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اعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
»س����فير الدولية إلدارة الفنادق« 
هيلموت ميكلب����ورغ عن تعيني 
أحمد مراد رئيسا تنفيذيا للموارد 
البشرية في شركة »سفير للفنادق 
واملنتجع����ات«، وذلك في خطوة 
تهدف إلى مساعدتها على حتقيق 

التطور االستراتيجي والنمو.
واوضح ميكلب����ورغ ان مراد 
سيتولى من خالل منصبه اجلديد 
في »سفير للفنادق واملنتجعات«، 
مس����ؤولية اإلدارة واحلفاظ على 
التنظيم����ي، والتطوير  الهي����كل 
اإلداري، وشؤون املوظفني، واملزايا 

والتعويضات، وعالقات املوظفني والعمال، والتواصل 
مع املوظفني، باإلضافة إلى التدريب واختيار الكفاءات 
اجلديدة وتطوير الكوادر للمس����تقبل، مش����يرا الى 
ان اختيار أحمد م����راد في هذا املنصب جاء خلبرته 
الدولية الواسعة التي تزيد عن 25 عاما وسجله احلافل 
باإلجن����ازات الهامة واملتنوعة.  واضاف في تصريح 
صحافي: »يش����كل تعيني أحمد مراد إضافة قيمة إلى 
الشركة نظرا ملا يتمتع به من موهبة وخبرة عريقة 
ومعرفة واسعة بالسوق والصناعة الفندقية، ونظرا 
ألن املوظفني ميثلون أس����اس النجاح، وتلعب إدارة 
املوارد البش����رية دورا حيويا في الشركة. وفي ظل 
سعينا للتوسع، سنواصل دعم وتعزيز فريق العمل 

لدينا باعتباره رأس املال األغلى في 
الشركة. وكلي ثقة بقدرة أحمد مراد 
على حتقيق إجنازات من ش����أنها 
مس����اعدتنا على تطوير وتنمية 

أعمالنا في السنوات القادمة«.
ف����ي املنصب  وحول تعيينه 
اجلديد، حتدث مراد قائال: »يسعدني 
ويشرفني أن أكون جزءا من هذا 
العاملية  الفريق. إن شركة سفير 
هي من أبرز شركات إدارة الفنادق 
مبنطقة الش����رق األوسط، والتي 
يقوده����ا مجموعة م����ن اخلبراء 
ف����ي املش����اريع  واملتخصص����ني 
التجارية، وأتطل����ع إلى توظيف 
اخلبرة التي اكتسبتها من مناصبي السابقة، ملساعدة 
سفير للفنادق واملنتجعات على حتقيق النمو والتطور 
وتنمي����ة موظفيها، بغية تعزي����ز مكانتها في قطاع 
الضيافة. وميثل تعييني في شركة ذات سمعة مرموقة، 

إضافة هامة إلى سجل مسيرتي املهنية«.
يذكر أن أحمد مراد يحمل ش����هادة البكالوريوس 
في إدارة الفنادق من جامعة حلوان بالقاهرة، وشغل 
قبل تعيينه عدة مناصب عليا في شركات مختلفة، 
مبا في ذلك سلسلة »آكور للفنادق«، و»أبركرومبي 
آند كينت«، و»حياة ريجنسي«، و»روبنسون كلوب«، 
و»نادي البحر املتوسط« في مناطق متفرقة في العالم 

أهمها أفريقيا، الكاريبي، واحمليط الهادي. 

»هال وطني« تحقق رقمًا قياسًا جديدًا
بتلقيها أكثر من مليون مكالمة شهريًا

»سفير للفنادق والمنتجعات« تعين
أحمد مراد رئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية 

الخدمة الهاتفية تلقى إقبااًل كبيرًا من قبل العمالء

عبداهلل التويجري

)محمد ماهر(عبدالوهاب البدر ود.مصطفى إسماعيل خالل املؤمتر الصحافي

أحمد مراد

إلى اإلجنازين  اجلديد يضاف 
اللذي���ن حق�قتهما  الس���ابقني 
الوطني االلكترونية  خ�دمات 
الذين  العمالء  مع جتاوز عدد 
الكترونيا  يديرون حساباتهم 
عبر خدم���ة الوطني أون الين 
ال���� 100 ألف عميل ش���هريا، 
وجتاوز عدد املعامالت املصرفية 
االلكترونية ال� 250 ألف معاملة 

شهريا«. 
وأكد أن »اخلدمات الهاتفية 
وااللكترونية متثل مس���تقبل 
عال���م اخلدم���ات املصرفي���ة 
الشخصية، والوطني حريص 
دوما عل���ى تطوي���ر خدماته 
ومنتجات���ه مبا يلب���ي حاجة 
عمالئ���ه املتنامي���ة، وتبن���ي 
أحدث األنظم���ة التكنولوجية 
واملعايير العاملية لتوفير املزيد 

من السهولة والراحة لهم«.

حققت خدمة »هال وطني« 
الهاتفية لبنك الكويت الوطني 
العام  رقما قياسيا جديدا هذا 
مع تخط���ي عدد املكاملات التي 
تتلقاها عتب���ة املليون مكاملة 
شهريا، وذلك ملا تتميز به هذه 

اخلدمة من سهولة ومرونة.
وقال نائب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
في البنك عبداهلل التويجري ان 
»الوطني« يحتل موقعا رياديا 
في الس���وق املصرفية بفضل 
ج���ودة خدماته وحرصه على 
تلبية جميع متطلبات عمالئه، 
وكان س���باقا في بناء جسور 
العم����الء ع��بر  التواصل مع 
إط���الق خدمة »ه���ال وطني« 

الهاتفية.
وكشف التويجري أن »أكثر 
من مليون مكاملة يجريها العمالء 

ال���ذي س���يجري قريبا قال 
إس���ماعيل »نأمل أال يحدث 
انفص���ال للجنوب عن باقي 
الس���ودان وفي حال حدوث 
االنفص���ال س���يكون هناك 
تأثيرات محدودة على مجال 
االستثمار في السودان بسبب 
الذي  السياسي  االس���تقرار 
ينعم به شرق السودان في 
الوقت الحالي د توقيع اتفاق 
سالم شرق السودان خالل 
العام 2006 حيث ش���اركت 
الكوي���ت بنس���بة 50% من 
مشروع سكر كنانة في فترة 
السبعينات ودعمت المشروع 
في السنوات األخيرة حتى 
استطاع ان يضاعف انتاجه 
وبلغ مرحل���ة التصدير الى 
العال���م كما  مختل���ف دول 
يقوم حالي���ا بتصدير غاز 

الميثانول«.
الخطة االستثمارية

وعن طبيعة المشروعات 
الخط����ة  الت����ي تتضمنه����ا 
االس����تثمارية قال إسماعيل 
ان هناك نحو 500 مش����روع 
تقدمت بها الجهات االستشارية 
للحكومة بغرض طرحها على 
المس����تثمرين والمانحي����ن 
في قطاع����ات مختلفة وابرز 
 10 حوال����ي  المش����روعات 
مشروعات تتركز في قطاعات 
الزراعة ومشروع خزان ستيت 
لزراع����ة نحو 350 الف فدان 
بتكلفة تصل الى 600 مليون 
دوالر ومشروعات في صناعة 
االسمنت بقيمة استثمارات 
تبلغ نحو 450 مليون دوالر 
ومشروعات في قطاع الطرق 
بقيمة 250 مليون دوالر وفي 
قطاع الربط الكهربائي بقيمة 
180 مليون دوالر فضال عن 
مشروعا ت في قطاع الخدمات 
في مجال الصحة والتعليم 
ومياه الشرب بقيمة 2 مليار 

دوالر.
انجاز المشروعات

ان  إس����ماعيل  وبي����ن 
الس����ودان يأمل ف����ي انجاز 
المشروعات من خالل  هذه 
المقدرة  الزمني����ة  الخط����ة 
بخمس س����نوات تقريبا مع 
مراعاة طبيعة كل مشروع 
على حدة حيث يجري حاليا 
اإلعداد لعدد من المشروعات 
الت����ي يتوقع انجازها خالل 

عام الى عامين.
وف����ي رده على تس����اؤل 
المالية  حول تأثير األزم����ة 
العالمي����ة عل����ى االقتصاد 
الس����وداني قال إسماعيل ان 
األزمة أثرت بصورة ايجابية 
عل����ى االقتصاد الس����وداني 
م����ن خالل تس����ليط الضوء 
على االستثمار في السودان 
واستغالل الفرص المتاحة في 
شتى القطاعات. وعن سبب 
اختيار الكويت الس����تضافة 
المؤتم����ر قال إس����ماعيل ان 
الكويت صاحب����ة مبادرات 
عدة تجاه تنمي����ة وتطوير 
الس����ودان وله����ا العديد من 
التجارب والخبرات في تنظيم 
مثل هذه المؤتمرات وصاحبة 
مبادرات عدة لالستثمار في 
أقطار الوطن العربي السيما 
وان بداية عم����ل الصناديق 
االستثمارية الكويتية كانت 

عبر السودان.
ضمانات للمستثمرين

وأوضح إسماعيل ان هناك 
ضمانات ستقدم للمستثمرين 
من خ����الل هيئات ومنظمات 
عربية ضمن منظومة عربية 
ومن بينها المؤسسة العربية 
لضمان االس����تثمار ومقرها 
المنظمة  الكوي����ت وكذل����ك 
اإلسالمية لضمان االستثمار 
ومقره����ا جدة، مش����يرا الى 
ان هناك امتيازات س����تمنح 
للمس����تثمرين وفقا لطبيعة 
كل مشروع وحجم االستثمار 
فيه وفقا آللية معينة سيتم 
االتفاق عليها عند اسناد أي 
مش����روع الى الجهة المنفذة 
حي����ث س����يتم تنفيذ بعض 
المش����روعات وفقا لنظام ال� 
»B.O.T« ال����ذي بدأ العمل به 

مؤخرا في السودان.
وف����ي رده عل����ى س����ؤال 
حول طبيعة العمالة في هذه 
المشروعات وإمكانية استقدام 
عمالة من الدول العربية قال 
اس����ماعيل ان هن����اك خطة 
لتأس����يس أول معه����د تقني 
الس����ودان سيوفر  بش����رق 
العمالة المدربة والماهرة من 
خالل مبادرة مقدمة من قبل 

الحكومة األلمانية. 

والبرتق����ال والسمس����م، كما 
تحتوي عل����ى أفضل األماكن 

لتصنيع االسمنت. 
وأوض����ح إس����م�اعيل أن 
المنط�قة تحتوي على كميات 
كب�يرة غ�ير مكت��ش�فة من الغاز 
والبترول والمعادن النفي�سة 
كالذه��ب والف��ض�ة، مش����يرا 
الى أن المنطقة تعت���بر نافذة 
الس����ودان البحرية للم�نطقة 
البري����ة والبحرية  فحدودها 
ترتب����ط م����ع 4 دول كم����ا أن 
قرب المس����افة مع السعودية 
ب����ور  وارت�باطه����ا بمين����اء 
سودان يجعل من المشروعات 
الخ�ليج  ل����دول  ذخرا كبي�را 

الع�ربي.
وذكر إسماعيل أن الواليات 
الثالث تش����اركت في مشاكل 
أمده  الذي ط����ال  التهمي����ش 
باإلضافة الى أن ارض الواليات 
كان س����احة كب����رى للمعارك 
العالمية، مشيرا الى أن السودان 
نجح خالل الفترة الماضية في 
التي خلفتها  إزالة كل األلغام 
التنقل  الحروب وأصبح  هذه 
بين الواليات الثالث أمرا سهال 

للغاية.
وأوضح أن وتيرة التحضر 
سريعة جدا في هذه المنطقة 
السيما في والية البحر األحمر 
حيث بورتس����ودان عاصمة 
الوالي����ة التي يس����كنها نحو 
51% من س����كان الوالية وأكثر 
م����ن 90% من س����كان األماكن 
الحضرية، وهذا مؤش����ر على 
الصعوبات التي تواجه سبل 
العيش الريفية في الشرق، ما 
أوجدت مناطق كبيرة للسكن 

العشوائي على إطراف مدينتي 
بوتسودان وكسال.

فرصة استثمارية حقيقية

وبين أن المؤتمر يعد فرصة 
استثمارية حقيقية أمام القطاع 
الخ���اص للدخول في مجاالت 
التنمي���ة المختلف���ة كالبنية 
التحتي���ة والطاق���ة والمياه 
والصرف الصح���ي والزراعة 
والقطاعات االجتماعية والتعليم، 
المؤتمر يعد  ان  الى  مش���يرا 
وسيلة الستقطاب المساعدات 
الدولية لتنمية شرق السودان، 
متوقع���ا أن يحظ���ى المؤتمر 
باهتمام العديد من المؤسسات 
والصناديق التمويلية والقطاع 
الخاص مش���يرا الى مشاركة 
العديد من ممثلي الدول المانحة 

والصناديق التمويلية.
وقال أن الكويت كانت دائما 
داعمة للمشاريع في السودان 
التي دعمت  عبر صناديقه���ا 
العديد من المشاريع الناجحة، 
ضاربا المثل على مشروع سكر 
كنانة الذي أنشئ في السبعينات 
بمشاركة كويتية تقدر بالنصف، 
والذي أصبح مص���درا كبيرا 
للس���كر في العديد من الدول 
العربية واإلفريقية، ومشيدا 
بأداء شركة زين السودان التي 
فضلت البقاء في السوق رغم 
بيعه���ا لعملياته���ا اإلفريقية 
بالكام���ل وذلك إيمانا منها في 
نجاح االستثمار والربحية في 

هذا البلد البكر.
وفي رده على سؤال حول 
مدى تأثير انفصال الجنوب عن 
السودان من خالل االستفتاء 

الس����يما ان الس����ودان يزخر 
بالعديد من الفرص االستثمارية 
ويتمت����ع بوفرة ف����ي الموارد 

األولية والمواد الخام.
وفي س����ؤال حول طبيعة 
مش����اركة الصندوق الكويتي 
للتنمية العربية في السودان 
من خالل المؤتمر وهل سيكون 
ضمن المانحين والمستثمرين 
قال البدر انه ال يريد التطرق 
إلى هذا األمر ونتائج المؤتمر 
ستوضح ذلك اال انه شدد في 
الوقت نفسه على ان الكويت 
من الدول الداعمة لالستثمار في 

السودان بصفة دائمة.
ثروات طبيعية ضخمة

من ناحيته أكد مستش����ار 
الس����وداني ورئيس  الرئيس 
التحضيرية للمؤتمر  اللجنة 
الدولي للمانحين والمستثمرين 
العمار وتنمية شرق السودان 
أن  إس����ماعيل  د.مصطف����ى 
مس����احة الواليات الثالث في 
الس����ودان تبلغ 336  ش����رق 
ألف كيلومت����ر مربع، ويبلغ 
عدد سكانها حوالي 5 ماليين 
نسمة، مشيرا الى أن المنطقة 
تمتاز بأن بها ثروات طبيعية 
ضخمة جدا لم تستخدم من قبل 
لذا فهي ثروات »بكر«، فيوجد 
في الوالي����ات الثالث أخصب 
التي من  الزراعي����ة  األراضي 
الممكن أن تؤهل السودان أن 
يكون مصدرا أساس����يا لألمن 
الغذائي في العالم العربي حيث 
يوجد بالمنطقة ماليين الرؤوس 
من الثروة الحيوانية وأفضل 
األراضي لزراعة الخضراوات 

أحمد مغربي 
قال مدير ع����ام الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
ان  البدر  العربية عبدالوهاب 
تكلفة مشروعات التنمية في 
شرق السودان تقدر بنحو 4.2 
مليارات دوالر تش����مل ثالثة 
محاور رئيس����ية في التنمية 
والخدمات واالستثمار، مشيرا 
الس����وداني  الجانب  أن  ال����ى 
حرص عل����ى أن تكون معظم 
بال�فعل  المش����اريع جاه����زة 
وق�ابلة للت�طوير والتطبيق 
لتوفير التمويل المناسب حسب 
المدة الزمنية المحددة لت�نفيذ 

المشاريع.
حديث البدر جاء خالل انعقاد 
المؤتم����ر الصحافي الخاص 
الذي عقده الصندوق الكويتي 
العربية  للتنمية االقتصادية 
بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي 
للمانحين والمستثمرين في 

شرق السودان اليوم وغدا.
عدد المشاريع

وبين البدر انه تم رصد 177 
مشروعا بتكلفة 4.2 مليارات 
دوالر منه����ا 2.2 مليار دوالر 
مشاريع تنموية و2 مليار دوالر 
المتبقية س����تطرح كمشاريع 
الخ����اص للعمل بها،  للقطاع 
المؤتمر يكتسب  ان  موضحا 
اهمية دولية وإقليمية وعربية 
كونه يحظى برعاية س����امية 
ويعقد تنفيذا التفاقية سالم 
الشرق التي تم التوقيع عليها 
ف����ي أكتوبر 2006 الرامية الى 
العمل عل����ى تلبية متطلبات 
التنمية في اإلقليم، مؤكدا ان 
دع����وة الكويت ال����ى تنظيمه 
وإقامته القت أصداء واس����عة 

النطاق في العالم.
وذكر البدر انه تم إرس����ال 
دعوات ل����� 102 دولة ومنظمة 
لحض����ور المؤتم����ر ونتوقع 
حضور 220 ممثال و28 منظمة 
إقليمية ووطني����ة يمثلها 83 
شخصا ليصبح الرقم المتوقع 
للحضور حوالي 625 شخصا 
والعدد قابل للزيادة، مشيرا الى 
أن مشاركة عدد من المؤسسات 
الدولية والعربية تضفي أهمية 
بالغة على هذا المؤتمر ودوره 
حيث يعقد بالتنسيق والتعاون 
مع الحكومة السودانية وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي وعدد من 
الصناديق العربية في مقدمتها 
العرب����ي لإلنماء  الصن����دوق 
االقتصادي واالجتماعي والبنك 
اإلسالمي للتنمية وصندوق 
إع����ادة بناء وتنمية الش����رق 
باإلضاف����ة الى غرف����ة تجارة 

وصناعة الكويت.
فرص العمل واالستثمار

وبين ان المؤتمر يسعى الى 
التركيز على حاجة منطقة شرق 
السودان الى المساعدات وفرص 
األعمال واالستثمار ويهدف الى 
استقطاب األموال واالستثمارات 
التي من ش����أنها أن تسهم في 
المشتركة  تحقيق المصلحة 
لجمي����ع األطراف ف����ي إعادة 
اإلعمار واإلنع����اش والتنمية 

في شرق السودان.
وأعرب عن اعتزاز الصندوق 
بالمش����اركة ف����ي تنظيم هذا 
المؤتمر لما يمثله من أهمية 
اقتصادية واستثمارية تهدف 
الى االهتم����ام بجهود اإلعمار 
والتنمي����ة وإب����راز الف����رص 
أمام  الواع����دة  االس����تثمارية 
المستثمرين في شرق السودان 
وذلك بما يعود بالنفع على هذه 
المنطقة التي تتطلع الى إقامة 
البنية  العديد من مشروعات 
التحتية األساس����ية وتطوير 
الموارد البشرية والمساهمة في 
تخفيف حدة الفقر والمرض في 
اإلقليم والعمل على االستفادة 
من الم����وارد الهائلة في هذه 

المنطقة الواعدة.
البدر أن اس����تضافة  واكد 
الكويت النشطة المؤتمر تعكس 
إيمانه����ا العمي����ق بالتضامن 
العربي والتنموي ويؤكد دورها 
التنم����وي، وتطرق  الريادي 
الوثيقة  التعاون  الى عالقات 
الت����ي تربط ما بي����ن الكويت 
وجمهورية السودان السيما في 
المجاالت اإلنمائية التي تعود 
الى زمن هيئة الجنوب والخليج 
العربي التي أنشأتها الكويت 
قبل االس����تقالل والتي تنامت 
واطردت مع إنشاء الصندوق 

الكويتي للتنمية.
وق����ال ان االس����تثمارات 
أثبتت  الكويتية في السودان 
جدواها ب����كل المقاييس رغم 
التي  المشكالت  وجود بعض 
وصفها بالبسيطة والتي يتم 
الحكومة هناك  حلها من قبل 

ش���هريا عن طريق خدمة هال 
وطني باالتصال على 1801801، 
ما يعكس الرواج الكبير الذي 
تلق���اه هذه اخلدم���ة من قبل 
جمهور العمالء، واملرونة التي 
تتميز بها، وهذا الرقم القياسي 

»إيكيا« تطلق حملة
»لعبة لك.. أمل لهم« الغانم: »الغرفة« حريصة على تفعيل

التبادل التجاري مع السودان

..وتبدأ اليوم قبول تجديد العضوية وتحصيل اشتراكات 2011

اس��تقبل رئي��س غرف��ة تج��ارة وصناعة 
الكوي��ت علي الغان��م رئيس اتح��اد اصحاب 
العمل السوداني سعود البرير والوفد المرافق 
له والذي ي��زور الكويت ضمن اقامة االجتماع 
الثال��ث للجن��ة التحضيري��ة لمؤتم��ر اعمار 
وتنمية شرق الس��ودان بتنظيم مشترك بين 
كل من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية والصندوق العربي لالنماء االقتصادي 
واالجتماعي والبنك االس��المي للتنمية بجدة 
وبرنام��ج االم��م المتح��دة االنمائ��ي ووزارة 
الخارجي��ة الكويتي��ة واتحاد اصح��اب العمل 

السوداني.
واع��رب الغان��م، في كلمة ل��ه، عن ترحيبه 
بالضي��وف، واكد ض��رورة تعزي��ز العالقات 
الثنائي��ة بين البلدي��ن في جمي��ع المجاالت، 
خاصة فيم��ا يتعل��ق بالنواح��ي االقتصادية 

والتجارية االستثمارية، مؤكدا اهتمام وحرص 
الغرفة على تفعيل التبادل التجاري بين البلدين 

الشقيقين.
من جانبه، عبر البرير عن س��عادته لزيارة 
الغرفة، مش��يرا الى قناعته بالدور الفعال الذي 
يلعبه القطاع الخاص في ه��ذه التنمية، وقدم 
الوفد الضي��ف عرضا للفرص االس��تثمارية 
المتاح��ة في مجاالت البني��ة التحتية والتعليم 
والصحة والطاق��ة والزراعة واالم��ن الغذائي 

والصناعي.
ويه��دف ه��ذا اللقاء الى مناقش��ة س��بل 
تعزيز العالقات الثنائي��ة بين الجانبين وكذلك 
دعم وتفعيل العالقات التجارية االس��تثمارية 
وتذلي��ل اي صعوبات تعوق انس��ياب التجارة 
بين البلدين واس��تعراض الفرص االستثمارية 

المتاحة بين الجانبين.

ص��رح املدير العام املس��اعد في غرفة جتارة 
وصناعة الكويت س��عود خال��د الزيد بأن الغرفة 
س��تبدأ اليوم األربعاء األول من ديس��مبر 2010 
قب��ول جتدي��د العضوي��ة وحتصي��ل رس��وم 
اش��تراكات الع��ام اجلدي��د 2011 وكذلك تصديق 
اعتم��ادات التواقيع املوجهة ل��إدارات واجلهات 
احلكومي��ة وذل��ك توفي��را للوق��ت واجلهد اثر 

تنسيقها مع هذه اجلهات بهذا اخلصوص. 
واض��اف ان اس��تقبال املراجعني ف��ي املبنى 

الرئيسي وفي فرع مجمع الوزارات وفرع اجلهراء 
مقسم اجلهراء سيكون في الفترة الصباحية من 
الساعة 8 صباحا حتى الس��اعة 1.30 بعد الظهر، 
أما ف��ي مكت��ب الغرف��ة بب��رج التحرير ضمن 
مشروع احلكومة مول وفرع خيطان وفرع جابر 
العلي مقس��م جابر العلي فإن استقبال املراجعني 
سيكون على فترتني: صباحية من الساعة 8 حتى 
الس��اعة 1.30 بعد الظهر، ومس��ائية من الساعة 

4.30 حتى الساعة 7.30.

»مجموعة العيناتي« تشيد بنجاح
معرض العقار والمال واالستثمار الثاني

أكد مدير إدارة التس���ويق مبجموعة العيناتي 
سعد الفحيمي ان معرض العقار واملال واالستثمار 
الثاني الذي نظمته مجموعة اجلابرية للمعارض 
واختتم انش���طته يوم 25 نوفمب���ر املاضي كان 
ناجحا وباهر احلضور، حيث شهد جناح املجموعة 
اقباال مميزا من قبل زوار املعرض الذين اش���ادوا 
باملش���اريع التي تقدمها املجموع���ة والتي  تلبي 

مختلف االحتياجات.
وأوض���ح الفحيمي في  تصري���ح صحافي أن 

مشاركة املجموعة في املعرض جاءت مع حرصها 
على التواصل الدائم مع العمالء وقد طورت املجموعة 
منتجعا متميزا في جزيرة الريف مبملكة البحرين 
وهو عبارة عن برجني فخمني كش���قق راقية من 
الدرج���ة األولى وذات اطاللة بحري���ة رائعة لكل 
الشقق ويسمى املبنى ملار »أي ماء الذهب« حيث 
س���يتملك العمالء صكوكا إسالمية تخول حاملها 
متلك حصة زمنية على مدى 50 عاما وبأسعار في 

متناول اجلميع تبدأ من 3.800 دنانير لليلة.

أعلنت شركة ايكيا الكويت )مجموعة 
احلميضي احملدودة( عن إطالق حملتها 
األولى من نوعها حتت شعار »لعبة لك.. 

أمل لهم«.
وهذه املب���ادرة العاملية هي جزء من 
حمالت مبادرات املسؤولية االجتماعية 
للشركات والتي تطلقها ايكيا بالتعاون 
مع منظمة اليونيسيف ومنظمة حماية 
األطفال، وتقوم ايكيا خالل هذه احلملة 
بالتبرع مببلغ 1 يورو )400 فلس( في 
كل مرة يشتري فيها العمالء إحدى ألعاب 

األطفال الطرية من »ايكيا«.
ومن خالل هذه املبادرة اس���تطاعت 
ايكيا بنجاح أن تقدم الدعم ألكثر من 50 
مش���روعا تعليميا في أكثر من 30 دولة 
حول العالم، وهي تسعى للمساهمة في 
جم���ع مبلغ 10 ماليني ي���ورو من خالل 
إطالقها ومشاركتها في هذه احلملة العاملية 

هذا العام.
وقد انطلقت ه���ذه احلملة واملبادرة 
العاملية في العام 2003 حيث هدفت من 
خالل بيع األلعاب الطرية لألطفال إلى جمع 
مبلغ 16.7 مليون يورو بهدف توظيفها 
في متويل برامج تعليمية تديرها منظمة 
اليونيس���يف ومنظمة حماية األطفال، 
واستطاعت ايكيا في العام املاضي جتاوز 
هدفها الرامي جلمع 5 ماليني يورو حيث 
ارتفع املبلغ الذي مت جمعه إلى 5.3 ماليني 
يورو. يذكر أن احلملة مستمرة من 24 
نوفمبر املاضي حتى 22 ديسمبر اجلاري 

في معرض إيكيا الكويت.

تحت شعار »1 يورو يعتبر ثروة«

)كرم ذياب(جانب من اللقاء 

4.2 مليارات دوالر تكلفة مشروعات التنمية شرق السودان 
خالل مؤتمر صحافي عقد بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين في شرق السودان اليوم 

إسماعيل: الكويت صاحبة مبادرات تجاه تنمية وتطوير السودان ولها العديد من التجارب والخبرات


