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االقتصادية

عاطف رمضان
علمت »األنب���اء« من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة 
والصناعة � ادارة الش���ركات املساهمة بصدد االنتهاء من 
جتهيز التعميم السنوي متهيدا إلرساله الى مكاتب تدقيق 

احلسابات.
وأضافت املصادر ان هذا التعميم سيتضمن »كاملعتاد« 
إخطار الوزارة مبعلومات عن مكاتب التدقيق بشأن تغيير 

مقاره���ا أو عناوينها او الش���ركات اجلديدة التي اختارت 
بعض مكاتب تدقيق احلسابات لتعيينها عليها من خالل 
بند العموميات »تعيني مراقب حس���ابات للس���نة املالية 

اجلديدة«.
وأوضحت املصادر ان هذه التعاميم السنوية التي ترسلها 
الوزارة ملكاتب تدقيق احلسابات حتوي مالحظات الوزارة 

ملراقبي احلسابات وبعض األمور األخرى.

»التجارة« ترسل التعميم السنوي لمكاتب تدقيق الحسابات

جانب من االحتفال احد املكرمني يتسلم جائزته

جانب من املكرمني لقطة جماعية تضم موظفي خدمة الهاتف في »الوطني«

»الوطني« يحتفل بمرور 15 عامًا على مركز خدمته الهاتفية
س���اعة لتلبي���ة كل احتياجات 
وخدمات واستفسارات العمالء.

وفي اخلتام مت تكرمي املوظفني 
وجرى توزيع الش����هادات على 
املوظف����ني املتميزين، كما تخلل 
احلفل س����حوبات على جوائز 

قيمة.

حاز بن���ك الكويت الوطني لقب 
أفضل بنك في الش���رق األوسط 
للخدمة الهاتفية من مجلة »بانكر 
ميدل ايس���ت« ملدة 3 س���نوات 
متتابعة )2007، 2008 و2009(.

هذا وتعم���ل خدمة الوطني 
الهاتفي���ة 1801801 على مدار 24 

مكانة الوطني وريادته.
وأض���اف التويجري ان بنك 
الكويت الوطن���ي يحتفل اليوم 
بالذكرى ال� 15 إلنشاء مركز خدمة 
»هال وطني« الذي يعتبر مركز 
اخلدمة الهاتفي���ة األفضل على 
مستوى الشرق األوسط، حيث 

يحتفل بنك الكويت الوطني 
مبناسبة مرور 15 عاما على بدء 
الهاتفية  نش����اط مركز اخلدمة 
»ه����ال وطني« وال����ذي بدأ عام 
1994 مس����جال بذلك أول خدمة 
هاتفية مصرفية على مستوى 

الكويت.
وقال نائب مدير عام اخلدمات 
املصرفي����ة الش����خصية ل����دى 
بنك الكوي����ت الوطني عبداهلل 
ف����ي كلمته خالل  التويج����ري 
التك����رمي الذي حض����ره كيفني 
تيرنر مساعد مدير عام اخلدمات 
املصرفية الشخصية لدى بنك 
الكويت الوطني، ومديرو املناطق 
ومس����ؤولو اإلدارات، وموظفو 
اخلدمة الهاتفية إن احتفاء بنك 
الكويت الوطني بإدارة اخلدمة 
الهاتفية يأتي تقديرا جلهودهم 
وأدائهم الرفيع والتزامهم مبعايير 
الكبير على  اجلودة وحرصهم 
العمالء مبس����توى راق  خدمة 
وأسلوب متطور يقدر دور العميل 
وأهميت����ه ويأخذ بعني االعتبار 

األولى من نوعها في الكويت

األكاديمية االقتصادية تعتزم توقيع
 اتفاقية تمثيل لمؤسسة تدريبية عالمية

ص���رح رئي���س 
األكادميية االقتصادية 
إبراهي���م خلف بأن 
نهاية ش���هر يناير 
احلال���ي ستش���هد 
األكادميية توقيع عقد 
شراكة مع مؤسسة 
تعليمي���ة أوروبية 
متخصصة في مجال 
التدري���ب والتأهيل 
واإلداري،  املهن���ي 
لتقدمي االستشارات 
ف���ي مج���ال اإلدارة 
واالستثمار للشركات 

واملؤسس���ات احلكومية. وأكد أن هذا التعاون يأتي 
في أطار اخلطة الرامية إل���ى تعزيز دور األكادميية 
االقتصادية ف���ي خدمة جميع ش���رائح املجتمع من 
مؤسسات حكومية وشركات القطاع اخلاص واألفراد 
وتقدمي كل ما هو جديد ومتطور في عالم املال واألعمال 

من خالل دورات وبرامج تدريبية تخصصية.
واشار خلف الى أن األكادميية مستمرة في تعزيز 
مركزها التدريبي نظرا لإلقبال امللحوظ ملن يرقبون 
دخول عالم املال واخذ شهادات معتمدة من األكادميية 
تسمح لهم بدخول عالم املال وإدارة أموالهم بأنفسهم، 
خصوصا أنها تس���تهدف الفئة الشبابية في نواحي 

تطوير الفكر املالي لديهم.
ومن هذا املنطلق أشار خلف إلى أن الفئة الشبابية 
حتتاج ألمور متطورة، كان منها انطالقة موقع األكادميية 
واستقطابهم كأعضاء ضمن عدد من األساتذة ودكاترة 
االقتصاد، كما ان املوقع س���يخدم شريحة كبيرة من 
املهتمني ببرامجها التدريبية ذات الطابع التخصصي 
ومن سبق لهم التعامل مع األكادميية خالل مسيرتها 
من مؤسس���ات حكومية وش���ركات القطاع اخلاص 

واألفراد. 
حيث تصل مجموع س���نوات اخلبرة التي ميلكها 
طاقم التدري���ب والتأهيل في األكادميية إلى أكثر من 

142 سنة من اخلبرة.
وأضاف خلف بأنه سيتمكن املتدربون القدامى في 
األكادميية من طلب أي مادة علمية يش���اءون بطلب 
عن طريق املوقع ومن خالل ذلك س���تقوم األكادميية 
بتلبية هذه الطلبات من خالل تزويدهم باملواد العلمية 

الالزمة.
كما أن األكادميية قامت بتبني تطوير املناهج لتدريب 
الفئات املختلفة من املجتمع ملساعدتهم على الدخول في 
هذه األسواق لالستثمار بأقل املخاطر وحتقيق أعلى 

العوائد على رؤوس األموال بأقل املخاطر املمكنة.
باإلضافة إلى أن إدارة رؤوس األموال تتطلب خبرات 
متخصص���ة في هذا املجال. لذا فقد ركزت األكادميية 
على أن تصب جل اهتمامها على تطوير جميع الفئات 
والشرائح املختلفة للمساعدة على دخول مجال املال 

واالستثمار.

إبراهيم خلف

نادر صالح الدين

»أرينا« تنظم المعرض الدولي لإللكترونيات 
واالتصاالت بالتعاون مع »ريستيك« العالمية

»الصفاة للتأمين التكافلي« ترعى المؤتمر الدولي 
العاشر للمؤسسات المالية واإلسالمية

اللجنة العليا األردنية ـ الكويتية تجتمع
  في الكويت فبراير المقبل

هناك العديد من الشركة العاملية 
الرائدة في قطاع االتصاالت من 
العالم ستشارك  أنحاء  مختلف 
في املعرض وس���تعرض أحدث 
ما توصل إليه العالم في قطاع 
االتصاالت من أجهزة االتصاالت 
الالس���لكية وأجه���زة الهواتف 
املركزي���ة ومع���دات االرس���ال 
والكيب���الت وخدم���ات التمديد 
ومعدات الفحص والقياس، وأنظمة 
املايكرووي���ف واالتصال املرئي 
والبريد االلكتروني والصوتي 
وتقنيات ومنتج���ات االنترنت 
املتنقلة  وأنظم���ة املعلوم���ات 
والش���بكات واملع���دات املتنقلة 
والش���بكات احمللية والشبكات 
الفضائي  املوس���عة واالتصال 
واخللي���وي الرقم���ي باالضافة 
إلى االكسسوارات والبطاريات 
والهوائيات وأجهزة النداء اآللي 
وإدارة وخدم���ات االتص���االت 

ومقدمي خدمات االنترنت.
تذليل الصعوب���ات التي تواجه 

احلركة التجارية بني البلدين.
وأضاف العقلة ان املباحثات 
ستتناول أوجه التعاون الثقافي 
والتعليمي والسياحي والطاقة 
واالعالم والنقل والزراعة والتعاون 
بني رجال االعمال واملستثمرين من 
اجلانبني وإمكانية التوقيع على 
عدد من االتفاقيات والبروتوكوالت 
والبرامج التنفيذية بعد ان يتم 

التوصل الى صيغها النهائية.
وكان العقلة الذي يرأس وفد 
االردن ف���ي اجتماع���ات اللجنة 
التحضيرية ترأس وفد بالده في 
اجتماعات الدورة الثالثة للجنة 
الكويتية   � املتابع���ة األردني���ة 
املشتركة التي عقدت في الكويت 
مطلع شهر يوليو املاضي والتي 
مهدت الجتماعات اللجنة العليا 
املش���تركة التي ستس���تضيفها 

الكويت فبراير املقبل.
وبلغت قيمة امليزان التجاري 
بني البلدين لعام 2008 نحو 6.208 
مالي���ني دوالر منها 93.3 مليون 
دوالر قيمة صادرات أردنية فيما 
بلغت قيم���ة واردات االردن من 

الكويت 115 مليون دوالر.

أعلنت ش���ركة الصفاة للتأم���ني التكافلي عن 
رعايتها للمؤمتر الدولي العاشر للمؤسسات املالية 
اإلسالمية والذي سيقام من 11 الى 12 الشهر اجلاري 
حتت شعار »إفرازات األزمة العاملية على الصناعة 
املالية اإلسالمية« في فندق ماريوت كورت يارد � 
الراية، ولقد حرصت الصفاة على التعريف بالشركة 
بالتواجد في مثل هذه املعارض واملؤمترات وتوضيح 
مقاصدها وطبيعة أعمالها لتكون املس���اهمة في 
تعميق الثقافة التأمينية الش���رعية بني اجلمهور 
كونها جزءا أساس���يا حلماية الفرد واملجتمع من 
أي مخاطر مس���تقبلية محتمل���ة، كما أكدت على 
أهمية هذا املؤمتر كونه تظاهرة مالية اقتصادية 

تسعى إلى ترسيخ وتدعيم قواعد وأسس العمل 
املالي اإلس���المي، وإلى أنه جمع صناع القرار في 
القطاع���ات املهتمة بهدف مناقش���ة القضايا التي 
يناقش���ها هذا املنتدى الذي يس���تمر بانتظام في 
انعقاده منذ تسع سنوات متتالية األمر الذي يؤكد 

مدى أهميته واحلاجة إليه.
وأوضح رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
عبدالعزيز املنصور أن شعار املؤمتر يعكس حرص 
القائمني عليه على مواكبة صناعة املال اإلسالمية، 
وفي مقدمة ذلك تذليل ما قد يعترضها من معوقات 
وحتديات على ضوء اتساع رقعتها وحجمها وأصولها 

حول العالم. 

أرينا  اعلنت شركة ش���ركة 
املع���ارض واملؤمترات  لتنظيم 
انه���ا  االعالني���ة  واحلل���ول 
الدولي  ااملع���رض  إقامة  بصدد 
لاللكترونيات ونظم االتصاالت 
ألول مرة في الكويت بالتعاون مع 
شركة ريستيك العاملية لتنظيم 
املعارض، وفي دورته اجلديدة 
بع���د أن مت تنظيم املعرض في 
العديد من دول العالم كالواليات 
املتحدة األميركية وروسيا واملانيا 

والصني.
املدير  املناس���بة قال  وبهذه 
الدين ان  التنفيذي نادر صالح 
املعرض يعتبر من أهم املعارض 
املتخصصة في ع���رض أحدث 
األجه���زة االلكتروني���ة ونظم 
االتصاالت احلديثة على مستوى 
العالم، حيث يهدف املعرض إلى 
الكويتي بأحدث  الس���وق  دعم 
أن���واع التكنولوجيا املتطورة، 
مش���يرا إلى أن قاعات املعرض 
العاملية  ستضم جميع املاركات 
من األجهزة االلكترونية، وهو ما 
يتيح الفرصة للعمالء بالتعرف 
الذي يشهده  التطور  على مدى 
قطاع االتصاالت وكذلك األجهزة 

االلكترونية.
واضاف صالح الدين ان االزمة 
املالية اثرت على قطاع االجهزة 
االلكتروني���ة ونظم االتصاالت، 
ل���ذا فان هذا املعرض س���يعمل 
على اعط���اء دفعة ايجابية لهذا 
القطاع احليوي ودفعه للنشاط 
من جديد، مشيرا إلى ان املعرض 
ينظم بالتزامن مع التطور والتقدم 
الهائل الذي يش���هده العالم في 
قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات 
وتضاعف أعداد املشتركني خالل 
الس���نوات املاضية ف���ي جميع 
أنواع االتصال الثابتة واملتنقلة 
واالنترن���ت وتضاع���ف أعداد 
املشتركني في خدمة االنترنت. 

ولفت ص���الح الدين الى أن 
املعرض يعد من أكبر املعارض 
منوا في العالم، حيث جنح خالل 
آخر جوالته في هونغ كونغ خالل 
شهر اكتوبر املاضي في اجتذاب 
آالف العم���الء من مختلف بقاع 

عم���ان � كونا: أكد مس���ؤول 
أردني أمس ان اجتماعات الدورة 
الثالثة للجن���ة العليا األردنية � 
الكويتية املش���تركة ستعقد في 
املقبل برئاس���ة  الكويت فبراير 
وزيري خارجية البلدين للبحث 
في صيغ اتفاقيات وبروتوكوالت 

تعاون ثنائية.
العام لوزارة  وأوضح األمني 
الصناع���ة والتج���ارة األردنية 

العالم، حيث شارك خالله ما يزيد 
على 2800 مقصورة عرض، مشيرا 
إل���ى أن التباطؤ ف���ي االقتصاد 
العاملي ليس عائقا أمام االبتكار 
في مجال األعمال، بل ان االبتكارات 
اجلديدة تساعد على عودة الدورة 

االقتصادية لالنتعاش.
وأش���ار صالح الدين إلى أن 

العقل���ة في تصريح  د.منتصر 
ل�»كونا« ان اللجنة التي ستعقد 
املقبل  منتصف ش���هر فبراي���ر 
برئاس���ة نائب رئي���س الوزراء 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ونظيره األردني ناصر 
جودة ستبحث في آليات تعزيز 
العالق���ات االقتصادية  وتطوير 
البلدين بخاصة  والتجارية بني 
زيادة التبادل التجاري وس���بل 

في دورته األولى بالكويت بعد تنظيمه في أميركا وألمانيا وروسيا يقام تحت شعار »إفرازات األزمة العالمية على الصناعة المالية اإلسالمية«


