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»الكويتية« ترعى للمرة الثالثة
مؤتمر املسؤولية االجتماعية 

اع���ل���ن���ت م���ؤس���س���ة ال���خ���ط���وط ال���ج���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ع����ن رع���اي���ت���ه���ا ل��ف��ع��ال��ي��ات م���ؤت���م���ر ال���ك���وي���ت ال��ث��ال��ث 
للمسؤولية االجتماعية للشركات واملؤسسات الذي 
املتكاملة«  االع��الم��ي��ة  للخدمات  »وي  شركة  تنظمه 
النجاح  يناير 2009 بعد   7 إل��ى   6 م��ن  الفترة  خ��الل 
ال��ذي واك��ب املؤتمر في دورتيه السابقتني  املشهود 

عام 2004 و2007.
وقال مدير دائ��رة العالقات العامة واالع��الم عادل 
م��ح��م��د ب���ورس���ل���ي ان م���ش���ارك���ة م���ؤس���س���ة ال��خ��ط��وط 
الجوية الكويتية في هذا الحدث املهم تتماشى مع 
رسالة العمل التي تتبناها املؤسسة والقائمة على 
تحقيق االهداف املجتمعية ضمن عملها، باالضافة 
الى قناعتها باهمية املسؤولية االجتماعية التي تقع 
ال��ذي  املجتمع  تجاه  الكبرى  املؤسسات  عاتق  على 
تعيش فيه ملساعدته في حل مشاكله من خالل دعمه 
وتقديم الخدمات التي تساهم في رقيه وتنميته مما 
ينعكس في بناء سمعة طيبة وصورة ذهنية مميزة 

للشركة أو املؤسسة.
ولفت الى ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية 
م��ل��ت��زم��ة ط����وال س��ن��وات ع��م��ره��ا ال��ط��وي��ل��ة وم���ا زال��ت 
انتهاج  عبر  االجتماعية  املسؤولية  مفهوم  تطبق 
خطوات وأعمال تخدم التنمية املستدامة في املجتمع 
أس��اس أن  ل��دواع��ي أخالقية ومجتمعية تنطلق من 
تجاه  مسؤولياتها  ب��أداء  ملتزمة  الوطنية  الجهات 

مجتمعاتها طاملا تتمتع بحقوقها.
وم���ن اب���رز االم��ث��ل��ة ل��ه��ذه االع���م���ال حملة مكافحة 
البطالة  ومكافحة  ال��ت��دخ��ني)  نكره  (حملة  التدخني 
ودعم وتسويق املبادئ والقيم من خالل دعم برامج 
( م��ش��روع غ���راس) ودع���م الحركة  اجتماعية ه��ادف��ة 
ال��ري��اض��ي��ة وااله���ت���م���ام ب��ال��ن��ش��اط ال���ب���دن���ي بجميع 
لهم  الدعم  املعاقني وتقديم  مجاالته وتبني قضايا 
( مشروع بلسم  املختلفة  االنسانية  القضايا  ودع��م 
مع  بالتعاون  املشروع  ه��ذا  يعتبر  االنساني) حيث 
ج��م��ع��ي��ة ال���ه���الل األح���م���ر ال��ك��وي��ت��ي م���ن امل��ش��روع��ات 
ال����رائ����دة ك���ون���ه ي���ق���دم خ��دم��ات��ه ل��ش��ري��ح��ة ك��ب��ي��رة من 
املحتاجني سواء في داخل الكويت أو خارجها وهو 
من املشاريع الصحية التي تدعمها الكويتية بهدف 
خدمة أفراد املجتمع الذي تعمل من خالله املؤسسة 
الى جانب رعاية الجوانب الثقافية والعلمية , دعم 

ال��ح��رك��ة االق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اح��ي��ة ( م��ه��رج��ان هال 
فبراير ).

للمؤتمر  »الكويتية«  ان رعاية  واوض��ح بورسلي 
ب��ه من  ت��ق��وم  ال���ذي  ل��ل��دور االجتماعي  تعد نموذجا 
خ����الل دع��م��ه��ا ل��ل��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات اإلن��س��ان��ي��ة 
واالجتماعية التي تساهم في إبراز صورة املؤسسة 
الى جانب تثقيف املجتمع ورف��ع درج��ة الوعي فيه، 
مشيرا الى اهمية املؤتمر بصفته احد الفعاليات التي 
من شأنها رفع مستوى التزام الشركات واملؤسسات 

في دعم املجتمع.
و اعتبر بورسلي أن النهوض بالدور االجتماعي 
ل���ل���م���ؤس���س���ة ي���ع���ك���س ق���ي���م���ة أخ����الق����ي����ة وم��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال��ذي يمثل  تستهدف دع��م وتقوية أواص��ر املجتمع 
اإلطار الحقيقي لنجاح ونمو الشركات واملؤسسات 
كما يمثل بعدا تنمويا من وجود البيئة املثلى لعمل 

املؤسسة.
وق�����ال »ال ت��ق��ف خ���دم���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة مل��ج��ت��م��ع��ه��ا عن 
ح��������دود امل���س���اه���م���ة ف�����ي ب�����رام�����ج وح�����م�����الت ل��خ��دم��ة 
ال��ج��ان��ب ال��ص��ح��ي أو ال��ت��وع��وي ب��ل ي��ذه��ب إل���ى أكثر 
من ذلك حيث تعزيز القيم ومعالجة بعض املشاكل 
إضافة  غ��راس  مشروع  في  كمساهمتها  املجتمعية 
ال��دع��م وم��س��اع��دة فئة  أن��ش��ط��ة  ف��ي  إل���ى مساهمتها 
املعاقني سواء على مستوى أقامة أنشطة وفعاليات 

ترفيهية أو رياضية أو اجتماعية«.
و اكد بورسلي ان هدف الكويتية املقبل هو العمل 
طاقاتها  كل  واستنفار  امكاناياتها  بكل  املتواصل 
اللذين  والنشاط  الحيوية  على  للمحافظة  املتاحة 
وص���ل���ت ل��ه��م��ا امل��ؤس��س��ة ول��ت��ث��ب��ت ق��درت��ه��ا ال��دائ��م��ة 
لجميع  خدماتها  تقديم  في  والتميز  املنافسة  على 
ال��ذي اثبتته سابقا واكسبها  مسافريها وهو األم��ر 
مكانة عاملية خاصة حيث تقدم املؤسسة خدماتها 
ال���ذي ي��م��ث��ل��ون رأس األول���وي���ات بكفاءة  مل��س��اف��ري��ه��ا 

عالية ومشهودة.
وتسعى »الكويتية« إلى تحديث أسطول طائراتها 
لإليفاء بخطط توسعاتها األفقية من خالل االمتداد 
إلى محطات جديدة وكذلك توسعاتها الرأسية من 
االل��ت��زام بنهج  م��ع  الحالية  ال��رح��الت  خ��الل تكثيف 
امل���ؤس���س���ة ف���ي اس���ت���خ���دام اح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ل��خ��دم��ة 

ركابها والعمل على راحتهم.

الشركة ترعى املؤتمر التاسع للمؤسسات املالية واإلسالمية

الشمالي: »اكتتاب القابضة«
تطمح لتحقيق مزيد من اإلنجازات

املؤتمر  رعايتها  ع��ن  ال��ق��اب��ض��ة«  »اك��ت��ت��اب  اعلنت ش��رك��ة 
التاسع للمؤسسات املالية واالسالمية الذي تنظمه شركة 
بيت املشورة لالستشارات الشرعية تحت عنوان »اشكاالت 

فنية ورؤى شرعية« خالل الفترة من 11 - 12 يناير 2009.
وأك�����د رئ���ي���س م��ج��ل��س اإلدارة ال��ع��ض��و امل���ن���ت���دب ل��ش��رك��ة 
الشمالي حرص  دروي��ش  الدكتور علي  القابضة«  »اكتتاب 
الشركة على املشاركة في التجمعات واالحداث واملؤتمرات 
التي تساعد من شأنها على اط��الع املشاركني  االقتصادية 
وامل��س��ت��ث��م��ري��ن ب���م���دى اه��م��ي��ة وال����ت����زام امل���ؤس���س���ات امل��ال��ي��ة 
تصدره  ملا  وفقا  اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  االستثمارية 
هيئاتها الشرعية من فتاوى وقرارات اضافة إلى املساهمة 
اب��راز انشطة وانجازات ومنتجات الشركة واملؤسسات  في 
املالية خصوصا التي تتوافق اعمالها مع احكام الشريعة 

اإلسالمية.
واضاف الشمالي ان مشاركة »اكتتاب« في رعاية املؤتمر 
حرص  إل��ى  تهدف  واالسالمية  املالية  للمؤسسات  التاسع 

ال��ش��رك��ة ل���الط���الع ع��ل��ى ت���ج���ارب اآلخ���ري���ن وت��ع��زي��ز ال��وض��ع 
ال��ت��ن��اف��س��ي ل��ل��م��ؤس��س��ات امل���ال���ي���ة اإلس���الم���ي���ة ف���ي م��واج��ه��ة 
املؤسسات املالية التقليدية خصوصا على صعيد التمويل 

واالستثمار واالجارة والصناديق والتأمني.
وب����نينّ ال��دك��ت��ور ال��ش��م��ال��ي ان ش��رك��ة »اك��ت��ت��اب ال��ق��اب��ض��ة« 
الشركات  ب��ني  مميزة  مكانة  تحتل  وه��ي  انطالقتها  وم��ن��ذ 
اإلسالمية  الشريعة  ألحاكم  وفقا  تعمل  التي  االستثمارية 
م��دل��ال ب��ذل��ك ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة ال��ت��ي حققتها وتحققها 
الشركة منذ انطالقتها والتي تعكس نجاح الرؤى والخطط 
تم  م��ا  خ��الل  م��ن  الشركة  إدارة  تبنتها  التي  االستراتيجية 
من جهود كبيرة وناجحة في عملية اع��ادة هيكلة الشركة 
وتحويلها إلى شركة استثمارية قابضة تعمل وفقا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية داخل االسواق االقليمية.
واش������ار ال��ش��م��ال��ي إل����ى ان ام�����ام ال��ش��رك��ة ط��م��وح��ا ك��ب��ي��را 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن االن�����ج�����ازات وال���ن���ج���اح���ات ع��ل��ى ارض 
ه��دف وطريق  للشركة  بالنسبة  النجاح  ان  م��ؤك��دا  ال��واق��ع، 

مستمر وليس غاية، موضحا ان »اكتتاب« دخلت في عدد 
من الفرص الواعدة واملمتازة على صعيد السوقني املحلي 
االستثمارية  املؤسسات  كبريات  واالقليمي وبشراكات مع 
واملالية في دول مختلفة، مؤكدا نجاح الشركة في استغالل 
بشكل  وتوزيعها  األول���ى،  اللحظة  منذ  امل���ال  رأس   سيولة 
لديها خطط واه��داف  ك��ان  اإلدارة  ان  جيد وع���ادل، ومبينا 
االس��ت��ح��واذ،  عملية  منذ  مسبقة  استثمارية  استراتيجية 
ك��ان قد تم تحديدها وتوقيع  الفرص  العديد من  ان  مبينا 

بعض االتفاقيات بشأنها.
وأك���د ال��ش��م��ال��ي ان س��ي��اس��ة ال��ش��رك��ة تعتمد ع��ل��ى اي��ج��اد 
ال��ع��وائ��د  ال��ه��دف م��س��ب��ق��ا، لتحقيق  ال��ف��رص��ة اوال، وت��ح��دي��د 
استراتيجيتها،  م��ع  ي��ت��ن��اس��ب  ب��م��ا  وامل��ن��اس��ب��ة  امل��س��ت��ه��دف��ة 
مشيرا إلى ان الشركة تستثمر بشكل اساسي باالصدارات 
االولية واالكتتابات العامة واالستثمار في امللكية الخاصة، 
مغتنمة بذلك تطور هذا السوق املواكب لتطور اقتصاديات 

دول الخليج واملتناهي بمعدالت عالية.

املطوع: العام املقبل سيشهد تعاقدات وشراكات عاملية

»االستثمار البشري« تختتم منتدى »ديزني التدريبي«
معهد  م��ع  بالتعاون  البشري  االستثمار  شركة  اختتمت 
الذي  التدريبي«  »ديزني  فعاليات منتدى  العاملي«،  »ديزني 
ال��ف��ت��رة م��ن 21 إل��ى 22 ديسمبر، بحضور  عقد ف��ي دب��ي ف��ي 
العلياو  القيادات  نخبة  يمثلون  مشاركا   120 على  يزيد  ما 

الوسطى في الهيئات والشركات واملؤسسات العربية.
عبدالرحمن  للملتقى  املنظمة  اللجنة  رئيس  نائب  وق��ال 
املطوع ان استضافة معهد ديزني العاملي الذي قام بتدريب 
ماليني القادة في اكثر من 35 بلدا، للمرة االول��ى في منطقة 
الشرق االوسط، يمثل فائدة كبيرة لقطاع االعمال في املنطقة، 
حيث تعد برامج ديزني من اكثر البرامج التدريبية العاملية 
اه��م��ي��ة، ف��ه��ي ت��ش��ك��ل اح���د م��ف��ات��ي��ح ال��ن��ج��اح االداري�����ة وب��واب��ة 

العبور نحو االبداع في العمل.
وكشف املطوع انه تم ابرام اتفاقيات مبدئية العادة تنظيم 

امللتقى في عواصم خليجية اخرى، ليتمكن اكبر عدد ممكن 
من قيادات املنطقة من االستفادة من اعمال املنتدى والتعرف 
ع��ل��ى اح�����دث ال��ح��ل��ول االداري�������ة ال��ع��امل��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة. وان ه��ذه 

االتفاقيات تأتي بعد النجاح الباهر الذي تحقق في دبي.
واوض������ح ان ع���ال���م دي���زن���ي ال���ت���دري���ب���ي م���ل���يء ب��امل��ف��اج��آت، 
وي��ط��ب��ق ن��ه��ج��ا ت��دري��ب��ي��ا م��ب��ت��ك��را ي��ج��م��ع ب���ني ورش ال��ع��م��ل 
وااللعاب التدريبية، ويقدم برامج مهنية مميزة في القيادة 
وال��والء واالدارة والخدمة واالب���داع، باالضافة إل��ى ان��ه يقدم 
ن��م��اذج عملية ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا ت��ض��م��ن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ف��وري��ة 

لالستراتيجيات قصيرة وبعيدة املدى.
ا  وقال ان ما يميز برامج ديزني انها مكثفة ومتكاملة بدء
م��ن ال��ت��دري��ب على امل��ه��ارات االس��اس��ي��ة وحتى ال��ت��دري��ب على 
املهنية  م��ع بيئتنا  ت��ت��واف��ق  ان��ه��ا  ك��م��ا  ال��ع��م��ل.  ع��ل��ى  التفكير 

وطبيعة االعمال لدينا. كما تركز بشكل الفت على خلق بيئة 
لتحفيز  الطرق  وافضل  العمل،  في  وال���والء  املناسبة،  العمل 
امل��وظ��ف��ني، وكيفية زراع���ة ال��ح��م��اس، ب��االض��اف��ة إل��ى التنمية 

والتخطيط.
وتطرق املطوع إلى الخطط التدريبية املستقبلية للشركة 
قائال »سنكشف مع بداية عام 2009، عن تعاقدات وشراكات 
ع��امل��ي��ة، ت��ه��دف ل��ت��ق��دي��م ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة م��ب��ت��ك��رة وم��ت��ط��ورة 
ومختلفة كليا عما هو مطروح في اسواق املنطقة، باالضافة 
للمرة  ت��ق��دم  ان��ن��ا سنطرح ش��ه��ادات مهنية متخصصة  إل��ى 
االول�����ى ف���ي امل��ن��ط��ق��ة وت���ت���واك���ب م���ع امل��ت��غ��ي��رات االق��ت��ص��ادي��ة 
املتسارعة والتحديات الكبيرة التي نعيشها، والتي تتطلب 
وجود خبرات ادارية قادرة على وضع استراتيجيات للنجاح 

والنمو في كل شركة ومؤسسة«.

لديها العديد من االستثمارات واملشاريع العقارية في مرسى علم

شركة »األمم املتحدة« توقع عقدًا حصريًا
لتسويق عقارات »جولدن هورس« في مصر

إدارة شركة  رئ��ي��س مجلس  أع��ل��ن 
األم���م امل��ت��ح��دة ن��م��ش��ان ال��ن��م��ش��ان عن 
ح��ص��ول ال��ش��رك��ة ع��ل��ى ع��ق��د ح��ص��ري 
ل���ت���س���وي���ق ع�����ق�����ارات ش����رك����ة ج���ول���دن 
ف��ي جمهورية مصر  ه���ورس ج���روب 

العربية.
وق����������ال ال����ن����م����ش����ان ف������ي ت���ص���ري���ح 
ص����ح����اف����ي ع����ق����ب ح�����ص�����ول ال���ش���رك���ة 
ع���ل���ى ال����وك����ال����ة »ان������ه ل��ف��خ��ر ل��ل��ش��رك��ة 
ح��ص��ول��ه��ا ع��ل��ى ه����ذه ال���وك���ال���ة حيث 
الكبرى  البوابة  بمثابة  انها ستكون 
في  الكويتية  العقارية  لالستثمارات 
باإلضافة  العربية،  مصر  جمهورية 
الي ان األماكن املختارة التي حددتها 
سياحي  منفذ  بمثابة  ت��ع��د  ال��ش��رك��ة 

واستثمار للكويتيني في الخارج«.
وق��ال ان شركة »ج��ول��دن ه��ورس« 
املتميزة  العقارية  الشركات  من  تعد 
ف���ي ال���س���وق امل���ص���ري ح��ي��ث ات��خ��ذت 
القاهرة  في  العقارية  املناطق  أفضل 
وال����ع����ب����ور  أك�����ت�����وب�����ر  و6  ال�����ج�����دي�����دة 

وال��ش��روق وال��ش��ي��خ زاي���د إض��اف��ة إلي 
م����رس ع��ل��م وال���غ���ردق���ة ل��ت��ك��ون ب��ذل��ك 
قاطبة في  املنتجعات  أفضل مناطق 

جمهورية مصر العربية.
وأش�������ار ال���ن���م���ش���ان إل�����ى ان ال��ع��ق��د 

الحصري الذي حصلت عليه الشركة 
ي��م��ك��ن��ه��ا م���ن ال��ب��ي��ع امل��ب��اش��ر لجميع 
املناطق  ف��ي جميع  ال��ش��رك��ة  وح����دات 
التي تعمل بها مشيرا الي ان االستالم 

سيكون في مدد يتم االتفاق عليها.

ولفت إلى ان الشركة لديها العديد 
م�����ن ع��������روض ال����ت����س����وي����ق ال���ع���ق���اري���ة 
املتميزة والجذابة والتي قلما تتوافر 
ف���ي أي م���ن ع����روض ال��ت��س��وي��ق ال��ت��ي 

تراعي املكان وعروض األسعار.
وع��ن ع��روض األسعار واملساحة 
أنها تبدأ على سيبل  النمشان  ق��ال 
امل��ث��ال ال الحصر ف��ي » م��رس علم » 
في  الثانية  الكويت  دي��رة  التي تعد 
الخارج والتي بها أيضا أكبر وأكثر 
مجموعة  مثل  كويتية  استثمارات 
الخرافي وكذالك إحاطتها بمطارين 
ووقوعها على البحر مباشرة تبدأ 
دي��ن��ار  ال����ى 350  م���ن 250  األس����ع����ار 
للمتر شامل ارق��ي أن��واع التشطيب 
باإلضافة إلمكانية حجز املساحات 

حسب الطلب.
م���ا يميز  ان  ال��ن��م��ش��ان  وأض������اف 
م��������ش��������روع��������ات ج���������ول���������دن ه���������ورس 
 م���ش���روع »ال����زم����ردة« ف���ي م���رس علم 
ي���ت���م���ث���ل ف������ي وج����������ود ال�����ع�����دي�����د م��ن 

املستثمرين الكويتيني بها.
وع������ن ت���ج���ه���ي���زات امل�����ش�����روع ق���ال 
ق��ام��ت بكامل  ال��ش��رك��ة  ال��ن��م��ش��ان ان 
البنية األساسية على أفضل أسلوب 
تكنولوجي وعصري يضمن تحقيق 
أفضل استثمار على املدي القصير 
الي  باإلضافة  والطويل  واملتوسط 
م��ن املستثمرين  ك��ب��ي��ر  ع���دد  وج����ود 
خصوصا األوروب��ي��ني ال��ذي وج��دو 
ان هذا املكان أفضل سواء في الوقت 

الحاضر او املستقبل.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال��وق��ت يعد  إن  للشركة س��ي��د زه���دي 
العقاري  القطاع  في  استثمار  أفضل 
مشيرا إلى وجود العديد من الفرص 
العقارية نتجت عن األزم��ة التي يمر 

بها العالم.
وأك��������د ص���ح���ة امل����ق����ول����ة ال���ش���ه���ي���رة 
القائلة بأن العقار يمرض وال يموت 
وهو ما سوق يظهر من خالل األزمة 

الراهنة.

سيد زهدي نمشان النمشان

العدد الجديد من مجلة »املستثمرون«
يطرح االندماجات كحل أمثل لـ »البقاء«

»املستثمرون«  مجلة  أص��درت 
عددها األخير عن شهر ديسمبر 
م��ا تشهده  ت��ن��اول  2008، وال����ذي 
قضايا  من  االقتصادية  الساحة 
س���اخ���ن���ة ج������راء األزم�������ة األخ���ي���رة 
وال���ت���ي أل���ق���ت ب��ظ��الل��ه��ا ال���س���وداء 
ع���ل���ى دن����ي����ا امل�������ال واألع�����م�����ال ف��ي 
ج��م��ي��ع اص���ق���اع ال��ع��ال��م. ف��ق��د ول��د 
الكوارث  من  الكثير  امل��ال  اعصار 
القطاعات  جميع  م��ن  نالت  التي 
املصارف  فيها  بما  االستثمارية 
وال���������ش���������رك���������ات االس�����ت�����ث�����م�����اري�����ة 
وال��خ��دم��ات،  ال��س��ي��ارات  وصناعة 
حتى أن »ال��ع��ق��ار« وال���ذي يعتبر 
»االستثمار األك��ث��ر أم��ن��ا« ك��ان له 
نصيب وافر من التبعات السلبية 
ال����ت����ي ل����م ي���ش���ه���د ال���ع���ال���م م��ث��ل��ه��ا 
م���ن ق��ب��ل. اض���اف���ة ال����ى م���ا خلفته 
األزمة من انعكاسات على جانب 
املوظفني، والذين نالتهم شظايا 

التسريح الهادئ أو الصريح.
وف�������������ي س���������ي���������اق م����������ا ش�����ه�����ده 
ش���ه���ر دي��س��م��ب��ر م����ن م��س��ت��ج��دات 
وت���ح���والت ج��س��ي��م��ة، ت��م��ث��ل��ت في 
اغ����الق م��ص��ان��ع ك���ب���رى، واش��ه��ار 
بعض البنوك افالسها، وتهاوي 
األوراق  اس�������واق  ف����ي  امل�����ؤش�����رات 
امل���ال���ي���ة، وت��ع��اظ��م امل��ص��ي��ب��ة على 
وأف���راد  ش��رك��ات  م��ن  املستثمرين 
ف���ي ش��ت��ى امل���ج���االت، اض���اف���ة ال��ى 
الهلع الواضح في البحث عن بر 
األمان من خناق تلك األزمة، كان 
م���ن ال��ج��دي��ر ال���وق���وف ع��ل��ى أب���رز 

وأهم تلك القضايا.
ف���ق���د س��ل��ط��ت »امل���س���ت���ث���م���رون« 
االضواء - من خالل تحقيق مفصل 
- ع���ل���ى م���س���أل���ة »االن�����دم�����اج�����ات« 

التي  الساعة  باتت قضية  والتي 
كبارها  الشركات  عيون  تجتذب 
وصغارها، وكأنها الحل الناجع 
لألزمة العاملية القاتلة، والوقاية 
ال��ع��م��ل��ي��ة م��ن ال���وق���وع ف��ي أوح���ال 
االف��������الس ال�������ذي ي����ه����دد ال��ج��م��ي��ع 
ان أص��ب��ح من  ب��ال استثناء، بعد 
ال���واض���ح أن ال��ت��ف��رد ف���ي ال��ب��ح��ث 
النجاة لن يكون عاصما من  عن 
املهالك واملخاطر. بيد أن الدراسة 
امل���ه���ن���ي���ة واس�����ت�����ق�����راء ال����ت����ج����ارب 
ال�����س�����اب�����ق�����ة، وان������ت������ق������اء ال����ش����ري����ك 
املناسب، كلها عوامل ستجعل من 
أم���را مجديا وسيؤتي  االن��دم��اج 

ثماره على املستقبل املنظور.
االدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  أك������د 
ال���ع���ض���و امل����ن����ت����دب ف�����ي ال���ش���رك���ة 
ال����ش����رق����ي����ة ل����الس����ت����ث����م����ار، ح���ام���د 
امل���ن���ط���ق���ة  اس�����ت�����ي�����راد  أن  ال������ب������در، 
لألزمة مع تهيؤ األسواق لحركة 
ت���ص���ح���ي���ح���ي���ة ك�������ان ال����س����ب����ب ف��ي 
كارثة،  الى  املنطقة  تحويل حالة 
م��ب��ي��ن��ا أن ب������وادر االن���ت���ع���اش لن 

ترى النور قبل سنة 2010.

غالف العدد

عن مهرجان الخور في عيد الفطر

»بيت أبوظبي لالستثمار« ينال 
جائزة الرابطة الدولية لالتصاالت لـ 2008 

حصل بيت ابوظبي لالستثمار 
ع���ل���ى ج�����ائ�����زة ال����راب����ط����ة ال���دول���ي���ة 
ل���ل���ع���ام 2008  ل���الت���ص���الت امل���رئ���ي���ة 
(IVCA Live Com Awards)، وذلك 
عن مهرجان الخور ال��ذي اقيم في 
موقع م��ش��روع ال��خ��ور ومل��دة ثالثة 
اي������ام ب��م��ن��اس��ب��ة االح����ت����ف����ال ب��ع��ي��د 

الفطر.
وت��ن��ظ��م ه���ذه ال��ج��ائ��زة م���ن قبل 
ال�����راب�����ط�����ة ال�����دول�����ي�����ة ل����الت����ص����االت 
ادارة  م�����ع  وب����ال����ت����ع����اون  امل����رئ����ي����ة 
البريطانية  واالستثمار  التجارة 
(UKTI) وتمنح الجائزة للشركات 
ال����ت����ي ت��ن��ت��م��ي ل����ه����ذا ال����ق����ط����اع م��ن 
االعمال املتصلة بالعالقات العامة 
والفعاليات  االع��الم��ي��ة  وال��وس��ائ��ل 
تنفذ  ال��ت��ي  وال��ش��رك��ات  الترفيهية 
ه������ذه ال����ف����ع����ال����ي����ات. وت���م���ن���ح ه���ذه 
ال���ج���ائ���زة ع��ل��ى اس�����اس ق�����درة ه��ذه 
ال����ش����رك����ات ع���ل���ى خ���ل���ق ف���ع���ال���ي���ات 
ت���رف���ي���ه���ة خ���ارج���ي���ة واالس����ت����خ����دام 
للمناسبات الحية لجذب الجمهور 
ال����خ����ارج����ي وال����داخ����ل����ي مل���ث���ل ه���ذه 
وترسيخ  بناء  بغرض  املناسبات 
مقدرة  واظ��ه��ار  التجارية  العالمة 
ع��ال��ي��ة ف���ي ال��ت��س��وي��ق وال���ع���الق���ات 

العامة
وح���ض���ر ح��ف��ل ت��س��ل��م ال��ج��وائ��ز 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  االدارة  م����ن  اع����ض����اء 
ل����ب����ي����ت اب������وظ������ب������ي ل����الس����ت����ث����م����ار 
وشركة »ذا بنك« املنفذة ملهرجان 
التحكيم  ال��خ��ور. وواج��ه��ت هيئة 
صعوبة بالغة الختيار الفائز بني 
املتنافسني  م��ن  ك��ب��ي��رة  م��ج��م��وع��ة 

من جميع انحاء العالم.
ادارة  م���ج���ل���س  رئ�����ي�����س  وع�����ب�����ر 
ش���رك���ة ال���خ���ور ل��ل��ت��ط��وي��رال��ع��ق��اري 
س��������ع��������ود ح�������س�������ن ال�������ن�������ص�������ف ع����ن 
س���ع���ادت���ه ب��ح��ص��ول ال���ش���رك���ة على 
ه�����ذه ال���ج���ائ���زة ال���ت���ي ت���ض���اف ال���ى 
ال��ت��ي حققها م��ش��روع  ال��ن��ج��اح��ات 
الخور على الصعيدين االقتصادي 

واالجتماعي.
واف������اد ال��ن��ص��ف ب����ان ال��ك��رن��ف��ال 
ص��م��م اس���اس���ا ك���ح���دث اج��ت��م��اع��ي 
الحضاري  الوجه  ترفيهي يعكس 
مل����م����ل����ك����ة ال�����ب�����ح�����ري�����ن وم���ك���ان���ت���ه���ا 
ك����وج����ه����ة س����ي����اح����ي����ة رائ������������دة ب��ني 
دول امل��ن��ط��ق��ة، وم��ش��ارك��ة م��ن بيت 
اب���وظ���ب���ي ل��الس��ت��ث��م��ار ل��ل��ج��م��ه��ور 
مكان  وت��وف��ي��ر  الفطر  عيد  بفرحة 

م��ن��اس��ب يجمع ال��ع��ائ��الت ف��ي جو 
ع��ائ��ل��ي ب��ه��ي��ج ت���ت���واف���ر ف��ي��ه اع��ل��ى 
درجات االمان وكل انواع الترفيه. 
وق������د ج������اء ه������ذا ال����ح����دث ل��ي��ع��ك��س 
امل���س���ؤول���ي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ن��اط��ة 
الخاص  القطاع  مؤسسات  بعمل 
من  تعمل  ال��ت��ي  املجتمعات  ت��ج��اه 
خ���الل���ه���ا وق����درت����ه����ا ع���ل���ى اح������داث 
الصعيدين  على  ايجابية  تغيرات 
االج�������ت�������م�������اع�������ي واالق��������ت��������ص��������ادي 
ل���الس���ت���ث���م���ار، ح���ي���ث ي��ع��م��ل »ب��ي��ت 
اب����وظ����ب����ي« دائ�����م�����ا ع���ل���ى اخ���ت���ي���ار 
امل�����ش�����اري�����ع ال����ت����ي ت���ش���ك���ل اض����اف����ة 
جديدة الى اقتصادات الدول التي 
ي��ع��م��ل م��ن خ��الل��ه��ا وت��ت��م��اش��ى مع 
في  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  م��س��ي��رة 

هذه املجتمعات.

تسليم الجائزة ملمثل »بيت أبو ظبي«


