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التنفيذي  الرئي���س  رّحب 
بالوكال���ة في بي���ت التمويل 
الكويتي )بيتك( عماد عبداهلل 
الثاقب مب���ا تضمنته اخلطة 
التنموية االقتصادية للدولة من 
مشروعات عمالقة حلل مشاكل 
وقضايا مهمة مثل اإلس���كان 
والتعليم والصحة وأيضا األزمة 
التي تفاقمت مؤخرا  املرورية 
وأصبحت تؤثر سلبا على الواقع 
االقتصادي واألوضاع املعيشية 

للمجتمع.
وأوضح الثاقب انه في حالة 
ترجمة حجم اخلسارة املادية 

والبشرية الناجتة عن احلوادث، والوقت املهدر 
في االختناقات املرورية إلى أرقام وأموال يبني 
أن اخلسائر فادحة مع التشديد على ان النفس 
البشرية هى شىء ال ميكن تعويضه او تقديره 
باى مبل��غ، لكن تبقى احلاجة ماسة وضرورية 
لتح��رك ج��دي وتع�اون مشترك مع دول مجلس 
التعاون لالستفادة من خب��راتهم في هذا املجال 
وإيجاد حلول للمشكلة حيث تتشابه الظروف، 
مبديا حرص »بيتك« على دعم مجاالت التعاون 
والتنسيق اخلليجي ضمن جهد متواصل يبذله 
خلدمة مجتمعه واملشاركة في حل املشاكل التي 

تعترضه.
وأضاف الثاقب في كلمته خالل حفل االستقبال 
الذي نظمه »بيتك« لرؤس���اء الوفود اخلليجية 
املش���اركة في أس���بوع املرور اخلليجي املوحد 
الذي انتهت انش���طته بالكوي���ت مؤخرا، حيث 
مت تكرمي أعضاء ورؤس���اء الوفود املشاركة، أن 
البعد اخلليجي في إستراتيجية »بيتك« يولي 
أهمية لدعم هذه التجمعات بني مس���ؤولي دول 
مجلس التعاون حيث يلتقي األش���قاء وتتوافر 
فرص التباحث إليجاد حلول ملش���كالت تعاني 
منها املجتمعات اخلليجية، التي تتمتع بسمات 
مميزة ومتشابهة في العديد من نواحي احلياة مما 
ميثل فرصة لتوحيد اجلهود نحو إيجاد حلول 
ناجحة ودائمة للمشكالت، مما يعزز خطط التنمية 

الق���درات االقتصادية  ويدعم 
ويحق���ق انطالق���ة املجتم���ع 
اخلليجي نحو ف�رص أوس��ع 
ف���ي النهض��ة والتق���دم بع��د 
التغل��ب عل��ى مش���اكله��ا في 
مج��االت مثل توظيف العمالة 
التعليم  واإلس���كان وتطوير 
والنهوض باخلدمات وغيرها 
من األم���ور التي متس احلياة 

اليومية للمواطن اخلليجي.
من جانبه أشاد وكيل وزارة 
الداخلية املساعد مدير االدارة 
العام���ة للمرور اللواء محمود 
الدوسري ب�»بيت��ك« وقال انه 
أكبر وأه��م مؤسس�����ة مالي��ة تساه��م ب��دور 
فاع���ل في دع��م األنش���ط��ة واملش���اري��ع ذات 
البع���د االجتماعي، والتي تعد صورة من صور 
التنمية مبفهومها الشامل االقتصادي واالجتماعي 
والبش���رى، وميثل »بيتك« النم���وذج املتكامل 
للنجاح، حيث جمع بني األرقام واملؤشرات املالية 
االيجابية وأداء الدور االجتماعي البارز واملؤثر 

في املجتمع.
وأضاف الدوسري أن احلكومة ال تدخر جهدا 
في التصدي للمشكلة املرورية رغم تعقيداتها، 
وأن جهودا مهمة ومتواصلة تبذل في هذا املجال، 
مش���يرا إلى أن عدد املركبات بالبالد يصل إلى 
حوالي 1.5 مليون سيارة، ويبلغ متوسط حركة 
التنق���ل للمواطن الكويت���ي 14 حركة في اليوم 
الواحد وهو معدل كبير ميثل عبئا على احلركة 

املرورية.
حضر اللقاء عدد من قيادات قطاع املرور ومدير 
إدارة اإلعالم األمني الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر باإلضافة إلى 
عدد من مسؤولي »بيتك« من بينهم مساعد املدير 
العام لقطاع اخلدمات املساندة عبدالعزيز اجلابر، 
ومدير إدارة السيارات عاهد العيسى ومدير إدارة 
التسويق العالقات العامة املهندس فهد املخيزمي 
ونائب مدير ادارة التس���ويق والعالقات العامة 

سعيد توفيقي. 

جانب من احلضورعادل اجلناعي ملقيا كلمته

عماد الثاقب

»روعة العود« تطرح منتجات جديدة
خالل مشاركتها في معرض العطور

»نايف للدواجن« تنضم للراعين لمعرض
الصناعات الكويتية 2010 بأرض المعارض

أعلنت شركة نايف للدواجن 
عن رعايتها ملعرض الصناعات 
الكويتي���ة 2010 ال���ذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي حتت الرعاية الرئيسية 
للهيئة العامة للصناعة ويرعى 
افتتاحه وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون وتستمر أنشطته 
على أرض املع���ارض الدولية 
مبش���رف خالل الفترة من 22 

إلى 30 مارس اجلاري.
ويقول بهذه املناسبة رئيس 
ادارة ش���ركة نايف  مجل���س 
للدواجن بدر البزيع ان الشركة 
حريصة على التواجد وس���ط 
هذا التجمع الصناعي الوطني 
باعتبارها ش���ركة انتاج رائدة 
ل���كل مراحل صناعة  متكاملة 
الدواج���ن ف���ي الكويت بطاقة 
إنتاجي���ة 50 طن دجاج وألفي 
صندوق بيض مائدة في اليوم. 
واشار الى ان أول انتاج للشركة 
كان في ع���ام 1963 حيث كان 

اإلنتاج متواضعا قياس���ا مبا 
أصبحت عليه الشركة اليوم في 
السوق مؤكدا ان ثقة العمالء في 
إنتاج الشركة من الدجاج وبيض 
املائدة شجعها على النمو وزيادة 
اإلنتاج على مراحل وخالل 46 

سنة مضت.
وتابع البزي���ع تصريحاته 
مؤك���دا ان مقومات اس���تمرار 
شركة دجاج نايف للدواجن في 
نشاطها املتعدد بفضل تشجيع 
الكويت وضيوفها اضافة  أهل 
الى جودة االنتاج واالعتماد على 
أجود مكون���ات العلف )الذرة 

الصفراء + فول الصويا(.
واستعرض البزيع مشتمالت 
الشركة مش���يرا الى ان املجزر 
اآللي لديهم مصمم على الذبح 
الي���دوي والتنظيف الذي يبدأ 
الدجاجة عن نزف  بعد توقف 
دمها كامال، أما مصنع اللحوم 
فقد مت تصميم���ه على أحدث 
مبادئ االشتراطات العلمية وهو 

الوحيد في الكويت الذي يعتمد 
على الدجاج الكويتي املنتج في 

مزارع نايف.
وتابع رئيس مجلس االدارة 
تصريحاته مشيرا الى ان سلسلة 
مطاعم نايف هي خدمة اضافية 

للواثقني بالدجاج الكويتي.
واختتم البزيع تصريحاته 
بأن جميع مراح���ل وخطوات 
بامل���زارع واملج���زر  االنت���اج 
واملصنع تعتمد أعلى شروط 
الوقاية وتخضع لفحص دوري 
من قبل طاقم متخصص تابع 
 TUV لش���ركة اجلودة االملانية
)22000.2005( حيث مت اختيار 
منتجات نايف واعطاؤها لقب 
SUPER BRAND 2010 باالضافة 
الى الفح���ص اليومي لالنتاج 
من قبل أطباء ادارة املس���الخ 
ببلدية الكويت وتخضع للرقابة 
املتواصلة من قبل ادارة الصحة 
احليوانية م���ن الهيئة العامة 

للزراعة.

أعلنت شركة »روعة العود« 
للعطور عن مشاركتها في معرض 
العطور وأدوات التجميل، الذي 
تقيمه وتنظمه ش���ركة معرض 
الكويت الدولي على ارض املعارض 
الدولية مبشرف، خالل الفترة من 
24 مارس اجلاري الى الثالث من 

ابريل املقبل.
وبهذه املناسبة قال نائب املدير 
العام محمد علي ان مشاركة الشركة 
في معرض العطور تأتي في إطار 
خططها الرامية إلى التواجد املميز 
املهتمة  في احملافل والتجمعات 
بصناع���ة العط���ور والبخ���ور 
والعود، مش���يرا الى ان معرض 
العطور يعتبر التظاهرة الكبرى 
في عالم العطور ومستحضرات 
التجميل التي تش���هدها سنويا 
الكويت ومنطقة اخلليج بشكل 
عام، ويضم حتت سقف واحد كل 
الشركات العاملة في القطاع، كما 
أن الشركة تستهدف من املشاركة 
حتقيق رغب���ات عمالئها بطرح 
املنتجات التي يفضلونها وتتميز 
بها »روعة العود« عن غيرها من 

الشركات األخرى.
وأكد علي أن منتجات الشركة 
العطور والبخ���ور والعود  من 
حتظ���ى بإقبال متمي���ز من قبل 
العمالء في جميع مشاركاتها في 
املعارض، الفتا إلى أن املشاركة 
املس���تمرة في املعارض مكنت 
الش���ركة من توس���يع حصتها 
السوقية واستقطاب عدد كبير 
التعرف على  العمالء بع���د  من 

منتجات الشركة.
وأض���اف عل���ي أن منتجات 
»روعة العود« التي ستقدمها خالل 

املعرض حتوي أسماء عطورات 
وخلطات متميزة يفضلها املستهلك 

الكويتي نظرا لتفردها.

الثاقب: مشاريع الخطة التنموية تستهدف
حل مشاكل اإلسكان واألزمة المرورية

»فابكو« تدرس عددًا من الفرص
والخيارات للتوسع اإلقليمي

أعلنت شركة فهد الغنيم وشركاه للتجارة 
العامة )فابكو( أنها تستعد حاليا لالنطالق الى 
مرحلة جديدة تتوسع فيها في السوق االقليمي 

وخصوصا في منطقة اخلليجي العربي.
وقال املدير العام لشركة فابكو مازن بودياب ان 
الشركة اتخذت هذا القرار بعد دراسات مستفيضة 
أكدت حاجة أسواق املنطقة إلى خدماتها، مبينا 
أن هناك فرصا واعدة تنتظر »فابكو« خصوصا 

في منطقة اخلليج.
واش���ار إلى أن هذه اخلط���وة تأتي بعد أن 
متكنت الش���ركة من تثبيت أقدامها في السوق 
الكويت���ي وأضحت واحدة من أكبر الش���ركات 
املتخصصة في مجال تقدمي البرامج التطبيقية 
واحللول التقنية املتكاملة للشركات واملؤسسات 
العامة واخلاصة على حد سواء مؤكدا أن الثقة 
التي حصلت عليها الشركة في السوق احمللي 
هي التي شجعتها على املضي قدما في مشروع 

التوسع االقليمي.
واضاف ان الش���ركة تدرس حاليا عددا من 
اخليارات والفرص االقليمية الواعدة التي ستعلن 
عنها قريبا مؤكدا أن الس���وق االقليمي يستعد 
ملرحلة جديدة من االنطالق بعد أن جتاوز تداعيات 
األزمة املالية العاملية، مشيرا إلى أن االقتصادات 
اخلليجية بشكل خاص حتتفظ بقدرة كبيرة على 
النمو السريع، نظرا لتوافر السيولة الكافية لدى 

احلكومات والقطاع اخلاص على حد سواء.

 وقال ان اجلميع يراقب عن كثب التطورات 
احلاصلة في السوق النفطي الذي يشهد استقرارا 
منذ ما يقرب العام، وهو استقرار مطلوب، السيما 
أن أس���عار النفط تدور منذ شهور عدة بني 70 
و80 دوالرا للبرميل، وهو الس���عر الذي كانت 
دول اخلليج تسعى للوصول اليه، مشيرا إلى 
أن هذا العامل من شأنه أن يوفر قدرا كبيرا من 
االس���تقرار للموازنات اخلليجية، ويدفع نحو 
مزيد من االنفاق احلكومي الذي تس���تفيد منه 
شركات القطاع اخلاص مبختلف قطاعاتها، وهو 
ما سينعكس ايجابيا على سوق البرمجيات الذي 

تعمل فيه الشركة.
واضاف بودياب ان الشركة اختارت عبدالرحمن 
الرمضان كمدير للمش���اريع احمللية والدولية 
وسيعمل على رأس فريق من املتخصصني من 
أجل حتقيق األهداف املطلوبة محليا واقليميا، 
معتبرا هذه اخلطوة جزءا من خطة فابكو في 
التوسع والرقي مبستوى ادارة املشاريع وخدمة 
العمالء وللحفاظ على مستوى الشركة وسجلها 
احلافل باالجن���ازات التي حققتها على مدى 15 
عاما في مجال تصمي���م البوابات االلكترونية 
وانظمة ادارة الوثائق وتطوير وتطبيق برامج 
خدمة العمالء وانظمة احملاسبة واالدارة وخدمات 
االستشارات الفنية والتقنية باالضافة الى توفير 
انظمة احللول املتكاملة من شركتي مايكروسوفت 

واوركل العاملتني.

خالل حفل استقبال نظمه »بيتك« للوفود الخليجية المشاركة في أسبوع المرور

مطابع »الكي« تنضم الى قائمة الرعاة تعيين عبدالرحمن الرمضان مديرًا للمشاريع المحلية والدولية
لمؤتمر ومعرض تدوير النفايات

أعلن���ت مطابع الكي عن رعايته���ا ملؤمتر ومعرض الكويت 
الثالث إلدارة وتدوي���ر النفايات، واملزمعة إقامته حتت رعاية 
وحضور وزير األشغال ووزير الدولة للشؤون البلدية د.فاضل 

صفر في السادس من ابريل املقيل.

مساهمة فعالة

وقال املدير العام في مطابع الكي عبدالغفور س���ليمان في 
بيان صحافي، ان رعايته لهذا احلدث وللعام الثالث على التوالي 
تأتي من منطلق املساهمة في الدفع بعمليات التدوير التي يأخذ 
الورق الهالك منها م���ا مجمله من 12 الى 15% يوميا من مجمل 

النفايات التي يتم التخلص منها.
وأضاف سليمان أن مطابع الشركة حترص على إعادة تدوير 
الهالك من ال���ورق املتبقي نتيجة عمليات الطباعة، مضيفا ان 
الورق املتبقي يخزن ويفرز بش���كل جيد ويتم بيعه لشركات 
محلية تق���وم بعد ذلك بإعادة تدويره أو تصديره الى اخلارج 
ليتم تدويره فيها، مش���يرا الى أن اكبر املستثمرين في الهالك 

من الورق الهند والصني.

عملية التدوير

وأكد على أن لعملية التدوير أهمية بالغة في احملافظة على 
البيئة والتي نس���عى بكل جهدنا للمساهمة في احلفاظ عليها 
من خالل عملنا احمل���دود في االهتمام بجانب تدوير ما يتبقى 
لدين���ا من هالك من املطبوعات والتي تتراوح بني 60 و70 طنا 

شهريا.
واضاف قائال: »أننا في الس���ابق كنا ندفع لبعض الشركات 
للتخل���ص من هذا الهالك، والذي كان غالبا يدفن حتت األرض 
مس���تهلكا بذلك أراضي شاسعة او ان يحرق مساهما بذلك في 
دمار وتلوث الهواء، ولكن بعدما أخذت التكنولوجيا مسيرتها 
ف���ي التقدم بعمليات التدوير، أصبحن���ا نبيع ما يتبقى لدينا 

وجنني من ورائه األرباح«.

»الوطني« يقدم المزيد من الخدمات الخاصة لعمالء »الذهبي«

الوطني  الكوي���ت  نظم بنك 
مؤخرا لقاء خاصا لعمالء الذهبي 
وذلك في إطار لقاءاته التي ينظمها 
الش���ريحة املميزة  دوريا لهذه 
من العم���الء الطالعهم على آخر 
العروض واخلدمات التي يوفرها 

لهم.
وتخلل���ت اللقاء ال���ذي أقيم 
في فرع رأس الس���املية عروض 
الذهبي  خاصة فق���ط لعم���الء 
من االحت���اد للطيران، مجموعة 
الدولية، هنري لويد  العيس���ى 

وياجر وشركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات ومميزات خدمة املساعدة 
الشخصية )الكونسيرج( املتوافرة 
 World MasterCard مع بطاق���ة

االئتمانية.
في هذا السياق، قال مساعد 
مدير عام في بنك الكويت الوطني 
قطاع »الذهبي« عادل اجلناعي 
»لقد سبق حلساب الذهبي أن قام 
بتنظيم لقاءات مستمرة إلطالع 
العمالء على آخر العروض واملزايا 
اخلاصة املقدمة لعمالء الذهبي، 

وها نحن نطلق اليوم لقاء آخر 
في فرع رأس الساملية بحضور 
ومشاركة االحتاد للطيران وذلك 
التواصل والتقارب مع  لتعزيز 
الذهبي انطالقا  عمالء حس���اب 
من حرصنا على إيالء املزيد من 
االهتمام لهذه الشريحة املميزة من 
عمالئنا«. وأضاف اجلناعي ان هذا 
اللقاء استهدف ايضا تعريف عمالء 
 World حس���اب الذهبي ببطاقة
MasterCard االئتمانية والفريدة 
من نوعها ف���ي الكويت وعرض 

املزايا احلصرية التي تتيحها هذه 
البطاقة لعمالء الذهبي«.

جتدر اإلشارة إلى أن حساب 
الذهبي املخصص لعمالء الوطني 
من ذوي الدخ���ول العالية دأب 
دواما على توفير أفضل املنتجات 
واخلدمات املعدة لتلبية احتياجات 
هذه الشريحة املميزة من العمالء 
ومنحهم كل االهتمام الالزم عبر 
تخصي���ص مس���ؤول مصرفي 
شخصي عن رعاية وإدارة جميع 
تعامالتهم املصرفية عالوة على 

ما يوفره لهم من عروض مجزية 
ومزايا تفضيلية مغرية، وميكن أن 
يستفيد من عروض ومزايا حساب 
الذهب���ي جميع العم���الء الذين 
يتمتعون بأرصدة مالية بقيمة 
30 الف دينار أو أكثر في أي من 
حسابات الوطني )مبا فيها حساب 
اجلوهرة( أو ودائع ألجل املشاركة 
في أحد الصناديق االستثمارية 
لبنك الكويت الوطني، أو الذين 
يقومون بتحويل رواتبهم التي 

تعادل 1.500 دينار أو أكثر.

نظم لهم لقاًء خاصًا في فرع رأس السالمية


