
رئيس كوستاريكا  خ��وزي��ه  أك��د 
األس����������ب����������ق ورئ����������ي����������س امل������ن������ت������دى 
االق��������ت��������ص��������ادي ال������ع������امل������ي م�����اري�����ا 
في  البيئة  أن��ص��ار  أب���رز  فيجاريز، 
العالم، الحاجة الى زيادة مساهمة 
ال����ش����رك����ات ف�����ي م���ك���اف���ح���ة ظ���اه���رة 
املناخ  ال��ح��راري وتغير  االحتباس 

في الكرة األرضية.
وج��������اء ذل������ك خ������ال امل���ح���اض���رة 
أل��ق��اه��ا فيجاريز م��ؤخ��رًا في  ال��ت��ي 
م��ك��ات��ب »أج��ي��ل��ي��ت��ي« ف���ي ال��ك��وي��ت 
وك���ان���ت ت��ح��ت ع���ن���وان »ال���ح���د من 
التغير املناخي: مسؤوليتنا تجاه 
فيجاريز  وأش��ار  املقبلة«،  األجيال 
ف���ي���ه���ا ال������ى ال���������دور ال���ك���ب���ي���ر ال�����ذي 
تلعبه ال��ش��رك��ات وال���ذي م��ن شأنه 
امل���س���اع���دة ع���ل���ى ت��ث��ق��ي��ف األج���ي���ال 
امل��ق��ب��ل��ة وت��وف��ي��ر ال���دع���م ال�����ازم من 

أجل حماية البيئة.
تأتي  التي  املحاضرة  وتناولت 
ضمن برنامج »أجيليتي« املستمر 
ح�������ول امل����س����ؤول����ي����ة االج���ت���م���اع���ي���ة 
للشركات، األسباب واآلثار الناجمة 
ع����ن االح���ت���ب���اس ال�����ح�����راري وط����رق 
املساهمات  ع��ب��ر  عليها  ال��س��ي��ط��رة 
ال��ف��ردي��ة. وح��ض��ر امل��ح��اض��رة كبار 
أجيليتي،  من  وموظفون  املديرين 

وش�������رك�������ة امل������ش������اري������ع ال���ك���وي���ت���ي���ة 
القابضة، وش��رك��ة امل��ع��ادن واع��ادة 

التدوير، ومركز السلطان.
االدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  وق�������ال 
وال�������ع�������ض�������و امل�������ن�������ت�������دب ل����ش����رك����ة 
»أجيليتي« طارق سلطان »انه ملن 
دواعي فخرنا أن يكون بيننا السيد 
العاملني  ال���ى  ل��ي��ت��ح��دث  ف��ي��ج��اري��ز 
الشركة، حيث تتصدر قضايا  في 
البيئة قائمة اهتمامات أجيليتي، 
االجتماعية  املسؤولية  كما تشكل 
احدى الدعائم الرئيسية لشركتنا. 

وما زلنا نواصل جهودنا لتمكني 
العاملني في الشركة لضمان العمل 
على انجاز أهدافنا املتمثلة في أن 

نكون شركة مواطنة صالحة«.
وأض���اف سلطان »ن��ح��ن واح��دة 
م��ن أك��ب��ر ع��ش��ر ش��رك��ات للخدمات 
اللوجستية ومن الضروري جدًا أن 
يكون لدينا برنامج خاص بالبيئة 
والفاعلية.  ب��االس��ت��م��راري��ة  يتميز 
وان����������ه مل������ن دواع�����������ي س�������رورن�������ا أن 
ال��ذي يستمع  الجمهور  نكون بني 

ملحاضرة السيد فيجاريز«.
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»امبراير« تبيع »الجابر« االماراتية
7 طائرات خاصة برجال األعمال 

ساو باولو- ا ف ب- اعلنت شركة 
لتصنيع  ال���ب���رازي���ل���ي���ة  »ام����ب����راي����ر« 
سبع  ست������������بيع  انها  الطائ�������������رات 
ط���ائ���رات خ��اص��ة ب��رج��ال االع��م��ال- 
خمس من ط����������راز »الين ايج 100« 
واثنتني »ليغاسي 600«- لش������������ركة 
»ال���ج���اب���ر ل��ل��ط��ي��ران« ف���ي االم�����ارات 
العربية املتحدة بقيمة 265 مليون 

دوالر.
وي������ض������اف ذل��������ك ال��������ى االع��������ان 
ال����ص����ادر م��ط��ل��ع االس����ب����وع ب��ش��ان 
ب��ي��ع 36 ط���ائ���رة ت��ج��اري��ة واخ����رى 
ل��رج��ال االع��م��ال م��ا يجعل القيمة 
االج��م��ال��ي��ة ل��ه��ذه امل��ب��ي��ع��ات تفوق 
ل����ش����رك����ات  دوالر  م����ل����ي����ون   765
ف����ي االم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل��ت��ح��دة 
بمناسبة  واس��ب��ان��ي��ا  ون��ي��ج��ي��ري��ا 

معرض دبي للطيران.
وي���ت���ض���م���ن ال����ع����ق����د م�����ع ش���رك���ة 
لشراء  خيارات  للطيران«  »الجابر 
ط��ائ��رت��ني اخ��ري��ني م��ن ط���راز »الي��ن 
 .»600 و»ل����ي����غ����اس����ي   »100 اي�������ج 
وف���ي ح���ال ت��أك��دت ه���ذه ال��خ��ي��ارات 
ف���س���ي���ؤدي ذل����ك ال����ى ص��ف��ق��ة ت��ف��وق 
قيمتها 376 مليون دوالر مع هذه 

الشركة.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، س��ت��ش��ت��ري ش��رك��ة 
في  سيرفيسز«  افييشن  »ف��ال��ك��ون 
ثماني  امل��ت��ح��دة  العربية  االم����ارات 
ط������ائ������رات »ام������ب������راي������ر« م�����ن ط��ب��ق��ة 
االع��م��ال (ارب���ع فينوم 300 وث��اث 
ل��ي��غ��اس��ي 600 وواح������دة الي���ن اي��ج 
 145 م����ن  اج���م���ال���ي���ة  ب��ق��ي��م��ة   (100

مليون دوالر.

ام���ا اك��ب��ر ال��ع��ق��ود املعلنة االح��د 
فتصل قيمته الى 301 مليون دوالر 
وج���اء م��ن ج��ان��ب ش��رك��ة »فيرجني 
ن��ي��ج��ي��ري��ا« ل��ل��ط��ي��ران ال��ت��ي وق��ع��ت 
طلبية من ثماني طائرات »امبراير 
170« واثنتني »امبراير 190« وهو 
اكبر نموذج لدى الشركة املصنعة 

ويتسع ل�120 مقعدا.
ايضا  االح��د  »امبراير«  واعلنت 
»غلوباليا«  لشركة  11 طائرة  بيع 
االسبانية: ثماني طائرات »فينوم 
100« واثنتني »فينوم 300« وواحدة 
»ليغاسي 600« بقيمة 62.3 مليون 
دوالر. وشركة »امبراير« لتصنيع 
الطائرات تحتل املرتبة الثالثة من 
حيث تصنيع طائرات تجارية بعد 

ايرباص وبوينغ.

في محاضرة استضافتها »أجيليتي«

فيجاريز يدعو إلى زيادة مساهمة الشركات
في مكافحة االحتباس الحراري وتغير املناخ

فيجاريز محاضرا في استضافة »أجيليتي«

برعاية جمعية املحامني الكويتية
»كواليتيم« ينظم ملتقى

»القانون واملوارد البشرية«

ب������دع������وة م������ن م���ع���ه���د ك���وال���ي���ت���ي���م 
ل���اس���ت���ش���ارات وال����ت����دري����ب وم��ع��ه��د 
ه������وراي������زن (ال����ب����ح����ري����ن) وب���رع���اي���ة 
جمعية املحامني الكويتية قام مدير 
البرامج الخارجية في جامعة لندن 
ج��ي��م��س ب���وس���ت���ل ب����زي����ارة ال��ك��وي��ت 
توضيح  ال���ى  ه���دف  م��ل��ت��ق��ى  وادارة 
االس����ل����وب ال���ج���دي���د ال������ذي ت��ع��ت��م��ده 
العليا  ال���دراس���ات  ف��ي  ل��ن��دن  جامعة 
ف����ي »ال����ق����ان����ون وامل����������وارد ال��ب��ش��ري��ة 
ن���اق���ش  وق�������د  ال�����دول�����ي�����ة«  واالدارة 
ال�����ح�����ض�����ور ال�����ب�����روف�����س�����ور ج��ي��م��س 
واس�����ت�����وض�����ح�����وا م����ن����ه ال���ت���ف���اص���ي���ل 
واالج��������راءات امل��م��ي��زة ف���ي االس��ل��وب 
العليا وقد عقب  الجديد للدراسات 
م���دي���ر ت���ط���وي���ر االع����م����ال ف����ي م��ع��ه��د 
ه�����وراي�����زن ل���ل���ت���دري���ب االه����ل����ي ك��ري��م 
ح��س��ن م���رك���زًا ع��ل��ى ال��ع��ومل��ة وأث��ره��ا 
ف����ي اح�������داث ال���ت���غ���ي���ي���رات ال���ج���دي���دة 
الخليجية  االق��ت��ص��ادي��ة  البنية  ف��ي 
وال�������دور امل���ط���ل���وب م��ن��ا ان ن���ق���وم به 
ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى وج���ودن���ا االق��ت��ص��ادي 
وال���ق���ان���ون���ي ام�����ام زح����ف ال��ش��رك��ات 
العابرة للقارات التي تمارس نفس 
والقانونية  االق��ت��ص��ادي��ة  انشطتنا 

واالنجاز  األداء  من  راقية  بأساليب 
وب����م����ق����درة ع���ال���ي���ة ع���ل���ى امل���ن���اف���س���ة 

واكتساح االسواق.
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال م����دي����ر ت��ط��وي��ر 
االع�����م�����ال ف�����ي م���ع���ه���د »ك���وال���ي���ت���ي���م« 
عبدالحي ال��ح��اج ان ه��ذا ال��ن��وع من 
ال��ن��ش��اط��ات ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا املعهد 
ه�����ي ت���ج���س���ي���د اله���ت���م���ام���ه ب���ت���أدي���ة 
والشباب   املجتمع  لتنمية  رسالته 
ال��ك��وي��ت��ي، وح�����رص ع��ل��ى ان ي��ك��ون 
املركز املعتمد  من جامعة لندن للرد 
ع��ل��ي اي اس��ت��ف��س��ارات او ت��س��اؤالت 
ملساعدة الشباب الراغبني في اتمام 
التسهيات  وف��ق  العليا  دراس��ات��ه��م 
ال���ت���ي يمنحها  ال���وق���ت وامل�������ادة  ف���ي 
امللتقى  وق��د حضر  الجديد،  النظام 
الكويتية  امل��ح��ام��ني  جمعية  رئ��ي��س 
ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ع���ب���دال���ع���زي���ز ص����ادق 
وم�����دي�����ر ال����ت����دري����ب وال����ت����ط����وي����ر ف��ي 
ال��ج��م��ع��ي��ة م���ب���ارك م���ج���زع ال��ش��م��ري 
واثرها  امللتقى  بفكرة  اش��ادا  اللذان 
الشباب  رفع مستوى  في  االيجابي 
الطامح إلك��م��ال دراس��ات��ه  الكويتي  
ال��ع��ل��ي��ا ول��ت��ح��ق��ي��ق ارت��ق��ائ��ه العلمي 

واملهني.

بمشاركة نحو 1000 شخصية
»أول نت« الراعي التقني للمؤتمر الرابع

لجمعية املهندسني الكهربائيني الخليجيني
أعلنت أول نت، الشركة الرائدة في تقديم خدمات االنترنت واالتصاالت 
في اململكة العربية السعودية، عن مشاركتها ك� »راعي تقني« في املؤتمر 
لدول  وااللكترونيني  الكهربائيني  املهندسني  لجمعية  الرابع  واملعرض 
الخليج العربية، والذي تستضيفه مملكة البحرين في الفترة من -11 14 

نوفمبر 2007. 
وت��أت��ي م��ش��ارك��ة أول ن��ت ف��ي رع��اي��ة ه��ذه الفعالية ف��ي اط���ار حرصها 
امل��ت��واص��ل ع��ل��ى دع���م ك��اف��ة امل���ب���ادرات وال��ف��ع��ال��ي��ات ال���رائ���دة ف��ي املنطقة. 
ال��ازم��ة لضمان نجاح هذه  االن��ت��رن��ت  بتوفير خدمة  ن��ت  أول  وستقوم 

الفعالية من الناحية التقنية. 
وفي تعليق له بهذه املناسبة، قال املهندس عبد العزيز سعود الهليل، 
مدير التسويق واملنتجات في شركة أول نت: »تؤكد مشاركتنا في رعاية 
هذه الفعالية املميزة املكانة الريادية التي تتمتع بها أول نت في مجال 
تقديم خدمات االنترنت واالتصاالت، اضافة الى مواصلة نهج الشركة 

بدعم كافة املبادرات الرائدة في املنطقة«. 
ويهدف املؤتمر الى توضيح الكيفية التى تمكن الدول والشركات من 
استخدام االبداعات الصناعية فى شبكات الطاقة ونظم املراقبة وكيفية 
توحيد املعلومات ودمجها. وسيحظى املشاركون من خال أوراق العمل 
أهمية  وعلى  الفاعلة  التقنية  األدوات  اس��ت��خ��دام  كيفية  على  ب��االط��اع 
للعمل  املطلوب  التدريب  وتوفير  النظم  وتوحيد  االستثمارات  توفير 

عليها. 
وال���ج���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن ن��ح��و 1000 ش��خ��ص��ي��ة ه��ن��دس��ي��ة وع��ل��م��ي��ة من 

املنظمات الدولية واالقليمية واملحلية سيشاركون في هذا املؤتمر.

7.2 مليار دوالر حجم تجارة املجوهرات في اململكة سنويًا

عزو: »ميداوي الكويتية« تسوق دوليًا
معرضني للذهب في السعودية

تستعد كل من مدينتي الرياض وج��دة في اململكة 
والثالث  الثاني  املعرضني  القامة  السعودية  العربية 
للذهب واملجوهرات بمشاركة نخبة من شركات وتجار 
ال���ذه���ب واالمل������اس وامل���ش���غ���والت ال��ث��م��ي��ن��ة ف���ي املنطقة 
ميدواي  ف��ي شركة  التنفيذي  الرئيس  وق��ال  وال��ع��ال��م. 
ل��ل��م��ع��ارض وامل��ؤت��م��رات (ك��وي��ت��ي��ة) وس��ي��م ع��زم��ي ع��زو 
بمناسبة بدء شركته تسويق املعرضني بعد توقيعها 
ع���ل���ى م����ذك����رة ت���ف���اه���م م����ع ش���رك���ة ع����اق����ات ل��ل��م��ع��ارض 
ان  لها  الحصري  الوكيل  بموجبها  باتت  السعودية 
اسواق الذهب واملجوهرات في منطقة الخليج العربي 
من اس��رع االس��واق نموا في العالم، ملا تتمتع به هذه 
االسواق من قوة شرائية كبيرة تنمو باضطراد، مدلا 
على ذلك بحجم تجارة هذه السلع في املنطقة خاصة 

في السوق السعودية.
واض���اف أن س��وق ال��ذه��ب وامل��ج��وه��رات ف��ي اململكة 
العربية السعودية يعد اكبر االسواق ليس في منطقة 
الخليج العربي فحسب بل في منطقة الشرق االوسط 
برمتها. وقدر عزو حجم التعامات في تجارة الذهب 

واملجوهرات في سوق اململكة لوحده بنحو 7,2 مليار 
دوالر اميركي سنويا، مشيرا الى أن اململكة تستورد 
نحو 80 في املئة من تلك السلع سنويا والباقي يصنع 
ما  السعودي يستهلك  ال��س��وق  أن  ال��ى  محليا، مشيرًا 
االس��واق  املئة من اجمالي استهاك  يقرب من 70 في 
كبار  ان��ظ��ار  االمل���اس، مما يجعلها محط  م��ن  العربية 

تجار املجوهرات في العالم.
وأكد عزو ان ارتفاع حجم تداول الذهب واملجوهرات 
ف��ي اململكة ي��ع��ود ب��درج��ة أس��اس��ي��ة ال��ى ق���رار الجهات 
املعنية بتخفيض التعرفة الجمركية على الواردات من 
ال��ذه��ب وامل��ج��وه��رات م��ن 12 ف��ي امل��ئ��ة ال���ى  5 ف��ي املئة 
في وقت سابق من العام الحالي، الفتًا الى ان املعرض 
ف��ي قاعة  الثاني للذهب وامل��ج��وه��رات سيقام  ال��دول��ي 
االمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية في مدينة 
الرياض خال الفترة بني 20 – 23 فبراير  2008، فيما 
سيقام املعرض الدولي الثالث للذهب واملجوهرات في 
فندق جدة هيلتون في مدينة جدة خال الفترة بني 26 

– 29 فبراير 2008.

»ياكو« تنظم مع »فارماتون إس إيه«
ندوة إلطالق دواء »جنكوسان«

»فارماتون اس  السويسرية  االدوي��ة  عقدت شركة 
اي��ه« وشركة ياكو الطبية ن��دوة علمية تحت عنوان: 
»ج��ن��ك��وس��ان: ال��ط��ري��ق��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة مل��ق��اوم��ة ت��ض��اؤل 
ال���ق���درة ال��ع��ق��ل��ي��ة«. وح��ض��ر ال���ن���دوة ال��ت��ي ع��ق��دت في 
فندق كراون بازا في مدينة الكويت اكثر من 250 من 

املهتمني في قطاع العاج الطبي والصيدلي.
وألقيت في هذه الندوة العلمية كلمة من متحدث 
م��ن ج��ام��ع��ة ن��ورث��م��ب��ري��ا ف��ي م��دي��ن��ة ن��ي��وك��اس��ل اب��ون 
تاين باململكة املتحدة، وكانت هناك كلمتان ألقاهما 
فارماتون  السويسرية،  االدوي��ة  متحدثان من شركة 
اس اي�����ه ال���ك���ائ���ن م���ق���ره���ا ف����ي ل���وغ���ان���و - ب��ي��وج��ي��و. 
ال��دك��ت��ورة نصرت عياد استشارية  ال��ن��دوة  وت��رأس��ت 
االمراض الباطنية، وكانت كل من شركة ياكو الطبية 
وشركة فارماتون اس ايه قد استضافتا هذه الندوة 

العلمية.
في  »ف��ارم��ات��ون« متخصصة  ان  بالذكر  وال��ج��دي��ر 
األبحاث العلمية وتطوير وانتاج االدوية املستخلصة 
من النباتات منذ اكثر من 50 سنة. وفي كلمته التي 
السيد جلبرت ماست،  ق��ال  ال��ن��دوة،  ألقاها في بداية 
رئ��ي��س ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة ال��دول��ي��ة ف��ي ف��ارم��ات��ون اس 
اي����ه، اوض����ح ان ال��ش��رك��ة م��ش��ه��ود ل��ه��ا ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
ال���دول���ي ك��م��رك��ز م��ت��م��ي��ز ف���ي م��ج��ال االدوي������ة املشتقة 
انغلهايم،  ب��وه��رن��غ��ر  ال��ن��ب��ات��ات ض��م��ن مجموعة  م��ن 
وتعتبر منتجاتها افضل االدوي��ة الطبيعية وتتميز 
بالجودة العالية والفعالية واالعتمادية كونها تفي 

وحتى تتجاوز اشد املعايير الدولية«.

وك���ان امل��ت��ح��دث ال��ث��ان��ي ه��و د. روج���ر ارز ت��ش��وب، 
رئ��ي��س ال��ش��ؤون الطبية ب��ش��رك��ة ف��ارم��ات��ون اس اي��ه، 
س��وي��س��را، وق���د ت��ح��دث ع��ن ال��ت��ه��دي��دات وال��ت��ح��دي��ات 
وال���ف���رص امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ط��ب ال��ن��ب��ات��ي ال��ح��دي��ث وق���ال 
»آم���ن«،  املنتج  ان  دائ��م��ا  تعني  ال  »طبيعي«  كلمة  ان 
وق����ال ان االدوي�����ة ال��ع��ش��ب��ي��ة ت��وص��ف وت��س��ت��خ��دم من 
يعنون  كانوا  الذين  التقليديني  االعشاب  اطباء  قبل 
تقييم   ف��ي  واي��ض��ا  املنتجات  تلك  وتحضير  ب��زراع��ة 
الكثير من  م��دى قوتها، وف��ي الوقت الحالي نجد ان 
منتجات االعشاب تجري معالجتها وتصنيعها في 
بيئة غير منظمة ويتم شراؤها من دون وصفة طبية 

ومن دون استشارة طبيب.
ام���ا امل��ت��ح��دث ال��ث��ال��ث، ان���دري���ا زن���غ���ارا، م���ن وح���دة 
ال���ع���ل���وم ال��ع��ص��ب��ي��ة االدراك����ي����ة ال��ب��ش��ري��ة ف���ي ج��ام��ع��ة 
اب��ون تاين باململكة  نورثمبريا في مدينة نيوكاسل 
املتحدة، فقد عرض ملحة عن الدراسات الرئيسية التي 
اجريت وتحدث عن األدلة السريرية لجنكوسان واثره 
التحارب  جميع  ب��ان  علما  االدراك���ي���ة،  الوظيفة  على 
استخدمت نظام سي دي آر وهو نظام تقييم يعمل 
بمساعدة الحاسوب وقد تم تطويره من قبل شركة 
اب��ح��اث االدوي����ة االدراك���ي���ة ف��ي اململكة امل��ت��ح��دة ك��أداة 
التجارب  جميع  دل��ت  وق��د  النتائج  لتقييم  رئيسية 
ع��ل��ي وج����ود اث����ار اي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى ال��وظ��ي��ف��ة االدراك���ي���ة 
وخصوصًا على القدرة على تذكر الكلمات والصور 
على املدى الطويل والقدرة على تذكر االرقام واملواقع 

وسرعة عمليات الذاكرة والقدرة على التركيز. 


