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نائب املدير العام لقطاع املواصفات واخلدمات بهيئة الصناعة فهاد املطيري متوسطا احلضور خالل الندوة

د.محمد الدرديري متحدثا خالل الندوة

)قاسم باشا(جانب من عمومية املدى للخدمات اللوجستية

أندرو فلينتوف وجيف مانيرينغ خالل تسليم السيارة في ملعب الكريكت الدولي في مدينة دبي الرياضية

أندرو فلينتوف سفيراً لعالمة »أودي« في الشرق األوسط
اعلنت شركة أودي الشرق األوسط مؤخرا عن ابرامها اتفاقية 
مع العب الكريكت العاملي أن���درو فريدي فلينتوف ليمثل عالمة 
أودي في منطقة الشرق األوسط كسفير من السفراء املشاهير لها 
في املنطقة، لتكش���ف بذلك أودي النقاب عن برنامج سفير أودي 

من املشاهير.
ويعتب���ر اإلجنليزي فلينتوف ذو ال���� 32 عاما من أهم العبي 
الكريك���ت في العالم، إذ خاض غمار العديد من املباريات في نادي 
مقاطعة النكش���اير، الدوري االجنليزي املمتاز والدوري الهندي 
املمتاز، ومع فريق تش���يناي سوبر كينغز، ومنذ سبتمبر 2009، 
انتقل أندرو فلينتوف مع زوجته وأطفاله الثالثة للعيش في دبي، 
وقد خصصت أودي الش���رق األوسط له ولعائلته سيارتي أودي 
Q7، التي قال عنها فلينتوف: »إنها سيارة رائعة«، وأضاف: »إنني 

حتما سعيد بقيادة سيارة أودي في دبي مع عائلتي«.
وفي هذا اإلطار، قال املدير اإلداري لدى أودي الش���رق األوسط 
جيف مانيرينغ: »ليس هناك أدنى شك بأن فريدي هو سفير رائع 
لعالمة أودي، فهو ش���خصية رياضية، إنسان ناجح، ورب عائلة 
ذو قيم عالية. ل���م نكن نتطلع ألفضل من بداية كهذه مع برنامج 
سفير أودي«. ويدخل أندرو فلينتوف الئحة مشاهير سفراء عالمة 
»أودي« حول العالم من بوابة الشرق األوسط، باإلضافة إلى جاسنت 
تيمبرلك، الذي يلعب دورا أساسيا في حملة الترويج االستثنائية 

ل� أودي A1 على االنترنت.

إطالق »أوليف« إلدارة المرافق
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة 
أوليف »في اف ام الكويت« إلدارة 
املرافق م.مساعد الياسني عن إطالق 
خدمات الشركة في السوق الكويتي 
بعد أن مت تأسيسها بنجاح وإعداد 
البنية التحتية للشركة التي متكنها 
من تقدمي أفضل اخلدمات واحللول 

احلديثة في مجال إدارة املرافق.
وأوضح ان الشركة مت تأسيسها 
وتأهيلها من ناحية الهيكل التنظيمي 
والكوادر والكفاءات الالزمة لتنفيذ 
إستراتيجيتها وتفعيل خدماتها 
في السوق احمللي، مشيرا الى أن 
الكويت  الش����ركة مت إطالقها في 

كتوسع لش����ركة أوليف »في اف ام« التي تتخذ من 
البحرين مقرا رئيس����يا لها، حيث إن الشركة حاليا 
لديها تواجد إقليمي فعال في كل من البحرين ودبي 
وقطر واألردن. واضاف انه من بني خدمات وأنشطة 
ش����ركة أوليف املشاركة في التطوير واالستثمار في 
البنى التحتية وتقدمي االستشارات اخلاصة جلميع 
أنواع املرافق وإدارة املرافق التشغيلية، هذا بجانب 
النشاط األساسي للشركة اخلاص بإدارة املرافق بجميع 
أنواعها، كما تقوم شركة أوليف بالتركيز على تقدمي 

حلول تقنية املعلومات التي تتالءم 
العمل وميزانيات  مع احتياجات 
املنظمات التي تسعى لالستفادة من 

أصولها احلالية واملستقبلية.
واش����ار الياس����ني الى أن لدى 
الش����ركة مجموعة من اخلدمات 
املتناغمة املكملة لبعضها البعض 
والت����ي تخدم صمي����م عمل إدارة 
املرافق باألسلوب العلمي احلديث 
والش����امل، الفتا إلى أن من ضمن 
باقة أنش����طة وخدمات الش����ركة 
العمل  تصمي����م اس����تراتيجيات 
لتحسني تشغيل واستخدام األصول 
التش����غيل  وتخفي����ض تكاليف 
والصيان����ة، باالضافة الى تقدمي حلول من ش����أنها 
التقليل من حوادث األداء وتكاليف االختراقات األمنية 
واالستفادة القصوى من املساحات املتوافرة وحتسني 
اس����تخدام املرافق والبنية األساس����ية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وكذلك توفير برامج وحلول 
تساعد على تقليل التكاليف املتعلقة بفشل األنظمة 
أو انقطاع اخلدمة وأساليب أخرى مطورة ومجربة 
الختبار البنية التحتية القائمة واجلديدة مع حلول 

عملية وناجحة لقضايا ومشاكل إدارة النفايات.

مساعد الياسني

»التجارة« تحصد جائزة 
أفضل جناح بمعرض 

صنعاء الدولي
التج���ارة  ش���اركت وزارة 
والصناع���ة ويمثلها عبداهلل 
المطي���ري ومحمد عايض في 
معرض صنعاء الدولي السادس 
وس���ط مش���اركة كبيرة من 
الشركات والجهات الحكومية 
وبحض���ور وزي���ر التج���ارة 
والصناعة اليمني د.يحيى بن 
يحيى المتوكل وسفيرنا سالم 
الزمانان، وكان جناح الكويت 
قد القى اهتماما واستحسانا من 
قبل رجال االعمال والجمهور 
واثنى وزي���ر التجارة اليمني 
على مش���اركة الكويت للمرة 
الرابعة وعلى تنوع المنتجات 
الكويتية وجودتها، وقد حرصت 
وزارة التجارة على المشاركة 
الكويتي  للتعريف بالمنت���ج 
وفتح اس���واق جديدة وتنمية 
التجاري مع��  التبادل  وزيادة 

الدول المشاركة.
هذا واثنى وزي���ر التجارة 
والصناعة احمد الهارون على 
جهود الوفد الكويتي وفوزهم 
بجائزة افضل جناح مشارك، 
مما يعكس ح���رص ابناء هذا 
الوطن الغالي على اظهار صورة 
المحافل  المشرفة في  الكويت 
الدولية مما يساعد على توطيد 
اواصر الصداقة والعالقات مع 
جميع الدول خاصة االقتصادية 

منها.

»إنجاز الكويت« تنظم المسابقة السنوية الخامسة
»أفضل شركة طالبية« 2010 بداية يوليو

اعلنت مؤسسة إجناز الكويت عن استعدادها 
لتنظيم املسابقة السنوية »أفضل شركة طالبية« 
وذلك في االول من يوليو املقبل وللمرة اخلامسة 
على التوالي، وحتت رعاية سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي انها طبقت 
هذا العام برامج الشركة في أربع وثالثني مدرسة 
عامة وخاصة في الكويت، مش���يرة الى ان عدد 
الطلبة املشاركني في »إجناز« يقارب 600 طالب 
وطالب���ة هذا العام من الفئة العمرية 16 � 18 عاما 
في برنامج الشركة وسيتنافسون من خالل هذه 
املسابقة حيث سيحصل الفائز بها على لقب أفضل 

شركة طالبية لعام 2010.
وبهذه املناس���بة، قالت الرئ��ي��س التنفي��ذي 

ل� »اجناز الكويت« رنا كمشاد »أود أن أعرب عن سعادتنا الغامرة 
لقبول س���مو رئيس مجل���س الوزراء دعوتن���ا بالرعاية الكرمية، 
كما نود أن نش���كر املس���اهمني الرعاة من الشركات الذين واصلوا 
مساهمتهم الفعالة لهذه املسابقة، الراعي البالتيني، شركة اكسون 
موبيل الكويت احملدودة لالستكشاف واإلنتاج كذلك الراعي الذهبي: 

بنك اخلليج كذلك الرعاة الفضيني: عالم مارينا، 
مجموعة الساير، مجموعة احلميضي، شركة علي 

عبدالوهاب وأوالده وشركاهم.
وأضافت: لقد أظهر طالبنا حماسهم والتزامهم 
إزاء املس���ابقة اخلامسة ألفضل ش���ركة طالبية 
واستعدوا لها أفضل استعداد نحن سعداء بالنتائج 
التي حتققت هذا العام وأنا واثقة من أن الكويت 
تنتظر بلهفة رؤية العمل الرائع الذي سيعرضه 
طلبتنا وطالباتنا في املس���ابقة«. وإن مس���توى 
االحترافية والتفاني الذي أظهره شبابنا من أصحاب 
املش���اريع خير دليل على موهبتهم ومثابرتهم 
التي أثبتت أنهم الركيزة األساس���ية ملستقبلنا، 
هذا املستقبل الذي يبدو مشرقا للغاية مبجهود 

طالبنا واجنازاتهم«.
واك���دت »ال تكتفي »إجناز« بتحقيق أهداف الش���باب الطموح 
بإعدادهم كأصحاب مشاريع فحسب، بل تهدف إلى تعزيز مهاراتهم 
القيادية، وثقتهم بأنفس���هم وتنمية خبراتهم التي ستجعلهم قادة 
في جميع القطاعات والتي ستس���اهم في خلق جيل جديد للكويت 

من رجال وسيدات أعمال لغد أفضل«. 

رنا كمشاد

..و»الخليج« 
يعلن 

رعايته 
للمسابقة 

أعل����ن بنك اخلليج عن رعايته 
ملسابقة »أفضل شركة طالبية 2010« 
للعام اخلامس على التوالي والتي 
تنظمها مؤسس����ة إجناز الكويت، 
وتهدف هذه املسابقة إلى تشجيع 
الطالب عل����ى االنخراط في ميدان 
األعمال واإلملام بالفرص واملهارات 
الضروري����ة إلنش����اء ش����ركاتهم 
ومشاريعهم اخلاصة، وتتميز هذه 
املسابقة بطابع تفاعلي، حيث متنح 

الطالب فرص����ا عديدة للعمل معا 
وتبادل اخلبرات واملعارف.

اجلدير بالذكر أن بنك اخلليج 
قد دأب على رعاية مؤسسة إجناز 
الكوي����ت خالل الس����نوات األربع 
املاضية، كما أنه يسعد برعايتها مرة 
أخرى العام احلالي، كذلك تولى بنك 
اخلليج رعاية العديد من املسابقات 
التي نظمتها »إجناز الكويت« ومن 
أبرزها »املسابقة اإلقليمية 2008« 

التي أقيمت في مس����قط بسلطنة 
عمان ومنتدى املشاريع الدولي 2008 
في كوردوب����ا باألرجنتني. ويأتي 
دعم البنك املستمر ملؤسسة إجناز 
الكويت ف����ي إطار التزامه بازدهار 
الكويت ورقيها وحرصه على دعم 
الكويتي وتنمية مهاراته  الشباب 
في مجال األعمال ومنحه الفرصة 
ليصبح من رواد الغد الناجحني في 

مجال املبادرات االستثمارية.

الحجي: »المدى للخدمات اللوجستية« خفضت 
خسائرها من 11.4 إلى 5.2 ماليين دينار

عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس إدارة ش����ركة املدى للخدمات 
اللوجستية د.جمال احلجي ان الشركة قامت بتنفيذ 
سياسة جديدة لتحصيل ديونها لدى الغير من خالل 
نظ����ام متابعة وعقود خفضت من خاللها الكثير من 
مخاطر التحصيل، مشيرا الى ان املخصصات انخفضت 
من 712 ألف دينار الى 280 ألف دينار اضافة الى تخفيض 
اخلسائر التشغيلية الى أقل من الثلث إذ انخفضت 
اخلسائر التشغيلية من 649 ألف دينار الى 246 ألف 
دينار. وأضاف د.احلجي خالل عمومية الشركة التي 
عقدت امس ان الشركة خفضت مصروفاتها العمومية 
واإلدارية، الفتا الى ان املصروفات اإلدارية انخفضت من 
8.2 ماليني دينار الى 1.5 مليون دينار وذلك من خالل 
إعادة الهيكلة اإلدارية للشركة وإعادة هيكلة األصول 
اضافة الى اعادة تنظيم مصروفات الشركة واالستغناء 

عن كثير من أبواب الصرف غير املنتجة.
وأوضح ان جميع هذه االجراءات االيجابية مكنت 
الشركة من تخفيض اجمالي اخلسائر من 11.4 مليون 
دينار تقريبا في العام املاضي الى 5.2 ماليني دينار أي 
بانخفاض قدره 53%، مضيفا ان معظم هذه اخلسائر 
نتجت عن املخصصات االضافية التي أخذتها الشركة 
في هذا العام على املس����اهمات واالس����تثمارات التي 

مازالت موجودة في دفاترها.
وأش����ار الى ان الشركة جنحت في تسوية احلكم 
القضائي الصادر ضدها مببلغ 1.5 مليون دينار على 
أقساط مريحة خالل فترة تزيد على خمس سنوات. 
واستطرد قائال: اال ان الشركة قد خسرت قضية أخرى 
كبي����رة مببلغ 3.5 ماليني دوالر كانت قد ورثتها من 
جراء القرارات التشغيلية اخلاطئة السابقة، كما ان 
الشركة مازالت تأمل ان يكون الطعن بالتمييز على 
تلك القضية لصاحلها، اضافة الى ذلك فقد استطاعت 
الش����ركة خالل هذا العام كس����ب الكثير من القضايا 
احلساس����ة التي كانت تهدد املركز املالي للش����ركة، 

وبشكل عام مازالت الشركة حتقق حتسنا في وضعها 
القانوني في معظم القضايا املرفوعة من قبلها او ضدها 
والتي ستؤثر ايجابا على مسار الشركة خالل األعوام 
القادمة. وبني ان الشركة استطاعت خالل هذا العام 
تسوية وجدولة جميع مديونياتها وسداد العديد من 
املديونيات التي كادت تصل الى حد اتخاذ االجراءات 
القانونية بسبل أعطت االستقرار للشركة ومصداقية 
اإلدارة في التعامل مع دائنيها، والتزامها بجدولة هذه 
الديون بكفاءة مهنية عالية وعليه انخفضت تكلفة 
التمويل من 1.132 مليون دينار الى 726 ألف دينار.

ولف����ت د.احلجي الى ان ادارة الش����ركة اجلديدة 
استمرت في وضع السياسات واتخاذ القرارات التي من 
شأنها حتسني األداء ووضع خدمات الشركة وأعمالها 
على خارطة الس����وق احمللية واالقليمية والتعريف 
بالشركة ومحاولة احلصول على أعمال جديدة تستطيع 
من خاللها النهوض بالتزاماتها ورسم الدور الذي يوازي 
حجمه����ا من ناحية األصول ورأس املال، حيث قامت 
اإلدارة بترجمة هذه اخلطط ودراسة األسواق احمللية 
واإلقليمية وبحث الشراكات املمكنة التي تعود على 
الشركة بتشغيل أفضل، وكذلك فتح آفاق جديدة مع 
شريحة من العمالء اجلدد الذين تتوافق متطلباتهم 
مع امكانيات الش����ركة، مشيرا الى ان مجلس اإلدارة 
س����عى الى النظر في الشراكات القائمة مع الشركة، 
وبحث امكانيات التخارج من تلك التي ال تتوافق مع 
تطلعات الش����ركة ومصاحلها، وقام بالتفاوض مع 
تلك األطراف حلس����م تلك الشراكات وحل النزاعات 
التي دخلت الشركة طرفا فيها بأقل اخلسائر وأفضل 
النتائج. واقرت العمومية بنود جدول اعمالها التي 
تضمنت سماع تقرير مجلس االدارة عن العام 2009 
ومناقش����ة البيانات املالية والتعامل مع اطراف ذات 
صلة وإخ����الء طرف أعضاء مجل����س اإلدارة وإبراء 
ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن اعمال 

الشركة للعام 2009.

اقتراب إنجاز المرحلة األولى من حصول »الصناعة« على اآليزو

جدير بالذكر أن الهيئة العامة 
للصناعة قد عهدت مبش���روع 
حتديث وصيانة النظام إلى شركة 
املستشارون العامليون، التي تعد 
املكاتب االستشارية  واحدة من 
في الكويت املتخصصة في تأهيل 
كيانات األعم���ال وفقا ملتطلبات 
القياس���ية  معايي���ر اجل���ودة 
واخلدمات االستشارية األخرى 
املتخصصة كاالستشارات املالية 
البشرية  واستش���ارات املوارد 
واستش���ارات نظ���م املعلومات 
وإدارة املخاطر، هذا باإلضافة إلى 
اخلدمات التدريبية التي تقدمها 
»املستشارون العامليون« من خالل 
التي تس���تهدف  التدريب  إدارة 
مختلف قطاعات األعمال بهدف 
الفكر املؤسس���ي ورفع  تطوير 

كفاءة العاملني.
يذكر أن شهادة اجلودة تعنى 
أيضا بوضع أس���س للمراجعة 
الدورية على كفاءة ذلك النظام، 
 ISO البيئة إدارة  وشهادة نظام 
التي تعني بإدارة   ،14001:2004
البيئي���ة للهيئ���ة،  التأثي���رات 
واالستغالل األمثل للموارد، بهدف 
تقليل التأثير البيئي ألنش���طة 
الهيئة املختلفة، وش���هادة إدارة 
 OHSASالصحة والسالمة املهنية
التي تعني بوضع   ،18001:2007
أصول ومعايير الصحة والسالمة 
املهنية لكل العاملني بالهيئة وكذا 

العمالء مرتادو مواقع الهيئة.

العام���ة للصناعة كجهة رقابية 
على جميع األنشطة الصناعية 
للدولة يلق���ي عليها التزاما بأن 
تكون مث���ال يحتذى في االلتزام 
جتاه البيئة وذلك من خالل تطبيق 
التشريعات والقوانني اخلاصة 
باحملافظة عل���ى البيئة، وأيضا 
التزام الهيئة باحلد من التلوث 
وااللت���زام بتطبي���ق كل النظم 
املهنية والتشريعات والقوانني، 
هذا باإلضافة إلى اتخاذ اإلجراءات 
املناس���بة للحف���اظ على صحة 
وس���المة العاملني ضد اإلصابة 
والتعرض لألمراض وأيضا اتخاذ 
التدابير الالزمة لنظم الس���المة 

والصحة املهنية.

التعريف باملتطلبات األساسية 
لكل مواصفة دولية ضمن نطاق 
الش���هادات املستهدف احلصول 

عليها.
وقد ش���ارك في إلقاء الندوة 
أستاذ نظم اجلودة الشاملة بكلية 
الهندس���ة � جامعة اإلسكندرية 
الذي ش���دد  الدرديري  د.محمد 
النجاح  في طرحه حول عوامل 
واملعوق���ات في تطبي���ق نظم 
اجلودة، عل���ى أن دعائم جناح 
أنظمة اجل���ودة هي دعم اإلدارة 
النظم، ومش���اركة  العليا لتلك 
موظفي الهيئة في إنشاء وتطبيق 

األنظمة بفعالية وكفاءة.
كما أوض���ح أن وضع الهيئة 

موظفي الهيئة أثناء تلك املرحلة 
حتت قيادة د.علي فهد املضف � 
املدير العام للهيئة، والذي ساعد 
على تذليل الصعاب والتحديات 
أمام املش���روع، وأضافت أنه من 
املتوقع أن يتم استكمال مراحل 
املش���روع في املواعي���د احملددة 

لها.

محاور رئيسية

وقد ركزت الندوة التعريفية 
على ثالث���ة محاور رئيس���ية، 
وهي التعريف بأهداف املشروع 
وهيكلية تنفيذه، نش���ر الوعي 
العام ع���ن تاريخ نظم اجلودة، 
الهيئة،  وفوائد تطبيق���ه داخل 

في إطار أنشطة املرتبطة بالعقد 
املبرم بني ش���ركة املستشارون 
العام���ة  العاملي���ون والهيئ���ة 
للصناعة، لتأهيل الهيئة للحصول 
على ش���هادات اجلودة املتكاملة 
العاملية، والتي تضم شهادة إدارة 
اجل���ودة ISO 9001:2008، وهي 
شهادة تعنى بااللتزام بتطبيق 
نظ���ام إدارة فعال يضمن جودة 
اخلدمات التي تقدم للعميل، قامت 
العامليون  شركة املستش���ارون 
التعريفية »لنظام  الندوة  بعقد 
اجلودة املتكاملة« األحد املاضي 
بحضور اإلدارة العليا، اإلشرافية 
والتنفيذية لكافات قطاعات الهيئة 

العامة للصناعة.
وفي كلمة لها خالل افتتاحية 
للندوة التعريفية قالت مدير إدارة 
التخطي���ط الصناعي في الهيئة 
الطيار  العامة للصناعة م.هناء 
ان اله���دف من حص���ول الهيئة 
العاملية  على ش���هادات اجلودة 
هو إضاف���ة حافز جديد ملوظفي 
الهيئة ملضاعف���ة اجلهد والعمل 
من أجل احلفاظ على مستويات 
األداء في أفضل صورها والعمل 
على تطوير اخلدمات التي تقدمها 

الهيئة لعمالئها.
ومن جانبه���ا صرحت مدير 
تنفيذي بش���ركة املستش���ارون 
العاملي���ون م.فريدة ش���اكر بأن 
أهم األس���باب وراء رغبة الهيئة 
في احلصول على تلك الشهادات 
هي احلصول على اعتراف دولي 
العامة للصناعة  الهيئة  بالتزام 
مبتطلبات وأسس نظم اجلودة 
العاملي���ة مما يعزز م���ن دورها 
القيادي كممثل رس���مي للكويت 
داخل منظم���ة املقاييس العاملية 
ومقره���ا بجني���ڤ، واالرتق���اء 
مبستوى األداء ومعدالت االجناز 
في اخلدمات التي تقدمها الهيئة 

للقطاع الصناعي في الكويت.
وأضافت ش���اكر أن املشروع 
أوشك على االنتهاء من املرحلة 
األولى لتقيي���م الوضع احلالي 
لألنظمة املطبقة بالهيئة وحتديد 
الفجوة ب���ني املتطلبات اخلاصة 
باملواصفات الدولية واملمارسات 
املطبق���ة، كما أش���ادت بتعاون 

نظمت ندوة بالتعاون مع »المستشارون العالميون« حول شهادة الجودة المتكاملة


