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واجلهات املشاركة من البحرين 
جامعة اخلليج العربي، وجامعة 
البحرين الطبية ممثال باجلامعة 
امللكية  االيرلندية، واجلامعة 
للبنات في البحرين، وجامعة 
الس���لطان قابوس، واجلامعة 
األملاني���ة � العمانية، وجامعة 
قطر، واجلامعة األميركية في 
الشارقة، واجلامعة األميركية 
ف���ي رأس اخليم���ة، وجامعة 
أبوظبي، وجامعة مانيبال في 
دبي والهند، والهيئة األملانية 
للتبادل العلمي، واملركز املاليزي 
التعليم���ي والتاب���ع لوزارة 
التعليم العال���ي في ماليزيا، 
املاليزية،  وجامعة تايل���ورز 
وآي���ال للطيران م���ن األردن، 
وجامعة تكس���يال األميركية 
من جنوب أمي���ركا، وجامعة 
ليميريك االيرلندية، واملركز 
الكن���دي للجامع���ات والتابع 
للحكومة الكندية مع مجموعة 
من اجلامعات الكندية، وجامعة 
بلغورد احلكومية التقنية في 
روسيا، واملركز الدولي للتعليم 
التقني في روس���يا، والوكالة 
األسترالية للتعليم والتدريب 
ممثال بعدة جامعات استرالية، 
وأكادميية هيومن األميركية.

في العالم آخذة في التزايد خالل 
هذه الدورة مما يش����ير الى أن 
املعرض سيشهد تنوعا اكبر من 
الدورات السابقة، من حيث الكم 
والتنوع في البرامج الدراسية.

وبني بالقول: »ان فريق عمل 
املركز الكويتي لتنظيم املعرض 
الذي نفخر بأن جميعهم على 
الكفاءة ويعمل  قدر كبير من 
على قدم وساق بشكل متكامل 
على كل املستويات من حيث 
االعداد وضم���ان خروج هذه 
ال���دورة بالص���ورة املرجوة 
وتلبية احتياجات املشاركني 
جلعل »كويت إديو 2012 أكثر 

متيزا من الدورات السابقة«.
وأوضح شعبان ان مجموعة 
من اجلهات املشاركة أبدت رغبتها 
في رعاية »كويت إديو« 2012 ملا 
يشكله هذا املعرض من أهمية 
على جميع األصعدة، حيث ان 
الراعي الرسمي للمعرض ممثال 
بوزارة التعليم العالي، والرعاة، 
هم: جريدة »األنباء«، وجريدة 
كويت تاميز، واجلامعة األهلية 
بالبحري���ن، وجامع���ة عمان 
األهلية، وأكادميية نيويورك 
لألف���الم )نيوي���ورك، وفرع 
أبوظبي(، وجامعة الشارقة، 

تتواص���ل االس���تعدادات 
النهائي���ة النط���الق ال���دورة 
السادسة ملعرض »كويت إديو 
2012« الذي يقام حتت رعاية 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
وبحضور املستشارة في مكتب 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخة د.رشا احلمود اجلابر 
الصباح، وذلك خالل الفترة من 
6 الى 8 مارس اجلاري في فندق 
سفير انترناشيونال الكويت.

وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي للمركز الكويتي العاملي 
لتنظيم املعارض أحمد شعبان 
ان معرض »كويت إديو« يعتبر 
من املعارض املصنفة عامليا من 
حيث نوعية اجلهات املشاركة 
املتخصصة في مجال التعليم 

على كافة املستويات.
وأوضح شعبان ان أنشطة 
إدي���و« تنطلق في  »كوي���ت 
الس���ادس من مارس اجلاري 
وعلى مدى ثالثة أيام لالطالع 
على آخر ما توصلت اليه تلك 
اجله���ات في مج���ال البرامج 
التعليمية املختلفة والتي تسمو 

إلى طموح أبنائنا الطلبة.
وأضاف في تصريح صحافي 
ان اعداد املشاركني من عدة دول 

أحمد شعبان

حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

انطالق الدورة الـ 6 ملعرض »كويت إديو« في 6 اجلاري

»الوطني للوساطة املالية« تكّرم موظفيها املتميزين
الوطني  أعلن���ت ش���ركة 
للوس���اطة املالية عن اقامتها 
حفل تكرمي للموظفني املتميزين 
واحلائزين على املراكز األولى 
ف���ي التداول لع���ام 2011 على 
املس���توى الش���خصي وعلى 
مستوى الفروع، وذلك بحضور 
إدارة ش���ركة  رئيس مجلس 
الوطني للوساطة املالية صالح 
الفليج ونائب رئيس  يوسف 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 

طارق الشهاب.
وكرمت الشركة أفضل ثالثة 
وسطاء على مستوى الشركة، 
باإلضافة إلى تكرمي أفضل فروع 
شركة الوطني للوساطة املالية 
أداء من حي���ث حجم التداول 
لعالم 2011، وحصل املكرمون 
على شهادة تقدير باإلضافة إلى 

قياديو الشركة يتوسطون املوظفني املكرمني جائزة للمراكز األولى.

 أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن انضمام نه���اد صليبا الى 
أسرة البنك في منصب رئيس 

اجلهاز التنفيذي.
 وميتلك صليبا خبرة مصرفية 
واس���عة تتج���اوز 28 عاما في 
مجاالت العمل املصرفي املختلفة 
اذ عم���ل ل���دى Citigroup قرابة 
25 عاما وعمل خالل الس���نوات 
الثالث األخيرة لدى بنك أبوظبي 
االس���المي باالم���ارات العربية 
املتحدة كما ان لدى صليبا مسيرة 
عمل مهنية حتف���ل بالعديد من 
االجنازات وميتلك سجل أداء قويا 
يؤهله لتولي مهام مسؤوليات 

هذا املنصب املهم.
املكثفة   وبجانب اخلب���رة 
التي ميتلكها في شتى مجاالت 
العمل املصرفي فان اخلبرات 
املصرفية التي اكتسبها صليبا 
من خ���الل العمل في مصارف 
ودول متعددة سوف تنعكس 
بااليجاب على البنك التجاري 
ومن شأنها أن تساعد البنك على 
تنفيذ استراتيجياته وخططه 
الى تأكيد  الرامية في مجملها 
التي يتمتع  املرموق���ة  املكانة 
بها البنك ف���ي مصاف البنوك 

الكويتية.
 وق���د رح���ب »التجاري« 
بانضمام نهاد صليبا ألس���رة 
البن���ك متمني���ا ل���ه التوفيق 
والسداد في القيام مبسؤوليات 
وظيفته اجلديدة كرئيس للجهاز 

التنفيذي للبنك.

 أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن إجرائه أمس السحب اليومي 
على »حساب النجمة« في املركز 
الرئيسي للبنك، بحضور ممثل 
والصناع���ة  التج���ارة  وزارة 

عبدالعزيز اشكناني.
وقد فاز بجائزة قيمتها 7000 
دينار كل من: عبداهلل محمد جاسم 
املس���باح، مانوج كوم���ار ثانيا 
نيرمال ثانيا، وعيس���ى شوقي 

عبداهلل علي.
 ويتميز حساب النجمة اجلديد 
بتأهيل عمالئ���ه للفوز بجائزة 
يومية قدرها 7000 دينار، لينفرد 
البنك التجاري بتقدمي اكبر جائزة 
سحب يومي، باإلضافة إلى أربعة 
س���حوبات كبرى جترى خالل 
العام تبلغ قيمة كل جائزة منها 
100.000 دين���ار تقام في عيدي 
الفطر  الوطني والتحرير وعيد 
وعيد األضحى املبارك باإلضافة 
إلى ذكرى تأسيس البنك في 19 

يونيو.

أفادت شركة صناعات اسمنت 
ام القيوي���ن بان مجلس االدارة 
اعتمد البيانات املالية السنوية 
للش���ركة للسنة املالية املنتهية 

في 2011/12/31.
وقالت الش���ركة في بيان لها 
على موقع البورصة انها حققت 
ارباحا بقيم���ة 781.260 دينارا 
بواقع 2.15 فل���س مقابل ارباح 
عن نفس الفترة من العام املاضي 
بقيمة 471.630 دينارا بواقع 1.30 

فلس.
وقد أوص���ى مجلس االدارة 
بتوزيع ارباح نقدية بنسبة %7 
من القيمة االسمية للسهم 5.295 

فلوس لكل سهم.

»التجاري« يعني نهاد 
صليبا رئيسًا للجهاز 

التنفيذي

..والبنك يعلن 
الفائزين بسحب 

»النجمة«

 »أم القيوين« توزع 
7% نقدًا

نهاد صليبا

في البداية علينا التأكيد بأن عنوان هذا املقال 
ليس خطأ مطبعياً!

التنافس فيما بيننا يعتبر خاصية رئيسية 
في طبيعة البشر، فقد نتنافس في إطار 

»لعبة ترفيهية«، أو نتنافس في النشاطات 
الرياضية، أو في احلصول على أعلى 

الدرجات، كما اننا نتنافس في بناء حياة 
كرمية لنا ولعوائلنا.

وكما تعلمون فإن نتيجة التنافس دائما ما 
تكون إما الربح أو اخلسارة.. وال ثالثة لهما.

ال ميكن ألحد منا ان يكون طموحه اخلسارة، 
ولكن ال يعني ذلك ان حدوثها غير وارد.. 
فكيف ميكن أن يرضى اإلنسان مبرارة 

اخلسارة إن كان باستطاعته أن يظفر بحالوة 
النصر؟!

من خالل التحضير:
إن أردنا االستفادة من النتيجة »بغض النظر 

عن قدرتنا على االنتصار«... فعلينا في 
البداية حتضير أنفسنا للخسارة »إن حدثت 

ال سمح اهلل«.
ففي حني أن معظم املتنافسني يركزون في 
حتضيراتهم على أساليب وطرق الفوز، إال 

أن من املهم جدا كذلك التحضير ألسباب 
اخلسارة احملتملة، وذلك في املقام األول 
ملساعدتنا على تفاديها، فإن لم نستطيع 
تفادي اخلسارة يكون بإمكاننا مراجعة 

أسباب هذه اخلسارة، واستخدام نتائجها 
لنحقق جناحات و»انتصارات« مستقبلية 

مبشيئة اهلل، وهنا تكمن الفائدة من اخلسارة.
التحضير ميكن ان يكون من خالل دراسة 

تامة لكل االحتماالت وكيفية التعامل مع نتائج 
هذه االحتماالت في حال حدوثها. الربح أو 
االنتصار له مسببات، متى ما تعرفنا عليها 

يكون مبقدورنا إعادة استخدام هذه املسببات 
خللق انتصار أو ربح جديد. أيضا اخلسارة 

لها مسببات وهي مبعنى أكثر شمولية 
نوعان:

٭ إما قصور في قدراتنا التنافسية، 

اخلسارة املفيدة
وباستطاعتنا التعرف عليها وقياسها 
والتعاطي معها والعمل على معاجلتها.

٭ أو بسبب عوامل خارجية ال نستطيع 
التحكم فيها، ففي هذه احلالة يجب علينا 
أن نعرف ما هي حدود األداء اخلاصة بنا 

في ظل ظروف التنافس، وبالتالي استخدام 
هذه املعرفة لنتمكن من حتسني اختياراتنا 

املستقبلية وتركيز طاقاتنا على التنافس 
املجدي وجتنب التعرض للخسارات 

املستقبلية.
االنتصار ال يتم إال في ظل خسارة 

اآلخرين... فهما وجهان لعملة واحدة.
ولكن االستفادة ليست حكرا على إحدى 

هاتني النتيجتني... وبالتالي علينا العمل بجهد 
وحتضير أنفسنا لكل االحتماالت إن أردنا أن 
نستفيد من العملية التنافسية سواء »ربحنا 

أم خسرنا«

وفي النهاية...

دعوة من آيديليتي... لالستفادة من اخلسارة.

* زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني 
شركة آيديليتي لالستشارات في إطار 

تشجيعها على إنشاء وتطوير واحتضان 
ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص 

الفرص أو معاجلة القصور في األسواق.

Info@idealiti.comالبريد اإللكتروني:

www.idealiti.comاملوقع :

:Twitter@idealiti

التدريبية واألدوات االستشارية 
التي تقدمها الشركة، وخطتها 

للعام احلالي 2012.
العمليات  إدارة  وأفاد مدير 
في ش����ركة االستثمار البشرى 
فهمي أبوشعبان بان الهدف من 
التواصل  التعريفي هو  اللقاء 
مع العمالء وإطالعهم على كل 
ما هو جديد يظهر على الساحة 

التدريبية بني احلني واآلخر.
وقام أبوش����عبان بتسليط 
الض����وء عل����ى البرام����ج التي 
 »LEGO« تقدمها الش����ركة مثل
 Think«و  »Experience-it«و
 »CELEMI«و  »On Your Feet
 »Learning Tree Crestcom«و
اخلدم����ات  ال����ى  باإلضاف����ة 
الت����ي تتضمن  االستش����ارية 
نظم إدارة اجلودة ISO وأدوات 
إدارة  العاملني وتطوير  تقييم 
 Thomas البشرية مثل املوارد 

.Hoganو
البرامج  وأوضح ان ه����ذه 
تغطي مهارات وجدارات سلوكية 

فعال ضرورة الزام الش���ركات 
الغذائية بتطبيق  واملؤسسات 
مواصف���ة نظام إدارة س���المة 
الغذاء ISO22000  التي تعتبر 
أحد احللول املتاحة للتغلب على 
مشكلة األغذية الفاسدة، موضحة 
أنها مواصفة واضحة ومتكاملة 
تتناسب مع أي شركة أو مؤسسة 

غذائية مهما كان حجمها.
الى أن مواصفة  واش���ارت 
ISO22000 تتواف���ق مع النظم 
اإلدارية األخرى ومنها )األيزو 
9001 واألي���زو 14001(، وتوفر 
إط���ارا يجم���ع ب���ني كل أجزاء 
منظومة إدارة س���المة األغذية 
ونظافة الغذاء Food Hygiene في 
جميع مراحل السلسلة الغذائية، 
بداية من املواد األولية واخلامات 
الداخلة في تصنيع الغذاء ومواد 
الغذائية  التنظيف واملضافات 
املنتج  وعوامل جتهيز وحفظ 
ومواد التغليف ونقل ومناولة 
وتخزين وتداول وعرض املنتج، 
ومدة الصالحية وحتى االستهالك 

النهائي«.
وقالت محسن انه بعد حصول 
 ISO22000 املنشأة على اعتماد
يج���ب عل���ى اإلدارة العليا بها 
التأكد من أن املنش���أة حتسن 
باستمرار من فاعلية نظام إدارة 
س���المة الغذاء من خالل إجراء 
املراجعة الداخلية الدورية على 
فترات مخططة لتحدد ما إذا كان 
نظام إدارة سالمة الغذاء مطابقا 
للترتيبات املخططة، ومتطلبات 
هذه املواصفة القياسية الدولية 
ومتطلبات نظام إدارة اجلودة 
احملددة بواس���طة املنشأة، وما 
إذا كان مطبق���ا بفاعلية وتتم 

احملافظة عليه.
 وش���ددت محس���ن عل���ى 
آلية  ضرورة أن تك���ون هناك 
ملتابعة مدى التزام الش���ركات 

»االستثمار البشري« تقيم لقاء تعريفيًا 
لعمالئها من القطاعني العام واخلاص

»املستشارون« تطالب بإلزام الشركات الغذائية 
»ISO 22000 « باحلصول على شهادة  الـ

في اجلان����ب االداري والقيادي 
وإدارة ف����رق العم����ل وال����ذي 
ب����دوره يؤدي الى رفع الكفاءة 
التحديات  اإلنتاجية ومواجهة 
واملتغيرات في العصر احلالي 
ومتيز اللق����اء بحضور العديد 
املديري����ن واملختصني في  من 
مج����ال التطوير والتدريب من 
القطاعني النفطي واخلاص وكان 
من ضمن احلضور كل من: شركة 
نفط الكويت والشركة الكويتية 
لنفط اخلليج وشركة البترول 
الوطنية الكويتية، أما من القطاع 
اخل����اص فتمثل ف����ي اجلامعة 
األميركية � الكويت، وش����ركة 
العقارية، والشركة  باز للنظم 
الرقمية للحاسبات،  الكويتية 
وش����ركة مطاب����خ ش����يخان 
الوطنية  الفارسي، والش����ركة 
لألفست، والشركة اخلليجية 
للتأمني التكافلي، وشركة بنتا 
للمفروشات، وشركة اخلريف 
لبيع وصيانة وإصالح معدات 

استخراج النفط.

الغذائية بتطبيق  واملؤسسات 
مواصف���ة ISO22000  حيث ال 
ميكن أن نكتف���ي فقط بإصدار 
األنظمة واللوائح امللزمة دون أن 
تكون هناك آلية ملتابعة تطبيقها 
القاس���ية  العقوبات  وف���رض 
الكبي���رة عند عدم  والغرامات 

االلتزام بها.
الى أن اجلهات   وأش���ارت 
الصحية يج���ب أن تعمل على 
زيادة كفاءة مختبراتها لفحص 
األغذية املستوردة وتوفير العدد 
الكاف���ي من امله���ارات العلمية 
والفنية لألف���راد القائمني على 

الرقابة الغذائية.
كما أن املستهلك نفسه ملزم 
الرقابية من  مبساعدة اجلهات 
خ���الل إبالغه���ا ع���ن أي مواد 
غذائية فاس���دة قد يكتش���فها. 
واضافت بالقول ان دور اجلهات 
االستش���ارية لتأهيل املنشآت 
الغذائية يأتي لبناء نظام إدارة 
التوعية  الغذاء وتقدمي  سالمة 
الالزمة للعاملني  والتوجيهات 
فيها لتطبيقه خالل مراحل تنفيذ 
أدوات الوقاية واملراقبة واملتابعة 
وكذلك التوعية بكل من فلسفة 
وأس���س ومفاهيم ومتطلبات 
مواصف���ة ISO22001 مبا يفي 
باحتياجات أي منشأة في سلسلة 
الغذاء ترغب في التطبيق الفعال 
لتلك املواصفة. واختتمت محسن 
قائل���ة: »إن تخطيط وتطبيق 
وتنفيذ وصيانة وحتديث نظام 
إلدارة سالمة الغذاء يهدف لتقدمي 
منتجات آمنة للمستهلك ويضمن 
توفير أداة فاعلة لتحسني األداء 
في مجال سالمة الغذاء وطرق 
مراقبة وقياس هذا األداء، وذلك 
للوصول إلى بيئة صحية وإدارة 
سليمة لسالمة الغذاء تعود باألثر 
االيجابي على صحة وس���المة 

املواطن«.

عقدت ش����ركة االس����تثمار 
البشري التابعة لبيت التمويل 
الكويتي، مؤخرا، لقاء تعريفيا 
العام  القطاعني  لش����ركات من 
البرامج  واخل����اص، يتن����اول 

 دعت شركة »املستشارون 
الى اصدار تشريع  العامليون« 
يلزم الشركات باحلصول على 
الغذاء  ش���هادة اجلودة إلدارة 
)ISO22000( خاصة بعد تفاقم 
أزمة اللحوم واألغذية الفاسدة 
في الكويت. واوضحت الشركة 
في بيان صحافي ان تأكيدها على 
وجود تشريع يخص هذا األمر 
يأتي في ظل ما تقوم به األجهزة 
الرقابية من حمالت تفتيش���ية 
على شركات التجهيزات الغذائية 
ومخازن ومحالت األغذية الفاسدة 
عن اكتش���اف مئات أطنان من 
األغذية الفاسدة، باالضافة الى 
حالة الهلع التي أصابت املستهلك 
على خلفية فقدانه الثقة في كل 
ما يأكل وما يشرب بعد تفشي 
ظاهرة الغش التجاري وتالعب 
التجار بتواريخ صالحية املواد 

الغذائية.
وفي هذا الصدد، قالت املديرة 
التنفيذية في شركة »املستشارون 
العامليون« منال محسن: »لقد 
أصبحن���ا في وض���ع يتطلب 

فهمي أبوشعبان

منال محسن


