
اقتصـاد
االحد ٢ أكتوبر ٢٠٢٢

17

الصقر يترأس وفدًا اقتصاديًا رفيع املستوى 
لبحث سبل وفرص االستثمار في مصر

في إطار سعي غرفة جتارة وصناعة الكويت 
لفتــح آفــاق اقتصاديــة جديــدة بــني الكويت 
وجمهوريــة مصر العربيــة، وتدعيما ألواصر 
التعاون واالمتداد التاريخي للعالقات املصرية- 
الكويتيــة، توجه وفد اقتصــادي كويتي رفيع 
املســتوى برئاسة محمد الصقر رئيس مجلس 
إدارة غرفة التجارة والصناعة لزيارة جمهورية 
مصر العربية خالل الفترة ١ إلى ٤ أكتوبر اجلاري.

وأوضحت «الغرفة» فــي بيان صحافي، أن 
الوفد يضــم في عضويتــه ٤٦ عضوا ميثلون 
مجلس إدارة الغرفة، وبعض اجلهات احلكومية 
واالحتــادات املهنيــة ومجموعة من الشــركات 
الكويتية املهتمني بقطاعات: االستثمار، املصارف، 

الصناعة، الســياحة والفندقة، املواد الغذائية، 
الشــحن واملناولــة  اللوجســتية،  اخلدمــات 
والتخزين، الطيران، التعليم، االتصاالت، البناء 
واملقاوالت، وأعضاء مجلس التعاون املصري- 
الكويتي، باإلضافة إلى اجلهاز اإلداري بالغرفة.

وتنظــم الغرفة هذه الزيارة بالشــراكة مع 
االحتاد العام للغرف التجارية املصرية، حيث 
يتضمــن برنامجهــا عقــد امللتقــى االقتصادي 
املصري- الكويتي، الذي سيتناول عدة محاور 
وعــرض فرص االســتثمار وبيئــة األعمال في 
مصر واملشروعات القومية الكبرى في قطاعات 
الزراعة، الصناعة، االستثمار العقاري، السياحة 

واخلدمات.

كما ستتضمن الزيارة االطالع على سياسة 
ملكية الدولة وفرص الشــراكة بــني القطاعني 
العام واخلاص، ومشروعات املنطقة االقتصادية 
لقناة الســويس، كما سيقوم اجلانب الكويتي 
بعرض املناخ االســتثماري في الكويت وحملة 
عن االقتصاد الكويتي وعرض حول املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة في الكويت.
كما سيقوم الوفد بعقد اجتماعات مع مسؤولني 
رفيعي املســتوى في احلكومة املصرية لبحث 
ســبل توطيد التعاون االقتصادي، ويأتي ذلك 
انعكاســا لالهتمام الذي توليه الشقيقة مصر 
بجذب املســتثمر الكويتي للمشاركة في تنفيذ 

املشروعات الكبرى.

الزيارة بالشراكة مع «احتاد الغرف املصرية».. وتتضمن عقد امللتقى «االقتصادي املصري- الكويتي»

محمد الصقر

الوفـد يضم ٤٦ عضوًا ميثلـون مجلـس إدارة الغرفة وجهات حكوميـة واحتادات ومجموعة من الشـركات

عقد اجتماعات مع مسؤولني رفيعي املستوى في احلكومة املصرية لبحث وتوطيد التعاون االقتصادي

«األهلي» ينظم يومًا وظيفيًا في الهيئة العامة للقوى العاملة
قام البنك األهلي الكويتي 
بتنظيم يوم وظيفي في الهيئة 
العامة للقوى العاملة، شــهد 
مشاركة عدد من ممثلي إدارة 
املوارد البشرية وغيرها من 
الذين  البنك،  إدارات وأقسام 
تفاعلــوا مــع الباحثــني عن 
فرص وظيفية لتبادل األفكار 
واإلرشــادات حول العمل في 
القطاع املصرفي ككل والبنك 
األهلــي الكويتــي على وجه 

اخلصوص.
العامــة للقــوى  الهيئــة 
العاملة هي مؤسسة حكومية 
كويتية تابعة لديوان اخلدمة 
املدنية متخصصة في التدريب 
الوظيفية  وإيجــاد األماكــن 
املناسبة وتشجيع املوظفني 
الكويتيــني علــى العمــل في 
القطاع اخلاص. يأتي تنظيم 
البنــك األهلــي الكويتي لهذا 

سعداء بنجاح اليوم الوظيفي 
الذي أقامــه البنك في الهيئة 
العامة للقوى العاملة، حيث 
متكــن فريق عملنا املشــارك 
فــي الفعالية مــن مقابلة ما 
يقارب ١٠٠ شــاب وشابة من 
الباحثني عن الفرص الوظيفية 
لتوجيههــم. تتماشــى هــذه 

فــي  والتوفيــق  النجــاح 
املهنــي ونتعهد  مســتقبلهم 
بإقامــة فعاليــات مماثلة إلى 
جانب املشاركة في املعارض 
الوظيفيــة املختلفــة جلذب 
الوطنيــة  العاملــة  القــوى 
القــدرات واملهارات  وتعزيز 

لدينا في البنك.
وقد شــارك البنك األهلي 
الكويتي في وقت سابق من هذا 
العام في املعارض الوظيفية 
التي أقامتهــا كل من جامعة 
الكويــت، وجامعــة الشــرق 
األوسط األميركية، وجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.

أيضا بالتعاون مع جامعة 
الكويــت، قام البنــك األهلي 
الكويتــي بتنظيــم منتــدى 
الطــالب  وظيفــي لتزويــد 
بإرشادات حول كيفية صياغة 

سيرة ذاتية جذابة.

املبــادرة مع اســتراتيجيتنا 
«التحول والنمو» وتؤكد أن 
البنك األهلي الكويتي يستثمر 
بقوة في إلهام وتوجيه الشباب 
وإعداد جيل واعد ملســتقبل 
مهني أفضل وقطاع مصرفي 

أكثر قوة.
وأضافت: نتمنى للجميع 

صورة جماعية لفريقي عمل «األهلي» و«القوى العاملة» أفراح األربش

اليوم الوظيفي في إطار التزامه 
نحو الشباب الكويتي وحرصه 
علــى توفير فــرص وظيفية 
مناســبة لهم ضمن مختلف 

إدارات البنك.
تعليقــا علــى الفعاليــة، 
قالت أفراح األربش، مدير عام 
البشــرية (باإلنابة):  املوارد 

٣ أعضاء جدد في مجلس «بنك الكويت الصناعي»

علي إبراهيم

علمـــــــت «األنبــاء» 
أن ٣ أعضــاء جدد دخلوا 
مجلس إدارة بنك الكويت 
الصناعــي منهم عضوان 
عن طريق االنتخاب وآخر 
بالتعيــني. وتفصيليــا، 
أصدر محافظ بنك الكويت 
املركزي، باســل الهارون، 
قرارا بالتأشير في سجل 
البنــوك لــدى «املركزي» 
بالتعديــالت التالية على 
الكويــت  بنــك  بيانــات 

الصناعي.
انتخاب خليفة عبداهللا خليفة الراشــد 
ومازن محمد محمود مدوه عضوي مجلس 
إدارة مستقلني الستكمال الفترة املتبقية من 
الــدورة احلالية للمجلــس (٢٠٢٠ /٢٠٢٢)، 

وتعيني مرمي رشــيد أحمد عبدالســالم في 
مجلس إدارة البنك الستكمال الفترة املتبقية 
مــن الدورة احلالية للمجلــس بدال من هيا 

بندر احلميدي.

خليفة الراشد ومازن مدوه عضوان مستقالن.. ومرمي عبدالسالم بالتعيني


