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د. سعود احلميدي

بوستر احلملة رمزي الصبوري

رشيد النفيسي متوسطا فريق مجمع »كلوفر سنتر«

مارغريت الساير ترسم البسمة على وجوه األطفال

حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطالقها 15 فبراير الماضي

»التجاري«: استمرار حملة تسوق ببطاقات التجاري 
لدى »إلكتروزان«.. واسترجع حتى %20

أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن جناح حملته التسويقية التي 
أطلقها بالتعاون شركة »الكتروزان«، 
والتي القت جناحا باهرا من قبل 
عم����الء البنك منذ انطالق احلملة 
ف����ي 15 فبرايراملاضي، وذلك نقال 
عن فريق املبيعات املالزم لعمالء 
البنك في معارض الكتروزان، الذين 
اشادوا بهذا التعاون املثمر مع البنك 

التجاري.
وفي تعقيبه على هذا العرض، 
صرح املدي����ر التنفيذي في إدارة 
التس����ويق واملبيع����ات � قط����اع 
اخلدمات املصرفية لألفراد رمزي 

الصبوري قائال: »إن هذا العرض هو 
جزء من جهودنا املتواصلة بتوفير 
انسب وأفضل املنتجات واخلدمات 
والعروض الترويجية التي تلبي 
احتياج����ات عمالئنا ف����ي جميع 
مناس����بات حياتهم، حيث شهدت 
هذه احللمة إقباال كبيرا من جانب 
عمالء البنك الذين قاموا بش����راء 
احيتاجاتهم من األجهزة االلكترونية 
املتوافرة في معارض الكتروزان، 
واالس����تفادة من العرض اخلاص 
املقدم لهم وهو استرجاع ما قيمته 

20% من قيمة مشترياتهم«.
 واوضح الصبوري في تصريح 

صحافي ان سبب جناح هذه احلملة 
يعود الى متيز الفكرة التسويقية 
ما بني البنك ومعارض الكتروزان، 
مشيرا الى استمرار هذا التعاون 
حتى نهاية الشهر اجلاري 31 مارس 

.2011
التجاري  البنك  إن  الى  وأشار 
يحرص عل����ى تقدمي مث����ل هذه 
العروض املميزة والفريدة من نوعها 
لتلبية احتياجات العمالت والتي 
تتناسب مع طموحاتهم ورغباتهم، 
الفتا أن التجاري يس����تعد لطرح 
العديد م����ن اخلدمات والعروض 

التسويقية خالل هذا العام.

4 معوقات تقف أمام خطة التنمية
خصوصا أن األوضاع واملعطيات 
االقتصادي����ة العاملي����ة التي كانت 
موجودة في نهاية القرن العشرين 
وبدايات القرن احلالي والتي على 
أساس����ها صدر القانون قد تبدلت 
بشكل يتطلب منا إعادة النظر في 
نصوص هذا القان����ون ما يجعله 
أكثر تلبية للتغيرات االقتصادية 
على الصعيدين احمللي والعاملي. 
كما أن قانون تنظيم عمليات البناء 
والتش����غيل واألنظمة املش����ابعة 
رق����م 7 لس����نة 2008 يحتاج إلى 
املزيد من التش����ريعات والقرارات 
احملفزة لالس����تثمار سواء احمللي 

أو األجنب.. 
وأشار احلميدي إلى أن عزوف 
املستثمرين الوطنيني واألجانب عن 
السوق الكويتي يعود إلى أكثر من 
س����بب يؤدي إلى عدم وجود بيئة 
مناسبة لالستثمار، ومن أبرز هذه 

األسباب: 
� أوال: التداخل والتش����ابك في 
القاعدة التش����ريعية التي تتعلق 
باالس����تثمار األجنبي مقارنة مع 
الدول األخرى ومنها  تش����ريعات 

اخلليجية. 
� ثانيا: التعقيدات اإلجرائية التي 
تقف عائقا أمام معامالت املستثمرين 
للحصول على التراخيص الالزمة 
ملمارس����ة نش����اطاتهم واستقدام 

عمالتهم.
وه����ذا الواقع يتطل����ب جهودا 
متناس����قة لتغيي����ره، لتحقي����ق 
املصلحة العليا للبالد وجتس����يد 
الرغبة الس����امية لصاحب السمو 
األمير في حتويل الكويت إلى مركز 

مالي وجتاري عاملي.
وأشار احلميدي إلى أن املستثمر 
احمللي واألجنبي واملشترك )احمللي 
بالتعاون مع األجنبي( في الكويت 
يعانون منذ فترة طويلة من عقبات 
كثي����رة نابعة م����ن البيروقراطية 
وتعقيد االجراءات املطلوبة لتنفيذ 

مشاريعهم.

الهندسية، وشركة بروجاكس، 
وشركة سدير، واملكتب العربي 
لالستشارات الهندسية، والشركة 
املتحدة األولى للمقاوالت، وشركة 
روم���ا للمق���اوالت والديك���ور 
الداخل���ي، وش���ركة براكتيكال 
ديزاين، وشركة بوسطه بلس، 
النزهة، والش���ركة  ومطبع���ة 
القطري���ة للتأمني،   � الكويتية 
وشركة اجلوثن، وشركة بيوتي 
كونسبت، ومجلة الهدف ومجلة 
وات���ش، إلى جان���ب مجموعة 
من املطاع���م وهي ماكدونالدز، 
وكوفي ريبابليك، وكيك أند بيك، 
ومجموعة الكوت الغذائية ممثلة 
ب� »برجر كينج، وتاكوبيل، وبيتزا 
هت«، وكراون بالزا، ومطعم ميلن 

زاني، وكافية اسكتش.
من جانبها، ش���كرت رئيسة 
مشروع بيت عبداهلل مارغريت 
الساير مبادرة املزايا التي ستساهم 
برسم البسمة على وجوه الكثير 
من األطفال وعائالتهم، وبتسليط 
الضوء على العديد من املشاكل 
الصحية الت���ي قد يتعرض لها 
األطفال حديثو الوالدة والرعاية 
إليها  الت���ي يحتاجون  الكبيرة 
وعائالتهم لتخطي هذه املشاكل 

والعبور إلى بر األمان.
وشددت على ضرورة تكاتف 
جهود القطاعني العام واخلاص 
لتق���دمي الدعم إل���ى العديد من 
املؤسس���ات واجلمعي���ات غير 
الربحية التي حتتاج بشكل دائم 
إلى الرعاي���ة املادية واملعنوية 
املتواصلة م���ن جميع اجلهات 
العامة واخلاصة بهدف االستمرار 
واستكمال تقدمي املساعدة ملن هم 

بحاجة إلى الرعاية.

أعلنت شركة املزايا القابضة 
انها نظمت األسبوع املاضي حفال 
خيريا مبناسبة االفتتاح الرسمي 
ملجمع كلوفر س���نتر للعيادات 

الطبية في منطقة اجلابرية.
حيث امتد احلفل اخليري على 
مدى 10 س���اعات متواصلة من 
العاشرة صباحا وحتى الثامنة 
مساء، واختبر أهل الكويت طعم 
االحتف���ال باإلجن���ازات الرائدة 
والتعبير عن فرحتهم بأسلوب 
حضاري يحق���ق الفائدة العامة 

للمجتمع.
ف���ي بيان  الش���ركة  وقالت 
صحاف���ي ان���ه كان الفتا خالل 
االحتفال حضور وزير الصحة 
د.هالل الس���اير، برفقة عقيلته 
مارغريت الساير، رئيسة مشروع 
بيت عبداهلل، وحفيدهما، حيث 
حضرا حفل االفتتاح الرسمي ثم 
جاال في أرجاء املشروع وتعرفا 
على أقسامه وجميع خدماته، ومن 
بعدها انتقال إلى موقع املهرجان 
حي���ث زارا األجنحة املش���اركة 
وتوقفا عند كل جناح بنفس���ه، 
فتعرفا على أعماله ومشاريعه 
وشاركا في نشاطاته املخصصة 
للمهرجان والذي يعود ريعه ملركز 

بيت عبداهلل.
كذلك شمل احلفل االفتتاحي 
توزي���ع دروع تكرميي���ة على 
الوزي���ر الس���اير وعقيلته من 
قبل رئيس مجلس ادارة شركة 
املزايا القابضة رشيد النفيسي، 
كما مت تس���ليم دروع تكرميية 
لرعاة املهرجان اخليري، حيث 
شملت قائمة اجلهات املشاركة 
في مهرجان كلوفر سنتر: جريدة 
الوطن وه���ي الراعي اإلعالمي 

األثاث املكتبي، وشركة وود الند، 
وشركة )Abbott( حلليب األطفال، 
ومستوصف جلوبال ميد، وشركة 
دلتا ميد، وشركة روش، وشركة 
طارق للمعدات الطبية، وشركة 
الشبكة، ودار السور لالستشارات 

مخصصة ألطباء وإدارة العيادات 
الطبي���ة، إلى جانب الش���ركة 
الكويتي���ة الدمناركية ملنتجات 
احلليب، ومن املشاركني أيضا 
املكتب اإليطالي لألنظمة املكتبية 
وميداس املتخصصان في توفير 

للمهرجان، وشركة سدمي الكويت، 
املقاول الرئيسي للمشروع، والتي 
ساهمت برعاية ذهبية باالضافة 
الى شركة س���يمبليفابد هيلث 
 )SHCI( كير لنظ���م املعلومات
واملتخصصة في وضع برامج 

مؤهلة وخبرات متراكمة مع توافر 
السيولة واملوارد املالية وقواعد 

رأس املال القوية. 

بيئة استثمارية جاذبة 

وأكد احلميدي أن االس����تثمار 
األجنبي يلعب دورا مهما في عملية 
التنمية االقتصادية مبا يوفره من 
الوطني  قيمة مضاف����ة لالقتصاد 
وتش����غيل للعمال����ة الوطنية في 
مختلف املجاالت، فضال عن جذب 
االستثمارات اخلارجية لتوظيفها 
في الداخل، وأضاف أن هناك عددا 
من اخلطوات احملفزة التي قامت بها 
احلكومة من أجل جذب االستثمار 
األجنبي للكويت، ومن هذه اخلطوات 
اإلعفاء الضريبي للمستثمر األجنبي 
وذلك وفقا لضوابط ومعايير منح 
املزايا ملشروعات االستثمار املباشر 
التي أقرتها جلنة استثمار رأس املال 
األجنبي، فض����ال عن إتاحة فرص 
االستحواذ على الشركات الكويتية 
بنس����بة 100%، وهي كله����ا أمور 
تشجيعية للمستثمر، كما مت إنشاء 
مكتب االستثمار األجنبي مبوجب 
القان����ون رقم )8( لس����نة )2001( 
لتنفيذ سياسة الدولة وأهدافها في 
جذب املستثمر األجنبي التي تتمثل 
في فتح باب التش����غيل والتمويل 
ملشروعات التنمية للشركات احمللية 
واخلليجية والعاملية للحصول على 
أعلى مردود إيجابي وأعلى جودة 

في إجناز خطة التنمية.
 وأضاف: لكن مش����اريع خطة 
التنمي����ة حتتاج إلى تش����ريعات 
جديدة تتسم بالوضوح واملرونة 
والثبات والتي من شأنها احملافظة 
على األموال التي رصدتها الدولة 
لتنفيذ املشاريع واملقدرة بحوالي 
37 مليار دينار. وش����دد احلميدي 
على أهمية إعادة النظر في نصوص 
القانون رقم )8( لسنة 2001 جلعله 
أكثر تلبية للتغيرات االقتصادية 
على الصعيدي����ن احمللي والعاملي 

أسياسية لتنفيذ مشاريع خطة 
التنمية. 

التمويل

وشدد احلميدي على ضرورة 
توفير سياس���ة متويل واضحة 
التنموية  للدولة لدعم املشاريع 
ألن املشاريع التنموية بطبيعتها 
حتتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، 
كما أكد على أن متويل مش���اريع 
التنمي���ة البد أن يت���م من خالل 
القنوات الش���رعية واملتمثلة في 
البنوك احمللية وحتت إش���راف 
الكويتي،  البنك املركزي  ورقابة 
وشدد على ضرورة عدم املساس 
بالدور املنوط في البنوك في عملية 
متويل كل األنشطة االقتصادية 
في البالد ومن ضمنها مشروعات 
وشركات خطة التنمية من خالل 
الذي  العمل املصرفي االعتيادي 
يضمن عدم اإلخالل بالسياس���ة 
االئتماني���ة املرس���ومة من بنك 
الكويت املركزي على مس���توى 
البالد وضبط املخاطر االئتمانية 
لتلك البنوك. وأضاف: يظل القطاع 
املصرف���ي احمللي هو األقدر على 
توفير مص���ادر التمويل الالزمة 
ملشروعات خطة التنمية ملا يتوافر 
لديه م���ن قدرات فنية ومتويلية 
تتمثل في وجود ك���وادر مهنية 

تلك الفترة، وأشار احلميدي إلى أنه 
التنمية فإنه  لضمان تنفيذ خطة 
يجب العمل على إزالة معوقاتها ومن 
بني تلك املعوقات: التنمية البشرية، 
التمويل، توفير بيئة اس����تثمارية 
جاذبة، وتسويق املشاريع التنموية 

للمستثمر األجنبي.

التنمية البشرية

وأشار احلميدي إلى أن العمل 
البشري الوطني هو أحد احملركات 
األساسية لنجاح تنفيذ وتطبيق 
اخلطة مبا يتناس����ب مع أهدافها، 
لذا يجب تطوير وتأهيل وتدريب 
كوادر شبابية وطنية حديثة التخرج 
لتوفير الصف الثاني من القيادات 

املستقبلية. 
ولعل »مبادرة ذخر لتطوير 
قي���ادات التنمية« الت���ي أطلقها 
الش���يخ أحمد الفهد متثل إحدى 
املبادرات التي تصب في مصلحة 
حتقي���ق خطة التنمية من خالل 
الكويتية، وتتبنى  الكوادر  دعم 
دعم القيادات والكوادر الشبابية 
الوطنية من خالل تدريب وتأهيل 
100 متدرب من الشباب الكويتي 
ضمن برنامج متخصص بالتعاون 
مع جامعة كورنيل األميركية التي 

تعمل مستشارا للمبادرة.
وأكد احلميدي أن مبادرة ذخر 
قد ال ميكنها توفير العدد الكافي من 
الكوادر الوطنية القادرة واملؤهلة 
إلدارة احلجم الهائل ملشاريع خطة 
التنمية التي تص���ل قيمتها إلى 
37 مليار دينار خالل الس���نوات 
األربع املقبلة، باإلضافة إلى أنها 
تركز في هذه املرحلة على تدريب 
وتطوير مهارات املش���اركني في 
إدارة املشاريع فقط، معربا عن أمله 
في إطالق مبادرات أخرى موازية 
السيما في مجاالت أخرى غير إدارة 
املشاريع مثل املجاالت الهندسية 
وتكنولوجيا املعلومات وغيرها 
من املجاالت املهمة التي تعد روافدا 

صرح الشريك في بيكر تلي 
واألستاذ املس���اعد في احملاسبة 
في الكويت وعضو مجلس إدارة 
هيئة احملاسبة واملراجعة لدول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربي د.س���عود احلميدي بأن 
خطة التنمية في الكويت هي خطة 
طموحة تهدف إلى حتويل الكويت 
إلى مركز مالي جاذب لالستثمار، 
يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة 
النشاط االقتصادي، وتذكو فيه 
روح املنافسة وترفع كفاءة اإلنتاج 
في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، 
وحتقق التنمية البشرية والتنمية 
املتوازنة وتوفر بنية أساس���ية 
مالئمة وتشريعات متطورة وبيئة 
عمل مشجعة، بهدف نقل الكويت 
التحتية  البنية  نقلة نوعية في 
واخلدمات مبا يؤهلها ألن تصبح 
مركزا ماليا وجتاريا إقليميا قادرا 

على املنافسة العاملية.
وشدد احلميدي على الدور الكبير 
الذي تلعبه مشاريع خطة التنمية 
في حتريك العجلة االقتصادية في 
الكويت على املستوى احلكومي أو 
مستوى القطاع اخلاص، موضحا أن 
املشاريع الضخمة املطروحة ضمن 
برنامج خطة التنمية اجلديد كفيلة 
بدعم االقتص����اد الكويتي وتفعيل 
دور القطاع اخلاص في مش����اريع 

التنمية. 
وأكد احلميدي أن خطة الدولة 
التنمي����ة اجلديدة  لتنفي����ذ خطة 
للسنوات األربع 2010-2014، ستمثل 
عالمة فارقة في مستقبل االقتصاد 
الوطني السيما أنها تتضمن إنفاقا 
استثماريا تصل قيمته إلى 37 مليار 
دينار وهو ما فتح الباب أمام القطاع 
اخلاص للقيام بدور حيوي ومؤثر 
في تلك اخلطة، كما أنها تساهم في 
حتريك عجلة االقتصاد من جديد بعد 
تأثير األزمة املالية العاملية األخيرة، 
وه����و األمر الذي أصاب ش����ركات 
القطاع اخلاص بالشلل التام خالل 

»المزايا« تقدم ريع افتتاح »كلوفر سنتر« إلى »بيت عبداهلل«

حمد الرفدي

عبير العمر

عادل العالطي

تحت شعار »جهز جوازك« 

يقام يومي 15 و16 الجاري

»سبارك جروب« تطلق معرض
وملتقى »توريزم ستيشن« أبريل المقبل

»كيبكو« ومجموعة من شركاتها
تشارك في رعاية مهرجان الكوت التراثي

»بروميديا« تطلق غدًا مؤتمر
ومعرض الكويت لإلدارة الرياضية

على احتياجاتهم بأفضل صورة، 
وذلك عبر التفاعل مع نطاق واسع 

من العمالء وبشكل فوري.
وأوضح الرفدي أن التوقيت 
الذي سيقام خالله املعرض يعتبر 
مناسبا لهذا احلدث، حيث توقع 
أن يشهد إقباال جماهيريا كبيرا 
إلى  أيامه اخلمسة، الفتا  طيلة 
أن هناك العديد من الفوائد التي 
ستعود على اجلهات املشاركة، 
وهي االتصال الفردي واملباشر 
مع العم���الء، إذ يتيح املعرض 
جلمي���ع الزوار االط���الع على 
الع���روض واخلدم���ات املقدمة 
بشكل شخصي، كما يس���اهم املعرض في زيادة 
حجم احلجز واملبيعات من خالل اتس���اع نطاق 
العمالء املستهدفني، فضال عن أن هذا احلدث غير 
املسبوق يأتي في وقت تشهد فيه صناعة السياحة 

في الكويت ازدهارا ملحوظا.
وأش���ار إلى أن هناك برنامجا إلطالق احلملة 
اإلعالمية والترويجية املصاحبة لهذا احلدث، حيث 
تتضمن تغطية شاملة في مختلف وسائل اإلعالم 
احمللية باإلضافة إلى مواقع التواصل االجتماعي 
مثل »فيس بوك« و»تويت���ر«، وطباعة وتوزيع 
امللصقات اخلاصة باملعرض، فضال عن دعوة عدد 

من الشخصيات الهامة في القطاع السياحي.
وفي السياق ذاته، لفت الرفدي إلى أنه بإمكان 
الشباب الكويتي الراغب في دراسة اللغات خالل 
فت���رة الصيف أن يقوم بالتنس���يق والتقدم إلى 
اجلهات املختصة بهذا الش���أن، وذلك عن طريق 
مكات���ب اخلدمات اجلامعية التي س���تتواجد في 
املعرض، حيث ستقوم مبساعدتهم وتقدمي النصح 

واإلرشاد لهم.
وذكر أنه س���يتخلل املعرض فقرات ترفيهية 
توزع خاللها اجلوائز والهدايا على احلضور من 
قبل اجلهات املشاركة واملنظمة، معربا في الوقت 
ذاته ع���ن أمله في أن تكون ال���دورة األولى لهذا 
املعرض األول م���ن نوعه في البالد، خطوة على 

طريق تأسيس صناعة السياحة في الكويت.

إلدارة األصول )كامكو( وشركة 
الكويتية وجلف نت  الفنادق 
في رعاية هذا املهرجان إال دليل 
التي تتميز  الثقافة  على هذه 
بها شركة املشاريع وشركاتها 

التابعة«.
وأضافت العمر في تصريح 
صحافي: »لدى شركة املشاريع 
ومجموعة شركاتها قناعة كبيرة 
بأهمية هذا النوع من االحتفاالت 
التي ترس���خ املاضي  التراثية 
باحلاضر واملس���تقبل وتسعى 
دائما إلى دعم الطالب في مختلف 
التي يقومون بها  النش���اطات 
السيما تلك التي تس���اهم في دعم ثقافة الطالب 

واطالعهم على تاريخ بالدهم«.
ويهدف املهرجان الذي يس���تمر يومني ويقام 
حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود إلى إحياء وتعزيز تراث الكويت 
والدول املجاورة من خالل العروض التراثية التي 
يش���ارك بها العديد من أصحاب احلرف التراثية 

والفنون الشعبية.

املهارات  الذين لديهم  املتدربني 
اإلدارية إلدارة أعمالهم الرياضية 
بكف���اءة لذا س���يجمع املؤمتر 
الرياضي  املختصني في املجال 
الذي سيناقش قضايا مهمة في كل 
املجاالت الرياضية مثل القضايا 
العام���ة إلدارة الرياضة وإدارة 
املنشآت الرياضية واالجتاهات 
املعاصرة في إدارة وتس���ويق 
الرياضة وإدارة مشاريع األحداث 
الرياضي  الرياضية واإلع���الم 
وتطوير البنية التحتية للرياضة 
والرياضة النسائية بني الواقع 
والطموح والتحديات التي تواجه 
االحتراف الرياضي واالس���تثمار في الرياضة.. 

الفرص والتحديات.
وأكد ان املعرض املصاحب للمؤمتر س���يضم 
العديد من االجنحة املتخصصة في املجال الزراعي 
للمالعب الرياضية واملع���دات احلديثة للمرافق 
الرياضي���ة واالرضي���ات ذات اجل���ودة العالية 
واالدوات واملستلزمات الرياضية واالجهزة الطبية 
الش���ركات والهيئات  العالطي  الرياضية، وعدد 
الراعية واملش���اركة ومنها ش���ركة احلمراء كراع 
فضي للمعرض وميثلها القسم التجاري بشركة 
احلمراء الكويتية الذي ميثل في الكويت مجموعة 
كبيرة من املصانع العاملية ويحتفظ مبخزون كبير 
من منتجاتها املختلفة واملتنوعة جاهزة للتسليم 
الفوري، باالضافة الى اس���تعداد القس���م لتقدمي 
العمال���ة الفنية لتركيب وتنفي���ذ جميع االعمال 
املتخصصة ألرضيات ومعدات املالعب الرياضية 
حسب املواصفات واملعايير الرياضية والتي بدأت 
بتنفيذه���ا منذ ع���ام 1976م، باإلضافة إلى أعمال 

العزل املائي واحلراري وغيرها.

أعلنت مجموعة »س���بارك 
ج���روب« لتنظي���م املعارض 
واملؤمترات عن إطالقها ملعرض 
وملتقى »توريزم ستيش���ن« 
ال���ذي يعتب���ر األول من نوعه 
الكويت حتت شعار »جهز  في 
جوازك«، وذلك خالل الفترة من 
17 إلى 21 أبريل املقبل، مبشاركة 
أكثر من 60 جهة تعمل في مجال 
السياحة والسفر ومستلزماتها، 
الطيران والتأمني  مثل شركات 
السياحة  السفر، ومكاتب  على 
والس���فر واحلقائب والرحالت 
العالجية، والبنوك واملؤسسات 

املصرفية، ومكاتب تأجير السيارات ومكاتب إصدار 
التأشيرات )الڤيزا(، وشركات الشحن، وشركات 
االتصاالت، والفنادق واملنتجعات داخل الكويت 
أو خارجها، إضافة إلى األجهزة االلكترونية ذات 

الصلة بالسفر.
وبهذه املناسبة قال املدير العام ملجموعة »سبارك 
جروب« حمد عادل الرفدي في تصريح صحافي، 
إن هذا احلدث يعتبر األول من نوعه في الكويت، 
وميثل فكرة جديدة في عالم الس���ياحة والسفر، 
لكونه يجمع كافة احتياجات ومتطلبات املسافر 
ف���ي مكان واحد، من خالل لقائه مع رواد اخلبرة 

في مجال السياحة والسفر.
وأضاف الرفدي أن هذا املعرض يختص بتوفير 
أفضل الطرق والوس���ائل للتنسيق بني العمالء 
والش���ركات، وذلك لتقدمي آخر ما توصلت إليه 
شركات السياحة في الكويت وتقدمي أفضل خدماتها، 
مؤكدا أن الفريق الذي سيتواجد في هذا املعرض، 
قضى شهورا في محاولة خلق مفهوم مغاير لنهج 
العروض الصيفية، وذلك بهدف املساعدة في طرح 

األفكار ملناقشتها مع العمالء وزوار املعرض.
وبني الرف���دي أن املعرض يعتبر مكانا مميزا 
لترويج عروض السياحة والسفر ملختلف سكان 
الكويت، مشيرا إلى أن هناك جلنة تنسيق تابعة 
للجهة املنظمة ستكون متواجدة خالل أيام املعرض، 
لتقدمي النصح واإلرشاد وضمان حصول العمالء 

أعلنت شركة مشاريع الكويت 
القابض���ة »كيبكو« ومجموعة 
من شركاتها عن مشاركتها في 
رعاية مهرجان الكوت الذي يقيمه 
مشروع تراث اجلزيرة العربية 
في اجلامعة األميركية في الكويت 
للعام الثالث على التوالي يومي 

15 و16 اجلاري.
وتأتي رعاية شركة املشاريع 
ش���ركاتها  م���ن  ومجموع���ة 
الك���وت للعام الثاني  مهرجان 
على التوال���ي انطالقا من باب 
التزامها باملسؤولية االجتماعية 
وحرصه���ا الدائ���م عل���ى دعم 

األنشطة التي تساهم في إحياء وتعزيز وتوثيق 
تراث الكويت.

الرئيس التصاالت  وقالت مس���اعدة نائب 
الش���ركات في شركة مش���اريع الكويت عبير 
العمر: »إن ثقافة املسؤولية االجتماعية ودعم 
األنشطة الثقافية متجذرة في مختلف شركات 
املجموعة وما مشاركة بنك برقان وشركة اخلليج 
للتأمني وشركة مشاريع الكويت االستثمارية 

أعلنت بروميديا العاملية ان 
مؤمتر ومعرض الكويت لإلدارة 
الرياضية س���يفتتح غدا حتت 
رعاية وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الفريق د.محمد العفاسي 
ويستمر ملدة يومني من 15 الى 
16 اجلاري بحضور مجموعة من 
كبار املس���ؤولني عن الرياضة: 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
� األندية الرياضية � االحتادات 

الرياضية.
وصرح مس���ؤول التسويق 
والعالقات العامة في بروميديا 
العاملية عادل العالطي ان املؤمتر 

س���يقدم العديد من الفرص للممارسني واملهنيني 
والرياضي���ني والباحثني واألكادميي���ني لتبادل 
األفكار وتقدمي املساهمات والتعلم من اآلخرين، 
وإن الهدف الرئيس���ي من هذا احلدث هو توفير 
تعليم متطور وشبكة اتصال تركز على محاور 
معينة ف���ي اإلدارة الرياضية، كما يهدف لتوفير 
أدوات مهمة للمش���اركني التي ميكن استخدامها 
لتحسني طريقة إدارة االحتادات واملنشآت واألندية 
الرياضية، وسيجمع املؤمتر بني جميع املجموعات 
الرئيسية ذات املصلحة في صناعة الرياضة، كما 
سيتضمن الرياضيني ومنظمي األلعاب واالحتادات 
الوطنية ووزارات الرياضة والش���ركات الراعية 
ومدي���ري الرياض���ة ومقدمي اخلدم���ات املهنية 
واملقاول���ني واملوردين والصحافيني وغيرهم من 
أصح���اب املصلحة. وأش���ار العالطي إلى وجود 
تس���ارع ملحوظ في منو وتطور الرياضة على 

مدى العقدين املاضيني.
ويعتبر هذا النمو الرياضي من أكبر الصناعات، 
حي���ث زادت احلاجة للمزيد من املديرين الفنيني 


