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بنك بوبيان يحصد جائزة 
»أفضل مجموعة للتدقيق الداخلي« بالكويت واملنطقة

أعلــن بنك بوبيــان عن 
حصوله على جائزة أفضل 
مجموعــة للتدقيــق داخلي 
بالكويــت واخلليــج، وذلك 
ضمــن فعاليــات املؤمتــر 
اإلقليمي الســنوي التاســع 
عشر للتدقيق الداخلي الذي 

أقيم في ابوظبي مؤخرا.
وتسلم اجلائزة عن بنك 
بوبيان املدير العام ملجموعة 
التدقيــق الداخلي في البنك 
عبدالرحمن حمزة، بحضور 
كل من نواهيرو موري رئيس 
العاملــي للمدققــني  املعهــد 
الداخليني )IIA( وعبدالقادر 
عبيد رئيس جمعية املدققني 
الداخليــني بدولــة اإلمارات 

العربية الشقيقة.
فــي هــذا الســياق، قال 
عبدالرحمــن حمــزة »نحن 
فخورون بهذا التقدير الذي 
جــاء من خــال واحــد من 
اهــم املؤمتــرات التــي تقام 
ســنويا فــي املنطقــة ومن 
جهة معروفــة عامليا مبدى 
حرفيتها وشــفافيتها وهو 
ما يؤكــد اننا منضــى قدما 
في االجتــاه الصحيح نحو 
التأســيس لقواعــد قويــة 
للتدقيق في ضوء املتغيرات 

احمللية والعاملية«.
واضاف »ان ما حتقق من 
إجناز امنا يرجع إلى موارد 
البشــرية ملجموعة  البنــك 
الداخلــي، وتأكيدا  التدقيق 
على اجلهود املشتركة بتلك 
املجموعة واملستوى املهني 
املميز وســعيها للعمل على 
الرقي مبستوى العمل املهني 
مجلــس  ودول  بالكويــت 

التعاون اخلليجي«.
ويعتبر املؤمتر اإلقليمي 

حتديات وفرصا هائلة لكل 
املدققون  شــركة ويحتــاج 
الداخليون إلى تزويد أنفسهم 
باملعرفة واملهارات املتطورة 
عاوة على امتاكهم ملعايير 
مهنية عالية، وذلك لاستفادة 
من االنظمة املعتمدة بنجاح.
كما اكــدوا على ضرورة 
الداخليــني  املدققــني  قيــام 
أنفســهم ملواكبة  بتطويــر 
الكـبـيــــرة  التغييــــرات 
واملتســارعة في العصر او 
ما يعرف بالثــورة الرابعة 
ليصبحوا فــي مصاف اهم 
املدققني الداخليني احملترفني.

مستقبل التدقيق
واشــار حمزة إلى أهمية 
الدور الــذي يلعبه التدقيق 

وأشــار حمــزة فــي هذا 
اإلطار إلــى التقرير الدولي 
الــذي أعدتــه شــركة بيكر 
تيلي )عضو مجموعة بيكر 
التزام  العاملية( حول  تيلي 
مجموعــة التدقيق الداخلي 
ببنك بوبيان بــكل املعايير 
الدوليــة وفاعلية أدائها الى 
جانب امتاك املجموعة لفريق 
من املدققني الداخليني املؤهلني 
علميا ومعظمهم حاصلون 
على شهادات مهنية عاملية في 
مجال التدقيق أو في طريقهم 
للحصول عليها وذوو خبرات 
متكنهم من القيــام بعملهم 

بشكل احترافي.
وأضاف ان ما حتقق يؤكد 
حرص مجلس إدارة وجلنة 
التنفيذية  التدقيق واإلدارة 
ببنك بوبيــان على تطوير 
كل الوظائف الرقابية بالبنك 
لتواكــب التطــور والنمــو 
الكبيرين بالبنك الى جانب 
احلرص علــى تقدمي أفضل 
وأحــدث اخلدمــات الرقمية 
واملنتجات املصرفية جلميع 
العمــاء باســتخدام أحدث 
تقنيــات وأنظمة املعلومات 
إلــى االهتمــام  باإلضافــة 
باملوارد البشرية واحلرص 
على االلتزام بتعليمات بنك 
الكويت املركزي وكل املعايير 
الدوليــة واملتعلقــة باألداء 

بشكل عام.
واختــتـــــم تصــريحه 
بالتأكيــد علــى أهمية مثل 
هــذه الفعاليات واملؤمترات 
مبا يعود بالفائدة على قطاع 
األعمال وليضع دول املنطقة 
في املقدمــة ويحقق الفوائد 
املرجــوة للعاملــني في هذا 

القطاع املهم.

الداخلــي فــي الوقــت الذي 
تشهد فيه عمليات التدقيق 
الكثير من التحديات نتيجة 
التطورات التقنية املتسارعة 
وهومــا يتطلــب املزيد من 
اإلجراءات التي يسهل عمل 
املؤسسات ويؤمن انشطتها 

بالشكل املطلوب. 
ان ذلــك كلــه  واضــاف 
يســتلزم تطويــر مهــارات 
العاملني في هذا املجال ضاربا 
املثال مبا يقوم به بنك بوبيان 
مــن تطويــر ألداء وخبرات 
العاملني في التدقيق الداخلي 
من خال الدورات الداخلية 
واخلارجية وتشجيع اجلميع 
على زيادة خبراته مبختلف 
الوســائل مع توفير البيئة 

الداعمة لذلك. 

ضمن فعاليات املؤمتر اإلقليمي للتدقيق في أبوظبي

عبدالرحمن حمزة ممثال بنك بوبيان في التكرمي 

الســنوي للتدقيق الداخلي 
الــذي اســتضافته جمعية 
املدققني الداخليني في دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
التجمــع األضخم من نوعه 
فــي املنطقــة حيــث شــهد 
مشاركة أكثر من 5٠٠ خبير 
التدقيق  واختصاصي فــي 

الداخلي.
وناقش املؤمتر الذي أقيم 
حتت شعار »قاعدة رقمية، 
إمكانيــات ال نهايــة لهــا« 
مواضيع تتعلق بالتحديات 
والفرص الناشئة عن الذكاء 
االصطناعــي وخصوصية 
الرقميــة واألمن  البيانــات 

السيبراني والروبوتات.
واكد املشاركون على ان 
التطــورات التقنيــة تطرح 

حمزة: اجلائزة تؤكد سيرنا في االجتاه الصحيح لتأسيس قواعد قوية للتدقيق

»برقان« يعلن فائزي حساب »يومي«
أعلــن بنــك برقــان 
عن أسماء الفائزين في 
السحوبات اليومية على 
حساب يومي، حيث فاز 
كل واحــد منهم بجائزة 
5 آالف دينار، وهم: بدر 
جابر هنداس السعيدي، 
ونزيه نوري عبدالوهاب 
اخلضيــري، وغســان 
شكري أبوعصبه، ورمي 
ابراهيــم معرفي،  طال 
وســارة محمد عبداهلل/

عالية محمد عبداهلل.
وباإلضافة للســحب اليومــي، يوفر 
بنك برقان ســحبا ربع ســنوي حلساب 
»يومي« للفوز بجائزة نقدية بقيمة ١٢5 
ألــف دينــار، وللتأهل للســحوبات ربع 
الســنوية يتعني علــى العمــاء أال يقل 
رصيدهــم عــن 5٠٠ دينار ملدة شــهرين 
كاملني قبل تاريخ السحب، كما أن كل ١٠ 
دنانير متثل فرصة واحدة لدخول السحب. 

وإذا كان رصيد احلساب 5٠٠ دينار وما 
فوق، فســيكون صاحب احلساب مؤها 
للدخول في كل من الســحوبات اليومية 
وربع الســنوية. وللمزيد من املعلومات 
حول فتح حســاب يومي أو عن السحب 
ربع السنوي حلساب يومي، ميكن زيارة 
أقرب فــرع لبنك برقــان للحصول على 

التفاصيل واملعلومات الازمة.

»موستاجن« السيارة الرياضية الكوبيه األكثر مبيعًا 
في العالم للعام الرابع على التوالي

تزامنــًا مــع احتفــاالت 
شركة فورد موتور كومباني 
بالذكرى السنوية اخلامسة 
واخلمسني لسيارة موستاجن 
في يوم موســتاجن الوطني 
بتاريــخ ١7 أبريــل، يحتفي 
عشــاق هذا الطــراز املتفرد 
أيضا بالسيارة األسطورية 
الســيارة  التــي أصبحــت 
الرياضيــة الكوبيــه األكثر 
مبيعــا فــي العالم للســنة 

الرابعة على التوالي.
ومــن أســتراليا حتــى 
البيــرو، تهيمن موســتاجن 
على السوق باعتبارها سيارة 
الكوبيــه األكثــر مبيعا في 
العالم لعام ٢٠١8 مببيعاتها 
 ١١3٠66 جتــاوزت  التــي 
سيارة اســتنادا إلى بيانات 
شركة IHS Markit. وتفرض 
موســتاجن ريادتها العاملية 
للسنة الرابعة على التوالي 
بصفتها السيارة الرياضية 
الكوبيــه األكثــر مبيعا في 
العالم، والسيارة الرياضية 
الكوبيــه األكثــر مبيعا في 
الواليات املتحدة األميركية، 
حيث مت بيع 7584٢ سيارة 

موستاجن.
وفي هــذا الســياق، قال 
جيــم فارلي، رئيــس فورد 
العاملية: تفوقت  لألســواق 
فــورد علــى كافــة املفاهيم 
السائدة للسيارات الرياضية 
بإطاقها سيارة موستاجن منذ 
55 عاما، فما من سيارة تعبر 
عن احلرية ومتعة القيادة في 
الهواء مثل موســتاجن. إنها 
أيقونة متفردة بكل ما للكلمة 
من معنى، وال شيء يضاهي 
زئير محركها باســتطاعة 8 
أســطوانات في يوم ربيعي 
دافئ، وال عجب أنها أصبحت 
اليوم أشهر ســيارة كوبيه 
رياضية على مستوى العالم. 
وتوافرت سيارة موستاجن 
في ١46 دولــة في عام ٢٠١8 
وفقــا لبيانــات املبيعــات 
العاملية لفورد. وقد حققت 
ســتة أجيــال مــن ســيارة 
موســتاجن مبيعات تخطت 
النصف مليــون عامليا منذ 
واكتســبت   ،٢٠١5 ســنة 
الســيارة الرياضية الرائدة 
في فئتها نصف نقطة إضافية 
من حصة الســوق العاملية 
سنة ٢٠١8 )١5.4%(، ويعود 
جزء من الفضل في ذلك إلى 

بسنة ٢٠١7، وازدادت بنسبة 
هائلة قدرها 4١% في الفصل 
األول من سنة ٢٠١٩ مقارنة 
بالفترة نفســها من الســنة 

املاضية.
واســتهلت فورد الشرق 
األوســط حتضيراتها ليوم 
١7 أبريــل، الــذي يصــادف 
تاريــخ وصــول ســيارات 

٢5٠ مالكا من خمســة نواد 
خاصة مبوستاجن لاحتفال 
بهــذه املناســبة فــي ميناء 
راشــد، مع املوسيقى احلية 
واملســابقات والنشــاطات 
املوجهــة للعائلــة بأكملها. 
وتعاونــت فــورد مع فريق 
 ArabGT »عــرب جــي تــي«

الستضافة هذا احلدث.

موستاجن األولى إلى وكاالت 
الواليات املتحدة األميركية 
سنة ١٩64، من خال دعوة 
مالكي موســتاجن وعشــاق 
الســيارة لاحتفــال  هــذه 
مبرور 55 سنة على إطاق 
الرياضية  سيارة »الفرس« 

األسطورية.
واجتمع في دبي أكثر من 

»فورد« تستعد لالحتفاالت بالعيد الـ 55 لسيارة »الفرس« الرياضية

»فورد موستاجن« 55 عاما من القيادة الرياضية

مالكو »موستاجن« خالل االحتفال مبرور 55 سنة على إطالقها

سيارة موستاجن بوليت التي 
تخطت مبيعاتها العاملية كل 

التوقعات بنسبة ٢5%.
وتتجلى شعبية موستاجن 
في الشرق األوسط من خال 
جناحها املستمر في صاالت 
العرض فــي املنطقة. حيث 
ازدادت مبيعات موســتاجن 
بنسبة 8% سنة ٢٠١8 مقارنة 

»أسيكو املجموعة« 
تدعم معرض تفاصيل السنوي اخلامس

أعلنت »أسيكو املجموعة« عن تعاونها 
مع جامعة الكويت، ممثلة بكلية العمارة، 
لدعم معرض تفاصيل السنوي في نسخته 
اخلامسة، والذي نظمه طلبة املعهد األميركي 
للهندســة املعمارية - فــرع الكويت، في 
برج احلمراء على مدار 3 أيام حتت شعار 
»الشفافية«، حيث يأتي ذلك حرصا منها 
على تشــجيع املواهب الشــابة وتسليط 
الضــوء على فنــون التصميــم املعماري 

الكويتي.
ويقدم معرض تفاصيل كل عام جتربة 
معمارية فريدة وملهمة، حيث تقوم أكبر 
املكاتب االستشارية والهندسية في الكويت 
بدعم طلبة كلية العمارة بجامعة الكويت 
بجانب نخبة من أملع املصممني الكويتيني، 
وذلــك مــن خــال عــرض أبــرز أعمالهم 
التصميميــة املبهــرة واإلبداعية اخلاصة 
التي مت اختيارها بعناية، ما يعكس التركيز 

على اجلودة في التصميم واالبتكار.
من جانبها، قالت م.غصون اخلالد نائب 
الرئيس التنفيذي لـ »أسيكو املجموعة«: 
»يأتــي دعمنا لهذا احلــدث وفقا اللتزامنا 

بتفعيــل دور املجموعــة في املســؤولية 
االجتماعيــة بشــكل مســتمر، وذلــك من 
خــال تقدمي الدعم الازم واملشــاركة في 
املبــادرات التي تهدف إلــى تنمية مهارات 
شبابنا الواعد وتصقل خبراتهم العملية، 
كذلك الفعاليات التــي بدورها تقوم على 
توفير منصة للشباب متكنهم من عرض 
أعمالهم الفنية والتعبير عن أنفسهم بحرية. 
كما أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير 
جلميع من ســاهم في إجنــاح هذا احلدث 

االستثنائي لطابنا املجتهدين«.
وأضافــت: »باعتبارنا مؤسســة رائدة 
وصانعة للتغيير، فإننا نؤمن في »أسيكو 
املجموعة« بأهمية االســتثمار في تعزيز 
قدرات الشــباب الكويتي، ومتكينه خال 
مراحل تعليمه في مختلف املجاالت، ويأتي 
ذلك متاشيا مع شعارنا وهو »البناء على 
أسس ثابتة« الذي يطمح إلى تأهيل الكوادر 
الوطنية الهندسية وتطوير أجيال جديدة 
مــن الكفاءات قادرة علــى حتقيق الرؤية 
األميريــة الســامية فــي بناء غد مشــرق 

ومستقبل أفضل للكويت«.

بالتعاون مع جامعة الكويت وطالب املعهد األميركي للهندسة املعمارية

لقطة جماعية للمشاركني في املعرض

ماليزيا تستعرض مقوماتها السياحية بالكويت

طارق عرابي

اختتم وفد من هيئة الترويج السياحي 
املاليزي حملته الترويجية في الكويت، بهدف 
استعراض املقومات السياحية ملاليزيا وتأكيد 
مكانتها كوجهة سياحية مثالية للمسافرين 

من دول مجلس التعاون اخلليجي.
وجــاءت هــذه الفعاليــة بالتعــاون مع 
اخلطــوط اجلوية القطريــة وضمن جولة 
هيئة الترويج السياحي املاليزي التي تقوم 
بها في اخلليج قبل انطاق معرض ســوق 
السفر العربي في دبي، إحدى أبرز فعاليات 
السفر والسياحة الدولية في منطقة الشرق 

األوسط.
وجاء الوفد برئاســة شــاهرين مختار، 
مدير منطقة اخلليج العربيـ  هيئة السياحة 
املاليزيــة، ومبشــاركة ١4 ضيفا من ممثلي 
أبرز اجلهات ذات الصلة في قطاع السياحة 
مباليزيــا. واجتمع الوفد مبمثلني من قطاع 
السياحة احمللي وعدد من اإلعاميني بهدف 
الترويج للعروض السياحية التي توفرها 
ماليزيا وتسليط الضوء على أحدث معالم 
اجلذب السياحي الشهيرة قبل حلول موسم 

اإلجازات الصيفية املقبل.
وشــهدت الفعالية كلمة لكل من ســفير 
ماليزيا لدى الكويت داتو محمد علي سيامات، 
ومدير عام اخلطوط اجلوية القطرية بالكويت 
فادي حجازين والتي أكدا خالها التزامهما 
املتواصل بدعم وتعزيز منو ســوق السفر 

احمللي.
وأتاحــت الفعالية أمام احلضور فرصة 
مميزة ملشاهدة عدد من العروض التقدميية 
مــن قبل اخلطوط اجلوية القطرية، وهيئة 

الســياحة املاليزيــة مت خالها اســتعراض 
تشــكيلة متنوعة من التجارب املثرية التي 
توفرها ماليزيا للمسافرين والسياح، وذلك 
قبل إقامة مأدبة غداء للتواصل والتعارف. 
وبعد ذلك، مت اإلعان عن الفائزين في السحب 
الذي أقيم مبناســبة هــذه الفعالية والذين 
حصلوا على جوائــز قيمة تضمنت تذكرة 
ذهــاب وعودة إلى ماليزيا مع إقامة فندقية 

ملدة ليلتني.
ومسلطا الضوء على أهمية سوق الكويت، 
قال شــاهرين مختــار: »تزخر دول مجلس 
التعاون اخلليجي بعالم من الفرص لقطاع 
السياحة املاليزي، ويسعدنا ويشرفنا زيارة 
الكويت الستعراض قائمة العروض السياحية 
التي نوفرها لسوق السفر احمللي. وانطاقا 
من كوننا دولة ذات غالبية مسلمة، تربطنا 
عاقات ثقافية مشــتركة راسخة جتعل منا 
إحدى أبرز الوجهات اجلاذبة للمسافرين من 
دول الشــرق األوســط الطامحني الى زيارة 
جنوب شــرق آســيا. ونثق أن جولتنا في 
اخلليج ستســاهم في تعزيز أطر التعاون 
املشترك وتلهم املزيد من األفراد في املنطقة 
وتشــجعهم على استكشــاف جمــال بادنا 

ومقوماتها الطبيعية الفريدة«.
وتقوم اخلطوط اجلوية القطرية حاليا 
بتسيير ٢١ رحلة من كواالملبور إلى الدوحة 
و4 رحات من بيناجن إلى الدوحة أسبوعيا، 
فضا عن رحات دورية إلى مدينة الكويت، 
حيث تصل القدرة االستيعابية للرحات إلى 
أكثر من 8 آالف راكب أسبوعيا. وقد أعلنت 
الشــركة مؤخرا أنها بصدد تسيير رحات 
مباشــرة مــن الدوحة إلى جزيــرة لنكاوي 

خال العام احلالي.

ضمن جولة هيئة الترويج السياحي املاليزي وبالتعاون مع اخلطوط القطرية

السفير املاليزي داتو سيالمات وممثل هيئة السياحة املاليزية خالل املؤمتر الصحافي 


