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احتفاالت الغرفة باليوبيل الذهبي محطة تاريخية في مسيرتها تبدأ اليوم

األمير يشمل برعايته اليوم حفل مرور 50 عامًا على إنشاء »الغرفة«

فخرو: رعاية سمو األمير للمناسبة تؤكد دور »الغرفة« ومكانتها في المجتمع
يتفضل صاحب الســـمــو األمير الــشيخ صــباح 
االحمد فيشمل برعايته وحضوره االحــتفال بمرور 
خمسين عاما على انشـــاء غرفة تجــارة وصــناعة 
الكــويت وذلك في تمام الســـاعة العاشرة والنصف 
من صبـــاح اليوم وذلـــك في مبنى غرفـــة التجارة 

والصناعة.
من ناحية اخرى، قال رئيس مجلس اتحاد غرف 

دول مجلس التعاون ورئيــس غرفــة البحرين د.عصام 
فخرو ان رعــاية صـاحب الــسمو األمــير الحتــفال 
غرفة وتجارة وصناعة الكويـــت بيوبيــلها الذهبي 
»تعطي داللة علـــى دورها واســـــرتها التجــــارية 
واالقتصادية وما تحظى به مـن مكانــة في المجــتمع 

الكــويتي«.
واشـــاد للصحافيين على هامش مشـــاركته في 

اجتماعات في الكويت امس بدور غرفة تجارة وصناعة 
الكويت الفعلي على صعيد التعاون الثنائي مع غرفة 
البحرين وعلى صعيد العمل االقليمي من خالل اتحادي 

الغرف الخليجية والعربية.
وقال فخرو ان االجتماع 107 لمجلس اتحاد الغرف 
العربية المنعقد حاليا في الكويت يؤكد على االسهامات 
القيمة لغرفة الكويت سواء في مجال العمل االقتصادي 

المشـــترك او في خدمة االقتصاد الكويتي على مدى 
خمسين عاما.

واشار الى القواسم المشتركة بين الغرفتين وابرزها 
االلتزام بالممارسة الديموقراطية ترشيحا وتصويتا، 
مشيرا الى ان غرفة البحرين تشهد هذه االيام وبعد 
مرور 70 عاما انتخابات مجلس االدارة الجديد للدورة 

الـ 27.

صاحب السمو استقبل الغانم ورؤساء غرف تجارة الدول العربية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله بقصر السيف رئيس الغرفة علي الغامن ورؤساء غرف جتارة الدول العربية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يطلع على أرشيف غرفة التجارة يقدمه له رئيس الغرفة علي الغامن

صورة جتمع رجال الوطني والغرفة وهم من اليمني، العم محمد عبدالرحمن البحر، ويعقوب يوسف احلمد وعبد اللطيف النصف 
وحمود الزيد اخلالد

كونا: استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف امس رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت علي الغامن ورؤساء 
غرف جتارة الدول العربية وذلك 
مبناسبة زيارتهم للبالد للمشاركة 
في االحتفاء مبرور خمسني عاما 
على انشاء غرفة جتارة وصناعة 
الكويت.  وقد اهدوا سموه، رعاه 
اهلل، وثائــــق ذكريات مضيئة من 
ارشــــيف غرفة جتــــارة وصناعة 
الكويت بهذه املناســــبة. وحضر 
املقابلة وزير شؤون الديوان االميري 

باالنابة الشيخ علي اجلراح.

فولكر وفيلم »الرأسمالية.. قصة حب«  في الكويت 

أ.ش.أ: بدأت أمس اجتماعات الدورة السابعة بعد 
املائة ملجلس االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة 
والزراعة العربية على مستوى رؤساء االحتادات 
العربية مبشاركة رئيس االحتاد العام للغرف التجارية 
مبصر محمد املصري. وصرحت مصادر كويتية 
بأن البحث خالل هذه االجتماعات يتناول استعراض 

االجن��ازات التي حققها االحتاد من��ذ مطلع العام 
احلالي وبرنامج العمل للعام القادم وجهود االحتاد 
وجامعة الدول العربية بشأن تنفيذ قرارات القمة 
االقتصادية التي عقدت بالكويت في ش��هر يناير 
املاضي وتنظيم مؤمتر رجال األعمال واملستثمرين 

العرب املزمع عقده في العام املقبل.

اتحاد الغرف العربية عقد اجتماعه الـ 107 بالكويت

عالقات تاريخية تربط »الوطني« و»الغرفة«
يرتبط بنك الكويت الوطني بعالقات تاريخية مميزة 
مع غرفة جت��ارة وصناعة الكوي��ت حيث تضافرت 
جهودهما في خدمة االقتصاد الكويتي وش��كال معا 
أهم األسس والقواعد التي ارتكز عليها اقتصاد الدولة 
احلديث، فبالرغم من تأس��يس بنك الكويت الوطني 
في عام 1952 أي قبل الغرفة بس��بعة سنوات، إال أن 
فكرة إنش��اء غرفة جتارة الكويت كان قد مت تداولها 
منذ عشرينيات القرن املاضي، هذا وما كان للوطني 
أو للغرف��ة أن يظهرا إلى حيز الوجود إال بس��واعد 
وهم��م رجاالت الكويت م��ن الرعيل األول ورغبتهم 
الصادقة في تأسيس اقتصاد وطني حر، تلك الرغبة 
التي القت قبوال واستحسانا ودعما غير محدود من 
القيادة السياس��ية على مدى عق��ود من الزمان، كما 
كان بعض مؤسس��ي وكبار مس��اهمي بنك الكويت 
الوطني هم أيضا مؤسسو وكبار أعضاء غرفة جتارة 
وصناعة الكويت التي حتتفل اليوم باليوبيل الذهبي 
لتأسيس��ها في عام 1959. وقبل افتتاح بنك الكويت 
الوطني في بداية اخلمسينيات من القرن املاضي، كانت 
اجلهود الشخصية للتجار هي املفتاح األساسي للتعرف 
على األسواق اخلارجية واستجالب ما يلزم منها من 
البضائع للسوق احمللي، إال أن الوطني اضطلع بجزء 
كبير من هذه املس��ؤولية، فس��اعد منذ افتتاحه على 
التواصل ما بني الشركات املنتجة في أوروبا وأميركا 
من جهة وبني جتار الكويت من جهة أخرى، وذلك كما 

هو موثق في بعض املراس��الت املؤرخة إحداها في 9 
فبراير 1953، والتي بدأ الوطني في إرسالها إلى جتار 
الكويت الذين استجابوا على الفور وأبدوا استعدادهم 
للتعاون التجاري، ومنهم عبدالعزيز علي املطوع وعلي 
عبدالوه��اب ومحمود اجلاس��م، وظل الوطني همزة 
الوص��ل بني جتار الكويت واألس��واق اخلارجية إلى 
أن مت تأس��يس الغرفة في عام 1959، حيث بدأت في 
أخذ زمام املبادرة وإصدار نش��رات تعريفية ببنوك 
الكويت وش��ركاتها املس��اهمة وكان الوطني بالطبع 
على رأس��ها، فكان أن أرسلت له كتابها املؤرخ في 8 
مايو 1961، لتضمني نشرتها بيانات عن الوطني كأول 
بنك في الكويت ومنطقة اخلليج. كما كان العديد من 
مؤسسي بنك الكويت الوطني هم أيضا من املؤسسني 
والرعي��ل األول لغرفة جتارة وصناعة الكويت وعلى 
رأس��هم املغفور له عبدالعزيز احلم��د الصقر الذي 
ش��غل رئاس��ة مجلس إدارة الوطني من 1959 حتى 
1964، واملغفور له حمود الزيد اخلالد، وأيضا املغفور 
له محمد عبداحملس��ن اخلرافي، واملغفور له يوسف 
عبدالعزي��ز الفليج، وكذلك الع��م محمد عبدالرحمن 
البحر، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة 
بن��ك الكويت الوطني منذ عام 1993، وغيرهم الكثير 
من رجال الكويت املخلصني الذين شاركوا بجهودهم 
املباركة في هاتني املؤسس��تني وساهموا من خاللهما 

في خدمة الكويت واقتصادها.

الكويتـ  كونا: تبدو الكويت 
اليوم مسرحا لتشريح األزمة 
االقتصاديـــة العامليـــة فبينما 
يتوافـــد اجلمهـــور ملشـــاهدة 
الفيلم األميركي »الرأسمالية.. 
قصة حـــب« للمخـــرج املثير 
للجدل مايكل مور، ســـيكون 
نخبة من ضيوف غرفة جتارة 
وصناعـــة الكويت على موعد 
ملناقشة االقتصادي األميركي 
الشهير بول فولكر حول االزمة 

وانعكاساتها. 
فحاليا تعرض دور السينما 
الكويتية تزامنا مع مختلف دور 
العرض في انحاء العالم فيلم 
»الرأسمالية.. قصة حب« الذي 
يسلط االضواء على اجلوانب 
املجهولـــة واملثيـــرة لالزمـــة 
العاملية الســـيما  االقتصادية 
تلـــك التي تتعلـــق باجلوانب 
االجتماعية ومدى تأثير االزمة 

على حياة الناس اليومية.
ودون الدخول في التفاصيل 
الفنية للفيلـــم فان املتوقع ان 
يفتح الفيلم الباب امام شركات 
املزيد  العاملية النتاج  السينما 
من االفالم التي تهاجم وبحدة 
االزمة االقتصادية وانعكاساتها 
السلبية على احلياة االجتماعية 

حول العالم.
 ويتوقع ان تظل ازمة االقتصاد 
العاملي احلالية محورا الهتمام 
السينمائيني لسنوات طويلة 
بسبب انعاكاساتها السلبية على 
مختلف جوانـــب حياة االفراد 
العاديـــني خصوصا ما يتعلق 

بشقي السكن والبطالة.
 وفـــي املقابل تســـتضيف 
غرفـــة التجـــارة والصناعـــة 
اليوم ومبناســـبة مـــرور 50 
عامـــا على تأسيســـها رئيس 
الفريق االستشـــاري للرئيس 
األميركي باراك اوباما االقتصادي 
املعروف بول فولكر في محاضرة 
يتناول خاللها االزمة احلالية 
وانعكاســـاتها على االقتصاد 
األميركي واالقتصادات العاملية 
من واقع خبراته التي متتد الكثر 

من خمسني عاما.
الذي اشـــتهر  ويعد فولكر 
بطول قامته 203 سم والبالغ 
من العمر 82 عاما واحدا من اشهر 
االقتصاديني األميركيني حيث 
اختاره الرئيس االميركي باراك 
اوباما في نوفمبر املاضي وقبل 
تســـلمه مقاليد احلكم رئيسا 
لفريق جديد من املستشارين 
االقتصاديني مهمتهم وضع حلول 
لالزمة احلالية واعادة االستقرار 

املالي للدولة.


