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جانب من توقيع وتبادل االتفاقية

تناقش بياناتها المالية عن 2009 في مارس المقبل

»الكويتية السورية« تنتخب 6 أعضاء 
مكملين لمجلس إدارتها 

عمر راشد
 ببند واحد وبنصاب قانوني بلغ 68%، أقرت 
عمومية الش���ركة الكويتية السورية القابضة 
جدول أعمالها أمس، والتي من خاللها مت انتخاب 
6 أعض���اء مكملني ملجل���س اإلدارة ممثلني عن 
شركاتهم وهم: شركة مشاريع الكويت إلدارة 
األصول )كامكو( ، ش���ركة محمد عبد احملسن 
اخلرافي وأوالده، ش���ركة االمانة لالستثمار، 
مجموعة الصناعات الوطنية، شركة االستثمارات 
الوطنية  و ش���ركة أوالد علي الغامن للتجارة 

العامة. 
 وأوضح رئيس مجلس اإلدارة في الشركة 
الكويتية السورية محمود النوري في تصريح 
على هامش العمومية أن انعقاد العمومية إجراء 

روتين���ي طلبته وزارة التجارة والصناعة من 
الشركة والذي مبقتضاه يتم تعديل وضع أعضاء 
مجلس اإلدارة ليكونوا ممثلني عن ش���ركاتهم 

وليسوا بصفتهم الشخصية. 
 وعلق النوري على سؤال ل� »األنباء« حول 
تأخر اإلجراءات اخلاصة بالتحويل، حيث قال 
إن العمومية ال تتضمن إال بندا واحدا وهو ذو 
طبيع���ة إجرائية الفتا إل���ى أن األمر ال يحتاج 

أكثر من ذلك. 
 وردا على تس�����اؤل حول طبيعة البيانات 
املالية للش������ركة لع���ام 2009، أوضح أن كل 
األمور املتعلقة بوضع الش���ركة وأدائها ستتم 
مناقش���ته في عمومية الكويتية السورية في 

مارس املقبل.

أقرت زيادة رأسمالها إلى 50 مليون دينار وسهمها يعود للتداول مارس المقبل 

الظفيري: عمومية الشبكة القابضة تقرر عدم إبراء ذمة 
مجلس اإلدارة السابق واتخاذ اإلجراءات القانونية ضده

كما اعترض املساهمون على بند 
التعامل مع أطراف ذات صلة، على 
اعتبار أن تلك األطراف هي الشركة 
الدولية لإلجارة واالستثمار، مقرين 
النزاع  كذلك بض����رورة مواصلة 
القضائي ضد »الدولية لإلجارة« 
حلني استرداد كافة حقوق الشركة 

بالكامل.
ورغم اعتراض املساهمني على 
البند رقم )9( م����ن جدول أعمال 
العمومية اخلاص بشراء 10% من 
أسهم الشركة وفقا للمادة 115، إال 
أن العمومية أقرت البند مبوافقة 

غالبية األعضاء.
وبدوره، أوضح نائب رئيس 
مجلس إدارة الشركة أنور الظفيري 
أن الشركة واجهت تداعيات األزمة 
املالية العاملية مثل غيرها، إال أنها 
تسعى في املرحلة املقبلة لتأهيل 
وضعها من خالل السعي لتطوير 

قدرات الشركة.
ولفتت الى أن االقتصاد العاملي 
اليزال يتعرض لضغوط انعكست 
تأثيراته����ا الس����لبية على معظم 
األس����واق املالي����ة العاملية ومنها 
سوق الكويت لألوراق املالية، إال 
أن مواجهة تلك األزمة وإدارتها قد 
اختلفت في ضوء مهنية ودرجة 
الوع����ي التي تتمتع به����ا إدارات 
الشركات، مشيرا الى أن األزمات 
إدارات قادرة على  املالية تتطلب 
إدارة األزم����ة مبهنية عالية للحد 
من اخلسائر الكبيرة الناجتة عن 

تقلب األسواق.

عمر راشد
انعق����دت عمومي����ة الش����بكة 
القابضة وسط انتقادات وحتفظات 
طال����ت ج����دول أعم����ال عمومية 
العادية والت����ي بلغت  الش����ركة 
نسبة احلضور فيها 66.2%، فيما 
لم تنعقد عموميتها غير العادية 
لعدم اكتمال النصاب القانوني لها. 
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة 
بندر الظفيري الذي ميلك نس����بة 
مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 
52% أن الشركة انتهت من تدقيق 
ميزانيات الربع األول والثاني من 
2009، وأن الربع الثالث من املتوقع 

تسلمه األسبوع املقبل.
وتوقع الظفيري عودة السهم 
للت����داول أوائ����ل م����ارس املقبل 
بعد اس����تيفاء الشروط املطلوبة 
بخصوص ميزانية الشركة وكذلك 

دفع الرسوم السنوية املقررة.
ولفت الظفيري الى أن الشركة 
لديه����ا االس����تعداد للتواصل مع 
املساهمني وبشكل يطفئ االعتراضات 
واخلسائر التي تكبدوها املرحلة 
املاضية وفق الشروط والضوابط 

القانونية املطلوبة.

عدم إبراء ذمة مجلس اإلدارة 
السابق

وأقرت العمومية باإلجماع عدم 
إخالء وإبراء ذمة أعضاء مجلس 
اإلدارة فيم����ا يتعلق بتصرفاتهم 
القانونية عن إدارة الش����ركة عن 
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 

أحمد العبيد أن الش����ركة لم تنفذ 
قرار جلنة حتكيم السوق واخلاص 
بإلزام الش����بكة بدف����ع 706 آالف 
دينار مطالبات على مجلس اإلدارة 
السابق، مستدركا أن الشركة مصرة 
على اس����ترداد حقها من الشركة 
باإلضافة إلى غرامة تأخير قدرها 

.%12.5
وعلى الرغم من قيام الرئيس 
التنفيذي بشرح صعوبة املوقف 
املالي للش����ركة وجف����اف منابع 
التمويل، اال أن النزاع القضائي مع 
الدولية لإلجارة واالستثمار لم ينته 
بعد، وال تزال الشركة حتاول إصالح 
ما أفسده مجلس اإلدارة السابق.  

والتي قام برفع قضية ضدها، لرد 
أسهمه في شركة »حمادة للخدمات 
اللوجستية« والتي قام مببادلتها 
بأسهم الشبكة القابضة، مبينا أنه 
ميتلك 735 ألف سهم في الشبكة، 
األمر الذي جعل الظفيري يطلب 
من ممث����ل وزارة التجارة إضافة 
بند على ج����دول أعمال اجلمعية 
العمومية وال����ذي مبقتضاه يتم 
وضع مقترح للدراس����ة من قبل 
اإلدارة مبقتضاه عودة  مجل����س 
الوضع كما كان عليه قبل عملية 

.»Swap« املبادلة
وأوضح مدير الشؤون اإلدارية 
في شركة الوسيط للوساطة املالية 

2009. وقال إن عمومية الشركة غير 
العادية ستنعقد في 4 مارس املقبل 
إلقرار زيادة رأسمال الشركة من 
15 إلى 50 مليون دينار دون عالوة 
إصدار ومصاريف إدارة، الفتا الى أن 
املساهمة في زيادة رأس املال تعد 
فرصة استثمارية جيدة، حيث يحق 
للمس����اهمني التخارج من الزيادة 
في الوقت الذي يرغبون فيه دون 

حتديد موعد محدد.

4 استفسارات للمساهمين

 وفي رده على استفس����ارات 
أحد املساهمني حول مطالبته برد 
مستحقاته جتاه الشبكة القابضة 

110 شركات تعرض ذهبًا ومجوهرات 
بقيمة 350 مليون دوالر

قدر مشاركون مبعرض الذهب واملجوهرات 
العاملي الثام���ن الذي تقيمه وتنظمه ش���ركة 
معرض الكويت الدول���ي على ارض املعارض 
الدولية مبش���اركة 110 شركات محلية ودولية 
قيمة املعروضات املطروحة باملعرض تتجاوز 
ال�� 350 مليون دوالر بينها مجوهرات قادمة من 
خارج الكويت مع الش���ركات الدولية املشاركة 
تق���در بنحو 37 مليون دوالر تضم تش���كيلة 
هائلة وغير مسبوقة من اطقم االملاس واالحجار 

الكرمية.
ومن جناح ش���ركة مجوهرات تيارا يقول 
مديرها العام امين زماني ان جاح الشركة يقدم 
لزوار املعرض تشكيلة رائعة من اطقم شبكات 
االعراس اجلدي���دة بتصاميم حديثة ومبتكرة 
وغير مس���بوقة الى جانب تشكيلة كبيرة من 

الساعات الثمينة املرصعة وغير املرصعة.
ومن جناح »دام���اس« حتدث مديرها العام 
طارق الغنام مشيدا بفكرة اقامة معرض للذهب 
واملجوهرات في الكويت على ان يكون معرضا 
واحدا في السنة اسوة باملعارض املتخصصة 

املقامة ف���ي كل بلدان العالم وذلك حرصا على 
تقدمي تشكيلة جديدة.

وقال الغنام ان املعرض ميثل فرصة جيدة 
لالطالع على اجلديد في عالم الذهب واملجوهرات، 
كما ان مشاركة الشركات االجنبية ميثل فرصة 
جيدة ومميزة يستفيد منها الزبائن واملشاركون 
في الوقت نفسه حيث يتعرف التجار على مصادر 
اخرى لالستيراد ويلتقي وجها لوجه مع شركات 

عاملية يلتقي معها خارج الكويت.
وكشفت الغنام عن امتالك داماس ملجموعة 
من املصمم���ني اخلاصني واملصان���ع اخلاصة 
التي تتعامل معها الش���ركة بل وتستثمر فيها 
وقال ان داماس تقدم لزوار املعرض خصومات 
خاصة وعروضا خاصة لتش���كيلة واسعة من 

املعروضات.
ومن جناح شركة تانغو للمجوهرات يقول 
مديرها العام س���امي بشري ان جناح الشركة 
باملعرض يقدم لزواره تشكيلة هائلة من اخلوامت 
والدبل وشبكات االعراس التي ترضي كل االذواق 

ومختلف الشرائح املالية.

إصدار أول دليل عربي للمستورد والمصّدر العربي

افتتاح المكتب اإلقليمي التحاد
المصدرين والمستوردين العرب بالكويت

عدد الشركات واملنتجات والسلع 
والقوانني التجارية في كل بلد.

وأحملت زكي الى أن ش����ركات 
القطاع اخلاص حتتاج لتصدير 
منتجاتها للدول العربية لالستفادة 
النسبية  من االعفاءات وامليزات 
التي بني ال����دول العربية مؤكدة 
ضرورة االستفادة من االتقاقيات 
التي تعقدها احلكومات وذكرت 
زكي انه قبل انتهاء عام 2010 سيتم 
افتت����اح املكتب االقليمي لالحتاد 
باململكة العربية السعودية ودولة 
االمارات واجلزائر. وقالت أمل زكي 
رئي����س االحتاد انه يجرى حاليا 
االعداد الص����دار أول دليل عربي 
للمصدر واملستورد يحتوي على 
جميع املعلومات اخلاصة بقطاع 
التجارة اخلارجية واملنتظر اصداره 
خالل الع����ام احلالي. وأوضحت 
أنه س����يتم افتتاح ثالثة مكاتب 
اقليمية لالحتاد في كل من االمارات 
والسعودية واجلزائر الى جانب 

ال� 11 مكتبا القائمة حاليا.

م���ن جانبه أكد الصالح على 
أهمي���ة ال���واردات الغذائية في 
األمن الغذائي الكويتي مش���يرا 
إلى أن معظم املواد الغذائية يتم 
استيرادها من اخلارج ومن دول 

مجاورة لتايلند.
إل���ى أن  وأش���ار الصال���ح 
الص���ادرات الغذائية من تايلند 
ضئيلة جدا ف���ي الوقت احلالي 
على الرغم من ان معظم ورادات 
الكويت الغذائية تأتي من دول 
مج���اورة لتايلند مؤك���دا على 
الواردات  ضرورة زيادة ه���ذه 

أسوة بالبحرين واإلمارات.
وطالب الصالح الوفد التايلندي 
بضرورة زيادة الوفود املتخصصة 
من اجلانبني للعمل على تعزيز 
التجاري بني  التبادل والتعاون 
البلدين في كل قطاع على حدة 
التجارية  العالق���ات  مما يخدم 
اللقاء  واالقتصادي���ة. حض���ر 
العديد من ممثلي القطاع اخلاص 
الكويتي من املهتمني باالستثمار 
في تايلند باإلضافة إلى مدير عام 
غرفة جت���ارة وصناعة الكويت 

رباح الرباح.

أموال، مش���يرة إلى ان اجلهات 
التايلندية تش���جع  احلكومية 
االس���تثمارات األجنبية وتقدم 

لها كافة التسهيالت.

االستثمار في تايلند السيما ان 
العديد من املشاريع اخلاصة في 
مج���ال الزراعة واملواد الغذائية 
واللح���وم حتت���اج إلى رؤوس 

مع مبادئ الشريعة اإلسالمية في 
مجال اللحوم.

وشجعت راس���تابان رجال 
األعمال الكويتيني للدخول على 

فواز كرامي 
بحث وف���د تايلندي في مقر 
غرفة جت���ارة وصناعة الكويت 
العالق���ات االقتصادية الثنائية 
البلدي���ن وآلي���ات تطوير  بني 
التب���ادل التجاري الس���يما في 
الغذائية وتشجيع  املواد  مجال 
االستثمار في مجال املنتجعات 
والفنادق وصناعة املجوهرات 
الوفد مدير  والعقارات. وترأس 
عام ادارة التش���جيع الصادرات 
التايلندية  التج���ارة  في وزارة 
سريرات راستابان فيما ترأس 
الكويت���ي عضو غرفة  اجلانب 
جتارة وصناع���ة الكويت انس 

الصالح.
وأكدت راستابان على ضرورة 
زيادة التعاون بني الكويت ومكتب 
التايلندي  تش���جيع الصادرات 
في دبي م���ن حيث زيادة تبادل 
املعلومات وباألخص في مجال 
صادرات املواد الغذائية السيما 
ان الكويت تعتمد بصورة كبيرة 
في أمنها الغذائي على الواردات 
اخلارجية كاش���فة عن بدء قيام 
صناعات غذائية تايلندية تتوافق 

وخلق سوق عربية مشتركة.
وحول توقيع شركة »السور 
املنيع« التفاقيات شراكة وتبادل 
الفترة  ان  للس����لع قال اجلفيرة 
املقبلة ستش����هد عق����د عدد من 
التبادل  االتفاقي����ات في مج����ال 
التجاري خاصة في مجال االجهزة 
الكهربائية وااللكترونيات ومجال 
التشييد والبناء واعمال املقاوالت 
التجارية واملباني  وبناء املوالت 

االنشائية.
من جانبها اعلنت رئيسة احتاد 
العرب  املصدرين واملستوردين 
أمل حسن عباس زكي انه جترى 
االس����تعدادات على قدم وس����اق 
لالفتتاح الرسمي ملكتب الكويت 
االقليمي الذي يرأسه سعد اجلفيرة 
خالل النصف الثان����ي من 2010 
ويعقد على هامش االفتتاح مؤمتر 
لالحتاد مبشاركة الدول العربية 
االعضاء واشارت الى اهمية املكاتب 
االقليمية التابعة لالحتاد حيث انه 
يعد قاع����دة بيانات مهمة ترصد 

القاهرة ـ هناء السيد
اشاد رئيس املكتب االقليمي 
الحتاد املصدرين واملستوردين 
العرب بالكويت س����عد اجلفيرة 
بدور صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد وحكومته الرشيدة 
الن تصب����ح الكويت مركزا ماليا 
الدعم املس����تمر  وجتاريا مثمنا 
لتحفيز الشباب الكويتي النشاء 
الشركات اخلاصة وتقدمي جميع 
التسهيالت، جاء ذلك في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« خالل مشاركته 
ف����ي مؤمت����ر احت����اد املصدرين 
واملستثمرين العرب الذي اختتم 

اعماله بالقاهرة مؤخرا.
افتتاح املكتب  ان  الى  مشيرا 
االقليمي لالحت����اد بالكويت يعد 
فرص����ة مهمة لش����ركات القطاع 
اخل����اص الراغب����ة ف����ي تصدير 
الدول  البضائع بني  واس����تيراد 
العربية واض����اف اجلفيرة الذي 
يرأس مجلس ادارة شركة »السور 
املنيع« للتج����ارة واملقاوالت ان 
احتاد املصدرين واملس����توردين 
العربية  الش����ركات  العرب منح 
الفرصة للتع����رف على منتجات 
التي ترغب في  الدول والس����لع 
تصديرها مؤكدا اهمية تنش����يط 
حركة التج����ارة البينية العربية 
التي تعاني الضعف، واشار الى 
العربي����ة لديها كبرى  الدول  ان 
الشركات العربية املصنعة للعديد 
من املنتجات التي تستوردها الدول 
بارقام باهظ����ة وطالب اجلفيرة 
بفتح افرع للشركات داخل الدول 
العربية التاحة الفرصة للتعرف 
على املنتجات وللتبادل التجاري 

خالل لقاء في »الغرفة« مع مستثمرين كويتيين

راستابان: تايلند تتوجه إلى المنتجات الغذائية اإلسالمية 
وتتطلع لزيادة صادراتها إلى الكويت

الكويت تحتل المرتبة الثالثة في االستثمارات األجنبية في سورية
 دمشق � كونا: انعكست العالقات الوثيقة بني الكويت 
وسورية على العالقات االقتصادية وحجم تدفق االستثمارات 
في االجتاهني، اذ تشكل االستثمارات الكويتية في سورية 
احدى أهم عالمات هذا التطور املطرد في العالقات.  كما أن 
التعاون االقتصادي بني البلدين يرتكز على عدد من االتفاقيات 
حيث شجعت احلماية املتبادلة لالستثمارات وجتنب االزدواج 
الضريبي ودفع العمل بني اجلانبني على زيادة حجم التبادل 
التجاري واالستثمارات.  وتعمل اللجنة الوزارية االقتصادية 
السورية � الكويتية املش����تركة من خالل اجتماعاتها على 
حتديد واقع اخللل في العالقات االقتصادية وعالجها وحل 
املعوق����ات التي تعترض تنفيذ االتفاقيات فضال عن وضع 
مشروعات التفاقيات جديدة تالئم التطورات احلاصلة في 
البلدين.  وتعد الكويت من أوائل الدول التي استثمرت في 

سورية حيث أسست الشركة الكويتية املتحدة لالستثمار 
في س����ورية برأسمال 200 مليون دوالر، كما مت انشاء عدد 
من البنوك التجارية مثل بنك اخلليج الذي وصل رأسماله 
الى 60 مليون دوالر وبنك الشام االسالمي برأسمال بلغ 100 
مليون دوالر.  وحتتل الكويت املرتبة الثالثة في االستثمارات 
األجنبية في س����ورية بعد السعودية وتركيا، كما وصلت 
قيمة الصادرات الس����ورية الى الكويت عام 2006 الى نحو 
36 مليون دينار وجتاوز حجم التبادل التجاري بني البلدين 

والكويت في عام 2005 ال� 345 مليون دوالر.
 وأظه����ر تقرير حول االس����تثمار العربي واألجنبي في 
س����ورية خالل االع����وام من 1991 � 2008 أن االس����تثمارات 
الكويتية بلغت نحو 32 مشروعا منها 25 مشروعا صناعيا 

و3 مشروعات زراعية و3 مشروعات نقل.

ووقع البلدان في السنوات األخيرة عددا من االتفاقيات 
االقتصادية ما أوصل حجم االستثمارات الكويتية في سورية 
الى أكثر من 6 مليارات دوالر حيث بدأت الكويت وسورية 
بإنش����اء مجموعات استثمارية من بينها مجموعة »اجلاز« 
الكويتية � السورية لالستثمار والشركة السورية � الكويتية 
القابضة التي أسستها مجموعة اخلرافي الكويتية برأسمال 
100 مليون دوالر. ويقيم مس����تثمرون كويتيون عددا من 
املشروعات السياحية الضخمة في سورية كاملجمع السياحي 
في الشام اجلديدة واملدينة الترفيهية على طريق مطار دمشق 
الدولي. واعتبر املدير العام لهيئة االستثمار السورية د.أحمد 
عبدالعزي����ز في تصريح ل� »كون����ا« أن رأس املال الكويتي 
سواء الصافي أو املشارك لرؤوس أموال أخرى يشكل أهم 

منابع تدفق االستثمارات الى سورية.

»قطر لالستثمار« يشتري 25% من »أمبيت الهندية«»التمويل الخليجي« يدرس بيع أصول بـ 250 مليون دوالر

عمر راشد
كشف الرئيس التنفيذي باإلنابة في بيت التمويل 
اخلليجي تد برتي أن بيت التمويل اخلليجي ومقره 
البحرين يتجه حاليا إل����ى بيع وحدتني من أصوله 
االستثمارية بقيمة تصل إلى 250 مليون دوالر بحلول 
منتصف مارس املقبل. وفي تفصيل لطبيعة التخارج، 
أشار الى أن الوحدة األولى تتمثل في بيع جزء من حصة 
البنك اململوكة في بنك اخلليج التجاري والبالغة %27 
بقيمة 130 مليون دوالر، بينما تتمثل الوحدة األخرى 
في بيع عق����ار، مضيفا أنه يأمل في التخارج من كل 

األصول احملددة للبيع في نهاية العام احلالي.
وأض����اف برتي، ف����ي تصريح إلح����دى املجالت 

املتخصصة )ميد(، أن العوائد احملققة من بيع األصول 
ستوظف في سداد ديون الشركة ضمن مساعيها الرامية 

إلى جعل سجالتها املالية خالية من الديون.
وقال الرئي����س التنفيذي للبنك إنه يتبنى حاليا 
إستراتيجية طموح خلفض اإلنفاق في البنك، مضيفا 
أن املصاريف احلالية تصل الى نحو 11 مليون دوالر في 
الشهر مشيرا الى أن الهدف من تلك اإلستراتيجية خفض 

اإلنفاق إلى نحو 6.5 ماليني دوالر في الشهر.
يذكر أن ديون بيت التمويل اخلليجي تبلغ 450 
مليون دوالر وقام مؤخرا بتحديد أصول بقيمة 420 
مليون دوالر م����ن أجل بيعها وبالتالي لتقليل حجم 

الديون املترتبة عليه.

وافق بنك قطر لالستثمار )كيو إنفست( على شراء حصة %25 
من أس���هم مجموعة »أمبيت« الهندية، مقرها مومباي، لكن دون 

اإلفصاح عن حجم املبالغ املدفوعة مقابل احلصة املذكورة.
وقال بيان صادر عن البنك القطري، أوردته نشرة »داو جونز«، 
إن شراء احلصة في الشركة الهندية يعد أول استثمار للبنك القطري 
في الهند، ويدل على مدى االهتمام الذي يوليه البنك على السوق 
الهندي املتطور بشكل متسارع موضحا أنه � أي البنك � ملتزم بضخ 

األموال إلى مختلف الصناديق التي تديرها الشركة الهندية.
وكان الرئي���س التنفيذي لبنك قطر لالس���تثمار قد ذكر العام 
املاضي أن البنك يتطلع إلى جمع مبلغ 350 مليون دوالر عن طريق 
طرح حقوق أسهم للبنك ضمن مساعي البنك لإلفادة من الفرص 

االستثمارية املتاحة في املنطقة.

الرباح: تعاون »الغرفة« مع منظمة العمل
إلظهار األبعاد االجتماعية للخصخصة

استقبل مدير عام غرفة جتارة وصناعة الكويت 
رباح الرب��اح مبكتبه امس املستش��ار االقليمي 
ملنظم��ات اصحاب العمل مبنظم��ة العمل الدولية 

هشام ابوجودة.
واشاد الرباح بدور منظمة العمل الدولية الفعال 
واملؤثر على املستوى االنس��اني عامة وبالنسبة 

لشؤون العمل وعالقاته بوجه خاص.
واوضح ان الغرفة تعمل على تشجيع وابراز 
دور املنظمة لتحقيق هدفها املنش��ود في ارساء 
دعائم الس��الم االجتماعي وانها مس��تعدة الداء 
دورها كمنظمة تضم حتت مظلتها مجتمع االعمال 

الكويتي.
وأكد الرباح ان الغرف��ة تأمل ان تقف منظمة 
العمل الدولية على مسافة واحدة من طرفي االنتاج 

اصحاب العمل والعمال، ومع قبولنا لالنحياز من 
منظور انس��اني اال انه في حال تعارض املصالح 
ينبغي تغليب املصالح االقتصادية العليا التي هي 

في النهاية لصالح الطرفني.
وفيما يتعلق بالتعاون املش��ترك بني املنظمة 
والغرفة اكد ان هذا التعاون ش��هد تطورا نوعيا 
كبيرا في فترات كثيرة، متثل في استقبال متدربني 
من الغرف الشقيقة والصديقة واستضافة دورات 
وورش عمل تدريبية متنوعة وايفاد متدربني الى 
املركز الدولي للتدريب التابع للمنظمة في تورينو 
بإيطاليا، وال شك ان هذا التطور يعزى في جانب 
كبير منه الى نش��اط مكت��ب ممثل منظمة العمل 
الدولية بالكويت وجلهود املكتب االقليمي للمنظمة 

في بيروت.
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