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ه�شام املن�شاوي

وق��ع��ت اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية، 
اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي 
وسيحصل مبوجبها الطلبة املبتعثني من 
قبل وزارة التعليم العالي على خدمات 
وخصومات تصل إل��ى 15 % م��ن السعر 

املعلن.
وح��ض��ر االتفاقية الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية املهندس 
عبدالله الشرهان، ووكيل وزارة التعليم 
العالي د.صبيح املخيزمي، والوكيل املساعد 
لشؤون امل��ع��ادالت والبعثات والعالقات 

الثقافية فاطمة السنان.
وعلى هامش توقيع املذكرة قال عبدالله 

الشرهان: “إن توقيع مذكرة التفاهم مع 
وزارة التعليم العالي تعد ضمن خطط 
اخلطوط اجلوية الكويتية لدعم وتشجيع 
الطلبة، مشيرا إل��ى أن ال����وزارة ستزود 
الشركة بأسماء الطلبة إضافة إلى قاعدة 
بيانات الطلبة احملدثة من خالل التنسيق 

املستمر بني اجلهتني.
وأض��اف الشرهان أن الكويتية ستقدم 
2500 ميل مجانية للطلبة ف��ي عضوية 
نادي الواحة مجزئة على سنوات الدراسة 

بواقع 500 ميل للسنة الدراسية الواحدة.
وأش��ار إل��ى أن الشركة ستمنح الطلبة 
خصما يصل إلى 15 % على السعر السوقي 
املعلن على عدد رحالت غير محددة ، الفتا 

إلى أن اخلصم يشمل التذاكر االلكترونية 
سواء كان انطالق الرحلة من داخل الكويت 

وخارجها.
وبني أن عدد الطلبة املبتعثني يصل إلى 
23 ألف طالب يدرسون على نفقة وزارة 
التعليم العالي اضافة إلى 3 آالف آخرين 
ي��درس��ون على نفقتهم الشخصية حتت 
مظلة واش��راف التعليم العالي، أما الطلبة 
الدارسني على نفقة جهات حكومية أخرى 

يصل عددهم إلى 7 آالف طالب.
وم��ن جانبه ق��ال وكيل وزارة التعليم 
العالي د.صبيح املخيزمي، إنه سيتم توفير 
اخلصم للطلبة س��واء كانوا مبتعثني من 
التعليم العالي أو حت��ت إش���راف وزارة 

التعليم العالي ، الفتا إلى أن إجمالي عدد 
الطلبة يتراوح ما بني 30 و35 ألف وهناك 
جهات بامكان النظر باضافتها باملستقبل، 
لكن في املرحلة األساسية هي تخدم شريحة 
كبيرة م��ن الطلبة، م��ؤك��دا بأنها فرصة 
الس��ت��ف��ادة الطلبة م��ن ه��ذا ال��دع��م م��ن قبل 

اخلطوط اجلوية الكويتية.
من ناحيته، ق��ال رئيس ن��ادي الواحة 
مشعل املطيري إن االش��ت��راك ف��ي النادي 
للمبتعثني سيمنحهم ميزة االستفادة سنويا 
من 500 ميل مجانية، مبينا أن العرض 
سيكون لكل أنحاء البالد التي سيوجد فيها 
طلبتنا؛ ومشيرا الى أن االنضمام الى نادي 

الواحة عملية اختيارية للطالب.

2500 ميل مجانية للطلبة في عضوية نادي الواحة ستقدم 

15 باملئة خصم ملبتعثي »التعليم العالي« على منت اخلطوط الكويتية

الصقر: الوطني يكّرس موقعه الريادي إقليميًا ودوليًا من خالل الكوادر التي يزخر بها

جانب من املؤمتر الصحافي تسليم االتفاقية
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»الكويتية« تقيم ورشة عمل عن السالمة 

الشرهان: ملتزمون بتوفير جميع إجراءات ومتطلبات السالمة

ض���م���ن اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ل��ت��ط��وي��ر 
ال��ك��وادراإلداري��ة، أقامت شركة اخلطوط 
اجل��وي��ة الكويتية ورش���ة عمل ملوظفي 
 ،)SMS( الشركة، حولنظام ادارة السالمة
وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة 
امل��ه��ن��دس ع��ب��دال��ل��ه ال��ش��ره��ان، وم���دراء 

الدوائروذلك في مبنى الشركة الرئيسي.
وع��ل��ى ه��ام��ش ال��ورش��ة، ق��ال عبدالله 
الشرهان أن نظام السالمة في الطائرات 
يعتبر من أه��م االول��وي��ات ل��دى اخلطوط 
اجلوية الكويتية، مبيناً أن الشركة تركز 
على توعية املوظفني بكيفية ادارة السالمة 

عبر الدورات التدريبية وورش العمل.
وأض����اف ال��ش��ره��ان أن “الكويتية” 
تضع نصب أعينها االه��ت��م��ام بالسالمة 

ومواكبة أحدث التطورات العاملية بنظام 
إدارة ال��س��الم��ة م��ن خ��الل توفير جميع 
اإلجراءات ومتطلبات إدارة الطيران املدني 
الكويتي، مؤكداً على ان الشركة ملتزمة 
بتلك املتطلبات اض��اف��ة ال��ى م��ا حتتاجه 
م��ن عملياتها التشغيلية.وأشار ال��ى أن 
اخلطوط اجلوية الكويتية تسعى دائماً 
الى تطوير السالمة وزيادتها والعمل دائماً 
ضمن اطار معني يحفظ الركاب واملوظفني 

واملعدات وأموال الشركة.
وأوضح أن تاريخ وسجل “الكويتية” 
الناصع معروف منذ انشائها في نظام ادارة 
السالمة، الفتاً الى ان الشركة تفخر بهذا 
اإلجن��از وهو األم��ر ال��ذي يجعلها حترص 
دائماً على عقد مثل تلك الدورات املتخصصة 

في السالمة جلميع املستويات االدارية في 
الشركة للمحافظة على هذا املستوى.

وقد قدم الورشة، املدرب في احتاد النقل 
الدولي اجلوي “اياتا” محمد عزيز،والذي 
حتدث عن ض��رورة تطبيق نظام السالمة 
في الشركات الكبيرة، مبيناً ان ذلك يعدجزء 
ال يتجزأ من ادارة الشركة ككل فضاًل عن 

اهميته بالنسبة لقطاع الطيران.
وق���ال ع��زي��ز ان ن��ظ��ام ال��س��الم��ة يؤثر 
بعدة قطاعات داخل الشركة اهمها القطاع 
املالي والتجاري والهندسي وغيره ، االمر 
الذي يجعله مترابطاً بني جميع القطاعات 

ويتصل ببعضه اآلخر. 
وسلط عزيز الضوء من خالل الورشة 
على عدة نقاط أهمها، حتديد متطلبات نظام 

السالمة ال��دول��ي واحمل��ل��ي، وتقدير نظام 
ادارة السالمة وما يتعلق باستراتيجية 
الشركة الشاملة، وتقييم فاعلية النظام 

وضمان استمرارية  حتسنه.
واشار الى ان الورشة عبارة عن توجيه 
للمشاركني حول التوعية ب��إدارة السالمة 
واالل��ت��زام باملعايير العاملية مثل منظمة 
الطيران املدني الدولي ال�”ايكاو” والقوانني 

الكويتية.
واجلدير بالذكر، بأن اخلطوط اجلوية 
الكويتية حت��رص على تدريب موظفيها 
مبختلف القطاعات والتخصصات بشكل 
دوري ومستمر من خالل قطاع التدريب، 
كما توفر قاعات تدريب للموظفني في مبنى 

الشركة الرئيسي.

جانب من ورشة العملعبدالله الشرهان متوسطاً مدراء الدوائر في لقطة تذكارية

16  عاما علي »الثقافة البترولية «    مبناسبة مرور 

اخلالد: وزارة النفط تدشن أولى ندوات 
 »500 العام اجلديد  بندوة عن  » سدرة 

تدشن وزارة النفط دورتها السادسة عشر 
على التوالي ملشروع الثقافة البترولية بإقامة 
ندوة منوذجية عن مشروع سدرة 500  للطاقة 
امل��ت��ح��ددة بهدف نشر ال��وع��ي البترولي لدي 
املجتمع الكويتي ، وذل��ك م��ن خ��الل ال��ن��دوات 
واحملاضرات اخلاصة للباحثني واملتخصصني 
في الشركات واملؤسسات وال���وزارات بجميع 
مستوياتهم،باإلضافة الى اجلوالت والزيارت 
ل��ل��م��دارس بكافة مراحلها العمرية وإق��ام��ة 
املعارض الداخلية واخلارجية إلب��راز األهمية 

احليوية لهذا املشروع التوعوي الهادف.   
وم��ن جانبها قالت مراقب العالقات العامة 
ومراَقب اإلع��الم البترولي باإلنابة في وزارة 
النفط ،الشيخة متاضر خالد األحمد الصباح 
أن مشروع الثقافة البترولية سيطلق باكورة 
أنشطتة للعام ال��دراس��ي اجل��دي��د بعقد ن��دوة  
منوذجية حول مشروع )س��درة 500 ( للطاقة 
املتجددة لطالبات مدرسة حفصة املتوسطة 
للبنات التابعة حملافظة مبارك الكبير االربعاء 
القادم ،مؤكدة أن إطالق أولي فعليات املشروع 
الثقافي بتلك ال��ن��دوة يأتي جتسيدا ملبادرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح حفظة الله بضرورة التركيز 
على إستخدامات الطاقة املتجددة والبديلة فى 
الكويت وحتديد نسبة 15 من استخداماتها  

بحلول 2030 .
وأكدت اخلالد أن النتائج التي حققها مشروع 
الثقافة البترولية خالل الفترة املاضية تعكس 
جهود وزارة النفط والقائمني علي املشروع 
الذي ميثل رسالة موجهة من وزارة النفط إلي 
املجتمع للتوعية بالنفط وأهميته اإلقتصادية 
منذ إكتشافة حتي ال��ي��وم، فضال ع��ن األهمية 
املستقبلية للبترول ومشتقاته واإلستخدامات 
املتطورة للطاقات املتجددة والبديلة، موضحة 
أن املشروع ميتد الى العديد من قطاعات الدولة 

التعليمية لنشر فكرة املشروع عن قرب .
 وأوضحت أن وزارة النفط تعمل مبشروع 
الثقافة البترولية منذ عام 2003 وهذا املشروع 
يختص في إعداد اخلطة العامة وتنفيذ البرنامج 
الزمني وإع���داد امل���واد العلمية واحمل��اض��رات 
وإجراء االستبيانات لقياس الراي علي عدد من 
شرائح املجتمع، فضال عن إقامة معارض محلية 
للتوعية بالثقافة النفطية علي كافة امل��دارس 
واجلامعات واملجمعات واملراكز التجارية من 
اجل حتقيق أهداف املشروع املوضوعة .  وذكرت 
اخلالد أن ما مت حتقيقه من نتائج خالل ال 15 

عاما املاضية إمنا يعد رصيداً ثميناً من سنوات 
اخلبرة والعمل املوثق والدؤوب في نشر الثافة 
والوعي البترولي والصناعة النفطية وأهميتها 
،مشيرًة إلي أن اهداف  مشروع الثقافة البترولية 
والقاميني علية ترمي إلي رفع مستوى الثقافة 
النفطية وإحياء روح املسؤولية الوطنية بني 
أبناء املجتمع الكويتي ، موضحة  أن الركيزة 
االساسية للمشروع  تهدف إلي خلق جيل يدرك 
االهمية احليوية للثروات الوطنية وكيفية 
تنميتها واالستفادة منها  واستثمارها بشكل 

يخدم األجيال القادمة . 
وذكرت أن من اختصاصات مشروع الثقافة 
البترولية والقائمني علية  إعداد اخلطة العامة 
السنوية ملشروع الثقافة البترولية والتنسيق 
م��ع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي 
ووزارة الشباب ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة والعديد من القطاعات العامة واخلاصة 
في الدولة وأيضا إع��داد امل��واد العلمية وتنفيذ 
البرنامج الزمني للخطة العامة وتنظيم حلقات 
نقاشية متخصصة فى مجاالت ترتبط بالنفط 

والطاقات املتجددة .

الشيخة متاضر خالد االحمد الصباح

»أسواق املال«: ارتفاعات اخلميس نتيجة 
FTSE Russell املسبق إعالن 

التزاماً من هيئة أسواق املال بأهداف إنشائها 
وب��ت��وع��ي��ة اجل��م��ه��ور ب��ن��ش��اط األوراق املالية 
وبتطبيق سياسة اإلف��ص��اح الكامل مبا يحقق 
العدالة والشفافية، ت��ود الهيئة أن تعلن بأنه 
ووفقاً لإلعالنات السابقة من الهيئة ومن مؤسسة 
 FTSE ع��ن ق��ي��ام مؤسسة FTSE Russell
Russell ب��اإلع��الن مسبقاً عن حتديد إقفاالت 
يوم اخلميس املوافق 20 سبتمبر 2018 كمرجع 
الحتساب ال��وزن الفعلي لكل شركة في املؤشر 
املشار إليه أعاله وذلك وفقاً إلعالنها الصادر في 
10 سبتمبر 2018 بشأن إدراج دول��ة الكويت 
ضمن قائمة األسواق الناشئة الثانوية وبالتحديد 
 FTSE Global Equity Indexعلى مؤشرات
Series )GEIS(، مما أدى إلى ارتفاع متوقع 
وكبير في معدالت ت��داول اجللسة املشار إليها 

أعاله.

 FTSE وجتدر اإلشارة إلى أن كل من مؤسسة
Russell وهيئة أس��واق امل��ال قد أعلنتا مسبقاً 
عن إدراج دولة الكويت ضمن األس��واق الناشئة 
الثانوية والشركات التي ستدرج ضمن مؤشر
FTSE Global Equity Index Series
وذلك على مرحلتان تتزامنان مع املراجعة نصف 
السنوية ملؤشرات FTSE GEIS وبحيث تبدأ 
األول��ى يوم االثنني املوافق 24 سبتمبر 2018، 
وتبدأالثانية ي��وم االثنني امل��واف��ق 24 ديسمبر 

.2018
وعليه تؤكد الهيئة التزامها الكامل بتحقيق 
األهداف التي أنشئت من أجلها والتي من ضمنها 
إجناز املشاريع الطامحة لتطوير أسواق املال في 
دول��ة الكويت مبا يتوافق مع أفضل املمارسات 
العاملية وبتطبيق سياسة اإلفصاح الكامل من 
قبلها ومن قبل كافة األطراف اخلاضعني لرقابتها.

احتفى بنك الكويت الوطني مبوظفيه 
املتميزين للعام 2018، وذلك ضمن فعاليات 
حفل النخبة السنوي الذي نظمه البنك للعام 
الثالث على ال��ت��وال��ي، وال���ذي شهد حضور 
الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني عصام جاسم الصقر، نائب الرئيس 
التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني 
شيخة خالد البحر، الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني– الكويت ص��الح يوسف 
الفليج، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني- الكويت سليمان امل��رزوق، ومدير 
عام املوارد البشرية السيد/ عماد العبالني، 

باإلضافة إلى العديد من قيادات البنك.
وف��ي كلمته التي ألقاها ف��ي احلفل أم��ام 
احلضور أكد عصام الصقر، أن بنك الكويت 
الوطني يكّرس موقعه كبنكاً إقليمياً عربياً 
رائداً من خالل الكوادر التي يزخر بها، وتشكل 

محركا لنجاحاته املتواصلة.
وأض��اف الصقر أن العمل اجلاد وااللتزام 
طاملا ميزا موظفي البنك  ورافقا اجنازاته على 
مدى العقود املاضية، الفتاً إلى أنه بدون هذه 
السلوكيات ال ميكن حتقيق رؤي��ة وأه��داف 

البنك.
وأش���ار إل��ى أن ال��ت��زام املوظفني ف��ي كافة 
اإلدارات مبعايير اجل��ودة، وحرصهم الدائم 
على تطوير مهاراتهم واالستفادة من البرامج 
التدريبية احملترفة التي يوّفرها “الوطني” 

انعكس بشكل واضح على أداء البنك ومن ثم 
ساهم في جناحه.

وأوضح أن حتقيق تطلعات “الوطني” في 
االرتقاء املتواصل باخلدمات املقدمة يتطلب 
فريق عمل محترف وق��ادر على ضمان تقدمي 
أرق��ى مستوى من اخلدمة املثالية وااللتزام 

بأعلى معايير الشفافية.
وب��ني أن البنك سيواصل االستثمار في 
موارده البشرية ورفع كفاءة موظفيه وتنمية 

مهاراتهم من أجل بناء جيل قادر على القيادة 
مستقبالً.وأكد الصقر على أن الوطني  ماض 
قدماً في استراتيجيته الرامية إل��ى تعزيز 
موقعه الريادي كأفضل بنك في املنطقة من 
خالل تنوع واتساع خدماته التي تلبي مختلف 
متطلبات العمالء، جنباً الى جنب مع استثماره 

في الكوادر البشرية. 
وم��ن جهته ق��ال ع��م��اد أح��م��د العبالني، 
“إن روح العمل اجلماعي وتفاني موظفي 

“الوطني” يؤكد متسكهم بثقافة ونهج البنك 
القائم على االلتزام، مشيراً إلى أن الكفاءات 
التي يضمها البنك تعد ث��روة وق��وة حقيقية 

يتسلح بها وتعبر بشكل فريد عن مكانته.
وأضاف أن الوطني يحافظ على موقعه من 
خالل تعزيز العالقات مع عمالئه وذلك عبر 
التزامه بجودة اخلدمات التي يقدمها فريق 
عمل محترف مت تدريبه على أسس تعتمد في 

مقامها األول على معايير االبتكار والتميز. 
واش��ار إلى أن البنك يولي اهتماماً كبيراً 
بتوفير بيئة مواتية تشجع على العطاء 
وااللتزام وتطوير مهارات موظفيه، موضحاً 
أن الوطني في سعي دائم للحفاظ على ريادته 
من خالل تبني أرقى آليات العمل التي تنسجم 

مع تطلعات ومتطلبات جميع عمالئه.
ودأب بنك الكويت الوطني على تنظيم 
مثل هذه املناسبات لتكرمي موظفيه حرصاً 
منه على دعم ك��وادره وتشجيعهم لالرتقاء 
وظيفياً ومهنياَ. ويعتمد اختيار املوظفني 
املتميزين على تصويت زمالئهم ف��ي ذات  
األقسام املرشحني منها، حيث تستند معايير 
التصويت إلى روح العمل اجلماعي والتعاون 
واملشاركة والفاعلية لدى املوظف، وتخلل 
احلفل تكرمي النخبة من املوظفني املتميزين، 
كما شهد العديد من الفعاليات واملسابقات 
باإلضافة إل��ى توزيع اجل��وائ��ز القيمة على 

املوظفني املشاركني.

أقام حفل النخبة السنوي للعام الثالث على التوالي

2018 بنك الكويت الوطني يكّرم موظفيه املتميزين في 
 

 اإلدارة التنفيذية في البنك تكرم أحد املوظفني

القمة على  باحلفاظ  تطلعاته  مع  منسجمة  بشرية  ثروة  ميتلك  البنك  العبالني: 

بورصة فينانشيال تاميز : هناك تنام في وصول املستثمر األجنبي إلى بورصة الكويت

د. مشعل اجلابر: نحتاج إلى خبرة املستثمر 
األجنبي لنقل التكنولوجيا وتدريب الكويتيني

صرح احتاد شركات االستثمار بأن العدد الثالث 
من مجلة “املستثمر” والذي صدر هذا الشهر تناول 
مواضيع اقتصادية مهمة من بينها مقابلة خاصة مع 
الشيخ الدكتور مشعل جابر األحمد الصباح، مدير 
عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر، والتي أكد من 
خاللها أن سياسة االستثمار املباشر في الكويت 
تقوم على جذب واستقطاب االستثمارات األجنبية 
املباشرة بهدف رفع الكفاءة اإلنتاجية لالقتصاد 
الوطني وتوفير الوظائف وتدريب وتأهيل الكوادر 

الوطنية وليس احلصول على رؤوس األموال.
وتضمنت املقابلة مواضيع اقتصادية مختلفة 
مثل تنويع مصادر الدخل، توسيع مشاركة القطاع 
اخل��اص ف��ي مشاريع التنمية، اخلطة اإلمنائية 
متوسطة األج���ل، دخ��ول ب��ورص��ة الكويت ضمن 
األسواق الناشئة، بيئة األعمال في الكويت، قوانني 
وتشريعات لتحسني مناخ االستثمار، سياسة 
االستثمار املباشر في الكويت، املستمرين األجانب 
في الكويت، ملتقى الكويت لالستثمار ال��ذي عقد 
م���ارس امل��اض��ي، خطة التنمية، أساليب تعزيز 
تنافسية الكويت في املؤشرات الدولية، قطاعات 
االستثمار في الكويت، جذب االستثمارات احمللية 

واألجنبية، وغيرها.
كما تضمن هذا العدد مقابلة حصرية مع غاري 
ري��ن��ه��ود - م��دي��ر ال��ش��رق األوس���ط وأف��ري��ق��ي��ا في 
الفاينانشال تاميز رسل ملجلة “املستثمر” حتدث 
فيها عن ترقية بورصة الكويت إلى مصاف األسواق 
الناشئة ال��ث��ان��وي��ة، اإلص��الح��ات ف��ي البورصة، 
تقسيمات السوق اجلديدة، اإلصالحات في تركيبة 
هيئة أس��واق املال في بورصة الكويت، ومواضيع 

أخرى.
أيضا يحتوي إص��دار املجلة على تقرير حول 
صناديق ال��ث��روة السيادية ف��ي مجلس التعاون 

اخلليجي وال��ذي تناول استثمارات الصناديق في 
دول مجلس التعاون اخلليجي الست.

وميكن للمتصفح أن يقرأ أيضاً في العدد الثالث 
من مجلة “املستثمر”  لقاء حصرياً مع املسئول 
التجاري األول في سفارة الواليات املتحدة األمريكية 
بالكويت جيف هاميلتون، والذي حتدث عن توقعات 
املستثمرين األمريكيني في الكويت، جاذبية الكويت 
كوجهة لالستثمار األجنبي املباشر، سهولة ممارسة 
األعمال التجارية في الكويت والتحديات الرئيسية، 
القطاعات التي يرغب بها املستثمر األمريكي، تأثير 
بعض القوانني التجارية على االستثمار األمريكي، 
أسباب االستثمار األمريكي في الكويت بدل دول 

أخرى، العالقة االقتصادية بني البلدين، وغيرها.
ويحتوي العدد الثالث من مجلة “املستثمر” أيضا 
على تقرير حول الكويت وخارطة االستثمار العاملي، 
واألهمية االستراتيجية لهذا النوع من االستثمار. 
وتضمن التقرير إحصائية باألرقام احمللية والدولية 
حول االستثمارات في العالم والصادرة عن مؤمتر 
األمم املتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، وتشير 
اإلحصائية إلى تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
ال��وارد إلى الكويت، وأرص��دة االستثمار األجنبي 
املباشر الوارد إلى الكويت. ويتضمن التقرير مقابلة 
م��ع معالي وزي��ر النفط والكهرباء وامل���اء بخيت 
الرشيدي، ومقابلة أخ��رى مع معالي وزي��ر املالية 

الدكتور نايف احلجرف.
أيضا شمل هذا العدد تقريراً حول االستثمارات 
الهندية في الكويت والتحديات التي تواجهها، 

باإلضافة إلى املاركات الهندية ومواضيع ذات صلة.
واح��ت��وى العدد الثالث من مجلة “املستثمر” 
تقريراً حول احتاد شركات االستثمار والذي شمل 
أه��داف االحت��اد، األعضاء، مجلس اإلدارة، وغيرها 

من البيانات.


