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 السفارة اليونانية تدعو رعاياها للتسجيل

 دعت سفارة جمهورية اليونان في الكويت رعاياها اليونانيني املقيمني 
في الكويت الى التسجيل في السفارة، الفتة الى ان خدمة التسجيل هذه 
تســـتهدف ان تتم مساعدة املواطنني اليونانيني عند احلاجة وابالغهم 
في احلاالت العائلية الطارئة في اليونان، وبينت ان التسجيل ميكن ان 
grembkw@ :يتم عن طريق عنوان البريد االلكتروني اخلاص بالسفارة
hotmail.com، او عن طريق الفاكس رقـــم ٢٤٨١٧١٠٣ او االتصال بأحد 

الهواتف التالية ٢٤٨١٧١٠٠ او ٢٤٨١٧١٠١ او ٢٤٨١٧١٠٢. 

 القناعي: «بوبيان» يواصل دعمه للشباب
  بمشاركته في معرض «كويتي وأفتخر»

 يشارك بنك الكويت في معرض 
«كويتي وأفتخر» الذي يقام في 
ارض املعارض مبشـــرف حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، وذلك انطالقا 
من اهداف البنك الرامية الى دعم 
مختلف القطاعات وفي مقدمتها 
قطاع الشباب الذي يوليه البنك 

اهتماما خاصا.
  وقـــال مدير عـــام مجموعة 
اخلدمـــات املصرفيـــة والدعم 
املصرفي في البنك ناظم القناعي 
ان رعاية البنك لهذا احلدث تأتي 
مواكبة للتطورات التي يشهدها 

حاليا والتي تهدف الى االنتشار بني مختلف شرائح املجتمع، خاصة 
تلك التي حتتاج الى اهتمام خاص كالشباب باعتبارهم االكثر حاجة 
الى الدعم واملساندة لتحقيق اهدافهم ومبا ينعكس في النهاية على 
مصلحة البالد. واضاف ان بنك بوبيان يعتبر من اكثر اجلهات التي 
تولي الشـــباب االهتمام، والدليل ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في 
البنـــك الكثر من ٦٣٪ واالهتمام بالكوادر الوطنية والعمل على رفع 
خبراتها داخل البنك. واشاد القناعي بفكرة املعرض والتي تستهدف 
التعرف على قدرات الشباب الكويتي احلريص على تنفيذ مشاريعه 
وافكاره اخلاصة واالنطالق بها الى عالم االعمال دون االعتماد على 
الوظائـــف ذات الدخل الثابت، وهو ما يؤكـــد مدى الذكاء والقدرات 

الكبيرة التي يتمتع بها هؤالء الشباب.
  من ناحية اخرى، قال القناعي ان عددا من موظفي البنك سيتواجدون 
خالل ايـــام املعرض لعرض اهم اخلدمـــات واملنتجات التي يقدمها 
البنك متوافقة مع احكام الشريعة االسالمية خاصة تلك التي ميكن 

ان تستقطب شريحة الشباب.
  ويقدم البنك لعمالئه مجموعة مميزة من اخلدمات الشـــخصية 
التمويلية واالســـتثمارية املتوافقة مع احكام الشـــريعة االسالمية 
ومن اهمها ادوات التمويل االسالمية املتعددة التي متنح العميل كل 
احتياجاته املختلفة، سواء كانت مواد انشائية او اثاثا وهي التي تتيح 
للعميل فرصة تصميم وبناء منزل احالمه بطريقته اخلاصة باالضافة 
الى انواع التمويل االخرى التي تلبي كل احتياجات عمالئنا املختلفة، 

سواء كانت سيارات او قوارب او معدات بحرية او الكترونيات.

استشــــارات مجانية محورها 
«التركيز وتأثيره على الصحة»، 
وسيتواجد قسم نادي سيدات 
األعمال واملهنيــــات واألعضاء 
املشــــاركني في احملالت من رقم 

٩ إلى ١٧.
 Care and Share وتشارك جلنة  
التابعة لنادي ســــيدات األعمال 
واملهنيات في قســــم جمعيات 
النفع العام واللجان التطوعية 
وهي املجموعة التطوعية املهتمة 
مبساعدة الفئات املهمشة وذوي 
االحتياجات اخلاصة واملرضى 
األطفال منهم واملسنني ملشاركتهم 
واشراكهم في األنشطة احملببة 
لهم وزيارتهم، ومعاملتهم بأهمية 
كشخص وجزء مهم باملجتمع.  

  كما ذكرت البغلي أن املشاركة 
فــــي امللتقــــى الرابــــع «كويتي 
وأفتخر» هو احد برامج النادي 
والتــــي تهدف الــــى خلق بيئة 
مناسبة لتمكني املرأة من تطوير 
قدراتها االستثمارية والتجارية 
الوعي  واملهنية وكذلــــك زيادة 
املرأة في  بأهمية تفعيــــل دور 
القطاع اخلاص واملشــــروعات 

الصغيرة.
  وسيشارك النادي بعضواته 
كالتالي: رنا عبداهللا مبشــــروع 
Cookies Boutique، هديل أشكناني 
 ،Hadeel Boutique مبشــــروع
مشــــاعل العسعوسي مبشروع 
 B بدور السميط مبشروع ،Threadz
Perfume، نهى الغربللي مبشروع 

Zei، ســــمر حجاج مبشــــروع 
Original Basket Boutique، قمر 
املؤمن مبشروع Biala، شمايل 
القعود مبشروع Fashionet، دالل 
 Tampura الشرهان مبشــــروع
وسيصاحب امللتقى أيضا حفل 
توقيع جلنة «أوج» على إصدار 
للكاتبات، وهن: هبة بوخمسني، 
جميلة السيد علي، نورة بو غيث، 
ســــارة العتيقي، منى الشافعي 

والزينة شمس.
  وعلى هامش امللتقى ستشارك 
جلنة «احموا مهاراتنا» ممثلة في 
ســــهى العوضي رئيس اللجنة 
للتعريف بالدورات املهنية التي 
اللجنة، وأيضا ستقدم  تقدمها 
ليلى آغــــا رئيس جلنة الصحة 

 يشارك نادي سيدات األعمال 
واملهنيات في معرض «كويتي 
وأفتخر» وللمرة األولى ابتداء من 

١٦ إلى ١٩ الشهر اجلاري.
  وقد صرحت رئيســــة نادي 
ســــيدات األعمال واملهنيات مها 
البغلي بأن املشاركة في امللتقى 
الرابع لـ «كويتي وأفتخر» تعتبر 
أنشــــطة برنامــــج «املرأة  احد 
القيادية املبادرة» والذي احتفل 
النادي بانطالقه في يوليو ٢٠١٠ 
بالتعاون مع مبادرة الشــــراكة 
الشرق أوســــطية (MEPI) وقد 
اتاح هــــذا البرنامج للعديد من 
العضوات ابراز نشاطاتهم وأيضا 
تطويــــر مهاراتهم الشــــخصية 

والتجارية.
  ويشــــارك في هــــذا امللتقى 
الرابع «كويتي وأفتخر» نخبة 
من عضوات نادي سيدات األعمال 
واملهنيات صاحبات املشروعات 
الصغيرة واملبــــادرات املتميزة 
إبداعاتهن في  حيث يعرضــــن 
مجاالت مختلفــــة مثل الدورات 
التدريبية والتأهيلية للمرأة في 
مجال التنمية البشرية والتمكني 
االقتصادي، والكتب، والوكاالت 
العاملية، واألزياء، والعطور والتي 
ستقدم للزوار بأساليب مهنية 
محترفــــة ومهارات تســــويقية 

عصرية.

 «النفط» تشارك في اجتماع لجنة 
المختصين باإلعالم في دول التعاون

  
  تشــــارك وزارة النفط بوفد رسمي في اعمال االجتماع الثالث للجنة 
املختصــــني باالعالم البترولي في دول مجلــــس التعاون لدول اخلليج 
العربية املقرر اليوم ويستمر يومني وذلك في مقر االمانة العامة للمجلس 
بالرياض. ويضم الوفد مدير إدارة التخطيط والعالقات الدولية وعضو 
فريق الطاقة التابع ملجلس التعاون احمد عبداهللا الصيرفي ومدير إدارة 

االعالم البترولي والعالقات العامة في الوزارة انور مضحي اخلالدي.
  وقال اخلالدي لـ «كونا» أمس ان االجتماع هو احد االجتماعات املعدة 
وفق خطة زمنية لوضع اســــتراتيجية االعالم البترولي على مستوى 

دول مجلس التعاون لدول اخلليج.
  واضــــاف ان وزراء النفط والطاقة في دول املجلس اعتمدوا املقترح 
الذي تقدمت به الكويت في االجتمــــاع الـ ٢٩ للجنة التعاون البترولي 

الذي عقد في الكويت في شهر اكتوبر املاضي. 

 ناظم القناعي 

 نادي سيدات األعمال يشارك في ملتقى «كويتي وأفتخر» 
 من خالل مشروعات صغيرة ومتميزة ودورات تدريبية في مجاالت التنمية البشرية واالقتصادية

 توقيـع عقد لجنـة «أوج» على إصـدار مجموعة مـن الكاتبات

 مها البغلي شعار «كويتي وأفتخر»


