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لتعزيز وعيهم بمناسبة العيد الوطني تنظمه »تولز« نهاية مارس واعتبروا رعاية الفهد له إيمانًا بأهمية الحوار والنقاش المفتوح

»الوطني« يطلق حملة »أحبك يا كويت« اقتصاديون: تنظيم المؤتمر االقتصادي التنموي 
يحقق أهداف خطة التنمية بمشاركة القطاع الخاص 

أش����اد خبراء واقتصاديون بفكرة اطالق 
املؤمتر االقتصادي التنموي السنوي واعتبروه 
نقطة للتواصل ب����ن ما تطرحه احلكومة من 
برامج وخطط تنموية وبن رؤى االقتصادين 

وتوجهاتهم.
وقالوا إننا في الوقت احلالي بحاجة ماسة 
لثقاف����ة التنمية حيث يتوجب فتح احلوارات 
وحلقات النقاش اجلادة خللق االجواء املالئمة 
الس����تيعاب مفردات ما تطرحه احلكومة من 

افكار.
وكانت ش����ركة تولز للخدم����ات االعالمية 
قد كش����فت عن ترتيب����ات جتريها إلقامة اول 
التنموي كحدث  دورة للمؤمتر االقتص����ادي 
اقتصادي س����نوي ضخم يجمع حتت سقفه 
الق����وى االقتصادية الفاعل����ة في البالد حتت 
رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية االدارية 
الشيخ احمد الفهد حيث تقام الدورة االولى حتت 
عنوان »آفاق خطة التنمية املستقبلية.. والدور 
احملوري املنتظر للقطاع اخلاص« اواخر شهر 
مارس املقبل بحضور بعض الرموز البرملانية 

وشخصيات اقتصادية عاملية.
في البداية ق����ال وزير التجارة والصناعة 
االس����بق عبدالوهاب الوزان ان فكرة املؤمتر 
مميزة جدا ويج����ب ان تظهر دور وامكانيات 
القطاع اخلاص فيما يتعل����ق بخطة التنمية 
اخلمس����ية، مؤكدا ان الفكرة رائدة ويجب ان 
تأخذ طريقها التنموي وتفتح املجال ملناقشة 
اخلطة التنموية بكافة ابعادها وكيفية االستفادة 
منها س����واء اخلطط العمرانية او البشرية أو 

البنى التحتية.
وشدد الوزان على انه من املؤكد ان للقطاع 
اخلاص دورا مهما واساس����يا خصوصا فيما 
يتعلق باملش����اريع التي طرحت او تلك التي 
س����يتم طرحها. وقال ان اختيار الشخصيات 
التي ستتحدث في املؤمتر يتوقف عليها املردود 
االيجابي الذي سينتج عنه اذ ان هناك كما هائال 

من املش����اريع الهامة والتنموية التي ينبغي 
القاء الضوء عليها وادارة احلوار حولها خاصة 
اننا منذ ما يزيد على 20 عاما لم نر مش����اريع 
عمرانية او مشاريع بنى حتتية تقام والقطاع 
اخلاص يجب ان يتلمس دوره الفاعل في اخلطة 

املطروحة.
بدوره أكد الرئيس الس����ابق ملجلس ادارة 
البنك الصناعي وعضو هيئة س����وق االوراق 
املالية صالح اليوسف ان فكرة املؤمتر ممتازة 
وتعكس اسلوبا علميا نحن بحاجة اليه عندما 
نطرح افكارا ومش����اريع بحجم خطة التنمية 
اخلمسية، مشيرا الى ان دول العالم املتقدمة 
عادة ما حتاور اهل االختصاص عند التخطيط 
لطرح اخلطط التنموي����ة طويلة املدى حيث 
ال ينبغي ان يقتص����ر التركيز على مجموعة 
معينة قد تضيع عنها او تغيب بعض االمور 
ومن هنا تأتي اهمية فتح احلوار والنقاش مع 

اهل االختصاص.
وأعرب اليوس����ف عن أمله ف����ي اال يكون 
مصير املؤمتر مث����ل كثير من املؤمترات التي 
تشهدها البالد اذ ينبغي االستفادة من االفكار 
واملناقشات التي يتضمنها وان يأخذ اصحاب 
القرار بالتوصيات التي ستصدر عنه حتى ال 
يضيع وقت الكثيرين هباء السيما ان املؤمتر 
يرتب الستضافة النخب االقتصادية في البالد 
وبع����ض االقتصادين العاملين، واردف قائال: 
ان رعاية الشيخ احمد الفهد للمؤمتر تعكس 
اميانه بأهمية فتح احلوار مع اهل االختصاص 
في قضية التنمية واحللول الواجب التوصل 
اليها في شأن العديد من املعوقات والعراقيل 

التي تواجه تنفيذها.
ومتنى اليوسف أن يركز املؤمتر على قضية 
اجلدول الزمني للخط����ة والعقوبات الواجب 
فرضها على من يعرقل التنفيذ حتى ان وصل 
االمر الى الفصل او الوقف عن العمل اذ ال ميكن 
ان يعمل موظف في احلكومة مبعزل عن الكل 
وال تعمل كل وزارة كحكومة مستقلة مبعزل 

عن غيرها من الوزارات االخرى.

ومن ناحيته قال نائب رئيس مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة االخالص الدولية 
م.محمد عبداهلل الصايغ ان مثل هذه املؤمترات 
من شأنها ان تثري الساحة االقتصادية باآلراء 
واآلراء املضادة حيث تستفيد الشعوب دائما 
عندما يدور النقاش بن اهل االختصاص ودائما 
احل����وار احلر يوصلنا للنتائ����ج املرجوة وال 
يس����تأثر بالرأي قلة محدودة قد ال تنجح في 
اعطاء احللول الالزمة لكافة القضايا، وش����دد 
الصايغ على ضرورة ان يأخذ املؤمتر في اعتباره 
التنمية البشرية التي ال تقل اهمية ان لم تفق 
التنمية العمراني����ة وان يأخذ اصحاب القرار 
بالتوصيات التي سيعلنها املشاركون في املؤمتر 

السيما انه سيصبح حدثا سنويا قائما.
وشدد الصايغ على أن رعاية الشيخ احمد 
الفهد للمؤمتر تؤكد اميانه بالرأي والرأي اآلخر 
واقتناعه بأهمية التحاور بن اهل االختصاص 
في القضايا التنموية اسوة بالشعوب املتقدمة 

التي تقدر آراء وتوجهات ورؤى ابنائها.
وفي اإلطار ذاته حتدث اخلبير االقتصادي 
حجاج بوخضور رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب للشركة الدولية لالجارة مثمنا فكرة 
املؤمتر ومثنيا على تبني الشيخ احمد الفهد 
لفكرته ورعايته له وقال: نحن بحاجة ماسة 
لوجود ثقافة التنمية ولعل افضل وسيلة لنشر 
هذه الثقافة هي اقامة املؤمترات وليس الوقوف 
على التصريحات وعقد املؤمترات الصحافية 
وذلك الس����تعراض االفكار املعاجلة الي ثغرة 
في خطط التنمية وحتى ال نفاجأ بارتفاع كلفة 

حل املشاكل بعد استفحالها.
وتابع بوخضور موضحا انه مع بداية العمل 
في اي برامج للتنمية من احلكمة مناقشة كل 
املعوقات واالفكار من خالل املؤمترات وورش 
العم����ل حملاكاة تلك اخلطط واالس����تماع لكل 
االفكار واخلروج بالتوصيات الالزمة للتطبيق 
االمثل وتقريب اجلانب النظري بالواقع العملي 
مع اهل اخلبرة واملشورة للوصول الى افضل 

النماذج للتطبيق.

الوزان: فكرة رائدة ويجب األخذ بالتوصيات الصادرة من المؤتمر
اليوسف: إقامة المؤتمر تعكس أسلوبًا علميًا نحن بحاجة لتطبيقه

الصايغ: ضرورة إعطاء التنمية البشرية مساحة كبيرة من الجلسات

»االمتياز«: رعاية ذهبية لنادي المحاسبة في الجامعة 

جتدر اإلشارة إلى أن حساب 
زينة مخصص لألطفال حديثي 
الوالدة وحت���ى 14 عاما، وهو 
مصم���م بحيث يتي���ح ألولياء 
أمور األطف���ال حتقيق أهدافهم 
االدخارية طويلة األمد، ويعتبر 
نادي أطفال زينة أول ناد مصرفي 
لألطفال في الكويت، أسسه بنك 
الكويت الوطني في العام 1994، 
وميكن لعمالء هذا احلساب أيضا 
املش���اركة في جميع األنشطة 
والعروض التي ينظمها الوطني 

على مدار العام.

أعلنت شركة االمتياز لالستثمار 
عن رعايتها الذهبية ألنشطة نادي 
احملاسبة في كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت وهو تنظيم طالبي 
مت تأسيسه في 2004 من قبل قسم 
احملاسبة في كلية العلوم اإلدارية 
لتلبية احتياجات الطلبة األكادميية 

والعملي����ة وتعزيز التواصل بن 
الطلبة والشركات.

ومت افتت����اح انش����طة النادي 
بحضور مشرف النادي د.حسن 
اليوس����ف وممثل شركة االمتياز 
لالستثمار مساعد مدير العالقات 
العامة طارق املنصور والذي اكد 

ان رعاية الشركة تعكس قناعتها 
بالدور الطالبي في قطاع احملاسبه 
الذي يعتبر العمود الفقري لنشاط 
الش����ركات وما يترتب على ذلك 
من تكريس لقيم محاسبيه مهمة 
مثل الشفافية واالفصاح وحوكمة 

الشركات.

وجريا على عادته الس����نوية 
النادي اسبوع احملاسبة  سيقيم 
العديد  ويتضمن هذا األس����بوع 
من األنش����طة، ومنه����ا املعرض 
الذي س����وف يحتوي على نخبة 
من املراكز املتخصصة في تنمية 

وتطوير الطالب.

باملسابقة الختيار األعمال الفائزة 
الفائزين بشكل  وإعالن أسماء 

رسمي بفبراير 2011.
وأشارت املختار إلى أنه يجري 
حتكيم األعمال املشاركة على ضوء 
العناصر اإلبداعية املتضمنة في 
العمل الفني املشارك وما يحمله من 
مزايا، إضافة إلى القدرات املتوقعة 
عادة ضمن ه����ذه الفئة العمرية، 
وأنه سيتم االستفادة من اللوحات 
الفائزة ف����ي املطبوعات اخلاصة 
باالحتفالية اخلمسن لعيد الكويت 

الوطني من قبل البنك.

تقتصر على عمالء الوطني من 
نادي أصدقاء زينة من الكويتين 
واملقيمن، إلى ثالث فئات عمرية: 
األولى لألطفال بن 3 و6 أعوام، 
والثاني���ة ب���ن 7 و10 أع���وام، 
والثالث���ة بن 11 و14 عاما، على 
أن تكون الرسومات ذات صلة 
بالذكرى اخلمسن للعيد الوطني، 
ويشترط تقدمي جميع األعمال 
املطابقة للشروط في موعد أقصاه 
30 ديسمبر املقبل لدى أي من 
فروع الوطني، حيث سيعقب ذلك 
اجتماع جلنة التحكيم اخلاصة 

اعلن بنك الكويت الوطني ان 
مسابقة الرسم »أحبك يا كويت« 
التي أطلقها لعمالء نادي »أصدقاء 
زينة« مبناسبة احتفال الكويت 
الذهبي الس���تقاللها،  باليوبيل 
تش���هد إقباال كبيرا من األطفال 
أبدوا حماس���ة واندفاعا  الذين 
كبيري���ن للتعبير ع���ن حبهم 
لوطنهم، فيما أعلنت العديد من 
املدارس مشاركتها في املسابقة 
به���دف تعزيز االنتماء الوطني 

لدى األطفال.
وبهذه املناسبة، قالت مسؤولة 
حساب »زينة« لدى بنك الكويت 
الوطني ليل���ى املختار ان هذه 
املسابقة الفريدة من نوعها والتي 
تستمر حتى 30 ديسمبر اجلاري 
تأتي في إطار حملة التوعية التي 
أطلقها البن���ك الوطني لتعزيز 

الوعي الوطني لدى األطفال.
 وأضافت املختار في تصريح 
صحاف���ي أن فريقا م���ن إدارة 
التس���ويق لدى بن���ك الكويت 
ق���ام بزي���ارة كل من  الوطني 
الدانة ومدرسة زينب  حضانة 
بنت الع���وام االبتدائية، بهدف 
اطالع األطفال على املسابقة التي 
إبداعاتهم  ستمكنهم من عرض 
الفنية، وتعزيز الروح الوطنية 
لديهم من خالل مشاركتهم في 

هذه املسابقة.
وأوضحت أنه قد مت تقسيم 
املشاركن في هذه املسابقة، والتي 

ليلى املختار مع طفلة مشاركة في مسابقة زينة للرسم »أحبك يا كويت«

د.حسني اليوسف وطارق املنصور يقصان شريط االفتتاح

حجاج بوخضور م.محمد الصايغ صالح اليوسف عبدالوهاب الوزان

»جنرال إلكتريك« 
توّقع اتفاقيات 

مع »أرامكو السعودية«
أعلنت »جنرال إلكتريك«، 
اتفاقيات  امس عن توقيعها 
لتزويد معدات توليد الطاقة 
إلى  واخلدم���ات الضرورية 
منش���أة ش���ركة »أرامك���و 
الس���عودية« ف���ي منطق���ة 
ش���يبة لعمليات توس���عة 
مواقع معاجلة النفط والغاز 
في املنش���أة الت���ي تقع في 
شمال شرق اململكة العربية 
املتوقع أن  السعودية، ومن 
يتي���ح إمكانية تعزيز أدائها 
ف���ي مجال اس���ترداد النفط 
واملساهمة بدور أكثر فاعلية 
في دع���م عملي���ات التنمية 

االقتصادية في اململكة.
 ومن املتوقع أن تبلغ قيمة 
االتفاقيات نحو 500 مليون 
دوالر، م���ا يعك���س األهمية 
املتنامي���ة حملفظة اخلدمات 
واملع���دات التقنية املتكاملة 
التي توفرها »جنرال إلكتريك 
للطاقة«، ومدى التزام الشركة 
العربية السعودية  باململكة 
التي متتلك واحدا من أسرع 
االقتصادات منوا في العالم، 
وتتوافر في س���وقها فرص 
تنموي���ة هامة توف���ر بيئة 
منوذجية لتشجيع االبتكار 
التقن���ي وتطوي���ر البني���ة 

التحتية.
وستتطلب خطط التوسعة 
املكثف���ة ه���ذه توفي���ر 729 
ميغاواط إضافية من الطاقة، 
لذا ستعمل GE على تزويد 11 
مولدا توربينيا و44 ضاغطا 
ومحركات وخدمات أخرى، 
التوربينات  ليص���ل ع���دد 
 GE الغازي���ة الت���ي زودتها
لشركة »سعودي أرامكو« إلى 
أكثر من 110، في حن سيصل 
عدد ضواغط الطرد املركزي 

إلى نحو 100 ضاغط.


