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للمرة الثامنة على مدى شراكتهما اإلستراتيجية

»املركز« راٍع بالتيني حلفل توزيع الشهادات 
العاشر جلمعية احملللني املاليني فرع الكويت 

أعــلــن املــركــز املــالــي الكويتي 
عن  “املركز”  )ش.م.ك.ع( 
رعايته البالتينية حلفل توزيع 
شهادات جمعية احملللني املاليني 
املعتمدين )CFA( فــرع الكويت 
لعام 2017، والـــذي يقام اليوم 
في قاعة سلوى الصباح. وسوف 
يشارك في احلفل مجموعة من أهم 
خبراء املجال املالي واالستثماري، 
بحضور السيد بول سميث، رئيس 
معهد احملللني املاليني املعتمدين 
والرئيس التنفيذي. كما سيتحدث 
فــي احلفل اخلبير الدميوغرافي 

الدكتور أمالن روي. 
وقــال السيد مناف عبد العزيز 
الهاجري، الرئيس التنفيذي في 
“املركز”: “بدايًة، نهنئ الدفعة 
اجلــديــدة من حملة شهادة محلل 
مــالــي معتمد )CFA(، والــتــي 
ستؤهلهم لتحقيق املــزيــد من 
ــي حياتهم العملية.  الــنــجــاح ف
ونفتخر بشراكتنا االستراتيجية 
ــني املــالــيــني  ــل ــل مـــع جــمــعــيــة احمل
املعتمدين - فـــرع الــكــويــت منذ 
بــدايــتــهــا، والــتــي وضــعــت نصب 

أعينها إعداد محللني مهنيني مؤهلني 
لتطبيق أهم املمارسات العاملية في 
الــســوق احملــلــيــة. وتــأتــي رعاية 
“املركز” حلفل اجلمعية للمرة 
الثامنة انطالقاً من استراتيجية 
“املركز” للمسؤولية االجتماعية 
واالقتصادية، والتي ترتكز على 
ــة، وهــي  ــي ــاس ــة مــحــاور أس ــالث ث
بناء القدرات البشرية، ومواءمة 

بيئة أعماله مــع مــبــادئ التنمية 
املستدامة، وتفعيل مبادئ احلوكمة 

الرشيدة في بيئة األعمال.”
وأضـــاف الــهــاجــري: “ولطاملا 
اعتمد “املركز” فــي نهجه على 
املعرفة والعلم، حيث يبني كافة 
قراراته االستثمارية على األبحاث 
ــات وخــبــرة فريق عمله  ــدراس وال
في مختلف اإلدارات. ونحرص في 
“املركز” على تشجيع موظفينا 
بشدة بالتسجيل لشهادة احمللل 
املالي املعتمد وغيرها من الشهادات 
املهنية املعتمدة عاملياً، حيث يعمل 
في “املركز” وشركاته التابعة 13 
موظف حاصلني على هذه الشهادة 
املرموقة، األمر الذي يعكس حرص 
“املركز” على بناء ودعم الكفاءات 
ــة الــفــرصــة لــهــم لتحقيق  ــاح وإت
طموحاتهم من أجل تعزيز سوق 

العمل.”
وجتدر اإلشــارة إلى أن جمعية 
 )CFA( احملللني املاليني املعتمدين
تضم ما يقارب 142،000 عضو 
عاملي من خالل 140 جمعية تابعة 

في 159 دولة.

مناف الهاجري

في رحلة نظمها مكتب السياحة الروسية بالتعاون مع اخلطوط التركية وباسل للطيران

وفد سياحي كويتي يستكشف سوتشي الروسية
نظم مكتب السياحة الروسية في الكويت 
بالتعاون مع اخلطوط اجلوية التركية 
وشركة باسل للطيران الروسية وشركة 
تورونتو للسياحة والسفر رحلة تعريفية 
لعدد من ممثلي شركات ووكاالت السياحة 
والسفر ومنظمي الرحالت الكويتية إلى 
مدينة سوتشي الروسية على ساحل البحر 

األسود.
والتقى الوفد خــالل الــزيــارة بعدد من 
املسئولني في احلكومة وقطاع السياحة 
الــروســيــة لبحث سبل تعزيز التعاون 
ــالت للسياح  السياحي وآلية تنظيم رح
الكويتيني إلى مدينة سوتشي وخصوصا 
خــالل فترة الصيف والشتاء واإلجـــازات 
والعطل الرسمية األخــرى، كما تفقد الوفد 
عــدد كبير من الفنادق والشقق الفندقية 
واهمها فندق حياة ريجنسي ومنتجع روزا 

خوتر ومنتجع غوركي جورود وغيرها.
من جهته أوضــح نائب حاكم سوتشي 
سيرجي يورشينكو أن املدينة تستقبل 7 
ماليني سائح سنويا وطاقتها الفندقية 100 
ألــف غرفة وتعد وجهة حديثة وبنيتها 
ومرافقها متطورة مبواصفات عاملية وتقع 
على ساحل البحر األسود وبها العديد من 
األنشطة املائية، كما تضم 50 نبع للمياه 
املعدنية وتعد أضخم مجمع للمنتجعات 
العالجية وكذلك منتجعات التزلج الفخمة 
على قمم جبالها والتي جعلت منها سويسرا 

روسيا.
ودعــا يورشينكو السياح الكويتيني 
واخلليجيني والعرب ومنظمي الرحالت 
إلــى وضــع املدينة ضمن برامج رحالتهم 
السياحية وخصوصا خالل فترة الصيف، 
حيث متتاز بطقس متنوع الــدرجــات ما 
بني 20 درجــة على ساحل البحر األســود 
و5 درجــات حتت الصفر على قمم اجلبال 
وبها العديد مــن مطاعم األغــذيــة احلــالل 

من أوزبكستان وتركيا وغيرها، هذا إلى 
جانب استعداد العديد من الفنادق والشقق 
الفندقية لعمل ترتيبات خاصة للسياح 

الكويتيني والعرب واملسلمني.
ــود العديد  وأشــار يورشينكو إلــى وج
من مجاالت التعاون السياحي احملتملة 
مع الكويت حيث ميكن للمدينة استضافة 
أحــداث ومــؤمتــرات متنوعة بفضل كونها 
آمنة وتعد املركز املفضل للقمم واألحــداث 
احمللية والعاملية املهمة وغير مزدحمة 
وعــدد سكانها ال يتجاوز 400 ألف نسمة 
كما ميكنها استضافة معسكرات الفرق 
الرياضية الكويتية وغيرها بفضل منشآتها 
املــتــطــورة حيث كانت عاصمة ألوملبياد 
2014 الشتوية وستستضيف مباريات 

مونديال 2018.
وأشـــاد يورشينكو باهتمام اجلانب 
الكويتي باستكشاف سوتشي كوجهة 
سياحية جديدة متوقعا ان تشهد الفترة 
ــوا فــي احلــركــة السياحية من  املقبلة من
الكويت بالتعاون مــع شــركــات الطيران 

السيما مع قربها اجلغرافي ملنطقة اخلليج.
ــرة الــتــجــاريــة لشركة باسل  ــدي أمــا امل
للطيران آسيات هاسانوفا فقد أوضحت 
حرصها على التعاون مع اجلانب الكويتي 
لتشغيل رحالت مباشرة وتقدمي التسهيالت 
الالزمة السيما مع وجود العديد من اجلهات 

احلريصة على دعم هذا التوجه.
من جهته أكد باسل األسود مدير املكتب 
الوطني للسياحة الروسية في الكويت 

ــي عــلــى تسويق  ــروس ــب ال ــان حـــرص اجل
الوجهات السياحية الروسية املناسبة 
للسياح من الكويت واخلليج وخصوصا 
ــى توفير  ــالل فصل الصيف إضــافــة إل خ
املتطلبات اخلاصة بالسياحة اإلسالمية 

ومختلف أفراد األسرة.
وشدد األسود الذي مثل سفريات يعيش 
على أن سوتشي مؤهلة لتكون وجهة 
مهمة للسياحة الكويتية التي تقدر بنحو 
نصف مليون سائح سنويا وإنفاق يصل 
إلى 13 مليار دوالر سنويا، هذا إلى جانب 
السائحني من اجلنسيات األجنبية األخرى 
املقيمة فيها السيما مع وصوا أكثر من فريق 

عربي لنهائيات كأس العالم في روسيا.
ــار إلــى أن املكتب سينظم معرضا  وأش
للسياحة في سوتشي بالتعاون مع عدد 
من اجلهات في الكويت وروسيا وبرعاية 
سفارة روسيا االحتادية في الكويت خالل 
شهر يناير املقابل مبشاركة العديد من 

اجلهات السياحية في املدينة.
وفي السياق ذاته أكدت اخلطوط اجلوية 
التركية حرصها على مواكبة النمو في 
احلركة السياحية والتجارية املتوقعة 
إلــى روسيا وخصوصا من دول اخلليج 
حيث تشغل رحــالت متعددة إلى موسكو 
وسوتشي وكــازان وسانت بطرسبرج و8 
ــرى، في توقيتات  من املــدن الروسية األخ
مناسبة جتعلها محطة ترانزيت مناسبة 
للقادمني من الكويت ودول اخلليج األخرى.

ـــاف أن الــشــركــة تستعد لــزيــادة  وأض
عدد وجهاتها مع ارتفاع أسطول طائرات 
الشركة احلديثة من 298 طائرة نقل ركاب 
وشحن إلى 421 بحلول عام 2020، تسير 
رحالتها حاليا إلــى 302 مطار فــي 292 
مدينة فــي 120 دولـــة، وتــقــدم خدماتها 
بجودة عالية مع االلتزام باحملافظة على 

طابع الضيافة اإلسالمية.

 الوفد خالل زيارته للقرية األوملبية

 100 وطــــاقــــتــــهــــا  ســــنــــويــــا  مـــــاليـــــني   7 يـــــــزورهـــــــا 
ألــــف غـــرفـــة ومــــــــزارات مــتــنــوعــة وطـــقـــس مــعــتــدل

أعلنت زين الشركة الرائدة في 
تقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة 
في الكويت عن رعايتها البالتينية 
لـــ “ مــاراثــون بنك اخلليج 642 
“، وهي الفعالية الرياضية التي 
أقيمت في سوق شرق بالتعاون 
مــع املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمم 
املتحدة لشؤون الالجئني وشهدت 
حضور ما يفوق الـ 6000 ُمشارك 

من ُمختلف الفئات العمرية. 
وأوضــحــت الــشــركــة فــي بيان 
صحافي أن رعايتها لهذه الفعالية 
الصحية التي ُتعتبر من أضخم 
األنشطة الرياضية في الكويت أتت 
ضمن استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالســتــدامــة اجتــاه 
قــطــاعــي الــصــحــة والــريــاضــة، 
حيث حترص الشركة على تبّني 
ــى نشر  ــادرات الــتــي تــهــدف إل ــب امل
التوعية الصّحية وتشجيع منط 

احلياة الصحي في املجتمع. 
ــــن أن رعــايــتــهــا  ــت زي ــن ــي وب
البالتينية للماراثون جاءت أيضاً 
امــتــداداً لشراكتها االستراتيجية 
مــع املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمم 
املتحدة لــشــؤون الالجئني التي 
حــضــرت كــشــريــك رئــيــســي في 
ــك بهدف التوعية  الفعالية، وذل
حول حملة #أصوات_ألجل_الالجئني 
اإلنسانية التي أطلقتها املفوضية 
جلمع التبرعات عبر اإلنترنت 
لصالح الالجئني السوريني، حيث 
حترص الشركة على دعم البرامج 

واملــشــاريــع التي تخدم األهــداف 
النبيلة وتعمل جــاهــدًة ملساندة 
الــعــديــد مــن املـــبـــادرات اخليرية 
واإلنــســانــيــة بــاعــتــبــارهــا كيان 

اقتصادي مؤثر في الدولة.
وأشـــــارت الــشــركــة إلـــى أن “ 
ماراثون بنك اخلليج 642 “ الذي 
ُيشير معناه إلــى عــدد عضالت 
ــان وهـــي 642 ، قد  ــس جــســم اإلن
شهد مشاركة جماهيرية ضخمة 
من جميع الفئات العمرية فاقت 
ــارك، حيث قامت  ــش ـــ 6000 ُم ال
زيـــن بتخصيص جــنــاح خــاص 
استضافت من خالله املشاركني 
في املــاراثــون، وضم مجموعة من 
الفعاليات الترفيهية واملسابقات 
الرياضية وتوزيع اجلوائز القيمة، 
باإلضافة لتقدمي اختبارات اللياقة 

البدنية للمتسابقني باملجان.
وذكــــرت زيـــن أنــهــا قــامــت في 
اآلونة األخيرة بتعزيز شراكاتها 

مع مختلف اجلهات واملؤسسات 
الصحية في الدولة من القطاعني 
ــام واخلـــــاص، وذلـــك بهدف  ــع ال
املُساهمة وبشكل فّعال في تشجيع 
جميع أفـــراد املجتمع ومبختلف 
فئاتهم العمرية على االرتــقــاء 
ــى كــافــة  ــوب حــيــاتــهــم عــل ــل ــأس ب
األصعدة، وباألخص فيما يتعّلق 
بنشر مفهوم اتخاذ منط احلياة 
األكثر صحة من خــالل التشجيع 

املستمر على ممارسة الرياضة. 
ـــة عــلــى  ـــرك ـــش ــــــرص ال وحت
أن تــكــون شــريــكــاً رئــيــســيــاً في 
املبادرات والفعاليات التي تقدم 
قيمة مضافة للمجتمع، ُمبّينًة  أن 
ماراثون 642 الذي ُيعتبر إحدى 
أكبر األنشطة الرياضية الصحية 
السنوية في الكويت قّدم فرصة 
رائعة لنشر التوعية اإليجابية 
حول الصحة واللياقة والتغذية 

السليمة.

الصندوق الكويتي للتنمية يوفر مليار جنيه 
متويالت ملشروعات بشمال سيناء

ـــرة االســتــثــمــار والــتــعــاون  وقــعــت وزي
الدولي، امس  األحد، اتفاقيتني مع مدير عام 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية؛ لدعم مشروعات التنمية بشمال 
سيناء، بقيمة اجمالية 17.5 مليون دينار 

كويتي )مليار جنيه(.
 وقالت سحر نصر، في بيان امس  األحد، 
ــة الكويت،  على هامش زيارتها إلــى دول
إن االتــفــاق األول يشمل متويل مشروع 
توصيل شبكات وروافــــع مــيــاه الشرب 
مبدينة العريش بقيمة 12.5 مليون دينار 
كويتي، في إطار برنامج احلكومة املصرية 

لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وأضافت، أن املشروع يهدف إلى تطوير 
البنية األساسية ملنظومة مياه الشرب 
مبدينة الــعــريــش لتتواكب مــع التزايد 
السكاني باملدينة حتى عــام 2037 ما 
يساهم في رفع مستوى التنمية املستدامة 
بالقطاعات املختلفة للمدينة سواء السكنية 

أو السياحية أو غيرها.
وأوضــحــت، أن هــذا التمويل يأتي في 
إطـــار البرنامج التمويلي الـــذي يساهم 

به الصندوق الكويتي الــذي يبلغ قيمته 
اإلجمالية نحو 900 مليون دوالر على مدار 
ثالث سنوات لتمويل مشروعات برنامج 

تنمية شبه جزيرة سيناء.
ــــارت الـــوزيـــرة، إلـــى أن االتــفــاق  وأش
الثاني هو ملحق التفاقية متويل مشروع 

استصالح 400 الــف فــدان بشمال سيناء 
بقيمة 5 ماليني دينار كويتي.

وأكدت، أن املشروع يستهدف إحداث أثر 
تنموي واجتماعي مستدام في مصر بصفة 
عامة وشمال سيناء بصفة خاصة، حيث 
يأتي ضمن برنامج احلكومة لتنمية سيناء 

وسيترتب عليه توفير فرص العمل لشباب 
اخلريجني، وإتاحة الفرصة إلنشاء مجتمع 
سكني باملنطقة لرفع املستوى احلضاري 
وتنمية البيئة السيناوية واملجتمعية عن 

طريق زيادة الرقعة الزراعية.
ولفتت، إلى املشروع يستهدف مساعدة 
ــني بتحسني الــصــرف بأراضيهم  ــزارع امل
وتسهيل نقل محاصيلهم إلــى األســواق 
وتسهيل مرور األسمدة واملبيدات وزيادة 
الثروة احليوانية، عالوة على توفير فرص 
عمل ملا يزيد عن 5 آالف شخص وتشجيع 

االستثمار باملنطقة. 
ــام الصندوق  ــد مــديــر ع مــن ناحيته أك
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، 
حرص الصندوق على دعم املشروعات في 
سيناء. وقالت الوزارة في مايو 2017، إنه 
مت توقيع اتفاقية متويل بقيمة 12.5 مليون 
دينار كويتي )مــا ُيــعــادل 746.2 مليون 
جنيه مــصــري(، مــع الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية؛ لتمويل 
ـــع مياه  مــشــروع توصيل شبكات ورواف

الشرب مبدينة العريش.

جانب من توقيع االتفاقيات بني اجلانبني

ورشة عمل في احلوكمة املؤسسية ملجلس إدارة مجموعة اإلثمار
قامت مجموعة اإلثمار، والتي تتكون من شركة اإلثمار 
القابضة وكيانني تابعني بالكامل إحداهما بنك اإلثمار وهو 
بنك جتزئة إسالمي يتخذ من البحرين مقراً له، واآلخر شركة 
أي بي كابيتال وهي شركة استثمارية إسالمية تتخذ من 
البحرين مقراً لها، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات 
املصرفية واملالية BIBF لتقدمي ورشة عمل تفاعلية ألعضاء 

مجلس اإلدارة وفرق اإلدارة التنفيذية للمجموعة.  
إن ورشة العمل، والتي مت تصميمها لتسليط الضوء على 
أهمية احلوكمة املؤسسية مع تعزيز مبادئ اإلثمار لتطبيق 
حوكمة ذات جــودة عالية، تهدف إلى املساعدة في حتقيق 
املزيد من النمو واحلماية لقيم املساهمني. وقد قام بتقدمي 
الورشة السيد شيموس جيلن وهو مؤسس ومدير شركة 
Value Alpha Limited ومستشار في احلوكمة مع خبرة 

كبيرة في تقدمي مثل هذه البرامج والورش التدريبية. 
وقد أكد الرئيس التنفيذي ملجموعة اإلثمار السيد أحمد 
عبدالرحيم على أهمية احلوكمة املؤسسية، معرباً عن شكره 
وتقديره ملدير عام معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية 
الدكتور أحمد الشيخ وفريق املعهد على تنظيم هذه الورشة 

التدريبية. 
وقال السيد عبدالرحيم:” إن هذه الورشة تقدم ألعضاء 
مجلس اإلدارة وفــرق اإلدارة التنفيذية الفرصة لتعزيز 
معرفتهم مبــبــادئ احلوكمة املؤسسية. كما أدركــنــا بأن 
تأسيس ثقافة قائمة على حوكمة مؤسسية مناسبة في 
بيئة العمل اليوم تعكس التركيز على القيم التنظيمية التي 
تؤدي إلى حتسني األداء. وخالل األعوام السابقة، تصاعدت 
أهمية احلوكمة املؤسسية في ظل تصاعد األنظمة وازديــاد 

املسؤولية على املؤسسات املالية”.
وأضاف عبدالرحيم: “إننا في اإلثمار ندرك أهمية اجلهود 
ــا البشرية على جميع  املــبــذولــة ملواصلة تطوير مــواردن
املستويات في املجموعة، ومتثل هذه الورشة خطوة هامة 
نحو تعزيز كــفــاءات أعضاء مجلس اإلدارة وفــرق اإلدارة 

التنفيذية”.
ومن جانبه، قال الدكتور الشيخ: “إن التدريب املهني على 
جميع املستويات اإلدارية يعد جانباً حاسماً في تطوير ومنو 
أي مؤسسة، وأهمها التدريب على مستوى أعضاء مجلس 
اإلدارة. ولذلك قام معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية 
بتقدمي مثل هذه الورشة عالية املستوى مبا يعزز دور مجلس 
اإلدارة في دعم األداء املتميز ووضع القواعد واللوائح التي 
تتسم بالشفافية للمساهمني واملديرين واملوظفني كدوافع 
متماسكة، وهــو أمــر يعد في غاية األهمية لتطوير القدرة 
التنافسية والربحية. كما أن التدريب املستمر والتطوير هو 

استثمار ألي مؤسسة تتطلع إلى تعزيز أدائها بشكل عام”.  

جانب من ورشة العمل

B2B 4 SMEs في حديقة الشهيد  من خالل رعايتها مللتقى 

Ooredoo تستمع ملتطلبات رواد 
األعمال للمشاريع الصغيرة واملتوسطة

ـــــــــــي  ـــــــــــدتOoredooف أك
ــي مقرها  مــؤمتــر صحفي عــقــد ف
الرئيسيعلى اهتمامها الكامل 
بــدعــم رواد أعــمــال املــشــروعــات 
الصغيرة واملتوسطةومتكينهم 
مــن حتقيق تطلعاتهم، ال سيما 
ــع الــصــغــيــرة  ــاري ــش أصـــحـــاب امل
واملتوسطةوسيتم اقتتاح امللتقى 
يــوم الثالثاء املوافق 21 نوفمبر 
بــحــضــور مــعــالــي الـــوزيـــر هند 
الصبيح. جاء هذا في تصريح مدير 
 Ooredoo أول قطاع الشركات في
عبدالعزيز البابطني فــي ملتقى 
الــتــبــادل الــتــجــاري للمشروعات 
 B2B 4 الصغيرة واملــتــوســطــة
SME الــذي انطلق يوم أمس من 

خالل املؤمتر الصحفي. 
وأكـــد البابطني فــي تصريحه 
قـــائـــاًل: “لنا الــفــخــر فــي شركة 
Ooredoo الــكــويــت أن نكون 
الداعم األساسي لرواد املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة في مختلف 
املــجــاالت وعلى كافة األصــعــدة، 
واالستماع ملتطلباتهم وذلك ضمن 
استيراتيجية مــدروســة وممتدة 
على مدار الثالث سنوات القادمة. 
حيث سيتم تركيز الشركة على 
تقدمي جميع اخلــدمــات ووتوفير 
أنظمة احللول التي تخدم الشركات 
والتي سنعلن عنها في امللتقى.
فعلى صعيد اخلدمات والعروض، 
حرصنا على تقدمي حلول متكاملة 
مصممة خصيصاً لرياديي األعمال 
من فئة أصحاب املشاريع املتناهية 
الصغر أو املــشــاريــع الصغيرة 

واملتوسطة احلجم وذلــك مبزايا 
تنافسية تهدف لدعم رواد هذه 
األعمال خاصة في هذا العصر الذي 
يعتمد على اإلنترنت واالتصاالت 

بشكل أساسي.”
وأضـــاف موضحاً أن الشركة 
تــقــدم بــاقــات بــأســعــار تنافسية 
وتــرقــيــات مــجــانــيــة لــلــخــدمــات 
ــاب املــشــاريــع  ــح ــأص اخلـــاصـــة ب
الصغيرة واملتوسطة كنوع من 
الدعم والتشجيع لهم على إطالق 
مشاريعهم، مــؤكــداً أن اإلنترنت 
ــات عــامــالً أســاســيــاً ألي  املتنقل ب
ــذي  ــي هـــذا الــعــصــر ال ــروع ف ــش م
يعتمد بشكل كبير على اإلنترنت 
والتحول الرقمي.  وأردف مؤكداً أن 
االهتمام برواد  املشاريع الصغيرو 
واملتوسطة هو أحد القيم األساسية 
لــدى الشركة، وأنــهــا تترجم هذا 
االهتمام عن طريق رعاياتها املمتدة 
على مــدار العام ملختلف احملافل 
التي تهم الشباب وتنمي مهاراتهم 
وقدراتهم ومتكنهم على حتقيق 

 Ooredoo تطلعاتهم. كما أن
ترجمت هــذا االهتمام عن طريق 
العديد من الشراكات التي أبرمتها 
مــع عــدة جهات مهتمة بالشباب 
مثل وزارة الدولة لشؤون الشباب 
وذلــــك ضــمــن خطتها السنوية 
الهادفة لدعم الشباب، إضافة إلى 
ووزراة التجارة والصناعة، التي 
تعاونت معها الشركة في افتتاح 
مركز الكويت لأعمال وهو املركز 
النموذجي الذي أطلقته الوزارة في 
إبريل املاضي، الذي يهدف ألن يقدم 
كافة اخلدمات ألصحاب املشاريع 
الصغيرة ومتناهية الصغر حتت 

سقف واحد. 
وحــــول رعــايــة املــلــتــقــى، أكــد 
 Ooredoo الــبــابــطــني اعـــتـــزاز
بالتعاون مع جهات مرموقة معنية 
بدعم أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، وعلى رأسها اجلمعية 
الكويتية للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وهي املنظم الرئيسي 

لهذا امللتقى.

خالل املؤمتر الصحافي

زين ترعى مارثون بنك اخلليج


