
 بنك بروة يرعى مبادرة اللؤلؤة $ستضافة ا!حاضر العا!ي حول القيادة روب"
شارما

  من الط%ب250الخبير والكاتب العا!ي ا!رموق روب" شارما يلتقي أكثر من 
ومجتمع ا#عمال في قطر

 قام بنك بروة، أسرع ا#صارف ا#توافقة مع الشريعة نمواً في قطر برعاية – 2012 مايو 26الدوحة – 
النزاهة والقيادة20استضافة الخبير العا#ي ا#رموق روب$ شارما &لقاء محاضرة بتاريخ   " مايو الجاري بعنوان 

مبادرة اللؤلؤة وهي مؤسسة خاصة ، وتأتي هذه ا#حاضرة بتنظيم من  "لشباب دول مجلس التعاون الخليجي " " 
غير هادفة للربح تعنى بدعم نشاطات الحوكمة الجيدة والشفافية وا#مارسات العملية ا#تميزة في منطقة الخليج.

 وقد حرص بنك بروة على دعم مبادرة اللؤلؤة في سعيها لتثقيف الشباب في قطر ومنطقة الخليج حول أفضل
  طالبـاً والعديد من ا#دراء التنفيذي$250ا#مارسات وأساليب القيادة في العالم من خ)ل إعطاء الفرصة %كثر من 

 ل)جتماع بروب$ شارما صاحب الكتب ا#شهــورة حول القيادة وذلك في كلية القانون في جامعة قطر حيث قام
روب$ بإعطاء محاضرة سريعة تلتها حلقة نقاشية مفتوحة.

نحن سعداء بأن تتاح “وقد علق السيد ستيف تروب، الرئيس التنفيذي #جموعة بنك بروة على هذه ا#ناسبة قائ)ً  : 
 لنا الفرصة كي نسهم في إحضار روب$ شارما إلى قطر ليتمكن الط)ب والشباب من ا'ستفادة من خبراته
 وتجربته، فهو كاتب ومحاضر مرموق في موضوع القيادة ونحن حريصون على تمك$ الشباب في قطر من أن

  فنحن ملتزمون با'ستثمار في2030يصقلوا مهاراتهم القيادية بكل السبل. وتماشيـاً مع رؤية قطر الوطنية للعام 
 تطوير ا&مكانات البشرية في قطر ونرى في مثل هذه ا#ناسبات فرصة مثالية لتحقيق ذلك. إن بنك بروة عازم على

 رعاية ودعم الكفاءات الوطنية من خ)ل التدريب والتطوير ا#هني بهدف إيجاد مجموعة من الكفاءات الوطنية في
. "القطاع ا#صرفي يمكنها أن تساهم في تطوير ا'قتصاد القطري

 وقد قامت السيدة جلنارا عمر، مدير ا#جتمع في مبادرة اللؤلؤة بإدارة الحوار خ)ل الجلسة حيث ركزت على
 التزام مبادرة اللؤلؤة بزيادة الوعي وتحفيز الشباب في العالم العربي بما يتعلق بمواضيع النزاهة والشفافية
نحن ملتزمون بجذب أهم الخبرات العا#ية في مجال القيادة إلى  :”والقيادة وفي تعليقها على ا#ناسبة قالت 

 جامعات منطقة الخليج العربي لنقدم لقادة الغد أفضل النصائح والخبرات وا#عارف، ونحن فخورون باستضافة
 روب$ شارما في جامعة قطر وشاكرون للدعم الذي أبدته مؤسسة شارما العا#ية والتعاون الذي #سناه والذي

 يهدف إلى تطوير وتحفيز الشباب العربي ليفكروا بمفاهيم جديدة للقيادة، وشكرنا ا%كبر بالطبع لجامعة قطر وبنك
. "بروة #ساهمتهما في هذه الفعالية ا#ميزة

 شهدت الجلسة تفاع) كبيراً من قبل الط)ب مع روب$ شارما الذي قدم محاضرة قيمة عن أهمية النزاهة
 وا#مارسات ا%خ)قية في عملية القيادة، وعن أفضل ا#مارسات العا#ية في القيادة ومفاتيح تشكيل فريق ناجح

وثقافة تحفز الفوز با&ضافة إلى دروس وعبر عن كيفية العيش بشجاعة ونزاهة.

تلعب مبادرة اللؤلؤة :  “وفي تعليقه على ا#ناسبة قال الدكتور حسان عكور، عميد كلية القانون في جامعة قطر 
 دوراً في غاية ا%همية من خ)ل هذه الفعالية وبشكل عام من خ)ل رؤيتهم ا#تمثلة بدعم وتمك$ الط)ب في قطر

 وا#نطقة من خ)ل تزويدهم با#عرفة، وهي رؤية نشاركهم إياها في جامعة قطر  ومن هنا يأتي حرصنا على
 التعاون معهم لتطوير مستؤي ط)بنا بشكل مستمر. إننا سعداء باستضافة هذه الفعالية ونشكر بنك بروة على

. "دعمهم ا#ستمر لط)بنا بكافة السبل



 تماشيـاً مع جهود بنك بروة ا#ستمرة للتوسع وزيادة الكفاءات القطرية في فريق العمل، قام البنك مؤخراً برعاية
 معرض قطر ا#هني كما يستمر بالعمل مع جامعة قطر على عدة برامج تدريب وظيفي للمساعدة على تشجيع

وتطوير الكفاءات الوطنية.

روب$ شارما هو “وقد اختتمت السيدة فوزية أحمد علي فلمرزي، مدير ا#وارد البشرية بالوكالة في بنك بروة قائلة  : 
ً من الط)ب مع محاضرته، وسنكون فخورين هذا  محاضر استثنائي حول موضوع القيادة وقد شهدنا تفاع)ً كبيرا

 الصيف أيضـاً بالعمل مع عدد من ط)ب جامعة قطر ضمن برنامج التدريب الوظيفي في بنك بروة الذي قمنا
. "بإط)قه كمبادرة سنوية تساعد هؤ'ء الط)ب على ا'ستعداد 'نط)قتهم ا#ستقبلية في عالم ا%عمال

انتهى


