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 أعلن بنك بوبيان عن تدشني 
مركـــز تدريب خـــاص لتأهيل 
موظفي وموظفات البنك والذي 
يعتبر األحدث على مســـتوى 
البنوك احملليـــة ملا مت تزويده 
من تقنيات حديثـــة متطورة 
وإمكانيات فنية عالية تساهم 
بشـــكل كبير في رفع اخلبرات 

ومستوى العاملني في البنك.
  وقال مدير عـــام مجموعة 
الشؤون االدارية وليد الياقوت 
ان مركز التدريب والذي يقع في 
فرع البنك في منطقة الدروازة 
يضـــم مجموعة مـــن القاعات 

مختلفة األحجام واالحتياجات والتي ميكن االســـتفادة منها سواء 
في الدورات التدريبية او االجتماعات واللقاءات التي ميكن ان تعقد 
بني املوظفني بعضهم البعض او اللقـــاءات التي تتم مع الضيوف 

من خارج البنك.
  واضاف ان أبـــرز ما مييز هذا املركز هـــو احتواؤه على أحدث 
التقنيات اخلاصة بالدورات التدريبية واالجتماعات مثل وســـائل 
العرض احلديثة املعتمدة كليا علـــى التقنيات اإللكترونية ونظم 
التحكم اإللكتروني سواء في الصوت او اإلضاءة وغيرها من التقنيات 

التي تعتبر األحدث على مستوى مراكز التدريب احمللية.
  وأكد الياقوت في تصريح صحافي ان ادارة البنك ال تدخر جهدا في 

توفير جميع االحتياجات التي 
ميكنها ان تزيد من رفع مستوى 
املوظفني واملوظفات وتســـاهم 
في زيادة خبراتهم ومتكنهم من 
العمل في أجواء إنتاجية مميزة 
وهو مـــا ينعكس بالتالي على 

خدمة العمالء.
  من جانبه، قـــال مدير عام 
مجموعة املوارد البشـــرية في 
البنك عـــادل احلماد ان توفير 
مركز لتدريب موظفي البنك مزود 
بأحدث التقنيات إمنا يأتي مواكبا 
لرؤية اإلدارة التنفيذية والتي 
تؤمن بأهميـــة تطوير املوارد 
البشـــرية باعتبارها الركيزة األساسية ألي خطط واستراتيجيات 

يسعى البنك الى تنفيذها خالل املرحلة املقبلة.
  واضاف ان التدريب يعتبر احد العناصر األساسية في تطوير 
املوارد البشرية وهو ما يتطلب ضرورة توفير املناخ املالئم لتنظيم 
جميع البرامج والدورات التدريبية ومبا ينعكس بالتالي بشـــكل 

إيجابي على اخلبرات التراكمية للعاملني في البنك.
  وأشـــار احلماد الى ان خطط البنك خـــالل العام املقبل تتضمن 
تكثيف الدورات والبرامج التدريبية جلميع العاملني في البنك سواء 
تلك التي يتم تنظيمها داخليا او خارجيا بالتعاون مع جهات عاملية 

متخصصة في مجاالت خدمة العمالء، التسويق والبيع. 

 قال مديـــر إدارة اخلدمات 
التمويلية فـــي بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) طالل ابراهيم 
الهنيدي إن البرنامج التدريبي 
الذي نظمه «بيتك» عن تطبيقات 
االقتصاد اإلســـالمي وأنواع 
البيوع وشـــرعية املعامالت 
لشـــريحة البائعني لدى عدد 
من كبريات الشركات العاملة 
في السوق من مورديه ملختلف 
املنتجـــات (املركبات واألثاث 
واألجهـــزة الكهربائية واملواد 
واألعمال اإلنشائية وغيرها)، 
جنح فـــي التعريف بالقواعد 

األساســـية والتطبيقات العمليـــة والتكييف 
الشـــرعي للمنتجات واخلدمات وقدم صورة 
شاملة عن تطورات الصيرفة اإلسالمية واخلدمات 
املرتبطة بها، ومثل قيمة مضافة مهمة يحرص 
«بيتك» على تقدميها من خالل تعزيز املعلومات 
االقتصادية الشـــرعية لدى شرائح املتعاملني 
بالسوق من عمالء وبائعني.  وأضاف الهنيدي 
في تصريـــح صحافي أن البرنامج شـــمل ٧٥ 
متدربا، وتضمنت محاضراته مبادئ مبسطة في 

مجال االقتصاد اإلسالمي والتي 
اشـــتملت على أنواع البيوع 
اإلسالمية وتطبيقاتها العملية 
ومشروعية كل منها والشروط 
التي يجب أن تتوافر في عملية 
البيع وغيرها من املعلومات 
التي تزيد من احلصيلة الثقافية 
لدى كل منهم في املجال الذي 
يعمل بـــه حرصا من «بيتك» 
العمليات  على تعزيز سالمة 
البيعية واالطمئنان إلى اجلانب 
الشـــرعي، هو األســـاس في 
التي ينطلق  مختلف األعمال 
منها. وأشـــار الهنيدي إلى أن 
الدورة تســـاهم في تعزيز العالقة التي تربط 
«بيتك» مع أكثر من ٥ آالف مورد في الســـوق 
احمللي حيث تتجدد الثقة وتتعزز جسور التعاون 
املمتدة معهم والتي يحرص عليها «بيتك» كل 
احلرص في حتقيق مفهوم التواصل بأكثر من 
شـــكل ومناســـبة على مدار العام كما يحرص 
«بيتك» على نقل خبرته وريادته في االقتصاد 
اإلسالمي عبر املختصني في الوحدات الشرعية 

إلى املهتمني بهذا املجال. 

 طالل الهنيدي

 عرض أنواع البيوع ومشروعيتها وشروطها

 «بيتك»: برنامج تدريبي في تطبيقات 
االقتصاد اإلسالمي شمل ٧٥متدربًا 

 «مول ٣٦٠» يفتتح ستة متاجر
   مع مطلع العام الجديد

 أعلن مـــول ٣٦٠ عن افتتاح  
ســـتة متاجر عاملية جديدة مع 
بداية العام ٢٠١١، تضم نخبة من 
أرقى العالمات التجارية الشهيرة 
 Yves في عالم املوضة وتشمل
 Saint Laurent، Emporio Armani،
Manish Aurora، وألول مرة في 
املنطقة ســـيتم افتتاح كل من 
Gucci Kids وArmani Junior والتي 
تعرض تشكيلة واسعة ومميزة 

من مالبس األطفال.
 Yves Saint   ويقـــع متجـــر 
Laurent املرتقـــب افتتاحه، في 
«البوليفارد» مبول ٣٦٠، ويعد 
أحد أبرز دور األزياء الفرنسية 
وأرقى العالمات التجارية على 

مســـتوى العالم، وســـط عدد 
من األســـماء التجارية الالمعة 
 Bottega Veneta، األخرى مثـــل
Gucci، وBurberry، حيث يوفر 
املتجر تشكيلة مالبس وحقائب 
وإكسسوارات رفيعة املستوى 
جتـــذب الباحثني عـــن األناقة 
واللمسات املبتكرة. كما سيعرض 
Emporio Armani باقة راقية من 
املالبس واإلكسسوارات للرجال 
والنساء. ويقع املتجر اجلديد 
املمتد على مساحة ٣١٢ متر مربع 
بالقرب مـــن Burberry بالطابق 
 Manish أما للمـــول.   األرضي 
Aurora فقـــد اشـــتهرت أزياءه 
بألوانها الصاخبة وتصميماتها 

أقمشـــته  اجلريئـــة وجتمـــع 
بني الشـــكل العصـــري املبتكر 
واألساليب التقليدية للصناعة 
الهندية مثل التطريز وشك اخلرز 
والزخارف. وبهذه املناسبة، قالت 
مديرة التسويق في مول ٣٦٠، 
كالوديـــا لوبوشينســـكا: «لقد 
أصبح اآلن بوسع الكثيرين شراء 
أحدث تشكيالت ربيع وصيف 
٢٠١١ ألطفالهم مـــن خالل أبرز 
وأرقى املتاجر اخلاصة مبالبس 
األطفال ذات الطابع العصري من 
خالل متجري Gucci Kids والذي 
ســـيفتتح ألول مرة في منطقة 
اخلليج وArmani Junior واألول 

في الكويت. 

 تقدم رؤية حول التعاون االقتصادي المشترك للقمة العربية المقبلة في يناير ٢٠١١

 «مجموعة الخرافي» تشارك في المبادرة العربية لألعمال
  القاهرة ـ هناء السيد

  قال رئيس مجموعة اخلرافي 
مبصـــر م.إبراهيـــم صالح إن 
جتربة االســـتثمارات العربية 
املشتركة أثبتت جناحها، ضاربا 
املثل بالشركة القابضة املصرية 
القابضة  الكويتية والشـــركة 
الكويتية السورية وغيرهما من 
الشركات القابضة التي تشارك 
فيها كبرى الشركات العربية، 
جاء ذلك خـــالل افتتاح أعمال 
املبادرة العربية لألعمال التي دعا 
إليها وزير الصناعة والتجارة 
املصري م.رشيد محمد رشيد.

  وأضـــاف صالـــح ان هذه 
املبـــادرة تشـــكل أكبر جتمع 
من نوعـــه في تاريخ العالقات 
العربية ـ العربية، حيث تضم 
رجال األعمال ورؤساء الشركات 
الكبرى فـــي املنطقة العربية، 
الـــى توســـيع دائرة  وتهدف 
العربي  التعاون االقتصـــادي 

املشترك في خطوة لزيادة حجم 
التجارة البينية وتفعيل سبل 
التعاون االقتصادي املشـــترك 
بني الدول العربية متهيدا لسوق 
عربيـــة مشـــتركة خاصة في 
ظل تطوير قوانني االســـتثمار 
واإلعفاءات اجلمركية مما يسهل 

الكثير على املستثمرين.
  وأشـــار صالح الى ان هذه 
املبـــادرة حتمل رســـائل عدة 
أبرزها االقتراحات اخلاصة التي 
سترفع الى القمة العربية املقرر 
انعقادها في يناير املقبل، إلى 
جانب تطوير الطاقة املستدامة 
في املنطقة العربية، والدعوة إلى 
إنشاء صندوق احتادي ملشاريع 
اجلامعة العربية، مشيرا الى ان 
هذه املبادرة العربية تضم ٣٠ 
رئيسا تنفيذيا ورجل أعمال من 
العربي  دول اخلليج واملغرب 
واألردن ولبنان وسورية ومصر 
وتبحث عن رؤية عملية وواقعية 

والتجارة العربية املشتركة.
  واتفق املشاركون في املبادرة 
العربية لألعمال على ان يكون 
لها كلمة في القمة االقتصادية 
العربيـــة، بحيث تقـــدم رؤية 
مشتركة بشأن أفضل اآلليات 
املمكنة لتسهيل انتقال رؤوس 
األموال واالستثمارات العربية 
والســـلع واخلدمات واملوارد 
البشـــرية، وحتسني مستوى 
معيشة املواطن العربي وتأمني 
فرص عمل جديدة ألبناء األمة 
العربية، إضافة إلى دعم العالقات 
االقتصادية اخلارجية وتوقيع 
الـــدول العربية  اتفاقـــات مع 
في إطـــار إيجاد جتـــارة حرة 
التجمعات املجاورة وعلى  مع 
رأسها االحتاد األوروبي، وتوفير 
التدابير الالزمة لدعم التجارة، 
ومناقشة النظم الضريبية في 

املنطقة العربية.
  ومن أبرز الشخصيات التي 

شـــاركت في املبادرة العربية 
لألعمـــال كل مـــن: رئيـــس 
مجموعة أوراســـكوم املصرية 
م.جنيب ســـاويرس، ورئيس 
مجموعـــة الزامل الســـعودية 
الزامل، ورئيس  عبدالرحمـــن 
اجلانب الســـوري في مجلس 
األعمـــال املصـــري الســـوري 
خلدون املوقع، ورئيس مجموعة 
«الفطيم» حسني الشوبكشي، 
ورئيس شركة كابيتال العربية 
للتمويل واالستثمار فراج عمران 
محمود، ورئيس مجموعة «بن 
زايد» الشيخ خالد بن زايد آل 
نهيان، ورئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذية لشركة «محمد حمود 
الشايع» محمد الشايع، ورئيس 
شركة «إعمار» العقارية محمد 
العبار، ورئيس مجموعة «ماس» 
فـــراس طالس،  االقتصاديـــة 
ورئيس شـــركة «الســـويدي 

إليكترك» أحمد السويدي. 

لتعميق التعـــاون االقتصادي 
العربي وزيادة التجارة البينية 

واالستثمارات املشتركة.
املنتظر ان يتم وضع    ومن 
هيكل دائم لهذا التجمع ليكون 
مبثابة مبادرة عربية لألعمال 
جتتمع بشـــكل دوري لوضع 
آليـــات زيـــادة االســـتثمارات 

 م.إبراهيم صالح

 استمرارًا لدعم موارده البشرية

 «بوبيان» يدّشن أحدث مراكز التدريب لتأهيل
  الموظفين على مستوى البنوك المحلية

 «أبيكورب» تبيع حصتها في «اإلسكندرية ألسود الكربون»
 أعلنت الشركة العربية لالستثمارات البترولية 
(ابيكورب) عن البدء بأولى خطواتها في سياق 
خطتها للتخارج من بعض اســـتثماراتها بهدف 
إعادة االســـتثمار في مشاريع جديدة متاشيا مع 

استراتيجية وأهداف الشركة.
  وأوضحت الشركة في بيان صحافي أمس أنها 
وقعت اتفاقية لبيع حصتها البالغة نسبتها ١٢٪ 
في شركة اإلسكندرية ألسود الكربون في مصر 
ملصلحة مجموعة «أديتيا بيرال» التي متتلك غالبية 

أسهم الشركة.
  وتســـعى «ابيكورب» التي متتلك استثمارات 
كبيرة في مصر، ملواصلة البحث بشـــكل حثيث 
عن فـــرص طويلة األمد لتنميـــة جميع أعمالها 
في مصر، ومتتلك ابيكـــورب حاليا حصصا في 

خمس شـــركات تتخذ من مصر مقرا لها وهي: الشـــركة الشرقية 
للبتروكيماويات، وشركة اإلسكندرية لأللياف، وشركة مصر إلنتاج 
األسمدة، والشركة املصرية للميثانول ميثانكس، والشركة املصرية 

ـ البحرينية ملشتقات الغاز.
  وفي ســـياق تعليقه على هذه اخلطوة، قال الرئيس التنفيذي 
واملدير العام البيكورب أحمد بن حمد «تعد عملية البيع هذه جزءا 
من اســـتراتيجية استثمارية متميزة اعتمدتها شركتنا بغية إعادة 
استثمار األموال لدعم تنويع استثماراتنا في قطاعات نقل وتخزين 

املنتجات البترولية بشكل عام، وفي قطاع شحن 
وتكرير النفط بصفة خاصة».

  وأوضح بالقول «يستهدف كل من استثماراتنا 
دعم الشـــركات التي نســـتثمر فيها إلى أن تبلغ 
مستوى من االستقرار التجاري والنضوج التشغيلي 
يتيح لها القدرة على تسريع منوها بشكل مستدام، 
ومنذ أن استثمرنا في شركة اإلسكندرية ألسود 
الكربون منذ ١٧ عاما، تطورت تلك الشركة لتصبح 
أكبر شركة في العالم إلنتاج أسود الكربون، ونشعر 
اآلن بـــأن الوقت قد حان لكي نتخـــارج من هذا 
االستثمار. ونتمنى لتلك الشركة استمرار النجاح 
في سعيها الدءوب لتسريع منوها االستثنائي».

  واضاف «متكنت شـــركة اإلسكندرية ألسود 
الكربون خالل السنوات القليلة املاضية وبفضل 
إدارتها احلكيمة مـــن تعزيز مكانتها بصفتها أكبر منتج ألســـود 
الكربون في العالم، ونحن واثقون بأن الشـــركة باتت قادرة على 
حتقيق املزيد من النجاحات. أما بالنسبة لتخارجنا من استثمارنا 
في الشركة، فهو يأتي انســـجاما مع جهودنا الهادفة إلى مواصلة 
استحداث دورات استثمارية وقيم جديدة في قطاع النفط والغاز. 
ونحن نتطلع اآلن إلى التخارج من بضعة استثمارات ناضجة أخرى 
على غرار استثمارنا في شركة اإلسكندرية ألسود الكربون، لتوفير 

رأس املال الالزم لتعزيز تنويع محافظنا االستثمارية». 

 إحدى قاعات التدريب

 أحمد بن حمد

 م. رشيد محمد رشيد يتوسط املشاركني في املبادرة العربية لرجال األعمال ورؤساء الشركات الكبرى 


