
السبت 13 مارس 2010   17اقتصاد
البنك يرعى أنشطة ضاحية عبداهلل السالم والمنصورية التعاونية

البنك أعلن رعايته الرئيسية لمعرض صناع االقتصاد وفرص العمل الخامس عشر

تتيح للمؤسسة التحكم في المخاطر وتحسين األداء بشكل عام

لموظفي وزارة اإلعالم منتصف الجاري

أعلنت عن سلسلة كاملة من المنتجات والخدمات الجديدة

تواصلت أنشطته بمشاركة 25 جهة تعليمية وتربوية

عنبر: »الوطني« يحرص على دفع عجلة 
التطور والتنمية في الكويت

الجالل: العمالة الوطنية في »بيتك« وصلت ألكثر من %63 

»الكيماويات البترولية« تحصد شهادة 
»أو اتش إس آي إس 18001« في السالمة المهنية

»المحاسبين والمراجعين« تقيم دورة تدريبية حول »التدقيق المحاسبي«
تعقد جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية 
لموظفي وزارة االعالم دورة تدريبية حول »التدقيق 
المحاسبي« وذلك خالل الفترة من 14 الى 19 الجاري 
خالل الفترة المسائية بمقر الجمعية والتي تتضمن 
في محتواها العلمي التعريف بالعوامل التي ساعدت 
في تطــور التدقيق الداخلي، الرقابة الداخليــة، اهداف 
نظام الرقابة الداخلية، خصائص نظام الرقابة الداخلية، 
التدقيـــق الداخلي، الهيكل التنظيمي لدائرة التدقيق 

الداخلي، نطاق التدقيق الداخلي، عالقة التدقيق الداخلي 
بإدارة المخاطر، عالقة التدقيق الداخلي بالحوكمة، 
أهداف التدقيق الداخلي، أنـــواع التدقيق الداخلي ـ 
التدقيـــق المالي، التدقيق االداري، تدقيق العمليات، 
تدقيق تكنولوجيـــا العمليات، العالقة بين التدقيق 
الخارجي والداخلي ومناطق االختالف والشبه، مناطق 
االلتقـــاء او التكامل والتداخل، ميثاق شـــرف مهنة 
التدقيق الداخلي )الموضوعية، األمانة واالستقامة، 

الســـرية والكفاءة(، معايير التدقيق الداخلي ـ ادارة 
نشاط التدقيق وطبيعة العمل، دليل اجراءات التدقيق 

الداخلي.
حيث ان لجنـــة التدريب بالجمعية تحرص على 
تفعيل انشـــطة التدريب لما لها من فائدة تعم على 
جميع االعضاء والمشـــاركين فـــي هذه الدورات من 
المحاســـبين والمهنيين ونشر العلوم المهنية على 

مستوى المجتمع.

الموارد  إدارة  قــــال مديــــر 
البشــــرية والخدمات في بيت 
التمويل الكويتيـ  بيتكـ  محمد 
الجــــالل ان الرعاية البالتينية 
التي وفرهــــا »بيتك« لمعرض 
صناع االقتصاد وفرص العمل 
الخامس عشر الذي يفتتح غدا 
األحد تحت رعاية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضى 
الحمود وينظمه مكتب التدريب 
الطالبي والخريجين في كلية 
العلوم اإلدارية، تؤكد األولوية 
التي يضعهــــا »بيتك« لتعزيز 
دوره بالتعــــاون مــــع الجهات 
المعنية لخدمة جهود توظيف 
الكفاءات الوطنية وإتاحة الفرص 
أمام الشــــركات والمؤسســــات 
الكويتي  الشــــباب  الستقطاب 
وتدريبــــه وتأهيله باعتبار أن 
مثل هذه المعارض تمثل فرصة 
للقاء المباشر بين صاحب العمل 
والخريج في أجواء يستشعر 
فيها كل طرف إمكانيات وقدرات 

قالت رئيسة مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب في شـــركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
مها مال حسين ان الشركة حققت 
انجازا غير مسبوق في القطاع 
النفطي بحصولها على شهادة 
مطابقة المعايير الدولية للصحة 
والسالمة المهنية المعروفة بـ 
»او اتـــش اس اي اس 18001« 
وبتغطية شاملة لجميع مصانع 

ومرافق الشركة.
وأوضحت لـ »كونا« ان نظام 
السالمة والصحة المهنية »او 
اتش اس اي اس 18001« هو نظام 
إدارة عالمي يتيح للمؤسسات 
التحكم في المخاطر المتعلقة 
المهنية  بالســـالمة والصحة 

وتحسين األداء بشكل عام.

الطرف اآلخر وجديته.
وأضاف الجالل في تصريح 
صحافي ان »بيتك« راع رئيسي 
للمعرض حيث ان لديه تجربة 
مميزة يود نقلها لآلخرين في 
مجال تدريب وتأهيل وتطوير 
قــــدرات الموارد البشــــرية من 
العنصــــر الوطنــــي جعلت من 
»بيتك« مدرســــة فــــي تخريج 
األجيــــال والقياديين في مجال 
المالي االســــالمى في  العمــــل 
الكويت وحول العالم بما جعل 
المراقبين يطلقون على »بيتك« 
هارفارد البنوك اإلسالمية، كما 
أن البرنامج الذي ينفذه »بيتك« 
الكويتي  الشــــباب  الستقطاب 
وتأهيله وتدريبه ليكون قادرا 
على االنخراط بسوق العمل قد 
اثبت نجاحا كبيرا سواء للذين 
أو  فــــي »بيتك«  العمل  فضلوا 
وجدوا فرصتهم بأماكن أخرى، 
مما أتاح لـــــ »بيتك« الوصول 
بنســــبة العمالة الوطنية لديه 

وأضافت انه تم إنشاء هذا 
النظام بعد جهود مكثفة قام بها 
عدد من هيئات المعايرة الرائدة 
واستشاريون متخصصون على 
مستوى العالم حيث كان الدافع 
الرئيسي وراء هذه الجهود هو 
وضع حزمـــة معايير عالمية 
ومضمونـــة الجـــودة لقياس 
اداء السالمة والصحة المهنية 
المختلفة  المؤسســـات  فـــي 
أيا كان نشـــاطــها وموقعهــا 

الجغرافي.
وقالت ان شـــركة »لويدز 
ريجســـتر« العالميـــة اجرت 
عمليات التدقيق الخارجي مؤخرا 
للتأكد من مطابقة شركة صناعة 
الكيماويات البترولية للمعايير 
الشـــهادة في  المطلوبة لنيل 

إلى أكثــــر من 63% بينما بلغت 
نسبة القياديين الكويتيين نحو 

.%97
وأوضح الجالل ان توفير بيئة 
عمل صحية ومناســــبة لتأدية 
المهــــام واألهداف المنشــــودة 
الشــــعور باألمــــن  وترســــيخ 
والرعاية الصحية واالجتماعية 
وتوفير الحوافز ووسائل التقدير 

جميع مصانع األسمدة والمكتب 
الرئيسي ونادي بوبيان مبينة 
انه بانتهاء اعمال التدقيق في 

المتنوعة مسؤولية رئيسية أمام 
إدارة »بيتك« وإداراته المختصة، 
أمــــا روح اإلبــــداع واالبتــــكار 
والتجديد فهى مسؤولية الجميع، 
فالثقافة السائدة في »بيتك« هي 
ثقافــــة العالمية بتأصيل قيمي 
وأخالقي مســــتمد مــــن قواعد 

الشريعة اإلسالمية.
واشار إلى أن عملية تطوير 
القدرات البشــــرية تنسجم مع 
سياسة بيتك في تطوير خدمات 
ومنتجات متميزة، معتمدة بذلك 
على سياسة االهتمام بالعميل من 
خالل تحفيز قدرات الموظفين 
على العطاء واالرتقاء بمستوى 
الخدمة والجودة، كما أن مفهوم 
عالمية المؤسســــة الذي يتخذ 
من شعار »العالم بيتك« يؤكد 
توجه بيتك في االســــتثمار في 
الكفــــاءات وضرورة  تطويــــر 
صقل الخبــــرات وفق المعايير 

والمقاييس العالمية.
وأضــــاف قائــــال: »خططنا 

فبراير الماضي أوصى المدقق 
الخارجي بمنح الشركة شهادة 

»او اتش اس اي اس 18001«.
وأضافت ان فريق التدقيق 
الخارجـــي أثنى على التعاون 
الشـــركة وتوفير  الكامل من 
االجواء المناسبة التمام عمليات 
التدقيق مشيدا باالهتمام الكبير 
من قبل ادارة الشركة وتوفيرها 
كل االمكانات المطلوبة لتطبيق 
النظام بفاعلية وتوفير التدريب 
الذي  الالزمة، االمر  والتوعية 
أسفر عن حصول الشركة على 

الشهادة المعنية.
وأكدت التزام شركة صناعة 
الكيماويات البترولية بمعايير 
الصحـــة والســـالمة والبيئة 
وحرصهـــا علـــى التوافق مع 

للعامين المقبلين لتدريب وتأهيل 
موظفينا تدريبا وتأهيال محترفا 
يعتمد على مفهوم الكفاءات الفنية 
الدولية بحيث  المهن  ومعايير 
يحتــــرف الموظف عبر تدريب 
نوعي مختص بطبيعة وظيفته 
في أداء عمله بمواصفات عالمية 
وإتاحة الفرص له لتبادل الخبرات 
الدولية والحصول على شهادات 
الكفاءة المعتمدة واالنضمام إلى 
التطويرية  المؤسســــات  أرقى 
كجامعة هارفارد ومدرسة لندن 

لألعمال وغيرها«.
وقال إن قناعة »بيتك« الراسخة 
بان أهم استثمار متنام عالي العائد 
هو االستثمار في الموارد البشرية 
التي تعتبر أصال من أهم أصول 
المؤسسة، وأكثرها قيمة وقدرة 
على تحقيق النجاح، ومن أكثر 
ما يميز بيتك كمنافس سياسة 
الكفاءات والتوظيف  استقطاب 
للعمالـــة الوطنيـــة وسياســـة 

التدريب والتطوير.

العالمية في  المعاييـــر  أعلى 
المجال وذلـــك من خالل  هذا 
البحث عن التطبيقات المثلى 
في مجال الصحة والســـالمة 
والبيئة واعتمادها وتطبيقها 

بشكل فعال ومتكامل.
مــن جهتــه بيـــن نائــب 
العضو المنتدب لألسمدة في 
شـــركة صناعـــة الكيماويات 
البترولية جهـــاد الحجي ان 
السعي الجاد لتطبيق معايير 
معتمـــدة عالميـــا فـــي مجال 
الســـالمة والصحـــة المهنية 
والبيئة يجسد التزام الشركة 
بالحفاظ على سالمة وصحة 
العاملين وايجاد بيئة صحية 
مناسبة للعمل وحماية البيئة 

الداخلية والخارجية.

معرض التعليم 2010 اختتم أنشطته 
وسط إقبال جماهيري وطالبي ملحوظ

اختتم معرض التعليم 2010 على 
الدولية أنشطته  ارض املعارض 
وسط إقبال نوعي ملحوظ وتوافد 
أفواج من طلبة وطالبات املرحلة 
الثانوية بهدف التعرف على الفرص 
التعليمية العالية التي استعرضتها 
املؤسسات التعليمية املشاركة في 
املعرض الذي اقامته ونظمته شركة 
معرض الكويت الدولي حتت رعاية 
وزيرة التربيــــة ووزيرة التعليم 

العالي د.موضي احلمود.
هذا وقد ضمت قائمة املؤسسات 
التعليمية املشــــاركة في املعرض 
مجموعة من أكبر مؤسسات التعليم 
اخلاص في الكويت وباملنطقة، حيث 

ضمت القائمة: اجلامعة األميركية 
في الكويت والكلية االسترالية في 
الكويــــت واجلامعة األميركية في 
الشرق األوسط والكلية األميركية 
في الشــــرق األوســــط واجلامعة 
العربيــــة املفتوحــــة وأكادميية 
اذربيجان الديبلوماسية واجلامعة 
األهلية في البحرين وكلية بوكسهل 
البريطاني و الثقافــــي  واملجلس 

Education Ireland ومعهد انفوسنتر 
وكلية ماسترخت الكويت ومكتب 
الكويت خلدمــــة الطلبة وبرنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيــــذي وجامعة رأس اخليمة 
للطب والعلوم الصحية وجامعة 

سيناء وجامعة فيالدلفيا باألردن 
وجامعــــة الزيتونــــة األردنية و

.Bahcesehir University
وبهذه املناسبة قالت مسؤولة 
املعرض ســــارة زيــــاد الذكير ان 
معرض التعليم 2010 أجاب على 
السؤال الذي لطاملا طرح نفسه على 
أبنائنا الطلبة والطالبات ممن هم في 
املرحلة الثانوية ويستعدون لبدء 
مرحلة تعليمية جديدة في حياتهم 
العلمية، حيث استعرضت اجلهات 
املشاركة خليطا متنوعا من الفرص 
التعليمية اجلامعية واألكادميية 
التي يرتبط البعض منها بكبرى 

اجلامعات في العالم.

قدم بنك الكويت الوطني مساهمة مالية خاصة لدعم 
أنشطة جمعية ضاحية عبداهلل السالم واملنصورية 
التعاونية وذلك في إطار جهود البنك املتواصلة في 
خدمة املجتمع والعمل التعاوني في الكويت واملشاركة 
في كافة األنشــــطة االجتماعية والتعاونية املختلفة 
واالهتمام بكل شرائح املجتمع. وقامت مساعد مدير 
عام لدى بنك الكويت الوطني خديجة عنبر ومدير فرع 
ضاحية عبداهلل السالم واملنصورية لدى بنك الكويت 
الوطني ساره املتعب باستقبال املدير العام بالوكالة 
لدى جمعية ضاحية عبداهلل الســــالم واملنصورية 
التعاونية محمد توفيقي وأمني الصندوق لدى اجلمعية 
يوســــف صالح الطواري وتقدمي املساهمة املالية له 

بالنيابة عن البنك. وبهذه املناسبة قالت خديجة عنبر 
ان البنك الوطني يحرص على النهوض مبسؤولياته 
االجتماعية والوطنية واملساهمة بكل ما من شأنه دفع 
عجلة التطور والتنمية في بلدنا احلبيب، بنفس القدر 
الذي نسعى فيه لتحقيق املزيد من االرتقاء وتعزيز 
موقعنا الريادي في الصناعة املصرفية على املستويني 
احمللي واإلقليمي. وقد عبر توفيقي عن شكره اجلزيل 
لهذه املبادرة الطيبة والرائدة من مؤسســــة عريقة 
مثل البنك الوطني ملا يقوم به من نشاطات وجهود 
مســــتمرة خلدمة العمل التعاونــــي واالجتماعي في 
الكويت التي تنبع من سياسة البنك الراسخة خلدمة 

الوطن واملجتمع الكويتي.

أعلنت شركة كالزيب عن تقديمها رؤية إلى مستقبل 
التصميم المعماري بصفتها قائد السوق العالمي المتميز 
في واجهات البناء وأسطح األلمنيوم وأنظمة اإلكساء 
المعدنية، وذلك خالل مشـــاركتها فـــي المؤتمر الذي 
عقد مؤخرا في الكويت. وبهذه المناســـبة قال المدير 
العام اإلقليمي لكالزيب الشـــرق األوسط آالن غريس 
انه أثناء كشف النقاب عن السلسلة الكاملة للمنتجات 
والخدمات أمام حشد كبير من متخصصي أعمال اإلنشاء، 
والذي ضم مهندسين ومهندســـي عمارة ومصممين 
وواضعي المخططات من الوزارات الحكومية والشركات 
االستشارية الخاصة، بأن كالزيب قد حظيت بأخصية 
العمل مع عمالء مميزين في بعض المشاريع المرموقة 
حول العالم. أتاحت كالزيب للمهندسين المعماريين 
والمصممين من خالل عرضهـــا إمكانيات تصميم ال 
نظيـــر لها لتقديم أداء عـــال وإبداعي ومتين وحلول 
تغليف منخفضة الصيانة للمباني باستخدام صفائح 
األلمنيوم الجانبية وغيرها من التشطيبات المعدنية 

األخرى الجذابة.  وأوضح انه لتســـليط الضوء على 
بعض من المشاريع البارزة التي تعهدت بها الشركة 
في المنطقة، بما فيها أعمال الســـطوح واإلكساء في 
ســـوق دبي ومطار جبل علي الدولـــي في دبي، ياس 
مارينا فندق ونادي يخوت ومباني شـــركة أدنك في 
أبوظبي، أضاف المدير اإلقليمي: »إننا ومن دون أدنى 
شـــك نحتل المرتبة األولى حـــول العالم فيما يتعلق 
بتصميم أغطية المباني ذات التصميم اإلبداعي مع أكثر 
من 80 مليون متر مربع من األســـطح واإلكساء حول 
العالم وخبرة تتجاوز 40 سنة في هذا المجال«.  تجدر 
االشارة الى ان كالزيب والتي تمثلها في الكويت شركة 
رايس للتجارة العامة والمقاوالت في الكويت، عملت 
عضو مجموعة الجسين، في أعمال اإلكساء والسطوح 
في عدة مشاريع هامة في الدولة، والتي تتضمن كلية 
التربية األساسية في العريضية والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريب ونادي الكويت الرياضي للصم 

في الصليبخات، ووزارة األشغال العامة.

خديجة عنبر وسارة املتعب تقدمان املساهمة حملمد توفيقي

جانب من محاضرة املنتجات اجلديدة لـ »كالزيب«  

جانب من افتتاح معرض التعليم 2010

محمد اجلالل 

مها مال حسني 

غريس: »كالزيب« قامت بتصميم وتغطية 
80 مليون متر مربع من المباني حول العالم

استبعدت ضخ أموال مباشرة في »بهارتي«

»سينغ تل« تساهم في تمويل
 صفقة شراء أصول »زين« في أفريقيا

قالت شركة اتصاالت سنغافورة )سينغ 
تل( إنها قد تســـاهم في تمويل صفقة شراء 
شـــركة »بهارتي أرتال« األصول األفريقية 

لشركة »زين« بقيمة 9 مليارات دوالر.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة »سينغ 
تل«، التي تمتلك 32% من شركة بهارتي، ليم 
تشـــيوان بوه، أن تمويل صفقة االستحواذ 
ســـيتم عن طريق االقتراض، وليست هناك 
حاجة لضخ االموال مباشـــرة إلى وحدتها 

الهندية.
وأضاف انه »بطريقة او بأخرى سنكون 
جزءا من التمويل، ونحن من المســـاهمين 
الكبار جدا في بهارتي«، الفتا إلى انه »ليس 
هناك قرارا إلزاميـــا بإنفاق األموال للحفاظ 

على حصتنا في الشركة«.
ولدى »بهارتي« و»سينغ تل« طموحات 
مشـــتركة لدخول السوق األفريقية سريعة 
النمو بعد تواجدهما في أســـواق اتصاالت 

مشبعة مثل سنغافورة واستراليا.
ومن المعروف ان »سينغ تل«، أكبر شركة 
اتصاالت في جنوب شرق آسيا، مملوكة بنسبة 

54% من شركة تيماسيك الحكومية.
وأنفقت الشركة 18 مليار دوالر في السنوات 
األخيرة لشراء حصص في أسواق االتصاالت 

سريعة النمو مثل اندونيسيا والهند.


