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 يقام على أرض المعارض الدولية تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للصناعة

 حقق زيادة في أعداد المشاركين بنسبة ٨٠٪ عن العام الماضي

 الجري: القطاع الخاص مستعد لتنفيذ خطة التنمية

 الهارون: ٥٠ جهة وشركة صناعية كويتية 
  تشارك  في معرض «الصناعات الكويتية ٢٠١١»

 «اتحاد الصناعات» يختتم 
  خطته التدريبية للعام ٢٠١٠

 «اإلنماء العقارية» تشارك في منتدى 
«االستثمار في مشاريع التنمية»

جينز كافيه.
  وأضاف الهارون ان معرض 
الكويتية يعتبر  الصناعـــات 
الحدث الوحيـــد تقريبا الذي 
الكويت سنويا لدعم  تشهده 
وتشجيع المنتج الوطني السيما 
في ظل المنافسة الشرسة التي 
تواجهها الصناعات الوطنية من 
مثيالتها الخليجية والعالمية، 
حيث تحرص ارض المعارض 
الدولية علـــى احتضان هذه 
التظاهرة الوطنية التي يحتاجها 
الى  الوطني ويتطلع  المنتج 
توسيع دائرتها لكسب المزيد 

من ثقة المستهلكين. 
معروضـــات  ان    وبيـــن 
وقطاعات الشركات المشاركة 
فـــي المعرض حيث تشـــمل 
المـــواد الغذائيـــة والمطابخ 
والرخام الطبيعي والصناعي 
والديكورات واالسمنت ومواد 
البنـــاء وأجهـــزة التكييـــف 
المياه والصناعات  وخزانات 
البالستيكية واأللمنيوم وغيرها 

من الصناعات الكويتية.
  واشار الى ان معظم الشركات 
المشاركة تعتزم طرح احدث 

منتجاتها بالمعرض.  

 اعلن احتاد الصناعات الكويتية عن اختتام 
خطته التدريبية للعـــام ٢٠١٠ والتي تضمنت 
حزمة من البرامج التدريبية املتعلقة بالشأن 

الصناعي احمللي.
  وفي هذا الصدد، أشـــار االحتـــاد في بيان 
صحافي، الى أنه عقد ١٥ برنامجا تدريبيا يتواكب 
مع احتياجات املصانع احمللية من تطوير وتدريب 
إضافة إلى الوقوف على املستجدات االقتصادية 
التي تشـــهدها البالد تزامنا مع تنفيذ اخلطة 
اإلمنائية متوســـطة األجـــل واملمتدة من ٢٠١٠ 

الى ٢٠١٤.
  وبني أن البرامج التدريبية شهدت إقباال كثيفا 
من قبل قيادات الشركات الصناعية واألخرى ذات 
الصلة وأيضا املوظفني العاملني في تلك الشركات، 
وبلغ عدد املشاركني في البرامج التدريبية ٢٩٠ 
مشاركا لعام ٢٠١٠ و١٦١ مشاركا للعام ٢٠٠٩ أي 
بزيادة قدرها حوالي ٨٠٪ في عدد املشـــاركني 
ما يعكس حاجة القطاع الصناعي إلى دورات 

تدريبية نظرية وفنية.
  ومـــن ضمن الدورات التـــي عقدها االحتاد: 
اســـتخدام نظم محاســـبة التكاليف، وتنمية 
املوارد البشرية وإدارة الوقت وضغوط العمل، 
واألساليب املتقدمة في اإلنتاج وإدارة اجلودة، 
والتخطيط الصناعي االســـتراتيجي، إضافة 
إلى األمن والســـالمة البيئيـــة، وإعداد وكتابة 
التقارير الفنية، وتنمية الصادرات الصناعية، 

واستراتيجيات التســـويق التنافسي، وإعداد 
ودراســـة اجلدوى االقتصادية للمشـــروعات 
الصناعية. واشار االحتاد الى ان هذه البرامج 
تعقد بالتعاون والدعم من مؤسســـة الكويت 
للتقدم العلمي والهيئة العامة للصناعة، وعليه 
تكون املشـــاركة مجانية أو مخفضة التكاليف 

للمشاركني.
  وأوضح االحتاد أنه استحدث بعض البرامج 
التدريبية التي تتواكب مع األحداث التي شهدتها 
البالد مثل البرنامج التدريبي «متطلبات اإلدارة 
البيئية لدى القطاع الصناعي» عندما ظهرت على 
السطح قضية االنبعاثات في ضاحية علي صباح 
الســـالم «أم الهيمان»، إضافة إلى عقد برنامج 
«إدارة خطوط اإلنتـــاج» وهو األول من نوعه 
في الكويت. ولفت إلى أنه جنح في تأســـيس 
عالقـــة قوية مع بعض اجلهات اخلارجية مثل 
البنك اإلسالمي واملؤسسة اإلسالمية لتمويل 
التجارة اخلارجية احدى املؤسســـات الكبرى 
التابعـــة له وذلك من خـــالل التعاون في عقد 
البرنامج التدريبي «اســـتراتيجيات التصدير 

والتسويق الدولي».
  وأكد االحتاد على سعيه وراء إيجاد برامج 
تدريبية تعمل على رفع مستوى العاملني في 
الصناعة من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم 
إضافة إلى اختيـــار احملاضرين األكفاء وذوي 

اخلبرة في تنفيذ البرامج.  

خالل تنفيذ مشـــاريع سابقة 
وكذلك ما نلمســـه من اهتمام 
الحكومة بإفساح المجال أمام 
الشركات الوطنية لالستفادة 
من مشـــاريع الخطة باعتبار 
هذا الجانب من أسس إحداث 
الشـــاملة بمفهومها  التنمية 
الواســـع الذي يرمي إلى نقل 
الخبرات والتجارب وبناء قاعدة 
اقتصاديـــة صلبة تقوم على 

شركات وطنية ناجحة.
المنتدى  إلى أهمية    واشار 
حيــــث يتيــــح الفرصــــة أمام 
المســــؤولين  نخبة مهمة من 
والمتخصصيــــن والمهنيين 
لتقديم رؤيتهم حول مشاريع 
الخطــــة ودور القطاع الخاص 
الكويتــــي فيهــــا والعوائــــق 
والمصاعب التي تحول دون دور 
فاعل وقوي للشركات الكويتية 
في المجــــاالت المختلفة على 
ضوء آراء ومساهمات مجموعة 

من الخبراء في هذا المجال.  

الرسمية وكبريات الشركات 
الصناعية في الكويت بادرت 
باإلعالن عن رعاية المعرض، 
حيث تضم قائمة رعاة المعرض 
كال من: الهيئة العامة للصناعة، 
شركة األغذية الخفيفة، شركة 
الصناعات الكويتية القابضة، 
ومصنع نعمة للفيبرجالس، 
شركة اسمنت الكويت، شركة 
مصنع المنيوم بهبهاني، مصانع 
الحســـاوي، شـــركة المراتب 
واطقـــم الجلوس(صناعـــات 
الفارس)، الشـــركة الكويتية 
لالغذية (أميركانا)، وجلوريا 

ويضع علـــى عاتقها تحديات 
مـــن أبرزها تطويـــر قدراتها 
وإمكانياتها للمنافسة على هذا 
المشاريع مع الشركات العالمية 
الكبـــرى التي تتطلـــع لتنفذ 
المشـــاريع المطروحة، حيث 
تتمتع الشركات الكويتية بمزايا 
اســـتثنائية من أهمها الدراية 
الكبيرة بالسوق والخبرة من 

 تحت رعاية وبحضور مدير 
عام الهيئـــة العامة للصناعة 
د.علي فهـــد المضف، تواصل 
شركة معرض الكويت الدولي 
استعداداتها وترتيباتها إلقامة 
الكويتية  معرض الصناعات 
٢٠١١ علـــى ارض المعـــارض 
الدولية بمشرف خالل الفترة 
مـــن ٢٥ يناير إلـــى ٥فبراير 

.٢٠١١
  وبهذه المناسبة، قال مدير 
المعرض لدى شركة معرض 
الكويت الدولـــي عماد محمد 
الشـــركة مازالت  ان  الهارون 
تتلقى طلبات المشـــاركة في 
ظل اســـتمرار الدعـــم المادي 
والمعنوي الذي تقدمه الهيئة 
العامـــة لصناعة للشـــركات 
الصناعية الوطنية المشاركة 
المشـــاركة  والراغبـــة فـــي 

بالمعرض.
  واشـــار الى ارتفـــاع عدد 
الشركات المشاركة بالمعرض 
الى نحـــو ٥٠ شـــركه تنتج 
مختلـــف الســـلع الغذائيـــة 

واالستهالكية.
  وأوضح الهارون في تصريح 
صحافـــي ان ١٠ مـــن الجهات 

 قال المدير العام لشـــركة 
اإلنماء العقارية م. وليد الجري 
أقرتها  التي  التنمية  إن خطة 
الحكومة وتعتزم من خاللها 
تنفيـــذ مجموعـــة كبيرة من 
المشاريع في مجاالت عديدة 
بقيمة تزيد على ١٠٠ مليار دوالر 
ستساهم في تعزيز دور القطاع 
الخاص فـــي صناعة التنمية 
الوطنيـــة ومســـاندة جهود 
الحكومة لتحقيق أهدافها، وهذه 
فرصة على شـــركات القطاع 
الخاص أن تجيد التعامل معها 
بشكل يحقق أهداف الجانبين، 
الحكومة والشركات ويساهم 
في إنجاح «خطة التنمية» التي 
من شأنها أيضا جذب المزيد 
الكويت  إلى  من االستثمارات 
وتعزيـــز العالقة بين القطاع 
الخاص والحكومة، مؤكدا ان 
شركة اإلنماء العقارية مستعدة 
للمســـاهمة فـــي المشـــاريع 
المطروحـــة بمـــا تمتلكه من 
إمكانيات وخبرات وما حققته 
مـــن نجاح علـــى الصعيدين 

المحلي واالقليمي.
  وأشار الجري في تصريح 
صحافي بمناســـبة مشاركة 
شـــركة اإلنمـــاء العقارية في 
منتدى االستثمار في مشاريع 
التنمية تحت شعار «مشاريع 
التنمية بوابة مستقبل الكويت» 
إلى أن مشاريع البناء والتطوير 
العقـــاري تمثل جـــزءا كبيرا 
من مشـــاريع الخطة وهو ما 
يعنـــي دورا اكبر للشـــركات 
المتخصصـــة في هذا المجال 

 عماد الهارون 

 وليد اجلري 

 .. والشركة توقع عقد 
  مناقصة بقيمة ١١٫٣ مليون دينار 

ــركة اإلمناء العقارية أنها وقعت عقدا رقم (ه م   أعلنت ش
ــاء واجناز وصيانة مبنى مديرية أمن محافظة  أ ٢٥٠ ) إلنش
مبارك الكبير بقيمة ١١٫٣ مليون دينار لصالح وزارة االشغال 
العامة وذلك مبدة تنفيذ قدرها ٧٣٠ يوما تبدأ من تاريخ توقيع 

العقد واملتوقع إبرامه خالل شهر. 

 تقديرًا لجهودها ودعمها المستمر لألنشطة الطالبية 

 استجابة لتوجيهات «المركزي» وحرصًا على تقديم خدمة أفضل للعمالء

 رصدت ٩٣ إصالحًا في المنطقة خالل ٣ سنوات 

 في إطار الشراكة التي تجمعها مع مبادرة «اي إن. ڤي» لتعزيز االستدامة

 اتحاد طلبة الكويت في أميركا يكّرم «زين»

 «الدوحة» انتهى من إجراءات تطبيق نظام «آيبان»

 اإلبراهيم: الدول العربية بحاجة إلصالحات إجرائية وتشريعية 

 «داو للكيماويات» تعزز دعمها لمبادرات التنمية في الكويت 

  وحول النظام، بني املهزع ان 
العاملي  تطبيق نظام «آيبان» 
على جميع التحويالت املصرفية 
الواردة محليا وعامليا، باإلضافة 
إلى التحويـــالت الصادرة إلى 
البلدان األخرى التي تطبق نفس 
النظام يساهم في متييز رقم 
احلساب املصرفي للعميل على 

املستوى العاملي.
  وذكر انـــه: «مبقدور عمالء 
بنك الدوحة احلصول على رقم 
الـ«آيبان» اخلاص بهم من خالل 
كشوفات حساباتهم املصرفية 
أو عن طريق املوقع االلكتروني 
للبنـــك أو زيارة فرع البنك أو 
عن طريق االتصال على اخلط 

املباشر اخلاص بذلك». 

ومن قبل مجموعة من اجلهات ذات 
الصلة وخصوصا على الصعيدين 
التشريعي واإلجرائي، وذلك مع 
االسترشاد بأفضل التوصيات التي 
مت استخراجها بعناية من واقع 
جتارب اإلصالح األكثر فعالية 
في العالم نحو الوصول إلى بيئة 
مؤسسية جاذبة لألعمال تتسم 
بالشفافية واملصداقية واملنافسة 
والعدالة وتضمن أفضل استغالل 
للموارد وأحسن أداء للمؤسسات 
احلكوميـــة واخلاصة مبا يعزز 
مـــن فـــرص التنمية الشـــاملة 

للمجتمعات.
  واعتبر أنه يجب قيام العديد 
من الـــدول العربيـــة باالهتمام 
مبتابعة ترتيبها في املؤشرات 
الدولية، وتشكيل جلان متخصصة 
لتحسني هذا الترتيب من خالل 
اإلصالح الذي كان السبب الرئيسي 
للتقدم الذي أحرزته تلك الدول في 
بيئتها االستثمارية وميثل دافعا 
لبقية الدول لتتخذ نفس النهج 
بل ويعطي ذلك أمال ببلوغ بيئة 
األعمال أعلى مســـتويات األداء 
وازدهار االســـتثمار في جميع 

الدول العربية.  

البحرية وحمالت برامج التوعية العامة.
  وفي هذا اإلطار قال رئيس شــــركة داو في الشــــرق 
األوسط، ونائب رئيس الشركة للتطوير املؤسسي في 
الكويت ماركوس ويلدي: «تفخر شــــركة داو بشراكتها 
 ٤٫٠ REUSE مع مبــــادرة إي إن. ڤي وبرعاية معــــرض
الذي يشــــجع املجتمع الكويتي على تعزيز االستدامة 
واملمارسات املستدامة والتوعية البيئية. ومتاشيا مع 
أهداف داو لالستدامة لعام ٢٠١٥، فإننا نلتزم بإحداث أثر 
إيجابي على املجتمعات التي نعمل فيها، وتعزيز سالمة 
بيئتنا واستدامتها من خالل ابتكار احللول املناسبة ألهم 

املشكالت الراهنة على املستوى العاملي».
  من جانبه، قال الشريك والرئيس التنفيذي ملبادرة 
«إي أن. ڤــــي» زاهد ســــلطان: تســــتمر منظمة «اي ان. 
ڤي» في جذب العديد من أعضاء املجتمع عبر سلســــلة 
متعددة من املبادرات والبرامج التي تتعهد بتقدمي الدعم 
من أجل احلفاظ على البيئة والتنمية االجتماعية، كما 
يســــاهم معرض REUSE ٤٫٠ في رفع مســــتوى الوعي 
باملسؤولية واالســــتدامة البيئية بشكل فعال «، مؤكدا 
ان التزام شــــركة داو للكيماويات ببرامج «اي ان. ڤي» 
لعــــام ٢٠١١ يلعب دورا فعاال في تأكيد أهمية مشــــاركة 
القطاع اخلاص ومسؤوليته جتاه املجتمعات واجلهات 

صاحبة العالقة كافة. 

مؤخرا عن توقعيها اتفاقية شراكة في مجاالت االستدامة 
مع مبادرة «إي إن. ڤي» وذلك بهدف دعم برامج التنمية 
في الكويت، وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم داو ومبادرة 
«إي إن. ڤي» بإطالق برنامج «داو حلماية احلياة البحرية» 
الذي يسعى إلى حماية وصون البيئة البحرية الكويتية، 
باإلضافة إلى مجموعة متعددة من النشاطات بينها تطوير 
مرافق عامة مركزية لرمــــي النفايات، وتنفيذ عمليات 
غطس دورية وجمع النفايات وترميم وجتديد األرصفة 

 أعلنت شركة داو للكيماويات في الكويت عن دعمها 
لـ «REUSE ٤٫٠»، املعرض الرائد في مجال االســــتدامة 

وإعادة التدوير في الكويت.
   واوضحت الشــــركة ان هذه الرعاية تأتي في إطار 
الشراكة واسعة النطاق التي جتمع الشركة مع مبادرة «اي 
ان. ڤي»، إحدى املنظمات املكرسة للمسؤولية االجتماعية 
في العالم العربي والتابعة لشــــركة مجموعة البوتيك 
الفنية، وذلك بهدف تعزيز االستدامة في دولة الكويت، 
حيث ستجري انشطة املعرض بني ١١ و١٣ يناير اجلاري 

في الكلية األسترالية بالكويت.
 REUSE» وتعد هذه النســــخة الرابعة مــــن معرض  
٤٫٠»، الرائــــد في مجال االســــتدامة وإعادة التدوير في 
الكويت، حيث حتتشد جهود أفراد املجتمع إليجاد حلول 
مبتكرة تهدف إلى تعزيز العيش املستدام، وسيشارك 
في انشطة املعرض أكثر من ١٥٠ مشاركا من املؤسسات 
العامة واخلاصة واملدارس واجلامعات واملجتمع بهدف 
تبادل وجهات النظر وتقدمي حلول مبتكرة تعزز أسلوب 
احلياة املســــتدام، ومتاشيا مع فكرة احلدث األساسية، 
فمن املقرر أن يتم إنشاء موقع املعرض داخل حرم الكلية 
األســــترالية في الكويت وذلك باستخدام نفايات ومواد 

تالفة معادة التدوير.
  وكانت شركة داو للكيماويات في الكويت قد أعلنت 

املستفيد من التحويل والتأخير 
الذي سينجم عن ذلك، لن يتم 
تنفيذ أي عمليات حتويل اموال 
بني حسابات عمالء بنك الدوحة 
والبنوك االخرى محليا وعامليا 
التي  اال عن طريق احلسابات 

تطبق نظام «آيبان».
  وفي سبيل التعريف بأهمية 
املهـــزع ان «بنك  النظام، قال 
الدوحة» قام بعدد من اإلجراءات 
العمالء  التواصل مع  من اجل 
واطالعهم عليه بشكل واسع، 
حيث بعث البنك برسائل هاتفية 
SMS جلميع عمالئه، وكذلك قام 
بتزويد املوقع االلكتروني للبنك 
بجميـــع البيانات واملعلومات 

اخلاصة بالنظام اجلديد.

مع التوسع في استخدام اخلدمات 
اإللكترونية، كما اقترحت أيضا 
تبني تعديالت تشريعية خاصة 
بعدد من القوانني منها، قوانني 
العمل والشــــركات واملصارف 
واالئتمان والضمانات واالستثمار 

األجنبي املباشر.
  من جهتــــه أوضح مدير عام 
املؤسســــة فهــــد اإلبراهيم في 
افتتاحية النشــــرة أن املؤسسة 
تســــعى من وراء هذا املشروع 
إلى تقدمي وصفة عملية وقابلة 
للتطبيق لدول املنطقة لكيفية 
حتســــني بيئــــة أداء األعمــــال 
وبالتالي مناخ االســــتثمار عبر 
حتفيز حكومــــات املنطقة على 
اإلصالح ومساعدتها على وضع 
أهداف إصالحية ضرورية وقابلة 
للتحقيق في ضوء حتليل للتطور 
عبر الزمن فــــي الدول العربية 
العالم  وحتليل مقارن مع دول 
املتقــــدم الســــيما دول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية. 

  وأضاف اإلبراهيم ان املؤسسة 
تهدف أيضا إلى إبراز احتياجات 
التغيير واإلصالح املطلوبة بدقة 
وبوضوح في عدد من املجاالت 

حتمل رقم آيبان من قبل «بنك 
الدوحة»، وتفاديا لرفض مثل 
هذه التحويالت من قبل البنك 

  كما أوصت بضرورة ان يتسم 
النظام القضائي بالكفاءة والعدالة، 
وان تكون لديه املقدرة على تقدمي 
اخلدمات الفعالة لقطاع األعمال 
وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات 
إنفاذ العقود وحتصيل الديون 
املتأخر سدادها والبت في حاالت 
اإلفالس وإعادة هيكلة الشركات 
املتعثرة واختصار هذه اإلجراءات 
وتقليل تكلفــــة ومدة إجنازها، 
وشــــددت على أهمية حتســــني 
البيانات  درجة اإلفصاح عــــن 
املالية واالئتمانية  واملعلومات 

بنك الدوحة في الكويت احمد 
الـ «آيبان»  ان  املهزع،  يوسف 
العمالء  نظام موحد يســـاعد 
علـــى التعرف علـــى تفاصيل 
احلساب بشكل أكثر دقة، كما 
يساهم في تسريع عملية تنفيذ 
الدفع،  التحويـــالت وعمليات 
مما يتيح خدمات أكثر وأسرع 
لألفراد والشـــركات من الذين 
يجرون حتويـــالت وعمليات 

دفع مالية. 
املهـــزع أن أهمية    وأضاف 
تطبيق النظام اجلديد، ترجع 
إلى انـــه بدءا من العام احلالي 
ومع بدء تطبيقه، ســـترفض 
أي عمليات مباشـــرة وكذلك 
التحويـــالت املصرفية التي ال 

العاملي، حيث تراوح الترتيب ما 
بني املركـــز الـ ١١ واملركز الـ ١٦٦ 
عامليا، إضافة إلى وجود فروق 
أيضا ما بني الـــدول في مقدمة 

الترتيب العربي.
  وذكـــرت «ضمـــان» أن دول 
مجلس التعاون اخلليجي جاءت 
ضمن املراكز العشرة األولى عربيا 
إضافة إلى تونس ومصر واليمن 
واألردن، وباملقارنة مع العام ٢٠١٠ 
فقد سجلت ٤ دول عربية حتسنا 
وهي، السعودية (مركز واحد) 
إلى املركز الـ ١١ عامليا، تونس (٣ 
مراكز) إلى املركز الـ ٥٥ عامليا، 
مصر (٥ مراكز) إلى املركز الـ ٩٤ 
عامليا، موريتانيا (مركزان) إلى 
املركز الـ١٦٥ عامليا. وفي املقابل 
حافظت ٥ دول عربية على ترتيبها 
العاملي في املؤشر وهي، سلطنة 
عمان واملغرب واجلزائر وسورية 

والعراق.
  فيما يتعلق باجلانب اإلجرائي 
أوصت املؤسسة بتقليص عدد 
اإلجراءات وكذلك الفترة الزمنية 
والتكلفة الالزمة إلجناز املعامالت 
املختلفة ذات الصلة باملكونات 

الفرعية لبيئة أداء األعمال. 

الدوحة» عن   اعلن «بنـــك 
االنتهاء مـــن إجراءات تطبيق 
نظام «آيبان»، ليكون من أوائل 
املصارف في الكويت التي تقوم 

بتطبيق النظام العاملي.
  وقال البنك في بيان صحافي 
ان هذه االجراءات جاءت استجابة 
لتوجيهات بنك الكويت املركزي، 
وانطالقا من حرصه على تقدمي 
أفضل خدمة لعمالئه، خصوصا 
في الكويت، مشيرا الى انه قام 
باجناز هذه اخلطوة وتطبيق 
جميـــع النواحـــي املتعلقة به 
باإلضافـــة إلى وضع تفاصيل 
عنها علـــى املوقع االلكتروني 

اخلاص بالبنك.
  وأوضح املدير اإلقليمي لفرع 

 كشـــفت املؤسســـة العربية 
لضمـــان االســـتثمار وائتمان 
الصادرات (ضمان) عن تسارع 
وتيرة اإلصالح في الدول العربية 
وخصوصا خالل السنوات الثالث 
املاضية، مبينة ان الدول العربية 
بحاجة ماسة الصالحات اجرائية 
وتشـــريعية لتحسني بيئة أداء 

األعمال ومناخ االستثمار.
   وأشارت املؤسسة في قاعدة 
بيانات بيئة أداء األعمال في الدول 
العربية التي أطلقتها عبر موقعها 
الشبكي استنادا لبيانات البنك 
الدولي، الـــى ان الدول العربية 
طبقت نحو ٩٣ إصالحا سهلت 
ممارسة أنشطة األعمال مقابل ٨ 
إجراءات جعلت األمر أكثر صعوبة 
موضحة ان اإلصالحات شملت 

معظم دول املنطقة.
  وذكرت املؤسســـة في بيان 
صحافي استنادا لقاعدة البيانات 
التي مت عرضها بشكل مختصر 
في نشـــرة «ضمان االستثمار» 
الفصلية الرابعة لعام ٢٠١٠ انه 
بالنسبة لوضع الدول العربية في 
املؤشر العام فانه يوجد تفاوت 
كبير في ترتيبها على الصعيد 

 كرم احتاد طلبة الكويت في أميركا شركة زين تقديرا جلهودها الكبيرة 
في دعم ومساندة األنشطة والفعاليات الطالبية والتي كان آخرها املؤمتر 

السنوي الـ ٢٧ في والية فلوريدا في ديسمبر املاضي.
  وأوضحت «زين» أن الوفد أشاد بالدعم املعنوي واملادي الذي تقدمه 
كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للدور الريادي الذي تقوم به في دعم 
ورعاية املؤمترات السنوية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت في أميركا.

  وذكرت الشـــركة في بيان صحافي أن الرئيس التنفيذي خالد العمر 
وخالل استقباله وفد احتاد الطلبة في املقر الرئيسي أعرب عن إعجابه 
باجلهود الكبيـــرة التي بذلها أعضاء االحتاد والتي ملســـها اجلميع في 
انشطة االحتفال السنوي األخير في ميامي، مشيرا الى ان «زين ستواصل 
اهتمامها بقطاع التعليم ســـواء داخل الكويـــت أو خارجها، إميانا منها 

مبمارسة دورها االجتماعي وتعزيز مسؤوليتها االجتماعية».
  وأشار العمر إلى أن زين تبحث دائما عن أفضل الطرق التي تضمن لها 
حتقيق أهدافها وتفعيل مبدأ الشراكة مع اجلهات املختلقة من املجتمع، 

وهي تعتمد في ذلك على طموحها وجرأتها في تنفيذ قراراتها.
  وشـــجع العمر جميع شـــركات القطاع اخلاص على تخصيص جزء 
من برامجها االجتماعية لرعاية ومســـاندة جيل املستقبل وبناء جسور 
التواصل مع هذه الفئة من املجتمع. وذكر أن شـــركة زين تســـعى إلى 
خلق تأثير ايجابي على املجتمع معتمدة في ذلك على روح املســـؤولية 
االجتماعية التي تصاحب نشـــاطاتها التجارية، مبينا أن دعم املجاالت 

 خالد العمر يتلقى التكرمي من ممثلي احتاد طلبة أميركاواألنشطة التعليمية يأتي في إطار هذا السياق.  

 أحمد املهزع

 فهد اإلبراهيم
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