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 «الوطنية لالتصاالت» ترعى ندوة
  «عيش حياتك بال قيود» في جامعة الخليج

 «داو » تفتتح مكتبها الجديد في الكويت

في إطالق ستة مشاريع مشتركة 
منها: «إيكويت» و«إم إي غلوبال»، 
و«الشركة الكويتية لألولفينات». 
وباعتبارها أكبر مستثمر أجنبي 
في الكويت وأكثر شركات القطاع 
اخلــــاص توظيفــــا للمواطنــــني 
الكويتيــــني ضمــــن مشــــاريعها 
املشــــتركة في قطاع الصناعات 
البتروكيماوية، فقد سعت داو على 
الدوام إلى تعزيز التنمية والرخاء 
الكويت، ولطاملا  االقتصادي في 
متيــــزت داو بقدرتهــــا على منح 
شراكاتها ومشاريعها املشتركة 
ميزات عديدة بفضل قاعدة أصولها 
القوية وتطورها التقني ووجودها 

القوي في السوق. 

كبيــــرة علــــى تعزيــــز تواجدنا 
علــــى أرض الواقــــع، فهو يعمل 
مع شــــركة داو منذ أكثر من ٢٢ 
عاما، ولديــــه االمكانية والقدرة 
علــــى مواصلة تعزيــــز عالقاتنا 
مع املجتمع واملشاريع املشتركة 
والشــــركاء في قطــــاع األعمال». 
وكانت شــــركة داو للكيماويات 
قد بدأت عملهــــا في الكويت قبل 
١٥ عاما من خالل إطالق شــــركة 
إيكويت للبتروكيماويات، املشروع 
املشترك الناجح مع «شركة صناعة 
الكيماويات البترولية» بالكويت، 
النجاح تلو اآلخر،  ومع حتقيق 
فقد أثمرت شراكة داو مع «شركة 
البترولية»  الكيماويات  صناعة 

 أعلنت شركة داو للكيماويات 
امس عــــن افتتاح مكتبها اجلديد 
في الكويــــت، وذلك بإدارة جمال 
عتال الذي مت تعيينه مؤخرا في 
منصب املدير العام في الكويت، مبا 
يؤكد األهمية الكبيرة الستثمارات 

الشركة وشراكاتها في الكويت.
  واوضحت الشــــركة في بيان 
صحافي ان املكتب اجلديد سيعمل 
على إدارة شراكات داو التجارية في 
الكويت وتعزيزها، في الوقت الذي 
سيســــعى فيه أيضا إلى االرتقاء 
الشــــراكات احلالية  مبســــتوى 
وتطوير استثمارات الشركة في 
البتروكيماوية  قطاع الصناعات 
التي نتج عنها ســــتة مشــــاريع 

مشتركة رائدة.
  وفــــي هذا اإلطــــار، قال نائب 
رئيس الشركة للتطوير املؤسسي 
الكويت ورئيس داو الشرق  في 
األوسط ماركوس ويلدي: «يعتبر 
إطــــالق مكتب داو اجلديد محطة 
مهمــــة وتأكيــــدا علــــى التزامنا 
بشراكاتنا واستثماراتنا احلالية 
في الكويت، ويســــرنا أن نطلق 
مكتبنا اجلديد في الكويت تكليال 
لتاريخنــــا احلافل بالنجاح الذي 

ميتد على مدى ١٥ عاما».
  وأضاف قائال: «يتمتع جمال 
بخبرة جتارية استثنائية وقدرة 

  اعلنــــت الشــــركة الوطنية 
لالتصاالت عــــن رعايتها ندوة 
بعنوان «عيش حياتك بال قيود»، 
والتي استضافت املتحدث الشهير 
نيك فوياسيتش الذي ألقى كلمة 
الندوة عن ســــبل  افتتــــاح  في 
التغلب على العقبات والعوائق 
والصعوبات التي تواجه االنسان 
في احلياة.  وقالت الشــــركة في 
بيان صحافي ان هذه الرعاية تأتي 
تعزيزا ملفهوم ودعم مسؤوليتها 
االجتماعية، وانعكاسا جلهودها 
املتواصلة في جلب كل ما هو مفيد 
الندوة  ومهم للمجتمع. وعقدت 

امس فــــي جامعة اخلليج للعلــــوم والتكنولوجيا 
بحضور حشــــد كبير من احلضور الذي تفاعل مع 
جتربة نيك وأشــــاد بها، كما شكر مبادرة الوطنية 
لالتصــــاالت في هذا االطار. ولد نيك فوياســــيتش 
بدون اطراف (رجلني وساقني)، وحولته التحديات 
التي واجهته في حياته الى شــــخص قوي وشجاع 
واصبحت يحيــــا حياته دون اطراف لكنه «يعيش 
حياة بال قيود» وقد حفزه ذلك أيضا أن مينح االمل 
لالخرين ويشجعهم على تغيير حياتهم الى االفضل.، 
وقد ســــاهمت جتربته في تشــــجيع اآلخرين ممن 
يعانون مشاكل مماثلة على حتدي الصعاب والتحلي 

بالقوة مع االميان املطلق بأهمية 
وجودهم في احلياة. 

  قام نيك بتحقيق حلمه بالسفر 
حول العالم وتقاســــم قصته مع 
املاليني من النــــاس متحدثا الى 
مجموعات مختلفة مثل الطالب 
واملعلمني ورجال األعمال والشباب 
ورجال األعمال، مقدما لهم التشجيع 
والتوجيه وارشدهم الى حتقيق 

احالمهم خالل حياتهم.
  وقد حتدث خالل الندوة عن 
التحديات التي واجهته شخصيا 
في ظل اعاقته وكيف وظف هذه 
االعاقــــة في تقوية شــــخصيته 
والبحث عن الســــعادة. لقد عمــــل نيك جاهدا ليس 
فقط لتشجيع االخرين على الصبر والتحلي بالعزمية 
بل أيضا لنشر االمل بني أوساط املئات من احلضور 
الذين توافدوا لالســــتماع الى جتربته على مسرح 

كلية اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.
  واعرب مدير ادارة العالقات العامة في الشــــركة 
عبدالعزيز البالول عن اعجابه بنيك وقال انه مثال 
حي لألمل والشجاعة، وقوة االرادة وقام نيك بالتحدث 
إلى املوظفني وعمالء الوطنية فضال عن املعاقني الذين 
ألهمهم بآفاق جديدة، وقام مبســــاعدتهم على إعادة 
النظر فيما كانوا يعتقدون وما ميكن أن يحققوه.  

 بدعوة وحضور المتحدث العالمي نيك فوياسيتش 

 تعيين جمال عتال مديرًا عامًا للشركة 

 جمال عتال  ماركوس ويلدي

 اإلدارة التنفيذية للبنك الوطني يتقدمهم ابراهيم دبدوب وعصام الصقر وشيخة البحر في لقطة جماعية مع مجموعة من املوظفني اجلدد

 «الوطني» يزيد عمالته الوطنية بأكثر من ١٧٪ خالل ٢٠١٠

الوطني  الكويـــت   قال بنك 
انه رفع حجم عمالته الوطنية 
بأكثر من ١٧٪ خالل العام ٢٠١٠ 
بتوظيفه نحو ٢٣٤ كويتيا من 
اجلنسني، وذلك في إطار حرصه 
على توفيـــر الفرص الوظيفية 
املميزة أمام الشـــباب الكويتي 
الطموح، وليحافظ على موقعه 
الريادي كأحد أكبر مؤسســـات 
القطاع اخلاص في مجال توظيف 

العمالة الوطنية، مشيرا الى ان 
أكادميية «الوطني» قامت خالل 
أكثر من  العام املاضي بتنظيم 
١٧٤ دورة تدريبية للموظفني من 
مختلـــف اإلدارات بهدف تنمية 
قدرات الكوادر الشبابية وصقل 

مهاراتهم.
  وقد التقى الرئيس التنفيذي 
الوطني  الكويت  ملجموعة بنك 
إبراهيم دبدوب ونائب الرئيس 

التنفيـــذي للمجموعة عصام 
جاسم الصقر والرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطني ـ الكويت 
شيخة خالد البحر، إلى جانب 
عدد من قيادات الوطني وإدارته 
التنفيذية، جمعا من الشـــباب 
الكويتي الطموح الذين انضموا 
إلى البنك مؤخرا في حوار مفتوح 
التشجيع  الكثير من  حمل لهم 
لتحقيق طموحاتهم وآمالهم في 

البنك، واســـتمع الشباب خالل 
التجارب واخلبرات  إلى  اللقاء 
العمليـــة إلدارة البنك الوطني 
إلى جانب تاريخ البنك املؤسسي 
واإلجنازات الكبيرة التي حققها 
خالل مسيرته الطويلة التي متتد 

ألكثر من خمسة عقود.
  وأكد البنك في بيان صحافي 
أنه سيواصل خالل ٢٠١١ سياسته 
الراميـــة إلـــى إتاحـــة الفرص 

الوظيفية أمام الشباب الكويتي 
الطموح في إطار سعيه الدائم 
لتوطني الوظائف وزيادة نسبة 
العمالة الوطنية التي جتاوزت الـ 
٦٠٪ من إجمالي القوى العاملة، 
وكان البنك قد قام خالل العام 
أكثـــر من ٢٣٤  ٢٠١٠ بتوظيف 
مواطنا كويتيا من اجلنســـني، 
كمـــا قامت أكادمييـــة الوطني 
العام ٢٠١٠ بتنظيم أكثر  خالل 

من ١٧٤ دورة تدريبية حضرها 
عدد كبير من موظفي البنك من 
مختلف اإلدارات، وذلك في إطار 
سياســـته القائمة على تطوير 
كفاءات وقدرات كوادره البشرية 
وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم 
وتوسيع مداركهم إلعداد جيل 
واعد من املصرفيني الشباب في 

الكويت.
الكويـــت  بنـــك    ويضـــع 

التنمية املســـتدامة  الوطنـــي 
البشـــرية  للمـــوارد والكوادر 
في مقدمـــة أولوياته بوصفها 
هدفـــا اســـتراتيجيا للنهوض 
مبســـؤولياته الوطنية وزيادة 
مســـاهماته وجهوده في مجال 
الوظائف وبناء طاقات  توطني 

قيادية جديدة. 
  وقد أطلق «الوطني» في هذا 
اإلطار العديد من املبادرات هي 

األولى من نوعها على مستوى 
القطاع اخلاص من أهمها أكادميية 
الوطنـــي وبرامجـــه املتعددة 
لتطوير القيادات الوطنية الشابة 
بالتعاون مع كبرى اجلامعات 
واملعاهد العاملية، باإلضافة إلى 
حملته املســـتمرة الستقطاب 
الكفاءات الشابة، وذلك بالتوازي 
مع التوسع الذي تشهده أعمال 

البنك ونشاطاته. 

 البنك وظف ٢٣٤ كويتيًا من الشباب الطموح محافظًا على موقعه الريادي في توظيف العمالة الوطنية

 نيك فوياسيتش


