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»الوطني« يرعى المؤتمر السنوي لطلبة الكويت في أميركا

»بوبيان« يكرم موظفيه المتميزين لـ 2010

»دكسيا« تستضيف ندوة حول التوقعات االقتصادية والمالية
تستضيف دكسيا إلدارة األصول ندوة املستثمرين 
للشرق األوسط لعام 2010 وذلك يوم 30 نوفمبر اجلاري 
في الكويت، حيث تتناول الندوة »االحتماالت االقتصادية 
واملالية لع���ام 2010« وتبحث »التحديات في تخصيص 

املوجودات في عام 2011«.
وس���يحضر هذا امللتقى الس���نوي حش���د كبير من 

املسؤولني في املؤسسات املالية احلكومية واملؤسسات 
املالية اخلاصة، وستتناول الندوة مختلف املوضوعات مثل 
البيئة االقتصادية السائدة في البلدان املتقدمة واحتماالت 
األوضاع االقتصادية الكلية في كل من الواليات املتحدة 
وأوروبا، كما تتعرض لبعض املسائل والقضايا التي نشأت 
في ظل األوضاع الراهنة مثل الضغوط املفروضة واملؤدية 

إلى رفع قيمة العمالت ومدى وجود االحتمال بحدوث أو 
عدم حدوث ركود اقتصادي في الواليات املتحدة ومدى 
إمكانية استمرار البطالة في إطار االنتعاش االقتصادي 
األميركي واألسباب الداعية إلى حاجة الواليات املتحدة 
لضعف الدوالر وم���دى قوة النمو األوروبي على الرغم 

من أزمة الديون. 

حرصا منه على تنمية موارده البشرية واالستثمار في 
تطوير قدراتهم قام بنك بوبيان ممثال في نائب رئيس مجلس 
االدارة والعض����و املنتدب عادل املاجد بتكرمي مجموعة من 
موظفيه املتميزين تقديرا جلهودهم التي بذلوها خالل العام 
احلالي وذلك خالل اللقاء السنوي ملوظفي البنك مبناسبة 

مرور 6 سنوات على تأسيسه.
واكد املاجد خالل كلمته بهذه املناسبة على اهمية االستثمار 
في املوارد البشرية باعتبارها الركيزة االساسية لنجاح اي 
مؤسسة وركن اساسي في خطط تطورها. واضاف ان البنك 
واصل خالل عام 2010 خططه في توظيف العمالة الوطنية 

والتي جتاوزت نسبتها حاليا 60% من اجمالي العاملني في 
البنك وهو ما يؤكد مسؤولية البنك جتاه العمالة الوطنية 
واملجتمع، مشيرا الى اهمية الدورات التدريبية التي تصقل 
اخلبرات مؤكدا ان البنك خالل العام احلالي قام بتنظيم العديد 
من الدورات التدريبية للعاملني فيه الى جانب مشاركته في 
الدورات التي ينظمها معهد الدراس����ات املصرفية واجلهات 
املعنية االخرى. ومت خالل اللقاء الذي شارك فيه جميع العاملني 
في البنك تك����رمي كل من: خالد اجلرادي وعبداهلل الوهيب 
وطالل العمر وبدور القريني وخالد النعار ومشاري العودة 
ومحمد العجمي وش����ريدة العنزي ونورة النمش ومشعل 

الكندري ومحمد نواره وس����الم الفضالة ومثنى البدر، كما 
مت تكرمي:عاصف جبار وش����يبو جاكوب وماجدة الزعتري 
ومحمد عبدالرحيم وعادل عبدالبديع وعلى هارون وفادي 
محمد صاحلة وخديجة عفت ومحمد عبدالقادر واحمد محمد 

العبيد ومحمد شمس الدين وطيبة املطوع.
يذك����ر ان بنك بوبيان يولي موارده البش����رية اهتماما 
خاصا في مختلف املجاالت حيث تركز االدارة التنفيذية على 
اجلوانب االجتماعية واالنس����انية من خالل القيام بالعديد 
من االنشطة التي تخرج العاملني في البنك عن اطار العمل 

الروتيني.

أعلن بنك الكويت الوطني 
ع����ن رع��ايت�����ه ال�مؤتم�����ر 
ال����� 27 لالتحاد  الس�����نوي 
الوطني لطلب����ة الكويت في 
المتحدة األميركية  الواليات 
الذي انطلق في ميامي امس 
ويستمر حتى 28 الجاري تحت 
شعار »ألجلك يا وطن.. نصنع 

قمم«.
وتأتي رعاية بنك الكويت 
الوطني ومش����اركته في هذا 
إط����ار االهتمام  المؤتمر في 
الذي يوليه لدعم المس����يرة 

التعليمي����ة في الب����الد عبر 
الرعاية والمش����اركة الفعالة 
في جميع األنشطة الطالبية 
الكويت  المختلف����ة داخ����ل 
وخارجه����ا، حي����ث يواصل 
العلمي  أبناؤنا تحصيله����م 

واألكاديمي.
وبهذه المناسبة، قال مدير 
البنك  العام����ة في  العالقات 
عبدالمحس����ن محمد الرشيد 
ف����ي تصري����ح صحافي ان 
رعاية »الوطني« للمؤتمرات 
الوطني  الس����نوية لالتحاد 

الواليات  الكويت في  لطلبة 
المتح�دة األمي�ركية على مدى 
الماض�ية  العديدة  السنوات 
أصبحت من الع�المات والبنود 
الم�ميزة عن أجندة أنش����طة 
الدعم والرعاية التي تش����كل 
محورا رئيسيا ضمن سي�اسة 
البنك الخاصة بمس����ؤوليته 

االجتماعية.
وأضاف ان ما يم�يز رعاية 
»الوطني« التحاد طل�بة أميركا 
لهذا العام هي رعايت�ه للمنتدى 
االقتصادي الذي سيقام على 

الذي يسلط  المؤتمر  هامش 
الضوء على آخر المستجدات 
االقتصادي����ة والمالي����ة في 

الكويت والعالم.
واشار الى ان البنك سيطرح 
العدي����د م����ن ف����رص العمل 
الكويتي  الوظيفية للشباب 
الطموح، ما يؤكد حرصه على 
تقديم دعمه لمخت�لف األنشطة 
الطالبية إيمانا منه بضرورة 
المساهمة في تفعيل وتطوير 
المؤسس����ات  أداء مختل����ف 

المدنية في المجتمع.

في إطار دعمه للشباب الكويتي واألنشطة الطالبية

عبداحملسن الرشيد

جانب من اللقاء

عادل املاجد متوسطا موظفي البنك 

)محمد ماهر(عماد الطبطبائي متوسطا موظفي »املطاحن« بجناح الشركة

الشيخ أحمد مشعل اجلابر خالل زيارته جناح مؤسسة البترول باملعرض

الطبطبائي: »المطاحن الكويتية« تدعم 
موظفيها باستقطاب الكفاءات البشرية 

..ومشاركة مميزة لمؤسسة البترول
في »معرض وظائف 2010«

.. و»هيئة االستثمار« تستعرض خدماتها
وتؤكد: أنها ال تواجه صعوبة في توفير العمالة

قال مس���اعد رئيس شؤون 
املوظفني في ش���ركة املطاحن 
الكويتية عم���اد الطبطبائي ان 
الش���ركة في معرض  مشاركة 
الفرص الوظيفية إمنا تأتي لدعم 
الشركة بالعناصر والكفاءات التي 
حتتاجها الشركة خالل املرحلة 
املقبلة.  وأكد الطبطبائي على ان 
الشركة قد زادت عدد موظفيها 
في الوقت الذي تأثرت فيه معظم 
الى تقليص  الشركات وعمدت 

عدد موظفيها.
وأش���ار إلى أن هناك فرصا 

الش���ركة  كبيرة للوظائف في 
للمواطن���ني احلاصل���ني على 
مؤه���الت ابتدءا م���ن الثانوية 
العامة الى اجلامعة في مختلف 
املسميات الوظيفية، وان الشركة 
تعمل دائما على دعم وتطوير 

موظفيها بصفة مستمرة.
ولفت إلى أن بعض مؤشرات 
سوق العمل تش���ير إلى عودة 
االنتعاش مجددا وعودة الطلب 
التشغيل والتوظيف مرة  على 
أخرى، اال ان ش���ركة املطاحن 
الكويتية كانت سباقة ورائدة 

في هذا املجال.
وع���ن كيفية احلصول على 
وظيفة في الشركة، قال انه ميكن 
لراغب العمل التقدم بالس���يرة 
الذاتية وس���وف تنظر الشركة 
إل���ى املهارات واخلب���رات التي 

حتتاجها.
يذكر ان مع���رض الوظائف 
املق���ام حاليا اس���تقطب نحو 
27 ش���ركة ومؤسسة جتاريه 
ومصرفيه، وان شركة املطاحن 
الكويتية احدى اجلهات املشاركة 

والراعية للمعرض.

شاركت مؤسس����ة البترول 
الكويتي����ة بجن����اح مميز في 
مع����رض وظائ����ف 2010 الذي 
الكويت  نظمته شركة معرض 
الدول����ي عل����ى ارض املعارض 
الدولية مبشرف في الفترة من 

24 إلى 26 اجلاري.
وأكد العضو املنتدب للعالقات 
احلكومية والبرملانية والعالقات 
العامة واإلعالم باملؤسسة الشيخ 
طالل اخلالد ان رعاية املؤسسة 
ومش����اركتها بجناح مميز في 
املع����رض يأت����ي م����ن منطلق 
مس����ؤوليتها االجتماعية ومن 
منطلق اهتمامها الكبير بالشباب 
باعتبارهم الثروة احلقيقية ألي 

مجتمع وعموده الفقري، وقوته 
النشطة الفاعلة والقادرة على 
مواجه����ة التحدي����ات في حال 

توفرت لهم اإلمكانيات.
واضاف ان: »مؤسسة البترول 
الكويتية تدرك حجم التحديات 
والصعوبات التي تواجه الشباب، 
وتدرك أيضا ال����دور احلقيقي 
للشباب ومدى قدرتهم على تقدمي 
أنفسهم ليكونوا حاضرين في 
التنموية وفي نهضة  البرامج 
وبناء دولتنا احلبيبة الكويت، 
ومن هذا املنطلق فإن املؤسسة 
تعمل على تذليل جميع العقبات 
أمام جيل الشباب، وتعمل على 
تطوير وتنمية العمالة الكويتية 

وزيادة نس����بتها م����ن إجمالي 
قوة العمل، إضافة على سعيها 
الدؤوب لتوفير بيئة عمل متميزة 
تساهم في رفع كفاءة العاملني 

وتطوير مساراتهم املهنية«.
واختتم اخلال����د تصريحه 
قائال: »ان الكويت اليوم أحوج 
ما تكون إلى جهود الش����باب، 
ألنهم القادرون على حمل بشائر 
التفاؤل واألمل، وألنهم القادرون 
مبا ميلك����ون من قدرات علمية 
على تنفيذ اخلطط التنموية التي 
ستساهم في تعزيز مكانة القطاع 
النفطي على أكثر من مستوى، 
بل وستساعد على تعزيز مكانة 

الكويت عربيا وعامليا«.

يواصل جناح الهيئة العامة لالستثمار في 
»معرض الوظائف 2010 »استقبال الزوار بارض 
المعارض الدولية بمشرف حيث ترعى الهيئة 
المعرض وتشارك في أنشطته بفاعلية إيمانا 
منه���ا بأن المعارض الوظيفي���ة التي تقام في 
الكوي���ت أحد أهم الطرق ف���ي عرض وتوفير 
الفرص الوظيفية للش���باب واستقطاب أفضل 

الموارد البشرية.
وأكدت الهيئة العامة لالس���تثمار في بيان 
الوظائف  صحافي بمناسبة رعايتها لمعرض 
انها تهدف من خالل مشاركتها في المعرض الى 
استثمار الموارد البشرية والمشاركة في التنمية 
الوطنية وتشجيع الشباب الكويتي من خالل 
إتاحة الفرص للكوادر الوطنية، علما أن نسبة 
الكويتيين في الهيئة تصل من 67 الى 73% حيث 

األولوية في التعيين للكويتيين.
ويقدم جناح الهيئ���ة في معرض الوظائف 
بأرض المعارض لزواره مجموعة من البورشورات 
التعريفية بالهيئة باالضافة الى هدايا تذكارية 
تحمل ش����عار الهيئة كما يق�دم القائمون على 
الجن���اح للزوار ش���رحا وافي���ا للوظائف بها 
ومساعدتهم في اختيار أفضل الفرص المناسبة 
لمؤهالتهم لما تقدمه من برامج تدريبية تؤهل 
حديث���ي التخ���رج لاللتحاق بالعم���ل وتكون 
لهم األولوية للتوظ���ف في مختلف القطاعات 
االس���تثمارية والمالية، كما يقدم جناح الهيئة 
برنامج توظي���ف الكويتيين في البنك الدولي 

باالضافة الى التوظيف الداخلي في الهيئة.
واكدت الهيئة في بيانها على انها ال تواجه 
المتخصصة  العمال���ة  ف���ي توفير  صعوبات 
حيث ان التخصص���ات المطلوبة متوافرة في 
س���وق العمل من تخصصات العلوم االدارية 
واالس���تثمارية، واوضحت الهيئ���ة انها تقوم 
باالشراف على مساهمات الدولة في العديد من 
المحلية  الشركات والمؤسس���ات االقتصادية 
الرئيسية وتقوم بتشجيع المبادرات التي يقوم 
بها القطاع الخاص عن طريق المش���اركة في 
تمويل انش���اء مثل تلك الشركات والمشاريع 
ذات المردود االقتصادي المثمر، وتقوم الهيئة 
كذلك بتنمية وتطوير دور الش���ركات المالية 
المحلية من خالل افس���اح المج���ال لها إلدارة 
بعض استثمارات الهيئة داخل وخارج الكويت، 
باإلضافة الى الدور الذي تضطلع به الهيئة في 
تنشيط دور القطاع الخاص من خالل برنامج 
التخصيص، كما تقوم أيضا بتوفير السيولة 
الالزمة لمواجهة احتياجات الخزانة العامة عند 
الحاجة، كما تس���اهم الهيئة في سوق الكويت 

لألوراق المالية بحجم كبير.
ويستقبل المعرض زواره بالصالة رقم7 على 
مدى فترتي عرض صباحية من الساعة 9.30 
صباحا الى الساعة الواحدة ظهرا ومسائية من 
الس���اعة 4.30 عصرا الى الساعة 9.30 مساء، 
ويوم الجمعة فترة واحدة مسائية من الساعة 

5 الى الساعة 10 مساء.

على هامش مشاركة الشركة في معرض الفرص الوظيفية

»الخليج لالستثمار« تستضيف لقاء 
مفتوحًا حول حوكمة الشركات 

الخليج  دعت مؤسس����ة 
لالستثمار إلى ندوة مفتوحة 
في مقره����ا حضرها نخبة 
من الرؤساء التنفيذيين في 
الشركات المالية واالستثمارية 
العاملة ف����ي الكويت ودول 
التعاون الخليجي،  مجلس 
إل����ى جان����ب مجموعة من 
الخبراء من المجلس العالمي 

للمؤتمرات. 
واستهدف اللقاء مناقشة 
مب����ادئ حوكمة الش����ركات 
وتطبي����ق معاييره����ا ف����ي 
انتقاء أعضاء مجالس إدارة 
الشركات وإدارتها التنفيذية، 
تبع����ا للكف����اءة، والريادة، 
والقيادة، وسنوات الخبرات 
األكاديمية والتجارب العملية، 
مم����ا يكفل تنش����يط قطاع 
األعمال والحد من المخاطر، 
وتحقيق األهداف الموضوعة 
لهذه الشركات والمؤسسات 
المالية واالقتصادية، خاصة 
إلى  الملحة  الحاجة  في ظل 
معالجة أث����ار األزمة المالية 

العالمي����ة وتداعياتها على 
المال واالستثمار في  قطاع 

دول الخليج. 
كما تن����اول اللقاء أهمية 
الدولية  المعايي����ر  توظيف 
ف����ي  الحديث����ة للحوكم����ة 
مؤسسات دول مجلس التعاون 
الخليجي، وأساليب التغلب 
على العقبات التي تعترض 
تطبيقها، وغيرها من السبل 
الرامية إلى تعزيز هذا التوجه 
وتقويته بما يكفل الحد من 
المخاطر الناشئة التي تنبثق 
اليومية  الممارسات  نتيجة 
للمؤسسات، فضال عن ابتكار 
الطرق لمعالجة هذه  أنجح 

المخاطر. 
اللقاء، أجمع  وفي نهاية 
الحضور عل����ى أهمية عقد 
لقاءات مماثلة، نظرا للدور 
اله����ام الذي تس����هم به في 
الع����ام  تحقي����ق الصال����ح 
للمؤسسات والشركات المالية 
واالقتصادية في دول مجلس 

التعاون الخليجي. 

حضره نخبة من الرؤساء التنفيذيين في بعض الشركات


