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»المسؤولية االجتماعية للشركات«
في إصدار جديد للمعهد العربي للتخطيط

اصدر املعهد العربي للتخطيط عددا جديدا من 
سلسلة جسر التنمية حتت عنوان »املسؤولية 
االجتماعية للشركات« في اطار حرص املعهد 
على توثيق مخرجات مختلف ملتقياته العلمية 
ونتاجه البحثي ضمن اصدارات دورية، والتي 
تعنى مبختلف مج���االت التنمية االقتصادية 
واالجتماعي���ة، واتاحته���ا جلمي���ع املهتمني 
والباحثني وصّناع القرار، بهدف املساهمة في 
اثراء املعرفة ورفع مستوى الوعي التنموي في 

الدول العربية.
وتأت���ي أهمية اختيار موض���وع هذا العدد 
بع���د تخلي احلكومات عن كثي���ر من أدوارها 

االقتصادية والتزاماتها اخلدمية، التي صحبتها 
برامج اجتماعية كان ينظر اليها سابقا على انها 
امر طبيعي ومتوقع في ظل انتفاء الهدف الربحي 
للمؤسسات االقتصادية التي تديرها احلكومات 
وان كان���ت في كثير من األحيان حتقق أرباحا 

وايرادات طائلة.
وبني االصدار ان الدور االجتماعي وااللتزام 
االخالقي للش���ركات هو اس���تثمار يعود على 
الشركات بزيادة الربح واالنتاج وتقليل النزاعات 
واالختالف���ات بني االدارة وب���ني العاملني فيها 
واملجتمعات املتعاملة معها، كما يزيد من انتماء 

العاملني واملستفيدين لهذه الشركات.

»برقان« ينضم إلى الجهات الراعية لمعرض 
الذهب والمجوهرات العالمي الثامن

اعلن بنك برقان »احدى مؤسسات شركة مشاريع 
الكويت القابضة« رعايته ملعرض الذهب واملجوهرات 
العاملي الثامن الذي تقيمه وتنظمه ش����ركة معرض 
الكويت الدولي على ارض املعارض الدولية مبشرف 
لينضم بذلك الى حشد من كبرى اجلهات والشركات 
واملؤسس����ات املتخصصة الراعي����ة للمعرض الذي 

ستنطلق انشطته في 15 فبراير اجلاري.
وبهذه املناس����بة قال رئي����س مديري املجموعة 
املصرفية الشخصية س����اميون كليمنتس ان بنك 
برقان للسنة الثالثة على التوالي يشارك في معرض 
الذهب واملجوهرات العاملي اميانا منه بأهمية احلدث 
اقتصاديا وقدرته العالية على جذب شرائح عديدة 

من افراد املجتمع.
وقال كليمنتس ان معرض الذهب واملجوهرات 
العاملي ميثل بالفعل حدثا اقتصاديا مهما يلعب دورا 
ال يستهان به في تنش����يط عجلة االقتصاد احمللي 
نظرا للسمعة اجليدة التي بات يتمتع بها املعرض 
حيث كشفت الدورات السابقة للمعرض عن قدرته 
على استقطاب اعداد كبيرة من املشاركني من داخل 
وخارج الكويت حيث يقبل على انشطته آالف الزوار 

من املواطنني واملقيمني طوال فترة اقامته.
وتابع كليمنتس تصريحه، بأن مشاركة بنك برقان 
بهذا احلدث متثل فرصة امام البنك ليقدم لزواره كل 
خدمات الدعم واملساندة الجناح املعرض وتسهيل 

عملية الش����راء للزوار عبر توفير اجهزة الكي نت 
واملساهمة بالتعاون مع االدارة العامة للجمارك في 
عملية التحصيل اجلمركي. يذكر ان العتماد »برقان« 
على احدث وافضل املنتجات واخلدمات والتقنيات 
املصرفية احلديثة دورا بارزا في تعزيز مكانة البنك 
ليكون معيارا تنظر اليه املؤسس����ات االخرى على 

املستويني احمللي واالقليمي.
جتدر االش����ارة كذل����ك الى ان مع����رض الذهب 
واملجوهرات العاملي دأبت ش����ركة معرض الكويت 
الدول����ي ترتيبه واقامته منذ نحو 7 س����نوات على 
التوالي حيث شهد املعرض منوا وتطورا ملحوظا 
على جميع املستويات سواء من حيث عدد الشركات 
املش����اركة او عدد الزوار الذين استقطبهم او حجم 

املعروضات واملبيعات فيه.
ويقام املعرض في دورته الثامنه مبش���اركة 
حشد من الشركات الكويتية العريقة املتخصصة 
في مجال الذهب واملجوهرات وكوكبة من الشركات 
الدولية التي جاءت من الواليات املتحدة األميركية 
وايطاليا وس���نغافوره والهند وتايلند واململكة 
العربية السعودية واالمارت العربية املتحدة ولبنان 
وجمهورية مصر العربية، حتت رعاية وبحضور 
وزير التجارة والصناع���ة احمد الهارون وبدعم 
وتشجيع من وزارة املالية ممثلة في االدارة العامة 

للجمارك ووزارة الداخلية.

ينطلق منتصف فبراير بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة

ساميون كليمنتس متبادال وثائق العقد مع علي الشطي

العوضي: حققنا األهداف المرجوة واستطعنا جذب شريحة واسعة
من العمالء ونعدهم بالمزيد من العروض مستقبالً 

زيارة جاسم الخرافي لجناح »ڤيڤا« في »إنفوكونكت« مباشرة على الهواء عبر جهاز الراوتر

م.جنيب العوضي مستقبال جاسم اخلرافي وأنور جاسم اخلرافي في جناح »ڤيڤا« باملعرض

جهاز الراوتر الذي نقل حلظة وصول اخلرافي بشكل مباشر على الهواء

حققت شركة »ڤيڤا« لإلتصاالت 
جناحا باهرا بعد أسبوع من العمل 
إنفوكونكت،  الدؤوب في معرض 
أثنى عليه الكثي���رون، حيث قام 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
بزيارة جلناح »ڤيڤا« في املعرض، 
 وذلك بحضور الرئيس التنفيذي

م. جني���ب العوضي، الذي ش���كر 
اخلرافي عل���ى اللفتة الكرمية مبا 
فيها من دعم ملسيرة »ڤيڤا« احلافلة 
باإلجنازات رغم حداثة انطالقتها.
وكان الفتا بث زيارة اخلرافي 
على شاش����ات كبي����رة في مجمع 

املارينا مول ومجمع األڤنيوز، وذلك 
بإستخدام شبكة »ڤيڤا« لإلنترنت 
عبر جهاز الراوتر النقال اجلديد، 
مما أتاح ل����رواد املجمعني متابعة 
هذه الزيارة على الهواء مباشرة، 
والتمتع بتجربة واقعية لسرعة 

الراوتر وخدمة اإلنترنت.
وتقديرا جلهوده الشاقة التي 
بذلت خ����الل فترة املعرض، وجه 
العوضي إلى فريق عمل »ڤيڤا« كلمة 
عبر فيها عن إعجابه بالعمل الذي مت 
إجنازه وبالنجاح الذي جاء نتيجة 
ثمرة اجلهود املشتركة والتنسيق 

بني جميع األقسام.
وأضاف العوضي: »لقد حققنا 
األهداف املرجوة واس����تطعنا من 
خالل عروضن����ا احلصرية جذب 

شريحة واسعة من العمالء«.
وعن خطط »ڤيڤا« املقبلة قال 
العوضي: »نعد عمالءنا باملزيد من 
الع����روض واملفاجآت، فمازال في 
جعبتن����ا الكثير«. يذكر أن راديو 
مارينا  FM، قام بتغطية مباشرة 
لبعض أنشطة »ڤيڤا« من جناحها 
خالل فترة املعرض، ومن مجمع 

األڤنيوز أثناء البث املباشر.


