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 جانب من اللقاءات مع العمالء

 لقطة جماعية للمشاركني 

 أكبر حقيبة سفر في الشرق األوسط تطلقها «اجلزيرة» في مطار الكويت الدولي

 تدشن أكبر حقيبة سفر في الشرق األوسط في مطار الكويت الدولي وبصفة دائمة إلى جميع الوجهات

 «الجزيرة» تمنح مسافريها ٤٠ كيلوغراماً مجاناً 

 أعلنت شركة طيران اجلزيرة أنها بدأت مبنح 
املســــافرين ٤٠ كيلوغراما مجانا إلجمالي وزن 
األمتعة املسجلة وبصفة دائمة إلى جميع الوجهات 
التي تشــــغل إليها طيران اجلزيرة، مقدمة بذلك 
أفضل قيمة على اإلطالق للمســــافرين من وإلى 
الكويت. وإلطالق هذه اإلضافة اجلديدة إلى خدمات 
طيران اجلزيرة، دشنت الشركة أكبر حقيبة سفر 
في الشرق األوسط والتي تعرض حاليا في مطار 

الكويت الدولي.
  وقالت الشركة في بيان صحافي ان هذه اخلطوة 
تأتي ضمن خطتها لتعزيز اخلدمات التي توفرها 
للمسافرين والتي بدأت بتنفيذها خالل هذا العام، 
وتضمنت هذه اخلطة إطالق درجة «اجلزيرة لرجال 
األعمال» التي توفر خدمات إضافية للمسافرين 

على متنها وخدمات خاصة برجال األعمال.
  وأضافت الشركة انه ميكن للمسافرين على منت 

طائراتها االستفادة من ٤٠ كيلوغراما من األمتعة 
املسجلة مجانا و٧ كليوغرامات للحقيبة احملمولة 
للمسافرين على الطائرة وذلك إلى جميع الوجهات 
التي تشغلها حاليا، وهي البحرين ودمشق وعمان 
وبيروت ودبي واإلسكندرية وسوهاج وأسيوط 
واألقصر وجدة والرياض والدوحة وحلب ومشهد 

وشرم الشيخ ودير الزور.
  اجلدير بالذكر أن شــــركة طيران اجلزيرة قد 

اســــتحوذت منذ بداية العام على حصة قياسية 
من بني الناقالت الكويتيــــة إلى أغلب الوجهات 
التي تشغل إليها، كما حصلت على جائزة «أفضل 
شــــركة طيران لعام ٢٠١٠ قدمتها مجلة «أرابيان 
بيزنس»، باإلضافة إلى اجلائزة الذهبية من قبل 
«ماجنوم أوبس أووردز ٢٠١٠»، وتشغل الشركة 
رحالت إلى ١٧ وجهة في الشرق األوسط وشمال 

افريقيا. 

 الوزن يجب أن يكون مقسّماً على حقيبتين بحيث ال يتجاوز وزن الحقيبة الواحدة ٣٢ كيلوغراماً 
 إجمالي وزن الحقيبة المحمولة والمسموح بها على طيران الجزيرة هو ٧ كيلوغرامات للمسافر

 عبدالعزيز الزبن متوسطا احلضور خالل افتتاح امللتقى

 جانب من احلضور في امللتقى 

 د. السميط متوسطا تالميذ األكادميية

 افتتح ملتقى «تنافسية قطاع األعمال العربي.. الفرص والتحديات» نيابة عن روضان الروضان

 الزبن: العالقة بين القطاعين لم تعد تقليدية
  .. واالندماج والتنافس أصبحا غاية لتلك األجهزة 

 أحمد مغربي
  أكد رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيز الزبن ان العالقة بني 
املؤسسات في القطاعني احلكومي 
واخلاص لم تعد عالقة تقليدية 
كسابق عهدها، بل اصبح االندماج 
والتنافس واجلـــودة والتكامل 
هي الغاية والنهج والسبيل الى 
حتقيق األهداف التي تسعى اليها 
تلك األجهزة الســـيما شـــركات 
املال واألعمال التي تؤثر وتتأثر 
ببعضهـــا البعض في ظل النظم 

العاملية اجلديدة.
  حديث الزبن جاء على هامش 
افتتاحـــه مللتقـــى «تنافســـية 
قطاع األعمـــال العربي.. الفرص 
افتتحه امس  الذي  والتحديات» 
نيابة عن وزير الدولة لشـــؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
وتنظمه املنظمة العربية للتنمية 
االدارية في مقـــر املعهد العربي 

للتخطيط.
  وأوضح الزبن ان هناك العديد 
من الصعوبات والتحديات التي 
تواجه منظمات األعمال على جميع 
املستويات االقتصادية، كما تتواجد 
فرص مجاالت عديدة ملواجهة تلك 
املخاطر والعقبات والتغلب عليها 
بل واستثمارها بشكل أكثر ايجابية 
وفاعلية من خالل الرغبة األكيدة 
لدى الدول واملؤسسات واألفراد 
لتجاوز األزمات باالستفادة املثلى 
من املـــوارد واالمكانيات املتاحة 
وحسن استثمار القدرات وتشجيع 

املبادرات.
الـــى ان هذه  الزبن    وأشـــار 
الصعوبات حتتاج الى بذل الكثير 
من املجهود وإجـــراء العديد من 
البحوث وتوفير املوارد واجناز 
القـــدرة على  البرامـــج وإثبات 
التكيف مع الظروف واملتغيرات 
العاملية، والسعي الدائم للوصول 
الى احللول املتطورة مبا يتوافق 
مع طبيعة املناخ والسمات املميزة 
القتصاداتنـــا وعوامـــل وأدوات 

التنمية الشاملة.
  وأضاف قائال: الشك، ان عاملنا 
املعاصر اليوم يتميز بالســـرعة 
والديناميكية والتغيرات املستمرة 
في كل شيء حتى باتت الكيانات 
واملنظمات في حالة حراك وتطوير 

دائم.
  من جانبه، قال رئيس وحدة 
االستشـــارات باملنظمة العربية 
للتنمية االدارية د.عبدالرحيم عالم 
ان بيئة األعمال على املســـتوى 
العاملي تتسم بعدد من اخلصائص 
التي تؤثر على املؤسسات وذلك 
نتيجة حتديـــات عديدة أفرزتها 
متغيرات عديدة من عالم سريع 
التغير، مشـــيرا الى ان العوملة 
تكاد تشكل صلب التحديات التي 

تواجهها أغلب املؤسسات.
املنافســـة تزداد  ان    وأوضح 
حدتها وتتعـــدد منابعها فهناك 
منافسة أنشأتها تكتالت وحتالفات 

هو معروف ُيقصد باملؤسسات 
في هذا الصدد كل أنواع القوانني 
واألعراف التي تبتدعها املجتمعات 
لضبط التبـــادل والتعامل فيما 
بني أفرادها وكل أنواع املنظمات 
التي تقوم بالسلوك  والشركات 
على هدي هذه القوانني واألعراف. 
ومن منطلق مثل هذا الفهم، جند ان 
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
مؤهلـــة تأهيال عاليـــا لتحليل 
ودراسة ودعم قضايا التنافسية، 
خصوصا فيما يتعلق باحملورين 
الثالث (حول السياسات الداعمة 
الشـــركات)، والرابع  لتنافسية 
(حول املســـؤولية االجتماعية 

للشركات).
  وفي ختام كلمته، أشاد علي 
باجلهـــود التي بذلتهـــا املنظمة 
العربيـــة للتنميـــة اإلدارية في 
اإلعداد للملتقى، خصوصا فيما 
يتعلق بتحديد أهدافه، واختيار 
محـــاوره، واســـتهداف اجلهات 
املالئمة للمشاركة فيه. ويهمنا في 
هذا الصدد التأكيد على اتفاقنا مع 
املنظمات في شأن تعريف تنافسية 
الدول انها تتحدد بـ «التنافسية 
الوطنية لشركاتها ومؤسساتها 
في مختلـــف القطاعـــات»، وان 
االستراتيجيات التنافسية لشركات 
القطاع اخلاص تهدف الى «تعزيز 
القدرات التنافسية واالجتماعية 
على جميع مســـتويات النشاط 

االقتصادي».
  من ناحيتها، قالت املنســـق 
العـــام للملتقى رانيا عبدالرازق 
العربيـــة للتنمية  املنظمـــة  ان 
اإلدارية قامت بتبني فكرة تنفيذ 
ملتقى تنافســـية قطاع األعمال 
العربي نتيجـــة للحاجة امللحة 
لتناول قضية القدرة التنافسية 
واإلنتاجية على جميع مستويات 
الدول  النشـــاط االقتصادي في 
العربية، األمر الذي يؤدي لزيادة 
الناجت القومي لتلك الدول، وكذلك 
لكون املنظمة بيت اخلبرة العربي 
املعتمد واملعنـــي بتنمية اإلدارة 
في الدول العربية وجسرا لنقل 

وتبادل اخلبرات العربية.
  وقالـــت ان تعـــاون املنظمة 
العربيـــة للتنميـــة اإلدارية مع 
املعهد العربي للتخطيط باعتباره 
مؤسســـة عربية إقليمية عريقة 
التنموية  تهدف لدعم املســـيرة 
في األقطار العربية، ميثل ترجمة 
للعالقـــات التاريخيـــة الوثيقة 

واملستمرة بني املنظمة واملعهد.
  كما يعتبر املعهد رائدا في مجال 
التنافسية في الوطن العربي وله 
العديد من اإلسهامات والدراسات 
في هذا اإلطـــار، ويعتبر تقرير 
التنافسية العربي الذي يصدره 
املعهد مرجعا مهما جلميع املهتمني 
مبوضوع التنافسية مبا يساعد 
التحديات  على بلورة ومعاجلة 
التي تواجهها الدول العربية في 

األسواق الدولية. 

الكبيرة مع تنامي  املؤسســـات 
عمليات املؤسسات العاملية متعددة 
املنافســـة  اجلنســـيات، وكذلك 
الشديدة التي تزيد حدتها مع تزايد 
عدد التكتالت االقليمية بني دول 
العالم، إضافة  متعددة من بقاع 
الى أزمات مالية نقدية واقتصادية 
تضغط على مؤسسات األعمال 

العربية بني احلني واآلخر.
  وبـــني ان معظم املؤسســـات 
العربيـــة وجـــدت نفســـها في 
منافســـة صعبة مع مؤسسات 
متيـــزت بالتوافق مـــع معايير 
اجلودة العاملية، وكل هذا يجري 
في ســـوق أصبحت عاملية بفعل 
اتفاقية التجارة العاملية وتنامي 
استخدام تكنولوجيا االتصاالت 
واملعلومات املتقدمة التي جعلت 
امام منتجات  األسواق مفتوحة 

منافسة.
  وأشار الى ان عددا قليال من 
العربية استطاعت  املؤسســـات 
الدخـــول الى األســـواق العاملية 
الفاعل بهـــا، وذلك  والتنافـــس 
بتأثير مباشر من القيود املتمثلة 
العاملية للمتطلبات  املعايير  في 
البيئية وااليكولوجية واجلودة 
والتي قد متثل أحيانا عوائق كبيرة 
التنافســـي ملؤسسات  للموقف 

األعمال العربية.
  وذكر انه في ظل هذه التغيرات 
والتطورات اجلديدة واملتنامية 
برزت لدى املؤسسات اهتمامات 

عديدة ومتجددة انصبت أساسا في 
كل ما له عالقة بالتنافس والبيئة 
التنافسية، وفي إطار البحث عن 
االستراتيجية التنافسية املناسبة 
ملجابهـــة هذا التحـــدي لتحقيق 
أحســـن أداء، وبالتالـــي حتقيق 
أهداف من أهمها ميزة تنافسية 
دائمة ومســـتمرة، ويستعرض 
هـــذا امللتقى العناصـــر الداعمة 
لتحقيق هـــذه األهداف ومن أهم 
هذه العناصر احلوكمة واملسؤولية 

االجتماعية للمؤسسات.
  من ناحيته، قال املدير العام 
باإلنابة في املعهد العربي للتخطيط 
ان املعهد  د.علي عبدالقادر علي 
عكف منذ عام ٢٠٠٣ على اصدار 
تقرير حول التنافسية في الدول 
العربية، وهو تقرير دوري يصدر 
كل عامني، وقد صدر منه ٣ أعداد 

حتى اآلن.
  وأوضح ان تقرير التنافسية 
مييز بني مســـتويني للتنافسية 

هما:
  أ ـ التنافسية اجلارية والتي 
تركز على األداء اجلاري لالقتصاد 
والعوامـــل التي تؤثر عليه مثل 
(األسواق ومناخ األعمال وعمليات 

الشركات واستراتيجياتها).
  ب ـ التنافسية الكامنة والتي 
بالقـــدرات بعيـــدة األثر  تعنى 
علـــى التنافســـية مبـــا في ذلك 
الطاقة االبتكاريـــة، ورأس املال 
البشري، ونوعية البيئة التحتية 

التكنولوجية. وأشار الى ان املعهد 
قام منذ العام األكادميي ٢٠٠٧/٢٠٠٦ 
بتعديل أنشطته التدريبية وذلك 
باســـتحداث أنشطة متخصصة 
التنافســـية تندرج حتت  حول 
دبلوم تدريبي ملدة سبعة أسابيع 
يحمل عنوان «التنمية والعوملة 
والتنافسية» اشـــتملت برامجه 
األســـبوعية علـــى: اقتصاديات 
العوملة، حتديات العوملة وآثارها، 
حتليل القدرة التنافسية، سياسات 
تطوير القدرة التنافسية، التجارة 
اخلارجية، االســـتثمار األجنبي 

املباشر.
  وأضاف علي قائال: «باإلضافة 
الى تقرير التنافســـية العربية، 
واألنشطة التدريبية املتخصصة 
في مجال التنافسية تلقي املعهد 
خالل الفترة منذ عام ٢٠٠٤ حتى 
اآلن ١٣ طلبا استشاريا للتدريب 
علـــى مختلف مجـــاالت قياس 
التنافسية وصياغة السياسات 
املالئمة لدعمهـــا، وذلك من عدد 
من الدول العربية شملت الكويت 
وقطر واإلمارات العربية املتحدة 

واجلزائر وسورية وتونس».
  وذكـــر علـــي ان األدبيـــات 
النمو  املتخصصـــة في مجـــال 
االقتصادي، وهو مجال يعتمد على 
تنافسية الدول من خالل تنافسية 
ان املؤسسات  شركاتها، توضح 
تعد مـــن أهم محددات هذا النمو 
على املدى الزمني الطويل. وكما 

 «بيتك» يّسوق خدماته ومنتجاته في األڤنيوز 
ومول ٣٦٠ وينظم رحلة بحرية لمورديه

 «سباشيال» تختتم أنشطة المؤتمر
  الكويتي األول للحد من انبعاث الغازات

«بيتك»، في الوقت الذي يحرص فيه على مواصلة 
هذا التواجد للوقوف عند رغبات وتطلعات العمالء 

ومعرفة توجهات السوق.
  كمــــا نظم «بيتك» رحلة بحرية في مياه اخلليج 
ملوردي املــــواد واألعمال اإلنشــــائية الذين يتعامل 
معهم البنك، في إطار حرص «بيتك» على التواصل 
مع مورديه من خالل مشاركتهم مختلف املناسبات 
واألجواء االجتماعية، الــــى جانب قنوات التواصل 
والتنسيق الرسمية مبا يحقق أهداف التعاون األساسية 
الرامية الى تنشــــيط مبيعات املوردين وانعكاسات 
ذلك املباشــــرة على حركة الســــوق احمللي وتعزيز 
إيرادات البنك التشغيلية.  وضمت الرحلة ٦٥ موردا 
وسادتها روح األلفة والتقارب من خالل إجراء العديد 
من املسابقات الثقافية والترفيهية وتوزيع الهدايا، 
باإلضافة الى تنظيم جولة صيد «حداق» للموردين 

استمرت نحو ثالث ساعات. 

 اعلنت شركة «سباشيال» للمؤمترات واملعارض 
عن اختتام انشطة املؤمتر الكويتي األول لتخفيض 
انبعاث الغازات، برعاية مؤسسة البترول الكويتية 
وشــــركاتها التابعة، وذلك خــــالل الفترة من ٦- ٧ 
ديسمبر اجلاري. وقال رئيس اللجنة التحضيرية 
للمؤمتر د.محمد العنزي في كلمة ألقاها مبناسبة 
االفتتاح ان هذا املؤمتر هو األول من نوعه في الكويت 
ملناقشة قضية هامة وحيوية لها تأثير على االقتصاد 
الوطني وعلى اجلانب البيئي وهي قضية احلد من 

احتراق الغازات في الشركات املنتجة للنفط. 
  وأضاف العنزي ان املشاركة في املؤمتر شملت 
العديد من اجلهات والشركات واملؤسسات احمللية 
واإلقليمية والعاملية، فمن السعودية شاركت ارامكو 
وجمعية مصنعي الغاز فرع دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وعامليا شارك برنامج الشراكة من أجل 
خفض االنبعاثات الغازية في البنك الدولي، مشيدا 
مببادرة البنك الدولي الرامية للحد من إحراق الغاز 
الطبيعي وانبعاثاته املصاحبة الحتراق الغاز في 
عمليات إنتاج النفط والتي تهدف إلى احلد من إحراق 
الغاز ومساعدة الدول املنتجة للنفط والشركات على 
زيادة استخدام الغاز الطبيعي، الذي كان سيتم إشعاله 

أو حرقه، مما يؤدي إلى اإلضرار بالبيئة.
  وأوضــــح أن برنامج الشــــراكة من أجل خفض 
االنبعاثات الغازية في البنك الدولي يضم أكثر من 
٣٥ شريكا في املبادرة، موجها الشكر جلميع اجلهات 
الراعية واملشاركة في املؤمتر متمنيا للجميع التوفيق 
واالســــتفادة وتبادل اخلبرات فيما بينهم في هذا 

املوضوع احليوي لالقتصاد والبيئة.
  من جانبه، قال نائب رئيس ونائب العضو املنتدب 
للتخطيط والغاز في شركة نفط الكويت محمد حسني 
في محاضرته التي ألقاها في افتتاح جلسات املؤمتر 
ان موضــــوع احتراق الغاز يهم املتخصصني ويهم 
عامة الناس ألنه يتعلق بنقاوة الهواء وتأثير هذا 
الغاز احملترق على صحتهم، مضيفا: «إننا نحرص 

في املؤمتر على إظهار وتوضيح اجلهود املبذولة في 
هذا اجلانب وكيفية التعامل مع انبعاثات وإحراق 
الغاز»، الفتا إلى أن مثل هذه املؤمترات تثمر نتائج 
ممتازة في القضايا األساسية التي تناقشها خاصة 

مع وجود املتخصصني.
  وأضاف أن اجتماع مثل هذه العقول ملناقشــــة 
موضوع بهذه األهمية ال شــــك سينتج العديد من 
املعلومات وتبادل اخلبرات التي يستفيد منها اجلميع 
في كيفية حتســــني الوضع الذي هو فيه ويحسن 
مســــتواه إلى مستوى أفضل سواء في إنتاج الغاز 
أو إحراقه، معتقدا أن شركات النفط بال استثناء وال 
أقول في املنطقة لكن بالعالم كله حريصة على اال 

يكون لديها احتراق غاز.
  وأكد أن املؤمتر يهدف بشكل أساسي إلى التوصل 
إلــــى نتيجة للتعامل مع احتــــراق الغاز املصاحب 
الســــتخراج النفــــط، مبينا انه كان هــــذا الغاز في 
املاضي قبل ٢٠ سنة ليست له قيمة فكانت شركات 
النفــــط تقوم بإحراقه وذلك نظــــرا لزيادة تكلفته 
مع عدم وجود فائدة منــــه، لكن اليوم أصبح عدم 
إحراق الغاز ذا أهمية لســــببني أولهما جانب بيئي 
وهو جانب حســــاس ومهم للحفــــاظ على البيئة، 
والثاني جانب اقتصادي لالستفادة من الغاز ألنه 
أصبح الوقود املفضل في عمليــــات توليد الطاقة 
الكهربائيــــة والصناعــــات البتروكيماوية وغيرها 
من األمور، وأصبحت احلاجة للغاز ضرورة ملحة 
أصبحت الشــــركات تهتم باستخراج الغاز وتنفق 

على استخراجه.
  وأشار الى أن شركات البترول أصبح لديها االهتمام 
باملسؤولية املجتمعية وحرصت الشركات على عدم 
إحراق الغاز لتأثيره على الصحة العامة للمجتمع 
بالرغم من أن تأثيره ال يتعدى ٠٫٠٤٪ في تلوث الهواء 
وذلك للمسؤولية املجتمعية التي تتحملها الشركات 
جتاه املجتمع للحفاظ على صحة املواطنني الذين 

يقيمون بالقرب من مناطق استخراج البترول.

 أعلن بيت التمويل الكويتي 
ادارة  «بيتك» عن تواجده عبر 
التمويليــــة بجناح  اخلدمــــات 
خاص فــــي مجمعــــي األڤنيوز 
و٣٦٠ التجاريني، بهدف الترويج 
خلدمــــات ومنتجــــات اإلدارة 
املختلفــــة والتعريف مبنتجات 
«بيتك» بشكل عام، والرد على 
استفســــارات العمالء من خالل 
التفاعل املباشر مع رواد املجمع 
التجاري، مبا يعزز حصته في 

سوق التجزئة.
  وقــــام فريــــق متخصــــص 
بتســــويق املنتجات واخلدمات 
التي مت طرحهــــا للعمالء خالل 
الفتــــرة األخيرة وأبرزها منتج 

األعمال واملواد اإلنشائية باإلضافة إلى منتج املركبات 
ومنتج األثاث واألجهزة الكهربائية، وتقدمي شــــرح 

تفصيلي حول مميزات هذه املنتجات.
   ويهتم «بيتــــك» بالتواجد في األماكن التي تعد 
مقصدا أساســــيا للرواد الراغبني في التســــوق من 
مختلف شرائح املجتمع والفئات العمرية، باعتبارها 
فرصة جيدة إلبراز أنشطة «بيتك» والتعريف بخدماته 
ومنتجاته وذلك للوصول ألكبر شريحة ممكنة من 
خالل التواصل املباشر مع العمالء وتوسعة حصة 
«بيتك» الســــوقية بشــــكل متواصل، حيث يعتبر 
التعريــــف باخلدمات واملنتجات فــــي أماكن تواجد 
اجلمهور جانبا أساسيا من إســــتراتيجية «بيتك» 
التســــويقية الى جانب العديد من البرامج األخرى 
الهادفة، حيث حظيت مشاركة «بيتك» في مختلف 
املواقع التي تواجد فيها، بإقبال من العمالء ورغبة 
منهم في االستفسار واالستعالم عن خدمات ومنتجات 

 «بوبيان» يستضيف تالميذ األكاديمية الدولية 
 استضاف بنك بوبيان مجموعة من الطلبة من أبناء 
األكادميية الدولية في الكويت وذلك خالل اللقاء الذي 
نظمه البنك للدكتور عبدالرحمن السميط للحديث 
عن أنشطته التطوعية في افريقيا. وجاءت استضافة 
البنــــك لتالميذ األكادميية وحتديــــدا طالب املرحلة 
االبتدائية من منطلــــق اهتمامه بزرع روح التطوع 
لدى النشء الصغير، السيما ان هؤالء التالميذ وعلى 
الرغم من صغر أعمارهم إال أنهم قاموا بإعداد البحوث 

والدراسات البسيطة عن اجنازات د.السميط.
  وبدا األطفال الصغار غير مصدقني أن أحد أحالمهم 
قد حتققت من خالل رؤيتهم للشــــخصية التي طاملا 
سمعوا وقرأوا عنها بل وقاموا بإعداد البحوث حولها 
استنادا إلى ما تنشره مواقع االنترنت العاملية والعربية 
عن اجنازات هــــذا الرجل الذي وهب حياته لألعمال 

اخليرية والتطوعية على مدى ٣٠ عاما.
  وبلغــــت فرحة األطفال الصغار الذين متكن بنك 
بوبيان من حتقيق حلمهم إلى حد التسابق اللتقاط 
الصور التذكارية مع د.السميط الذي سألهم عن مدى 
رغبتهم في الذهاب معه إلى افريقيا ملشاهدة الكثير 
من األشــــياء على ارض الواقع والتعرف على واقع 

املاليني من الذين يعيشون حتت خط الفقر.
  وكان د.السميط قد ألقى محاضرة بلغة بسيطة 
جذبت انتباه األطفال كونهــــا مدعومة بالصور عن 
املآسي التي يعيشها ماليني األطفال في القارة السمراء 
واحملرومني من أبســــط متطلبات احلياة كالتعليم 
واملياه والكهرباء وغيرهــــا. ومت خالل اللقاء تكرمي 
إدارة املدرســــة من قبل مدير عام مجموعة الشؤون 

اإلدارية في البنك وليد خالد الياقوت. 


