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د.جاسم بشارة

بشارة: صندوق دعم المشروعات يمثل بعدًا استراتيجيًا لتنمية الصناعة العربية
قّدم مدير إدارة الثقافة العلمية مبؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي د.جاسم بشارة ورقة علمية بعنوان »دور املؤسسات 
العلمية في تشجيع إقامة احلاضنات الصناعية واقتصاد 
املعرفة لتطوير الصناعات الصغيرة واملتوسطة« في ندوة 
عقدتها املنظم���ة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في 
مدينة الش���ارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ما بني 23 

و25 فبراير املاضي.

وتطرق د.بشارة في الندوة التي عقدت بعنوان »الترويج 
إلقامة احلاضنات الصناعية في الدول العربية« بالتعاون 
بني وزارة االقتصاد االماراتية والبنك االسالمي للتنمية إلى 
أهمية إقامة احلاضن���ات الصناعية والصناعات الصغيرة 
واملتوسطة والدور املنوط بها للدفع بعجلة التنمية الصناعية 

في الدول العربية.
وأش���ار بهذا الصدد إلى مبادرة صاحب الس���مو األمير 

الش���يخ صباح االحمد »حفظه اهلل« التي أطلقها س���موه 
في القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية األولى التي 
استضافتها الكويت بدعوة كرمية من سموه عام 2009 وتوجت 
بتأسيس صندوق لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
مببلغ ملياري دوالر ساهمت دولة الكويت فيه مببلغ 500 
مليون دوالر.  وقال إن هذه املبادرة الفريدة والتنموية على 
املستوى العربي متثل بعدا كبيرا للعمل العربي االقتصادي 

املشترك ومتثل منهج عمل استراتيجي للتنمية الصناعية 
التي تشكل حجر الزاوية للتنمية االقتصادية.

 وقدم د.بش���ارة شرحا للدور الذي تقوم به املؤسسات 
العلمية في دعم الصناعات الصغيرة واملتوسطة في الدول 
العربي���ة والتحديات التي تواجهها وأس���اليب تنمية تلك 
الصناعات والتي متثل احلاضنات الصناعية إحدى الوسائل 

الفاعلة بهذا اخلصوص.

»الشباب والرياضة« 
شارك في معرض 
االستقالل الـ 50

ليلى الشافعي
العام  املدير  صرح نائ���ب 
لشؤون الشباب بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة بان الهيئة 
شاركت في معرض االستقالل 
ال� 50 الذي أقيم بأرض املعارض 
مبنطقة مش���رف مبناس���بة 
احتف���االت الكويت مبرور 50 
عاما على االستقالل و20 عاما 
على التحرير و5 سنوات على 
تولي صاحب الس���مو مقاليد 

احلكم.
وأشار اليعقوب الى ما قدمته 
الهيئة م���ن خدمات من خالل 
املطبوعات والوسائل االعالمية 
التي تبرز عمل الهيئة واألنشطة 
التي تقوم بها، وأكد اهمية هذه 
املعارض في ابراز الدور الذي 
تلعبه املؤسس���ات احلكومية 
واخلاصة في خدمة املواطنني 
باالضافة الى اجلانب التوعوي 
والتثقيفي الذي يقدم من خالل 

املعروضات.
ورفع جاسم يعقوب باسمه 
ونياب���ة عن جمي���ع العاملني 
بالهيئة واملنتس���بني للحركة 
الشبابية والرياضية أسمى آيات 
التهاني والتبريكات الى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه 
الكويت  مبناس���بة احتفاالت 
بأعياد التحرير واالس���تقالل 
واجللوس، كما هنأ سمو ولي 
العهد حفظ���ه اهلل واحلكومة 
الرشيدة والشعب الكويتي بهذه 

املناسبات الغالية.

جاسم يعقوب

بشرى للوافدين 
العاملين في »الصحية« 
و»التعليمية« بالجهراء

فرج ناصر
زّف مخت����ار القصر وممثل 
األهالي باملنطق����ة الصحية في 
منطقة اجله����راء خالد احلجاج 
الوافدين  العاملني  الى  البشرى 
في املنطقة الصحية والتعليمية 
باجلهراء م����ن األطباء والهيئة 
التمريضية والهيئة التدريسية 
في منطقة اجلهراء انه س����يتم 
اجناز معامالتهم اخلاصة بهم في 
هجرة اجلهراء بدال من الذهاب الى 
مناطق سكنهم. وقال احلجاج، في 
تصريح صحافي، ان هذا املوضوع 
سيخدم الكثير من العاملني في 
القطاعني ليوفر عليهم معاناة 
الطريق وعدم ترك عملهم طوال 
فترة الدوام الرسمي، مضيفا ان 
هذه املناسبة جاءت تزامنا مع 
االعياد الوطنية ومرور 50 عاما 
على االس����تقالل و20 عاما على 
التحرير و5 اع����وام على تولي 
الس����مو االمير مقاليد  صاحب 
احلكم. وعبر احلجاج عن شكره 
اجلزيل ملدير عام االدارة العامة 
اللواء كامل العوضي،  للهجرة 
وذل����ك ملوافقته على طلبنا هذا 
حرصا منه على مصلحة العمل 
من خالل تق����دمي هذه اخلدمات 
والت����ي تعتبر مبنزل����ة عيدية 
للمشمولني باالس����تثناء بهذه 

املناسبة.

خالد احلجاج


