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قال عالء عمر أن الحكومة
المصرية تنوي طرح العديد من
المشاريع ،الفتا إلى ان هناك
مخططا تنمويا في محافظة
سيناء بالتعاون مع صناديق
االنماء العربية.

محمد الصقر وعالء عمر
ع ـقــد رئ ـيــس مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ال ـم ـصــري -
الكويتي محمد جــا ســم الصقر اجتماعا مع
رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق
الـ ـح ــرة ف ــي م ـص ــر ،وال ـس ـف ـيــر ال ـم ـص ــري لــدى
الكويت ،أمــس ،لبحث التحديات التي تعوق
االستثمار في مصر ،وأهم السبل لمواجهتها.
وبـ ـح ــث الـ ـط ــرف ــان إن ـ ـشـ ــاء ش ــرك ــة قــاب ـضــة
ه ــدفـ ـه ــا االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـمـ ـج ــاالت

لقطة جماعية عقب االجتماع
االستثمارية ،واستغالل الفرص المتاحة داخل
السوق المصري والبحث عن أفضل الفرص
االستثمارية الستغالل كل المزايا والتسهيالت
التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين
العرب واألجانب أخيرا.
من ناحية أخرى ،قال رئيس هيئة االستثمار
ع ــاء ع ـمــر إن الـهـيـئــة اجـتـمـعــت م ــع شــركــات
عالمية أبدت رغبتها في االستثمار بالسوق

«شركات االستثمار» يرعى دورتين
بالتعاون مع «الهالل األحمر»
قام اتحاد شركات االستثمار ،في إطار مسؤوليته
االجتماعية ،وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر
الكويتي ،من خالل مركز دراسات االستثمار ،الذراع
التدريبية لالتحاد ،برعاية تقديم دورتين :األولى
عن مبادئ اإلسعافات األولية  19و 20مايو المقبل،
والثانية عن اإلطفاء والسالمة  26و 27منه ،حيث
قدم الدورتين مختصون من الجمعية وفي مقرها،
وتضمنت رعاية االتحاد مشاركة عدد من مرشحي
ال ـش ــرك ــات األعـ ـض ــاء ف ــي االتـ ـح ــاد ،ورع ــاي ــة تــدريــب
مشاركين آخرين لدى الجمعية.
وقالت مديرة مركز دراسات االستثمار بالوكالة
م ــدي ــرة ال ــدع ــم الـفـنــي بــاالت ـحــاد فـ ــدوى درويـ ــش إن
اهتمام االتحاد برعاية العمل اإلنساني والتوعوي
للجمعية ،من خالل هاتين الدورتين ،يأتي في إطار
تفعيل الـ ــدور االجـتـمــاعــي لــات ـحــاد ،ولــرفــع درجــة
وع ــي الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـش ــرك ــات األعـ ـض ــاء وغـيــرهــم

م ــن ال ـم ـه ـت ـم ـيــن ،وب ـم ــا يـمـكـنـهــم م ــن ت ـقــديــم الــدعــم
والمساعدة في حال حدوث أي طــوارئ ،سواء على
المستوى المهني أو الشخصي .وأضافت درويش
ان الــدورتـيــن تناولتا مـبــادئ إنـقــاذ الـحـيــاة ()ABC
الـمـعـنـيــة بـطـبـيـعــة ال ـم ـم ــرات ال ـهــوائ ـيــة والـتـنـفــس،
الدورة الدموية ،واالنعكاس القلبي الرئوي (،)CBR
وكذلك قواعد دعم الحياة ،وخبرات الفحص األولي
والثانوي للمصاب وفاقد الوعي ووضعية اإلغماء
الصحيحة ،واإلصابات في حاالت الحروق والتعرف
على ماهيتها ودرجاتها.
كما تناولتا كيفية تجنب األخطاء الشائعة في
التعامل مع إصابات الحروق ،وكيفية التعرف على
مثلث الحريق ومصنفاته ،وطرق التعامل مع الحريق
وطــرق اإلخــاء وأنــواع طفايات الحريق وأصنافها
وكيفية تخزينها واستخدامها بطريقة صحيحة
في السيطرة على الحرائق الصغيرة.

الـ ـمـ ـص ــري ،إذ يـعـتـبــر م ــن اهـ ــم االس ـ ـ ــواق في
المنطقة ،ويحتوي على فرص هائلة ،موضحا
ان الحكومة اتخذت إجراءات من شأنها القضاء
على البيروقراطية ،التي تعد من أهم معوقات
االستثمار.
وأف ــاد عمر بــأن الحكومة المصرية عملت
على جذب المستثمرين من خالل وضع حزم
تـحـفـيــزيــة وم ـم ـيــزات ع ــدي ــدة ،وق ــد تـنـظــر في

المستقبل فــي بـعــض ال ـمــزايــا وع ـلــى رأسـهــا
الضريبة.
وأوض ــح أن الـحـكــومــة تـنــوي ط ــرح العديد
مــن ال ـم ـشــاريــع ،الف ـتــا إل ــى ان ه ـنــاك مخططا
تـنـمــويــا ف ــي مـحــافـظــة سـيـنــاء بــال ـت ـعــاون مع
صناديق االنماء العربية ،وسيتم طرح أكثر
من  80مشروعا في مجاالت عــدة مثل النفط
واالسكان وغيرها.

وأضاف أنه تم انشاء وحدة لتجميع الفرص
االستثمارية المتاحة وإعداد دراسات جدوى
مبدئية عليها ،موضحا ان مصر مرت خالل
السنوات الخمس الماضية بظروف سياسية
واقتصادية وأمنية شديدة ،إال أن االجــراء ات
التي اتخذتها القيادة السياسية ساعدت على
الحد من كل هذه الظروف.

 12.2مليار دوالر حجم المبيعات المستهدف لـ«التركية»
أعلنت الخطوط الجوية التركية ،التي تعد
ً
واحــدة من أســرع الناقالت نموا في العالم،
استهدافها تحقيق حجم مبيعات بنحو 12.2
مليار دوالر عام  ،2016بزيادة بنسبة  16في
المئة في الطاقة االستيعابية مقارنة بالعام
الماضي ،بحسب ما أفاد به أحمد أولمستر
رئيس التسويق في الخطوط الجوية التركية
خالل سوق السفر العربي  2016الذي يختتم
في مركز دبي الدولي للمؤتمرات اليوم.
وقـ ــال أول ـم ـس ـتــر ،إن ن ـتــائــج ال ــرب ــع األول
لمنطقة الـشــرق األوس ــط هــذا الـعــام شهدت
ً
ارتفاعا في الطاقة االستيعابية بنسبة 16
فــي الـمـئــة فــي األسـ ــواق الخليجية و 18في
المئة في دول الشرق األوس ــط ،حيث تطلع
ً
ً
المسافرون من المنطقة إلى  24خطا جديدا
تـمــت إضــافـتـهــا ال ـعــام ال ـمــاضــي إل ــى شبكة

الـخـطــوط الـجــويــة الـتــركـيــة الـتــي تـضــم 285
وج ـهــة .وأضـ ــاف فــي كلمته خ ــال المؤتمر
الـصـحــافــي ال ــذي عـقــدتــه الـنــاقـلــة ف ــي ســوق
السفرالعربي " :2016يسرني أن أعلن أننا
إح ــدى أكـثــر الـنــاقــات المفضلة فــي العالم،
ً
وإحدى الناقالت القليلة التي سجلت أرباحا
قوية ،ونخطط من خالل حضورنا المتنامي
فــي األس ــواق واالرت ـف ــاع الملحوظ فــي عدد
العمالء ،إلى زيادة طاقتنا االستيعابية هذا
العام ،عن طريق توفير المزيد من الرحالت
والوجهات ،وزيــادة عدد الرحالت لقاعدتنا
المتنامية من عمالئنا األوفياء".
ً
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :ل ـ ـقـ ــد شـ ـه ــدن ــا نـ ـ ـم ـ ــوا ف ـ ــي دول
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي والـ ـ ـش ـ ــرق
األوس ــط خ ــال ال ـعــام ال ـمــاضــي ،حـيــث قمنا
بزيادة معدل االستخدام ،وإضافة طائرات

جــديــدة ألسـطــولـنــا ،وج ــاءت زي ــادة طاقتنا
االستيعابية في دول الخليج مدفوعة بشكل
رئـيـســي بـنـمــو ع ــدد الـمـســافــريــن م ــن ُعـمــان
واإلم ــارات ،ونحن متحمسون إزاء خططنا
التوسعية ،حيث نهدف إلى زيــادة حصتنا
الـســوقـيــة الـحــالـيــة الـبــالـغــة  2فــي الـمـئــة في
قطاع الطيران العالمي إلى  5في المئة بحلول
عام ."2023
وف ــي إطـ ــار الـخـطــط الـتــوسـعـيــة للناقلة،
سوف تضيف الخطوط الجوية التركية 25
طائرة جديدة بنهاية عام  ،2016بما فيها 6
طائرات طــراز بوينغ " ،"3ER-B777و 5طراز
إيرباص " ،"300-A330و ،"A321" 10و 20طراز
بوينج " ،"800-B737إيرباص "،"200F-A330
إلى أسطولها الحالي ،ليصل بذلك اإلجمالي
إلى  336طائرة.

«زين» تشارك في برنامج «إنجاز» إلدارة العمل
االحترافي لطلبة المدارس
شاركت "زين" ،الشركة الرائدة
ف ــي تـقــديــم خ ــدم ــات االت ـص ــاالت
المتنقلة بالكويت ،في برنامج
إنـجــاز إلدارة العمل االحترافي
لطلبة المدارس ،وذلك في إطار
ش ــراك ـت ـه ــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مــع
مؤسسة "إنجاز" ،والتي تسعى
م ــن خــال ـهــا إل ــى تـثـقـيــف ودع ــم
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـش ـ ـغـ ــوف ب ـت ـط ــوي ــر
ً
أفكاره ومشاريعه وفقا للمعايير
الدولية.
وأفـ ـ ـ ــادت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي ،بـ ــأن م ـشــارك ـت ـهــا في
هذا البرنامج جاءت من منطلق
حرصها على تفعيل شراكتها
م ـ ـ ــع "إنـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاز" ،تـ ـ ـح ـ ــت م ـظ ـل ــة
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االجـتـمــاعـيــة واالس ـت ــدام ــة التي
ت ـخ ـص ــص ج ـ ـ ــزءا كـ ـبـ ـي ــرا مـنـهــا
اتجاه قطاع الشباب والتعليم،
ح ـي ــث شـ ـ ــارك م ــوظ ـف ــو زيـ ــن فــي
تــوجـيــه الـطـلـبــة وال ـطــال ـبــات من
المدارس الحكومية المتوسطة
ف ــي ج ــو م ـه ـنــي احـ ـت ــراف ــي ،مما
سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــر ط ــاق ــات ـه ــم
ومواهبهم.
وأضافت الشركة أن المسابقة
تـ ــركـ ــز عـ ـل ــى م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ال ـت ـع ـل ـيــم
والـ ـتـ ـثـ ـقـ ـي ــف لـ ـلـ ـط ــاب وك ـي ـف ـيــة
اقتناص الـفــرص المناسبة في
بيئة العمل ،إضافة إلى وسائل

مجموعة من الطلبة أثناء البرنامج
إطـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات وإجـ ـ ـ ـ ــراء
الــدراســات واألبـحــاث المناسبة
ق ـبــل إط ـ ــاق ال ـم ـن ـت ـجــات ،حيث
تـسـعــى الـشــركــة بــاسـتـمــرار إلــى
تــوف ـيــر بـيـئــة مـنــاسـبــة لـطــاقــات
وإبــداعــات شباب الكويت حتى
تـنـمــو وتـثـمــر وتـسـهــم بــإضـفــاء
قيمة مضافة للمجتمع.
وت ـ ــواص ـ ــل "زي ـ ـ ـ ــن" ش ــراك ـت ـه ــا
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة م ـ ــع مــؤس ـســة
"إنـ ـ ـج ـ ــاز" ،وهـ ــي ال ـش ــراك ــة الـتــي
تسعى مــن خاللها إ لــى تثقيف
ودعم الشباب الشغوف بتطوير
أفكاره ومشاريعه وفق معايير

عالمية ،وذلك من خالل مجموعة
من البرامج التدريبية التي تنظم
على مدار العام لطلبة وطالبات
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس ،حـ ـي ــث قـ ــدمـ ــت زي ــن
الدعم للعديد من البرامج التي
تبنتها "إن ـجــاز" فــي عــام ،2015
أبرزها مسابقة "إنجاز لبرنامج
الـ ـش ــرك ــة" ل ـل ـش ـب ــاب مـ ــن رائ ـ ــدي
األعمال وتحدي  PIN2بنسخته
الرابعة ،وتم تدريب  612طالبا
ً
و طــا لـبــة بمشاركة  71متطوعا
من موظفي زين.
ي ــذك ــر أن "إنـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـك ــوي ــت"
أسست في عام  2005كمؤسسة

غير ربحية وغير حكومية بدعم
من القطاع الخاص في الكويت،
وعبر شراكة وتعاون استراتيجي
م ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص وقـ ـط ــاع
التعليم في الكويت ،وبمساعدة
متطوعين ذوي خبرة وكفاءة في
مختلف المجاالت ،وهي جزء من
مؤسسة "إنجاز العرب" التي تعد
من كبريات المؤسسات العالمية
المختصة بتعليم وثقيف الطلبة
لتأهيلهم لخوض معترك الحياة
ال ـع ـم ـل ـي ــة وت ـن ـظ ـي ــم ال ـم ـش ــاري ــع
ومـحــو األمـيــة المالية مــن خالل
التدريب العملي.

«سلطان لالتصاالت» و eNetتوقعان عقد
تعاون في تحصيل األقساط
عـقــدت شــركــة سلطان لــاتـصــاالت شراكة
استراتيجية مع شركة شبكة الخدمات اآللية
 ،eNetلتقديم خدمات الدفع السريع لجميع
ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت وال ـش ــرك ــات التمويلية
وشـ ــركـ ــات االنـ ـت ــرن ــت وال ـ ـم ـ ــدارس ال ـخــاصــة
وال ـك ـث ـي ــر م ــن الـ ـخ ــدم ــات الـ ـت ــي ت ـس ـهــل عـلــى
المواطن والمقيم تسديد جميع مستحقاته
بكل سهولة ويسر.
وأشـ ـ ــارت ال ـشــركــة إل ــى أن خ ــدم ــات الــدفــع
أص ـب ـحــت م ـت ــوف ــرة اآلن ف ــي ف ـ ــروع iZONE.
 Servicesالمنتشرة فــي أفــرع مــراكــز سلطان
"الشويخ ،مجمع الكوت ،سوق شرق ،العقيلة،
الـســالـمـيــة ،الـشـعــب ،حــولــي" ،عـلــى أن ــه سيتم
تقديم هذه الخدمات في بقية األفــرع تباعا،
لتشمل جميع مراكز سلطان.
وج ـ ــاءت ه ــذه ال ـخ ـطــوة لـتـســاهــم إل ــى حد
كبير فــي تقديم وخـلــق آلـيــة سهلة وميسرة
لدفع المستحقات واألقـســاط المترتبة على

عقب توقيع العقد
المواطن والمقيم عن طريق هذه الخدمة في
تلك المراكز دون عناء.
وأش ـ ــار ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي ل ـشــركــة شبكة
ال ـخ ــدم ــات اآللـ ـي ــة  eNetع ـف ـيــف م ـك ـحــل الــى
أن الـ ـش ــراك ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مـ ــع "س ـل ـطــان

لالتصاالت" شراكة فعلية ضمن خطط توسعة
وزيادة في عدد الخدمات ،ما يحقق األهداف
المرجوة في الــوصــول إلــى أكبر شريحة من
المجتمع الكويتي.

