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 «بوبيان» يصدر رزنامة ٢٠١١ 

 أصدر بنك بوبيان رزنامته السنوية لعام ٢٠١١ متضمنة مجموعة 
من األحاديث النبوية الشريفة التي حتث على العمل الشريف وحسن 
معاملة الناس لبعضهم البعض وفعل اخلير، وذلك حرصا منه على 

غرس القيم اإلسالمية املستمدة من السيرة النبوية.
  وقــــال البنك في بيــــان صحافي انه مت اختيــــار األحاديث بعناية 
فائقة حتى يصل مضمونها إلى اكبر قطاع ممكن من اجلمهور كونها 
أحاديث تتعلق باملمارسات اليومية لإلنسان والطريقة املثلى لتعامله 
مع عائلته والناس احمليطني به. وتضمنت الرزنامة اجلديدة أحاديث 
نبوية حتث على حســــن معاملة النــــاس واإلتقان في العمل واخللق 
احلسن وأهميته للفرد ســــواء في احلياة الدنيا او اآلخرة الى جانب 
أحاديث حول أهمية األمانة والصدق في املمارسات اليومية لإلنسان 

وحسن احلوار وفعل اخلير. 

 متضمنة مجموعة من األحاديث النبوية الشريفة 

 رزنامة البنك اجلديدة

 «أسترا زينيكا» ترعى
  المؤتمر الدولي الثالث للصيدلة 

حيث ســـيتم عـــرض منتجني 
طبيني مهمني األول عبارة عن 
أدوية خاصة بعالج األمراض 
الصدرية والربو، والثاني خاص 
بعالج اجلهاز الهضمي وتقرحات 

املعدة.
  وأضاف التامر ان «أســـترا 
زينيكا» شـــركة عاملية رائدة 
تعمل في السوق اخلليجي منذ 
الســـبعينيات ولها أفرع عدة، 
منتشـــرة في كل من االمارات 
وقطـــر والكويـــت والبحرين 
إلى  وسلطنة عمان، باإلضافة 
نشـــاطها في اململكـــة العربية 
الســـعودية، وهي متخصصة 
في مجال إنتاج األدوية املتعلقة 
الهضمـــي واألمراض  باجلهاز 
القلبية والوعائية واألعصاب 
واجلهاز التنفســـي واألمراض 
إلى عالج  املعدية، باإلضافـــة 

أمراض األورام السرطانية. 

 أعلنت شركة «أسترا زينيكا» 
للمنتجات الطبية لفرعي الكويت 
والبحرين عن مشاركتها كراع 
للمؤمتر الدولي الثالث للصيدلة 
حتت عنوان  «السالمة الدوائية» 
الذي يقام حتت رعاية ســـمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمـــد، وتنظمه كلية 
الكويت  الصيدلـــة- جامعـــة 
إدارة اخلدمات  بالتعاون مـــع 
الصيدالنية وإدارة املستودعات 
الطبية فـــي وزارة الصحة في 
الفترة من ١٤ـ  ١٦ فبراير املقبل، 
بحضور قيادات وزارة الصحة 
ونخبة من اخلبراء واملتخصصني 
من جميع أنحاء العالم ومشاركة 
الطبية  العديد مـــن اجلهـــات 
والشـــركات احمللية والعاملية 

املهتمة بهذا املجال.
  وبهذه املناســـبة، قال مدير 
فرعي الكويت والبحرين د.طالل 
التامر في تصريح صحافي إن 
«أسترا زينيكا» حرصت على 
املشـــاركة في هذا املؤمتر املهم 
الذي يضم كبرى شركات األدوية 
العاملية واحمللية ملد جســـور 
التعاون بينها وبني وزارة الصحة 
وكلية الصيدلة بجامعة الكويت 
من ناحيـــة، ولتبادل اخلبرات 
والتعرف على منتجات الشركات 
املشاركة من ناحية أخرى، الفتا 
إلى أن الشـــركة سوف تشارك 
بجناح طبي مميز في املعرض 
الذي سيقام على هامش املؤمتر، 

 د.طالل التامر 

 عام ٢٠١١ لخطة الكويت التنموية 
 لقد مر علينا عام ٢٠١٠ وفيه 
الكثير من األحداث واألنشـــطة 
احمللية واإلقليمية والدولية وكانت 
السياسية  النواحي  خليطا من 
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
واألمنية وتأثـــرت الكويت بها 
على مستوى احلكومة والقطاع 
اخلاص واألفراد وهذا التفاعل مع 
مجريات األحداث يعتبر طبيعيا 
يحدث ألي دولة في العالم ولهذا 
نستذكر بعض األحداث واألنشطة 
احمللية والتي تهمنا على املستوى 

االقتصادي.
  فقد أقر مجلس األمة اخلطة 
التنمويـــة للكويت لعام ٢٠١٠ـ  
٢٠٣٥ لتنفيذ مشـــاريع الدولة 

االقتصادية والبشرية واالدارية واالجتماعية وقد 
بدأت مبشاريع إنشائية وبنية حتتية وكذلك مت 
إقرار قانون هيئة سوق املال وقانون اخلصخصة 
وقانون العمل في القطاع األهلي وتأخرت بعض 
التشـــريعات والقوانني التي تدعم خطة التنمية 
ومشاريعها ألسباب منها حكومية ومنها مجلس 
األمة وكما اقر مجلس التعاون اخلليجي مشروع 
الربط الكهربائي بني دول املجلس وعلى املستوى 
الرياضي فقد فازت الكويت بدوري اخلليج وفازت 
قطر باســـتضافة كأس العالم عـــام ٢٠٢٢ ولكن 
الـــذي عكر فرحة الكويت األحـــداث األخيرة مع 
نـــدوات بعض اعضاء مجلس األمة وقد تعاملت 
احلكومة معها حســـب القانون ولكن نتج عنها 
إدراج استجواب لســـمو رئيس الوزراء يوم ٢٨ 

ديسمبر ٢٠١٠.
  اآلن ماذا نتوقع من عام ٢٠١١، املتابع لألحداث 
االقتصادية واملالية التي حدثت منذ األزمة املالية 
في أغسطس ٢٠٠٨ ونتائجها على املستوى احمللي 
الحظ أن بعض البنوك تأثرت وأغلب الشـــركات 
االســـتثمارية خســـرت ولم تعد تستطيع سداد 
ديونها وأسعار أسهمها نزلت دون سعر التأسيس 
(١٠٠ فلس) وســـرحت موظفني ومازالت تعاني، 
واملساهمون بدورهم خسروا الكثير في أسهمهم 
وصناديقهم االستثمارية وتوقف ضخ األموال في 
استثمارات جديدة وكما ظهرت فضائح إدارية ومالية 
وفساد وتالعب مبيزانيات الشركات، وعلى املستوى 
العاملي فقد أفلست الكثير من البنوك والشركات 

وبدأ االندماج واالستحواذ وظهر 
هنالك فساد في شركات تصنيف 
وتقييـــم مســـتويات وجودة 
العاملية  الشركات االستثمارية 
وبعض احمللية التي مت تقييمها 
(AA) وهي دون ذلك وبدأت تشتد 
األزمة املالية حيث أفلست دول 
مثل اليونان وايرلندا ومت دعمهما 

من احتاد دول اوروبا.
  ونتوقع عام ٢٠١١، واهللا أعلم، 
ســـوف يكون هنالك إفالسات 
جديـــدة وتقليـــص ميزانيات 
وتسريح موظفني واستحواذات 
واندماجات على املستويني احمللي 
والعاملي بالقطاع اخلاص ما لم 
تنفذ اعادة هيكلة وتالقي الدعم 
من دولها ولكن التوقعات الســـارة احمللية داخل 
الكويت أن خطة الكويت التنموية ستنهض وتساعد 
االقتصاد الكويتي ويدعم القطاع اخلاص وتكون 
هنالك شراكة بني القطاعني العام واخلاص وتتوافر 
فرص عمل للكويتيـــني وحتى يتحقق ذلك نأمل 
من احلكومة ومجلس األمة اإلســـراع في اعتماد 
وتنفيذ آلية التمويل وباقي القوانني واملشـــاريع 
املدرجـــة على جـــدول أعمال على ســـبيل املثال 
قانون شـــراكة القطاعني العام واخلاص وقانون 
حوكمة الشركات، قانون مكافحة الفساد، قانون 
ونظام اخلدمة املدنية وإنشاء هيئة املشروعات 
املتوسطة والصغيرة وهيئة حماية املستهلك وحتى 
تتمكن الكويت من تطبيق وتنفيذ جميع القوانني 
والتشريعات االقتصادية واالجتماعية واالدارية 
من دون عراقيل ومعوقات وروتني حكومي يجب 
على مجلس األعلى للتخطيط والتنمية البدء في 
عام ٢٠١١ بتنفيذ مشاريع التطوير اإلداري وإعادة 
هيكلة اجلهاز احلكومي وتبسيط االجراءات وإلغاء 
االزدواجية والتداخل في االختصاصات حتى تكون 
إدارات احلكومة جاهزة لإلسراع بتنفيذ مشاريعها 
األخرى وتشجيع املستثمر احمللي واألجنبي على 
االســـتثمار داخل الكويت وتنفيذ مشاريع خطة 
التنمية وبذلك نأمل بأن تتحقق أمنية ولي أمرنا 
وأميرنا ووالدنا صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 
صباح األحمد بتحويل الكويت الى مركز جتاري 

ومالي رائد في املنطقة.
  abumishari١@yahoo.com 

 «الكويتية» تفحص بعض أجهزة طائراتها اإليرباص 

 أعلنت مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتيــــة أمس ان شــــركة ايرباص 
األوروبية طلبت من املؤسسة فحص 
بعض االجهــــزة في طائراتها (الباص 
اجلوي ٣٠٠). وقالت املؤسسة في بيان 
صحافي ان هذا الطلب جاء بناء على 
عدة مالحظات كانت دائرة الهندسة قد 
رفعتها الى الشركة ماحدا باملؤسسة 

الى ادخــــال هذه الطائــــرات وعددها 
الفورية  الى الصيانة  خمس طائرات 
إلخضاعها لهذا الفحص. ونقل البيان 
عن مدير دائرة العالقات العامة واالعالم 
في املؤسســــة عادل بورسلي قوله ان 
هذا االجراء ترتب عليه تأخير بعض 
الرحالت الى أن يتم فحص هذه االجهزة 
واعادة هذا النوع الى الطيران موضحا 

أنه مــــن احملتمل ان حتتاج كل طائرة 
بني أربع الى ست ساعات.

  وذكر بورسلي ان املؤسسة قامت 
على الفور مــــن خالل فريق الطوارئ 
الرحالت وتغيير  بإعادة جدولة هذه 
نوع الطائرات املجدولة وحتويل بعض 
الركاب على شركات طيران اخرى وذلك 
حسب السعة املتوافرة في رحالت تلك 

الشركات. واشار الى أن املؤسسة قد 
تلجأ الى اســــتئجار طائرة واحدة في 
حال تأخر فحص هذه االجهزة لتعويض 

النقص الذي طرأ على اسطولها.
  وأعرب عن أسف املؤسسة للظروف 
اخلارجة عن ارادتها مؤكدا ان املؤسسة 
ســــتبذل اجلهود احلثيثة لتوفير كل 

سبل الراحة لركابها. 

 بعد مالحظات دائرة الهندسة بالمؤسسة 

 أحمد الفارس 

 «المحاسبين» تعقد دورة تدريبية
  لطالب االتحاد الوطني - فرع أميركا 

 تعقد جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية بالتعاون مع جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا دورة تدريبية 
لطلبة وطالبات اإلحتاد الوطني لطلبة 
الكويتـ  فرع الواليات املتحدة األميركية 
ـ دعما لهم والنشطة اإلحتاد بهدف تفعيل 

انشطته لتعميم الفائدة.
  وبهـــذه املناســـبة، قال أمني ســـر 

اجلمعية ورئيس جلنة التطوير احمد 
مشـــاري الفـــارس ان اجلمعية تعقد 
بالتعـــاون مع جامعة اخلليج للعلوم 
التدريبية  الدورة  والتكنولوجيا هذه 
حول «أساسيات االستثمار في سوق 
الكويت لالوراق املالية» خالل الفترة من 
٩ الى ١٠ يناير املقبل، وذلك انطالقا من 
اهتمامها باملشاركة في جميع االنشطة 

التي تساهم في تنمية وتطوير املنتمني 
الى مهنـــة احملاســـبة واملراجعة من 
الطلبة والطالبات باالضافة الى جميع 
القائمني على مهنة احملاســـبة،، حيث 
ستحاضر فيها مدير ادارة االصول في 
شـــركة املجموعة الدولية لالستثمار
الفارس وذلك برســـم اشتراك  عالية 

رمزي. 

 بقلم/ د.عبداهللا فهد العبدالجادر
  مستشار تنظيم وإدارة


