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 محمد عبد الوهاب الشيخ أحمد الفهد 

 جانب من أنشطة دورة العام املاضي ملعرض اإلسكان

 جهاز المشروعات التنموية يشارك
  في مؤتمر البنية التحتية في العالم ببرشلونة

 «المشروعات السياحية» تشارك في المؤتمر 
الدولي العربي الثالث للسياحة اإللكترونية

 انطالق معرض الوظائف ٢٠١٠ 
  برعاية ومشاركة ٢٦ مؤسسة وجهة محلية

 كونا: قـــال رئيس اجلهاز 
الفني لدراســـة املشـــروعات 
التنمويـــة واملبـــادرات عادل 
الرومي ان اجلهاز سيشـــارك 
فـــي مؤمتر مشـــاريع البنية 
التحتية في العالم في مدينة 
برشلونة خالل الفترة من ٢٩ 
من الشهر اجلاري حتى االول 

من ديسمبر املقبل.
الرومـــي فـــي    وأضـــاف 
تصريـــح صحافـــي أمس ان 
اجلهاز سيشارك بورقة عمل 
يستعرض فيها أهم املشروعات 
التنمويـــة واحليوية الكبرى 
في الكويت التي قطع اجلهاز 
فيها شوطا طويال مثل مشروع 
مترو االنفاق وتطوير جزيرة 
فيلكا ومحطات إنتاج الطاقة 

 القاهرة ـ هناء السيد 
  تعقد املنظمة الدولية لصناعة 
السياحة االلكترونية والتسويق 
االلكتروني املؤمتر الدولي العربي 
الثالث للســـياحة االلكترونية 
والتســـويق االلكتروني خالل 
الفتـــرة مـــن ١٣ ـ ١٦ ديســـمبر 
املقبـــل مبحافظـــة االقصر في 
مصر، حيث تشارك في املؤمتر 
الكويت ممثلة في العضو املنتدب 
لشركة املشـــروعات السياحية 
خالـــد الغامن، كما يشـــارك في 
املؤمتر عدد من كبرى الشركات 
السياحية العربية، حيث تشارك 

١٩ دولة عربية من بينها: الكويت، اململكة العربية 
السعودية، االمارات، قطر، سلطنة عمان، لبنان، 
سورية، املغرب، تونس والبحرين، فضال عن عدد 
من الدول االجنبية منها: اجنلترا، السويد، أملانيا، 

ايطاليا وفرنسا.
  والتسويق االلكتروني في الفترة من ١٣ الى ١٦ 
ديسمبر ٢٠١٠ مبدينة االقصر حتت رعاية وزير 
الســـياحة املصري زهير جرانـــة ورئيس هيئة 
تنشـــيط السياحة املصرية عمرو العزبي ووزير 
االتصاالت املصري د.طارق كامل ومحافظ االقصر 

د.سمير فرج.
  واكد رئيس املنظمة الدولية للسياحة االلكترونية 
د.يحيى ابواحلسن حرص الكويت على املشاركة 
في املؤمتر للتعرف على احدث وسائل التسويق 
االلكتروني، مشيرا الى ان املؤمتر يعد من املؤمترات 
الســـياحية املهمة، خاصة ان السياحة اصبحت 
قاطرة التنمية، وحلم كل دول العالم في غد افضل 
ومستقبل مشرق، وان صناعة السياحة تعد االمل 
الوحيد للعديد مـــن دول العالم النامي للخروج 
من ازمتها االقتصادية، مبينا انه رغم ذلك مازال 
العالم العربي يقف موقف املتفرج من تلك الصناعة 
التي ميكن ان تؤهل العديد من الدول لتتبوأ مركز 
الصدارة في هذا القطاع االقتصادي املهم، واشار 
ابواحلسن الى ان االحصائيات تكشف ان منطقة 
الشـــرق االوســـط بأكملها لم حتقق اال ٦٫٨٪ من 
اجمالي الطلب العاملي، ولم تنجح دول املنطقة اال 
في خلق ٨٫٢٪ من اجمالي الوظائف في هذا القطاع 
االقتصـــادي على الصعيد العاملي، ولم جتن هذه 
الدول اال فتات هذه الصناعة الفتية فلم يؤثر اال 
بـ ٩٪ من اجمالي الناجت القومي بها مقارنة بدولة 
جنوب افريقيا التي استحوذت وحدها على ١٣٫٢٪ 

من اجمالي الناجت القومي على 
الصعيد العاملي، مشيرا الى ان 
السياحة االلكترونية والتسويق 
االلكتروني بصفة عامة اصبحت 
هي السبيل الوحيد للدول النامية 
وحتى املتقدمة ملضاعفة دخلها 

من هذه الصناعة الواعدة.
  اجلدير بالذكـــر ان املؤمتر 
يتناول جميع قطاعات السياحة 
والســـفر والطيران والقطاعات 
االخرى املهتمة بأصول وفنون 
واحدث ما وصل اليه العالم في 
مجاالت التســـويق االلكتروني 
واصول السياحة االلكترونية 
والتســـويق االلكتروني والتجارة االلكترونية، 
باالضافـــة الـــى احـــدث تكنولوجيا التســـويق 

االلكتروني.
  كما يتناول املؤمتر التحديات العاملية املتغيرة 
في اساليب التسويق واالعمال وضرورة مواكبة 
حتديات العصـــر، والتعريف باحلديث في علوم 
املقبلة،  التســـويق االلكتروني للخمس سنوات 
وأهمية التسويق االلكتروني في العمل املصرفي 
وفي التعامل مع العمالء احلاليني واملرتقبني وطرق 

تأمني الدفع اونالين.
  وكذلك االستثمار االمثل عبر محركات البحث 
والتسويق عبر املواقع االجتماعية ومواقع الويب ٢ 
السياحية والتسويق باستخدام البريد االلكتروني، 
كما تعقد ورش عمل حول اســـاليب التســـويق 
االلكتروني املتنوعة من خالل املواقع االجتماعية 
واالعالن على االنترنت، وورش عمل حول كيفية 
وضع وبناء خطة التســـويق االلكتروني ملوقعنا 
على االنترنت والتسويق السياحي عبر املوبايل 

مع احدث االجتاهات العصرية في هذا املجال.
  يحاضر في املؤمتر اشـــهر سبعة عشر خبيرا 
دوليا في كل مجاالت التسويق االلكتروني والسياحة 
االلكترونية ونخبة من اخلبراء واالكادمييني في 
مجال الســـياحة واالعالم واالتصاالت واالقتصاد 
والبنوك ومجتمعات املعلومات والتنمية االدارية 
والقانـــون هذا بخالف مناقشـــة االوراق العلمية 
املقدمة حيث ستكون هذه االوراق العلمية حتت 
اشراف عشـــرين بروفيسورا دوليا من كل انحاء 
العالم. ويحصل املشارك على شهادة حضور مقدمة 
من اجلهات املنظمة، ومعتمدة من املنظمة الدولية 
لصناعة السياحة االلكترونية والتسويق االلكتروني 

بإيطاليا IOETI ومن جامعة موديول بالنمسا. 

 حتـــت رعاية نائـــب رئيس 
الـــوزراء للشـــؤون  مجلـــس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشـــؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد تشهد 
ارض املعارض الدولية مبشرف 
اليـــوم األربعاء انطـــالق دورة 
جديدة ملعـــرض الوظائف الذي 
تقيمه وتنظمه شـــركة معرض 
الكويـــت الدولي بحضور وكيل 
الوزارة املســـاعد مبكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية الشيخ أحمد املشعل 

األحمد اجلابر الصباح.
  وبهذه املناسبة قالت مسؤولة 
املعـــرض لدى شـــركة معرض 
الدوسري  الدولي مرمي  الكويت 
ان نحو ٧ جهات محلية قد أعلنت 
رعايتها للمعرض واملشاركة فيه 
تأتي في مقدمتها مؤسسة البترول 
الكويتية، وبنك برقان، وشركة 
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية، 
الدوليـــة  وشـــركة اإلخـــالص 
القابضـــة، وجمعيـــة الضاحية 
واملنصورية التعاونية، والهيئة 
العامة لالستثمار، وشركة جلوريا 

جينز.
  وقد وجهت شـــركة معرض 
الكويـــت الدولـــي الدعوة لعدد 

الكهربائية.
  وأكـــد أهميـــة املشـــاركة 
فـــي املؤمتر بســـبب طبيعة 
املوضوعات التي سيناقشها من 

العرب واألجانب  الســـفراء  من 
املعتمدين لدى الكويت إلى جانب 
عدد من املهتمني بقضية التوظيف 
والعمالة الوطنية حيث حترص 
شـــركة معرض الكويت الدولي 
على إقامة هـــذا املعرض إميانا 
منها بأهمية املشاركة في قضية 
العمالة والتوظيف وفتح اآلفاق 
والسبل التي تساهم في توفير 
فرص العمـــل املالئمة للباحثني 
عن العمل من الشباب الكويتي 

الواعد.
  وقد انضمت للمشـــاركة في 
املعرض نحو ٢٦ شـــركة وجهة 
أهليـــة ورســـمية تســـتعرض 

خالل التركيز على مشروعات 
البنيـــة التحتية العمالقة في 
العالـــم مبا في ذلك تســـليط 
الضوء على نظام الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص وآلية 
جذب القطاع اخلاص للمشاركة 

في خطة التنمية.
  وأوضح ان أهمية املؤمتر 
تنبع كذلك من احلجم الكبير 
ملشـــاركة الـــدول فيـــه التي 
جتـــاوزت ٨٠ دولة مما يثري 
النقـــاش وتبـــادل اخلبرات 
والتجارب، األمر الذي يساهم 
في مساعدة الكويت ممثلة في 
اجلهاز علـــى املضي قدما في 
برنامجها الذي حترص فيه على 
تشجيع الشـــراكة مع القطاع 

اخلاص. 

املتاحة لديها  الوظيفية  الفرص 
وتكشف عن طبيعة العمل فيها 
والشروط واملزايا التي يكتسبها 

موظفوها.
الدوســـري ان    وأوضحـــت 
الشركات الراعية واملشاركة في 
املعرض أكدت اهتمامها باملوارد 
البشرية وإميانها املطلق بضرورة 
رعاية واختيار الكوادر املتميزة 
لشغل الوظائف الشاغرة لديها.

  وتضم قائمة املشـــاركني في 
املعرض كال من: الشركة الوطنية 
لالتصاالت، وبرنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة، ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية وشركة اخلليج للتأمني، 
التوظيف اخلليجية،  وشـــركة 
العربيـــة املفتوحة،  واجلامعة 
العربيـــة  وشـــركة املرطبـــات 
الكويتية  احملدودة، والشـــركة 
لتطوير املشروعات الصغيرة، 
وشركة نستله الكويت للتجارة 
العامة، شركة صفوان لتكنولوجيا 
الشـــامية  البتـــرول، وجمعية 
والشـــويخ التعاونية وشـــركة 
معـــرض الكويت الدولي، وبيت 
دوت كوم، وجريـــدة «األنباء» 
وجريـــدة «الـــرأي»، وجريـــدة 

«النهار» وجريدة «السياسة». 

 ينطلق من ٢٩ الشهر الجاري بمشاركة ٨٠ دولة

 يقام باألقصر خالل الفترة من ١٣ إلى ١٦ ديسمبر المقبل

 تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد على أرض المعارض

 عادل الرومي

 خالد الغامن

 مرمي الدوسري 

 «الغرفة» تنظم المعرض االقتصادي األول للسفارات 

 «الصناعات الوطنية» ترعى معرض اإلسكان الـ ١٤
 ترعـــى شـــركة الصناعات 
الوطنية معرض اإلســـكان في 
دورتـــه الرابعة عشـــرة والتي 
تقام فـــي الفترة من 29 نوفمبر 
حتى الثاني من ديسمبر والذي 
يفتتحـــه نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
ووزير الدولة لشـــؤون التنمية 
الشـــيخ أحمد الفهد يوم االثنني 

املقبل.
  وتعرض شـــركة الصناعات 
الوطنيـــة في جناحها باملعرض 
منتجاتها التـــي تتميز جميعها 
بجودتها العالية وتنوعها لتخدم 
كافة مراحل البناء والتشـــييد، 
ســـواء إلنشـــاء البنى التحتية 
الالزمة للمـــدن ومرافقها العامة 
مثـــل املدارس واملســـتوصفات 
والطرق وغيرها، او بناء املساكن 
احلكومية. كما تقوم «الصناعات» 
بخدمة املواطنني طالبي الرعاية 
السكنية من خالل تقدمي منظومة 
حلـــول ومنتجات لبنـــاء بيت 
العمـــر، فالصناعات تنتج مواد 
بناء مختلفة لتخدم جميع مراحل 
العمالء  البناء، ما يســـهل على 
احلصول علـــى كل احتياجاتهم 
من موقع واحد معروف ومشهود 
له بالتزامه باجلودة واملواصفات 

املعتمدة محليا ودوليا. 
  ومنذ تأسيس شركة الصناعات 
الوطنية حتى اليوم وهي تشارك 
بشـــكل فعال في جميع مراحل 
التنمية والتطور في الكويت حيث 
أنشأت وطورت العديد من مصانع 
منتجـــات مواد البنـــاء، لتلبية 
التنموية  احتياجات املشـــاريع 
املختلفة للدولة. واستثمرت في 

شهادات األيزو، وشهادات الدولة 
الوزارات  للجودة، واعتمـــادات 
واملؤسسات احلكومية، واملكاتب 
الهندسية االستشارية املرموقة، 
املقاوالت  وكبريـــات شـــركات 
الرئيسية، ليس فقط في الكويت 
وإمنا أيضا في بعض دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

  قطاعات متنوعة

  وتضم االستثمارات الصناعية 
احمللية للشركة شركات متعددة 
األنشـــطة مـــن أبرزها شـــركة 
البنـــاء  الصناعـــات ألنظمـــة 
الكويتية  الشـــركة  (مقاوالت)، 
للصخور، شركة الراية العاملية 
العقارية، شـــركة قطـــر األولى 
للتطوير العقاري، شـــركة بيان 
القابضـــة، شـــركة إيـــكاروس 
للصناعات النفطية، وشركة كويت 
انرجي، واســـتنادا الى خبرتها 
الغنية التي حققتها خالل 50 عاما، 
أسست «الصناعات» وبالشراكة 
مع مستثمرين خليجيني، شركات 
صناعية في كل من اململكة العربية 
الســـعودية، وســـلطنة عمان، 
ومملكة البحرين. كما أن للشركة 
اســـتثمارات صناعية أخرى في 
الطاقة مثل شـــركة دانة  قطاع 
غاز (اإلمارات العربية املتحدة)، 
وكذلك مؤسسة كهرباء كراتشي 
(باكستان)، وتولي «الصناعات» 
إستراتيجية فتح أسواق جديدة 
اهتماما خاصا، فهي تقوم حاليا 
بتصدير منتجاتها لدول إقليمية 
مثل اململكة العربية السعودية، 
ومملكة البحرين، وقطر، العراق 
واألردن، وتعتزم فتح أســـواق 

أخرى. 

إنشاء مصانع عديدة، وغالبيتها 
تعد األكبر من نوعها في الشرق 
األوسط تبعا لطاقاتها اإلنتاجية. 
وتعتبر شركة الصناعات الوطنية 
الشـــركات  أعـــرق وأكبر  مـــن 
الصناعية في الشرق األوسط، 
وتعتمد على حوالي 1.800 موظف 
في تصنيع وتوزيع وتســـويق 
مجموعة واســـعة ومتنوعة من 
منتجات مـــواد البناء املختلفة، 
حيث تأسســـت في عام 1960، 
وكانت تعد حني إذ أول شـــركة 
كويتية مشـــتركة بني القطاعني 

احلكومي واخلاص.
  وتعتبر شـــركة الصناعات 
الوطنية واحدة من أهم الشركات 
املنضوية حتت مظلة مجموعة 
الصناعات الوطنية القابضة، كما 
ســـاهمت «الصناعات» مساهمة 
فعالـــة في بناء وتطوير القطاع 
الصناعي في الكويت، من خالل 

تأسيس شركات صناعية مرموقة 
من أبرزها: شركة صناعة االسبست 
الكويتية 1961، شركة الكيماويات 
البترولية 1961، والشركة الكويتية 
للمباني اجلاهزة حاليا «املباني» 
1964، الشركة الكويتية لألنابيب 
املعدنية 1966، وشركة أسمنت 

الكويت 1968. 

  استثمارات صناعية ضخمة

  وتعمل «الصناعات» من خالل 
مجموعتي مصانع، حيث تنتج 
مجموعة مصانع ميناء عبداهللا 
منتجات جيرية األســـاس مثل 
الطابـــوق اجليـــري والطابوق 
األبيض، وتكســـية الصناعات، 
كما تصنع منتجات بالستيكية 
األســـاس مثل أنابيب وملحقات 
بالستيك الصناعات، ومجموعة 
واســـعة من املواد اخلصوصية 
الالزمـــة للبنـــاء، باإلضافة إلى 

منتجات األنابيب البولي إيثيلني 
عالي الكثافة (HDPE) التي تخص 
البنى  مشـــاريع واحتياجـــات 
التحتية، وتصنع مجموعة مصانع 
الصليبيـــة منتجات أســـمنتية 
األســـاس مثل خلط الصناعات، 
البالط بأنواعه املختلفة والبالط 
املتداخل، باإلضافة إلى منتجات 
تخص مشـــاريع البنى التحتية 
منهـــا األنابيـــب اخلرســـانية 
وملحقاتها، ومن منطلق حرص 
«الصناعات» والتزامها بتحقيق 
وضمان مستويات عالية اجلودة، 
فلقد جهزت كلتـــا املجموعتني 
مبختبـــرات حديثـــة ومتطورة 
تعمل على ضبط جودة اإلنتاج 
واملنتجـــات وتطويـــر منتجات 
جديدة. وأنشـــأت «الصناعات» 
أكبر محطة ملعاجلة املواد األولية 
في الشـــرق األوسط، كما تتميز 
منتجات «الصناعات» بحيازتها 

 بتنظيم مشـــترك بني غرفة 
جتارة وصناعة الكويت ووزارة 
اخلارجيـــة وبرعاية وحضور 
كل مـــن رئيس غرفـــة جتارة 
الغامن،  الكويت علي  وصناعة 
الوزراء  ونائب رئيس مجلس 
ووزيـــر اخلارجيـــة الشـــيخ 
د.محمد الصباح يقام «املعرض 
االقتصادي األول للســـفارات» 
وذلك في مبنـــى الغرفة خالل 
الفترة من ٢٨ حتى ٢٩ نوفمبر 

.٢٠١٠
  وقال مدير عام غرفة جتارة 
وصناعة الكويت رباح الرباح 
انه سيشـــارك في املعرض ٣٨ 
سفارة عربية وأجنبية متواجدة 
في الكويت وســـتقوم بعرض 
بعـــض الفرص االســـتثمارية 
في دولها بهدف االطالع عليها 
التجارية  العالقـــات  وتوطيد 

بني الدول املشاركة والشركات 
واملؤسســـات الكويتيـــة، كما 
تعتزم السفارات عرض الفرص 
االستثمارية املميزة باالضافة الى 
القوانني التجارية املتطلبة لديها 
وتقدمي التسهيالت للمستثمرين 
واإلجابة عن أي استفســـارات 

ذات صلة.
  ويعتبر هذا املعرض األول من 
نوعه في الكويت حيث تعرض 
فيه هذه الدول فرص االستثمار 
ألصحاب األعمال والشـــركات 
احمللية والدولية املتواجدة في 

الكويت.
  ويهدف املعرض الى توفير 
فرص االســـتثمار للشـــركات 
احمللية والدولية وزيادة حجم 
التبـــادل التجاري مـــع الدول 
املشاركة والتي تتميز الكويت 

بعالقاتها االقتصادية معها. 

 بالتعاون مع وزارة الخارجية وبمشاركة ٣٨ سفارة عربية وأجنبية

 وفد من ممثلي الهيئة العامة لالستثمار 
  في هونغ كونغ يزور الكويت السبت المقبل

 الكويت ـ أ.ش.أ: يقوم وفد من ممثلي 
الهيئة العامة لالستثمار في هونغ كونغ 
بزيارة للكويت يوم السبت املقبل تستمر 

ثالثة ايام.
  وقالت غرفة جتارة وصناعة الكويت 
في بيان صحافي امـــس الثالثاء انه من 
املقرر ان يعقد وفد ممثلي الهيئة العامة 
الزيارة  لالســـتثمار بهونغ كونغ خالل 
اجتماعا مع الفعاليات االقتصادية الكويتية 
لشرح الدور الذي تقوم به الهيئة ملساعدة 
أصحاب األعمال األجانب لالستثمار في 

هونغ كونغ.

  وأضاف البيـــان ان الزيارة تأتي في 
إطار سعي غرفة التجارة الدائم الى إيجاد 
ســـبل تنمية العالقات االستثمارية بني 
الكويت والبلدان األخرى من خالل الزيارات 
املتبادلة لوفود اقتصادية وجتارية وبحث 
فرص التعاون واالســـتثمار املشترك في 

كل املجاالت.
  يذكر ان الكويت وقعت مؤخرا اتفاقية 
في مجـــال جتنب االزدواج الضريبي مع 
هونغ كونغ، األمر الذي يســـهم في إقامة 
شراكات اقتصادية جديدة للمستثمرين 

من كال اجلانبني. 

 «تولز اإلعالمية» تنظم المؤتمر االقتصادي األول
   تحت رعاية الفهد لمناقشة خطة التنمية مارس المقبل

 حتــــت رعاية وبحضــــور نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشــــيخ أحمد الفهد تنظم شركة 
تولز للخدمات اإلعالمية املؤمتر االقتصادي 
التنمــــوي األول حتت عنــــوان «آفاق خطة 
التنمية املستقبلية.. والدور احملوري للقطاع 
اخلاص» أواخر شهر مارس املقبل مبشاركة 
حشد من االقتصاديني احملليني والدوليني.

  وبهذه املناسبة قال األمني العام للمؤمتر 
ونائب املدير العام املدير التنفيذي لشركة 
تولز للخدمات اإلعالمية املتكاملة محمد عبد 
الوهاب ان املؤمتر سيكون احلدث االقتصادي 
األضخم واألبــــرز على الســــاحة احمللية، 
وسيشــــكل لقاء سنويا ضخما يطرح ابرز 
القضايا االقتصادية احمللية امللحة املرتبطة 

بخطة التنمية، والتي تهم املجتمع 
  وتتطلب حشــــد كل القوى الفاعلة فيه 
ملناقشتها ووضع احللول والتوصيات املالئمة 

لتحقيق الطموحات املستهدفة.
  وكشــــف عبد الوهاب انه ومبباركة من 
الشيخ أحمد الفهد تقرر إقامة الدورة األولى 
من املؤمتر االقتصادي التنموي ملناقشة عدد 
من القضايا املرتبطة بخطة التنمية اخلمسية 
ودور القطاع اخلاص فيها، والعالقة املنشودة 
بني اجلهات املعنية بهذا الدور سواء كانت 
احلكومة أو مجلس األمة من خالل التشريعات 
أو اآلليات املنوط بها لتحريك وتدعيم عمل 
هذه اخلطة الطموح وذلك حتت عنوان «آفاق 
خطة التنمية املستقبلية... والدور احملوري 

املنتظر للقطاع اخلاص».
  وأوضح أن املؤمتر يهدف إلى املناقشة 

املنهجية بــــني كل أطراف العالقة ملتطلبات 
القطاعات املعنية املختلفة  اخلطة، وقدرة 
على املشاركة فيها، والعطاء اجلاد في ظل 
املعطيات املتوافرة واإلمكانيات املتاحة، أو 
تلك التي ميكن تســــخيرها خلدمة األهداف 
بعيدة املدى للخطة، والتي تسعى في مجملها 
إلى استعادة الدور الريادي اإلقليمي للكويت 
كمركز مالي وجتاري مع إحياء الدور احملوري 
للقطاع اخلاص الكويتي في قيادة التنمية في 
ظل توفير الضوابط واملناخ املالئم لضمان 
التنمية البشرية الكلية واملتوازنة والهادفة 
إلى ترسيخ قيم املجتمع واحلفاظ على هويته 
وبناء املواطنة وحتقيق العدالة وسبل العيش 
الكرمي. وأضاف عبد الوهاب أن املؤمتر وعلى 

مدى يومني سيطرح عددا من أوراق العمل 
مصحوبة مبجموعة من االنشــــطة وورش 
العمل يشــــارك فيها نخبة من االقتصاديني 
على املستويني احمللي والعاملي لإلجابة عن 
عدد من األسئلة املهمة وامللحة التي تطرح 
الســــاحة االقتصادية  نفسها بإحلاح على 
مثل اآللية األمثل لعمل الشركات التنموية 
املقترحة وسبل متويلها، ومواطن االهتمام 
ببناء البشر في خطة التنمية، وقدرة البنوك 
احمللية على متويل مشاريع خطة التنمية 
حتت مظلة تعليمات البنك املركزي، واآلفاق 
املفتوحة أمام شركات العقار احمللية للولوج 
في خطــــة التنمية، هذا باإلضافة إلى إقامة 
لقاء مفتوح مع الشيخ احمد الفهد في اليوم 

اخلتامي للمؤمتــــر يضع من خالله النقاط 
فوق حروف كثير من القضايا والتحديات 
التي تواجه كل املشاركني في تنفيذ اخلطة 

التنموية االستثنائية للكويت.
  وكشف عبد الوهاب عن استضافة املؤمتر 
لبعض الشــــخصيات االقتصادية الدولية 
املعروفة والتي سيمنحها املؤمتر الفرصة 
الستعراض جتارب دولهم ممن حققت طفرات 
تنموية متميزة وأصبحت مناذج اقتصادية 
حتتذى ومنها التجربة املاليزية والتجربة 
التنمية، حيث سيزاح  الســــنغافورية في 
الستار عن أسماء ضيوف املؤمتر في الوقت 
املناسب ضمن ترتيبات أخرى عديدة يجري 
االســــتعداد لها على قدم وساق في الوقت 
احلالي، مشيرا إلى أن املؤمتر ستصدر عنه 
مجموعة من التوصيات التي ستشكل محورا 
مهما ومرتكزا يســــاعد أصحاب القرار على 
اتخاذ قراراتهم، والتي ستشكل محورا مهما 

ومرتكزا في تنفيذ اخلطة التنموية.
  واختتم األمــــني العام تصريحاته قائال: 
«نهدف الى ان يكون املؤمتر الركيزة اإلعالمية 
وورشــــة عمل مصغرة وداعمة آلفاق خطة 
التنميــــة، باإلضافة إلى تطلعــــات القطاع 
اخلاص في هذا اجلانب، وخاصة فيما يتعلق 
بدعم توجهات احلكومة، سواء في اجلانب 
التمويلي، أو التشــــريعي املرتبط مبجلس 
التنمية  الداعمة خلطة  األمة والتشريعات 
مؤكدا أن الكل يتطلع إلى قيام كل القطاعات 
في الدولة بدورها املنشود لبناء حالة من 
التكامــــل حتقق في النهاية تقدما كبيرا في 
تنشيط االقتصاد الكويتي عبر بوابة التنمية 

االقتصادية املستدامة. 

 الحدث يناقش مع أطراف العالقة متطلبات الخطة وقدرة القطاعات المختلفة على المشاركة فيها

 تحت عنوان «آفاق خطة التنمية المستقبلية والدور المحوري للقطاع الخاص»


