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تفخر شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني، الوكيل احلصري 
لسيارات نيس���ان في الكويت، بكونها تشغل صدارة وريادة 

السوق احمللية من حيث رضا العمالء.
وتعمد الش���ركة إلى االستثمار في فريق العمل لديها وفي 
البنى التحتية، كما تس���عى الى بناء شبكة تعاون مع شركاء 
عامليني عدة بهدف حتقيق االس���تفادة القصوى من كل ما هو 

جديد ومتطور في صناعة السيارات.
وتعتبر »س���تاندوكس« إحدى تلك الشركات الرائدة على 

مستوى العالم في مجال توريد األصباغ لقطاع السيارات.
وال ش���ك في أن الرضا الذي حصلت عليه »ستاندوكس« 
من كبريات الش���ركات حول العالم يعك���س املكانة املرموقة 
التي حتتلها كشريك رائد في قطاع صناعة السيارات، إذ توفر 
منتج���ات بجودة عالية وتقدم مس���تويات متميزة من الدعم 
وتضمن للمتخصصني في مجال صبغ السيارات نتائج مثالية، 
وتس���اعد في تطوير وحتسني قدرات وإنتاجية فنيي الصبغ 

وفق أعلى املستويات العاملية.
في اآلونة اآلخيرة، قامت مجموعة الوزان، ممثل »ستاندوكس« 
في الكويت والشريك املفضل ألنظمة إعادة التشطيب احملترف، 
بتخصي���ص دورة تدريبية لفريق مركز اخلدمة لدى ش���ركة 

البابطني.
مت إعداد »برنامج ستاندوكس التدريبي الفني« من قبل فريق 
من املتخصصني في قطاع صبغ السيارات بهدف إيصاله إلى 
احملترفني في هذا املجال كما يهدف إلى مسايرة حتديات التغيير 

ومواكبة كل ما هو جديد في مجال صبغ السيارات.
وباإلضافة إلى ذلك، تقدم الدورة التدريبية الدعم لتطوير 
وحتس���ني قدرات وإنتاجية فنيي الصبغ وفق أعلى املعايير 
العاملية حتقيقا ألعلى درجات الرضا لدى العمالء وكذلك أعلى 

درجات اجلودة.
وتتالقى هذه األهداف مع تلك التي لطاملا س���عت مجموعة 
البابطني الى حتقيقها جلهة تطوير قدرات فريقها العامل بغية 

حتقيق توقعات العمالء.
وقد صرح رئيس العمليات مبجموعة البابطني محمد شلبي 
قائال: »حققت الدورة التدريبية أهدافها املرجوة من حيث ضمان 
احلصول على رضا العميل إزاء العمل الذي نؤديه، نحن نؤمن 
بأنه من الضروري بناء عالقة ثقة متينة وشخصية مع العمالء، 
ومع شركات التأمني التي نتعامل معها، ونريد التأكد دائما أننا 
نقدم أفضل مستوى من اخلدمة، واننا منتلك عالقات وطيدة 
ومتميزة مع كل من العمالء وشركات التأمني من خالل جودة 

األداء واتباع أعلى معايير اجلودة في تنفيذ األعمال.
وفي اخلتام صرح عبداحملس���ن عبدالعزيز البابطني مدير 
عام املوارد البشرية والشؤون اإلدارية مبجموعة البابطني بأن 
مجموعة البابطني تولي اهتماما كبيرا لتطوير موظفيها لتلبية 
توقعات العمالء املتنامية، ونحن نش���جع موظفينا لتحقيق 
أفضل النتائج، وإجراء اإلصالحات بكل دقة وبأعلى كفاءة من 
خالل استخدام أفضل وأحدث تكنولوجيا، وكنتيجة طبيعية 
له���ذا التميز ال يعتبر مفاجئا حتول املزيد واملزيد من العمالء 

نحو امتالك إحدى سيارات نيسان.

أكد نائب الرئيس التنفيذي لإلدارة املالية واالستثمار بشركة 
كويت إلدارة املش���اريع بهاء أبوعليان على أهمية االستثمار 
العقاري في سوق اململكة العربية السعودية بشكل عام، خاصة 
أنها حتتضن مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة اللتني حتظيان 
باستقطاب شريحة كبيرة من املسلمني من جميع أنحاء العالم، 
نظرا للمكانة املقدسة التي حتظى بها هاتان املدينتان بفضل 
الكعبة املشرفة في مكة واملس���جد النبوي وقبر الرسول ژ 

ومقابل البقيع في املدينة.
وأشاد أبوعليان بأهمية االستثمار العقاري بشقيه متوسط 
وطويل االجل، مشيرا إلى ان كال النوعني من االستثمار يوفران 
عوائد مجزية سواء على صعيد زيادة قيمة االصل ومنو رأس 
املال بعد عدد من السنوات، أو حتى من خالل العوائد اإليجارية 
التي تتجاوز في بعض االحيان حاجز ال� 15% س���نويا، وذلك 
كله في ظل ارتفاع نسب االش���غال وقيم اإليجارات السنوية 

في كل من مكة واملدينة على حد سواء.
وأوضح أن سوقي مكة واملدينة ميتازان باستقرارهما السياسي 
واالقتصادي، بالشكل الذي يوفر بيئة خصبة لالستثمار وزيارة 
رؤوس األموال واألرباح لكل شرائح املستثمرين، مبينا أن هذه 
العوامل هي التي دفعت ش���ركة كويت إلدارة املش���اريع نحو 
التوجه إلى هذين السوقني ومتلك مشاريع عقارية وفندقية ذات 
تكاليف رأسمالية معقولة ومبواقع تتيح للمستثمرين واملالك 
)املشترين( حتقيق أرباح على رأس املال، وذلك من خالل العوائد 

االيجارية السنوية التي تدرها عليهم تلك االستثمارات.
وتطرق أبوعليان إلى قصة جناح »كويت إلدارة املشاريع« 
في أسواق مكة واملدينة، الفتا إلى ان استثمارات الشركة هناك 
حققت جناحات ملحوظة خالل السنوات الثالث املاضية، متخض 
عنها توزيع عوائد إيجارية مالية بنس���بة 10%، مؤكدا ان هذه 
العوائد كانت هي األعلى واالقوى على مستوى العالم بشكل 
عام ومنطقة اخلليج العربي بش���كل خاص، علما بأن الشركة 
التزمت بتوزيع هذه العوائد في مواعيدها احملددة سلفا والتي 
بدأت مع بداية شهر ابريل اجلاري، فيما أكد أن الشركة تدرس 
توزيع هذه العوائد وفق نظام ربع ونصف سنوي ابتداء من 

العام املقبل 2016/2015.
وقال ان الشركة ماضية في توفير املزيد من الفرص للعمالء 
واملستثمرين، وذلك من خالل تزويدهم بخدمات احترافية في 
قطاع االس���تثمارات العقارية، وكذلك من خالل التركيز على 
تطوير خطط واستراتيجيات وحلول عقارية طويلة األمد من 

خالل تشكيل مستقبل السوق.
واختتم أبوعليان بتأكيده على ان »كويت إلدارة املشاريع« 
مستمرة في البحث عن املشاريع العقارية واالستثمارية ذات 
العوائد املجزية في مختلف دول العالم بشكل عام، وفي األسواق 
األوروبية بشكل خاص، والتي ترى من خاللها إمكانية احلصول 
على نفس العوائد اإليجارية واالستثمارية التي عودت عمالءها 

عليها.

بهاء أبوعليان

XF اجليل اجلديد من سيارات جاكوار

فريق مركز اخلدمة لدى شركة البابطني

»نيسان الكويت«: خدمة ما بعد البيع
تنهي بنجاح دورة »ستاندوكس التدريبية«

»كويت إلدارة املشاريع«: توزيع %10 
عوائد إيجارية عن مشاريع مكة واملدينة

»برقان« يطرح باقة اخلدمات 
املصرفية لألعمال

»اخلليج« يعلن الفائزين
بالسحوبات اليومية للدانة

أعلن بنك برقان ع���ن طرحه لباقة جديدة صممت خصيصا 
ألصحاب األعمال الصغيرة واملتوسطة والتي تقدم حلوال ومزايا 

متعددة تساعد على تطوير مشاريعهم وتلبية احتياجاتهم.
وأفاد البنك في بيان صحافي بأنه أصبح بإمكان عمالئه من 
أصحاب األعمال الصغيرة واملتوس���طة أن يتمتعوا مبجموعة 
واسعة من اخلدمات والتي متنحهم إمكانية حتويل تلكس مجاني 
ملرة واحدة شهريا إلى جانب حصولهم على دفتر شيكات وكشف 
حساب مجانا مدى احلياة. هذا باإلضافة الى تسلم بطاقة ائتمان 
مجانية للسنة األولى الى جانب احلصول على خصم 50% على 

صناديق األمانات وخدمة مصرفية مجانية عبر اإلنترنت.

أعلن بنك اخلليج عن الفائزين بالسحوبات اليومية حلساب 
الدانة خالل األسبوع من 22 مارس إلى 26 مارس 2015، وتشمل 
السحوبات اليومية حلس���اب الدانة جائزتني قيمة كل منهما 

1000 دينار لكل فائز خالل أيام العمل.
وذكر البنك في بيان صحافي أمس أن الفائزين ليوم األحد 
22 مارس املاضي هم: سليم فريد سليم شبالق ومحمد عبداهلل 
أكبر غريب، والفائزون لي���وم االثنني 23 مارس هم: عواطف 
محمد عثمان سيف ووليد عيسى يوسف الثاقب، والفائزون 
ليوم الثالثاء 24 مارس هم: طويرش شنان الشمري والشيخة 
لطيفة بدر خالد الس���لمان الصباح، والفائزون ليوم الثالثاء 
25 م���ارس هم: محمد أفضل محمد أصغر وزهراء محمد زمان 
أس���عد، والفائزون ليوم األربعاء 26 مارس هم: إميان محمد 

أحمد الهاي وهيفاء نور الدين الفرا.

جاكوار XF اجلديدة.. السيدان الرياضية الفاخرة
اإلع����دادات اخلاصة حس����ب 
رغبت����ه للمخم����دات، ونظام 
التوجي����ه، واحمل����رك، وناقل 
احلرك����ة األوتوماتيكي ثماني 

السرعات.
ومت تطوي����ر نظ����ام الدفع 
الرباع����ي )AWD( اخل����اص 
بالس����يارة منذ الي����وم األول. 
كما مت جتهيز السيارة بنظام 
جديد هو توزيع عزم الدوران 
عند الطلب، بينما متتاز علبة 
نقل احلركة بنظام سالس����ل 
حركة أخف وزنا وأكثر هدوءا 

وكفاءة.
الق����درة أيضا  ومت تعزيز 
من خالل نظام حتكم متطور 
مت اس����تخدامه للم����رة األولى 
 F-TYPE في س����يارة جاكوار
R ذات الدف����ع الرباع����ي، هو 
القيادة  نظ����ام ديناميكي����ات 
الذكية )IDD(. وتس����هل هذه 
الديناميكيات التوجيه اخللفي 
العالي  للسيارة بفضل األداء 
وقدرة اجلر الكبيرة التي تتيحها 

تقنية الدفع الرباعي.
وض����ع  إضاف����ة  وتع����د 
التكيفية لألسطح  االستجابة 
)AdSR( إل����ى نظ����ام التحكم 
بالقيادة من جاكوار من أولى 
مزايا الدفع الرباعي في سيارة 
جاكوار XF. وباالس����تفادة من 
خبرة جاكوار التي ال تضاهى، 
يحدد وضع االستجابة التكيفية 
لألس����طح نوع الس����طح مثل 
الثلج أو احلصى، ويعمل على 
تعديل خريطة احملرك وجهاز 

نقل احلرك����ة ونظام التوجيه 
ونظ����ام التحك����م الديناميكي 
بالثبات، مما يجعل الس����يارة 
أكثر تأقلما مع مختلف الظروف 

والتضاريس.
وتعتبر أنظمة املعلومات 
والترفي����ه واالتصال في هذه 
الس����يارة هي األكث����ر تقدما 
وتطورا بني سيارات جاكوار. 
ويس����تند نظ����ام املعلومات 
والترفيه احلدسي اجلديد كليا 
InControl Touch Pro ذو الشاشة 
العامل����ة باللمس على واجهة 
املس����تخدم احلدس����ية لنظام 
 InControl املعلومات والترفيه
Touch، ويدعم املزايا نفس����ها 
التي يوفرها األخير،  بالكامل 
 InControl ومن بينها تطبيقات
 InControl Remote وتقنية Apps
ونظ����ام اإلنترنت الالس����لكي 
السريع »Wi-Fi hotspot«، كما 
مت تزويد السيارة بشاشة تعمل 
باللمس قي����اس 10.2 بوصات 
وتقنية الرؤية املزدوجة التي 
تسمح للسائق برؤية املعلومات 
املتعلقة باملالح����ة والتجوال 
بشكل فوري بينما يواصل راكب 
املقعد األول مشاهدة التلفاز أو 

.DVD أقراص
وإلثراء التجربة، ثمة أيضا 
ف����ي الصوت  التحكم  نظ����ام 
الذي يس����تجيب ألوامر مثل 
 more like( »املزيد مثل ه����ذا«
this( الختي����ار املس����ار، ومت 
تخصي����ص 10 جيجابايت من 
أصل 60 جيجابايت من القرص 

الصلب لوسائط التخزين، مما 
يس����مح بعرض نظام األلبوم 
الفني »غريسنوت«. وتتضمن 
األنظمة الصوتية 17 مكبر صوت 
اس����تثنائي ونظام ميريديان 
الصوتي الرقمي احمليطي بقوة 

825 واط.
الكميات  وللتعام����ل م����ع 
الهائلة من البيانات، يش����تمل 
نظ����ام املعلوم����ات والترفيه 
 InControl Touch Pro احلدسي
على معالج رباعي النواة عالي 
األداء يعمل وفقا ألحدث األنظمة 
وأكثره����ا تقدما، كم����ا تتوافر 
 )Ethernet( إيثرن����ت خدم����ة 
فائقة السرعة، وتتيح التقنية 
الش����بكية معدالت استثنائية 
لنقل البيانات بسرعة تصل إلى 

1 جيجابايت في الثانية.
وبهدف تقليل تشتت انتباه 
السائق أثناء القيادة إلى احلد 
األدنى، توفر جاكوار XF اجلديدة 
كليا نظام العرض الليزري على 
الزجاج األمامي الذي يوفر صورا 
ملونة عالية التباين. وباملقارنة 
مع األنظمة املنافسة، تعد هذه 
التقنية أصغر وأخف وزنا، كما 
تقدم صورا عالية التباين مما 
يسهل القراءة حتى مع وجود 

ضوء الشمس القوي. 
كما تتوافر تقنية الكاميرا 
املزدوج����ة ونظ����ام الفرمل����ة 
التلقائية في حاالت الطوارئ 
ونظ����ام التحذير عند مغادرة 
حارة السير ونظام املساعدة 

على البقاء في حارة السير. 

توفير حتسينات كبيرة في مدى 
التناسق والتناغم بني مختلف 
أج����زاء الس����يارة، وهي ميزة 
جوهرية في سيارات جاكوار.
الهي����كل اخلفيف  ويعتبر 
واملتني أيضا عامال أساس����يا 
في الديناميكيات املتفوقة في 
سيارة XF اجلديدة كليا، وتتسم 
الس����يارة بت����وازن مثالي بني 
الراحة التي يشعر بها الركاب 
داخل الس����يارة وبني إمكانية 
التحكم به����ا، وذل����ك بفضل 
وج����ود نظام تعلي����ق أمامي 
متكامل الوصالت على ش����كل 
عظم الترقوة املزدوج ومحور 
خلفي ذي وص����الت تكاملية، 
جنبا إلى جنب مع توزيع الوزن 

بشكل متساو.
وتقدم تقنية املخمد اخلامل 
املتقدمة جودة ركوب استثنائية 
بشكل قياسي من خالل صمام 
إضافي يقلل من قوة التخميد 
عند السرعات املنخفضة، ومن 
أجل تأمني حتكم مثالي، يراقب 
التكيفية  الديناميكيات  نظام 
حركة بدن السيارة بواقع 100 
مرة في الثانية، وحركة العجالت 
بواقع 500 مرة ف����ي الثانية، 
لتحديد إعدادات التخميد األمثل 

لظروف القيادة.
وتضمن تقنية الديناميكيات 
القابلة للضب����ط من جاكوار، 
والتي تعد ميزة اختيارية في 
جميع املوديالت املزودة مبحرك 
سداسي األسطوانات V6، حتكما 
مثاليا وتتيح للسائق اختيار 

ال����دوارة، واألضواء  التهوية 
احمليطة، في تفرد مقصورة هذه 
السيارة عن منافساتها، إضافة 
إلى تعزيز جاذبية XF وزيادة 
اإلقبال عليها. وال تشبه XF أيا 
من سيارات جاكوار، وال ميكن 
ألي سيارة أخرى أن تنافسها، 
مما يجعل سيارة جاكوار األكثر 

متيزا على اإلطالق.
وحتافظ سيارة XF اجلديدة 
كليا على مزايا س����ابقاتها من 
س����يارات جاكوار، وتستخدم 
األملني����وم بش����كل مكثف في 
تشكيل هيكلها اخلارجي، لتحقق 
خفضا ف����ي الوزن مبقدار 190 
كيلو غراما، ويسهم التصميم 
اخلارجي للس����يارة أيضا في 

اجلديدة كليا السيارة األفضل 
من جاك����وار على اإلطالق من 

حيث تقنيات االتصال.
إيان كالوم، مدير التصميم 
في شركة جاكوار قال: »أعتقد أن 
سيارة جاكوار XF اجلديدة كليا 
هي األجمل في فئتها، إذ تتسم 
باألناقة والتناسق، مبا يضفي 
البهاء،  عليها ملسة رائعة من 
وتعد سيارة جاكوار XF اجلديدة 
كليا جتسيدا حقيقيا لتقاليد 
سيارات صالون الرياضية من 
جاكوار، بينم����ا حتمل جميع 

املواصفات املعاصرة«.
التي تتمتع  املزايا  وتعمل 
بها السيارة مثل قرص تبديل 
الس����رعة الدائ����ري، وفتحات 

 XF جتمع س����يارة جاكوار
اجلديدة كليا بش����كل منقطع 
التصاميم  أرق����ى  النظير بني 
املمي����زة وأعلى مس����تويات 
الفخامة والتكنولوجيا الرائدة 
والكفاءة، مما يخولها ريادة فئة 
سيارات األعمال، لتتفرد ضمن 
فئتها على مستوى ديناميكيات 

القيادة والنقاء.
الس����يارة  وميتاز تصميم 
الديناميكي على غرار تصاميم 
الكوبيه، باستخدام األملنيوم 
بش����كل مكث����ف واجلمع بني 
التناغم والتناسق بني مختلف 
أجزاء السيارة واألوجه األنيقة 
التي متيز  املثالية  واخلطوط 
كل سيارات جاكوار، مع قاعدة 
عجالت أطول، ومساحة داخلية 
أكبر، ومستويات جر هوائي 
ديناميكي منخفضة بش����كل 

استثنائي.
وتضم املقص����ورة مزيجا 
مثالي����ا من املواد واللمس����ات 
املترفة املعاص����رة واحلرفية 
التقليدية التي لطاملا اشتهرت 
بها س����يارات جاكوار، إضافة 
إلى اس����تخدام أكثر التقنيات 
واملزاي����ا تطورا مث����ل لوحة 
القابلة للضبط من  املؤشرات 
نوع TFT مقاس 12.3 بوصة، 
فض����ال ع����ن تقني����ة العرض 
الليزري على الزجاج األمامي، 
ونظام املعلوم����ات والترفيه 
 InControl Touch Pro الفاخ����ر
الذي يعمل باللمس، وتس����هم 
 XF هذه املزايا املذهلة في جعل

احمد اخلضر

»الوطني« يُطلق بطاقة الشباب Visa مسبقة الدفع
الكويت  أطل����ق بن����ك 
الش����باب  الوطني بطاقة 
الدفع ذات  Visa مس����بقة 
املزايا واخلصائص الفريدة 
التي مت تطويرها بصورة 
خاصة لتلبية احتياجات 
الطلب����ة الذي����ن يقومون 
بتحويل مكافآتهم الطالبية 
إلى البنك الوطني. ومتثل 
هذه البطاقة العصرية بديال 
ذكيا للدفع النقدي وخيارا 
مثاليا لسداد املشتريات. كما 
أنها تتمتع بتغطية واسعة 
محليا وعامليا وميكن اعادة 
تعبئتها بسهولة، باإلضافة 
آمنة  إلى كونها وس����يلة 

للتسوق عبر اإلنترنت.
ويستفيد عمالء حساب 
الشباب احلاليني واجلدد 
الذين يحولون مكافآتهم 
الطالبية إلى بنك الكويت 
الوطني من املزايا احلصرية 

لهذه البطاقة والتي تشمل 
خصما حصريا بقيمة %20 
على االشتراكات السنوية 
ف����ي معه����د بالتيني����وم 
الصحي للرجال وخصما 
حصريا بقيمة 50% على 
الس����ينما  أس����عار تذاكر 
لدى جميع صاالت شركة 
السينما الوطنية الكويتية 
)سينيسكيب( في نهاية كل 
أسبوع إلى جانب العديد من 
اخلدمات املميزة والفريدة 
التأمني املجاني على  مثل 
الس����فر لغاي����ة 100 الف 
دوالر، وامتيازات مختلفة 
الكوي����ت باإلضافة  داخل 
إل����ى الدخول التلقائي في 
برنام����ج مكافآت الوطني 
والذي يضم أكثر من 600 
محل مشارك داخل الكويت 
وخصومات فورية في 46 

شركة جتارية.

وقال نائ����ب مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت 
الوطني احمد خالد اخلضر 
إن بن����ك الكويت الوطني 
 Visa يوفر بطاقة الشباب
مس����بقة الدف����ع حصريا 
للطلبة، وقد مت تصميمها 
ملواكبة اهتمامات الشباب 
ومكافأتهم مبزايا وخدمات 
حصرية تواكب تطلعاتهم 
وتلبي متطلبات حياتهم 
العصرية. وميكن لعمالء 
حساب الشباب احلاليني 
التقدم للحصول  واجلدد 
البطاقة مبجرد  على هذه 
حتويل مكافآتهم الطالبية 
الوطني  الكويت  إلى بنك 
لتمنحه����م قيم����ة مضافة 
حقيقية ومزايا حصرية مبا 
يتناسب وأسلوب حياتهم 

العصري. 

جانب من الندوة السلطان في لقطة مع الطلبة

»صناعات الغامن« تنظم ندوة بجامعة الكويت

سلطان ش����ركة صناعات 
الغامن كمثال، موضحا معدل 
منو الشركة وتطورها على 
مدى الس����نوات، وشارحا 
لكيفية تن����وع اهتماماتها 
لتش����مل مختلف قطاعات 
ومج����االت األعم����ال ف����ي 
األس����واق العاملي����ة. كما 
بني أيضا كيف س����اهمت 
اإلس����تراتيجية العام����ة 
للشركة في تكوين سياسة 
األعمال لديها وكيف ساهمت 
عمليات الدمج واالستحواذ 
في منو الشركة، إلى جانب 
العوامل التي اتخذتها بعني 
االعتبار لنج����اح عمليات 
االستحواذ تلك والتي من 
بينها اإليرادات والتكاليف. 
وقد اختتمت الندوة بفتح 
مجال للنقاش احليوي مع 
الطلبة حول إستراتيجيات 

أقامت شركة صناعات 
الغامن، إحدى أكبر شركات 
القطاع اخلاص في منطقة 
اخلليج، ندوة حول عمليات 
االستحواذ، وذلك في كلية 
العل����وم اإلدارية بجامعة 
الكويت في 30 مارس 2015، 
بالتعاون مع نادي احملاسبة. 
هذا وقد أدار الندوة رشيد 
السلطان، مدير عام وكالة 
وينديز في الشرق األوسط، 
التي تولت صناعات الغامن 
حق����وق إنش����اء وتطوير 
مطاعمها في املنطقة. أقيمت 
الندوة، التي بلغت مدتها 
ساعة كاملة، بعنوان »الطرق 
األقل استخداما � االستحواذ 
في شركة صناعات الغامن« 
بحضور 100 طالب وطالبة 

من جامعة الكويت.
وقد اس����تخدم رش����يد 

الشركة املؤثرة على منوها 
وتطويرها.  وتعليقا على 
الندوة يقول سلطان: »يسرنا 
إقام����ة تلك الن����دوة التي 
متكنت بالرغم من صعوبة 
املوضوع الذي تناولته، من 
أن جتتذب اهتمام وتركيز 
الطلب����ة وخصوصا فيما 
يخص إستراتيجية األعمال، 
وعمليات الدمج واالستحواذ 
وما تضيف من قيمة وفائدة 
اقتصادي����ة. ونظرا ألن ما 
يقوم الطلبة بتناوله خالل 
مرحلة التعليم يعتمد على 
الدراسات النظرية بالدرجة 
األولى، تأتي تلك الندوات 
لتقدم تلك املفاهيم بشكل 
نابع من جتارب وخبرات 
عملية، وهذا ما نهدف إليه 
كشركة من خالل تبني إقامة 

هذا النوع من األنشطة«.

أعلنت الشركة الكويتية للعلوم احلياتية، 
احدى شركات الوطنية ملشاريع 

التكنولوجيا، اململوكة للهيئة العامة 
لالستثمار عن اختيارها للمشاركة 

في اجتماع اخلليج لألبحاث السنوية 
والذي يعقد خالل الفترة من 24 الى 
27 أغسطس املقبل بجامعة كامبردج 

البريطانية. وتقدم الشركة خالل ورشة 
عمل »التحديات والفرص في دول مجلس 

التعاون اخلليجي« ورقة عمل بعنوان 
»تطوير اقتصاد املعرفة في الشرق 

االوسط وتشجيع التنويع االقتصادي 
بالتركيز على قطاعي الصحة والتعليم«.
وبهذه املناسبة اعرب الرئيس التنفيذي 

لتطوير األعمال بالشركة د.مساعد 
الرزوقي باختيار »العلوم احلياتية« 
للمشاركة في ذلك االجتماع العلمي 

املتخصص منوها الى ذلك ، ويعد شهادة 
تقدير لدور الشركة في نقل اخلبرات 

والتكنولوجيات وتوطينها بالكويت 
واملنطقة وجناح استثماراتها في القطاع 

الطبي محليا وعامليا. 

»الكويتية للعلوم احلياتية« تشارك في اجتماع اخلليج لألبحاث

د.مساعد الرزوقي


