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معارض وأخبار

الذكير: »أرض المعارض« ترتب 
إلقامة أول دورة من معرض الكويت للنقل 

وتستعرض الذكير قطاعات 
املعرض املختلفة، مشيرة الى 
انها تش���مل: البنية التحتية، 
النق���ل، واجلم���ارك،  وادارة 
ومناولة البضائع، والنقل العام 
والتجاري، ومعدات س���امة 
الطرق واملرور، باالضافة الى 
التدري���ب والتعليم  قطاعات 
واملنظم���ات غي���ر احلكومية 

واالحتادات التجارية.
وتختم الذكير تصريحاتها 
موضح���ة ان زوار املع���رض 
التعرف  س���تتاح لهم فرصة 
عن كثب على مكونات وحجم 
ذلك القطاع احليوي في الكويت 
كما ان املؤمتر املتخصص الذي 
س���يقام على هامش املعرض 
سيلقي كثيرا من الضوء على 
القطاع ذاته حيث يهدف احلدث 
بشكل رئيسي الى إبراز ازدهار 
الكويت في قطاع النقل السيما 
في ظل اس���تثمار الدولة في 
املوانئ والطرق واملطارات بهدف 
استيعاب احلركة املستقبلية 
النقل  الكبيرة املتوقع���ة في 
ومواكبة التطور احلاصل في 

هذا القطاع. 

الذكير تصريحاتها  وتتابع 
مش���يرة الى ان قط���اع النقل 
والشحن واخلدمات اللوجستية 
من القطاعات التي ستعتمد على 
قوتها وحجمه���ا خطة التنمية 
الدولة  اقرتها  التي  اخلمس���ية 
مؤخرا، كم���ا ان جناح الكويت 
في امتاك ش���بكة نقل وشحن 
قوية يساهم بكل تأكيد في سرعة 
حتقيق الرغبة السامية لصاحب 
السمو األمير بتحويل الكويت 
الى مركز جتاري دولي نش���ط 

في املنطقة.

حتت رعاية وزير املواصات 
الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
االمة د. محمد البصيري ترتب 
الدولي  الكويت  شركة معرض 
بالشراكة مع الشركة العمانية 
الدولية  للمعارض والتج���ارة 
إلقامة الدورة االولى من معرض 
الكويت للنقل والشحن واخلدمات 
اللوجستية خال الفترة من 10 
ال���ى 12 من ش���هر يناير املقبل 
الدولية  املع���ارض  على ارض 

مبشرف.
وبهذه املناسبة تقول مسؤولة 
املعرض لدى ش���ركة معرض 
الدولي س���ارة زياد  الكوي���ت 
الذكير ان فك���رة اقامة معرض 
للنق���ل والش���حن واخلدمات 
اللوجستية قد القت كثيرا من 
االستحس���ان والترحيب لدى 
الش���ركات واجله���ات صاحبة 
العاقة باعتبار ان ذلك القطاع 
من القطاعات املهمة والتي تعتبر 
مح���ورا رئيس���يا ألي نهضة 
حضارية تسعى لتحقيقها اي 
امة حيث يق���اس حجم تطور 
وتقدم االمم بنجاحها في اقامة 

شبكة نقل قوية.

سارة زياد الذكير 

إيجاد فرص استثمارية عالية 
اجلودة عب���ر مناطق مختلفة، 
وتأسيس ش���راكات وثيقة مع 
أبرز الشركات العائلية. إن هذا 
االستثمار يسلط الضوء على 
توافق مصاحلن���ا واهتماماتنا 
مع أصحاب هذه الشركات. كما 
تبرز الشراكة أيضا قدرة صندوق 
الفرص اخلليجية على دعم منو 
هذه الشركات وتعزيز قدرتها 
التنافسية. هذا هو استثمارنا 
األول في تركي���ا، ونحن نرى 
النمو  العديد م���ن فرص  فيها 

املستقبلية النفستكورب«.
من جانبه قال رئيس مجلس 
اإلدارة في شركة »ترياكي أغرو« 
أحمد أوغلو: »على مدى أجيال، 
سعت عائلتنا إلى تطوير ترياكي 
أغرو لتصبح إحدى الشركات 
الرائدة في قطاعها. وقد حققنا 
ذلك عبر االستثمارات املستمرة 
واملس���تدامة في تطوير قاعدة 
أصولنا وقائمة مصادرنا املوردة 

وجودة خدماتنا. 
من جهة أخرى أعلنت شركة 
انفستكورب عن استحواذها على 
القابضة،  شركة »ڤيريتكست« 
إحدى الشركات الرائدة في سوق 
القانونية األميركي  اخلدم���ات 
املتنامي بقيمة 3 مليارات دوالر، 
وتوفر الشركة خدمات اإلفادة 
واملقاض���اة لش���ركات احملاماة 
الكبرى والهيئات  واملؤسسات 
التنظيمي���ة ح���ول الوالي���ات 

املتحدة. 

لتصبح الرائدة في مجال جتارة 
املنتجات الزراعية وإدارة سلسلة 
متوينها في تركيا، حيث تستورد 
من 20 دولة وتصدر منتجاتها 
إلى 60 بلدا ينتش���ر في أوروبا 
وأفريقيا والشرق األوسط واحتاد 
الدول املس���تقلة )كومنولث( 
وأميركا وآسيا.ومتتلك الشركة، 
والتي توظف 450 كادرا مهنيا، 
مرافق جتهيز وتخزين عديدة في 
تركيا، بينما تضم قاعدة عمائها 
الواسعة شركات جتهيز األغذية 
التجزئ���ة والوكاالت  وجت���ار 
احلكومية وعم���اء آخرين من 

جتار اجلملة.
وفي هذا السياق قال رئيس 
منطقة اخلليج في انفستكورب 
محمد الشروقي: »نحن سعداء 
الشراكة مع ترياكي  بعقد هذه 
أغرو، والتي تأت���ي لتؤكد من 
جديد مقدرة انفستكورب على 

 أعلن »انفستكورب« عن قيام 
صندوق الفرص اخلليجية التابع 
النفستكورب بشراء حصة أقلية 
في »ترياك���ي أغرو« بقيمة 50 

مليون دوالر.
وذك���رت الش���ركة في بيان 
صحافي أمس ان عائلة ترياكي 
أوغلو أسست شركة »ترياكي 
أغرو« عام 1965 في مدينة غازي 
عنتاب التركية، واستطاعت على 
مدى جيلني أن توس���ع أعمالها 
لتصب���ح اليوم إح���دى أجنح 
العائلية في تركيا  الش���ركات 
وامتدت عملياتها ومبيعاتها إلى 

أنحاء مختلفة من العالم.
وتعتزم الش���ركة استخدام 
امل���ال اجلدي���د  معظ���م رأس 
في ش���راء أص���ول جديدة من 
ش���أنها أن تعزز منو الشركة 
وأن تدعم عملية توس���عها في 
أسواق مختلفة في املنطقة، هذا 
وتتركز أعمال »ترياكي أغرو« في 
توريد وجتهيز وتخزين وجتارة 
التقليدية والعضوية  احلبوب 
مثل القمح والذرة والش���عير، 
الع���دس  والبقولي���ات مث���ل 
واحلمص والبازالء والفول واألرز 
والبرغل، والبذور الزيتية مثل 
عباد الشمس والسمسم والكانوال 
وفول الصويا، واملكسرات مثل 
الفستق واللوز واجلوز والفول 
الى حشو  السوداني باالضافة 

العلف.
 وق���د جنحت الش���ركة في 
التوسع على مدى 50 عاما تقريبا 

محمد الشروقي 

الشركة األم طرحت النسخة التجريبية من برنامج المتصفح »إنترنت إكسبلورر 9«

استحوذ على »ڤيريتكست« بقيمة 3 مليارات دوالر 

»مايكروسوفت الكويت« شاركت في معرض 
الكويت األول لبناء وتجهيز المدارس والكليات 

»إنفستكورب« يستثمر 50 مليون دوالر
 في »ترياكي أغرو« التركية

شاركت »مايكروس���وفت الكويت« مؤخرا في 
»مؤمت���ر ومعرض الكوي���ت األول لبناء وجتهيز 
امل���دارس والكلي���ات«، أول مؤمتر م���ن نوعه في 
قط���اع التعليم بالدولة، والذي انعقد حتت رعاية 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي 

احلمود. 
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أن مدير 
»مايكروسوفت« الكويت إيهاب مصطفى ألقى كلمة 
بحضور وزيرة التربية والتعليم وكبار املسؤولني 
التنفيذيني في قطاع التعليم الكويتي، حيث سلط 
الضوء على التحديات الرئيس���ية التي يواجهها 
قطاع التعليم بالدولة، وشدد على دور تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت في إثراء التجربة التعليمية 
للطاب، في الوقت الذي تساعد فيه على إيجاد املزيد 

من فرص التنمية االجتماعية واالقتصادية. 
وأضاف قائا »لقد حرصنا من خال شراكتنا 

اإلستراتيجية مع حكومة الكويت بشكل عام ومع 
وزارة التربية بشكل خاص على أن نكون متواجدين 
اليوم لنشارك في تقدمي أحدث تكنولوجيا عاملية 

في مجال التعليم«.
وغطت ورش����ة العمل التي أقيمت في ثاني أيام 
املؤمتر، العديد من االبتكارات التكنولوجية في مجال 
التربية والتعليم، كما مت اطاع املجتمع التعليمي 
في الكويت على هذه االبتكارات بهدف االس����تفادة 

منها في تعزيز جتربة التعلم.
من جهة أخرى أعلنت »مايكروسوفت« عن توافر 
النس����خة التجريبية من برنامج تصفح اإلنترنت 
اجلديد »ويندوز إنترنت إكسبلورر 9«، والذي يوفر 
جتربة س����ريعة وموثوقة وذات كف����اءة عالية في 
استخدام اإلنترنت، تستفيد بالكامل من مزايا نظام 
التشغيل »ويندوز 7«، وتركز على املواقع اإللكترونية 

والتطبيقات التي حتظى باهتمام املستخدمني.

جناح »مايكروسوفت« في املعرض

شاركت شركة »الديار املتحدة« املتخصصة في 
مجال احللول التقنية املتكاملة في فعاليات »مؤمتر 
ومعرض بناء املدارس والكليات »والذي انطلقت اعماله 
خال الفترة من 27 الى 29 سبتمبر احلالي برعاية 
وزيرة التربية ووزيرة التعلي����م العالي الدكتورة 
موضي احلمود، وذلك ف����ي مركز املؤمترات بفندق 

موفنبك في املنطقة احلرة.
 SIVECO وقامت شركة الديار املتحدة بالتعاون مع
Romania بعرض منهج AeL eContent والذي يتضمن 
محتوى غنيا من املواد الدراسية ومكتبة شاملة تضم 
18000 من الوحدات التفاعلية املتجددة باس����تخدام 
الوسائط املتعددة، والذي مت اختياره كأفضل محتوى 
تعليمي في العالم في جوائز القمة العاملية عام 2005، 

كما فاز أيضا بجائزة التفوق األوروبية لتكنولوجيا 
املعلومات عام 2008. 

وصرح املدير العام لشركة الديار املتحدة بشار 
عطعوط قائا: »أنه مع التوجه الرائد لوزارة التربية 
نحو التعلي����م اإللكتروني، فإن ش����ركة الديار كما 
عهدمتوها لم تدخر جهدا في انتقاء وتوفير أفضل 
احللول التقني����ة للمجتمع الكويتي، ومن ثم قامت 
باالس����تثمار مع ش����ركة SIVECO Romania وتعمل 
بالتكامل معها لتقدمي البنية التحتية والبيئة املناسبة 
لتطبيقات التعليم اإللكتروني في دولة الكويت بهدف 
رفع مس����توى االداء التعليمي، وحتسني التحصيل 
العلمي لدى الطاب وفتح قنوات االتصال بني الطاب 

واالساتذة. 

من اليمني توفيق عقاد مع فريق شركتي الديار املتحدة وسيفاكو العاملية 

.. و»الديار المتحدة« شاركت في المعرض 

»أمريكان ماترس« شاركت في المعرض 
الدولي لألثاث بوالية الس فيغاس

اعلنت ش���ركة امريكان ماترس عن مشاركتها في 
املعرض التجاري الدولي لألثاث واملفروشات )املراتب 
الصحية( الذي اقيم في والية الس فيغاس في الواليات 
املتحدة االميركية خال الفترة من 2 الى 6 أغسطس 
2010 وذل���ك ملواكبة آخر التط���ورات التقنية التي مت 

استحداثها في صناعة املراتب.
وبهذه املناسبة قال رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب لشركة امريكان ماترس محمد سعود احلويتان 
ان النم���و الذي حققته عامتنا التجارية يحتم علينا 
ان تتطور معه منتجاتن���ا لتوفير متطلبات عمائنا 
واحتياجاتهم، ونحن ندرك با ش���ك ان النوم حاجة 
ضرورية للجسم لذلك نسعى دائما لتطوير منتجاتنا 
بتوفير منتجات جديدة الرقى ما هو موجود في السوق 
العاملي وهذا هو س���بب تفردنا بحصد لقب »س���وبر 

براندز« لعام 2010.
واضاف احلويتان في بيان صحافي امس لقد تطورت 
صناعة املراتب ووصلت الى مستوى متقدم جدا من 
حي���ث املواد األولية باالضافة الى صناعة املرتبة من 
 Organic مواد طبيعية بالكامل مثل سلس���لة مراتب
ذات املنشأ الطبيعي – والبامبو )اخلضراء( – ومراتب 
املطاط الطبيعي – ليتكس � وهي مواد طبيعية صديقة 
للبيئة توفر الدعم الكامل للجسم والراحة املتناهية 
الصحية طوال النوم ومتنح الفرد النشاط واحليوية 

بعد االستيقاظ.

جناح الشركة في املعرض

جانب من توقيع االتفاقية 

األول من نوعه في الشرق األوسط

»إيكويت« تطلق مشروع تدوير مياه المصانع 
بقيمة تفوق 11 مليون دوالر مع »اكواتك«

تتعام���ل مع التكام���ل البيئي 
كأولوي���ة قص���وى. وفي هذا 
املشروع تقوم شركة ايكويت 
بكافة االدوار ذات العاقة، التي 
الف���رص وايجاد  منها حتديد 
النواحي  احللول وادارة كافة 
مبا فيه���ا ه���ذه االتفاقية مع 

اكواتك«.
م���ن جانبه، عب���ر العضو 
املنتدب ل���� »اكواتك« ديفيش 
ش���ارما عن »خال���ص الفخر 
واالعتزاز للثق���ة التي توليها 
شركة ايكويت للقدرات التقنية 
التي متتلكه���ا اكواتك وكذلك 
الختيارن���ا الداء جزء من هذا 
املش���روع احلي���وي املتكامل. 
نود دائما ان نكون في طليعة 
املس���اهمني في تدعيم قدرات 
اجلهات الصناعية االقليمية في 
البيئية،  التعامل مع الشؤون 
خصوصا ما يتعلق بترش���يد 
املياه عبر االس���تخدام الفاعل 

والتدوير بافضل الوسائل«.

وتنطل���ق هذه اخلط���وة من 
جهود شركة ايكويت املستمرة 
لضمان التنمية املستدامة من 
خال تطبيق مبادئ املسؤولية 
التي  املجتمعية للمؤسس���ات 

املشروع دور فاعل في حتديد 
اسس ومعايير جديدة ورائدة 
في مجاالت احلفاظ على البيئة 
والعمليات الصناعية وذلك في 
كافة ارجاء الش���رق االوسط. 

اخلليج لتقليل واعادة استخدام 
االنبعاثات الكربونية، وال شك 
ان مثل هذه اخلطوات البناءة 
لها قيمة مضافة ال يس���تهان 
بها«. واضاف آل بن علي »لهذا 

أعلن���ت ش���ركة ايكوي���ت 
للبتروكيماوي���ات عن توقيع 
االتفاقي���ة االولى م���ن نوعها 
في الشرق االوس���ط لتدوير 
واعادة استخدام مياه املصانع 
م���ع اكواتك، حيث تعتبر هذه 
االتفاقي���ة جزءا من مش���روع 
متكامل تطلقه شركة ايكويت 
بقيم���ة تزيد عل���ى 11 مليون 

دوالر.
املناسبة، قال نائب  وبهذه 
رئيس شركة ايكويت للشؤون 
الفنية محمد آل بن علي ان »هذا 
املشروع، الذي يعد من ضمن 
مبادرة ايكويت اخلضراء، يقدم 
الكثير م���ن الفوائ���د البيئية 
التي من بينها تقليل وترشيد 
اس���تخدام املي���اه، اضافة الى 
تقلي���ص حج���م االنبعاثات 
الكربونية املصاحبة النتاج املياه 
العذبة. وهنا البد من االشارة الى 
قيام شركة ايكويت خال سنة 
2008 بتوقيع اول اتفاقية في 

جانب من اجتماع جلنة محافظي البنوك ومؤسسات النقد اخلليجية الـ 51 

ضمان سالمة السياسات االقتصادية وتعزيز المالءة المالية 
واستيعاب المعايير الدولية.. أبرز التوصيات

محمود فاروق 
ركزت توصيات االجتماع ال� 51 للجنة محافظي مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية لدول مجلس التعاون اخلليجي على 
ثاثة محاور رئيسية وهي: احملور االول ضمان سامة السياسات 
االقتصادية الكلية املستندة الى قاعدة راسخة من املعلومات 
والبيانات التي تتسم بالش����مولية واحلداثة، احملور الثاني: 
تعزيز املاءة املالية للوحدات واملؤسسات الفاعلة في النظام 
املالي، واحملور الثالث: اس����تيعاب املبادئ واملعايير الدولية 
واالس����تفادة منها في وضع اطار تنظيمي متكامل ألنش����طة 
جميع االطراف املؤثرة في اداء النظام املالي وذلك حتت مظلة 

من القواعد والنظم الرقابية واالشرافية احملكمة. 
وتأتي توصيات محافظي البنوك املركزية ومؤسسات النقد 
التي حصلت »األنباء« عليها لتؤكد على ضرورة تنسيق االجراءات 
النقدية والقواعد واملفاهيم واالس����س االش����رافية والرقابية 
للمؤسسات املالية والنقدية في دول املجلس وتنسيق تبادل 
املعلومات االئتمانية فضا عن التش����اور وتبادل الرأي حول 
املستجدات والتطورات النقدية واملالية، ومتابعة توصيات اللجان 
الفنية التابعة للمحافظني في مجاالت االشراف والرقابة ونظم 
املدفوعات والتدريب املصرفي وتوصيات اللجنة الفنية لاحتاد 
النقدي، فضا عن تعزيز التعاون بني السلطات الرقابية بدول 
املجلس واعتماد مفاهيم واجراءات موحدة للرقابة املصرفية من 
ثم بلوغ الهدف املنشود من حيث ترسيخ دعامات االستقرار 
النقدي واملالي في دول املجلس، والسيما العمل على تطوير 
النظم االحصائية في دول املجلس ضمن منظور اكثر شمولية 
واطول امدا واوثق صل����ة باملتغيرات االقتصادية الكلية مما 
يتطلب قدرا اكبر من التنسيق املشترك بني االجهزة االحصائية 

املركزية في دول املجلس.

توصيات االجتماع الـ 51 للجنة محافظي البنوك ومؤسسات النقد الخليجية ركزت على 3 محاور 


