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للعام الثالث على التوالي

»إيكويت« حتصد اجلائزة الذهبية في الصحة والسالمة والبيئة على مستوى اخلليج
الكويت،  ف���ي  ألفضل مصنع 
جائزة مجلة اويل أند غاز ميدل 
ايست للمسؤولية املجتمعية 
للمؤسسات، وجائزة االمتياز 
الذهبية ف���ي البيئة والصحة 
القطاع  والسالمة ملؤسس���ات 
اخلاص اخلليجي���ة، وجائزة 
أفض���ل ش���ركة خليجية في 
مجال توظيف العمالة الوطنية، 
وجائزة الكويت للمس���ؤولية 
االجتماعية للمؤسس���ات في 

قطاع الصناعة.
كم���ا حصلت عل���ى جائزة 
القمة األولى  تقديرية خ���الل 
جلوائز املسؤولية االجتماعية 
للمؤسس���ات ف���ي الش���رق 

األوسط.
ومتنح هذه اجلائزة حتت 
إش���راف اجلمعي���ة األميركية 
الكويت  ملوظفي السالمة فرع 
كجزء م���ن جائزة االمتياز في 
البيئ���ة والصحة والس���المة 
لش���ركات ومؤسسات القطاع 
اخلاص في دول مجلس التعاون 

اخلليجي. 

املشاريع ذات العالقة بالصحة 
والس���المة والبيئة، مثل اول 
مش���روع في الشرق االوسط 
لترشيد واعادة استخدام مياه 
البحر، واول مشروع في الكويت 
الستخالص واعادة استخدام 
الكربون، واول  ثاني اكس���يد 
ابراج تبريد ومعاجلة مياه البحر 
في الكوي���ت، ووحدة متقدمة 
السترجاع الكبريت، اضافة الى 
قيام الشركة بتطوير نظامها 
اخلاص خلدمات الطوارئ وذلك 

بجهود املوظفني. 

قواعد ولوائح السالمة

وكذلك تقوم شركة ايكويت 
بتطبيق مجموعة متكاملة من 
قواعد ولوائح الصحة والسالمة 
والبيئة التي تتميز بكونها تفوق 
متطلبات اجلهات الرقابية في 

الكويت«.
وقد حصدت شركة ايكويت 
العدي���د من اجلوائ���ز تقديرا 
لدوره���ا التنموي املتميز مثل 
جائزة صاحب الس���مو أالمير 

ال� 6 سيجما وتخفيض معدل 
االصابات املسجلة، وبذلك اصبح 
التميز س���مة العمل في شركة 

ايكويت«.
واضاف التركيت في تصريح 
صحافي، بالقول: »ومن خالل هذا 
االلتزام املثالي بقواعد الصحة 
والسالمة والبيئة، استطاعت 
ايكويت حتقيق اجناز  شركة 
عاملي متميز بالوصول الى ما 
يقارب 25 مليون ساعة عمل آمنة 
متواصلة خالل عام 2010، اضافة 
الى كونها اول شركة كويتية 
حتصل على ش���هادة واعتماد 
الرعاية املسؤولة مما  منظمة 
يؤكد التزام الش���ركة بسالمة 
كل ما يحي���ط بها من مجتمع 

وافراد«.

مشاريع في البيئة

ادارة  من جانبه، قال مدير 
الصحة والسالمة والبيئة في 
شركة ايكويت فيصل مال اهلل 
»لضمان النجاح املستمر قامت 
الش���ركة باطالق مجموعة من 

إيكويت  اعلن���ت ش���ركة   
للبتروكيماويات عن حصولها 
التوالي  الثالث عل���ى  للع���ام 
على جائ���زة االمتياز الذهبية 
في البيئة والصحة والسالمة 
لش���ركات ومؤسسات القطاع 
اخلاص في دول مجلس التعاون 
اخلليجي في مج���ال صناعة 

الهيدروكربونيات لعام 2011.

التزام مهني

وبهذه املناسبة، عبر الرئيس 
التنفيذي لشركة ايكويت حمد 
الفخر واالعتزاز  التركيت عن 
بهذا النجاح الذي يعكس وبكل 
جدارة التزام وتطبيق موظفي 
الشركة ألفضل املعايير العاملية 
ذات العالقة بالصحة والسالمة 
والبيئة التي من سلوكيات العمل 
االساسية في الشركة على الدوام 
حيث لم يتحقق ذلك اال من خالل 
تنفيذ مجموعة من اخلطوات 
الفعالة واملبادرات املهنية مثل 
تطوير فعالية مبادئ الصحة 
فريق عمل »إيكويت« محتفاًل باجلائزةوالسالمة والبيئة، ومشاريع 

»الوطني للتداول« تعرض منتجاتها 
ملوظفي »مؤسسة البترول«

»املعادن والصناعات التحويلية« 
تشارك في معرض الفرص الوظيفية التاسع 

في خطوة من شأنها تسهيل عملية التداول ونحو 
تقدمي خدمات ذات قيمة مضافة لعمالء البنك الوطني، 
أقامت إدارة التداول بشركة الوطني لالستثمار معرضا 
في الفترة ما بني 22 حتى 26 مايو املاضي في املبنى 
الرئيسي ملؤسس����ة البترول الكويتية عرضت فيه 

الشركة منتجات الوساطة املالية.
واوض����ح مدير � وحدة تداول األفراد في ش����ركة 
الوطني لالستثمار خالد بوناشي أن الشركة تسعى 
دائما الى الوصول الى أكبر شريحة ممكنه من املتداولني، 
مشيرا الى أن إقامة هذا املعرض تعتبر خطوة أولى 
نحو عرض خدمات الوساطة لشريحة موظفي القطاع 
النفطي التي متثل عنصرا هاما للشركة بحكم عالقة 
البنك الوطني مبؤسسة البترول الكويتية والتي متتد 

على املدى الطويل.

 أعلنت شركة املعادن والصناعات التحويلية عن 
مشاركتها في معرض الفرص الوظيفية بنسخته 
التاسعة والذي متت إقامته في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا في الفترة من 4 � 5 مايو 2011، وقالت 
الشركة في بيان صحافي ان مشاركتها تأتي تأكيدا 
الهمية معارض الفرص الوظيفية كونها باتت امرا 
ضروريا حلل مشكلة البطالة والقضاء عليها، وذلك 
من خالل املساهمة باشراك العمالة الوطنية بطاقاتها 
املختلفة ألحداث تنمية شاملة وبناء اقتصاد وطني 
وإلميان الشركة بأهمية وفعالية العنصر الكويتي 
في عملية اإلنتاج وحتقيق األرباح وتطوير األعمال، 
خاصة وان السبب الرئيس���ي ملشاركتها في هذا 
املعرض حتديدا هو انطالقا من سياستها في دعم 

الشباب الكويتي اجلامعي ورعايته.
وقد استقبلت الشركة العديد من طلبات التوظيف 

 وأضاف بوناشي ان خدمة »الوطني للتداول« الرائدة 
تهدف إلى تغطية اكبر عدد من األس����واق اإلقليمية 
والعاملية باإلضافة الى تشجيع املتداولني باالنتقال 
ال����ى التداول اإللكتروني ملا فيه من فائدة بالنس����بة 
للمتداول. واش����ار الى وج����ود خطة إلقامة معارض 
مماثلة بأكثر من موقع إميانا من الش����ركة بالتوعية 
مبدى أهمية استخدام التكنولوجيا احلديثة مبجال 
التداول من ناحية والسعي نحو الوفاء باحتياجات 

العميل من ناحية أخرى.
وجتدر اإلشارة إلى أن هناك فريقا متخصصا من 
خدمة العمالء يقوم بتزويد العمالء باملعلومات التي 
يحتاجون إليها في أي وق����ت، وتقدم هذه اخلدمات 
للعمالء بالدرجة العالية ذاتها من اجلودة كتلك التي 

يقدمها بنك الكويت الوطني. 

للراغبني في العم���ل لديها مبختلف تخصصاتهم 
وقامت بأخذ بياناتهم الكاملة وذلك لالتصال بهم 

في القريب العاجل للقيام باملقابالت الشخصية.
وفي هذا الس���ياق قال رئي���س مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لش���ركة املع���ادن والصناعات 
التحويلية طارق ابراهيم املوسى: شركة املعادن 
حترص دائما على املشاركة في املعارض الوظيفية 
اميانا منها بأن هذه املعارض توفر فرصًا وظيفية 
واعدة للخريجني وفي نفس الوقت تلبي احتياجات 

القطاع اخلاص من سوق العمل.
واضاف املوس���ى ان الشركة تأخذ على عاتقها 
املسؤولية في استقطاب العمالة الوطنية، الفتا الى 
ان ش���ركة املعادن والصناعات التحويلية تعتمد 
بشكل أساسي على الكفاءات الكويتية في تسيير 

أعمالها ومشاريعها. 

جناح »الوطني لالستثمار« املشارك باملعرض

انطالقًا من حرص البنك على تنوع اخلدمات املقدمة لعمالء »الآللئ الفورية«

»املتحد« يقّدم حلاملي بطاقاته االئتمانية خصومات
 بنسبة 10% لدى فندق ومنتجع رمال

 أعلن البنك األهلي املتحد 
عن انضم���ام فندق ومنتجع 
رمال كش���ريك ف���ي برنامج 
الفورية املصمم  آللئ املتحد 
حصري���ا حلمل���ة بطاق���ات 
املتحد االئتمانية ليتالءم مع 

احتياجاتهم املختلفة.
وقال البنك في بيان صحافي 
انه مبشاركة فندق ومنتجع 
رم���ال ف���ي برنام���ج الآللئ 
الفورية، ميك���ن أن يحصل 
عمالء املتحد الذين يحملون 
بطاقات املتحد االئتمانية على 
خصومات بنس���بة 10% على 
التي يقدمها  جميع اخلدمات 

الفندق.
وتعتبر مش���اركة فندق 
ف���ي برنامج  ومنتجع رمال 
الآلل���ئ الفورية م���ن املتحد 
إضافة تزيد من تنوع اخلدمات 
املقدمة حلاملي بطاقات األهلي 

اجلوي���ة القطري���ة وطيران 
اخللي���ج، وكلم���ا زاد معدل 
البطاقة االئتمانية  استخدام 
في الشراء حصل العميل على 
أميال جوية أكثر لالستفادة 
من الرحالت اجلوية املجانية 
على منت اخلط���وط اجلوية 
املذك���ورة واحلص���ول على 
درجات س���فر أعلى واإلقامة 
في الفنادق األفضل، فضال عن 
املزايا اإلضافية األخرى التي 
يقدمها برنامج العضوية في 
كل شركة من شركات الطيران 

املشار إليها.
كما ميكن لعمالء »املتحد« 
احلصول على تغطية تأمني 
سفر وتأمني طبي مجاني في 
حاالت الطوارئ في أي مكان 
حول العالم لدى شراء التذاكر 
باستخدام بطاقات )املتحد( 

االئتمانية.

الآلل���ئ الفورية ف���ي تقدمي 
خصوم���ات فوري���ة كبيرة 
إلى %30  لعمالئ����ه تص���ل 
حينما يتس���وقون لدى أي 
من احملالت التجارية املشاركة 
الب���رنامج، والتي تقدم  في 
أكثر من 60  خصومات على 

ماركة جتارية معروفة.
كم���ا يقدم البن���ك األهلي 
املتحد حلملة بطاقات املتحد 
االئتمانية برنامج جوائز السفر 
الناجح »جوائز الآللئ« الذي 
يقدم 3 نقاط آللئ مقابل كل 1 
دينار يتم إنفاقه في أي محل 
من احملالت التجارية املشاركة 
العالم،  البرنامج ح���ول  في 
وميكن حتوي���ل هذه النقاط 
إلى أميال جوية واملطالبة بها 
لدى أي من شركات الطيران 
الثالث الرائدة، وهي: اخلطوط 
الكويتية، اخلطوط  اجلوية 

املتحد االئتمانية والتي جتعل 
من هذه البطاقات نافذة تسوق 
شاملة لعمالئه في عالم من 

املزايا واخلصومات.
يقع فندق ومنتجع رمال 
البدع في منطقة الس���املية، 
وهو جزء من مشروع شركة 
أرجانا للفنادق واملنتجعات، 
ويحظى فندق رمال بإطاللة 
على شاطئ البحر، وبجواره 
التجارية واملطاعم،  احملالت 
وهو م���ا يجعله مكانا مميزا 
خلدمة رجال األعمال وكذلك 

خدمة العائالت وأطفالهم.
ويحت���وي الفن���دق على 
59 غرفة والتي تقدم العديد 
من اخلدم���ات باالضافة إلى 
االطاللة على الشاطئ واألجواء 

املمتعة.
وكان البنك األهلي املتحد 
قد جنح من خ�����الل برنامج 

 اعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن املشاركة بجناح 
خاص في مجمع »األڤنيوز« 
اخلدم���ات  الس���تعراض 
التمويلي���ة واملصرفية التي 
يقدمها لعمالئه وذلك من خالل 
التواصل املباشر مع العمالء 
خالل عطلة نهاية األس���بوع 

اجلاري.
وتهدف املشاركة إلى تعزيز 
وسائل التواصل املباشر بني 
»بيت���ك« ورواد املجم���ع من 
التعري���ف باملنتجات  خالل 
التمويلية التي يقدمها »بيتك« 
لعمالئه، حي���ث يتواجد في 
اجلناح فريق من موظفي بيتك 
الرد على  واملتخصصني في 
كافة االستفسارات باإلضافة 
إلى إرشاد العمالء إلى املنتجات 
التي تلبي احتياجاتهم، عالوة 
على تواجد »بيتك« الدائم من 
خالل فرعه في املجمع والذي 
يحرص من خالله على تقدمي 
مختلف اخلدم���ات للعمالء 
الفترت���ني الصباحية  خالل 

واملسائية.
وتتنوع خدمات »بيتك« 
التمويلي���ة التي يقدمها عبر 
التج���اري وذلك من  القطاع 

أشهر الستحقاق القسط األول 
و15 سنة مدة السداد للتمويل 
املقسط و6 أشهر الستحقاق 
القسط األول للتمويل التجاري، 
مع امكانية التأمني الش���امل 
لغاية 5 سنوات )للسيارات(، 
باإلضافة إل���ى تامني تكافلي 
مجاني عل���ى املديونية، كما 
يحرص »بيتك« على تنظيم 
التي  التس���ويقية  العروض 
تناس���ب احتياجات العمالء 
من جهة، وتساهم في حتريك 
عجلة السوق وتنمية مبيعات 
التجار من جهة أخرى، عالوة 
على تقدمي املشورة املتعلقة 
باختيار أفضل حلول التمويل 
ومتكني العميل من اقتناء ما 
يرغب بش���رائه من مختلف 
اخلدمات أو املنتجات املعروضة 

لدى املوردين.
ويس���عى »بيت���ك« إل���ى 
توسيع نطاق تلك املشاركات 
والزيارات، والتي تشهد إقباال 
واسعا من العمالء وذلك بهدف 
استقطاب ش���رائح جديدة، 
عالوة على التواصل بأكثر من 
أسلوب مع عمالئه وتعريفهم 
بآخر املستجدات عن قرب فيما 
يتعلق باخلدمات التمويلية.

الكويت والتعاون مع جميع 
موردي السوق الكويتي بجميع 

قطاعاته.
ادارة اخلدمات  أن  يذك���ر 
التمويلية تق���دم العديد من 
اخلدمات واملزايا للعمالء مثل 9 

خالل جتار التجزئة في السوق 
احمللي سواء في مجال املركبات 
أو املواد واألعمال اإلنشائية أو 
األثاث أو األجهزة االلكترونية، 
وذلك من خالل 80 منفذا بيعيا 
املنتش���رة في مختلف أنحاء 

جناح »بيتك« في مجمع األڤنيوز

للتواصل املباشر مع العمالء خالل عطلة نهاية األسبوع 

»بيتك« يعرض خدماته ومنتجاته التمويلية واملصرفية في »األڤنيوز«

انطالق منتدى الدول املصدرة للغاز اليوم بالقاهرة
القاهرة � كونا: تبدأ اليوم 
بالقاهرة اعمال املؤمتر الوزاري 
الدول  الثاني عش���ر ملنتدى 
املصدرة للغاز برئاسة وزير 
البترول والث���روة املعدنية 
م.عبداهلل غراب ويشارك فيه 
الدول  وزراء ورؤساء وفود 
االحدى عشرة الكبرى املصدرة 

للغاز.
وقال م.غراب في تصريح 
املنتدى يهدف  ان  صحاف���ي 
لتعزيز ودعم املصالح املتبادلة 
بني الدول األعضاء وتشجيع 
الدول املستهلكة  احلوار مع 
للغ���از وحتقيق التوازن بني 

مصدري ومس���توردي الغاز 
الطبيعي.

واوضح ان املنتدى يسعى 
الى العمل على حتقيق أقصى 
اس���تفادة اقتصادي���ة م���ن 
الطبيعي والعمل على  الغاز 
التنمية املس���تدامة  حتقيق 
وزيادة كفاءة أنش���طة الغاز 
الطبيعي وحتسني وتطوير 
التكنولوجيات املستخدمة في 

هذه الصناعة.
وذك���ر غ���راب ان املؤمتر 
التقلب���ات  سيس���تعرض 
الغاز  السعرية في أس���واق 
العاملية ف���ي ضوء متغيرات 

أسواق الطاقة في العالم وأن 
تراعى عق���ود تصدير الغاز 
احلالية أو املس���تقبلية هذه 
املتغيرات مبا يحقق املصالح 

املشتركة جلميع األطراف.
وأشار الى أن هذه املؤمترات 
تسهم في التنسيق بني الدول 
األعضاء وتعزيز السياسات 
املش���تركة من أج���ل توفير 
الالزمة لتنفيذ  االستثمارات 
مشروعات الغاز االستراتيجية 
العاملية  الزي���ادة  ملواجه���ة 
الطلب  املتوقعة في معدالت 

العاملي على الغاز.
ولفت الى ان معدالت الطلب 

على الغاز تعد األسرع منوا 
بني مصادر الطاقة األولية على 
املستوى العاملي مؤكدا أهمية 
عقد تلك املؤمت���رات لتبادل 

اخلبرات واملعلومات.
من جانبه ق���ال أمني عام 
املنتدى ليونيد بوخانوفيسكي 
ان جدول أعمال املؤمتر يتضمن 
تقريرا حول اجنازات املجلس 
التنفي���ذي واألمان���ة العامة 
للمنتدى خالل الفترة األخيرة 
واألداء احلالي في خطوة لدعم 

املنتدى.
ان املؤمتر  ال���ى  واش���ار 
تط���ورات  سيس���تعرض 

الطبيع���ي  الغ���از  أس���واق 
االقليمية والعاملية والتقارير 
والتوصيات حول التحضيرات 
لعقد أول قمة مللوك ورؤساء 
دول املنت���دى في دولة قطر 
املقبل. وتأسس  في نوفمبر 
منتدى الدول املصدرة للغاز 
رس���ميا في ديس���مبر 2008 
ويضم 12 دولة هي مصر وقطر 
واجلزائ���ر وبوليڤيا وغينيا 
االس���توائية وايران وليبيا 
ونيجيريا وروسيا وترينداد 
»توباجو« وڤنزويال باالضافة 
النرويج وكازاخس���تان  الى 

وهولندا كمراقبني.


