
تشارك بمعرض الفرص الوظيفية الرابع

«الوطنية» و«إيكويت» و«بيتك» تتطلع 
الستقطاب الكفاءات الكويتية المدربة

حمد التركيتاحمد احلوقلزياد العمر

اعرب عدد من املسؤولني القيايني في بعض شركات 

القطاع اخلاص عن نظرتهم بجدية لتطعيم كوادرها 

بالعمالة الوطنية ضمن رؤيتها بان املشاركة مبعرض 

الفرص الوظيفية الرابع والذي سيقام في الفترة من 

٢٤ - ٢٨ اجلاري في قاعة الراية هي فرصة حقيقية 

للحصول على العمالة الوطنية املؤهلة.

وشدد مدير ادارة املواد البشرية واخلدمات االدارية 

في الشــــركة الوطنية لالتصاالت زيــــاد العمر على 

رغبته في توفير الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية 

الباحثة عن العمل، موضحا ان الشــــخصية العاملة 

لديهــــا القدرة على اثبات كفاءتهــــا من خالل العمل 

في القطاع اخلاص، االمر الذي يرفع من املســــتوى 

الوظيفي مســــتقبال، واشــــار الى ان حرص الشركة 

على االستفادة من قدرات وكفاءات العمالة الوطنية، 

ضمن رؤية الشركة ان هذا ســــيعود بالفائدة على 

الشركة نفسها.

وقال مدير ادارة املوارد البشرية في بيت التمويل 

احمد احلوقل ان البيت يسعى اليجاد صيغة تفاهمية 

بني حاجة البيت لتزويد طاقمه بالشــــباب الكويتي 

ورغبة الشــــباب الكويتي في املشــــاركة بالعمل في 

شــــركات القطاع اخلاص، االمر الذي يخدم الشركة 

ويساهم في بناء االقتصاد الكويتي ويعود بالفوائد 

على املجتمع الكويتي بشكل عام.

كما اكــــد الرئيــــس التنفيذي لشــــركة ايكويت 

للبتروكيماويات حمد التركيت انه متاشيا مع النظرة 

املستقبلية للشــــركة على توفير الفرص الوظيفية 

للشباب الكويتي املتمكن والطموح اميانا من الشركة 

بقدرة العمالة الوطنية على تشــــغيل وتطوير هذه 

املصانع ذات التقنية املتقدمة وهو االمر الذي يدعم 

مسيرة الشــــركة احلافلة باالجنازات نحو مستقبل 

مشــــرق واضعا ثقته التامة في الشــــباب الكويتي 

للقيادة املقتدرة.

ينعقد من ١٠ إلى ١٢ الجاري

أكبر مؤتمر لصناعة االستثمار في الشركات الخاصة 
تستضيفه دبي بحضور مفكري وقادة الصناعة في العالم

يعقد ألول مرة في الشرق األوسط أهم 

املؤمترات العاملية التي تبحث في شـــؤون 

االستثمار في الشركات اخلاصة ورفع العوائد 

واملســـمى Super Return مع حشد من قادة 

الصناعة وخبرائها ومفكريها، واختار املؤمتر 

تنظيم أول انعقاد إقليمي له في دبي التي 

تتحول بسرعة إلى املركز األول ملستثمري 

اخلليج واملقر الرئيســـي لعدد متزايد من 

شركات االستثمار اخلاص العريقة أو الناشئة 

في املنطقة.

من أبرز املتحدثني الذين سيعتلون منبر 

هذا املؤمتر مؤسس انفستكورب ورئيسها 

التنفيذي منيـــر قيردار وأحد مؤسســـي 

مجموعة كاراليل االستثمارية الدولية ديڤيد 

روبنشتاين والشـــريك املؤسس ملجموعة 

إلى  تكساس باســـيفيك ديڤيد بوندرمان، 

هؤالء سينضم نخبة من رجاالت االستثمار 

في املنطقة من بينهم رئيس استراتيجيات 

االستثمار وقطاع االستثمار اخلاص في هيئة 

قطر لالستثمار كنث شن، والرئيس التنفيذي 

لشركة «دبي انترناشيونال كابيتال» ربيع 

خوري، فضال عن شخصيات اقليمية مثل 

االقتصادي األول في سلطة دبي املالية العاملية 

ناصر الصعيدي ونائب الرئيس والرئيس 

التنفيذي في شركة «أبراج كابيتال» عارف 

نقفي.

ومن الشخصيات املرموقة التي وجهت 

إليها الدعوة للتحدث أمام املؤمتر املرجعية 

الدولية املشهورة في حقل االستثمار اخلاص 

جوزف ليمير.

وكان املؤمتر الذي ينعقد للسنة العاشرة 

على التوالي والذى يستمر ألربعة أيام متوالية 

قد حتول إلى ما يشـــبة منتدى «دافوس» 

العاملي للبحث في اجتاهات صناعة االستثمار 

التي  القضايـــا والتحديات  اخلاص، وأهم 

تواجهها، وبالنظر ألهميته اخلاصة ولنوعية 

املتكلمني واحلضور فقد حتول املؤمتر إلى 

مناسبة ال ميكن التغيب عنها جلميع العاملني 

في صناعة االستثمار اخلاص، وعلى سبيل 

املثال فقد حضر املؤمترات الســـابقة التي 

انعقدت في أملانيا نحو ٢٠٠٠ مندوب ميثلون 

مؤسسات االستثمار اخلاص في العالم، وبهذا 

املعنى فإن املؤمتر ميثل حدثا فريدا ال شبيه 

له خصوصا من حيث الدعم الذي يحظى به 

من قادة الصناعة في العالم.

يعقد خالل الفترة من ١٤ إلى ١٥ يناير المقبل

الكويت تستضيف المنتدى الخليجي األول من نوعه 
لتطوير المشروعات االستثمارية والجودة الشاملة

التجارية الصناعية  الغرفة  اســــتضافت 

بالرياض صباح امس املؤمتر الصحافي اخلاص 

باالعالن عن انشطة املنتدى اخلليجي االول 

لتطوير املشــــروعات والذي سيقام بالكويت 

خالل الفترة مــــن ١٤ - ١٥ يناير ٢٠٠٨ حتت 

شعار املشروعات في عالم الواقع واملمارسة 

(جناحــــات واخفاقات). وبني املنســــق العام 

للمنتدى نزار املضف ان املنتدى يعتبر االنطالقة 

في تأسيس اجلسم املهني للقيادات االدارية 

والفنية في دول مجلس التعاون اخلليجي كون 

هذه الدول ذات بيئة مشتركة من احتياجات 

وقضايا اقتصاديــــة واجتماعية، فكان لزاما 

على العاملني في قطاع املشروعات ان يتناولوا 

ســــبل تطويرها لتحقيق التنمية احلضارية 

والتنمية املســــتدامة ونقطة انطالقة جديدة 

نحو بناء شراكات حقيقية خليجية تعمل على 

عملية حتديث وتطوير املشروعات للوصول 

الى التميز في حتقيق اجلودة الشاملة فيها. 

وأشــــار املضف الى ان اقامة مثل هذا املنتدى 

تأتي لتناول واقع ومسيرة املشروعات نحو 

تطوير واعد ملختلف املشــــروعات للقيادات 

الوظيفيــــة ذات العالقة، الســــيما ان حجمها 

يتنامى بشكل مطرد خاصة في دول مجلس 

التعاون اخلليجي فــــي مختلف املجاالت. اال 

انه في املقابل تشير الدراسات الى محدودية 

النتائج التنموية لهذه املشروعات، بل فشل 

الكثير منها اذا ما قورنت مع اهدافها واملبالغ 

املرصودة لها. وأضاف ان املنتدى سيناقش 

الكثيــــر من القضايا التــــي تختص بالتنمية 

البشــــرية، وحتقيق املردود االستثماري من 

املشاريع املنجزة واملخطط النشائها، اذ سيتم 

طرح ثالثة محاور رئيسية لتنفيذ املشاريع، 

تشــــمل حتقيق االهداف االستثمارية، ضبط 

املصاريف، اختصار الوقت، كما سيستقطب 

املنتدى ممثلني عن القطاع االستثماري، القطاع 

املهنــــي، القطاع االهلي، املكاتب والشــــركات 

االستشارية واالنشائية.

وحول أبرز اهداف املنتدى، اوضح املضف 

ان املنتدى يســــعى الى حتقيــــق العديد من 

االهداف التي تتضمن تناول اجلوانب املختلفة 

للمردود االستثماري في ادارة وتطوير املشاريع 

التنموية، طرح التجارب العاملية واالقليمية 

فيما يخص النجاحات واالخفافات من وحي 

ومؤشرات االداء، القاء الضوء على مظاهر عالم 

الواقع للمشاريع وما يكتنفها من احملاذير غير 

املطروحة في علوم ادارة وتطوير املشاريع، 

كذلك طرح ومناقشة املهارات املطلوب توافرها 

في القيادات من مديري املشاريع أو رؤساء فرق 

العمل، واستعراض االدوات والتقنيات واآلليات 

ذات العالقة بإدارة وتطوير املشاريع، الى جانب 

التقاء القطاعــــات املختلفة ذات العالقة فيما 

يخص تطوير املمارسة في مجال التشريعات، 

الرقابة، الدراسات ونظم اجراءات العمل.

وأشــــار املضف الى ان جملة املشروعات 

االســــتثمارية القائمة فــــي املنطقة واملنتظر 

تنفيذها ستصل قيمتها الى ٣٥٨ مليار دوالر 

على أقل تقدير.

يقام من ١٠ إلى ١٣ ديسمبر ويضم مجموعة منتقاة من المشروعات العمالقة

«توب للتسويق العقاري» تشارك في معرض العقار 
واالستثمار والخدمات المصرفية في  المملكة األردنية

تقديرًا لبصماته الواضحة في تطوير أعمال «إيكويت»

التركيت يفوز بالمرتبة الـ ١١ بين ٤٠ شخصية
مؤثرة في صناعة البتروكيماويات عالميًا

حصل الرئيس التنفيذي لشــــركة ايكويت للبتروكيماويات ونائب رئيس االتحاد الخليجي 

لمصنعــــي البتروكيماويات والكيماويات حمد التركيت على الترتيب الحادي عشــــر بين أهم 

أربعين شخصية قيادية عالمية ساهمت بشكل فعال ومباشر في مجال الصناعات البتروكيماوية 

والكيماويــــة وحماية البيئة عالميا، وهذا االختيار والتصنيف قامت به مجلة ICIS على ضوء 

ومدى تأثير صانعي القرار في عالم صناعة الكيماويات.

وضمت هذه القائمة العديد من رؤســــاء الشــــركات البتروكيماويــــة العالمية ومنهم بعض 

الشــــخصيات الخليجية من شركات مختلفة مثل رئيس شركة ســــابك ورئيس شركة أرامكو 

الســــعودية وغيرهما، حيث تم اختيار التركيت نظرا للدور القيادي والفعال الذي لعبه خالل 

مرحلة تأســــيس وتطوير شركة ايكويت للبتروكيماويات خالل السنوات العشر الماضية، ما 

أهلها للوصول إلى مصاف أهم مصّنعي البتروكيماويات عربيا وخليجيا، ومساهمته في تطوير 

المشروع المشترك بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو للكيماويات والمتمثل 

في توســــعة المصانع الحالية لشــــركة ايكويت للبتروكيماويات بزيادة طاقتها اإلنتاجية إلى 

الضعف، وذلك من خالل أســــلوبه المتميز في اإلدارة والتطوير الذي شهدته الشركة وسعيها 

الدؤوب إلى تنفيذ خطتها االستراتيجية فيما يتعلق بمشاريع التوسعة لمشروعي العطريات 

واألوليفينات الثاني.

وبهذه المناســــبة قال التركيت «إنني فخور بهذه النتيجة وأعتز بإهدائها إلى جميع االخوة 

العاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات الذين كان لهم الدور الكبير في تحقيق التميز للشركة 

وأدائهــــا، حيث توالت النجاحات على جميع األصعدة المحلية والخليجية بل والعالمية أيضا، 

ناهيك عن الدعم المستمر الذي يقدمه شركاؤنا من أجل إبقاء شركة ايكويت للبتروكيماويات 

كمثال يحتذى يعكس اإلرادة والعزيمة والنجاح التي يتمتع بها موظفو شركتنا.

وتأتي هذه المناسبة متماشية مع احتفاالت الشركة بمضي ١٠ سنوات متتالية من النجاحات 

والنتائج المشّرفة التي تم تحقيقها.

نقلة نوعية لصناعة البتروكيماويات تطرحها «ايكويت» في أسواق املنطقة والعالم

وليد القدومي

أعلنــــت مجموعــــة تــــوب 

للتسويق العقاري عن مشاركتها 

في معرض العقار واالستثمار 

واخلدمــــات املصرفية املزمعة 

اقامته في ساحة عمان للمعارض 

باململكة األردنية الهاشمية خالل 

الفترة مــــن ١٠الى ١٣ اجلاري، 

حيــــث ستشــــارك املجموعة 

مبجموعة مميزة من املشاريع 

العقارية من االمارات وبريطانيا. 

وتأتي مشــــاركة املجموعة في 

املعرض انطالقــــا من قناعتها 

بان السوق األردني يعد من أحد 

أهم األسواق العقارية الواعدة 

باملنطقة ويتمتع مستثمروه 

برؤية واســــعة ووعي ألهمية 

االستثمار في القطاع العقاري 

سواء محليا أو عامليا.

المشاريع المعروضة

وقــــال العضــــو املنتــــدب 

للمجموعة وليــــد القدومي ان 

املجموعــــة حرصــــت على أن 

تكــــون مشــــاركتها األولى في 

معرض عقاري باململكة االردنية 

الهاشمية مميزة وفعالة حيث 

تهــــدف من خالل مشــــاركتها 

الى اســــتقطاب شــــريحة من 

املستثمرين للتملك واالستثمار 

في املشــــاريع املعروضة، وملا 

يشكله املعرض من أهمية أيضا 

في فتح قنوات استثمارية جديدة 

واستقطاب عمالء ومستثمرين 

جدد للمشاريع التي تعرضها 

املجموعة وهي خطوة ستعود 

دون شــــك بالفائدة على مالك 

املشاريع واملستثمرين.

العقار األردني

وأضاف القدومي ان املجموعة 

تربطها عالقة مميزة بالسوق 

العقاري األردني حيث متكنت 

خالل الثالث سنوات املاضية من 

تسويق عدد كبير من املشاريع 

العقارية باململكة ملستثمرين 

من دول اخلليج وهي مشاريع 

اســــكانية في مناطق عدة من 

الى مشاريع  اململكة باالضافة 

جتارية مع عدد من املستثمرين 

األردنيــــني واخلليجيني، وبني 

القدومــــي أن املجموعة تدرس 

حاليــــا عــــددا من املشــــاريع 

العقارية باململكة والتي ستعمل 

على تنفيذهــــا واالعالن عنها 

خــــالل الربــــع األول من العام 

املقبل، ضمن اطار السياســــة 

االســــتثمارية التوسعية التي 

تنتهجهــــا املجموعة من خالل 

دخول أســــواق جديدة، حيث 

وقــــع االختيار علــــى اململكة 

االردنية الهاشمية ملا تتمتع به 

من مقومات جذب استثماري 

وكونها سوقا عقاريا واعدا، في 

ظل التســــهيالت التي متنحها 

اململكة بغية جذب استثمارات 

جديدة.

المستثمرون األجانب

السياسة  ان  القدومي  وقال 

التي رســــمها جاللة  احلكيمة 

امللك عبداهللا الثاني قد فتحت 

آفاقــــا كبيــــرة للمســــتثمرين 

العرب واألجانب وشجعت على 

استقطاب اململكة لعدد كبير من 

املســــتثمرين لتنفيذ مشاريع 

تنمويــــة وصناعية وعمرانية 

باململكة ومبا يساهم في تطور 

احلركة العمرانية فيها وتامني 

فرص عمل جديــــدة للمواطن 

األردني. 

مركز الشارقة

وحــــول املشــــاريع التــــي 

ســــتعرضها املجموعــــة فــــي 

املعرض، قال القدومي «ان من 

أبرز املشاريع االستثمارية التي 

األراضي الزراعية واالستثمارية 

في اململكــــة املتحدة، وحتديدا 

في منطقة ســــانت البانز التي 

حتمل أبعادا استثمارية تؤهلها 

املناطق املميزة  الن تكون من 

في املستقبل.

المشكلة اإلسكانية

وعــــن االســــتثمار في هذه 

األراضــــي قــــال القدومــــي ان 

االســــتثمار فيها اتخذ منحى 

جديدا وخاصــــة بعد االرتفاع 

الهائل للوحدات السكنية في 

جميع أنحــــاء اململكة املتحدة 

التي يتوقع أن تخطو خطوات 

ســــريعة نحو ايجــــاد حلول 

للمشكلة االســــكانية فيها من 

خالل فتح الباب أمام عمليات 

البناء في املناطق التي لم يكن 

يسمح فيها بالبناء سابقا، وهي 

مرتبطة بتوجهــــات احلكومة 

اجلديدة فيهــــا والتي وضعت 

هذه املشكلة أولوية لها حللها 

خالل الفترة املقبلة، مما اكسب 

القابلة  الزراعيــــة  الوحــــدات 

للتطوير الى وحدات ســــكنية 

فرصا أكثر وفرة وجدية، وأشار 

الى أن االستثمار في األراضي 

الزراعية فــــي بريطانيا يتخذ 

طابــــع االســــتثمار على املدى 

البعيد.

برج الندى

أما املشروع الثالث واجلديد 

فهو «برج الندى» الذي يقع في 

أفضل موقع لالستثمار مبنطقة 

النهدة بالشارقة، وأشار الى أن 

املشروع مكون من ارضي و٥ 

ادوار مواقف سيارات باالضافة 

الى ٢٥ طابقا متكررا، وتتوافر 

فيه مختلف اخلدمات، كما يتميز 

البرج مبوقعه االســــتثماري 

القريب من حديقة النهدة ومركز 

صحارى.

برج الواحة

الـــذي  الرابـــع  واملشـــروع 

ســـتطرحه املجموعة هو برج 

الواحة ٢ في دبي والذي يقع في 

مدينة دبـــي الرياضية، وميتاز 

البرج باطاللته املميزة على ملعب 

الغولف واحلدائق اخلضراء، وبني 

القدومي أن الشقق التي تتكون 

من اســـتديو الـــى ٣ غرف نوم 

ستكون مفروشـــة، وأضاف ان 

الشركة املطورة للمشروع تقدم 

خدمة مضمونة للمســـتثمرين 

مبنحهم عائدا ايجاريا ســـنويا 

صافيا بواقع ٨٪.

من جانب آخر أشار القدومي 

الى أن املجموعة بصدد عرضها 

عددا من الفرص االستثمارية في 

القطاع العقاري لكبار املستثمرين 

والتي تضمن لهم عوائد عالية 

ومميزة في املستقبل. 

استشارات التسويق

أن  الى  وجتــــدر االشــــارة 

املجموعــــة تعــــد واحــــدة من 

كبرى الشركات املتخصصة في 

التسويق العقاري في الكويت، 

حيث تقدم املجموعة الدراسات 

التســــويقية  واالستشــــارات 

باالضافة الى التسويق املباشر 

العقارية ملجموعة  للمشاريع 

من الشركات العقارية ملشاريع 

متنوعــــة خليجيــــة وعربية 

وبريطانية. وتقوم املجموعة 

حاليا بتســــويق عدة مشاريع 

سكنية وجتارية واستثمارية، 

وتســــعى املجموعة من خالل 

مشــــاريعها املنتقاة بعناية أن 

تقــــدم خدمة مميــــزة وفرصة 

اســــتثمارية ناجحة لعمالئها 

من خــــالل خبرتها الرائدة في 

هذا املجال.

ستعرضها الشركة أول مشروع 

متعدد األنشطة واالستخدامات 

في امارة الشارقة» وهو مركز 

الشارقة لالستثمار الذي تطوره 

«شــــركة سناســــكو للتطوير 

العقاري»، حيث ان املشــــروع 

يقع في امارة الشارقة، والتي 

الفقري للصناعة  العمود  تعد 

الرئيسي  االمارات واملركز  في 

ألكثر من ٥٠٪ من الصناعات 

فيها وتبلغ مســــاحة مشروع 

مركز الشارقة لالستثمار حوالي 

٣٢ مليون قدم مربعة، ويتميز 

موقعه بسهولة الوصول اليه من 

خالل شبكة طرق سريعة عالية 

الكفاءة. وأشار القدومي الى أن 

املشــــروع يعتبر أول مشروع 

تطوير عقاري في الشارقة يضم 

كل املرافــــق، حيث مت تخطيط 

وتصميم كل عنصر من مكونات 

املشــــروع بأعلى املســــتويات 

لزيادة قيمته االقتصادية ورفع 

عوائد املستثمرين.

المساحات المستثمرة

وحول املشروع الثاني الذي 

ستعرضه املجموعة قال القدومي: 

هو عبارة عن طــــرح املرحلة 

األخيرة مــــن مجموعة نخب 

يفتتحه وزير المواصالت اليوم وتنظمه «بست إكسبو» حتى ١١ الجاري

«زين» تقدم الرعاية الماسية لمعرض 
االتصاالت والخدمات اللوجستية المتخصصة

عبداحلميد جلوط

يشارك في معرض الفرص الوظيفية كراٍع ذهبي

«الخليج» يعرض نجاح تجربة
«العمالة الوطنية وفرص العمل»

برعاية ماســــية من شركة 

«زين» يفتتح وزير املواصالت 

ووزيــــر االوقاف والشــــؤون 

الدينية عبداهللا احمليلبي غدا 

معرض «االتصاالت الالسلكية 

واخلدمات اللوجستية - الكويت 

٢٠٠٧» الذي تنظمه شركة «بست 

اكســــبو» لتنظيــــم املعارض 

واملؤمترات في فندق ريجنسي 

باالس مبشاركة كبرى الشركات 

الكويتيــــة العاملــــة في قطاع 

تكنولوجيا االتصاالت الالسلكية 

واخلدمات اللوجستية.

وتوجه املدير العام للشركة 

املنظمــــة عبداحلميــــد جلوط 

بالشكر لـ «زين» على رعايتها 

املاسية للمعرض الذي سيشمل 

آخر ما توصلت اليه تكنولوجيا 

االتصاالت الالسلكية واخلدمات 

اللوجستية.

واشــــار الى ان اكثر من ٢٢ 

شــــركة متخصصة ستشارك 

في املعرض الذي سيمتد من ٩ 

حتى ١١ ديسمبر اجلاري وهو ما 

يعكس مساهمة هذه الشركات 

في تطوير وتعزيز هذا القطاع 

احليوي لألعمال واالفراد على 

السواء.

واشــــار جلوط الى ان هذا 

املعرض يأتي مواكبة ملا تشهده 

الكويت مــــن نهضة اقتصادية 

كبرى في جميع املجاالت، معتبرا 

ان اهميتــــه تكمن فــــي الدور 

احليوي الذي تقوم به االتصاالت 

الالسلكية واخلدمات اللوجستية 

في تنميــــة اقتصاديات الدول 

وتطويرها.

كمــــا اوضح ان مثــــل هذه 

املعــــارض املتخصصة تعتبر 

مناسبة إلظهار التطور الكبير 

الذي حققته الكويت في شتى 

املجاالت ويســــاعد على بلوغ 

الهدف املنشود بأن تصبح مركزا 

ماليا وجتاريا اقليميا وعامليا.

من جهتــــه، قــــال الرئيس 

التنفيذي باالنابــــة والرئيس 

التنفيذي للعمليات في «زين» 

خالد العمر ان رعاية الشــــركة 

لهذا املعرض تتالءم متاما مع 

مكانتها كالشــــركة الرائدة في 

الالســــلكية  مجال االتصاالت 

في الكويت والشــــرق االوسط 

وافريقيا.

واشار الى ان املعرض فرصة 

متجددة الطالع اكبر شــــريحة 

ممكنة من اجلمهور العريض على 

التقنيات وحلول تكنولوجيا 

االتصاالت التي تعتمدها «زين» 

اضافة الى املنتجات واخلدمات 

املتطورة في قطاعي االتصاالت 

ونقل البيانات التي كان آخرها 

املتنقلة  البيانــــات  خدمة نقل 

 ٧٫٢ Gbps الكويت االسرع في 

لألفراد والشركات.

وشدد العمر على ان السوق 

الواعدة  الكويتي من االسواق 

التي تتطلــــب خدمات متقدمة 

ومتطورة تلبــــي احتياجاتها 

املتزايدة على الصعيدين العملي 

والفردي، مؤكدا في هذا الصدد 

ان «زيــــن» تعمل باســــتمرار 

على تقدمي آخر واحدث واجود 

اخلدمات.

سرور السامرائيبسام الغامن

أعلن بنك اخلليج انه سيشــــارك في معرض صناع املستقبل الذي 

يقام خالل الشهر اجلاري والذي تنظمه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

بالتعاون مع مجموعة اخلليج للمعارض إلبراز أهم اجلهود املبذولة من 

البنك في توطني واتاحة العديد من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية 

بدعم من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة. وصرح رئيس مجلس االدارة 

والعضو املنتدب بسام الغامن بأن بنك اخلليج يبذل جهود حثيثة لزيادة 

نسبة الكويتيني العاملني لديه واالرتقاء مبستويات التدريب واالحتراف 

بني موظفيه لبناء قاعدة قوية من العاملني الكويتيني املوهوبني واملدربني 

جيــــدا مما يعود بالفائدة على االقتصاد الوطني. وأشــــار الغامن الى ان 

بنك اخلليج حصل على جائزة التمييز الشــــهيرة التي يقدمها مجلس 

وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون اخلليجي في 

مجال احالل وتوطني الوظائف، وذلك للســــنة الثالثة على التوالي مما 

يجعل على عاتقها السعي الدائم للحفاظ على هذا املستوى في السنوات 

املقبلة. واكد مدير عام املوارد البشــــرية ســــرور السامرائي ان االدارة 

تســــعى دائما للحصول على دعم برنامج اعــــادة هيكلة القوى العاملة 

واجلهاز التنفيذي للدولة.

القدومـي: سـوق العقـار األردنـي يتسـم بمواصفـات  واعـدة وسـيكون محطتنـا االسـتثمارية المقبلة

سـجل المؤتمر يحظى بمشاركة ٢٠٠٠ مندوب يمثلون كبرى معاقل الصناعة في العالم

االحد
اقتصاد٩ ديسمبر ٢٠٠٧  


