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 اقتصاديون يستعرضون حتديات القطاع اخلاص باملؤمتر االقتصادي التنموي األول
بعض الشركات الكويتية الوصول 
اليهـــا اذا ما توافـــر لها عدد من 
املقومات والعناصر الهامة، حيث 
يستعرض كيفية االستفادة من 
ذلك التألق الـــذي حققته بعض 
الشـــركات الكويتية في مواجهة 
التحديات التي قد تواجه الكيانات 
املقترحة للوصول بخطة التنمية 

الى شاطئ االمان والتنفيذ.
  ويتحدث في اجللســـة ذاتها 
اخلبير االقتصادي رئيس مجلس 
الدولية لإلجارة  الشـــركة  ادارة 
حجاج بوخضور مقدما للحضور 
ورقة بعنوان «التحديات احمللية 
واالقليمية والعاملية في مواجهة 
طموحات التنمية في الكويت»، اذ 
يرى بوخضور انه من املستحيل 
احلديث عن خطـــط للتنمية في 
الوقت الذي متوج فيه الســـاحة 
السياســـية احمللية بالعديد من 
قضايا التأزمي التي ال يكاد يخرج 
املجتمـــع الكويتي من احداها اال 

ليجد نفســـه فـــي خضم قضية 
اخرى رمبا اصعب من تلك التي 
لم يكد بعد ان يتنفس الصعداء 
خلروجه منها، ويؤكد بوخضور 
انه ال ميكن في الوقت نفســـه ان 
التي  السياسية  املعارك  نتجاهل 
تعصف بكثيـــر من دول املنطقة 
وال ميكن التقليل من شأن تأثيرها 

على خطط التنمية.
  وتتســـع قائمـــة املتحدثـــني 
في اجللســـة لتشمل شخصيات 
اقتصادية أخرى من بينها: رئيس 
املنتدب  االدارة والعضو  مجلس 
فـــي شـــركة التجـــاري كابيتال 
لالستثمار (الذراع االستثمارية 
للبنـــك التجاري الكويت) ضرار 
الرباح، كما يتحدث في اجللسة 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
لشركة زاجل خليفة الصولة، فيما 
يترأس اجللسة مدير دائرة الشؤون 
االدارية في بنك الكويت الصناعي 

كامل سليمان العبد اجلليل. 

مهنية دقيقهة للعالقة بني خطة 
التنمية املستقبلية وافاق االهتمام 
بالعنصر البشري باعتباره الركيزة 
الرئيسية ألي خطط تنموية في 
اي مـــكان، وقد اختار د. الوهيب 
لورقته عنوان: «سياسات التنمية 
البشرية في خطة التنمية.. نظرة 

وتقييم».
  وقد استقطب املؤمتر للحديث 
فيه بجلسته اخلامسة (الثالثة في 
اليوم الثاني) الرئيس التنفيذي 
لشركة زين الســـعودية د.سعد 
البـــراك حيث يحلـــق بضيوف 
اجللسة الى االفاق التي استطاعت 

 تنعقد اجللســـة األخيرة من 
الثاني للمؤمتر  اليوم  جلســـات 
االقتصادي التنموي األول حتت 
التي تواجهه  عنوان «التحديات 
القطاع اخلاص وكيفية  شركات 
توفير املناخ املناســـب لدخولها 
في خطـــة التنمية»، الذي تقيمه 
وتنظمه شـــركة تولز للخدمات 
االعالميـــة حتـــت رعايـــة نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشـــؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد خالل 

يومي ٢٧ و٢٨ مارس اجلاري.
  وتضم قائمة املتحدثني باجللسة 
نخبة من رجال االعمال واملسؤولني 
واملعنيـــني بالشـــأن االقتصادي 
والتنموي في البالد حيث يأتي في 
مقدمة هؤالء: االمني العام لبرنامج 
اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة د. وليد الوهيب 
حيث ســـيقدم للحضـــور رؤية 

 د. وليد الوهيب ضرار الرباح  د.سعد البراك

 بنك وربة ينضم لرعاة املؤمتر
 اعلن بنك وربة عن انضمامه الى مجموعة اجلهات والشركات الراعية 
للمؤمتر، وتأتي رعاية البنك لتتوج مجموعة الرعايات التي حظي بها 

املؤمتر والتي تعكس بوضوح االهمية التي ينطوي عليها احلدث الذي 
جاء ليعبر عن احلاجة ملثل هذه الفعاليات التي من شأنها اثراء احلوار 

الفعال واجلاد حول اهم خطة تنموية مستقبلية في تاريخ الكويت. 
وتشكل رعاية البنك للمؤمتر االقتصادي التنموي االول خطوة هامة 

على طريق تفاعل البنك مع االحدات واالنشطة االقتصادية واالجتماعية 
التي يزخر بها املجتمع الكويتي على مدار العام. وقد حظيت رعاية بنك 

وربة النشطة املؤمتر االقتصادي التنموي االول بالتقدير والثناء من 
قبل االمني العام للمؤمتر محمد عبد الوهاب الذي قال: «ان اهتمام بنك 
وربة ورعايته للحدث امنا ميثل لدينا اهتماما ملموسا لرمز من رموز 
البنوك الكويتية التي تتبوأ مكانة مرموقة في القطاع املصرفي ال على 

الصعيد احمللي فقط وامنا على الصعيدين االقليمي والعاملي ايضا، كما 
انها متثل لنا كمنظمني للحدث حافزا ومشجعا ملزيد من العمل في هذا 

االجتاه الذي يحرك الوضع االقتصادي في البالد. 

 أرض املعارض تشهد افتتاح 
معرضي  «العطور وأدوات التجميل» 

و«الساعات» اليوم
 حتت رعاية وبحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اخلالدي تشهد ارض املعارض الدولية مبشرف اليوم افتتاح معرض 
العطور وادوات التجميل مبشـــاركة اكثر من ١٢٠ شركه متخصصة 
ووكيال محليا حيث تقيمه وتنظمه شـــركة معرض الكويت الدولي 

خالل الفترة من ٢٣ مارس اجلاري الى ٢ ابريل املقبل.
  كما تشهد ارض املعارض الدولية ايضا افتتاح معرض الساعات 
الذي تقيمه شركة معرض الكويت الدولي بالصالة رقمA٤ مبشاركة 
٢٧ شـــركة من ابرز وكاالت الســـاعات السويســـرية واليابانية في 

الكويت.
  وقد وجهت «معرض الكويت الدولي» الدعوة حلضور مراســـم 
االحتفال بافتتاح املعرضني الى حشد من السفراء العرب واالجانب 

وعدد من مسؤولي قطاع العطور وادوات التجميل في البالد.
  جتدر االشارة الى ان قائمة الراعني للمعرض تضم كل من: شركة 
شارمل باريس، وشركة امل الكويت، ومؤسسة اجمل العاملية، الشركة 
العربيـــة الدولية للعود، وعطورات عبد الصمد القرشـــي، واطياب 
املســـرة، وعطورات احلرمني، واطياب اخلزامى، وشـــركة العفاسي 
للعطور، وشركة النخبة للعطور، وشركة عرب ليمتد جروب، وبودي 
سنتر برفيوم، وشركة ومعهد وصالون حنان دشتي، ونخبة العود 
للعطور، وصافي للصحة واجلمال وشركة املرجاح املتحدة ومصور 

فوتوجيت وغلوريا جينز كافييه.
  وال تقتصر املشاركات في املعرض على الشركات والوكالء احملليني 
اذ ان هناك مشاركات ملعامل وشركات عطور عربيه وخليجيه تأتي 
من مملكة البحرين واململكة العربية الســـعودية واالمارات العربية 
املتحدة، حيث تعرض هذه الشـــركات تشـــكيله هائلة من العطور 

الشرقية والبخور واخللطات اخلاصة واملميزة. 

 السعد:  «البترول الوطنية» أنفقت 
  مليار دوالر على املشاريع البيئية 

 قال نائب رئيس مجلس اإلدارة في شـــركة البترول الوطنية 
ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء األحمدي أســـعد السعد أن 
إجمالي املبالغ املصروفة من قبل الشركة حتى اآلن على املشاريع 
البيئية تصل إلى نحو مليار دوالر، مشيرا إلى أن مشروع الوقود 
البيئي الذي تعتزم الشركة تنفيذه يعد من أهم املشاريع البيئية 
إلنتاج وقود حملطات الكهربـــاء صديق للبيئة خال من الكبريت 

املؤثر على البيئة.
  واوضح السعد في تصريحات صحافية على هامش حفل وضع 
حجر األساس ملشروع مركز شـــركة البترول الوطنية الكويتية 
لتنمية وإكثـــار النباتات الفطرية في منطقة الوفرة حتت رعاية 
الرئيس التنفيــذي ملؤسســـة البترول الكويتيـــة فاروق الزنكي 
أن الشـــركة تسعــى لتكــون كل عملياتهــا الصناعيــة متوافقــة 

بيئيـا.
  واضاف أن الشركة تســـعى إلجناز هذه احملمية مساهمة من 
الشـــركة بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة الســـمكية 
خلدمة البيئة موضحا أن هذا هو املشـــروع البيئي األول خارج 

إطار العمليات التشغيلية الصناعية النفطية.
  وقال السعد في كلمته خالل االحتفال لقد جئنا اليوم لكي نضع 
حجر األســـاس حملمية شـــركة البترول الوطنية حلماية وإكثار 
احلياة الفطرية البرية في هذه املنطقة التي خصصتها للشـــركة 
الهيئة العامة للزراعة والثروة الســـمكية والتي تستحق منا كل 
الشكر والتقدير لتفهمها للمشروع وتشجيعه وااللتزام باإلشراف 
عليه وتوفير االستشـــارات الفنية واألبحـــاث الهادفة إلى جعل 
هذه احملمية أحد املشـــاريع الوطنية التي تضيف عنصرا جديدا 

للمحميات احملدودة القائمة في البالد.
 ٭  أحمد مغربي 

(قاسم باشا)  اسعد السعد يزيح الستار عن احملمية  


