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 «Give Kuwait» بعض الفائزين في مسابقة 

 نزار املضف يتوسط مسؤولي املنتدى اخلليجي لتطوير املشروعات خالل املؤمتر الصحافي  (كرم ذياب)

 صورة بطاقة الڤيزا مسبقة الدفع من «برقان»

 جانب من البرنامج

 الهارون يتبادل وثائق االتفاقية مع نظيره البنغالديشي (قاسم باشا)

 «المستشارون العالميون» تختتم
  دورة «مهارات التفاوض والتواصل»

 وزير التجارة أبرم اتفاقية للتعاون االقتصادي
  والتجاري المشترك مع نظيره البنغالديشي

 «برقان» يطلق إصدارًا خاصًا وبكمية محدودة
   لبطاقة الڤيزا مسبقة الدفع 

 أعلن بنك برقـــان عن إطالق إصدار خاص من 
بطاقة الڤيزا مســـبقة الدفع وذلك احتفاال بيوبيل 
الكويت الذهبي لالســـتقالل ومرور ٢٠ عاما على 
التحرير ومرور٥ سنوات على تولي صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم في البالد. 
  ويستطيع العمالء اآلن استخدام بطاقة الڤيزا 
مسبقة الدفع في الكويت وكل أنحاء العالم، وبإمكان 
إصدار البطاقة التي من املمكن إعادة شحنها بقيمة 
تبدأ بـ ٢٠ دينارا، كما يستطيع عمالء البنك أيضا 
إعادة شحن البطاقة أكثر من مرة عن طريق اإلنترنت 
أو عن طريق أجهزة اإليداع النقدي التابعة لبنك 

برقان أو من خالل جميع أفرع البنك.
  وفي هذا الصدد، قالت رئيس مديري املصرفية 
الشخصيةـ  مدير عام في بنك برقان منيرة املخيزمي 
في تصريح صحافي: «نحن نفتخر بإطالق اإلصدار 
اخلاص وبكمية محدودة من بطاقة الڤيزا مسبقة 
الدفع، معبرين بذلك عن حبنا وتقديرنا لكويتنا 
احلبيبة، والشيء الذي مييز تلك البطاقة هو انه 
مبجـــرد ان ينتهي رصيد العمالء، بإمكانهم إعادة 
شـــحن البطاقة فورا والتمتع بهذه البطاقة التي 
صممـــت خصوصا لهذه املناســـبة العزيزة على 

قلوبنا». 

 اختتمـــت شـــركة املستشـــارون العامليـــون 
لالستشـــارات االقتصادية واإلداريـــة والتدريب 
دورة «مهارات التفاوض والتواصل» التي نظمتها 
بالتعـــاون مع الهيئة العامة لالســـتثمار لتدريب 

موظفي الهيئة.
   وقالت مدير إدارة التدريب في شركة املستشارون 
العامليون منال محسن ان الدورة تناولت محاور عدة 
تضم مفاهيم التفاوض واإلقناع وأهمية وكيفية إتقان 
مهارات التواصل، باإلضافة الى األمناط والقواعد 
األساسية ملهارة التفاوض الهادف، والتعرف على 
صفات املفاوض الناجح، واســـتخدام األســـاليب 
املختلفة في التعامل مع األمناط املختلفة من األفراد 
في احلوار وكيفية حتويل العناصر السلبية إلى 

عناصر ايجابية في العملية التفاوضية، والتدرب 
على املراحل اخلمس للتفاوض وجها لوجه.

  وأوضحت محسن في بيان صحافي أن الدورة 
حققـــت أهدافها التدريبية وهي تزويد املشـــاركني 
مبجموعة متكاملة من مهارات وأســـس التفاوض 
واإلقناع واالتصال واإلنصات اجليد بغرض التمكن من 
إجراء مفاوضات ناجحة ومتميزة واالرتقاء مبستوى 
أداء جهة العمل إلى جانب تنمية املهارات الشخصية 
وزيـــادة فهم االتصال الفعال بني املنظمات وكيفية 

طلب البيانات والعروض الفنية املختلفة. 
  ومن ناحيتهم أكد املشاركون في ختام الدورة على 
استفادتهم الكبيرة من احلضور وأظهروا استعدادهم 

لتطبيق ما استفادوه في خدمة العمل.  

 عاطف رمضان 
  أبرم وزير التجـــارة والصناعة احمد الهارون 
مع نظيره البنغالديشي محمد فاروق خان اتفاقية 
للتعاون االقتصادي والتجاري املشترك بهدف دعم 
العالقات الثنائية بينهمـــا في مختلف القطاعات 
االقتصادية والتجارية. وأشار الهارون في تصريح 
صحافي أمس عقـــب لقائه الوفد البنغالديشـــي 
والتوقيع على االتفاقية االقتصادية بني البلدين، 
الى انها ليست االتفاقية األولى وإمنا هي حتديث 

التفاقية قدمية مت التوقيع عليها في عام ١٩٧٩.
   وذكر الهارون ان التبادل التجاري بني البلدين 
ال يرقى إلى طموح، مشيرا إلى ان هناك آفاقا جديدة 
تســـاعد التنمية االقتصاديـــة والتبادل التجارية 
بني البلدين، معربا عن أملـــه أن يتم تعزيز هذه 

العالقة إميانا بدور بنغالديش الكبير في الساحة 
االقتصادية اآلسيوية.

  وأوضح الهارون ان بنغالديش متتلك مقومات 
إنتاجية كبيـــرة وقدرة خاصـــة في احملصوالت 
الزراعية، مبينا ان الكويت تسعى للتعاون الثنائي 
بني البلدين فيما يتعلق باألمن الغذائي لسد هذه 
احلاجة، الى جانب اســـتضافة عـــدد من العمالة 
الكبيـــرة من بنغالديش، وهي عمالة تســـاعد في 

اخلدمات العامة أو الفنية.
  من جانبه ذكر وزير التجارة البنغالديشي أن 
حجم التبادل التجاري بني البلدين يبلغ ٥٠٠ مليون 
دوالر، مبينا انه مت خالل توقيع االتفاقية االقتصادية 
بحث أهم القضايا االقتصادية والتجارية املشتركة 

بني البلدين وتعزيز التعاون الثنائي.  

 بالتعاون مع الهيئة العامة لالستثمار

«iPads» الوطنية لالتصاالت» تمنح جوائز» 
«Give Kuwait» للفائزين بمسابقة  

 المضف: «المنتدى الخليجي» يستهدف تحقيق التنمية  
بالكويت عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

 أعلنــــت الشــــركة الوطنية 
لالتصاالت مواصلة احتفالها 
بالعيد الوطني اخلمسني للبالد، 
فــــي منتصف  حيــــث أطلقت 
أكبر مسابقة  ديسمبر املاضي 
 «Give Kuwait» إلكترونية باسم
التي من شأنها أن متنح عمالءها 
فرصة إظهــــار حبهم للكويت 
بطريقتهم اخلاصة وأسلوبهم 

املميز.
  وأعلنت «الوطنية» في بيان 
صحافي انتهاء فترة املشاركة في 
املسابقة وبدء عملية التصويت 
لــــكل من حظــــي بالفوز  اآلن 
في األســــابيع املاضية، حيث 
خصصت الشركة منذ انطالق 
املسابقة جوائز للرابحني مبعدل 
كل اسبوع وهي عبارة عن أجهزة 
iPads لكل فائز من كل مجموعة، 
وتقدم اآلن ثالث جوائز قيمة 
للفائزين في التصويت النهائي، 
حيث تشــــمل جوائز مجموعة 
التســــجيل الصوتي تسجيل 
ڤيديو كليب ألغنية من أحلان 
إلى  القعود باإلضافة  عبداهللا 
رحلة مجانية لشخصني حلضور 
حفل موسيقي عاملي، وتتضمن 
التصوير  جوائــــز مجموعــــة 

 محمود فاروق
  أعلن رئيس املنتدى اخلليجي 
لتطويــــر املشــــروعات ومدير 
عام شــــركة ينــــوف للتدريب 
واالستشارات نزار املضف عن 
تطلــــع املنتدى إلى اســــتعادة 
الريــــادي في  الكويــــت للدور 
املنطقة عبــــر إحــــداث تنمية 
اقتصادية واجتماعية وبنيانية 
من خالل شــــراكة استراتيجية 
بني القطاعني احلكومي واخلاص 
لتحقيق التنمية الشاملة وطرح 
املشروعات التنموية التي تشمل 
العمرانــــي والبنية  التطويــــر 
التحتية والتكنولوجيا والصناعة 

وإدارة املرافق وتشغيلها.
  وأضاف املضف خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد مساء أمس 
األول لإلعالن عن املؤمتر السنوي 
الرابع للمنتدى اخلليجي لتطوير 
املشروعات (املرتكزات األساسية 
للخطــــة التنمويــــة في حتول 
الكويت ملركز مالي وجتاري)، 
في دورة ٢٠١١ للسنة الثانية على 
التوالي الذي سيعقد برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير االســــكان 

والتنمية الشيخ أحمد الفهد.
  وقال ان املؤمتر يتناول أربعة 
التنمية  مسارات رئيسية هي: 
البشــــرية وعناصــــر التطوير 
املســــتدام لهــــا، وحتليل األداء 
املؤسســــي للجهات احلكومية 
املنــــوط بهــــا حتقيــــق اخلطة 
التحول  التنمويــــة، وأســــس 
إلــــى مركز مالــــي وجتاري في 
التنميــــة االقتصاديــــة،  ظــــل 
الفنيــــة والتطوير  واجلوانب 
املستدام للمشروعات احلكومية 

التنموية.
  وبني أن فكرة تأسيس املنتدى 
جاءت لتحقيق النهضة احلضارية 
وتطوير املشــــروعات كعنصر 
رئيسي في تشكيل هذه النهضة 
وتشــــخيص هموم ومشــــاكل 
املهنيني وأصحاب االختصاص 
في هذا املجال لترجمتها في إطار 
تنفيذي وواقعي بغية االنتقال 
بها إلى املستوى املأمول، الفتا 

الفوتوغرافي كاميرا ديجيتال 
DSLR ورحلة مجانية لشخصني 
إلى إيطاليا، اما جوائز مجموعة 
التسجيل املرئي فتشمل رحلة 
مجانية إلى هوليوود واملشاركة 
في عمل ســــينمائي مع إحدى 

شركات اإلنتاج العاملية.

إلى أن الرغبة السامية لصاحب 
الكويت  السمو األمير لتحويل 
ملركز مالي وجتاري، تعد اللبنة 
االساسية خلطة التنمية الشاملة 
للدولة وحتتوي على مجموعة 
من االســــتراتيجيات واالهداف 
واضحة املعالــــم، والتي تبلور 
برنامج عمــــل احلكومة لتقوم 
مبنزلة الوثيقة التي حتدد من 
خاللها الدولة وجهتها التنموية 
وحتقق فيها تطلعات املجتمع.

  التنمية المستدامة

  وأوضح أن املنتدى اخلليجي 

فــــي االســــبوع    وقــــد فاز 
اخلامس من املســــابقة كل من 
فهد علي عن أفضل مقطع ڤيديو، 
وعبدالعزيز الشايجي عن أفضل 
تسجيل صوتي، وكانت جائزة 
أفضل صورة من نصيب حمد 

الفيلكاوي.

يهــــدف إلى تبني فكرة التنمية 
املســــتدامة والبداية في تنفيذ 
اخلطة التنموية خطوة خطوة 
من خالل رؤية واقعية للتأكيد 
على الدور الريادي للكويت من 
اخلمسينيات حتى التسعينيات 
في مجــــال التنمية البشــــرية 
والعمرانية، الفتا إلى أن الدول 
املجاورة كانت تنظر لنا كدرة 
اخلليــــج، ولكن بعــــد عام ٨٤ 
لم تشــــهد الكويت أي مشاريع 
تنموية حتى اآلن، حتى جاءت 
الرغبة السامية لصاحب السمو 
األمير لتحويــــل الكويت ملركز 

  أما جوائز االسبوع السادس 
فكانت من نصيب شيماء دشتي 
التي فازت بجائزة أفضل مقطع 
ڤيديو، وعبدالوهاب خليفة عن 
أفضل تسجيل صوتي، أما سعد 
الفرحان فقد فاز بجائزة أفضل 

صورة.

مالــــي وجتاري وإقــــرار خطة 
التنمية من خالل رؤية مستقبلية 
الكويت ملا  إعادة  ستساهم في 

كانت عليه.
  وأشار املضف إلى أن املواطن 
والقيــــادي الكويتــــي يشــــعر 
باإلحباط من هذا الوضع الراقد، 
لذا البد أن تهتم اخلطة التنموية 
بالتنمية البشرية وبدور القيادات 
فيها ألن العنصر البشري ممكن 
أن يســــاهم في جناح أو إفشال 
اخلطة، داعيا إلى ضرورة تعديل 
التي  التشــــريعــات  وتطويــر 
تخص القطاع احلكومي ليواكب 

  وكان احلظ حليفا لكل من 
فاز في األسبوع األخير حيث فاز 
كل من عبداحملسن الهاشم عن 
أفضل مشاركة ڤيديو وفاطمة 
الرطيب عن أفضل مشــــاركة 
صوتية، ومحمد اللنقاوي عن 

أفضل صورة.
   وحول هذه املســــابقة، قال 
مدير إدارة العالقات العامة في 
الشــــركة الوطنية لالتصاالت 
«ان  البالــــول:  عبدالعزيــــز 
الوطنية لالتصاالت  احتفاالت 
في الذكرى اخلمسني الستقالل 
الكويــــت تتواصــــل ومازالت 
مســــابقة «Give Kuwait» تلقى 
مشــــاركات مكثفة من مختلف 
الكويتي ومن  أطياف الشعب 
عدد من املقيمني أيضا، كل يعبر 
بطريقته عن حبه وعشقه لهذه 

األرض املعطاء».
البالــــول: «تعتزم    وأضاف 
الوطنية تنظيــــم حفل غنائي 
كبير يــــوم 19 فبراير اجلاري 
يــــؤدي فيه جنــــوم كويتيون 
كبار أمثال نبيل شعيل ومحمد 
البلوشي وعبدالرحمن احلريبي 
وبشار الشطي وغيرهم أغاني 

في حب الوطن». 

خطة التنمية.

  توصيات سابقة

  وحول مدى فاعلية توصيات 
املؤمترات السابقة أكد املضف أنه 
سبق أن طالبنا بإنشاء كود بناء 
موحد وتبناه وزير البلدية وصدر 
قرار بإنشاء جلنة تقوم بدراسته 
حاليا، كما متت التوصية بضرورة 
الشــــراكة بني القطاعني اخلاص 
واحلكومي في املشاريع االسكانية 
ويتابع هذا امللف د.عادل الصبيح 
مع نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشــــؤون االقتصاديــــة ووزير 
االســــكان والتنمية الشيخ احمد 
الفهد، موضحا أن هناك عددا من 
التوصيات لم تصل للهدف املنشود 
إلى  للتفعيل ونسعى خلروجها 
النور، مضيفا أننا نسعى حاليا 
مع مجلس الوزراء جلعل املنتدى 

اخلليجي مشروعا وطنيا.
   وقال ان املؤمتر سيعقد على 
مدار يومني وستشــــهد اجللسة 
االولى حلقات ومسارات نقاشية 
ذات طابع اســــتراتيجي شمولي 
تتناول املرتكزات االساسية للتنمية 
االقتصادية للتحول إلى مركز مالي 
وجتاري، والرؤية املســــتقبلية 
للمشــــاريع احلكومية والقضايا 
الرسمية  القطاعات  املختلفة في 
واملهنيــــة، أما اجللســــة الثانية 
فستتطرق للجانب املهني للجوانب 
الفنية للمشاريع التنموية واألطر 

التي تتحكم وحتيط بها.
  وأشار إلى أن من ابرز املتحدثني 
في الندوة عضو مجلس الشورى 
السعودي األمير خالد بن عبداهللا آل 
سعود، ود.يوسف االمير مستشار 
في مكتب صاحب السمو األمير، 
وعبدالوهاب الهارون عضو املجلس 
االعلى للتخطيط ود.عادل الوقيان 
االمني العام لألمانة العامة للمجلس 
االعلــــى للتخطيــــط والتنمية، 
والنائبة د.روال دشتي، ورئيس 
برنامج االمم املتحدة للمستوطنات 
البشــــرية طارق الشيخ، ود.رنا 
الفارس مديرة البرنامج االنشائي 
ملدينة صباح االحمد االنشــــائية 

وجامعة الكويت. 

 أعلنت انتهاء فترة المشاركة وبدء مرحلة التصويت على النهائي

 يتناول التنمية البشرية وتحليل أداء الجهات الحكومية وأسس التحول إلى مركز مالي وتطوير المشروعات التنموية

 الزنكي: «الكويت الدولي» يدعم خطة التنمية
  والمؤتمرات التي تسعى لتأكيد هذا المسار

 أوضح ممثل بنــــك الكويت الدولي رائد 
الزنكي (ضمن الرعاة األساسيني للمؤمتر) 
أن البنك تأســــس منذ ٣٧ عاما باسم البنك 
العقاري الكويتــــي وحتولنا في عام ٢٠٠٣ 
ومت التحول النهائي في ٢٠٠٧، حيث حتولنا 
في إطارين من تقليدي إلى اســــالمي ومن 

متخصص إلى شامل.

  وقال اننا ندعم في البنك خطة التنمية 
تطبيقا لرؤية صاحب السمو أن تكون الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا، ومتاشــــيا مع خطة 
التنمية (٢٠١١ – ٢٠١٣) التي حتتوي على خطط 
ستساهم في تدعيم البنوك، ولذا يقوم بنك 
الكويت الدولي بدعم املنتديات واملؤمترات 

التي تسعى لتأكيد هذا املسار.  


