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صندوق الموانئ التابع لـ »كي جي ال لالستثمار«
يبرم اتفاقًا مع المدينة الطبية بالفلبين

»الوطنية«: عروض خاصة لموسم الشتاء 
على درجتي األعمال األولى والسياحية المتميزة

»داو للكيماويات« تلتزم برعاية ودعم
 مبادرات »إي إن.ڤي« لالستدامة

كتاب جديد يسلط الضوء على مستقبل التدريب
 في الكويت ودوره في التنمية البشرية

العمليات التجارية. مدينة البوابة 
العاملية اللوجيستية هي مكان يتم 
فيه عرض التكنولوجيا احلديثة 
في مدينة اللوجستيات واألعمال 
املعاصرة متعددة األغراض بسبب 
قربها من مانيال العاصمة ومطار 
»دي ام اي اي���ه« وه���و البوابة 

الدولية املستقبلية بالفلبني. 
يذكر انه في يوليو عام 2008 
املوان���ئ من خالل  قام صندوق 
مؤسس���ة جلوبال جي���ت واي 
للتنمية )GGDC( التابعة حملفظتها 
االستثمارية بتوقيع اتفاقية تأجير 
ملدة خمس���ني عاما م���ع امكانية 
التمديد مل���دة 25 عاما أخرى مع 
سلطة مطار كالرك الدولي بالفلبني 
وذلك لتطوير مدينة لوجستية 
وطيران متع���ددة األغراض على 
مساحة 177 هكتارا مببلغ 2 مليار 

دوالر.
وف���ي ع���ام 2009 مت اعتماد 
املخطط الهيكل���ي ملدينة البوابة 
العاملية اللوجس���تية من جانب 
احلكومة وب���دء العمل بها، وفي 
عام 2010 قامت مؤسسة جلوبال 
جيت واي للتنمية باستثمار مبلغ 
كبير في البنية التحتية األفقية 
والعمودية مما سمح للمؤسسة 
بجذب كبار الشركات اللوجستية 

والشركاء إلى هذا املوقع.

املنتدب  اإلدارة والعضو  مجلس 
لش���ركة كي جي ال لالس���تثمار 

ومارشا الزاريفا.
 كما ش���ارك باحلضور فريق 
اإلدارة العلي���ا لصندوق املوانئ 
ممثال مبدير االستثمار لصندوق 
املوانئ مارك وليامز ونائب مدير 
االستثمار لصندوق املوانئ مايكل 

راسل.
وفي اجتماع خاص مع الرئيس 
الفلبيني اكوينو الثالث، عبر سعيد 
دشتي عن تقديره للنجاح الذي 
حققته الفلبني في مجال التنمية، 
وأعلن الرئيس اكوينو الثالث أن 
اس���تثمار مدينة البوابة العاملية 
اللوجس���تية يجس���د الثقة في 
اإلمكانيات االقتصادية للفلبني. 

وأثناء االحتفال، تعهدت شركة 
سيسكو CISCO- وهي الشركة 
الرائدة على مس���توى العالم في 
مجال الش���بكات االلكترونية - 
ملدينة البوابة العاملية اللوجستية 
في تبادل بروتوكولي لاللتزامات 
التضامنية بتصميم  املش���تركة 
وتطوي���ر وتوفير قاعدة ألحدث 
احللول التكنولوجية في التوصيل 
البين���ي في مختلف  واالرتباط 

األنشطة واألعمال.
كما أكدت نائب رئيس مجلس 
املنتدب لشركة  اإلدارة والعضو 

كي جي ال لالس���تثمار مارش���ا 
الزاريف���ا أن صندوق املوانئ هو 
صندوق لالس���تثمارات اخلاصة 
قامت بتأسيسه شركة كي جي ال 
لالستثمار في جزر الكاميان ويركز 
على االستثمار في قطاع املوانئ 
والفرص اللوجستية ذات الصلة 
في العالم النامي. وقد تأسس في 
أواخر عام 2007 ومنذ ذلك احلني 
يحقق صندوق املوانئ بنجاح عائدا 
سنويا بنسبة 20% على استثماراته 
بالرغم من األزمة املالية. وميثل 
املساهمون الرئيسيون في صندوق 
املوانئ جميع دول مجلس التعاون 
الى ان ش���ركة  اخلليجي، الفتة 
»كي جي ال« تقدم حاليا خبرتها 
التي تزيد على 60 عاما في مجال 
اللوجس���تيات والنق���ل ملنفعة 
استثماراتها االس���تراتيجية في 

دول كثيرة حول العالم.
واش���ارت الى ان الفلبني هي 
إحدى الوجهات االستثمارية األكثر 
جاذبية على مستوى العالم. وينمو 
اقتصاد الفلبني مبعدل أكبر من %6 
وهو واحد من أكثر االقتصادات قوة 
وازدهارا في العالم ويستفيد من 
الطلب احمللي القوي الذي تعززه 
حتويالت العاملني الفلبينيني في 
اخل���ارج والنمو غير العادي في 
صناعة التعاقدات اخلارجية على 

صدر حاليا عن د.وليد احلداد، كتاب »مستقبل 
التدريب في الكويت ودوره في التنمية البشرية في 
ظل العوملة«، والذي يعد األول من نوعه في الكويت 
حيث يتناول العملية التدريبية مبختلف جوانبها، 
مب���ا في ذلك تعريف التدري���ب وأهميته وفوائده 
للعاملني واملنظمة، وحتليل القوى البش���رية في 
العالم العربي وأهمية التدريب للتنمية االقتصادية، 

وتنمية القوى البش���رية والتدريب ومشاكله في 
الكويت، وكيفي���ة تفعيل وتطوير قطاع التدريب 
لتنمية القوى البشرية ودعم االقتصاد الكويتي.

وميتاز الكتاب بالكثير من اإلحصائيات املهمة 
عن القوى البش���رية واحلقائ���ق العلمية في هذا 
املجال واملقارنات مع الدول املتقدمة، ويوجد حاليا 

في املكتبات.

كيتو: أعرب سفير الكويت لدى 
البرازيل يوسف عبد الصمد، أمس، 
عن امتنانه وتقديره لالس����تقبال 
احلار من جان����ب االكوادور التي 
تستضيف املؤمتر ال� 158 ملنظمة 

الدول املصدرة للنفط )أوپيك(.
واس����تقبل رئي����س االكوادور 
رافائي����ل كوريا رؤس����اء الوفود 
املشاركة في املؤمتر قبيل افتتاحه 
مرحب����ا بهم بهذه املناس����بة فيما 
اعرب رؤساء الوفود من جانبهم 
عن تقديرهم حلفاوة االس����تقبال 
من اجلانب االكوادوري ورحبوا 
بانضم����ام االك����وادور مجددا الى 
»أوپيك« للمس����اهمة في احلفاظ 

على امدادات النفط في االس����واق. ويترأس السفير 
عبدالصمد وفد الكويت في مؤمتر أوپيك الذي تستضيفه 
»كيتو« بالنيابة عن وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل األحمد الصباح. ويضم الوفد الكويتي 
كال من الوكيل املساعد للشؤون االقتصادية بوزارة 
النفط نوال الفزيع واخلبير النفطي مبؤسسة البترول 
الكويتية ومدير مكتب الرئيس التنفيذي محمد خضر 
الشطي اضافة الى الديبلوماسي حمود اجلبري احد 

اركان سفارة الكويت لدى البرازيل.
واش����اد الس����فير عبد الصمد في تصريح لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( »بروح التعاون والوفاق بني 
البلدان االعضاء« في »أوپيك« خالل املؤمتر. موضحا 
أن املؤمتر بحث أوضاع السوق النفطية التي وصفها 
بأنها »متوازنة ومستقرة وتدعم مستويات االسعار 
احلالية«. وأضاف أن تلك االوضاع »تدل على متانة 
السوق وان كانت هناك بعض احملاذير ذات العالقة 
باوضاع االقتصاد العاملي ومستويات املخزون التي 

مازالت عالية«.

وشدد على الدور الذي تلعبه 
»أوپيك« في دعم وتأمني امدادات 
كافية للسوق في كل االحوال كما 
فعلت وجنحت سابقا، مشيرا الى 
ان املنظمة متتل����ك فائضا نفطيا 
لتغطية احتياجات السوق احلالية 

واملستقبلية.
واضاف ان املؤمتر س����يناقش 
عدة قضايا على اجندته باالضافة 
الى السوق النفطية وميثاق الطاقة 
ونتائج مؤمتر االمم املتحدة حول 
التغير املناخي الذي انعقد مبدينة 
كانكون املكسيكية فضال عن املسائل 

املالية املتعلقة باملوازنة.
على صعيد متصل قال رئيس 
املؤمتر وزير املوارد الطبيعية غير املتجددة في االكوادور 
ويلس����ون باستور موريس في كلمته االفتتاحية ان 
اسعار النفط ارتفعت منذ مؤمتر »أوپيك« االخير الذي 
عقد بالعاصمة النمساوية ڤيينا في اكتوبر املاضي مع 
وصول سعر سلة خامات »أوپيك« الى 87.92 دوالرا 

االسبوع املاضي.
واضاف موريس انه »برغم االرتفاع قصير االمد في 
االسعار في ابريل من العام احلالي فانه يجب علينا 
العودة الى خريف 2008 لرؤية مثل تلك املستويات 
مجددا، وكان هذا قبيل بدء االسعار في التراجع احلاد 
الى نحو 33 دوالرا للبرميل اواخر ديسمبر من ذلك 

العام نتيجة االزمة املالية«. 
وقال الوزير االك����وادوري ان »اتفاقيتنا احلالية 
لالنتاج صدمت بشكل طيب منذ تدشينها خالل املؤمتر 
ال� 151 للمنظمة ف����ي اجلزائر قبل عامني حيث يتفق 
املنتجون واملس����تهلكون على انها قدمت دعما قيما 
ملستوى استقرار السوق الذي طرأ عليه حتسن ونراه 

منذ ذلك الوقت«.

أعلنت اخلطوط الوطنية عن عروض جديدة 
ألسعار رحالتها خالل اجلدول الشتوي اجلاري 
حيث تقدم لضيوفها أسعارا جذابة على مجموعة 

من أكثر الوجهات احملببة للجمهور الكويتي.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان العرض 
الترويجي الذي أطلقته األسبوع املاضي مستمر 
حتى 31 ديس���مبر اجلاري، إذ بإمكان الضيوف 
املسافرين حجز تذاكرهم وشراؤها خالل هذه 

الفترة والسفر قبل تاريخ 31 يناير املقبل.
وأضافت بأنها توفر تذاكر الدرجة السياحية 
املتميزة ذهاب���ا وإيابا إلى أكثر الوجهات إقباال 
بأسعار تبدأ من 22 دينارا إلى دبي، و35 دينارا 
إلى بيروت، و59 دينارا ش���رم الش���يخ، و69 
دين���ارا إلى القاهرة، فيما بلغت أس���عار تذاكر 
اس���طنبول وڤيينا 99 دينارا، كما سيس���تفيد 

الضيوف املسافرون الذين يحجزون تذاكرهم على درجة األعمال 
األولى من هذا العرض الترويجي وبأس���عار فريدة ذهابا وإيابا 
تبدأ من 119 دينارا إلى دبي و169 دينارا إلى ش���رم الشيخ، و199 

دينارا إلى بيروت والقاهرة واسطنبول و349 
دينارا إلى ڤيينا.

وبهذه املناسبة، أكد مدير العالقات العامة في 
اخلطوط الوطنية جاسم القامس أن موسم الشتاء 
يعتبر من أكثر املواسم سفرا خالل العام، قائال: 
»حتمل وجهاتن���ا الكثير من العناصر اجلاذبة 
السيما خالل فترة الش���تاء والعطالت، سواء 
كان ذلك باألجواء املتميزة في دبي أو الغوص 
في شرم الشيخ أو التزلج على اجلليد في جبال 
النمسا على بعد ساعات من ڤيينا، فإن هذا الوقت 
من العام يعد األفضل لضيوفنا حلجز تذاكرهم 

خالل موسم العطالت.
وأكد القامس أن اخلط���وط الوطنية تعمل 
دائما ملنح ضيوفها املزيد من الراحة أثناء السفر 
والقيمة املتميزة في أسعار التذاكر، فتقدم أفضل 
اخلدمات احلاصلة على تقدير عاملي بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن 
العرض الشتوي املقدم اآلن يعد فرصة مميزة لضيوف اخلطوط 

الوطنية لالستفادة بالسفر خالل هذا الوقت من العام.

ش����راكتنا مع »إي.إن.ڤي« مثاال 
جديدا على مساهمة داو في تطوير 
واس����تدامة املجتمع الكويتي من 
خالل تعزيز الوعي بأهمية احلفاظ 
على البيئة وتش����جيع استخدام 

املنتجات املستدامة«.
أكثر من  ومنذ تأسيسها قبل 
عامني، سعت مبادرة »إي.إن.ڤي« 
الوع����ي مبا تواجهه  إلى تعزيز 
املنطقة اليوم من حتديات اجتماعية 
وبيئية أساسية، مشجعة األفراد 
على تبني أسلوب حياة مسؤول 
في مجتمعاتهم. كما تطمح »إي.
إن.ڤي« لتطوي����ر نوعية جديدة 
م����ن املواطن����ني على املس����توى 
اإلقليمي، مواطنني على مستوى 
عال من الوعي واإلدراك مبا حتمله 
نشاطاتهم وقراراتهم من تأثير على 

املجتمع والبيئة ككل.

من أعضاء املجتمع عبر سلسلة 
متعددة من املبادرات والبرامج التي 
تتعهد بتقدمي الدعم من أجل احلفاظ 
على البيئة والتنمية االجتماعية. 
ان التزام شركة داو للكيماويات 
ببرامج »إي.أن.ڤي« لعام 2011 يلعب 
دورا فعاال في تأكيد أهمية مشاركة 
القطاع اخلاص ومسؤوليته اجتاه 
املجتمعات وجميع اجلهات صاحبة 

العالقة«.
من جانبه، قال رئيس شركة داو 
في الشرق األوسط، ونائب رئيس 
الش����ركة للتطوير املؤسسي في 
الكويت ماركوس ويلدي: »متاشيا 
مع أهداف داو لالس����تدامة لعام 
2015، فإننا نلتزم بالتأثير بصورة 
إيجابية على املجتمعات التي نعمل 
فيها، معززين في الوقت نفسه من 
سالمة بيئتنا واستدامتها. وتعد 

تع����زز العيش املس����تدام، ويعد 
هذا املعرض منص����ة جتمع بني 
جهود الشركات العامة واخلاصة 
الرائ����دة وامل����دارس واجلامعات 
وأفراد املجتمع لتش����جيع تبني 
ممارسات وس����لوكيات مسؤولة 
الكفيلة بإحداث  الفرص  وتوفير 
التغيير في املجتمع. كما سيدعو 
املعرض املصممني احملليني والهواة 
لعرض مواهبهم في ابتكار احللول 
التصميمي����ة املتمي����زة واألثاث، 
والفن����ون اجلميل����ة، واألزياء، 
والتصوير الفوتوغرافي واألفالم 
التي يت����م تصنيعها بالكامل من 

اخلردة واملخلفات.
وفي هذا اإلطار، قال الشريك 
والرئيس التنفيذي ملبادرة »إي.
أن.ڤي« زاهد س����لطان: »تستمر 
منظمة »إي.أن.ڤي« في جذب العديد 

أعلنت شركة »داو للكيماويات« 
في الكويت و»إي.إن.ڤي«، إحدى 
املنظمات املكرس����ة للمسؤولية 
االجتماعي����ة في العال����م العربي 
والتابعة لشركة مجموعة البوتيك 
الفنية، عن قيامهما بتوقيع اتفاقية 
شراكة بهدف دعم البرامج البيئية 

في الكويت.
ووقع هذه االتفاقية التي ستمتد 
لعام كامل كل من رئيس شركة داو 
في الشرق األوسط ونائب رئيس 
الش����ركة للتطوير املؤسسي في 
الكويت، ماركوس ويلدي، والشريك 
والرئيس التنفيذي ملبادرة »إي.

أن.ڤي« زاهد سلطان، وذلك في مقر 
مبادرة »إي.أن.ڤي« بالكويت.

الش����راكة،  اتفاقية  ومبوجب 
س����تلتزم داو بدعم برنامج »إي.

إن.ڤي« غير الربحي حلماية البيئة 
البحرية، والذي يسعى بصورة 
أولي����ة إلى حماية وصون البيئة 
البحري����ة الكويتية في جزر كبر 
وقارو وأم املرادم، وس����يحتوي 
الذي س����يحمل  البرنامج،  ه����ذا 
اسم »برنامج داو حلماية البيئة 
البحرية«، على مجموعة متعددة 
من النشاطات بينها تطوير مرافق 
عام����ة مركزية لرم����ي النفايات، 
وتنفيذ عملي����ات غطس دورية 
وجمع النفايات وترميم وجتديد 
األرصفة البحرية باإلضافة حلمالت 

برامج التوعية العامة.
املبادرة ايضا  وفي إطار هذه 
س����تقوم داو برعاي����ة مع����رض 
»REUSE 4.0«، املعرض الرائد في 
التدوير  مجال االستدامة وإعادة 
في الكويت، حيث حتتشد جهود 
أفراد املجتمع إليجاد حلول مبتكرة 

التابع  املوانئ  أعلن صندوق 
لشركة كي جي ال لالستثمار أمس 
انه ابرم اتفاقا مع املدينة الطبية 
بالفلبني، وهي إحدى أكبر الشركات 
اخلاصة في مجال خدمات الرعاية 
الصحية بالفلبني، بهدف إنش���اء 
أحدث مش���فى للرعاية الصحية 
واملراف���ق التابعة ل���ه في مدينة 
البوابة العاملية اللوجستية على 

مساحة 17.000م2.
وقد قام رئيس الفلبني بنيجنو 
الثال���ث برفق���ة كبار  اكوين���و 
املس���ؤولني احلكوميني بافتتاح 
مراسم االحتفال، حيث قام الرئيس 
الفلبيني يرافقه رئيس مجموعة 
كي جي ال سعيد دشتي، بإزاحة 
الس���تار ووضع حجر األس���اس 
ف���ي ارض املوقع أثناء مراس���م 

االحتفال.
وحضر االحتفال الشيخ احمد 
داوود س���لمان الصباح ورئيس 
مجموعة كي جي ال سعيد دشتي 
يرافقه مجموعة من أعضاء املجلس 
االستشاري بصندوق املوانئ وهم: 
فيصل املسلم ممثال عن املؤسسة 
العامة للتأمين���ات االجتماعية، 
وعبدالعزي���ز العصيم���ي ممثال 
عن مؤسس���ة املوانئ الكويتية، 
ود.روبرت بورغيز من الواليات 
املتحدة األميركية، ونائب رئيس 

إلنشاء أحدث مشفى للرعاية الصحية بمساحة 17 ألف م2  إلى القاهرة ودبي وبيروت وشرم الشيخ وڤيينا وإسطنبول

بهدف حماية البيئة في الكويت
سعيد دشتي رئيس مجموعة كي جي ال يرافقه فيصل املسلم وعبدالعزيز العصيمي ود.روبرت بورغيز ومارشا الزاريفا ود.أنور البنا

د.وليد احلداد

يوسف عبدالصمد

 جناة السويدي

جاسم القامس 

ماركوس ويلدي وزاهد سلطان يوقعان االتفاقية

  عبد الصمد يترأس وفد الكويت في المؤتمر 
الـ  158 لمنظمة أوپيك في اإلكوادور

نيابة عن وزير النفط ووزير اإلعالم 

السويدي:تركيز »العربية لالستثمار« على تقديم 
الخدمات االستشارية رفع اإليرادات بنسبة 117% في 2009 

ان الش���ركة تدرس حالي������ا 
اصدار ثالثة صناديق استثمارية 
على مراحل متفاوتة برأسمال 
ال يتجاوز 100 مليون دين������ار 
وال يقل عن 5 مالي�����ني دينار 
وس���يتم ط���رح أول صندوق 
استثماري في الربع االول من 
العام املقبل، ويسمى بصندوق 

أرباح.
ومضى ليان قائال: »اما ثاني 
الصناديق فهو صندوق دولي 
واسمه »التعافي« وسنركز من 
خالله على الس���وق األميركي 
واالنتع���اش احلاصل في هذا 
الس���وق، ومن ثم التفكير في 
توسعة الصندوق الى اوروبا، 
مضيف���ا ان الصندوق الثالث 

حتت الدراسة«.
جدير بالذكر ان املساهمني 
وافقوا على جميع بنود جدول 
أعمال الش���ركة التي كان من 
ابرزه���ا انتخاب مجلس ادارة 
جديد ضم���ا كال م���ن عضو 
ممثل عن مجموعة بوخمسني 
القابضة، وعضو عن العربية 
العقاري���ة، وعضو عن العماد 
البركة  العقارية، وعضو عن 
الكويتية للتجارة واملقاوالت، 
وعضو اخير عن شركة وربة 

للتأمني.

بني عامي 2008 و2009 وبناء 
على ما سبق تقلصت اخلسارة 
بحوالي 95% في 2009 الى 1.9 
فلس للس���هم مقابل خسارة 
بلغت 37.3 فلس���ا للسهم في 

عام 2008.

الحسابات الختامية

واس���تعرضت الس���ويدي 
احلسابات اخلتامية لعام 2009، 
مش���يرة الى اس���تمرار اتباع 
أسلوب شديد التحفظ في تقييم 
األصول، إذ اعتمدت الش���ركة 
في هذا الصدد القيمة الدفترية 
وهي اقل م���ن القيمة العادلة 
والقيمة السوقية، مع ذلك، فقد 
بلغت قيمة إجمالي موجودات 
الشركة 25.8 مليون دينار في 
نهاية العام 2009 مقابل نحو 24 
مليون في عام 2008 فقط، غير 
ان حقوق امللكية انخفضت الى 
7 ماليني دينار في نهاية عام 
2009 مقارنة بنحو 7.5 ماليني 
دينار عن عام 2008، اي بنسبة 

تقل عن %7.

3 صناديق استثمارية

من جانبه قال النائب االول 
للرئي���س التنفيذي للبحوث 
وتطوير األعمال فريد لي�����ان 

املس���تثمرين العاديني وذوي 
االختصاص على حد س���واء، 
واستمر كذلك النشاط البحثي 
الس���تنباط برامج حاسوبية 
وتوفير أدوات ناجعة لتقييم 
األس���واق وتوق���ع اجتاهاتها 

املستقبلية 
العائد  وأردفت: كما سجل 
من االس���تثمار ربحا بلغ 579 
الف دينار في عام 2009 مقابل 
خسارة بلغت 4 ماليني دينار 
في العام 2008، وفضال عن ذلك، 
زاد الدخل حتت بند »إيرادات 
أخرى« بنحو عشرة اضعاف من 
8 آالف دينار الى 81 ألف دينار 

التنموية، مضيفة ان العربية 
لالس���تثمار حاولت وما زالت 
حت���اول الدخ���ول ممثلة عن 
ش���ركات عاملي���ة وعربية في 
مشاريع خطة التنمية، مشيرة 
الى ان الشركة مثلت مجموعة 
في نفس العطاءات في مشروعي 
الكهرباء واملاء ومعاجلة مياه 

الصرف الصحي.

مواصلة النجاح

وأضافت قائلة: »انه وبالرغم 
التي سادت  من تلك الظروف 
في النص���ف االول من 2009، 
إال أن الش���ركة اس���تمرت في 
ترسيخ إمكاناتها التقنية، مما 
مكنها م���ن مواصلة جناحها 
كمؤسس���ة رائدة ف���ي مجال 
األنشطة واخلدمات االستثمارية 
واالستشارات املالية، فاستفادت 
من انحسار االزمة املالية على 
األصعدة احمللي���ة واإلقليمية 
وبدء انطالق مش���اريع خطة 

التنمية في الكويت«.
الس���ويدي ان  وأوضحت 
الشركة استمرت في رصدها 
ودراستها لألس���واق احمللية 
واخلارجية وتوثيق متابعتها 
لها في إصدارات شهرية وفصلية 
التوزي���ع، تخاطب  واس���عة 

أحمد مغربي 
قالت رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة العربية لالستثمار 
جناة الس���ويدي ان الش���ركة 
ركزت نش���اطها عل���ى تقدمي 
اخلدمات االستش���ارية املالية 
خالل العام املاضي والتي لعبت 
دورا مهما في ميزانية الشركة، 
اذا ارتفعت إيرادات الش���ركة 
نظير تقدميه���ا هذه اخلدمات 
بنس���بة 117% وبقيم���ة 1.126 
مليون دين���ار في عام 2009، 
مقارنة بعام 2008 الذي كانت 
ايرادت الشركة خالله من هذا 

البند 517.9 الف دينار.
وقالت السويدي في اجتماع 
اجلمعية العمومية التي عقدت 
أمس وبنس���بة حضور بلغت 
100% ان ثقة املس���تثمرين في 
ش���ركات االس���تثمار مازالت 
متذبذبة، وذلك لسوء أوضاع 
البعض منها باإلضافة الى ان 
البيئة ف���ي الكويت واألحداث 
السياسية ال تس���اعدها على 

النهوض.

خطة التنمية

ال���ى ان إعالن  وأش���ارت 
التنمية  احلكومة عن خط���ة 
جاء مبثابة األمل في النهضة 

تدرس إصدار 3 صناديق استثمارية برأسمال ال يتجاوز 100 مليون دينار وال يقل عن 5 ماليين 


