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»بيتك« يبحث فرص االستثمار العقاري
في الدول اإلسكندينافية

»اتحاد الصناعات« للفهد: حان الوقت الستخدام 
المنتج الوطني في المناقصات الحكومية

الهيئة العامة للصناعة توقع اتفاقية
لتعزيز التعاون الصناعي مع اليمن

كونا: وّقعت الهيئة العامة للصناعة اتفاقية 
للتعاون الصناعي مع جمهورية اليمن بهدف تعزيز 

العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين.
وقال نائب مدير عام الهيئة لش���ؤون تنمية 
الصادرات الصناعية صقر العنزي في تصريح ل� 
»كونا« على هامش مشاركة الهيئة في »معرض 
الصناعات الكويتية 2011« الذي يس���تمر حتى 
اخلامس من فبراير املقبل ان االتفاقية تتضمن 
تس���هيل التبادل الصناعي بني البلدين واقامة 
املع���ارض الصناعية املتبادلة اضافة الى تبادل 

زيارات الوفود الصناعية.
واوضح العنزي ان االتفاقية تعد واحدة من 
تسع اتفاقيات وقعها البلدان على هامش انعقاد 
اعمال الدورة الثانية للجنة الكويتية � اليمنية 
املش���تركة في 26 و27 الشهر اجلاري مؤكدا ان 
هذه االتفاقية ستسهم بش���كل الفت في تعزيز 
العالقات الصناعية بني البلدين وتعزيز انتشار 

املنتجات الوطنية في اليمن.
من جهة اخرى افاد العنزي بان هيئة الصناعة 
ستشارك في ترويج املنتج احمللي في مهرجان 

وطني كويتي مبدينة ميالنو مبناسبة االحتفاالت 
الوطنية تنظمه الس���فارة الكويتية في ايطاليا 

خالل الفترة من 21 الى 25 فبراير املقبل.
وبني ان هيئة الصناعة تسعى عبر هذه املشاركة 
الى زيادة انتش���ار املنتجات احمللية والترويج 
للصناعة الوطنية التي اثبتت جودتها العالية 

في جميع احملافل احمللية والدولية.
واضاف ان الهيئة ستعرض منتجات متنوعة 
ل� 13 منش���أة صناعية كويتية في هذا املهرجان 
ضمن االحتفال الوطني الذي ستقيمه السفارة 
الكويتية هناك مبش���اركة عدد من املؤسس���ات 
احلكومية مبين���ا ان هيئة الصناعة تعمل على 
دعم جميع منتسبي القطاع الصناعي مبا يطور 
الصناعة الكويتية ويزيد مساهمتها في الدخل 

الوطني.
واضاف العنزي ان هيئة الصناعة تعمل على 
رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناجت احمللي 
من 4% الى 12% حس���ب اخلطة اخلمسية العامة 
للدولة مش���يرا الى ان الهيئة تسعى وفق هذه 

االستراتيجية الى توطني صناعات جديدة.

خاط���ب احت���اد الصناعات 
الكويتية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واإلسكان الش���يخ أحمد الفهد 
بخص���وص املنتجات الوطنية 
القرار  ومدى األثر على تفعيل 
اخلاص بإعطائها األولوية في 

املشتريات احلكومية.
وأكد االحتاد في كتابه املوجه 
إلى الفهد، على أن الدولة تسعى 
إل���ى حتقي���ق الصال���ح العام 
وحت���رص عل���ى دع���م املنتج 
الوطني ومس���اندته داعيا إلى 
تطبيق م���ا أصدرته الدولة من 
قرارات وقوان���ني تتعلق بدعم 
املنتج الوطني وإعطائه األولوية 
في جمي���ع عقود مش���تريات 
وتوريدات اجلهات واملؤسسات 

احلكومية.
وقّدم االحتاد اقتراحا بشان 
الوطني في  املنتج  اس���تخدام 
املناقصات اخلاصة بالوزارات 
واملؤسسات والشركات التابعة 
لها في عقود اإلنشاء والتوريد 
واملش���تريات بدال من تطبيق 
نس���بة األفضلية مع تقيد هذه 
املصانع مبواصفات أوامر التوريد 

ومتطلبات تنفيذ املشاريع.
وأوضح االحتاد أن الكثير من 
القرارات املتعلقة بحماية  تلك 
املنتج الوطني وإعطائه األفضلية 

عن املنتجات املس���توردة من 
اخلارج غير مطبقة على أرض 
الواق���ع وذلك لعدم وجود آلية 
منضبط���ة للمفاضلة في قيام 
اجله���ات احلكومي���ة بتنفي���ذ 
الق���رارات اخلاص���ة بتطبيق 
نس���بة 10% للمنت���ج الوطني 
وباق���ي الق���رارات بالرغم من 
إثبات العديد من الوقائع التي 
تثبت عدم حقيقة املس���تندات 
التي تقدم من قبل الشركات التي 
تقوم باستيراد املنتجات املماثلة 
والتالع���ب في األس���عار األمر 
الذي يؤدي إلى تفريغ القوانني 
والقرارات من محتواها القانوني 
مما قد يؤدي إلى إغالق العديد من 
املصانع الوطنية في وقت تنادي 
فيه احلكومة مبساعدة القطاع 
اخلاص وإشراكه مع الدولة في 
خطط التنمي���ة وإقامة العديد 
من املشاريع احليوية ملصلحة 

االقتصاد الوطني.
فقد نصت امل���ادة )43( من 
قانون املناقص���ات العامة رقم 
)37( لسنة 1964 املعدلة بالقانون 
)18( لسنة 1970 وكذلك املراسيم 
والقرارات الالئحية املنظمة له 
االدارة حق  على إعطاء جه���ة 
التعاقد مع أرخص عطاء مقدم من 
منتجات محلية يكون متماشيا 
مع متطلبات ووثائق املناقصة إذا 
لم يزد سعره على أقل العطاءات 

في ذات املناقصة وتكون مماثلة 
ومستوردة من اخلارج بنسبة 

10% من سعر هذا العطاء.
كم���ا ق���ام وزي���ر التجارة 
والصناعة بإصدار القرار رقم )6( 
لسنة 1987 والذي ألزم مبوجبه 
بإعطاء األولوية في املشتريات 
احلكومية للمنتجات الوطنية، 
كذلك صدر القرار رقم )55( لسنة 
2000 في شأن التحقق من إعطاء 
األولوية في املشتريات احلكومية 
للمنتجات الوطنية والقرار رقم 
)282( لسنة 2000 والذي تضمن 
اجلزاءات املنصوص عليها في 
حالة مخالف���ة تنفيذ القرارات 

سالفة البيان.
الوزراء  كذلك قام مجل���س 
املوقر بإص���دار القرار رقم )9( 
لس���نة 1985 والقرار رقم )6( 
لس���نة 1986 والقرار رقم )15( 
لس���نة 1987 وجميعها تصب 
في نفس املضمون وهو إعطاء 
االولوية من املشتريات للمنتج 
الوطن���ي باإلضافة إلى صدور 
املرسوم رقم )259( لسنة 2003 
واخلاص بإنشاء جلنة متابعة 
تنفيذ أح���كام األولوية املقررة 
للمشتريات احلكومية وكذلك 
مشتريات الهيئات واملؤسسات 
العامة للمنتجات الوطنية وأعطى 
اللجنة متابعة اجلهات في تنفيذ 

هذه القرارات.

قال مس����اعد املدير العام لقطاع االس����تثمار في 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« عبدالناصر الصبيح 
ان الشراكات الدولية التي يبنيها »بيتك« في مجال 
االس����تثمار العقاري كانت وم����ا زالت احد املصادر 
االساس����ية لتحقيق عوائد مجزية لعمالء »بيتك«، 
مش����يرا الى النجاح الذي حققته محفظة العقارات 
الس����ويدية املعروفة باسم »تريساب« قبل 3 أعوام 
في حتقيقها ربحا صافيا بلغ 43 مليون دينار وذلك 
عبر مستشار البيع املتخصص في قيادة الصفقات 
العقارية في اقليم اسكندينافيا شركة )الميدورفر( 
باش����راف فريق »بيتك« املتخصص في االستثمار 

مبجال العقار الدولي.
وفي لق����اء جمعه مبمثلي »الميدورفر« بحضور 
الرئيس التنفيذي للش����ركة بيت����ر الميدورفر أكد 
الصبيح تعزيز أطر العالقة والشراكة معها كشركة 
متخصصة في قي����ادة الصفقات العقارية في اقليم 
اسكندينافيا حيث انها شاركت كمستشار في ابرام 
صفقات ضخمة لعدة جهات بلغ مجموعها في 2010 
ما يقدر بنحو 700 مليون دينار، مما يزيد من ثقتنا 

بها كأحد صناع السوق في تلك املنطقة.
من جهته أوضح مدير ادارة العقار الدولي علي 
عثمان الغنام ان سوق العقار السويدي عاود االرتفاع 
بعد س����نة من الهبوط الذي صاحبته تبعات االزمة 
املالية العاملية خصوصا أن السويد من أهم أسواق 
اجلزء الشمالي من أوروبا، كما أن االنظمة واللوائح 
التي يقوم عليها هذا الس����وق تشجع املستثمرين 
للدخول فيه. وذكر الغنام أن االقتصاد السويدي يعد 

من أفضل االقتصادات االوروبية على وجه العموم 
الى جانب فنلندا، كما أن عودة الثقة س����اهمت في 
انتعاش هذه االس����واق وزيادة ملحوظة في الناجت 
احمللي في 2010، باالضافة الى ارتفاع اجمالي قيمة 
الصفقات العقارية التي متت في الدول االسكندينافية 
االربع � وهي السويد والدمنارك وفنلندا والنرويج 
� ال����ى 17 مليار يورو خالل الع����ام املاضي، وهو ما 
يقارب الضعف عنه في 2009 مما يزيد من جاذبية 
ذلك السوق في استقطابه للمستثمرين من مختلف 
أنحاء العالم، مشيرا الى أن السويد وهي أكبر هذه 
الدول في حجم االقتصادات أصبح يطلق عليها في 

الوقت احلالي لقب »منر االقتصاد االوروبي«.
وأضاف بالقول: ان أنشطة »بيتك« في االستثمار 
الدولي مبجال العقار التزال مستمرة وباالخص في 
الواليات املتحدة االميركية باالضافة الى كندا التي 
يالقي فيها »بيتك« ترحيبا واس����عا من قبل العديد 
من الشركات العاملة في مجال العقار وهو ما يدفعنا 
لالستمرار في تكثيف تلك االنشطة مع االخذ مبعيار 
جدوى االس����تثمار ومتابعة التغيرات الطارئة على 
االس����واق العاملية في كل االقاليم املس����تهدفة حول 
العالم. يذكر أن احملفظة التي استثمر فيها »بيتك« 
منذ 2002 وحتى 2007 كانت عبارة عن 12 عقارا في 
العاصمة السويدية اس����توكهولم واملدن الرئيسية 

االخرى.
حضر اللقاء من »بيتك« أنور اليحيى وعبداهلل 
البدر ومحمد الثاقب، ومن الشركة السويدية لويس 

ريشناو وايريك الياسون وميكو ايفونني.

بعد نجاح التجربة في السويد

الصبيح والغنام يتوسطان ممثلي الشركة السويدية و»بيتك«

»الوطنية لمشاريع التكنولوجيا« تدشن مشروع مبادرة
»الجسر العالمي« من مدينة أوستن األميركية إلى الكويت

مملوكة للهيئة العامة لالستثمار ويستهدف تدريب 160 كويتياً في الواليات المتحدة والكويت خالل 4 سنوات

د. ناجى املطيري د. راشد العجمي  م. أنس ميرزا 

»نحن سعداء بالشراكة مع الشركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا كون 
برنامج »اجلس����ر العاملي« يعطي 
فرصة فريدة م����ن نوعها لتأهيل 
أعضاء هيئ����ة التدريس التابعني 
للمرك����ز العامل����ي للحصول على 
اخلب����رة الالزمة إلع����داد الكوادر 
الوطنية، وذلك عبر نقل تلك البرامج 
وتوطينها في الكويت، كما أعرب 
عن استعداده لدعم املشروع بكل 
ما ميتلكه املركز العاملي من خبرات 
وما يتمت����ع به من عالقات عاملية 
ومنها املعهد الدولي إلدارة األعمال 
)إنسياد( ومعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا »أم آي تي« وجامعة 
هارفارد إضافة إلي العديد من كليات 
إدارة األعمال املرموقة ومحليا مع 
منظمات رائ����دة كويتية، مضيفا: 
نتطلع لتأسيس مجتمع قادر على 
إدارة وتطوير مشاريع تكنولوجية 

متميزة. 

التكنولوجيات الحديثة

من جهة اخرى قال مدير عام 
معهد الكويت لألبحاث العلمية د. 
ناجي املطيري ان مشروع اجلسر 
العامل����ي يعكس االهتم����ام البالغ 
التعاون بني مؤسساتنا  بتعظيم 
الوطنية من جه����ة، وبينها وبني 
جامعات دولي����ة ومراكز اإلبداع 
التقني العاملي����ة من جهة أخرى، 
مبا يخدم التنمية الشاملة حاضرا 

ومستقبال.
واش����اد املطيرى مب����ا حققته 
جامع����ة تكس����اس األميركية في 
س����ياق تطوير برنامج اجلس����ر 
العامل����ي ليتوافق م����ع حاجاتنا 
الوطنية ومتطلب����ات مجتمعنا، 
وإننا نعول كثيرا على هذا املشروع 
في تطوي����ر االقتصاد القائم على 
املعرفة ودفع االستثمارات احمللية 
نحو مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
وحتقيق قدر أكبر من اإلجناز في 
إكساب الكوادر الوطنية املتخصصة 
قدرات ومهارات إدارة التكنولوجيا 

احلديثة وتطويرها.

اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليميا 
وعامليا، واالقتصاد الكويتي مقبل 
على مرحلة أكثر تطورا من خالل 
التوجه نحو تنويع مصادر الدخل 
التكنولوجيات  واالس����تثمار في 
املتقدمة مواكبا للتقديرات املتوقعة 
بالنس����بة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي بأن تتجاوز استثماراتها 
التكنولوجية هذا العام 9.1 مليارات 
دوالر، مما يجعل املنطقة احد املراكز 
الرائدة عامليا ف����ي مجال اإلنفاق 

التكنولوجي. 
وتابع قائال: »لقد شهد عام 2010 
نقلة نوعية في نش����اط الشركة 
التكنولوجيا  الوطنية ملش����اريع 
بتبنيها إستراتيجية جديدة قائمة 
على اس����تثماراتها في العديد من 
التكنولوجي����ات املتقدم����ة حول 
العالم، وخبرات فريق عملها الذي 
يش����كل الكويتيون أكثر من %90 
منه، وتهدف اإلستراتيجية اجلديدة 
إلى تطوير مش����اريع  للش����ركة 
تكنولوجية متقدمة محلية وإقليمية 
عبر نقل التكنولوجيات املستثمر 
بها من قبل الش����ركة ومبشاركة 
القطاع اخل����اص واحلكومي، مع 
االستفادة من أدواتها االستثمارية 

املتعددة لتحقيق أهدافها.

الكوادر الوطنية

من جانب آخر قال عميد كلية 
العلوم اإلدارية د. راشد العجمي: 

العربي، مشيرا  إلى دول اخلليج 
إلى مبادرة اجلس����ر العاملي التي 
الكويت نحو  عكس����ت توجهات 
تبني املشروعات املمهدة للمزيد 
من النمو، س����واء على املستوى 
االقتصادي أو في س����ياق تلبية 
متطلبات التنمية البشرية ورفاهية 
اإلنسان في الكويت، وسوف تسهم 
تلك املبادرة في استقطاب وتوطني 
االبتكارات العاملية لصالح قطاعات 
العمل احمللية واإلقليمية وترخيص 
مخرجاتها لطرحها في األسواق، 
وإنشاء مشاريع جديدة ترتكز على 
االبتكارات املنقولة، وس����يتم في 
نطاقها إنشاء وجتهيز مراكز متيز 
لتسويق التكنولوجيات، يكون لها 
دور في تس����ريع عجلة النمو في 
قطاع األعمال، وتدريب حوالي 160 
من الكوادر الوطنية في الواليات 
املتحدة األميركية والكويت خالل 
4 سنوات، مع احلرص على نقل 
املتعلقة  العاملية  التدريب  مناهج 
باملشروع لكلية العلوم اإلدارية في 
جامعة الكويت لضمان استمرارية 
عملية التطوير والتدريب لشباب 
الكويت حت����ى بعد انته����اء مدة 

املشروع املقررة.
واضاف ان االقتصاد الكويتي 
يعد أحد أهم االقتصادات في منطقة 
الشرق األوسط، إذ يتمتع بالعديد 
البارزة  املقوم����ات والعوامل  من 
التي أسهمت في تشكيل وصناعة 

املشاريع، مبينا أن الشركة الوطنية 
س����عيدة بهذه الشراكة مع املركز 
العاملي كونه أحد املراكز املرموقة في 
املنطقة واملتميز في تقدمي وتطوير 
برامج متخصص����ة بالتعاون مع 
جهات عاملية، مما يجعله االختيار 
األنسب لبرامج »اجلسر العاملي« 

التدريبية.

جهد مشترك

وأشار إلى أن نتائج املشروع 
جاءت حصادا جلهد مشترك للشركة 
التكنولوجيا  الوطنية ملش����اريع 
وجامع����ة تكس����اس األميركي����ة 
إلى استقرار مشروع  والذي أدى 
مبادرة اجلسر العاملي في رحاب 
الكويت بشكله املطور بتوافق مع 
حاجات القطاعات الوطنية، مبينا 
أنه في جانب من املشروع يسهم 
في حتقي����ق توجهات ذات الصلة 
بنقل التكنولوجيات املتقدمة إلى 
الكويت وتوطينها وتطويرها مبا 
يالئم الظروف والبيئة احمللية مع 
امتالك القاعدة البشرية القادرة على 
التعامل مع تل����ك التكنولوجيات 
وإدارتها بش����كل مب����دع وابتكار 

مفيد.
ولفت إل����ى أن الكويت حققت 
الس����بق في اس����تقطاب مبادرة 
اجلسر العاملي، تلك املبادرة التي 
تبنته����ا العديد م����ن دول العالم، 
لتك����ون الكويت نقط����ة انطالقها 

محمود فاروق 
دشنت الشركة الوطنية ملشاريع 
التكنولوجي����ا إحدى الش����ركات 
اململوكة للهيئة العامة لالستثمار 
مشروع اجلسر العاملي الذي يعد 
واحدا من أطول اجلسور إذ ميتد 
على مساحة 10000 كيلومتر، من 
مدينة أوسنت األميركية إلى الكويت، 
ولهذا اجلسر العاملي جذور وفروع 
في ثماني دول هي كوريا اجلنوبية، 
الهند، پولندا، هنغاريا، البرتغال، 
تشيلي، املكسيك، والواليات املتحدة 
الكويت  إلى  األميركية، باإلضافة 
التي س����جلت دخولها كأول دولة 
عربية في برنامج اجلسر العاملي، 
وتاسع دول العالم، لتمثل نقطة 
االرتباط ملنطقة اخلليج العربي.

التدش����ني  وعلى هامش حفل 
الوطنية ملشاريع  وقعت الشركة 
التكنولوجيا، مذكرة تفاهم وشراكة 
إستراتيجية مع املركز العاملي التابع 
لكلية العلوم اإلدارية في جامعة 
الكويت لتأهيل نخبة من أعضاء 
هيئة التدريس في الواليات املتحدة 
األميركية والكويت للقيام بتدريب 
الش����باب الكويتي فيما بعد وفقا 
لبرامج مش����روع اجلسر العاملي 
املطور من قبل »الوطنية ملشاريع 
التكنولوجيا« وجامعة تكساس 

األميركية في أوسنت.
وبه����ذه املناس����بة أك����د مدير 
عام الش����ركة الوطنية ملش����اريع 
التكنولوجي����ا أن����س مي����رزا أن 
الشركة تسعى إلى إشراك قطاعات 
الدولة املختلفة في كافة برامجها 
ومبادراته����ا إميانا منها بضرورة 
استفادة كافة شرائح املجتمع مبا 
يعود بالفائ����دة على الدولة ككل، 
ويضمن مكانا متميزا للكويت ضمن 

الدول املتقدمة.
واضاف أن مش����روع »اجلسر 
العامل����ي«، يأت����ي ضم����ن إط����ار 
إس����تراتيجية الش����ركة احلديثة 
إلى تأس����يس مش����اريع  الهادفة 
تكنولوجي����ة متقدمة مع تدريب 
الك����وادر الوطني����ة إلدارة ه����ذه 

»بوبيان« يكرّم موظفي إدارة الخدمات المصرفية 
أكد أهمية جودة الخدمة في الحصول على رضا العمالء

يطمح اليه. 
كما القى مساعد املدير العام 
اسامة الزيد كلمة اكد فيها على ان 
شعار البنك دائما كان االتقان في 
العمل سواء في طرح املنتجات 
او تقدمي اخلدمات واالهم اإلتقان 
في خدمة العمالء للوصول الى 
اعلى مستويات الرضا املطلوبة 

من قبلهم. 
العام  املدير  وكان مس����اعد 
البنك جيمس  ف����ي  للمبيعات 
ق����د اس����تعرض اهم  غليغان 
اجنازات ع����ام 2010 واالهداف 
التي يسعى البنك الى حتقيقها 
خالل الع����ام احلالي من خالل 
عمل مجموعة اخلدمات املصرفية 
لالفراد والت����ى تضم اخلدمات 
املصرفي����ة اخلاصة واخلدمات 
البالتيني����ة وخدم����ات االفراد 

بقطاعاتها املختلفة. 
وتضمن احلفل تكرمي املميزين 
ادارة اخلدمات  م����ن موظف����ي 
املصرفية الى جانب العديد من 
الفقرات الترفيهية التي شارك 
فيها جميع احلضور الى جانب 
التي  املسابقات والس����حوبات 
اضفت عل����ى اللقاء اجواء الود 
واحملبة بني العاملني في البنك، 
كما مت تك����رمي فرعي: العديلية 
لتميزه ف����ي اخلدمة واجلهراء 

كأفضل فرع للمبيعات.

مع حصول البنك على لقب افضل 
بنك اسالمي خلدمة العمالء في 
الكويت من مؤسسة سيرفس 
هي����رو املعروف����ة بحياديتها 
وخبرتها الكبرة في استطالعات 
الرأي التي تبحث في توجهات 
املستهلكني وتقييمهم للخدمات 

واملنتجات املختلفة.
القناع����ي في نهاية  وتقدم 
ادارة  كلمته بالشكر نيابة عن 
البنك لكل من ساهم وسيساهم 
في وصول البنك الى املركز الذي 

االصعب«.
وأكد القناع����ي ان ما ميكن 
ان مييز البنك ومينحه فرصة 
التف����وق والتق����دم دائم����ا هو 
اخلدمة ثم اخلدمة ثم اخلدمة، 
فبدون تق����دمي خدمات مميزة 
ومنح العمالء اعلى مستويات 
االهتم����ام والعناية الميكن ان 
نحقق االهداف املرجوة سواء 

من حيث املبيعات او االرباح.
واش����ار الى انه من حس����ن 
الطالع ان يتصادف هذا اللقاء 

مؤكدا ان اجلميع يكاد يتفق على 
ان املبيعات واخلدمة هما االساس 
وهما طريق الوصول الى هذه 

املكانة وحتقيق التميز.
واضاف: »ان املبيعات رمبا 
جتل����ب النجاح والتفوق اال ان 
اخلدمة هي التي تنمي وتطور 
ه����ذا النجاح وجتعل����ه مميزا 
ومس����تمرا انطالقا من القاعدة 
التي نعرفها جميعا والتى تقول 
ان الوصول الى القمة وان كان 
صعبا ف����ان احلفاظ عليها هو 

أعلن بنك بوبيان عن تنظيم 
لقاء خاص لتكرمي املميزين من 
موظفي ادارة اخلدمات املصرفية 
والدعم املصرفي في البنك وذلك 
التنفيذية  تقديرا م����ن االدارة 
على اجلهود التي بذلوها خالل 
ع����ام 2010 وحتقيقهم االهداف 

املطلوبة.
وألقى نائب رئيس مجلس 
املنتدب في  االدارة والعض����و 
البنك عادل املاجد كلمة اكد فيها 
اهمية ج����ودة اخلدمة وحرص 
بنك بوبي����ان على توفير اعلى 
مس����تويات اخلدمة واملنتجات 
جلمي����ع عمالئه اميانا منه بأن 
حتقيق أي جناح ألي مؤسسة 
ال ميك����ن ان يت����م بعي����دا عن 

العمالء.
وشكر املاجد جميع العاملني 
ادارة اخلدم����ات املصرفية  في 
والدعم املصرفي على اجلهود 
الت����ي طامل����ا بذلوه����ا في رفع 
مس����توى اخلدمات واملنتجات 
الت����ي يقدمها البنك واهتمامهم 

بالعمالء.
من جانبه، ق����ال مدير عام 
مجموعة اخلدم����ات املصرفية 
والدعم املصرفي ناظم القناعي ان 
اجلميع يتحدث عن املكانة االولى 
والوصول الى القمة اال ان حتقيق 
ذلك يبقى دائما هو السر االكبر، 

تكرمي فرع العديلية

جانب من حضور ممثلي املؤسسات احلكومية والشركات احمللية 

معلومات وبيانات
عن مشروع الجسر العالمي

حاز مش��روع اجلسر العاملي في نس��خته الكويتية على اهتمام عدد من 
املؤسس��ات الوطنية كان بينها معهد الكويت لألبحاث العلمية الذي تأس��س 
قبل نحو 44 عاما للقيام بنشاط البحث العلمي التطبيقي، خاصة فيما يتعلق 
بالصناعة والطاقة وموارد الث��روة الطبيعية واملوارد الغذائية وحماية البيئة 
. وكذلك للمس��اهمة في توطني وتطوير التكنولوجيا وتقدمي املشورة الفنية 
وتطوير املوارد البشرية، وطوال العقود األربعة املاضية حقق املعهد إجنازات 
مهمة في مجاالت عمله، وأس��هم بفاعلية في التقدم االجتماعي واالقتصادي 
والتكنولوجي بالبالد. ويجمع معهد الكويت لألبحاث العلمية والشركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا رؤى وأهداف تصب في صالح تطوير التكنولوجيا في 
البالد وتعزيز االس��تثمار فيها، ولكل منهما ) املعهد والش��ركة( إستراتيجية 
جديدة تزامن بدء تطبيقهما في عام واحد، وتهتم اإلس��تراتيجيتان بعناصر: 
اإلبداع، واالبتكار، والتميز، والتسويق التجاري لالبتكارات ونتائج األبحاث،  
كل حس��ب نش��اطه ومجال عمله، لذلك فإن تعاون اجلهتني يبشر بإجنازات 

واعدة في مجال التطوير احلضاري لوطننا العزيز.  


