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وخبراته كفاءاته  وإق��ص��اء  ك���وادره  م��ن  النفطي  القطاع  إف���راغ  ال��ى  س��ي��ؤدي  االج��ب��اري  التقاعد 
قال مرشح قائمة االئتالف بشركة نفط 
الكويت م.محمد أحمد الرشيد ان تركيز 
القائمة سينصب على تأهيل وتطوير 
املوظفني من خالل تطبيق أفضل املمارسات 
بهدف القيام ب��دور اكثر انتاجية في دعم 
العمالة الوطنية من خالل اتباع منهجية 
حتفيز وتطوير املهارات والكفاءات احمللية 
بعقد اتفاقيات مع مراكز التدريب والتأهيل 
املهني لتحديد مخرجات التعليم مبا يتوافق 
واحتياجات القطاع النفطي بدال من استغالل 
التوطني كآلية خللق الوظائف وذل��ك من 
خالل اطالق برامج متكاملة لتدريب وتأهيل 

العمالة.
حديث الرشيد جاء مبناسبة خوض قائمة 
االئ��ت��الف بشركة نفط الكويت انتخابات 
نقابة العاملني في الشركة للعام 2018-
2020 وذلك في االنتخابات املزمع إقامتها 

في 30 يناير اجلاري.
وب��ني ان “قائمة االئتالف” ستستخدم 
جميع الوسائل القانونية التي كفلها لنا 
الدستور والقانون واالتفاقيات الدولية 

للدفاع عن املكتسبات العمالية وسنتبع 
كل الطرق حلفظ تلك احلقوق واملكتسبات 

العمالية فهي خط أحمر.
وذكر ان القائمة تتطلع لتحقيق مكاسب 
جديدة للعاملني في الشركة وتنظيم االمور 
العالقة للموظفني وسينصب تركيزها ايضا 
على استقرار العاملني وجميع ما يرتبط به 

من درجات وظيفية.
وب��ني ان القائمة تدخل ف��ي ه��ذا العمل 
التكليفي وليس التشريفي بهدف واح��د 
رئيسي يصب في مصلحة جميع العاملني 
والعامالت في شركة نفط الكويت وذلك 
ل��الرت��ق��اء وحت��ق��ي��ق م��ط��ال��ب ال��ع��م��ال في 
مديريات واقسام التشغيل املختلفة مع عدم 
اهمال احلقوق واملكتسبات املفقودة ، مشيرا 
الى ان املزايا هي حق أصيل لكل عامل يعمل 
في بيئة عمل تعتبر من ضمن أخطر املهن 
عامليا وفي ظ��روف مناخية صعبة للغاية 

بالكويت.
وتطرق الرشيد الى التقاعد االجباري في 
النفط حيث قال ان هذا االمر طرح بدواعي 

ض��خ دم���اء ج��دي��دة ول��ك��ن ه��ي عملية غير 
واضحة وحتتاج الى ضوابط ودراسة االمر 
الذي سيؤدي الى افراغ القطاع من كوادره 

واقصاء كفاءاته وخبراته واحاللها بكوادر 
جديدة بشكل غير مدروس.

واش���ار ال��ى ان م��ا ي��ح��دث ف��ي سياسة 
التقاعد املبكر ال مي��ت ل��أس��س االداري���ة 
ب��ش��يء ح��ي��ث ان التنمية احلقيقية هي 
التوسع والتنويع لتحقيق من��و حقيقي 
وفعال باستثمار العنصر البشري بخبراته 
التراكمية احلقيقية للقطاع النفطي والتي 
ال تأتي من وراء تفريغ القطاع من القياديني 
املؤهلني ، مؤكدا ان القطاع النفطي يحتاج 
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ال��ى اص��ح��اب ق���رارات 

حكيمة ومصيرية ال تردد فيها.
واختتم الرشيد حديثه قائال:” نأمل 
ان تكون هذه املنافسة النقابية خالية من 
الشخصانية وهدفها االول واالخير خدمة 

العمال”.
جت��در االش���ارة ال��ى ان قائمة االئتالف 
اتخذت شعار »عهد_سيبقى« في انتخابات 
نقابة نفط الكويت ، وان نسبة التغيير 
في مرشحي القائمة جت��اوزت ال�90 % من 

املرشحني وذلك بحلة جديدة وعهد جديد.

سنستخدم جميع الوسائل القانونية للدفاع عن املكتسبات العمالية

الرشيد: »االئتالف« في »نفط الكويت« ستركز على 
تدريب العاملني واحلفاظ على الدرجات الوظيفية

نظمها احتاد شركات االستثمار بالتعاون مع مؤسسة يورومني

»الوطني« يشارك في ورشة عمل لتمويل 
مشاريع البنية التحتية

ش��ارك بنك الكويت الوطني في ورشة 
العمل التي نظمها مركز دراسات االستثمار 
لدى احتاد شركات االستثمار بالتعاون مع 
مؤسسة يورومني للحلول التعليمية بعنوان 
“متويل مشاريع البنية التحتية”، ويأتي 
ذلك في إط��ار حرص البنكإلطالع موظفيه 
على أح��دث التطورات في قطاع متويالت 
مشاريع البنية التحتية ومشروعات الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص. 
وتناولت ورش��ة العمل التي استمرت 
على مدار ثالثة أيام آخر املستجدات املتعلقة 
بتمويل املشاريع احلكومية، وشرح متكامل 
للعديد م��ن احمل���اور اخل��اص��ة بهذا املجال 
والتي كان من أهمها: مبادئ الشراكة بني 
القطاعني العام واخل��اص، من��اذج للهياكل 
املختلفة للشراكة بني القطاعني، حتديد أدوار 
ومهام كل قطاع، مصادر التمويل، تقييم 

مخاطر التمويل واعتبارات تقييم املشاريع.
كم��ا استهدف البرنامج ترسيخ فه��م هذه 
احمل��اور على املستويني النظري والعملي، 
حيث قام املشاركون في ورشة العمل بتنفيذ 
مجموعة من التقييمات العملية لعدد من 
من��اذج امل��ش��اري��ع مثل: ال��ط��رق السريعة، 
محطات معاجلة مياه ال��ص��رف الصحي، 

املستشفيات، امل���دارس، السكك احلديدية، 
املوانئ وامل��ط��ارات، وقاموا بتقييم توزيع 
املخاطر لتلك املشاريع ومراجعة شروط 
التمويل واستخدام منوذج التدفقات النقدية 

على كل مشروع.

ون���اق���ش���ت ورش�����ة ال��ع��م��ل ال��ق��ض��اي��ا 
القانونية والتعاقدية في مشاريع الشراكة 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل�����اص، وال��ت��ي 
شملت اإلط���ار التنظيمي، وال��رق��اب��ة على 
املشاريع، وإمكانية إع��ادة التمويل وطرق 

حل املنازعات. وتطرقت ورش��ة العمل إلى 
استخدام احلكوماتأسواقرأساملاللتمويلمش
اريع البنيةالتحتية، وذلك من خالل إصدار 
السندات والصكوك، ودور وكاالت التصنيف 

في مثل هذه اإلصدارات.

3 سنوات  مبادرة توفر نحو مليون دوالر على مدى 

 »Dell EMC« بيتك« ُيبرم شراكة مع«
و»ITS«  لدعم النمو السريع للبيانات

أبرم بيت التمويل الكويتي “بيتك” اتفاقية تعاون 
وشراكة مع “Dell EMC” و”ITS”  لدعم النمو 
السريع للبيانات، حيث اختار البنك حلول حماية 
البيانات من “Dell EMC” بهدف إنشاء بنية حتتية 
ذات قابلية عالية للتوسع التدريجي، دعماً للنمو 

السريع للبيانات. 
وُيدار مشروع التحّول الرقمي هذا من قبل شركة 
“ITS”، إحدى الشركات العاملة الرائدة في مجال 
تقدمي التقنيات املتكاملة للحلول املالية اإلسالمية 
والشريك االستراتيجي لشركة “ Dell EMC” في 

املنطقة.
ويهدف “بيتك” من خالل هذه اخلطوة املهمة إلى 
االستفادة من مستويات ال مثيل لها من املرونة واألداء 
العالي للبيانات وحمايتها على املستوى املؤسسي 
وق��درات االسترداد التي يتيحها هذا احلل، لتحقيق 
مستوى متزايد من اتاحة البيانات وتسهيل العمل 

املصرفي وضمان متيزه.
ويعتمد “بيتك” في عمله بخدمة العمالء عبر 
جغرافيات متنوعة في آسيا وأوروب��ا من خالل أكثر 
من 480 فرعاً، على كميات ضخمة من البيانات التي 
يحتفظ بها على أشرطة تخزين احتياطية، حيث يقوم 
البنك باالستفادة من البيانات التي يتيحها املستخدم 
لتقدمي خدمات وحلول مالية متنوعة، في سبيل 

مواكبة متطلبات احلقبة الرقمية. 
ولتحقيق ه��ذه الغاية، تشكل تقنية املعلومات 
العمود الفقري للعمليات التي تعتمد على البيانات 
لدى املؤسسة املصرفية، ما يضمن إتاحة اخلدمات 

دون انقطاع للعمالء في جميع أنحاء العالم. 
وُيعّد التخزين املرن للبيانات وحمايتها باالعتماد 
على السحابة cloud-enabled ، مع إتاحة قدرات 
فعالة للنسخ االحتياطي واألرشفة واستعادة القدرة 
على العمل بعد الكوارث، أم��راً بالغ األهمية لتعزيز 
الرؤية الطموحة للبنك، وذلك مع التوقعات بزيادة 

النمو في البيانات مبعدل هائل.
واخ��ت��ار “بيتك” ح��ل��ول “Dell EMC” لبدء 
التحول نحو احللول اخلالية من األشرطة، من خالل 
 Dell“ توسيع نطاق النسخ االحتياطي احلالي من
EMC” إلى حل قائم على األقراص، لتحقيق التوازن 
في االحتياجات بني السعات التخزينية والقدرات 

واحلماية املتقدمة. 

ويرمي “بيتك” عبر هذه احللول في مراكز البيانات 
الرئيسية التابعة له، إلى نقل نظامه التقليدي اخلاص 
بحماية البيانات والتحول إلى نظام نسخ احتياطي 
بال أشرطة، ما يقلّل تدريجياً من التعرض خلطر فقدان 
البيانات، حيث يتسم هذا احلل اخلالي من األشرطة 
بسهولة االستخدام وال��ق��درة على حتسني التكلفة 
واحل���ّد م��ن امل��خ��اوف املتعلقة باملخاطر واالمتثال 
والتأثير السيادي للبيانات، واملرتبطة بأية خسارة 
محتملة فيها بسبب املشاكل التي قد تنشأ عن الطبيعة 

غير احلصينة لأشرطة.
ويعتزم “بيتك” رفع الكفاءة في استعادة البيانات 
إل��ى أعلى مستوى، وإن��ه��اء استخدام األش��رط��ة في 
عمليات النسخ االحتياطي للبيانات للحد من التدخل 
البشري في عمليات النسخ االحتياطي واالسترداد، 
وتوفير ما يقرب من مليون دوالر في مجال إدارة 

التخزين على مدى 3 سنوات.
وقال رئيس تكنولوجيا املعلومات للمجموعة في 
“بيتك”، سرود شريف: “بيتك” ملتزم دائماً بتزويد 
قاعدة العمالء املتزايدة باستمرار بأفضل املنتجات 
واخلدمات، حرصاً منا على جتّنب حدوث أي تعطل 
جّراء عدم القدرة على الوصول الفوري إلى البيانات. 
 ”Dell EMC“ وتساعد حلول حماية البيانات من
في ضمان أن تظّل البنية التحتية احلالية اخلاصة 
بالتخزين قادرة على إتاحة البيانات على مدار الساعة 
مع مستوى عاٍل من احلماية والقدرة على االسترداد 
السريع ألعمالنا، وبالتالي، فإننا سعداء بالعمل مع 
“Dell EMC” لتحقيق رؤيتنا في أن نصبح البنك 

اإلسالمي األكثر استدامة وربحية في العالم”.
م��ن جانبه، ق��ال فهد ال��رش��دان، امل��دي��ر اإلقليمي 
ملجموعة “ITS”، “استطاعت “ITS” أن تطور 
وحتّسن تقنياتها احلائزة على جوائز عدة والتي ظلّت 
تقدمها بنجاح إلى املؤسسات املصرفية اإلسالمية 
وامل��ال��ي��ة على م��دى 36 ع��ام��اً، وساعدتنا خبرتنا 
الواسعة في ه��ذا املجال على إدراك ال��ق��درات التي 
 ”Dell EMC“ تتمتع بها حزمة حماية البيانات من
بوصفها احلل الذي من شأنه تقدمي جتربة مصرفية 
متميزة ل�”بيتك”، الذي سيطّور بفضل هذا املشروع 
اجلديد نظامه املصرفي بطريقة ُيطلق من خاللها 
العنان لقدرات مؤسسية جديدة ويقّدم لعمالئه خدمة 

أفضل تلبي احتياجاتهم”.

”Dell EMC“ سرود شريف مع مسؤولي 

مشاركة الوطني في ورشة متويل مشاريع البنية التحتية

م.محمد أحمد الرشيد
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بهدف تبني املشاريع وتوجيهها نحو واقع احلياة االقتصادية 

»إجناز «  توّقع مذكرة تفاهم مع شركة 
صافيا الدولية لالستيراد والتصدير 

أع��ل��ن��ت جمعية إجن���از الكويتية ع��ن توقيع 
مذكرة تفاهم مع شركة صافيا الدولية لالستيراد 
والتصدير، وذل��ك يوم االربعاء املوافق 17 يناير 

2018، في مقر شركة صافيا الدولية.
وق��ع امل��ذك��رة ك��ل م��ن ليلى امل��ط��ي��ري، الرئيس 
التنفيذي جلمعية إجن���از الكويتية، والسيد/ 
شاكر العيسى، املدير العام لشركة صافيا الدولية 
لالستيراد والتصدير، وذل��ك بهدف تعزيز سبل 
التعاون املشترك بني الطرفني من أجل تبني وتوجيه 
فريق شركة “أغريفاج” احلاصل على لقب “ أفضل 
شركة طالبية للعام” على مستوى املنطقة، لواحدة 
من أكثر برامج إجناز التفاعلية “انطالقتي الريادية” 
الذي يحاكي واقع احلياة االقتصادية، ويقام برعاية 
من قبل شركة بوينج، ال��رائ��دة في مجال صناعة 

الطائرات التجارية والدفاع والفضاء وأنظمة األمن.
ومبوجب هذه االتفاقية سوف تقوم جمعية اجناز 
الكويتية بتنفيذ برنامج “إنطالقتي الريادية”، أكثر 
البرامج التفاعلية التي تقدمها، بهدف وضع منهج 
شامل لتحويل املشاريع الطالبية إلى شركات ذات 
كيان راس��خ، ومتكينهم من املنافسة في األس��واق 
احمللية، وتدريجياً املساهمة ف��ي من��و االقتصاد 
الكويتي. وب��دوره سيقوم السيد/ شاكر العيسى، 
الذي ميتلك خبرة تقارب ال� 10 سنوات في مجال 
إع��ادة التدوير، بتقدمي النصح واالرش���اد لفريق 
مشروع “شركة “أغريفاج” أثناء تنفيذهم املشروع، 
الذي يهدف إلى حماية البيئة من خالل إعادة تدوير 
فضالت الطعام وحتويلها الى سماد طبيعي وتربة 

غنية. 
وبهذه املناسبة عبرت ليلى املطيري، الرئيس 
التنفيذي جلمعية إجن��از الكويتية عن سعادتها 
بتوقيع مذكرة التفاهم قائلًة: “يسرنا التعاون 
مع شركة صافيا الدولية لالستيراد والتصدير، 
لقد ج��اءت هذه االتفاقية لتدعم أحد أهدافنا وهي 
تثقيف الشباب الكويتي وتعزيز مبدأ ريادة األعمال 

لديهم، م��ن خ��الل تقدمي أكثر البرامج التفاعلية 
وهي “انطالقتي الريادية”، بهدف تبني احتضان 
ومساعدة الشباب على تطوير أفكارهم اإلبداعية 
وحتويلها إلى شركات حقيقة على أرض الواقع، 
من خالل توفير التمويل االولي وما يلزم من ارشاد 

وخدمات مساندة خالل مدة البرنامج.”
وأضافت املطيري: “نشعر بالفخر واالعتزاز 
ب��أداء شركة “ أغريفاج” بشكل خاص وبشبابنا 
بشكل ع��ام ملا يبذلونه من جهد في سبيل إنشاء 
مشاريع مستقبلية هادفة. في إجن��از، نضع على 
عاتقنا مسؤولية النهوض بقدرات الشباب من خالل 
تقدمي برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة جتعل منهم 
رّواد أعمال كل في مجاله. وهنا ال يسعني إال أن أتقدم 
بجزيل الشكر والعرفان إلى شركة صافيا الدولية 
على تعاونهم بشكل خاص وإل��ى جميع شركائنا 
الكرام من الشركات واجلهات الداعمة والراعية 
للجمعية بصفة عامة، على دعمهم ومساهمتهم 
الكرمية في إجن��اح برامج إجن��از التعليمية بهدف 

إلهام وتعليم االجيال القادمة.”
لقد صمم برنامج “انطالقتي الريادية” للطلبة 
اجلامعيني الكويتيني اجل��ادي��ن وامل��ب��دع��ني ذوي 
األفكار املبتكرة، واملقبلني على العمل احلر بشغف. 
ويهدف البرنامج، ال��ذي تبلغ مدته 6 أشهر، الى 
احتضان املشاريع واألفكار الطالبية وحتويلها الى 
شركات ذات كيان حقيقي، من خالل دعم وتوجيه 
قادة األعمال لدى مختلف القطاعات لتبادل خبراتهم 
مع الطلبة وتوفير التمويل االول��ي لهم في انشاء 
مخطط من��وذج العمل ملشاريعهم، وإع��داد اخلطط 
املالية والتسويق، وتسجيل الشركة التجاري إلى 
جانب توجيه الشركة ف��ي احل��ص��ول على فرص 
لتمويل مشروعهم. ه��ذا، وتواصل جمعية إجناز 
الكويتية تقدمي أح��دث البرامج التعليمية لطلبة 
الكويت، بهدف املساهمة في بناء مستقبل أفضل لهم 

وغد أكثر ازدهاراً لوطننا احلبيب. 

فريق جمعية إجناز مع شاكر العيسى وأعضاء فريق »أغريفاج«

»احتاد الشركات«: الكويت بحاجة
2.1 مليار دينار استثمارات إلى 

نظم مركز دراس��ات االستثمار 
ل���دى احت���اد ش��رك��ات االستثمار 
 Euromoney وب��ال��ت��ع��اون م��ع
 Private برنامج تدريبي بعنوان
 )Public Partnership )PPP
وذل��ك خالل الفترة من اإلثنني إلى 
األربعاء 15 – 17 يناير 2018 في 
فندق جي دبليو ماريوت الكويت، 
 Margret حيث استضاف املركز

Osius لتقدمي البرنامج.
 وق��د أوض��ح��ت ف��دوى دروي��ش 
– م��دي��ر ال��دع��م ال��ف��ن��ي ب��االحت��اد 
ومدير املركز بالوكالة، بأنه ونظراً 
لتوسع الكويت واحلاجة إلى بنية 
حتتية كبرى من الكهرباء وامل��اء 
والنقل والسكن، حيث ُقدرت حجم 
االس��ت��ث��م��ارات وامل��ش��اري��ع التي 
حتتاجها دول��ة الكويت بحوالي 
2.1 مليار دينار كويتي ملشاريع 
قطاع الكهرباء واملاء، لذا فإن قانون 
ال��ش��راك��ة احل��ال��ي ب��ني القطاعني 

 PPP Law احلكومي واخل���اص
يعتبر أداة وخطوة مهمة إلع��ادة 
إحياء هذه املشاريع، بل واستقطاب 

االستثمارات للدفع بهذه املشاريع. 
وق��د أت��ى تطبيق القانون لهذه 
الشراكة بإعطاء مزايا مهمة لكل 
مشروع على حده، وبالتالي ونظراً 
أله��م��ي��ة ه���ذه امل��ش��اري��ع وال��دف��ع 
احل��ك��وم��ي اإلي��ج��اب��ي ف��ي إش���راك 
القطاع اخل���اص فيها، ق��ام مركز 
دراس���ات االستثمار بتنظيم هذا 
البرنامج إلط��الع املشاركني على 
أفضل املمارسات الدولية املتبعة 

في متويل وتفعيل هذه الشراكة.
وف����ى ن��ه��اي��ة ال���ب���رن���ام���ج مت 
تقدمي ش��ه��ادات للمشاركني، وهم 
م��ن اجل��ه��ات اآلت��ي��ة: بنك الكويت 
الوطني، البنك األهلي الكويتي، 
ال��ب��ن��ك ال���دول���ي، ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل 
ال��ك��وي��ت��ي، ش��رك��ة امل��رك��ز امل��ال��ي 

احتاد الشركات أقام برنامجا تدريبياالكويتي.

»برقان« يعلن الفائز 
بسحب املزايا للمقيمني

أعلن بنك برقان عن ف��وز السيدسيد شاه 
نوازبجائزة حساب امل��زاي��ا للمقيمني بقيمة 
4000 د.ك. وق��د أع��رب الفائز عن سعادته 

بالفوز.
ويقدم حساب املزايا مميزات مت تصميمها 
خصيصاً للمقيمني لتلبية احتياجاتهم املصرفية 
حيث ميكن ألصحاب احلساب االستفادة من 

العروض واخلصومات املميزة باإلضافة الى 
ال��دخ��ول التلقائي في السحب الربع سنوي 
على جائزة 4000 د.ك، حيث كل 10 د.ك في 
احلساب متنح العميل فرصة لدخول السحب.  
كما بإمكانهم احلصول على بطاقة إئتمانية 
مجاناً في السنة األولى، أما في السنة الثانية 

فيتم دفع 2.5 دينار فقط كل شهر. جانب من التكرمي


