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أعلن مدير معرض عالم السفر 
2010 لدى شركة معرض الكويت 
الدولي عماد محم����د الهارون ان 
»الشركة« قد حددت ال� 19 من شهر 
مايو املقبل موعدا النطالق انشطة 
دورة جديدة في سلسلة معارض 
عالم السفر في حلته اجلديدة وهو 
اقامته  الذي دأب����ت على  احلدث 
الشركة منذ نحو 12 عاما مضت 
مما وضع����ه على قائمة معارض 

السياحة الراسخة باملنطقة.
اله����ارون موضحا ان  وتابع 
املعرض قد استقطب للمشاركة 
فيه عشرات الشركات واجلهات 

السياحية الرسمية واالهلية احمللية والدولية حيث 
اكدت مشاركتها باملعرض جهات جاءت من كل من: 
لبنان وسورية وقبرص وتايلند واملغرب وهولندا 

ومصر وتونس واملانيا والكويت.
وذكر ان املعرض في دورته املقبلة س����وف يقام 
برعاي����ة كل من وزارة التج����ارة والصناعة )قطاع 
السياحة( ومؤسسة اخلطوط الكويتية وقال الهارون 
ان املعرض يهدف الى حتقيق فلسفة مزدوجة في آن 
واحد اولها الترويج اجلماعي للمنتجات السياحية 
الداخلية وسط اجواء املعرض احملببة لدى الكثيرين 
ومن الناحية االخرى افس����اح املجال امام الشركات 
احمللية املعنية واجلهات الدولية إلطالع املواطن واملقيم 
على احدث برامجها السياحية حول العالم وتفاصيل 
رحالتها وجديدها ومزاياها الفردية واجلماعية، السيما 
ان االحصاءات الرسمية تشير الى ان الكويتيني قد 
أنفقوا على السياحة اخلارجية نحو 4.345 مليارات 
دوالر خ����الل العام املاضي فيما بل����غ اتفاقهم على 

السياحة الداخلية نحو 5.3 ماليني دينار.
وتابع الهارون موضحا ان الفرصة ايضا متاحة 
امام الشركات املعنية باالستثمار في القطاع السياحي 
الستعراض مشاريعها وتقف على حجم القائم واملتوقع 
منها في الس����وق احمللي واالقليم����ي حيث فرصة 

املشاركة متاحة ايضا للشركات من 
املنطقة. ومضى الهارون موضحا 
ان معرض عالم الس����فر تتزامن 
اقامته في وقت تولي فيه الكويت 
اهتماما خاصا بالشأن السياحي 
الداخلي انطالقا من قناعة كاملة 
بأن السياحة تعتبر مصدرا اساسيا 
للدخل في كثير من الدول حيث 
شهد القطاع اهتماما متزايدا على 
الصعيد احمللي متمثال في زيادة 
عدد الغ����رف الفندقية الى 5000 
غرفة موزعة على نحو 45 فندقا 
ومن املتوقع ان يتضاعف العدد 
ليصل الى نحو 10آالف غرفة بعد 
افتتاح سلسلة من الفنادق اجلديدة اجلاري انشاؤها 

او التخطيط إلقامتها.
كما تش����ير االحصاءات الى ان انفاق املواطنني 
واملقيمني على السياحة في منو مضطرد باستمرار 
حيث ارتف����ع معدل االنفاق الفردي من 2494 دينار 
في ع����ام 2000 الى 2843 والى 3021 في الس����نوات 
التالية ليرتف����ع الرقم االجمالي الى ما يزيد على 4 

مليار دوالر العام املاضي.
وجدير بالذكر ان خطة التنمية اخلامسة للدولة 
قد اس����تعرضت العديد من التحديات التي تواجه 
القطاع الس����ياحي في الب����الد والعمل وفق اخلطة 
على مواجهتها والتغلب عليها من خالل حزمة من 
املشروعات التحتية والتش����ريعية املكملة للقطاع 
الس����ياحي في البالد والنجاح ف����ي ترويج الكويت 
وتسويقها كوجهة سياحية داخليا وخارجيا ومساعدة 
الكويت على تبوؤ وضع تنافس����ي داخل الس����وق 
اخلليجي والعربي حيث تس����تهدف اخلطة إحداث 
تغييرات ملموس����ة في معدالت االنفاق الس����ياحي 
ورفع نسبة مس����اهمته في الناجت احمللي االجمالي 
وزيادة معدل النمو احلقيقي املس����تهدف ليبلغ %8 
سنويا وانشاء هيئة عامة للسياحة ونظام متطور 

للمعلومات السياحية.

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر واألمير الوليد بن طالل

عماد الهارون

برعاية قطاع السياحة بوزارة التجارة ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية 

الهارون: معرض عالم السفر 2010 
ينطلق في حلته الجديدة مايو المقبل

الوليد بن طالل: التحالف سيمهد الطريق لمشاريع مستقبلية في نطاقات مختلفة

»المملكة القابضة« تبيع حصة 40% في »فيرمونت«
 إلى »الديار القطرية« بقيمة 847 مليون دوالر

أعلنت شركة اململكة القابضة 
إدارتها  التي يترأس مجل���س 
األمير الوليد بن طالل عن إبرام 
عدة اتفاقيات بني كل من شركة 
فيرمونت رافلز القابضة الدولية 
للفنادق )FRHI( وشركة فويجر 
وشركاه احملدودة وشركة الديار 
القطرية لالستثمارات الفندقية 
والعقارية احملدودة، مبقتضاها 
تبيع ش���ركة اململكة القابضة 
حصة 40% من شركة »فيرمونت 
رافلز« بقيمة 847 مليون دوالر. 
وفي هذا الس���ياق قال األمير 
الوليد ان التحالف االستراتيجي 
بني ش���ركة اململك���ة القابضة 
الطريق  ودولة قط���ر ميه���د 
ملشاريع مستقبلية في نطاقات 
مختلفة، حيث تضمن االتفاق 
استحواذ فويجر على 40% من 
شركة فيرمونت رافلز القابضة 
الدولية للفنادق )FRHI( مقابل 

وفيرمونت رافلز في مجال إدارة 
الفنادق العاملية عندما تتوافر 
الفرص املناسبة في املستقبل. 
ونتيجة لهذه االتفاقيات تعتبر 
شركة اململكة القابضة ثاني أكبر 
مستثمر في فيرمونت، وشركة 
كولوني كابيتال تعتبر ثالث 

أكبر مستثمر في فيرمونت.
واضاف األمير الوليد بن طالل 
قائال »يسرني الترحيب بكل من 
فويجر وشركة الديار القطرية 
لالستثمارات الفندقية والعقارية 
كش���ركاء جدد واستراتيجيني 
في فيرمون���ت رافلز حيث ان 
اختيارهم واستثمارهم املادي 
الكبي���ر في فيرمون���ت رافلز 
كشريك يؤكد على قوة اسمها 
وامكانياتها اإلدارية، كما يثبت 
هذا على أن منو فيرمونت رافلز 
العاملي سيكون  على الصعيد 

األعلى في قطاعه«.

مبلغ نقدي واعتبارات أخرى.  
كما وافقت شركة الديار القطرية 
لالستثمارت الفندقية والعقارية 

احملدودة على إعطاء عقود إدارة 
مستقبلية لفنادق سيتم حتديدها 
لتصبح اما فيرمونت أو رافلز 

أو سويس هوتلز باإلضافة فإن 
الديار القطرية ستقوم  شركة 
بالتعاون مع كل من مالك األسهم 

السليطي: إنشاء 8 مستشفيات  بقيمة 1.2 مليار دينار
 يدعم التأجير التشغيلي لألجهزة الطبية

18 من موظفي »الموانئ« يختتمون مشاركتهم 
في دورة مراقبة التحكم المالحي بسنغافورة

اختتمت مؤسسة املوانئ الكويتية مشاركتها في 
دورة مراقبة التحكم املالحي VTS والتي شارك فيها 
فنيو االتصاالت البحرية من برجي املراقبة في ميناءي 
الشويخ والشعيبة في سنغافورة والتي أقيمت خالل 

الفترة من 13 وحتى 27 مارس املاضي.
وأوضح نائب مدير العمليات البحرية لش����ؤون 
االتصاالت في ميناء الش����ويخ أمني راشد اخللف أن 
الدورة جاءت في إطار خطط املؤسسة لتطوير أداء 
الكوادر الفنية والعاملني في املوانئ التابعة وفقا ألحدث 

التقنيات املتبعة عامليا في املجال البحري.
وق����ال ان ابتعاث املتدربني لاللتح����اق بالدورات 
التدريبية في هيئة ميناء س����نغافورة يأتي في إطار 

التعاون املتبادل بني مؤسسة املوانئ الكويتية وهيئة 
ميناء سنغافورة باعتبارها من الهيئات الدولية املتميزة 

في املجاالت البحرية.
 وأشار إلى أن عدد املشاركني في الدورة التدريبية

VTS  18 فنيا من العاملني في برجي املراقبة في ميناءي 
الشويخ والشعيبة وهي الدفعة الثالثة واألخيرة من 

العاملني في املؤسسة املشاركني في الدورة ذاتها.
واضاف اخللف أن سفيرنا في سنغافورة عبدالعزيز 
العدواني قام بزي����ارة املتدربني في م����كان إقامتهم 
لالطمئنان عليهم وتش����جيعهم عل����ى بذل أقصى ما 
يس����تطيعون من جهد للوصول الى أعلى مس����توى 

من التدريب.

أعلن مدير عام شركة عناية لتأجير األجهزة 
الطبية د.ناصر السليطي عن مشاركة الشركة 
في مؤمتر الكويت ملقاولي الرعاية الصحية الذي 
س����يعقد في الفترة من 11 – 13 أبريل 2010 في 
مركز املؤمترات حتت رعاية وزير الصحة د.هالل 
الس����اير.  وبني السليطي أن املعرض سيكون 
فرصة لعرض خدمات الشركة وخصوصا أن 
»عناية« تعتبر رائدة فكرة اإلجارة في مجال 

املعدات واألجهزة الطبية في الكويت.
حيث تقدم خدمة التأجير التشغيلي للمعدات 
الطبية بكل أنواعها س����واء التشخيصية، أو 
أو األسنان والبيوميديكل  معدات املختبرات، 
بأسلوب يوفر على املستشفيات واملراكز الطبية 
عناء تخصيص ميزانيات هائلة لشراء مثل هذه 
املعدات، إضافة إلى توفير خدمة الصيانة على 
املعدات طيلة مدة العقد، عدا عن عدم قلق إدارة 

املستشفى أو املركز الطبي من إمكانية تصريف 
اجلهاز أو املعدات عند استبدالها بأخرى أحدث. 
وأوضح أن خدمة التأجير التش����غيلي تساهم 
في تطوير اخلدم����ات والرعاية الطبية محليا 
في القطاعني العام واخلاص عن طريق مواكبة 
التطور السريع والقياسي في صناعة األجهزة 
الطبية نظرا ملا توفره هذه اخلدمة من أحدث 
وأفضل األجهزة الطبية املتطورة، مضيفا أن 
»عناية« تعمل مع عدد من أبرز املستش����فيات 
والعيادات الطبية، حيث أصبحت حصة »عناية« 

من السوق احمللي تتجاوز 10% تقريبا.
ونوه إلى أن وزارة الصحة الكويتية ووزارة 
األشغال العامة وافقتا على خطة إلنشاء ثمانية 
مستش����فيات جديدة خالل السنوات اخلمس 
القادمة مبيزانية تقدر ب� 1.2 مليار دينار، في 
مؤشر على رؤية احلكومة الكويتية والتزامها 

بتطوير البنية التحتية عبر إنشاء هذه املشاريع. 
وأشار إلى أن التأجير التشغيلي لألجهزة الطبية 
له دور تنموي في دعم االقتصاد حيث انه يساعد 
األفراد واملؤسسات احلكومية واخلاصة في تلبية 
احتياجاتها دون احلاجة إلى توظيف رؤوس 
أموال كبيرة وعدم االلتزام مبصاريف الصيانة 
أو التأمني وحتمل مخاطر هبوط أسعار السلعة 
املؤجرة حيث يكون ذلك من التزامات الشركة 
املؤجرة. لذا يتكون منتج اإلجارة من منظومة 
مترابطة من اخلدمات تبدأ بشراء السلعة والتأمني 
عليها ومن ثم صيانته����ا أثناء تأجيرها وفي 
النهاية التصرف في قيمتها النهائية. يذكر أن 
شركة عناية لتأجير األجهزة الطبية هي إحدى 
ش����ركات مجموعة أعيان وقد باشرت نشاطها 
التشغيلي عام 2007 لتنفرد بتقدمي منتج التأجير 

د.ناصر السليطيالتشغيلي ملختلف األجهزة الطبية .

السفير عبدالعزيز العدواني متوسطا املتدربني

جانب من تدشني األعمال االنشائية

»االستثمار البشري« تحقق أعلى المبيعات 
في العالم لبرامج كريستكوم

114 مليار دوالر حجم المشاريع اإلنشائية 
في منطقة الخليج خالل الـ 12 شهرًا المقبلة

قال مراقبون متخصصون في قطاع اإلنشاءات 
ان دور الش���راكة املتنامي بني القطاعني العام 
واخلاص يكتسب أهمية كبيرة في تعزيز ودعم 
عمليات متويل مشاريع البنية التحتية املستقبلية 
في منطقة الشرق األوسط والتي تتجاوز قيمتها 
مليارات الدوالرات مبا فيها مش���اريع تطوير 
الكهرباء  الطرق والقطارات وتوليد  ش���بكات 
واملياه وبناء اجلامعات واملطارات واملستشفيات 

وغيرها من املشاريع.
وقال مدير معرض سيتي بيلد ابوظبي جراهام 
وود ان االس���تثمارات الدولي���ة التزال تواجه 
حتديات وصعوبات جمة ف���ي تأمني التمويل 
التقليدي الالزم ملش���اريع البنية التحتية في 
ظل األوضاع االقتصادية العاملية السائدة في 

الوقت احلاضر.
يشار إلى ان حجم صفقات متويل املشاريع 
حول العالم منذ عام 1995 جتاوز ال� 1.5 تريليون 
دوالر غير ان هذا احلجم انخفض عامليا بنسبة 
40% ف���ي 2009 نظرا الرتف���اع تكلفة التمويل 
وصعوبة احلصول عليه. وأضاف وود: »على 
الرغم من التباطؤ الذي يشهده قطاع االنشاءات 
في منطقة اخلليج، اال ان هناك مشاريع انشائية 
تقدر قيمتها بنحو 114 مليار دوالر في مختلف 
القطاعات مبا فيه���ا البنية التحتية ينتظر أن 
يتم البدء بإرساء العطاءات اخلاصة بها خالل 
االثني عشر شهرا املقبلة خصوصا في العاصمة 
االماراتية ابوظبي حيث يتوافر فيها أكثر من 

نصف مشاريع البنية التحتية ضخامة من حيث 
القيمة في املنطقة«.

وقال وود: »تقود ابوظبي في الوقت احلاضر 
مبادرات الشراكة مع القطاع اخلاص في املنطقة 
لتمويل مشاريع البنية التحتية مبا فيها مشاريع 
محددة مثل بناء مرافق الكلية اجلديدة في جامعة 
العني وجامعة باريس - السوربون بأبوظبي 
اضافة إلى مشروع بناء طريق رئيسي مير من 
مدينة أبوظبي إلى السعودية وبقية دول مجلس 

التعاون اخلليجي«.
وفي الس���ياق حث مراقبون متخصصون 
في قطاع البناء واالنش���اءات على العودة إلى 
أساس���يات ادارة املخاط���ر عندما يتعلق األمر 

بتمويل املشاريع احلالية واملستقبلية.
من جانبها، قالت استشارية تدقيق ومراجعة 
في قطاع االنشاءات في شركة ديلويتي باالمارات 
العربية املتحدة سينثيا كوربي »ال شك في ان 
املخاطر الطبيعية التي واجهتها شركات االنشاء 
في منطقة اخلليج على مدى الس���نوات األربع 
املاضية تظهر أهمية وضرورة التخطيط إلدارة 

املخاطر بالنسبة للمقاولني واملطورين«.
وأضافت: »في ظل املناخ االقتصادي احلالي، 
من املهم العودة إلى تبني أساسيات ادارة املخاطر 
من خالل التركيز على فهم متطلبات مالك املشروع 
ونظم واجراءات ادارة التكاليف وتدفق األموال، 
وبالتالي الوصول إلى توازن منطقي بني املخاطر 

والعوائد املادية«.

فهمي أبوشعبان يتسلم جائزة من هال كراوس

حصدت ش����ركة االس����تثمار 
البش����ري، وللمرة السابعة على 
التوالي، جائزة »حلقة الرؤساء«، 
لتحقيقها أعلى مبيعات في العالم 
العاملية«.  لبرامج »كريس����تكوم 
وذل����ك ضمن أنش����طة االجتماع 
اإلقليمي والقمة اخلامسة ملمثلي 
شركة كريستكوم حول العالم في 
مدينة مينيز )MAINS( األملانية.

وبهذه املناس����بة ق����ال مدير 
العمليات في ش����ركة االستثمار 
البشري فهمي ابوشعبان: »يشرفنا 
ان يت����م اختيارنا لهذه اجلائزة، 
ونحن سعداء للغاية بحصولنا 
الكبير للعام  التقدي����ر  على هذا 
الس����ابع على التوال����ي، ما يؤكد 
التزامنا الدائم ودورنا املؤثر في 
رفع كفاءة أداء العنصر البشري 
في كل املؤسسات في املنطقة. وإننا 
نؤمن إميانا راسخا بأن من شأن 
هذه اجلائزة أن تعزز من مكانتنا 
الريادية وتزيد من حصصنا في 
أس����واق املنطقة، والتي نأمل أن 
نعززه����ا ونحاف����ظ عليها على 
ال����دوام«. وزاد قائال: »باعتبارنا 
ش����ركة تتمتع بحضور قوي في 
أسواق املنطقة، نعمل على تقدمي 
الدعم لعمالئنا من خالل شراكاتنا 
العاملية، لنوفر لهم الفرصة لنقل 
املعارف واملهارات عبر تقدمي برامج 
تدريبية عاملية من شأنها ان ترسم 
الكفاءة  النجاح، وترفع  خطوط 

اإلنتاجية ألصحاب األعمال وتصقل 
مهاراتهم وحتقق أهدافهم«.

وأشار إلى ان مشاركة الكويت، 
ممثلة في شركة االستثمار البشري 
ف����ي االجتم����اع العاملي لش����ركة 
الوعي  كريستكوم، عكست مدى 
الذي وصل إليه قطاع األعمال في 
البالد واإلمي����ان املطلق باالرتقاء 
وتطوير الكوادر البشرية ملواكبة 
أسواق العمل وليكون لها حضور 

فاعل في قطاع األعمال العاملي.

حيث مت خ����الل حفل التكرمي 
مناقشة التجربة الكويتية الناجحة 
من كل جوانبها، وكيف أنها أصبحت 
جتربة حتتذي وقصة جناح طموح 
ترغب في تطبيقها العديد من الدول 
األخرى. وكذلك مت التطرق للمكانة 
الكبيرة التي وصلت إليها برامج 
كريستكوم التدريبية في السوق 
الكويتي، وكيف أنها أثبتت مالءمتها 
لظروف ومناخ العمل في السوق 

الكويتي.

»أيمس« تشارك في ملتقى المرأة الخليجية االقتصادي األول
أعلنت الشركة العربية خلدمات 
الكمبيوت����ر »اميس« املتخصصة 
في مج����ال تكنولوجيا املعلومات 
البش����رية عن  وتطوي����ر املوارد 
مشاركتها في ملتقى املرأة اخلليجية 
االقتصادي االول.  وقالت مديرة 
التدريب في الشركة منى عمرو مكني 
إن ش����ركة »أميس« مهتمة بأفكار 
ومحاور ملتق����ى املرأة اخلليجية 
»من ع����دة زواي����ا أهمه����ا النمو 
املتزايد لدور سيدات األعمال في 
االقتصاد الوطني وحتريك املشاريع 
االستثمارية الفعلية مع اإلشارة إلى 
أن شركتنا، التي أجنزت مشروعات 
تكنولوجية على املستوى الوطني 
وحقق����ت جناحات مش����هودة في 
التي  مجال احللول املس����تقبلية 
تواجهها نظم املعلومات في معظم 

مجاالت األنشطة بالكويت، تلعب 
دورا مهما ف����ي حتريك االقتصاد 
الكويت����ي والقطاعات الفاعلة في 
التنمية املس����تدامة علما أن حجم 
أعمال »اميس« بلغ في عام 2007 
أربعة وسبعون مليونا وثالثمائة 

ألف دوالر«. 
وأوضح����ت مك����ني ان أميس 
ستعرض في جناحها خالل امللتقى 
أهم خدماتها ومنها ما هو موجه 
للنساء إضافة إلى تعريف باملشاريع 
الكبرى التي أجنزتها.  وبينت أن 
»أميس« التي أنشئت في العام 1980 
يبلغ عدد موظفيها نحو ألف موظف 
منهم 35% من العناصر النسائية 
العليا واملتوس����طة  في اإلدارات 
وغيرها، وإن من أهم ما قامت به 
الشركة منذ تأسيسها إنشاء معهد 

القدرات البشرية والوطنية تدريبيا 
لتلعب دورا رئيسيا في هذه اخلطط 
مع مالحظة كثافة مشاركة العنصر 
النسائي بجميع هذه الدورات التي 

تقام داخل وخارج الكويت«.
واجلدير بالذكر أن املش����اركة 
في املعرض املصاح����ب للملتقى 
ال تقتصر على الشركات الكبرى 
بل س����تكون هناك جه����ات تهتم 
باألش����غال واملصنوعات األسرية 
مثل مش����روع »من كس����ب يدي« 
لدعم األسر املنتجة الذي سيقدم 
حلضور امللتقى واملعرض مناذج 
من مشاريعه وخدماته في مساعدة 
املرأة املنتجة عل تسويق أشغالها 
ومصنوعاتها وتدريب املرأة على 

املشاريع اإلنتاجية املنزلية.
وجاءت مشاركة هذا املشروع 

في معرض امللتقى كما تقول فايزة 
الفيلكاوي مدير مشروع »من كسب 
يدي« تأكيدا »ملا هو مشترك بني 
أهداف املش����روع وأهداف امللتقى 
من حيث متك����ني املرأة اقتصاديا 
وإنتاجيا وذلك عن طريق ترويج 
ثقافة االكتفاء وتنمية الذات وتنمية 
الذاتية وصقل املواهب  املؤهالت 
النس����اء  اليدوي����ة والفنية لدى 
والفتيات، وتنمية الطموح وإقامة 
دورات وورش لهن واملشاركة في 
املعارض«، مؤكدة في الوقت نفسه 
أن مشروع »من كسب يدي« الذي 
هو حصيلة تعاون وزارة الشؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل واألمان����ة 
العامة لألوقاف »يفتح الكثير من 
األبواب خلوض النساء في املجال 

التجاري.

أميس للتدري����ب األهلي »على يد 
العنصر النسائي في الشركة، وهذا 
املركز يهدف إلى دعم خطط التنمية 
االقتصادي����ة الكويتي����ة وتنمية 

منى مكني

»اإلماراتية« تحتفل باكتمال
األعمال اإلنشائية لـ »بارك تاورز«

تتواصل األعمال اإلنش���ائية في فندق وشقق »بارك تاورز«، 
الذي متلكه وتش���يده طيران اإلمارات، في الوقت الذي بلغ فيه 
املش���روع مرحلة مهمة اليوم، وقد أقام فريق التطوير احتفاال 
خاصا مبناسبة صب اخلرسانة األخيرة على سطح أحد البرجني 
اللذين يتكون منهما املشروع، وتبلغ تكلفة املشروع، الذي يقع 
ف���ي قلب مدينة دبي، 1.8 مليار دره���م، ويضم البرجني توأمان 

1612 غرفة.
وستقوم طيران اإلمارات واملجموعة بتسليم البرج اجلنوبي 
إلى ماريوت العاملية، التي تدير عدة عالمات فندقية عبر العالم، 
في ش���هر مايو 2011 حسب االتفاق املبرم بني اجلانبني، على أن 

يتم تسليم البرج الشمالي املجاور في العام 2013.
وس���يصل ارتفاع كل من البرجني التوأم���ني مبجرد اكتمال 
بنائهما إلى 365 مترا، األمر الذي سيضعهما ضمن قائمة أطول 
املباني الفندقية والشقق السكنية في العالم، وقد قامت بتصميم 
البرجني ش���ركة »آرك غروب« الدولية التي صممت العديد من 

مشاريع طيران اإلمارات العقارية.


