عملنا في بنك 

الكويت الوطني.
وأكد زخ���ور أن جناح هذا 
البرنام���ج يعود إل���ى اهتمام 
الوطني بتطوير  الكويت  بنك 
مه���ارات موظفي���ه واالهتمام 

الكبير بهم.
الكوادر  وق���د اس���تطاعت 
التعليمية في اجلامعة األميركية 
في بيروت خالل فترة تسعة 
أشهر أن جتمع كل ما يحتاجه 
موظفو البنك املش���اركون من 
أجل تطوير عملهم وتأهيلهم 
لتولي مسؤوليات قيادية في 

املستقبل.
من جانبه، قال عبدالعزيز 
صادقي من مجموعة اخلدمات 
الش���خصية لدى  املصرفي���ة 
البنك الوطني إن هذه البرامج 
التدريبية تهدف بشكل أساسي 
إلى تعزي���ز وتطوير املهارات 
اإلدارية والقيادية في املجاالت 
املصرفية، وذلك من خالل مواد 
تدريبي���ة مكثف���ة مت تقدميها 
مبنهج دراس���ي منظم لضمان 

حتقيق أهداف البرنامج.
الدورات في  وساعدت هذه 
التعرف على نق���اط الضعف 
ل���دي وكيفية تطوير  والقوة 
نق���اط الق���وة على األس���س 
العملية والتي ه���ي في غاية 
األهمي���ة لتطوير ورفع كفاءة 
العمل. وأشار صادقي إلى أن من 
أهم املهارات التي تعلمها وقام 
بتطبيقها عمليا في مجال عمله 

هي أساليب حتفيز املوظفن.

اإلدارة الفعالة

من جه���ة ثانية، قال طارق 
الشيخ من مجموعة اخلدمات 
املصرفية للش���ركات إن هذه 
الدورات عرفته بشكل مفصل 
مبفاهيم اإلدارة الفعالة، وكيفية 

الق���رارات. وقد عززت  اتخاذ 
مهاراتي كقائ���د ناجح، وكان 
له���ا تأثير إيجاب���ي فعال في 
حياتي حيث ان الدورة أثرت في 
مفاهيمي وممارساتي القيادية 

بشكل كلي.
التسعة  ومن خالل األشهر 
حاولت وبنج���اح أن أطبق ما 
تعلمته على فريق عملي ملعرفه 
مدى فعالية النظريات، وكانت 
النتائ���ج إيجابية ومدهش���ة، 
ويعود هذا الفضل إلى أساتذة 
اجلامعة املتمرسن والفعالن في 
ترجمة ما نتعلمه من نظريات 
إلى واقع ملموس وقابل للتفاعل 
الدورات  والتقيي���م. وأكث���ر 
التي استمتعت بها واستفدت 
منها هي دورات القائد الفعال 
التغيير  »Leadership« وإدارة 
»Change Management« حيث 
كانت م���ن أكثر الوحدات التي 
كنت أترقب دراستها ألهميتها 
في مجال عملي. فمجال املصارف 
مجال تنافسي بحت ويتطلب 
التغيي���ر والتأقلم املس���تمر 
للمحافظة على صدارتنا كأفضل 
بنك في الشرق األوسط. وجاءت 
هذه الدورات على قمة أولويات 
العليا ألميانها بدورنا  اإلدارة 
كقادة املستقبل وبأهمية ضخ 
التقدم  دماء جديدة ملس���ايرة 

والتغيير للتوسع إقليميا.
وقال الشيخ إن هذه الدورات 
كانت مهمة جدا لسببن، أوال 
ألهمية املواضيع والنظريات 
الت���ي طرحت طيلة األش���هر 
التس���عة، حي���ث إنه���ا كانت 
سابقة ال مثيل لها في الشرق 
األوسط، وثانيا الكفاءات العالية 
واملتمرسة التي يتمتع أساتذة 
اجلامعة األميركية في بيروت 
الذي���ن قاموا بدراس���ة كاملة 

إلدارات البنك الوطني وهيكله 
التنظيمي لكي يختاروا البرامج 

واملناهج األنسب لنا.

موهبة علمية

بدوره���ا، قال���ت بس���مة 
العبدالرزاق، مديرة فرع قرطبة، 
ان دورات اجلامعة األميركية 
في بيروت لها الفضل في صقل 
آفاق  العملية، وفتح  موهبتها 
جديدة لها في التعامل مع فريق 
عملها في البنك، وأتاحت مفاهيم 
جديدة ف���ي عملي���ات اإلدارة 
والقي���ادة، كما س���اهمت في 
التعريف على التجارب العاملية 
في مجال اإلدارة لالستفادة منها 
وتطبيقه���ا في مج���ال العمل 

املصرفي.
وأضافت أن هذه الدورات كان 
لها األثر في انتقالي من مرحلة 
التجربة املكتسبة من  تطبيق 
اخلبرة العملية الى مرحلة تنفيذ 
النظريات التي درس���ت أثناء 
الدورة، ما انعكس على طريقة 
التعامل م���ع املوظفن وإدارة 
العمل داخل الفرع. وقدمت لنا 
ال���دورات مجموعة مكثفة من 
العاملية  املعلومات واخلبرات 
والتجارب الناجحة لكثير من 
القيادين، ولعل سلسلة الدورات 
كانت األقرب الحتياجات العمل 
املصرفي بالنسبة لنا، كما أن 
املعلومات التي درس���ت كانت 
متوافقة مع األحداث االقتصادية 
واملصرفية التي نعيشها اليوم، 
واستعرضت لنا أحداثا جديدة 
وليس���ت تاريخية قدمية كما 
يح���دث في كثير من الدورات، 
وهذا ما ساهم في جناح الدورة 

وتقبلها بصورة جيدة جدا.

700 مليون دوالر إجمالي قيمة صناعة األوراق سنويًا في الخليج
أكد قس���م األبحاث والدراسات في إيبوك ميسي فرانكفورت 
جي إم بي اتش، الش���ركة األملانية البارزة في تنظيم املعارض 
التجارية العاملية، على منو قطاع األوراق في دول مجلس التعاون 
اخلليجي ليصل إلى 700 مليون دوالر سنويا، تقدر حصة اإلمارات 
بأكثر من 400 مليون دوالر من هذه القيمة، وتبلغ حصة اململكة 
العربية السعودية 220 مليون دوالر، أما حصة الكويت وقطر 

والبحرين مجتمعة معا فتصل إلى 65 مليون دوالر. 
وأعلنت إيبوك ميس���ي فرانكفورت عن إطالق الدورة األولى 
ملعرض بايبر ورلد للمرة األولى في الش���رق األوسط باعتباره 
أح���د أكبر املعارض التجارية اجلديدة في دبي واملتخصص في 
األدوات املكتبية والقرطاس���ية واألجهزة املكتبية ومستلزمات 
املكاتب. يش���ارك في املعرض أكبر األس���ماء ف���ي عالم األدوات 
املكتبي���ة وتقام الدورة األولى الفترة من 7 حتى 9 مارس للعام 

2011 في مركز دبي الدولي للمؤمترات واملعارض. 
من أبرز الش���ركات املتواجدة في معرض بايبر ورلد الشرق األوسط، شركة 
بليكان األملانية للقرطاسية واألدوات املكتبية، الشركات األملانية لتصنيع أدوات 
الكتابة المي وش���نايدر، شركة أكم يونايتد يوروب، أبرز موردي منتجات القطع 
والقياس املبتكرة على مستوى العالم، شركة هوملارك لبطاقات املعايدة واألدوات 

املكتبية احلديثة، شركة باكسوس، لتصنيع احلقائب املدرسية والقرطاسية. 
وعلى الصعيد احمللي تشارك قرطاسية فاروق الدولية، التي تأسست في دبي 
منذ العام 1980، والتي تعرض أحدث األجهزة واألدوات املكتبية ومتتلك 3 وحدات 
تصنيع في الدولة، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، وتعد واحدة 
من أبرز العاملن في صناعة القرطاس���ية في منطقة الشرق األوسط. كما تشارك 

في املعرض أيضا مكتبة دبي للتوزيع وكابيتل انفلوبس. 
وأوضح الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت، الشركة 
املنظمة ملعرض بايبر ورلد الشرق األوسط، أحمد باولس، قائال: 
»تعد منطقة الش���رق األوسط ودول مجلس التعاون اخلليجي 
من أهم املناطق بالنس���بة لنا لذا وقع االختيار على مدينة دبي 
إلطالق الدورة األولى للمعرض التجاري بايبر ورلد الذي شهد 
استجابة كبيرة من جميع الشركات العاملية واحمللية من العاملن 
في قطاع األوراق واألدوات املكتبية والقرطاس���ية وبعد دراسة 
الس���وق بعناية وجدنا أنه من الض���روري إقامة دورة خاصة 

مبنطقة الشرق األوسط«.
وتابع باولس مضيفا: »إن مشاركة رواد في عالم القرطاسية 
واألدوات املكتبية وبطاقات املعايدة ومستلزمات املكاتب واملدارس 
واجلامعات، مثل بليكان والمي وشنايدر وأكم يونايتد يوروب 
وهوملارك وباكس���وس وشركة فاروق احمللية وغيرها من أكبر 
الش���ركات الدولية واحمللية تؤكد على ثقة التجار وأصحاب الشركات في أهمية 
معرض بايب���ر ورلد والفرصة لاللتق���اء باألفراد املتخصصن ف���ي ذلك القطاع 

املتنامي«. 
من جانبها أوضحت مديرة عام معرض بايبر ورلد الش���رق األوسط، مونيكا 
كوبيك قائلة: »يقوم معرض بايبر ورلد للش���رق األوس���ط باستقطاب الشركات 
التي تعرض األدوات املكتبية والدباسات واخلرامات اخلاصة باألوراق والتصوير 
واألحبار واألقالم الرصاص واألقالم اجلافة واملس���اطر وورق طباعة للكمبيوتر 
ومس���تلزمات الكمبيوتر وقطع غيار الكمبيوتر واألق���راص املدمجة واحلقائب 

املدرسية وغيرها من أحدث املنتجات واألدوات املكتبية«.

حصة الكويت وقطر والبحرين وعمان تصل إلى 65 مليون دوالر

أحمد باولس 

منو ملحوظ لصناعة الورق خليجيا

استثمار الكويت النفطي في الصني سيحقق فوائد كبيرة

أكدا أن زيارة العبداهلل إلى الصين ستفتح أسواقًا جديدة أمام النفط الخام الكويتي 

خبيران نفطيان: إنشاء المجمع النفطي المشترك 
مع الصين سيحقق قيمة مضافة للنفط الخام

كونا: أشاد خبيران نفطيان بأهمية نتائج زيارة 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
االخيرة الى الصن والتي من ش���أنها فتح اسواق 
جديدة امام النفط اخلام الكويتي وحتقيق التنوع 

للسوق النفطية الكويتية.
وأكد اخلبيران في تصريحن متفرقن ل� »كونا« 
ان انشاء املجمع النفطي املشترك بن الكويت والصن 
الذي سيضم مصفاة لتكرير النفط بطاقة 300 ألف 
برميل يوميا ومنشآت بتروكيماوية سيحقق قيمة 

مضافة للنفط اخلام.
وقال اخلبير النفطي د.ط���الل البذالي انه من 
األهمية مبكان التعاون مع الصن كثاني اكبر دولة 
في العالم مستوردة للنفط فضال عن ان التعاون 
بن البلدين سيعود عليهما بعوائد كبيرة ويحقق 

قيمة مضافة لكل منهما.
واضاف البذالي ان خطوة وزير النفط بزيارة 
الصن بغية دف���ع عجلة انش���اء املجمع النفطي 
قدما مهمة جدا وايجابية تتوافق واس���تراتيجية 
مؤسس���ة البترول الكويتية الس���اعية الى زيادة 
اإلنت���اج ليصل الى 4 مالين برمي���ل نفط يوميا 

بحلول العام2020.
وأوض���ح ان الكويت تصدر ما يزيد على ثلثي 
انتاجها النفطي الى اليابان فقط »وهو ما يش���كل 
خطورة في حال حدوث أي ظروف متنع تصدير 
النفط الكويتي الى هذا البلد وبالتالي على الكويت 
البحث عن دول اخرى بغرض فتح أسواق جديدة 

أمام نفطها«.
وشدد على ضرورة الشراكة مع الدول الكبرى 
املستهلكة للنفط كالصن واليابان والهند اضافة 
الى الواليات املتحدة األميركية اكبر مستهلك للنفط 

في العالم.
وذكر انه »ان كان من الصعوبة انشاء املصافي 
في الواليات املتحدة نظرا لتش���بع السوق هناك 
وحلساسية انشاء مصاف اجنبية فيها فالبد من 

عقد شراكة مع دول كالصن واليابان والهند«.
وبن انه فضال عن اهمية انشاء املصافي خارج 
الكويت في فتح اس���واق جديدة للنفط الكويتي 
وحتقيق قيمة مضافة له فمن شأن ذلك ان يحقق 
االس���تقرار واألمان في وقت ال يحقق ذلك انشاء 
مصاف في دول كڤيتنام وتايلند بشكل كبير نظرا 

حملدودية استهالك هذه الدول. 
وقال ان انشاء املصافي في اخلارج هو وسيلة 
تهدف الى التسويق وتثبيت )عميل( على املدى البعيد 
مش���يرا الى ان الواليات املتحدة والصن واليابان 
والهند تس���تهلك ما يعادل 40% من النفط العاملي 

وهو ما يحفز على الشراكة مع هذه الدول.
ورأى البذالي ضرورة في أن تكون اليابان احملطة 
التالية في الش���راكة النفطية م���ا يعزز الصداقة 
االستراتيجية بينها وبن الكويت ويحقق االستقرار 

واألمن للنفط الكويتي.
من جهته نوه اخلبير النفطي محمد الش���طي 
بنتائج زيارة الوزير العبداهلل الى الصن واصفا 

اياها بأنها »مهمة« باعتبار الصن س���وقا نفطية 
واعدة وتنمو سنويا مبقدار 400 الف برميل يوميا 
وهو ما يجعل كل الدول النفطية تبحث عن موطئ 
قدم هناك وقال الش���طي ان أهمي���ة هذه الزيارة 
بالنس���بة للكويت تكمن في ان الصن مس���تهلك 
كبير للنفط ما يدعم خطط الكويت املس���تقبلية 
وزيادة االنتاج م���ن 3 مالين برميل يوميا حاليا 
الى 4 مالين برميل عام 2020 مع ثبات في معدل 
اإلنتاج حتى عام 2030 وفقا الستراتيجية الكويت 

في هذا الشأن.
وأوض���ح ان زيادة اإلنتاج تتطلب البحث عن 
أس���واق جديدة لضمان تصريف النفط اليها لذا 
فإن »املصفاة س���تكون من أسباب ضمان السوق 
وتصريف االنتاج السيما ان املجمع النفطي يضم 
منشآت للبتروكيماويات ايضا ما يزيد من قيمة 

النفط اخلام الكويتي«.
وذكر ان زيارة وزير النفط الى الصن وهو أعلى 
شخصية في هرم القطاع النفطي تأتي استكماال 
لزيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
الى هذا البلد ما يدفع مبشروع املجمع النفطي قدما 
الى األمام ويعزز تب���ادل اخلبرات ويفتح الباب 
أمام انشاء مش���اريع اخرى مع عمالق الصناعة 

في العالم.
وأش���ار الى ان الشراكة مع الصن تفتح الباب 
أيضا امام أسواق اخرى في افريقيا ودول أميركا 
الالتينية المتالكها حقوق االستكشاف واحلفر في 
تلك البلدان وبينها الس���ودان الذي يذهب معظم 

نفطه الى الصن.
وبن انه لدى الصن تطلعات لفتح آفاق تعاون 
مع دول كثيرة تأتي على رأسها الدول النفطية ودول 

اخلليج خصوصا صاحبة اإلنتاج املستقر.
وأشار الى ان تصدير النفط الى دول آسيا يأتي 
بعائ���دات اكبر للدول النفطية حيث من املتعارف 
عليه أن هذه الدول تش���تري النفط بس���عر اعلى 

قليال عن دول اوروبا وأميركا.
وقال الشطي ان الشراكة بن الكويت والصن 
هي ش���راكة متكافئة وحتقق الكثير من األهداف 

للطرفن وتعود عليهما بالنفع املشترك.
وكان وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل أنهى زيارة ناجحة الى الصن يوم الثالثاء 
املاضي وصرح قبيل مغادرته )غوانزو( عاصمة 
مقاطع���ة غوانغدونغ جنوبي الص���ن ان زيارته 
كانت فرصة عظيم���ة لتعزيز العالقات الكويتية 

� الصينية.
وتخلل الزيارة سلسلة مباحثات عقدها الوزير 
العبداهلل في بكن االسبوع املاضي مع مسؤولن 
صينين بينهم نائب رئيس الوزراء لي كه تشيانغ 
ورئيس شركة »سينوبيك« الصينية لتكرير النفط 
س���و شولن اتفق خاللها على تعزيز التعاون في 
مجال الطاقة ودعم اقامة املشروع الكويتي � الصيني 
املش���ترك لتكرير النفط وانتاج البتروكيماويات 

في غوانغدونغ. 


