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ناقش مع الوفد اإلماراتي رؤية الكويت حول األوفست

الجودر: ضرورة إيجاد فرص استثمارية ذات 
مردود يخدم جميع القطاعات االقتصادية

»إيكويت« تعيين صالح الخرجي
نائبا لرئيس  الشؤون المالية

استقبل رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية 
لألوفست أنور اجلودر كال من الرئيس التنفيذي 
لبرنامج االوفست سيف محمد الهاجري واملدير 
التنفيذي لبرنامج االوفست مطر علي الرميثي 
مبكتب الت���وازن االقتصادي باالمارات العربية 
املتحدة، واطل���ع اجلودر الوفد االماراتي الزائر 
على جتربة الكويت في برنامج االوفست واألسس 
واملعايير التي قام بوضعها حول رؤية الشركة 
الوطنية لالوفست في هذه املرحلة والتي تتلخص 
في إنشاء شراكة مستدامة من خالل مستثمرين 
أجانب ملتزمني بتطبيق برنامج االوفست أو عبر 

شركات أخرى متخصصة تقوم بتنفيذ التزامات 
االوفست نيابة عنها مع القطاع اخلاص وإيجاد 
فرص استثمارية مشجعة وذات مردود اقتصادي 

يخدم جميع القطاعات في الكويت.
وقد مت تبادل اآلراء حول مس���تقبل برنامج 
األوفست في كل من البلدين الشقيقني، حيث مت 
النقاش حول تبادل اخلبرات وتوطيد التعاون 
املش���ترك بني الكويت ودولة االمارات العربية 
املتحدة حول برنامج االوفست واالستفادة من 
اخلبرات العاملية املتخصصة لالس���تفادة منها 

في دولنا.

أعلنت ش���ركة ايكوي���ت للبتروكيماويات عن 
تعيني ص���الح اخلرجي في منصب نائب الرئيس 

للشؤون املالية.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان اخلرجي يأتي 
خلفا لعبدالكرمي مبارك الذي تولى دفة الش���ؤون 
املالية في ش���ركة ايكويت منذ عام 1999، ويشغل 
اخلرجي ه���ذا املنصب بعد اكثر م���ن 17 عاما في 
املجال الوظيفي حيث تقلد مجموعة من املناصب 
في مؤسس���ة البترول الكويتية وشركة صناعة 
الكيماويات البترولية التي تولى فيها رئيس فريق 

املالية.
وخالل حفل تكرمي مبارك بحضور العديد من 
قيادات قطاع البتروكيماويات، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة ايكويت حمد التركيت: »مت اختيار اخلرجي 
بناء على معايير اخلبرة والكفاءة واملؤهالت املهنية 

التي متثل قيمة مضافة ذات فائدة مباشرة ملؤسسة 
عاملية مثل شركة ايكويت التي تتعامل مع موظفيها 
بصفتهم اهم اسس النجاح وتعيني اخلرجي يعد 
مبثابة اضافة ايجابية جلهود استقطاب الكفاءات 

الوطنية التي تبذلها شركة ايكويت«.
وعب���ر التركيت عن خالص الش���كر والتقدير 
لعبدالكرمي مبارك »لدوره احليوي في تطوير ومنو 
الشركة منذ انضمامه اليها في عام 1996، حيث ساهم 
في العديد من املجاالت الهام���ة التي منها متويل 

وتأسيس شركة ايكويت وشراكة ايكويت 2«.
وحضر االحتف���ال كل من رئيس مجلس ادارة 
شركة ايكويت يوسف العتيقي، ورئيسة مجلس 
االدارة العضو املنتدب لشركة صناعة الكيماويات 
البترولية مها مال حسني، وكوكبة من قيادات قطاع 

البتروكيماويات في الكويت.

أنور اجلودر خالل استقباله الوفد اإلماراتي

تكرمي »الدولي« ملشاركته في املاراثون 

عبداهلل اجلمعة د.سعد البراك د.طارق سويدان

عبدالكرمي مبارك )يسارا( وصالح اخلرجي

انطالقًا من حرصه على دعم األنشطة الرياضية

»الدولي« شارك في ماراثون »لجنة المرأة والرياضة«

بحضور الخبير العالمي جولد سميث ود.سعد البراك ود.عبداهلل جمعة ولمدة 3 أيام  

»اإلبداع« تطلق مؤتمر »استراتيجيات القيادة الحديثة«
 24 أبريل وتطرح حلواًل عملية للخروج من تداعيات األزمة

السويدان: 18 شهرًا كافية لخروج الكويت من أزمتها االقتصادية الحالية وتداعياتها

خالل أول اجتماعاتها مع اللجنة التنسيقية الخميس الماضي

»دار االستثمار« تتفق مع اللجنة التنسيقية على تعيين 
»ديلويت« مستشارًا ماليًا و»أالن وأوفري« مستشارًا قانونيًا

من���صبه ك���ضابط تنفيذي )CRO( خلطة 
إعادة الهيكلة.

واجلدير ذكره في هذا السياق أن االجتماع 
سادته أجواء ايجابية جسدت روح التعاون 
حيث تطرقت بنوده أيضا إلى التحضيرات 
اخلاصة باجتماعي البنوك واملس���تثمرين 
اللذين س���يتم عقدهما في دب���ي والكويت 
يومي 17 و18 من ش���هر يناير اجلاري على 

التوالي.
هذا وتتطلع كل من دار االستثمار واللجنة 
التنسيقية إلى العمل معا للتوصل إلى اتفاق 
حول خطة إع���ادة الهيكلة املالية التوافقية 
بحيث تكون عادلة ومقبولة وميكن تطبيقها 
من الناحية القانونية وتصب في صالح جميع األطراف 

ذات الصلة بشركة دار االستثم�ار.
ق����انونيا للجن����ة التنسيقية باإلض��افة إلى إب���قاء 
مايك غ���رانت من ش������ركة أرونيت وش���ركاهم في 

عق������دت ش������ركة دار االس������تثمار 
اخلم���ي���س املاض���ي أول اجتماعاته���ا مع 
اللجن��ة التنس�������يقية وذل��ك عقب إعادة 
تعيني أعضائها مؤخرا، وخالل االجتماع مت 
االنتهاء من جميع الوثائق اخلاصة بالتعيني 
الرسمي للجنة التنسيقية والتي تضم كال 
من: بنك األردن الدولي، واملؤسسة العربية 
املصرفية )إسالم( ABC Islamic، ولويدز تي 
أس بي Lloyds TSB، وبنك الراجحي والبنك 
اإلسالمي للتنمية وبنك البحرين والكويت 

)فرع الكويت(.
ومت االتفاق خالل االجتماع بني ش���ركة 
دار االس���تثمار واللجنة التنس���يقية على 

تعيني ديلويت )Deloitte( مستش���ارا ماليا وك���ذلك 
تع���يني شركة أالن وأوفري )Allen & Overy( مستشارا 

18 عامليا. 
 وأش���ار إل���ى أن القيادة 
األخالقية صعدت بدخل املواطن 
في سنغافورة إلى املرتبة ال� 17 
عامليا وذلك بعد محاربة الفساد 
في تلك الدول وإرساء قواعد 
األداء  احلوكمة والرشادة في 

االقتصادي. 

خبرات عربية رائدة

من جانبه، أشار املدير العام 
في الشركة أحمد شربجي الى 
أن املؤمتر يجمع بني النظرية 
والتطبيق مع التجارب الثرية 
ف���ي القيادة احلديث���ة والتي 
يتناولها رئيس مجلس إدارة 
شركة أرامكو السابق د.عبداهلل 
جمعة والرئيس التنفيذي في 
شركة زين السعودية د.سعد 

البراك. 
وق���ال ان د.عبداهلل جمعة 
س���تتناول جتربت���ه أهمية 
االس���تثمار في الق���ادة بينما 
يتناول د.سعد البراك جتارب 
قيادية استراتيجية، الفتا الى 
أن التجارب العملية للدكتور 
عبداهلل جمعة ود.سعد البراك 
مليئة باألفكار واحللول التي من 
شأنها تعزيز قدرات الشركات 
في اخلروج من تداعيات األزمة 

املالية والتعافي منها. 
وأوضح املدي���ر التنفيذي 
في الش���ركة عماد أبو زور أن 
املؤمتر سيقوم بقياس قدرات 
القيادة من خالل 5 اختبارات 
عملية أساس���ية م���ن خاللها 
ميكن معرفة ما إذا كان األفراد 
ميتلكون مقومات أساس���ية 

لتولي القيادة أم ال. 
وحول فتح باب التسجيل 
للمؤمتر، أشار السويدان الى 
أنه سيتم فتح باب التسجيل 
أيام وسيكون  للمؤمتر خالل 
ذلك متاحا لكل الدول العربية، 
مبينا أنه س���يتم عقد املؤمتر 

بشكل سنوي.

أعلن بنك الكويت الدولي عن مش���اركته في ماراثون »جلنة 
املرأة والرياضة«، الذي أقيم في 29 ديسمبر املاضي بنادي سلوى 

الصباح الرياضي مبنطقة القرين.
وقال »الدولي« في بيان صحافي ان املشاركة في املاراثون جاءت 
لتحقيق زيادة الوعي بأهمية احملافظة على الصحة البدنية لدى 
األفراد من خالل ممارسة الرياضة، واملساهمة في معاجلة بعض 
أمراض العصر مثل السمنة وأمراض السكري، وتدعيم األنشطة 
الت���ي حتث على الرياضة وتعزز مفهوم املش���اركة االجتماعية، 
وكذلك تأكيدا عل���ى الدور الذي دأب »الدولي« على القيام به في 

خدمة املجتمع.
وأك���د البنك اس���تمراره في أداء هذا الدور جتاه املؤسس���ات 
واجلمعيات اإلنسانية وفي دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية 
والعلمية والصحية، مشيرا إلى أهمية دور املؤسسات االقتصادية 
في تطوير اخلدمات التي تقدمها املؤسسات االجتماعية، وأهمية 
أن تنهض جميع الش���ركات واملؤسس���ات احمللية مبسؤوليتها 
االجتماعية جنبا إلى جنب مع اهتمامها بتنمية أعمالها وتوسيع 

أنشطتها.
وقد شارك بن���ك الكويت الدولي خالل العام املاضي 2010 في 
العديد من االنشطة االجتماعية للتواصل مع اجلمهور، واملساهمة 
بدور ايجابي ف���ي القضايا املجتمعية مث���ل التثقيف والتوعية 
اخليرية، واالهتمام بالصحة من أجل رفع وعي املجتمع واملساهمة 

في نهوضه.

اهتماما منها بأهمية القيادة 
احلديث���ة ف���ي تطوي���ر أداء 
الشركات واألفراد واقتصادات 
الدول وأهميتها تطلق شركة 
اإلبداع اخلليجي لالستشارات 
والتدري���ب مؤمترها القيادي 
»استراتيجيات القيادة احلديثة« 
في الفترة من 24 إلى 26 أبريل 
املقبل بحضور خبرات عاملية 

وعربية في مجال التدريب. 
واملؤمت���ر يع���د األول من 
نوعه في العالم العربي الذي 
يجمع بني النظرية والتطبيق 
والتجربة العملية في القيادة 
احلديثة وبحضور ممثلني عن 
مؤسسات األعمال في القطاعني 
العام واخل���اص من مختلف 
التخصص���ات م���ن القيادات 

اإلدارية.

األزمة المالية والفساد المالي

وأوضح رئيس مجلس إدارة 
الش���ركة د.طارق سويدان أن 
املؤمتر يأتي ف���ي وقت باتت 
القي���ادة فيه عنص���را مهما 
وحيويا في نهضة املؤسسات 
أداؤها،  أيا كان  واالقتصادات 
مس���تدركا ب���أن مؤسس���ات 
الشفافية االقتصادية أشارت 
إلى أن األزمات االقتصادية التي 
العاملي  يعاني منها االقتصاد 
والعربي سببها غياب القيادة، 
الفتا ال���ى أن األزم���ة املالية 
العاملية اندلعت تداعياتها بعنف 
بسبب غياب القيادة الرشيدة 
واستشراء الفساد في العديد 
من مؤسسات األعمال الفاعلة 

في األداء االقتصادي عامليا.

أكثر 50 شخصية تأثيرًا عالميًا

وقال السويدان إن املؤمتر 
يجمع ب���ني خب���رات القيادة 
احلديثة الغربي���ة والعربية، 
ممثال في وجود املفكر واخلبير 
العاملي د.مارشال جولد سميث، 
مبينا أن سميث الذي اختير بني 

املؤمتر مفهوم القيادة األخالقية 
والذي يطرح للمرة األولى في 
العالم العربي، موضحا أن الفساد 
املالي والرشوة واحملاسبية كانت 
والتزال أبرز العوامل وراء تدمير 
االقتصاد العاملي والقضاء على 
أهم مقوماته، مش���يرا إلى أنه 
سيتم طرح نتائج بحث استمر 
القيادة  ملدة 3 س���نوات حول 
األخالقية وأهميتها في القضاء 
على الفساد والرشوة باألرقام 
واالحصائي���ات وكيفية وضع 
معايير مهم���ة متكن االقتصاد 
من التعافي من تداعيات األزمة 

العاملية. 
ودلل السويدان على أهمية 
القيادة األخالقي���ة بالقول إن 
الغش والتدليس في مؤسسات 
األعمال وصلت نسبته عامليا إلى 
64% وهو ما يجعل من موضوع 
القيادة األخالقية أمرا في غاية 

األهمية واخلطورة. 
وق���ال إن القيادة األخالقية 
مكن���ت االقتص���اد التركي من 
الصع���ود بس���رعة الصاروخ 
بسبب وجود قيادات اقتصادية 
فاعلة على رأسها رجب طيب 
أردوغان والذي استطاع أن يوفر 
20 مليار دوالر في سنة واحدة 
عند توليه بلدية اسطنبول، كما 
كان عنصرا رئيسيا في احتالل 
االقت���ص���اد التركي املرتبة ال� 

وهي مبادرة قيادية ورئيسية 
في التعامل مع األزمة وسرعة 
إقرارها ض���رورة للخروج من 
أمل  تداعيات األزم���ة وإعطاء 

للشركات. 
 وأش�������ار إلى أن التغيير 
في األداء االقت����صادي يستلزم 
وجود ألم في ال����بداية وهو ما 
أظهرته التق����ارير االقتصادية 
ف���ي تقرير  العاملي���ة ممث���ال 
التنافسية العاملية الذي أوضح 
تأخر الكويت في املرتبة ال� 51 
عامليا، فيما احتلت قطر املرتبة 
ال� 22، موضح���ا أن ذلك األمر 
يحتاج إلى وجود رؤية واضحة 
في التعامل مع األزمة االقتصادية 
والش���روع ف���ي تنفيذ اخلطة 
الكبرى  التنموية واملش���اريع 

مبشاركة القطاع اخلاص.

 18 شهرًا للخروج من األزمة

وح���ول توقع���ات خروج 
الكويت من أزمتها االقتصادية، 
أشار إلى أن القياسات العاملية 
تشير إلى أن التغيير املطلوب 
البد وأن يحدث خالل 18 شهرا، 
مبينا أن ذلك كله لن يكون له 
قيمة حقيقة إال بوجود قيادة 
له ق���درة على تنفيذ املبادرات 

بشكل فعال. 
وقال الس���ويدان إن من بني 
التي سيتناولها  املهمة  األمور 

أكثر 50 شخصية تأثيرا على 
املس���توى العاملي سيقوم أواًل 
بتناول أهمية املزايا واملكاسب 
االستراتيجية من تطوير القيادة 
العملية كما يتناول  بالتجربة 
مفهوم القيادة وأهمية التغيير 
اإلداري ف���ي تطوي���ر قدرات 

األفراد.

الكويت في 2035

ولفت الى أن سميث سيتناول 
بالتحليل في محاضرته وورشة 
العمل التي سيلقيها حول املؤمتر 
ان األسباب التي أدت إلى جناح 
الكويت في تنميتها االقتصادية 
واالجتماعية لم تعد كافية في 
الوقت احلالي للوصول بالكويت 
إلى نهضتها التنموية الشاملة 

في 2035. 

األزمة والقيادة في الكويت

وف���ي رؤيته ح���ول تعامل 
الش���ركات،  أزمة  القيادات مع 
أوضح أنه لم تكن رؤية قيادية 
واضحة في التعامل مع األزمة 
وقت وقوعها األمر الذي جعل 
الكثي���ر من الش���ركات تعاني 
بشدة من تداعيات األزمة املالية 

األخيرة. 
 وقال إن إقرار خطة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية تعد 
من املبادرات املهمة واحليوية 

»الوطنية« تطلق خدمة جديدة تتيح 
لضيوفها إهداء »متعة الطيران« ألحبائهم

اجلميع. حيث ميكن شراء قسائم 
بقيمة 20 دينارا، 30 دينارا، 40 
دينارا، 50 دينارا، أو75 دينارا.  
صاحلة ملدة 12 ش���هرا اعتبارا 
الشراء. وتستخدم  من تاريخ 
كل قسيمة حلجز تذكرة سفر 
واحدة ال غير وال ميكن استبدالها 

بالنقود.

إه���داء متعة  الهدايا  قس���ائم 
الطيران إلى من يحب«، مبينا 
أن ه���ذه اخلدمة اجلديدة تعد 
هدية رائعة ووس���يلة مميزة 

ومرنة في الوقت ذاته.
القام���س أن موقع  وب���نينّ 
اخلطوط الوطنية يوفر قسائم 
هدايا إلكترونية بأسعار تناسب 

أعلنت اخلطوط الوطنية عن 
إطالق خدمة جديدة لضيوفها 
من خالل توفير قسائم هدايا 
على موقعها عل���ى اإلنترنت، 
إذ أصبح اآلن بإمكان ضيوف 
الناقلة املتميزة ش���راء قسائم 
هدايا عب���ر املوقع اإللكتروني 
 wataniyaairways.com للشركة
وإهدائها أو استخدامها لشراء 
تذاكر السفر على منت رحالت 
اخلطوط الوطنية إلى أي من 
الوجهات في نطاق ش���بكتها، 
يأتي ذلك في إط���ار احتفالها 
بعامه���ا الثان���ي من���ذ إطالق 

عملياتها التجارية.
وبهذه املناس���بة، قال مدير 
العامة في اخلطوط  العالقات 
الوطنية جاسم القامس: »تأتي 
املبادرة تزامنا مع عيدنا  هذه 
الثان���ي ليتمكن ضيوفنا ممن 
الطيران على  أحبوا جترب���ة 
اخلط���وط الوطنية إهداء هذه 
التجربة ألحبائهم وأصدقائهم 
وعوائلهم فتكون بذلك قسائم 
الهدايا أفضل وس���يلة لإلهداء 
إذ أصبح بإمكان من يش���تري 

توفر قسائم هدايا في إطار احتفاالتها بعيدها الثاني منذ إطالق عملياتها


