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الخليفي: اإلفراط في التورق المصرفي أدى

إلى االنحراف عن الشرع في إتمام المعامالت 

أجمعوا في ندوة على تميز الكويت باجتذاب الموارد البشرية وتطويرها

مسؤولون: »الواسطة« تدخل األفراد للمؤسسات وال تضمن استمرارهم

»زين« توّقع اتفاقيتي تعاون
 لدعم »األونروا«

مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين 
يحافظ على إيجابيته عند 107.4 نقاط

قال تقرير شركة شعاع كابيتال 
حول ثقة املس����تثمرين في دول 
التع����اون اخلليجي ان  مجل����س 
مؤشر ش����عاع كابيتال اخلليجي 
لثقة املستثمرين انخفض بنسبة 
5.7 نقاط في شهر مايو، على الرغم 
من أنه اليزال في املنطقة اإليجابية 
عند 107.4 نقاط. وأتى ذلك في ظل 
انخفاض جميع مؤشرات األسواق 
اخلليجية نظرا للظروف الصعبة 
التي واجهها االقتصاد العاملي الشهر 
املاضي. وقاد مؤشر سوق اإلمارات 
التراجع بواقع 14.7 نقطة ليصل 
الى 104.7 نقاط، في حني سجلت 
قطر أيضا انخفاضا ملحوظا من 
131.9 نقطة في شهر أبريل الى 121.9 

نقطة في االستطالع األخير.
وتعليق����ا عل����ى النتائج، قال 
الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال 
سمير األنصاري »على الرغم من 
أننا شهدنا تقدما بشأن ديون دبي 
العاملية في شهر مايو، مع موافقة 
أكبر البنوك على ش����روط اتفاق 
إعادة الهيكلة، غير أنه اليزال هناك 
عدد من املسائل األخرى التي تقيد 

107.3 نق����اط و123.6 نقطة على 
التوالي، بينما انخفضت مؤشرات 
الكويت والبحرين حتت عتبة ال� 
100 نقطة لتعكس مستويات ثقة 
سلبية جتاه تلك االقتصادات. فبعد 
شهرين من حتسن مستويات الثقة 
جتاه الكويت والبحرين، انخفضت 
مؤش����راتها اآلن إل����ى 97.9 نقطة 

و98.6 نقطة على التوالي.

ثقة املستثمرين. وفي ظل األزمة 
االقتصادي����ة التي متر بها أوروبا 
في الوقت احلالي ومدى تأثر دول 
مجلس التعاون اخلليجي بأسواق 
الغرب، فليس باملستغرب أن يؤدي 
ذلك إلى انخفاض ثقة املستثمرين في 
املنطقة«. وحافظت عمان واململكة 
العربية السعودية على مستويات 
انخفاض معتدلة حيث وصلت إلى 

� كون����ا: وّقعت كل  عمان 
من »مجموعة زين« وش����ركة 
»زين االردن« مع وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
»االونروا« أمس االول اتفاقيتي 
تعاون االولى وقعتها املجموعة 
الطالق حمالت توعية اقليمية 
لتموي����ل برامج ومش����اريع 
»االونروا« في مجالي التعليم 

والصحة.
اما االتفاقية الثانية والتي 
وقعتها »زين االردن« فتنص 
على تأسيس مشاريع لتنمية 
املجتمع تشمل صندوق اغاثة 
يقدم املعون����ة واالحتياجات 
الفلسطينيني  امللحة لالجئني 

في االردن.
ومبوجب االتفاقية االولى 
التي وقعها عن »مجموعة زين« 
رئيسها التنفيذي م.نبيل بن 
سالمة وعن »االونروا« املفوض 
العام فيليبو جراندي تطلق 
زين حمل����ة اقليمية متعددة 
تتضمن حمل����ة اعالنية عبر 
الفضائيات مدتها ستة اسابيع 
تروج لرسالة وقيم »االونروا« 

االنسانية مبناسبة مرور 60 
عاما على تأسيسها.

ويتوج����ب عل����ى »زين« 
مبوجبه����ا ايضا أن تخصص 
لزبائنها البالغ عددهم حوالي 
31 مليونا ارقام هواتف تتيح 
لهم ارسال رس����ائل قصيرة 
يخصص ريعها لدعم برامج 
الوكال����ة الدولي����ة املتعلق����ة 
بالتعليم والصحة في مناطق 
عملي����ات »االونروا« اخلمس 
وهي »االردن ولبنان وسورية 

والضفة الغربية وغزة«.
واظه����رت ارقام نش����رتها 
»االونروا« ان املنظمة الدولية 
تدير في املنطقة حوالي 700 
مدرسة تؤمن التعليم ملا يقارب 

نصف مليون طفل.
وبهذه املناسبة ذكر الرئيس 
التنفيذي في »مجموعة زين« 
م.بن س����المة في تصريح ل� 
»كون����ا«: »ان مجموعة زين 
تس����تمد العطاء االنساني من 
عطاء الكويت التي لم تتوان 
يوما عن مد يد العون لالشقاء 

واالصدقاء في العالم«.

ومنضبطة بشكل تام، اي ان انها 
عقود لس����لع معلومة معدومة، 
مش����يرا ال����ى ان الس����لم خاص 
الزراعية واالستصناع  بالعقود 
خاص بالعقود الصناعية، مشيرا 
الى ان هن����اك صيغة أخرى هي 
التورق املصرفي وهي عبارة عن 
عقد آجل يتبعه على الفور عقد 
عاجل، الفتا الى ان اإلفراط في هذه 
الصيغة التي يسعى من خاللها 
العميل الى احلصول على السيولة 
ادى الى االنحراف عن الشرع في 

إمتام هذه املعامالت. 
وفيم����ا يتعل����ق باخلدمات 
املصرفية فأوض����ح د. اخلليفي 
ان البنوك اإلس����المية تقس����مها 
الى اخلدمات االئتمانية واخلدمات 
التبادلية، مش����يرا الى ان هناك 
تشابها في املعامالت من حيث املبدأ 
بني البنوك اإلس����المية والبنوك 
التقليدية غير ان آليات تطبيق هذه 
املعامالت تختلف شكال وموضوعا 

في البنوك اإلسالمية.

اإلدارية في املركز املالي الكويتي 
رشا احلمد أن الفرص الوظيفية 
القوة  امام  الكويت متاح����ة  في 
العاملة واملؤهلة، كما أن التنقل 
بني مستويات وظيفية مختلفة أمر 
متاح إال ان التحدي الكبير امام 
هذه الفرص يختلف من مستوى 
وظيفي إلى آخر، مشيرة إلى ان 
األجر الشهري ال يعتبر املؤشر 
الوحيد لتنقل الكوادر الوظيفية 

والبحث عن وظائف أخرى.
من جهت����ه، قال مدير املوارد 
البشرية في بنك »اتش.اس.بي.
سي« يوسف العريان ان البحث 
عن البيئة الوظيفية املناس����بة 
يعتبر من اه����م التحديات امام 
انتقال العمال����ة حيث ان معظم 
الباحث����ني عن ف����رص وظيفية 
جديدة يبحثون عن اجواء عمل 
مناسبة حتمل انواعا جديدة من 
التحدي واملنافسة والقدرة على 
اثبات ال����ذات بعيدا عن الفروق 
في االجور، السيما الشباب الذين 
يعملون في املستويات الوظيفية 

املتدنية.

إلى انه إذا وجود الفائض املالي فإنه 
يتطلع إلى تلبية حاجات اقتصادية 

ضرورية منها حفظ األموال.
وأوضح د.اخلليفي أن املصرفية 
اإلسالمية أضافت مفهوما آخر وهو 
االس����تثمار التجاري وهو ملتزم 
بدور الوساطة املالية، حيث يقوم 
بتحويلها إلى أطراف لديها حاجة 
مالية، معرفا البنك اإلسالمي بأنه 
مؤسسة مالية تستقطب الفوائض 
املالية بهدف حفظه����ا وتنميتها، 
وتقوم باخلدمات املالية واملصرفية 
وفق احكام الشريعة، موضحا أن 
البنوك عبارة عن ش����ركات ولكن 
يضاف إليها صفة املس����اهمة في 

عقد التأسيس. 
وب����ني د. اخلليف����ي ان صيغ 
املرابحة  التمويل اإلس����المي هي 
املصرفي����ة واإلج����ارة التمويلية 
الس����لم  املنتهية بالتملك وكذلك 
واالس����تصناع، الفتا الى ان هذه 
الصيغة عبارة عن عقد بيع لسلع 
غير موجودة ولكنها محددة بشروط 

الثمانية عشر املاضية برهنت على 
ان الشركات التي تعتبر رأس املال 
البشري اصوال ميكن االستغناء 
عنها ملواجهة االزمة هي الشركات 
التي تأثرت اكثر من غيرها باالزمة 

ومازالت تعاني.
من جهتها، بينت نائبة الرئيس 
لشؤون املوارد البشرية والشؤون 

شريف حمدي
البرامج اإلسالمية  أفاد مدير 
مبعه����د الدراس����ات املصرفي����ة 
د.رياض اخلليفي بأن واقع القطاع 
االسالمي في الكويت يتمثل في 
وجود 5 بنوك و54 شركة استثمار 
وعدد من الصناديق، الفتا الى أن 
هذا القطاع يشهد منوا واعدا على 

الصعيد احمللي. 
واس����تعرض اخلليفي خالل 
احملاضرة التدريبية التي أقامها 
معهد الدراسات املصرفية اول من 
امس بعنوان »أساسيات املصرفية 
اإلسالمية« ضمن أنشطة مشروع 
»املصرفية اإلس����المية للجميع« 
التي تضمنت مدخال تأسيس����يا 
للتعريف بتجربة البنوك وأسس 
الصناعة املصرفية اإلس����المية 
املقدم����ة وفق أحكام  وخدماتها 
الش����ريعة، ومفه����وم املصرفية 
اإلسالمية ونش����أتها وتطورها، 
النوعية  أبرز اخلصائص  مبينا 
لهذه املصرفية، حيث تناول مفهوم 

فواز كرامي
اجم����ع قياديون ف����ي إدارات 
املوارد البش����رية أمس على أن 
الكوي����ت بتطوير رأس  متي����ز 
املال البشري في منطقة الشرق 
األوسط وتأهيله يرجع بالدرجة 
األولى إلى سعي أصحاب االعمال 
الكويتيني لتطوير مؤسساتهم 
إضافة الى متاس����هم املباشر مع 
ال����دول األوروبي����ة التي تعتمد 

األسلوب ذاته.
وقال����وا ف����ي الن����دوة التي 
نظمتها جمعية احملللني املاليني 
املعتمدين في الكويت CFA اول 
من امس في جامعة اخلليج التي 
حملت عنوان »حتديات حتفيز 
املواهب وتطويرها واجتذابها في 
الكويت«، إن األزمة العاملية أثرت 
على آلية تطوير وتأهيل وجذب 
العاملة اخلبيرة، السيما  القوة 
ان التحدي األكبر امام الشركات 
كان في القدرة على احلفاظ على 
هذه الكوادر واحملافظة عليها في 
ظل مشاكل تخفيض العمالة التي 

شهدتها معظم الشركات.

هام لالقتصاد املعاصر، موضحا 
أن����ه توجد العديد م����ن الطلبات 
الت����ي حتتاج إل����ى توفير جواب 
اقتصادي مقنع تراعى فيه املنهجية 
اإلسالمية بكافة أطرها القانونية 
واالقتصادية والش����رعية، مبينا 
أن قانون احلاج����ات االقتصادية 
املالي  الفائض  يقوم على منوذج 
وما يقابله من عجز مالي، مشيرا 

السلبية على عمل املؤسسة، اال انه 
في الوقت ذاته قال »ان الواسطة« 
تدخل العامل إلى املؤسسة لكنها 

ال تضمن استمراره«.
من جانبه، قال نائب الرئيس 
لشؤون املوارد البشرية في بيت 
االستثمار العاملي غلوبل انيل ياسني 
ان األزمة املالية العاملية في االشهر 

التمويل اإلسالمي والواقع العملي 
ألبرز صيغ التمويل، مبينا صيغة 
املرابحة واإلجارة التمويلية والسلم 
واالستصناع والتورق املصرفي، 
حيث شمل العرض بيان خطواتها 
اإلجرائية وآثارها االقتصادية مع 
تقييم واقع املمارسة العملية للصيغ 

املذكورة في البنوك اإلسالمية.
وتطرق د.اخلليفي إلى أدوات 
البنوك اإلسالمية،  االستثمار في 
ث����م تناول بيان قط����اع اخلدمات 
املصرفية، مبينا الودائع املصرفية 
اإلس����المية وأنواعه����ا وأحكامها 
الشرعية، ومن ثم عرض للخدمات 
املصرفية بنوعيها، االئتمانية مثل 
االعتمادات املستندية وخطابات 
الضمان والبطاق����ات االئتمانية، 
وكذل����ك التبادلية مث����ل اخلزائن 
احلديدية واحل����واالت املصرفية 
وإدارة األص����ول، م����ع التعريف 
بالقواعد الش����رعية املعتمدة في 

جميع ذلك.
وأكد أن التمويل االسالمي محور 

وع����ن »الواس����طة« وم����دى 
انتشارها في حياة املال واالعمال 
الكويتية وتأثيراتها السلبية على 
االقتص����اد، اكد نائب املدير العام 
لشؤون املوارد البشرية في بنك 
اخلليج سرينيفاس راجاغوباالن 
وجود ه����ذه الظاهرة بقوة داخل 
مجتمع االعمال الكويتي بتداعياتها 

سوقا أبوظبي والسعودية يتوقع أن يسجال 
أعلى الزيادات في الـ 6 أشهر المقبلة 

ذكرت »شعاع كابيتال« انه بالنظر إلى أسواق األسهم 
في األش��هر الستة املقبلة، فان املستثمرين يتوقعون أن 
يسجل سوق أبوظبي لألوراق املالية والسوق املالي السعودي 
)تداول( أعلى الزيادات خالل األشهر الستة املقبلة، بنسب 
مماثلة إلى تلك التي س��جلت في ش��هر أبريل مع %27.8 
و34.7% على التوالي. من جهة أخرى، توقع املستثمرون 
انخفاضا في أسعار أسواق األسهم األوروبية، حيث سجلت 
مؤش��رات يوروستوكس 50 وفوتس��ي في هذا التقرير 

األخير )سالب( 6.9% و)سالب( 4.2% على التوالي.

)كرم دياب(من اليمني رشا احلمد وسرينيفاس راجاغوباالن وسوميت ماثور وانيل ياسني ويوسف العريان 

د.رياض اخلليفي 

»موديز«: اعتماد البنوك العربية على األسواق 
المحلية يعزز قدرتها على مواجهة األزمات

أوباما يكثف مساعيه لزيادة اإلنفاق
الحكومي لتعزيز االقتصاد األميركي

»صندوق النقد« و»االتحاد األوروبي«
يراجعان بيانات اليونان االقتصادية

دبي � األسواق.نت: قالت وكالة 
»موديز« خلدمات املستثمرين ان 
املصارف العربية استطاعت ان 
تعزل نفسها نسبيا عن تداعيات 
االختالالت املالية العاملية االخيرة 

والركود الذي اعقبها.
ورأت ان بنوك املنطقة التزال 
تواجه حتديات تختلف بشكل 

كبير من منطقة الى اخرى.
واشار نائب كبير مسؤولي 
االئتم����ان في مكت����ب »موديز« 
في باريس انور حسون الى ان 
االسباب الرئيسية ملرونة البنوك 
العربية خالل االزمة هي: قدرة 
البنوك التقليدية واالسالمية على 
التكيف مع ضعف االقتصاد الكلي، 
وتعرضها بح����د ادنى للرهون 
العقاري����ة والدع����م احلكومي 
والتدخل في بعض االحيان عدا 

العال����م العربي، مؤكدة نظرتها 
الس����لبية للنظم  املس����تقبلية 
املصرفية في ثالث دول خليجية 
هي: البحرين، الكويت واالمارات 

العربية املتحدة.

»فايننشال تايمز«: بنوك 
تبيع بعض ديون »دبي العالمية«

دبي � األسواق. نت: كشفت صحيفة »فايننشال تاميز« 
عن قي��ام بعض البنوك الدائنة ملجموع��ة دبي العاملية ببيع 
القروض التي لها بذمة الشركة، مما ادى الى خسائر وصلت 

الى نصف القيمة االسمية لهذه الديون.
وتأت��ي هذه اخلطوة بعد ترجيح��ات بلجوء دبي العاملية 
لقانون خاص ومحكمة انشئت ملساعدتها على جتنب احتمال 

تعثر جديد للتسوية بني الشركة والدائنني.

واش���ن����طن � روي����ترز: يك���ثف الرئيس 
األمي���رك���ي ب���اراك اوب���ام���ا وم�س�����اعدوه 
مس���اع���يهم لزيادة االنفاق احلكومي لتعزيز 
االقتصاد األميركي مع تنامي الدالئل على ضعف 

االنتعاش.
وي����دع���و البي���ت األبي���ض الكون����غرس 
إلق�����رار إج���راءات ع����لى نحو عاجل لتمديد 
أجل إعانات البطالة ومس���اعدة الواليات التي 
تعاني من ش���ح الس���يولة وتقدمي تخفيضات 
ضريبية مس���تهدفة لتش���جيع الشركات على 

البحث والتطوير.
وأصبح حلفاء اوباما الدميوقراطيون الذين 
يواجهون انتخابات بالكونغرس في نوفمبر أكثر 

حذرا بشأن زيادة االنفاق.
وقال ديڤيد أكس���لرود مستش���ار البي����ت 
ال����تلفزيون��ية  األبيض قناة »ان.بي.س�����ي« 
اول من امس »الناس يعانون، نرغب في االبقاء 
على هذا االقتصاد ينمو بوتيرة أس���رع. نريد 
أن يحدث تس���ارع في خلق الوظائف. ويتعني 
علينا اتخاذ بعض اخلطوات لالستمرار في ذلك 

االجتاه«.
وجاءت تصريحات أكس���لرود بعد يوم من 
قيام اوباما مبخاطبة زعماء الكونغرس حلثهم 
على التحرك بشكل أسرع للموافقة على إجراءات 
جديدة »لتشجيع خلق الوظائف وبناء قوة دافعة 

نحو االنتعاش«.

أثينا � د.ب.أ: بدأ مسؤولون من االحتاد األوروبي 
وصندوق النقد الدولي والبنك املركزي األوروبي 
مراجعة للش���ؤون املالية لليونان وإصالحاتها 
أم���س لتحديد ما إذا كانت تل���ك الدولة املثقلة 

بالديون تفي بأهدافها االقتصادية.
وسيقضي فريق املسؤولني األجانب املؤلف من 
22 عضوا أسبوعا للقاء مسؤولي وزارات املالية 
والصحة والعمل وكذل���ك محافظ بنك اليونان 

املركزي جورج بروفوبولوس.
وس���ي����جري اخلبراء م����راجعة ملع���رفة 
ما إذا كان ه���ناك أي خطر من أن سلس���لة من 
العوامل مثل ديون املستشفيات وعوائد ضريبة 
القيمة املضافة للشركات ومتويل صندوق األمان 
االجتماعي أو اختالالت ميزانية املرافق العامة 
قد تؤدي إلى إخفاق اليونان في توفير األموال 

املطلوبة.

عن بعض اخلصوصيات احمللية 
واالقليمية.

وأبقت وكالة »موديز« على 
نظرتها املس����تقبلية املستقرة 
النظ����م املصرفية في  ملعظ����م 

اقتصاديتحليل 

هل تحتاج منطقة اليورو إلى حكومة اقتصادية؟
األلمان يقولون ال والفرنسيون نعم!

باريس � رويت���رز: هل حتتاج منطقة 
اليورو إل���ى حكومة اقتصادية؟ س���يرد 
الفرنسيون قائلني »نعم« أما معظم األملان 

فسيقولون »ال.. شكرا«.
وفيما وراء اجله���ود العاجلة إلضفاء 
مزيد من االنضباط املال���ي للتغلب على 
أزمة الديون الس���يادية في أوروبا يدور 
الكفاح بشأن مستقبل منطقة العملة املوحدة 
حول فكرة إيجاد سلطة سياسية لتنسيق 

السياسات االقتصادية الوطنية.
يرى الكثيرون خارج أوروبا � الواليات 
املتحدة والصني وصندوق النقد الدولي � أن 
األزمة كشفت عن عيوب هيكلية في الوحدة 
النقدية األوروبية التي تأسست قبل 11 عاما 
وأظهرت احلاجة لوحدة اقتصادية وسياسية 

أعمق تدعم تلك الوحدة النقدية.
ويريد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
من زعماء ال� 16 دولة التي تستخدم اليورو 
عقد اجتماعات قمة بشكل دوري تخصص 
لها أمانة عامة يقول الفرنسيون إنها ستطور 
سياس���ات اقتصادية واجتماعية ومالية 

مشتركة.
وق����ال س���ارك����وزي للصحافيني في 

م����ارس املاضي »قب����ل أشهر قليلة كان 
من الصعب حتى أن تتفوه بكلمة »حكومة 
اقتصادية« في منطقة اليورو.. أما اآلن فقد 

تبنتها منطقة اليورو«.
ووافقت املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
على الفكرة للمرة األولى في فبراير لكنها 
أصرت عل���ى أن أي »حكومة اقتصادية« 
يجب أن تضم جميع دول االحتاد األوروبي 
البال���غ عدده���ا 27 دولة لتف���ادي وقوع 
انقسامات جديدة كما أنها يجب أال تؤدي 

إلى بيروقراطية جديدة.
ومن وج����ه���ة الن����ظر األملان�ية فإن 
الهدف هو الترويج لسياسة مالية جديدة 
والضغط على الدول املتقاعس���ة لتنفيذ 
إصالح���ات هيكلية في أنظمة املعاش���ات 
التنافسية  القدرة  العمل لرفع  وأس���واق 

القتصاداتها.
وبعد محادثات في برلني األسبوع املاضي 
بدا رئيس املجل����س األوروب����ي هيرمان 
فان رومبوي مق����تنع���ا بوجهة ن�����ظر 
ميركل وذكر أن دوال ال تس���تخدم ال���يورو 
مثل بريطانيا مرتبط���ة اقتصاديا وماليا 

بشكل وثيق مبنطقة اليورو.

عند 5.4% على أساس سنوي في مايو

التضخم السعودي ألعلى مستوى في عام
الرياض � رويترز: ق���ال خبراء اقتصاديون 
إن معدل التضخم في السعودية قد يتسارع في 
األشهر املقبلة بعدما سجل أعلى مستوى في عام 
عند 5.4% على أس���اس سنوي في مايو بسبب 

ارتفاع أسعار املواد الغذائية وااليجارات.
ومن املتوقع أن تتزايد ضغوط األسعار مجددا 
ه���ذا العام مع تعافي ص���ادرات النفط لكن من 
املتوقع أن تظل معدالت التضخم دون 10% في 
أنحاء اخلليج أكب���ر منطقة مصدرة للنفط في 

العالم.
وبدأ التض���خم في أكبر اقت����صاد ع����ربي 
يرتفع مرة أخرى بعدما تباطأ إلى أدنى مستوى 
في عام���ني ونصف العام عند 3.5% في أكتوبر، 
وبلغ التضخ���م 4.9% في ابريل وهو مازال أقل 

من املس���توى القياسي البالغ 11.1% املسجل في 
يوليو من عام 2008.

وأظهرت بيانات أن األس���عار في أكبر دولة 
مصدرة للنفط في العالم زادت 0.6% على أساس 
شهري في مايو مسجلة أعلى مستوى في سبعة 

أشهر بعد زيادة بنسبة 0.3% في ابريل.
وزادت اإليج���ارات � التي متثل 18% من وزن 
سلة قياس التضخم � بنسبة 1. 1% على أساس 
شهري في مايو وهي أسرع وتيرة خالل األحد 
عشر شهرا املاضية وارتفعت 9.4% على أساس 

سنوي.
النقل  ارتف���اع تكاليف  البيان���ات  وأظهرت 
واالتصاالت � ثالث أكبر مكون في السلة � بنسبة 

.%0.1 ياسر اجلعفر مسلما درعا تذكارية حلكومة دبي

»العربية للمشروعات« شاركت في قمة الشرق األوسط للنفايات
أعلن����ت الش����ركة العربية الدولية للمش����روعات 
الصناعية عن مشاركتها في قمة الشرق األوسط إلدارة 
النفايات، وذلك من حرص ووعي الشركة بأهمية هذه 
امللتقيات البناءة التي تأتي للتأكيد على وجود الفعاليات 
الكويتي����ة بهذه امللتقيات والتي تهتم بجمع اخلبرات 
والكفاءات العاملية في مجال تكنولوجيا إعادة تدوير 

املخلفات اإلنشائية.
وفي هذا الس����ياق قال رئي����س مجلس اإلدارة في 
الشركة العربية الدولية للمشروعات الصناعية ياسر 
اجلعفر ان ورقة العمل التي طرحتها الش����ركة خالل 
انش����طة القمة القت استحس����ان العديد من الهيئات 

والوزارات اخلليجية.
وأوضح اجلعفر في بيان صحافي أمس ان وجود 
الشركة العربية الدولية للمشروعات الصناعية كأحد 
املشاريع الرائدة في إعادة تدوير املخلفات اإلنشائية 
على مستوى الشرق األوس����ط والتي تدار مبنهجية 
علمية واقتصادية متطورة وبأفضل احللول واالبتكارات 
العاملية في مجال إعادة التدوير وذلك بأيدي وسواعد 
وك����وادر كويتية، كان له اثر فعال ف����ي التأكيد على 

اهتمام الكويت باملشاريع الكبرى التي تسهم في حماية 
البيئة من التلوث.

وتطرق الى أهمية إنشاء مثل هذه املشاريع الهامة 
والواع����دة املتمثلة ف����ي إعادة تدوي����ر املباني الهدام 
واستخالص الصلبوخ عالي اجلودة منها الستخدامه 
م����رة أخرى في البني التحتية والطرق، والتحول من 
مواد كانت تس����تهلك األراضي ال����ى مردود اقتصادي 
وحماية بيئة هام����ة، مضيفا ان حضارة وتقدم األمم 
تقاس بعدد وجود املشاريع التي تخدم التوازن البيئي 
وحماية األرض والتي تعتبر العربية الدولية واحدة 
من أهم املشاريع البيئية وواجهة من واجهات الكويت 
احلضارية.  وقام اجلعفر بتسليم درع تذكارية حلكومة 
دب����ي ممثلة ببلدية دبي، وق����دم نائب رئيس مجلس 
اإلدارة في الش����ركة د.خالد مهدي، ورقة علمية هامة 
عن إدارة النفايات اإلنشائية أمام الهيئات واالنشطة 
اإلقليمية والعاملية من ممثلي وزارة البيئة واملاء في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة الش����قيقة وبلدية دبي 
وممثلي هيئة األمم املتحدة لشؤون البيئة، واملشاركني 

من مختلف دول العالم. 


