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إلى 10ماليين دينار وعملية االكتتاب تبدأ اليوم وتنتهي 19 أغسطس

الحساوي: »ركائز القابضة« تزيد رأسمالها لتمويل
عدد من المشاريع بالتعاون مع حلفاء إستراتيجيين

االسترالية التي تعاقدت معها ركائز 
القابضة لها عقود شراكة مع دول 
أوروبية ودول في جنوب أفريقيا 
معربة عن توقعاتها بأن تتراوح 
نسبة العوائد املالية التي ستعود 
على املساهمني املتوقع حتقيقها من 
وراء هذا االستثمار ما بني 20 و%28 
مشيرة إلى أن املصنع سيبدأ عملية 

إنتاجه نهاية الشهر اجلاري.
وأش����ارت احلس����اوي إلى أن 
شركة ركائز القابضة وفى سياق 
اهتماماتها بالقطاع العقاري كونه 
من القطاعات املهمة ذات العوائد 
املرتفعة قامت بتأس����يس شركة 
عقارية مس����اهمة مقفلة لتكون 
مبنزلة الذراع العقارية لها لتنفيذ 
عدد من املشاريع العقارية املتنوعة 
مشيرة إلى أن الشركة أوشكت على 
اقتناص أحد الفرص االستثمارية 
الكب����رى والتي تتضمن إنش����اء 
منتجع سياحي في طريق العقبة 
باململكة األردنية يقع على مساحة 

42 ألف متر مربع.

لم يكن اال نتيجة حرص الشركة 
على أن تعكس البيانات املالية 
الوضع احلقيقي والفعلي للشركة 
وملوجوداتها وحجم مديونياتها 
وأن خسائرنا ناجتة عن انخفاض 
قيمة محفظتنا االستثمارية في 
األوراق املالي����ة، وأن سياس����ة 
التحفظي����ة جت����اه  الش����ركة 
التوسعات هي التي حافظت على 
أداء الشركة وثباتها أمام األزمة 
املالية التي أطاحت بالعديد من 
الشركات واألسواق، وأن املالءة 
املالية ل�»أصول« جيدة وال تعاني 
من أي فجوة في التمويل. وأن 
ديوننا ال تتعدى مبلغ 10 ماليني 
دينار والتي متثل 30% فقط من 
موجودات الشركة أي أن قيمة 
األصول تغطي إجمالي الديون 

بثالثة أضعاف.

املتميزة ف����ي املنطقة وذلك عبر 
االس����تثمار في قطاعات متنوعة 
تختص بحياة اإلنس����ان ومتثل 
فرصا استثمارية واعدة يتحقق 
من ورائها عوائد مالية مميزة تعود 
بالنفع على املساهمني مشيرة إلى 
الفرص االستثمارية  انه من بني 
التي جنحت الشركة في اقتناصها 
استحواذها على 30% من رأسمال 
التي  إحدى الشركات االسترالية 
تعمل في التصنيع الزراعي ومتتلك 
مصنعا في نط����اق منطقة حرة 
خاصة في برج العرب في مدينة 
اإلس����كندرية املصرية موضحة 
أن املصن����ع متخصص في إنتاج 
الغذائية وجميع  املواد  وصناعة 
منتجات الطماطم التي تلقى رواجا 
كبيرا داخل اسواق عدد من البلدان 
األوروبية وخاصة في إستراليا و 
ايطاليا واسبانيا وجنوب أفريقيا 
وغيرها من الدول موضحة أن قيمة 

الصفقة بلغت 6 ماليني دوالر.
وذكرت احلساوي أن الشركة 

لعام 2009، حيث حققت الشركة 
خسارة طفيفة بلغت 670 ألف 
دينار بخسارة قدرها 1.88 فلسا 
للسهم.  وقال انه كان للظروف 
االقتصادية احلالية التي متر بها 
األسواق جراء التأثيرات السلبية 
لألزمة املالية العاملية وانعكاسها 
على أس����عار األسهم في سوق 
الكويت لألوراق املالية أثر على 
النتائج املالية للشركة. وأشار 
الى أن شركة أصول لالستثمار 
هي واحدة من الش����ركات التي 
تعمل في قطاع االستثمار والذي 
تأثر كغي����ره من القطاعات في 
بلدان العال����م املختلفة باألزمة 
املالية األخيرة. وأوضح العميرى 
أنه ليس هناك أي آثار سلبية 
املالية  البيانات  إع����الن  لتأخر 
السنوية للشركة وأن هذا التأخر 

الشركة اإلستراتيجية والتي سيتم 
التركيز فيه����ا أيضا على تعزيز 

انطالقتها إقليميا ومحليا.
وأضافت أن هن����اك خطوات 
ثابتة وملموسة ستسعى الشركة 
لتنفيذها ضمن إس����تراتيجيتها 
االستثمارية الطموح والتي تهدف 
من خاللها الى أن تصبح في مصاف 
الشركات االس����تثمارية القابضة 

ينعك����س إيجابيا على الوضع 
املالي للشركة بدءا من منتصف 

عام 2009 وما بعده.
و أش����ار الى أنه مت اعتماد 
البيان����ات املالي����ة للربع األول 

القيام بتنفيذها خ����الل املرحلة 
املقبلة والتي متثل عددا من الفرص 
االستثمارية الواعدة في قطاعات 
استثمارية متنوعة وعلى سبيل 
املثال قطاعات األغذية والتعليم 
والرعاي����ة الطبي����ة واالتصاالت 

وغيرها.
املقبلة  أن املرحل����ة  وأك����دت 
اقتناص  التركيز على  ستش����هد 
الناجحة  الفرص االس����تثمارية 
التي تتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلس����المية ومن خالل احلرص 
على تنويع املجاالت االستثمارية 
لتشمل جميع القطاعات االقتصادية 
واالستثمارية وكذلك العمل على 
تقليل املخاطر وتوزيعها جغرافيا 
لضمان حتقيق أعلى نس����بة من 
العوائد املالية واألرباح التي تعود 
بالنفع على املساهمني إضافة إلى 
سعى الشركة الدخول في حتالفات 
إستراتيجية والتعاون مع بعض 
الشركات الكبرى في املنطقة في 
ش����راكات عمل لتنفيذ سياس����ة 

نتيجة هذا االنخفاض نحو 13 
الى  مليون دين����ار( باإلضافة 
تكوي����ن الش����ركة مخصصات 

إضافية ملواجهة األزمة.
وأك����د أن الش����ركة تخطت 
املرحلة األس����وأ من تلك األزمة 
وأنه على يقني م����ن أن املتانة 
املالية لشركة أصول لالستثمار 
ستمكنها من استرداد اخلسائر 

في املستقبل القريب.
تاب����ع قائال: في ع����ام 2009 
ستقوم »أصول« بالتركيز على 
األعمال التش����غيلية من خالل 
تفعيل نشاط التمويل االستهالكي 
والتأجير التشغيلي خاصة بعد 
أن حصلت الشركة على املوافقات 
املبدئية لفتح قنوات متويلية 
جديدة مع البنوك واملؤسسات 
املالية احمللية، األمر الذي سوف 

اإلدارة  أعلنت رئيس مجلس 
والعضو املنتدب لش����ركة ركائز 
القابضة عهد احلساوي أن الشركة 
س����تقوم بزيادة رأسمالها إلى 10 
ماليني دينار أي بزيادة تقدر 5.7 
ماليني دينار مبا يعادل 57 مليون 
سهم بس����عر 105 فلوس للسهم 
الواحد، مكونة من 100 فلس متثل 
القيمة االسمية للسهم و5 فلوس 
رسوم اكتتاب وتسويق، مشيرة 
إلى أن فرصة املساهمة في زيادة 
رأس املال ستكون مهيأة أمام جميع 
الشركات، واملستثمرين واألفراد 
من جميع اجلنسيات داخل الكويت 

وخارجها. 
وأوضحت احلساوي في بيان 
صحاف����ي أن عملية االكتتاب في 
القابضة(  زيادة رأسمال )ركائز 
والتي ستديرها الشركة ستستمر 
ملدة شهر حيث ستبدأ اليوم وتنتهي 
يوم 19 أغسطس املقبل مؤكدة أن 
هذه الزيادة تتواكب مع املشاريع 
التي تنوي الشركة  التوس����عية 

قال رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة أصول 
لالستثمار سليمان العميري إن 
الش����ركة حققت خسارة قدرها 
18 مليون دينار بخسارة قدرها 
52.85 فلسا للسهم عن السنة 
املنتهية في 31 ديسمبر  املالية 
2008مقارنة بأرباح قدرها 7.88 
ماليني دينار وربحية للس����هم 

23.25 فلسا في عام 2007.
وأفاد بأن أس����باب اخلسارة 
لعام 2008 ترجع لألزمة املالية 
العاملية التي بدورها أثرت على 
األسواق املالية احمللية مما أدى 
الى انخف����اض قيمة محفظتنا 
االستثمارية في األوراق املالية 
وكذل����ك االنخفاض ف����ي قيمة 
االس����تثمارات العقارية )حيث 
بلغت اخلس����ائر غير احملققة 

عهد احلساوي

سليمان العميري

بعد اعتزامها التقدم بشكوى ضد »المركزي«

لجنة تنسيق بنوك ودائني دار االستثمار:
لجوء »الدار« للقضاء ال يتفق مع مبدأها

منى إلى علم اللجنة جلنة تنسيق بنوك ودائني 
شركة دار االستثمار )دار االستثمار( ومستثمري بنك 
دار االستثمار، عبر الصحف احمللية، أن دار االستثمار 
تعتزم اللجوء إلى القضاء للتقدم بشكوى ضد بنك 

الكويت املركزي. 
إن دار االس����تثمار لم تعل����م اللجنة بهذا اإلجراء 
مسبقا كما أنها لم تقم باستشارة اللجنة قبل قيامها 
بنش����ر التصريح الصحافي. إن اللجنة ال توافق دار 

االستثمار في تصرفها هذا.
إن هدف اللجنة � كان ولم يزل � هو الوصول إلى 
أفضل النتائج للدائنني واحلفاظ على قيمة الشركة 

وذلك عن طريق العمل بالتوافق وبالتنسيق مع كل 
من دار االستثمار وبنك الكويت املركزي. إن اللجنة 
تعتقد أن اللجوء إلى القضاء ال يتفق مع هذا املبدأ.

لقد ناقش����ت اللجنة مع دار االس����تثمار ضرورة 
تعيينها ضابط إعادة هيكلة خبير ومتمرس توافق 
علي����ه اللجنة ليتولى � باإلضاف����ة إلى أمور أخرى � 
التفاوض بش����أن إقرار خطة إع����ادة هيكلة مقبولة 
واإلشراف على تطبيقها بهدف تعظيم العوائد جلميع 
الدائنني. إن اللجنة ترى أن هذا األمر أصبح اآلن أكثر 
أهمية وميثل أولوي����ة قصوى للدائنني ومن ثم فإن 

اللجنة ستسعى جاهدة لتعيينه.

دافعة ملؤسس����اتهن إلى مزيد من 
التطور والتحديث والتجدد وعلى 
النحو الذي يعزز إس����هامهن في 
التنمية الشاملة للكويت اقتصاديا 
واجتماعي����ا وثقافيا ومبا يحقق 
طموح����ات املجتم����ع وتطلعاته 
للمرحل����ة املقبلة وآمال س����يدات 

األعمال. 
وحول رؤية املركز اجلديد قال 
احلداد انها تتمثل في السعي إلى 
الريادة في تقدمي مناذج نسائية 
ناجحة وبصناعة أكبر نخبة من 
املتميزات وكذلك  سيدات األعمال 
توفير أفضل عوامل النجاح والتميز 

لهن. 
أما عن أه����داف املركز اجلديد 
فبني احلداد أنها تتمثل في تفعيل 
دور املرأة في األنشطة االجتماعية 
واملج����االت االقتصادية وتطوير 
اجلانب املهني والشخصي ونشر 
الوعي االقتصادي واإلداري لسيدات 
األعمال وكذلك صقل مهارات سيدات 

األعمال الناش����ئات بخبرات كبار 
س����يدات األعمال وتقدمي اخلدمة 
الالزمة ملمارسة النشاط التجاري 

بفعالية ومتيز.
وأض����اف ان أه����داف املرك����ز 
أيضا تتضمن املساعدة في إنشاء 
مشاريع استثمارية ناجحة وتوفير 
استشاريني مختصني لكل سيدة 
أعمال لتلبية كل احتياجاتها وأيضا 
طرح برامج تدريبية متنوعة إلعداد 
املرأة لدخول عالم املال واألعمال 
إضافة إلى تقدمي البدائل األكادميية 
والتعليمية للوصول لسيدة األعمال 

الشاملة.
وحول اخلدمات التي سيسعى 
املركز إلى تقدميها قال احلداد انها 
التدريب والتطوير  حتتوي على 
وأيضا االستشارات بشتى أنواعها 
وتنظي����م مؤمترات واس����تضافة 
العامليني واملختصني في  اخلبراء 
إدارة األعمال وكذلك التنمية الذاتية 
للمرأة وتقدمي الدعم األكادميي بكل 
مس����توياته مع أرق����ى اجلامعات 
واملؤسسات وصناعة املرأة الناجحة 
وأيضا تقدمي دراس����ات اجلدوى 

للمشروعات.
واختتم احلداد تصريحه مؤكدا 
أن املجموع����ة تس����عى إلى قيادة 
مجاالت عمل املرأة الكويتية وتنمية 
وتطوي����ر قدراتها الذاتية وزيادة 
مساهمتها في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وذلك من خالل تقدمي 
خدم����ات راقية ومتمي����زة تلبي 
تطلعات س����يدات األعمال وطرح 
برام����ج تدريبية متنوعة موجهة 

للمرأة إلعدادها وتأهيلها. 

واحليوية املميزة في الكويت، كما 
أنها أول����ت اهتماما كبيرا لتطوير 
تلك املشاريع داخل الكويت إميانا 
منها بأهمية التنمية العقارية في 
الكوي����ت وتنمية االقتصاد احمللي 
إضافة إلى اس����تثماراتها املتنوعة 

خارج الكويت.
وأوض����ح أن »مكان« س����تقدم 
خدمات االستش����ارات التسويقية 
بش����كل دوري به����دف دفع حركة 
املبيعات للمشروع بصورة سريعة 
خالل الفترة املقبلة، خصوصا بعد 
اإلقبال الكبير الذي شهدته وحدات 
املرحلة األولى للمدينة بشكل عام 

من قبل املستثمرين.
وأضاف العميم: اننا وعبر هذه 
االتفاقية سنقوم من خالل الذراع 
التسويقية ملجموعة شركات مكان 
املتحدة وهي شركة مكان للتسويق 
العقاري بالتسويق وإدارة عمليات 
البيع لهذا املشروع املميز من خالل 
استثمار كافة األدوات التسويقية 
التي حرصنا على تطويرها طوال 
فت����رة تأس����يس الش����ركة، وذلك 
به����دف الرقي نحو أهداف عمالئنا 
القريب  امل����دى  وطموحاتهم على 
والبعيد، وستعمل على استثمار 
قاعدة عمالئها الواسعة في حتقيق 
أعلى قيمة ممكنة لعميلنا وشريكنا 
اجلديد شركة بوابة الشويخ القابضة 
خالل هذه الفترة بإذن اهلل، كما أن 
»مكان« لم تأل جهدا الستثمار احدث 

الوسائل التكنولوجية.

الشويخ القابضة والتي نراها بداية 
لتعاون مشترك طويل األمد تطبيقا 
ملفهومنا ورؤيتنا للعمل املشترك 
الذي يصب ف����ي صالح الطرفني، 
حيث تتمتع شركة بوابة الشويخ 
بس����معة مميزة في قطاع األعمال 
واالستثمار العقاري وهي من أهم 
كبريات الشركات العاملة في هذا 
املجال السيما التطوير العقاري الذي 
متيزت به خالل مسيرتها املمتدة عبر 
تطوير العديد من املشاريع التجارية 

العام احلالي وه����و ما يعتبر من 
التصنيفات املميزة بالنظر إلى املدة 
القصيرة لعمر الشركة والذي لم 

يتجاوز ال� 5 سنوات.

سمعة مميزة

من جهته، أوضح عزام العميم 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنت����دب لش����ركة م����كان املتحدة 
العقارية قائ����ال: ان »مكان« تعتز 
بهذه الثقة التي أولتها شركة بوابة 

واإلقليمي، وخصوصا بعد حتولها 
إلى »بوابة الشويخ القابضة« بغرض 
توسيع دائرة نطاق عمل الشركة 
والتوسع في األنشطة األخرى ذات 

الصلة بالنشاط العقاري.
وشدد العصفور على أن الشركة 
لديها رصيد واضح من النجاحات 
خالل فترة وجيزة من بدء نشاطها، 
 B+ حيث حصل����ت على تصنيف
م����ن وكالة »كابيت����ال انتلجنس« 
الع����ام املاضي، وال����ذي مت تأكيده 

املستثمرين من جتهيز مشروعاتهم 
استعدادا الفتتاحها، إضافة إلى انتهاء 
إدارة املدين����ة من خططها لتنظيم 
العديد من األحداث واالنشطة التي 
تسهم في تعزيز حضورها كهدف 
أول للتسوق في الكويت في مختلف 

املجاالت.
وأوضح أن شركة »بوابة الشويخ 
العقارية« جنح����ت وعلى مدى 5 
سنوات منذ تأسيسها العام 2004 في 
تعزيز حضورها في السوقني احمللي 

املقبلة من خالل مشاريعنا املتنوعة 
والتي نعمل على تطويرها«.

وأضاف العصفور أن مشروع 
أركان مول يقع على مساحة إجمالية 
تبلغ 6000 متر مربع وتبلغ املساحة 
اإلجمالية للمباني 14.390 مترا مربعا 
خصص منها ما يزيد عن 10.077 
مترا مربعا للبيع كمحالت جتارية، 
وسيتم تنفيذه وفق احدث األساليب 
املعمارية مع توافر جميع اخلدمات 
واملرافق كالصيانة وأنظمة احلراسة 
ومواقف السيارات التي يصل عددها 

الى 396 موقفا.
وأشار إلى أن املشروع يقع في 
قلب مدينة أسواق القرين التجارية 
الواع����دة التي تعتبر اكبر واحدث 
جتمع جتاري في الكويت في موقع 
استراتيجي يتوسط 4 محافظات 
على طريق امللك فهد السريع وعلى 

أعلنت ش����ركة بوابة الشويخ 
القابضة عن طرح محالت مشروع 
أركان مول التجاري الذي تطوره 
في مدينة أسواق القرين التجارية 
الواعدة للبيع بنظام التملك احلر 
للمواطنني واملقيمني ألول مرة في 
الكويت اضافة الى تس����هيالت في 
الس����داد. كما ان القيم����ة البيعية 
اإلجمالية للمشروع قدرت بحوالي 

15 مليون دينار.
الش����ويخ  ووقع����ت »بواب����ة 
القابضة« اتفاقية لتسويق املشروع 
مع ش����ركة مكان املتحدة العقارية 
ودشنت عمليات التسويق والبيع 
في محالت »أركان مول« الذي يضم 
مجمعني جتاريني بنظام التملك احلر 

للمحالت التجارية.
وقع االتفاقية نيابة عن شركة 
بوابة الشويخ القابضة نائب رئيس 
مجلس االدارة واملدير التنفيذي فهد 
العصفور، وعن شركة مكان املتحدة 
العقارية نائب رئيس مجلس اإلدارة 

والعضو املنتدب عزام العميم.
وقال نائب رئيس مجلس االدارة 
واملدي����ر التنفيذي لش����ركة بوابة 
الش����ويخ القابضة فهد العصفور 
في مؤمتر صحافي بهذه املناسبة: 
»ان اختيارنا لشركة مكان جاء بعد 
دراستنا للشركات العاملة في مجال 
التس����ويق العقاري، ومن منطلق 
إمياننا وثقتنا بالقائمني على إدارتها 
نحن حريص����ون على تعزيز هذه 
اكبر خالل املرحلة  العالقة بشكل 

أعلن الرئيس التنفيذي ملجموعة 
اخلليج عدنان احلداد أن املجموعة 
انتهت من إجراءات تأسيس مركز 
اخلليج لسيدات األعمال ليكون األول 
من نوع����ه بالكويت، وذلك بهدف 
إلى خدمة  الرامية  تقدمي خدماته 
املرأة وخصوصا سيدات األعمال، 
قياديا وإداريا واجتماعيا ومهنيا 
وعلميا، فضال عن املساهمة في بناء 
الشاملة وصانعة  القيادية  املرأة 

القرار ومبتكرة الفرص. 
وق����ال احل����داد ف����ي تصريح 
صحافي بهذه املناسبة ان مجموعة 
اخلليج اعتادت على البحث عن كل 
ما هو جديد لتقدميه إلى املجتمع 
للمساهمة في تطويره واالرتقاء 
بأدائ����ه على مختل����ف األصعدة، 
مبينا أن املجموعة ارتأت في ظل 
تنامي مجتمع سيدات األعمال في 
الكويت إنشاء هذا املركز املتخصص 
للمساهمة في االرتقاء باألداء املهني 
لهن وتقدمي جميع االستش����ارات 
الالزم����ة في مختل����ف القطاعات 

االقتصادية. 
وأضاف انه وانطالقا من رسالة 
املجموعة التي تسعى إلى التميز 
في تقدمي خدماتها وتلبية تطلعات 
القطاع اخلاص نحو االس����تثمار 
األمثل للموارد املتاحة والتقنيات 
التنمية  املتجددة واإلس����هام في 
الش����املة في ظل قي����م ومبادئ 
املجتمع الكويت����ي فإن املجموعة 
تسعى إلى أن يكون مركز سيدات 
األعمال إضاف����ة نوعية في مجال 
تقدمي خدم����ات متميزة للمجتمع 
الكويتي وبحيث تكون هذه اخلدمات 

عدنان احلداد

عزام العميمفهد العصفور

جانب من مجمع أركان مول

األول من نوعه بالكويت لالرتقاء قياديًا وإداريًا بأدائهن

الحداد: »مجموعة الخليج« تنشئ 
»مركز الخليج لسيدات األعمال« 

بلغت 18 مليون دينار بخسارة قدرها 52.85 فلسًا للسهم

العميري: »أصول لالستثمار« ستتمكن من استرداد خسائرها

يضم محالت للتمليك للمواطنين والمقيمين ألول مرة في الكويت وبتسهيالت في السداد وتعاقدت مع »مكان العقارية« لتسويقه

»بوابة الشويخ« تطرح »أركان مول« في مدينة أسواق القرين

.. و»الدار«: اللجوء إلى القضاء ال يعد خصومة مع أي طرف من األطراف
صرحت شركة دار االستثمار بأنها تبذل 
قصارى جهدها وطاقاتها للتوصل إلى حل 
مع بنوكها ومستثمريها، وإذ حتترم الشركة 
اخت���الف وجهات النظ���ر إال أن اللجوء إلى 
القضاء العادل ال يعد خصومة مع أي طرف 

من األطراف بل بحثا عن اإلنصاف. 
وتكن الشركة كل التقدير واالحترام جلميع 
جهات الرقابة واللجنة التنس���يقية للبنوك 
واملستثمرين وتس���عى لتخطي أي عوائق 
للتوصل إلى حلول ترضي جميع األطراف.

بع����د 5 دقائق من مط����ار الكويت 
الدولي و10 دقائق من مدينة الكويت 
و3 دقائق م����ن منطقة القرين و6 

دقائق من األحمدي.
وأشار العصفور إلى أن مشروع 
أركان مول التجاري سيفتح املجال 
ألصحاب املشاريع واألعمال التجارية 
من الش����ركات واألف����راد مواطنني 
ومقيمني للتملك في هذا املوقع املميز 
والذي يقع في منطقة حيوية ذات 
كثافة سكانية كبيرة وغير مخدومة 
من املشاريع التجارية، وخصوصا 
العاملني في مجال جتارة التجزئة 

واخلدمات الغذائية.
وتوق����ع العصفور أن يش����هد 
املشروع إقباال كبيرا بفضل املزايا 
العديدة التي يقدمها للمستثمرين 
خصوصا مع قرب افتتاح املدينة 
بش����كل رسمي بعد انتهاء عدد من 

»الغرفة« تسعى لتوقيع بروتوكول تعاون مع جيبوتي وإثيوبيا
فواز كرامي 

علمت »األنباء« من مصادر مرافقة لوفد غرفة التجارة 
والصناعة املصاحب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد أن وفد الغرفة يسعى الى توقيع بروتوكوالت تعاون 
بني غرفة جتارة وصناعة الكويت والغرف التجارية للدول 
التي ستشملها الزيارة السيما أن وفد غرفة جتارة وصناعة 
الكوي����ت قام بتوقيع بروتوكول تع����اون مع غرفة جتارة 
وصناعة بنني بهدف تذليل املعوقات والصعوبات التي تقف 

أمام االستثمارات الكويتية في القارة االفريقية وجذب هذه 
االستثمارات الكويتية والقطاع اخلاص الى افريقيا.

وأضافت املصادر أن الوفد سيسعى الى توقيع بروتوكوالت 
مماثلة مع الدول التي ستشملها الزيارة مبا فيها جيبوتي 
وإثيوبيا لالستفادة من املوارد الطبيعية التي متلكها هذه 
الدول وتسهيل إجراءات استثمارات القطاع اخلاص الكويتي 
فيها. وتشارك غرفة جتارة وصناعة الكويت بوفد جتاري 
من رجال االعمال الكويتيني كممثلني للقطاع اخلاص الكويتي 

ضمن الوفد الرس����مي الذي يرافق رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد الذي يقوم بزيارة رسمية لعدد من 
الدول االفريقية حيث وقع وفد الغرفة الذي يرأسه عضو 
مجلس ادارة غرفة جتارة وصناعة الكويت انس الصالح 
وبحضور أمني سر احتاد الشركات االستثمارية بدر السميط 
بروتوكول تعاون مع غرفة جتارة وصناعة بنني سيساهم 
في تعزيز وتطوير التبادل التجاري واالقتصادي السيما 

أن االستثمارات في جمهورية بنني واعدة.


