
اقتصاد
االربعاء 1 يونيو 2011

41
إجمالي الدخل ارتفع الى 26.4 مليون دوالر

»بروميديا« تطلق مؤمتر ومعرض الكويت الرابع إلدارة النفايات والتدوير 18 أكتوبر املقبل

11.9 مليون دوالر أرباح »بيت التمويل اخلليجي« للربع األول

»B.O.T« األشغال« تعتزم إنشاء مصانع لتدوير النفايات بنظام الـ«

اعلن بيت التمويل اخلليجي 
امس عن حتقيق أرباح صافية 
بقيم���ة 11.9 ملي���ون دوالر في 
الربع األول للسنة املنتهي في 
31 مارس 2011 مقارنة بخسارة 
بلغت قيمتها 7.5 ماليني دوالر 
العام  الفت���رة من  خالل نفس 

املاضي.
وأشار البنك في بيان صحافي 
ال���ى ان البرنام���ج اإلصالحي 
اخلاص بالبنك للفترة املنتهية 
في 31 مارس 2011 شمل انخفاضا 
كبيرا في التكاليف التشغيلية 
حيث انخفض إجمالي املصروفات 
بالبنك مبعدل 50% تقريبا، من 
25.9 ملي���ون دوالر إل���ى 14.5 
ملي���ون دوالر، ويع���زى هذا 
أساسا إلى التدابير الصارمة التي 
اتخذها البنك للحد من التكاليف 
باإلضافة إلى اجلهود املضنية 
التي قام بها البنك إلعادة هيكلة 
الديون والتي تكللت بالنجاح.

وقد بلغ إجمالي الدخل للفترة 
املنتهية في 31 مارس 2011 مبلغ 

كشف وزير األشغال العامة 
البلدية  الدولة لش����ؤون  وزير 
د.فاض����ل صف����ر أن ال����وزارة 
تعت����زم انش����اء مصانع بنظام 
البن����اء والتش����غيل والتحويل 
)B.O.T( لتدوير النفايات الصلبة 
أنه جار  )العضوية( مضيف����ا 
اإلعداد لتنفيذ دراسات استشارية 
فيما يخص إعادة تأهيل مواقع 
الردم املغلقة، إضافة الى إعداد 
كراس����ة الش����روط املرجعي����ة 
إلنشاء مصنع لتدوير اإلطارات 
املس����تعملة، وتنفيذ دراس����ة 
البنك  استشارية بالتعاون مع 
الدولي لتطوير أس����لوب إدارة 
النفايات في بلدية الكويت وفق 

األساليب العلمية احلديثة.
واوضح صفر لدى استقباله 
اللجنة املنظمة ملؤمتر ومعرض 
النفايات  الرابع إلدارة  الكويت 
والتدوير، والذي تنظمه شركة 
العاملي����ة وتنطلق  بروميدي����ا 
فعاليات����ه يومي 18 و19 اكتوبر 
املقبل في فندق هيلتون الكويت، 
أن رعايته لهذا احلدث جاءت عن 
قناعة بأهميته على الصعيدين 
احمللي واإلقليم����ي، مضيفا أنه 
يتابع هذا املؤمتر واملعرض كل 
عام والذي يقام في دولة الكويت 
العديد من اجلهات  ويستقطب 
املهتم����ة من ال����دول اخلليجية 
والعربية، مشيدا بحسن تنظيمه، 

ذك����رت ش����ركة وض����وح 
لالستشارات املالية واالقتصادية 
الش����هري عن  ف����ي تقريره����ا 
الكويت خالل  تداوالت بورصة 
ش����هر مايو أن تداوالت السوق 
الكويتي شهدت خالل شهر مايو 
تراجعات أفقدته مكاسب سعرية 
بلغت 143.5 نقطة، مشيرة الى 
أن املؤشر السعري للسوق أغلق 
عند مستوى 6.378.2 نقطة، وأن 
املؤشر الوزني أقفل عند مستوى 
443.7 نقطة ليفقد ما نسبته %5.1 
من قيمته ليخسر كل من مؤشري 
السوق الس����عري والوزني منذ 
بداي����ة الع����ام 8.3%، 8.4% على 

التوالي.
واضافت »وضوح« أن االجواء 
السياس����ية الداخلية املضطربة 
أحكم����ت قبضته����ا عل����ى أداء 
السوق خالل شهر مايو، مشيرة 
ال����ى تأثير تلك االح����داث على 
القرارات االستثمارية املتعلقة 
بسوق املال باعتبارها من أكثر 
أنواع االستثمار حساسية ملثل 
هذه التوترات االمر الذي ساهم 
بشكل كبير في تسييل احملافظ 
االس����تثمارية لبعض ملكياتها 
ال����ى احجام أصحاب  باالضافة 
السيولة عن الدخول في مخاطرة 
خالل تلك الفترة االمر الذي ساهم 
بنحو كبير ف����ي تهاوي القيمة 
السوقية ملعظم االسهم املتداولة 

وخصوصا القيادية منها.
وذكرت »وضوح« أنه ميكن 
مالحظة تأثير تراجع الشركات 
القيادية من خالل القيمة السوقية 
حيث بلغ حجم اخلسائر السوقية 

لشهر مايو 1.8 مليار دينار.
وقالت »وضوح«: من العوامل 
الهام����ة التي تكمن ف����ي فقدان 
الثقة بالسوق الكويتي في ظل 
تراجع قيمة االصول للكثير من 

وما يحتوي����ه من أوراق علمية 
هامة وهادفة.

وق����ال صف����ر ان مناقصات 
النظافة املتعلقة بجمع النفايات 
املنزلي����ة والصلب����ة مت بالفعل 
طرحه����ا وه����ي اآلن ف����ي طور 
الترس����ية متوقعا توقيع عقود 
هذه املناقصات مطلع العام املقبل، 
مشيرا الى انه قد مت إدخال عناصر 
بيئية هام����ة جديدة ومتطورة 
النفايات والنظافة  بشأن جمع 
العم����ال ومراقبة  تراعي أجور 
ومتابعة اآلليات وفرز النفايات 
من املصدر والعديد من األمور 
التي سوف تس����هم في تطوير 
خدمات النظافة على أكمل وجه 

مع احلفاظ على البيئة.

التي تسير حاليا في  الشركات 
خطط اعادة الهيكلة والتي تعتمد 
في معظمها على تقييم أصولها 
بالقيم السوقية لسوق االسهم 
والذي سينعكس تراجعاته بدون 
أدنى شك على تقييم هذه االصول 
والذي سيهدد بدوره خطط اعادة 
الهيكلة ف����ي ظل عدم قدرة تلك 
الشركات على الوفاء بالتزاماتها 
مع تراج����ع قيم أصولها وكذلك 
القيم السوقية  تؤثر تراجعات 
لالسهم على خطط زيادة رؤوس 
أموال الشركات املتعثرة خاصة 
مع تداول معظمها حتت القيمة 
االس����مية مبا يحول دون تنفيذ 
خط����ط التموي����ل القائمة على 

اكتتابات زيادة رأس املال.
واوضحت »وضوح« أنه في 
ظل هذا الواقع املتردي والرؤية 
غير الواضحة ملستقبل االستثمار 
بسوق االس����هم الكويتي يبقى 
السؤال الى متى سيظل السوق 
هكذا حيث تبنى اآلمال على نتائج 
االعمال والتي بدورها مرتبطة، في 
الكثير منها، بأداء سوق االسهم 
باعتبار أن معظم العائدات التي 
كانت تظهر بنتائج االعمال تقوم 

26.4 مليون دوالر والتي يتمثل 
معظمها في اس���ترداد مكافآت 
كانت مخصصة ملوظفي البنك 
في عام 2008 والتي منحت لهم 
في صورة أسهم بشركة بلكسكو، 
باإلضافة إلى ضم حصص األرباح 

املستحقة على االسهم.
وقام البنك في العام املاضي 
باس���تكمال عدد م���ن عمليات 
التخارج من بعض االستثمارات 
املالي،  البحري���ن  مثل: مرف���أ 
العقارية  كيوإنفست والشركة 
السعودية، والتي ساهمت في 
حتقيق عوائ���د نقدية واصول 
بقيمة 300 مليون دوالر تقريبا، 
باالضافة الى طرح مرابحة قابلة 
للتحويل بهدف زيادة رأسمال 
البنك وجمع ما يصل إلى 500 
مليون دوالر، بحيث يتس���نى 
للمستثمرين في املرابحة حتويل 
مساهماتهم إلى أسهم في بيت 
التمويل اخلليجي وذلك مبحض 
اختيارهم، وال تزال عملية زيادة 
رأس املال متضي قدما وبنجاح 

حي���ث تلقت املرابح���ة القابلة 
للتحويل اقباال جيدا في السوق 
ومت فعليا تسلم مساهمات تفوق 
قيمته���ا 120 مليون دوالر، مما 
يؤكد الثقة العالية التي يوليها 
واملس���اهمون  املس���تثمرون 

لتطلعات البنك املستقبلية.
البن���ك عن تطلعه  واعرب 
للحص���ول عل���ى مزي���د من 
العام احلالي  املساهمات خالل 
لدعم منو أعماله وتعزيز وضعه 
في السوق. وبهذه املناسبة، قال 
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
لبيت التمويل اخلليجي عصام 
يوس���ف جناحي: »لقد مررنا 
بعامني من أصعب األعوام على 
اإلطالق من جراء األزمة املالية، 
ولكننا أيضا شهدنا عشر سنوات 
متميزة وناجحة من قبل والتي 
حققنا خاللها سمعة طيبة وسجال 
حافال في تأس���يس املؤسسات 
املالية اإلسالمية، كما متيزنا في 
ابتكار مشاريع البنية التحتية 
التي تلبي متطلبات االقتصاديات 

النامي���ة«. وأضاف قائال: »لقد 
حقق بي���ت التمويل اخلليجي 
نتائج ممتازة في السابق وكان 
من املتوقع دائما ان يعود البنك 
إلى الربحي���ة بفضل تطلعاته 
البعي���د وبفضل  امل���دى  على 
الدعم والثق���ة القوية من قبل 
السادة املساهمني واملستثمرين، 
املبذولة  إلى اجلهود  باالضافة 
من قبل فريق اإلدارة بالبنك«.  
واك���د جناحي بالق���ول: »إننا 
نشعر ببالغ التقدير واالمتنان 
للثق���ة الغالية التي نلمس���ها 
من املس���اهمني واملستثمرين 
األوفياء ودعمهم الكبير للبنك 
في االوقات الصعبة التي مررنا 
بها والتي وهلل احلمد أصبحت 
االن في املاضي، ونرجو من اهلل 
تعالى أن يوفقنا في أن نرد لهم 
هذا اجلميل مبواصلة حتقيق 
نتائج ممتازة كهذه خالل الفترة 
القادمة، كما نتطلع الى الكشف 
عن اخبار ايجابية في املستقبل 

القريب«.

وش����دد على اهمية تطوير 
مفه����وم إدارة وتدوير النفايات 
ووضع آلي����ات علمية وحديثة 
في هذا املضمار إضافة الى زيادة 
وعي املواطنني بالنسبة الى أهمية 
فرز النفايات من مصدرها سواء 
كان ذلك في املنزل او أماكن العمل، 
مؤكدا أن ذلك من أهم العوامل في 
التكلفة  املساعدة على تقليص 
املالية جلمع ونقل النفايات ومن 
ثم املساعدة في عملية تدويرها 
بعد نقلها الى األماكن املناسبة 
للتعامل معها بالطريقة السليمة، 
مشيرا الى ان ذلك يتم بعد االنتهاء 
الدراسات وإعداد املشاريع  من 
اخلاصة بتدوير النفايات سواء 
املنزلية أو اإلطارات وغيرها، وهو 
ما تقوم ب����ه البلدية في الوقت 

احلالي.
وبني صفر ان للقطاع اخلاص 
إدارة وتدوير  دورا كبيرا ف����ي 
النفايات، معربا عن امله في طرح 
أفكار ومشاريع تساهم في التعامل 
مع النفايات بشكل علمي مع االخذ 
في االعتبار املسؤولية االجتماعية 
البيئية جت����اه املجتمع، مؤكدا 
على أهمية إقامة واس����تمرارية 
مثل هذه املؤمترات واالنش����طة 
ملتابعة اخلبرات والتطورات وان 
يكون للقطاع اخلاص دور كبير 
ومساهم مع اجلهات احلكومية 
لنش����ر الوعي البيئي بالنسبة 

للنفايات.
ودعا صف����ر اجلميع لتحمل 
املسؤولية جتاه البيئة وتوعية 
أبنائه����م بالنظاف����ة واالهتمام 
العام����ة  بالصح����ة واملراف����ق 
وااللتزام بالقوان����ني واللوائح 
والتي تسهل عمل البلدية وتظهر 
الكويت بالشكل الذي يليق بها 
عروس اخلليج، مضيفا ان بلدية 
الكويت س����وف تشارك بأوراق 
عمل تتطرق فيها الى املشاريع 
احلالية واملستقبلية وكل ما ميكن 
طرحه ملعاجلة اآلثار البيئية في 
املجتمعات، ودور إدارة النفايات 

وعمليات التدوير فيها.
ومن جهته قال مدير اإلعالم 
والتس����ويق ف����ي »بروميدي����ا 
العاملية« جمال عمران: ان رعاية 
الوزير ودعمه لهذا احلدث مبثابة 
لبنه أساسية إلجناحه وإظهاره 
باملظهر الالئق، مضيفا ان احلدث 
يقام للع����ام الرابع وهو ما يدل 
على م����دى أهميت����ه وجناحه، 
ويس����تقطب متحدثني وخبراء 
أكفاء من مختل����ف دول العالم 
إدارة  يناقش����ون مس����تجدات 
النفاي����ات والتدوير والتجارب 
احلالية واخلطط املس����تقبلية 
ووسائل التكنولوجيا احلديثة 
وسبل تطبيقها في هذا املجال، 
ويحاضر فيه أس����اتذة وخبراء 

محليون ودوليون.

على أرباح رأسمالية من االستثمار 
باالسهم والذي بدوره ال يسمح 
اذ  املكاسب  حاليا بتحقيق تلك 
ندور في حلقة مفرغة وال ميكن 
اخل����روج منه����ا اال بحلول غير 

تقليدية.
وأش����ارت »وضوح« الى أن 
املؤشر السعري لسوق الكويت 
لالوراق املالية أنهى حركة تداوالت 
شهر مايو عند مستوى 6.378.2 
نقط����ة منخفضا عن اغالق آخر 
جلسات شهر ابريل والذي كان 
عند مستوى6.521.7 لتبلغ نسبة 
االنخفاض نح����و 2.20% محققا 
خس����ائر ش����هرية بواقع 143.5 

نقطة.
وعلى اجلان����ب اآلخر أغلق 
املؤشر الوزني في آخر جلسات 
شهر مايو عند مستوى 443.7 
نقطة منخفضا بنسبة 5.07% عن 
مس����توى اغالقه في شهر ابريل 

والذي بلغ 467.4 نقطة.
القيمة  ان  وقالت »وضوح« 
السوقية بلغت بنهاية شهر مايو 
من العام احلالي للشركات املدرجة 
في السوق الكويتي 31.149 مليون 
دينار مقارنة م����ع نحو 32.84 
ملي����ون دينار في نهاية ش����هر 
ابريل املاض����ي لتمثل انخفاضا 
نسبته 5.14%. وخالل 23 جلسة 
بلغت كمية االسهم املتداولة 4.603 
ماليني سهم مقارنة بنحو 3.394 
ماليني سهم مت تداولها في ابريل 
املاضي مؤديا الى ارتفاع أحجام 

التداول بنحو %36.
وأشارت »وضوح« الى انه قد 
جاءت كميات التداول من خالل 
تنفيذ 68.178 صفقة محققة ما 
قيمته 656 مليون دينار مقارنة 
مع 57.943 صفقة بواقع ما قيمته 
719 مليون دينار بنهاية ش����هر 
ابريل املاضي، مم����ا يعني ذلك 

ارتفاع عدد الصفقات بواقع %18، 
وانخفاض قيم التداول بواقع %9 

مع نهاية شهر مايو.
القطاعات فقد  وعلى صعيد 
انخفضت جميع املؤشرات الوزنية 
التأمني  للقطاعات ما عدا قطاع 
الذي ارتفع وحيدا بنسبة ارتفاع 
0.50% ليغلق مس����تواه الوزني 
عند 302.0 نقطة، في حني تصدر 
قطاع اخلدمات قائمة االنخفاضات 
لينخفض مؤشره الوزني %8.69 
ليغلق مستواه الوزني عند 624.4 
نقطة، يليه املؤشر الوزني لقطاع 
الصناعة ليغلق مستواه الوزني 
عند 351.4 نقطة لينخفض بنسبة 
6.78%، وجاء قطاع االستثمار في 
املرتبة الثالثة من االنخفاضات 
لينخفض مؤشره الوزني %6.10 
ليغلق مستواه الوزني عند 165.7 
نقطة، وتذيل قطاع العقار قائمة 
االنخفاض����ات ليغلق مؤش����ره 
الوزني عند 197.6 نقطة بنسبة 

انخفاض %2.05.
وتطرقت »وض����وح« خالل 
تقريرها الى نش����اط القطاعات 
من حيث القيمة املتداولة مشيرة 
الى استحوذ قطاع البنوك على 
32.8% متصدرا نشاط القطاعات، 
يليه قطاع اخلدمات بقيمة تداول 
مثلت 29.6% من اجمالي القيمة 
املتداولة، وجاء قطاع االستثمار 
في املرتبة الثالثة بعد أن استحوذ 
عل����ى 14.1% م����ن اجمالي قيمة 

التداوالت.
وعلى صعيد االسهم تصدر 
ارتفاعات االسهم خالل الشهر سهم 
اجلزي����رة مرتفعا بواقع %60.0 
ليغلق بنهاية مايو عند 192 فلسا، 
ليتبعه في االرتفاع سهم صافتك 
بزيادة مقدارها 49.2% مغلقا عند 
46 فلسا، يليه سهم اصول بواقع 

ارتفاع مقداره %45.3.

عصام جناحي 

وزير االشغال العامة فاضل صفر مع جمال عمران

في تقريرها الشهري عن تداوالت البورصة خالل الشهر املاضي

»وضوح«: 1.8 مليار دينار خسائر السوق في شهر مايو 
واستمرار التعامالت احلذرة خالل املرحلة املقبلة

 »مارينا الكويت« يعني زياد بوجابر 
مديرًا إلدارة املبيعات 

»احملاسبني الكويتية« تعقد دورة تدريبية 
حول »أساسيات في التدقيق الداخلي«

»إيكيا الكويت« حتتفل  بيوم البيئة العاملي

التي ش���غلها في »ستاروود 
للفنادق واملنتجعات« بفنادق 
لو ميريديان الكويت مساعدا 

ملدير إدارة املبيعات.
كما عمل في فندق شيراتون 
كورال بيتش وفندق فينيسيا 
انتركونتيننت���ال وفندق لو 
فندوم انتركونتيننتال بيروت 
في لبنان إضافة خلبرته في 
فندق كراون في اململكة العربية 

السعودية.

ال���ى اهتمامه���ا  باإلضاف���ة 
التي  باجلوان���ب االجتماعية 
تس���اهم في تفعي���ل عالقات 
األعضاء ومن ثم تواصلهم مع 
اجلمعية وأنشطتها لتحقيق 
االجنازات واألهداف التي تعم 

بفائدتها على اجلميع.
مناش���دا جمي���ع األعضاء 
ضرورة اس���تمرار تواصلهم 
وتعاونه���م لتش���جيع هذه 
اجلهود ملا في ذلك من مصلحة 

للجميع.

التواص���ل اإليجابي مع  عب���ر 
جميع املوردين الذين لهم عالقة 
بعمليات تصنيع املنتجات، وفي 
خطوتها الثالثة، تتم عملية التأكد 
م���ن أداء املوردي���ن والتزامهم 
مبتطلبات النماء واالس���تدامة، 
وكذلك تشجيعهم على مزيد من 
االرتقاء في أدائهم وحفاظهم على 
أدق معايي���ر احلماية البيئي��ة 

واالستدام��ة. 
وتأتي اخلطوة االخيرة وهي 
التص���رف اإليجابي الذي يدعم 
اإلجراءات والسياسات الداخلي���ة 
ف���ي جمي���ع مع������ارض ايكيا 
ح���ول العالم لتطبيق املناه���ج 
واإلجراءات الناجمة عن رؤي���ة 
الش���ركة للتنمي���ة املس���تدامة 

وحماي��ة البيئ��ة.
وتق���دم ايكي���ا ف���ي جميع 
معارضه���ا مجموعة واس���عة 
من املنتج���ات الصديقة للبيئة 

والتي تضم املصابيح الشمسية، 
االكياس املعاد تدويرها وغيرها 
الكثير، وتدع���و ايكيا عمالءها 
الى املساهمة والتعلم  وزوارها 
لنقوم بأعمال بسيطة تساهم في 

التفاعل امللم���وس للطبيع��ة.
إن ايكيا تنظر إلى االستدامة 
من زاوية استراتيجية باعتبارها 
الفهم الصحيح والبناء  تعكس 
للعالقة التفاعلية بني الش���ركة 

واملجتمع والطبيعة.
وحتظى ايكيا بسجل حافل من 
املبادرات التي تهتم باالستدامة 
وذلك انطالقا من احملاور األربع��ة 
التي ش���كلت ارضي������ة النمو 
واالنطالق والنجاح اليكي��ا على 

ال��دوام.

أعلن فندق مارينا الكويت 
تعيني زياد بوجابر مبنصب 
مدير إدارة املبيعات في الفندق 
ال���ذي يعد من أرق���ى فنادق 

الكويت وأكثرها فخامة.
ويتمتع بوجابر بخبرة متتد 
على مدى أكثر من 13 عاما من 
العمل في قطاع الضيافة، وهو 
على دراية واس���عة ومعمقة 
بس���وق املبيعات في املنطقة 
عموما، وقبل تعيينه في مارينا 
الكوي���ت، عم���ل بوجابر مع 
الفريق اإلداري الفتتاح فندق 
وريزدنس س���فير الفنطاس، 
متوليا مسؤولية اإلشراف على 
أداء فري���ق املبيعات وتنظيم 
املبادرات التسويقية اخلاصة 

بالفندق.
وفي معرض تعليقه على 
التعيني اجلديد قال مدير عام 
الكويت نبيل  فندق مارين���ا 
حمود: »نحن عل���ى ثقة بأن 
انضم���ام ش���خصية قيادية 
ب���اع طويل في  ب���ارزة ذات 
قطاع الضيافة كالسيد بوجابر 
س���يكون له أثر إيجابي كبير 
على عمليات الفندق، وسيثري 
فريق العمل بخبراته ومعارفه 
الواس���عة في قطاع السياحة 
الفاخرة،  وخدمات الضياف���ة 

وميتلك بوجابر سجال حافال 
باإلجن���ازات املمي���زة، وكلنا 
ثقة بأن مهاراته االستثنائية 
ستش���كل حافزا كبيرا ملجمل 
الفن���دق، لنمضي  عملي���ات 
قدما نح���و حتقيق جناح��ات 

أكب�ر«.
من جهت���ه ق���ال بوجابر: 
أتولى مسؤولية  أن  »يسرني 
إدارة املبيعات في فندق مارينا 
الكويت، الذي يعد بالفعل من 
أفخم فنادق فئة اخلمس جنوم 
في الدولة. وأتطلع لالستفادة 
من هذه الفرصة الهامة لتعزيز 
التعاون مع السيد حمود وفريق 
العمل، واالستفادة من خبراتهم 
وإمكاناتهم لنبني معا أسسا 
قوية تضمن حتقيق األهداف 
املرجوة واالرتقاء بأداء الفندق 

إلى آفاق جديدة«.
وبفضل خبرته الواس���عة 
التش���غيلية  العملي���ات  في 
واملبيعات، سيواصل بوجابر 
من خ���الل منصب���ه اجلديد 
الدفع قدما بعملية تطوير أداء 
الفندق وتوسعة قاعدة عمالئه 

املميزين.
ويحم���ل بوجابر ش���هادة 
البكالوريوس في إدارة املطاعم 
والفنادق، وقد تدرج في املناصب 

احملتوى العلمي من واقع املادة 
العلمية املعدة لذلك والشرح 
بالتفصي���ل من قبل احملاضر 
واملناقشة وتبادل اآلراء فيها، 
واستعراض احلاالت العملية 
الواقعية التي تعزز الفكرة لدى 
املشاركني إلفادتهم بشكل مؤكد 

وفعال.
الى ان  الف���ارس  وأش���ار 
جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية دأبت على االهتمام 
بطرح مث���ل هذه األنش���طة 
املتضمن���ة العديد من األمور 
العلمية واملهني���ة والثقافية 
العضائها ملا حتققه من فائدة 
على جميع املستويات، وجاء 
اهتمامها بتسليط الضوء على 
موض������وع التدقيق الداخلي 
نظرا الرتباط���ه بالعديد من 
جوانب احلي���اة االقتصادية 
واملالي���ة والتجاري���ة، ومن 
ثم رأت ض���رورة تبني عقد 
البرنامج التدريبي نظرا ألهمية 
املهني��ة في  معرفة اجلوانب 

التدقي�ق.
الف���ارس ان جمعية  وأكد 
احملاسبني واملراجعني الكويتية 
ومن خالل جهود مجلس االدارة 
واللجان العاملة بها ال تدخر 
جهدا ف���ي توفي���ر اخلدمات 
العلمي���ة واملهنية والثقافية، 

تستعد »ايكيا« لالحتفال بيوم 
البيئة العاملي، وذلك مس���اهمة 
منها في اجله���ود العاملية التي 
حتتفل بهذه املناس���بة البيئية 
الهادفة لدعم املبادرات اإليجابية 
املهتمة بالطبيعة والبيئ���ة ح��ول 

العال��م.
وس���تقوم »ايكي���ا الكويت« 
بتنظيم مجموعة من األنش���طة 
التي تس���عى إلى جعل الش���أن 
البيئي قضية وموقفا شخصيا 
يتبناه جميع أفراد املجتمع ويؤكد 
على دور كل انس���ان في عملية 
دفع التح���ول والتنمية البيئية 
املستدامة من خالل ما يقوم به 
ويعبر عنه من مواقف وأفعال.

وستجرى انشطة هذه األنشطة 
في ايكيا الكويت من 1 � 5 يونيو 
اجلاري في معرضها باألڤنيوز.

العاملي للبيئة  اليوم  وخالل 
س���تقوم ايكيا الكويت بإطالق 
مجموعة من األنشطة التفاعلية 
واإلبداعية مثل مسابقة التصوير 
الفوتوغرافي للصغار، والرسم 
على الوجوه، وعدد من البرامج 
التعليمية والتوعوية التي تساعد 
في احلفاظ عل���ى بيئة صحية 

ونظيفة.
العاملية  ايكيا  وتتميز رؤية 
نحو التنمية البيئية املستدامة 
بأنها ترتكز على أربع خطوات 
ومحاور هي )خطط، نفذ، تأكد، 

وتصرف(.
ومن خالل احملور االول وهو 
التخطيط، تؤس���س ايكيا منط 
تعاملها مع مختلف سياس���ات 
التنمية املستدامة سواء من حيث 
املنتجات الت���ي تطرحها أو من 

خالل عالقاتها مع املوردين.
وتنف���ذ ايكيا ه���ذه اخلطط 

إدارة  قال عضو مجل���س 
جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية ورئيس جلنة التدريب 
احم���د الف���ارس ان اجلمعية 
س���تعقد دورة تدريبية حول 
»أساسيات في التدقيق الداخلي« 
ضم���ن برنامجه���ا التدريبي 
2011/2010 والتي ستستمر ملدة 
خمسة أيام وبواقع 3 ساعات 
يوميا خالل الفترة من 5 إلى 
9 يوني���و 2011 يحاضر فيها 

أساتذة متخصصون.
وأضاف الفارس في تصريح 
صحاف���ي أنه سيش���ارك في 
التدريبي مجموعة  البرنامج 
من احملاس���بني املرشحني من 
عدة جهات باإلضافة إلى عدد 
من أعضاء اجلمعية وستتضمن 
العلمي تعريف  في محتواها 
الداخلي،  التدقي���ق  مفه���وم 
أساس���يات التدقيق الداخلي، 
قواعد وسلوكيات مهنة التدقيق 
الداخل���ي، املعايي���ر الدولية 
اخلاص���ة بالتدقيق الداخلي، 
تقييم مخاطر التدقيق الداخلي، 
املراحل األساس���ية للتدقيق 
التدقيق  الداخلي، مقوم���ات 
التدقيق  الداخلي، منهجي���ة 
اآللية،  الداخلي على األنظمة 
عناصر تقرير التدقيق الداخلي، 
حيث يت���م اس���تعراض هذا 

زياد بوجابر 

أحمد الفارس

الشركة حتافظ على إطالق املبادرات النوعية لبيئة صحية

يتمتع بخبرة متتد ألكثر من 13 عاما

يجري اإلعداد 
لتنفيذ دراسات 

استشارية بشأن 
إعادة تأهيل مواقع 

الردم املغلقة
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