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»الكويتية ـ الصينية« تستضيف مؤلف كتاب
»طريق الحرير الجديد« بن سيمبفيندورفر 

أجاب عن 5 تساؤالت و5 توقعات

بن سيمبفيندورفر واليساندرو بوكي خالل امللتقى

أقامت الشركة الكويتيةـ  الصينية االستثمارية 
ملتقى للرؤساء التنفيذيني واحملللني االقتصاديني 
من كبريات الشــــركات املالية في الكويت مع بن 
ســــيمبفيندورفر، مؤلف كتــــاب »طريق احلرير 
اجلديد« ورئيس خبراء االقتصاد الصيني في بنك 
»رويال بنك أوف سكوتالند«، لعرض التطلعات 
للعالقات التجارية ينب دول آسيا ودول الشرق 

األوسط للعام 2010.
بن ســــيمبفيندورفر يعد خبيرا في العالقات 
االقتصادية واالجتماعية بني دول الشرق األوسط 
والصــــني وقد عمــــل كخبير ومحلــــل لالقتصاد 
الصيني فــــي »جي. بي. مورغان« قبل انضمامه 
الى بنك »رويال بنك أوف سكوتالند« عام 2005 
حيث يترأس حاليا خبــــراء االقتصاد الصيني. 
سيمبفيندورفر هو أيضا محلل معتاد على قناة 
سي. إن. بي. سي وقناة بلومبرج باالضافة الى 
أنه معروف ملســــاهماته املتواصلة في صحيفة 
الفاينانشــــال تاميز وصحيفة نيويورك تاميز، 
وسبق أن عمل سيمبفيندورفر في بيروت ودمشق 
وبيجينغ وهونغ كونغ وهو فصيح باللغة العربية 

واللغة الصينية. 
وخالل امللتقى، عرض سيمبفيندورفر التطلعات 
والتقديرات اخلمسة للعالقات التجارية بني دول 
آســــيا ودول الشرق األوســــط للعام 2010 حيث 
قال: »ستبقى التدفقات التجارية القلب النابض 
لـ »طريق احلريــــر اجلديد«: خالل العقد األخير 
منا حجم االســــتثمارات والتداول التجاري بني 
دول الشرق األوسط ودول آسيا النامية بأربعة 
أضعاف وقد احتلــــت الصني وحدها مكانة أكبر 
مصدر الى الشــــرق األوسط بعدما كانت حتتلها 
الواليات املتحــــدة. ومن املتوقع أن يواصل منو 
التبادل التجاري بني الشرق األوسط وآسيا النامية 

في الفترة القادمة«. 
امتداد النشــــاط الصيني في أفريقيا سيعمل 

في صالح اقتصاد دبي: 
حجم التدفقــــات املالية من الصني الى القارة 
األفريقية سينشــــط مكانة دبــــي كمنطقة عبور 

أساسية تربط دول آسيا مع دول أفريقيا. 
1- انتشار جتارة البضائع الصينية في الدول 
العربية يهدد بالتأثير ســــلبا على العالقات بني 
الشرق األوسط والصني:البضائع الصينية املصدرة 
الى دول الشرق األوسط تتيح لذوي الدخل احملدود 
قدرة شراء منتجات بأسعار أقل تكلفة تتنافس مع 
املنتجات احمللية ذاتها، فتهدد املنتجات املصنوعة 
في الصني مصانع محلية وجتارات صغيرة في 
الشرق األوســــط اضطرت لإلغالق بعد تدهور 
املبيعات مثلما هو حال بعض من مصانع املالبس 

والقماش في سورية ومصر. 
2- السياســــة الصينية للطاقة وصلت الى 
نقطة انعطاف في الشرق األوسط: النمو السريع 
القتصاد الصني، واملتوقع أن يحتل أكبر اقتصاد 
في العالم مع حلول عام 2050، يعقبه منو طلب 
الصني علــــى الطاقة ومع ذلــــك احلاجة لتعزيز 
العالقات مع دول الشرق األوسط املوردة للطاقة، 
فاليوم، يعــــادل انتاج النفط في منطقة »طريق 
احلرير« 48% من اجمالــــي االنتاج العاملي ومن 
املتوقع زيادة هذه النســــبة مع احتمالية توقيع 
منتجي النفط في الشرق األوسط عقودا متوسطة 

األجل مع الصني.
3- لم يعد تدفق األفكار محدودا من الشرق الى 
الغرب، فهو أيضا يشمل تدفق األفكار من الشرق 
الى الشرق: النموذج التقليدي للعالقات االقتصادية 
املبنية بني الشرق والغرب يغض النظر عن النمو 
احلالي للتدفقات في الشرق وباألخص منو هذه 
التدفقات بني الشرق األوسط والشرق األقصى. 

فاليوم تستعني دول الشــــرق األوسط والصني 
ببعضها إليجاد احللــــول للتحديات املماثلة في 

النمو االقتصادي واالجتماعي في املنطقتني.
 كما ألقى سيمبفيندورفر الضوء على اخلمسة 
تساؤالت التي يطرحها املستثمرون وسط منو 
العالقات بني الشرق األوسط وآسيا النامية للعام 

2010، وهي:
1- هل على دول آســــيا تغيير منوذج النمو 

االقتصادي لتخطي األزمة؟
النموذج االقتصادي اآلســــيوي يعتمد على 
التصدير وقد حقق نشــــاطا اقتصاديا قياســــيا 
واستقرارا اجتماعيا بحماية الوظائف وخصوصا 
الوظائــــف في قطاع الصناعــــة. فهل ميكن لهذا 

النموذج أن يدوم على املدى الطويل؟ 
2- ما دور اإلسالم في »طريق احلرير اجلديد«؟ 
جذب النموذج املصرفي واالستثماري االسالمي 
املســــتثمرين الصينيني خالل األعوام األخيرة، 
فقد شهدت الصني والدول اآلسيوية انتشارا في 
املصارف وشركات االستثمار االسالمي كونها أكثر 
اســــتقرارا من االستثمارات التقليدية، باالضافة 
الى العوائد التي تعتمــــد على أداء القطاع الذي 

مت االستثمار به.
3- هل ستســــتفيد الدول العربية من عوائد 
منو اقتصادي يعتمد على احلجم الدميوغرافي 

في دول آسيا النامية؟
هــــل يكفي النمو الدميوغرافي في آســــيا ألن 
يدفع الطلب على الطاقة من الشــــرق األوســــط 
وعلى االستثمارات العربية؟ وهل سيعود النمو 
الدميوغرافي في دول الشــــرق األوسط بالفائدة 

بالطريقة ذاتها؟ 
4- ملاذا كانت االستثمارات البينية فيما بني 

الصني والشرق األوسط مخيبة؟
لم تكن االســــتثمارات البينية بني دول آسيا 
والشرق األوســــط بحجم التوقعات ليومنا هذا، 

فهل سيكون عام 2010 نقطة حتول؟ 
5- هل ميكن ملصنعي املنتجات الرخيصة في 

الدول العربية الثبات في العوملة؟
هل ميكن ملصنعي املنتجات بأقل تكلفة في الدول 
العربية الثبــــات في وجه منو تصدير املنتجات 

األسيوية املنافسة؟
وقال رئيس اخلبراء االقتصاديني في الشركة 
ـ الصينية االســــتثمارية، أليساندرو  الكويتية 
مانيولــــي بوكــــي: »يشــــرفنا اســــتضافة بــــن 
ســــيمبفيندورفر الذي عرض لنــــا خالل امللتقى 
معلومات وتطلعات قيمة عن العالقات التجارية 
بني آسيا النامية والشرق األوسط للعام احلالي 
والتي لم تكن متاحة للمحللني االقتصاديني بعد. 
باالضافة إلى ذلك، قدم لنا التوقعات والتساؤالت 
عن هذه العالقات في ظل الفرص االســــتثمارية 
والتجارية املتاحة على »طريق احلرير اجلديد« بني 
دول آسيا والشرق األوسط. نشكر له استجابته 
لدعوتنا ونتطلع الســــتضافته مــــرة أخرى في 
املستقبل القريب«. تأسست الشركة الكويتية ـ 
الصينية االستثمارية في الكويت برأسمال قدره 
80 مليون دينار مبرسوم أميري سامي لتطوير 
الفرص االستثمارية من خالل شركة متخصصة 
إلدارة األصول في آسيا. وتوظف الشركة اليوم 
فريقا من اخلبراء اآلسيويني وتدير أصوال بقيمة 
إجمالية تبلغ أكثر من 450 مليون دوالر. ويعد 
من مســــاهمي الشــــركة كل من هيئة االستثمار 
الكويتيــــة، وهي صندوق الثروة الســــيادي في 
الكويت، وشركة االســــتثمارات الوطنية، وهي 
أحد أبرز البنوك االستثمارية في الشرق األوسط، 
وصناعات الغامن، واحدة من كبريات الشــــركات 

في الشرق األوسط. 

اعلن منس��ق اخلدمات االعالمية في ش��ركة 
ادفانت��ج لتنظيم املعارض واملؤمترات احمد رضا 
عن انضمام نائب رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
للبنك االسالمي االردني موسى شحاتة الى قائمة 
املتحدثني الرئيسيني في املؤمتر العاملي االسالمي 
للهيكلة املالية وادارة املخاطر والذي س��يعقد في 
مملكة البحرين في فندق راديسون ساس وذلك 

يومي 10 و11 مارس املقبل.
واشار رضا الى ان املؤمتر الذي ينعقد في ظل 
االزمة االقتصادية العاملية توجه الى مناقشة قضايا 
مهمة وحساسة في هيكلة الديون واملخاطر، وقد 
سعت ادارة املؤمتر الى اجتذاب نخبة من اخلبراء 
املتخصصني في االقتصاد ملناقشة وبيان قضايا 
الهيكلة املالية واعادة الهيكلة وادارة املخاطر من وجهة 
النظر املتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية الغراء. 
في هذا االطار، ستقدم في املؤمتر وعلى مدى يومني 
اوراق عمل متنوعة تعالج قضايا واشكاالت هيكلة 
الديون واملخاطر من قبل مجموعة من املختصني 
مثل موسى شحاتة ود.عبدالباري مشعل ونخبة 

اخرى من املختصني سيتم االعالن عنهم قريبا.
ويتمتع موسى شحاتة بخبرة طويلة في مجال 

االقتصاد االس��المي، وهو من ابرز الشخصيات 
العاملة في حقل االقتصاد االس��المي في االردن 
والعالم العرب��ي، اذ يقود عب��ر موقعه في البنك 
االسالمي االردني املؤسسة املالية االسالمية االكبر 

واالقدم في االردن.
واضاف رضا ان اهمية املواضيع التي يناقشها 
املؤمتر تنبع من احلاجة املاسة لتطوير فقه التعامل مع 
هذه القضايا التي تعاني منها العديد من املؤسسات 
املالية واالستثمارية االسالمية نظرا لظروف االزمة 
االئتمانية العاملية وانعكاساتها على املنطقة، حيث 
اصبحت قضايا اعادة الهيكلة وادارة املخاطر هي 
حديث الساعة وفرضت نفسها على غالبية املؤسسات 
االقتصادية واملالية الساعية الى مواكبة التطورات 

االقتصادية واالستعداد ملرحلة ما بعد االزمة.
وكانت ش��ركة ادفانتج قد اعلنت س��ابقا انها 
تنظم املؤمت��ر بالتعاون مع عدد من املؤسس��ات 
االس��المية الكبرى مثل الوكالة االسالمية الدولية 
للتصنيف وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 
املالية االسالمية � البحرين واملجلس العام للبنوك 
واملؤسس��ات املالي��ة االس��المية وش��ركة رقابة 

لالستشارات املالية االسالمية.

»أدفانتج« تعلن عن مشاركة شحاتة 
كمتحدث رئيسي بالمؤتمر

حضور دولي في مؤتمر المؤسسات المالية اإلسالمية العاشر
تنطلق صبـــاح اليوم أعمال 
املؤمتر الدولي العاشر للمؤسسات 
املالية اإلسالمية بحضور دولي 
واسع وبرعاية كرمية من الشيخ 
أحمد الفهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
ومشاركة جمع غفير من املاليني 
واملصرفيـــني ورجـــال األعمال 
املختصني بالعمل املالي اإلسالمي 

أو املهتمني به.
أبرز مـــا مييز املؤمتر  ومن 
الذي  العاشـــرة،  في نســـخته 
تنظمه شـــركة املشورة والراية 
لالستشـــارات املالية اإلسالمية 
بالتعاون مع مركز الصناعة املالية 
اإلسالمية – لندن، التمثيل الدولي 
الواسع ملا يربو على 30 دولة من 

مختلف قارات العالم. 
وقال رئيس اللجنة املنظمة 
للمؤمتر د.عبدالرزاق الشايجي، ان 
اإلميان بعاملية التمويل اإلسالمي 

دفعنا إلى استحداث فكرة فريدة 
من نوعها في هذا املؤمتر متثلت 
في تخصيص جزء من األنشطة 
للتعريف بالعمل املالي اإلسالمي 
للسفارات والهيئات الديبلوماسية 

املتواجدة في الكويت. 
وأوضح الشايجي، أن السفارات 
األجنبية والعربية واإلسالمية 
تفاعلت بشـــكل الفت للنظر مع 
دعوتهم للمشاركة في املؤمتر وهو 
أمر حدا باملنظمني إلى تخصيص 
قاعة خاصة للتفاعل والتعارف 
)networking( بني كبار املديرين 
من املشاركني من املؤسسات املالية 
اإلسالمية، واحلضور من الهيئات 
الديبلوماسية السيما قبيل وبعيد 
اجللسة االفتتاحية للمؤمتر التي 
سيحضرها أكثر من 40 شخصية 
ديبلوماسية مهتمة بالشأن املالي 

اإلسالمي.
وفي اليـــوم الثاني للمؤمتر 
ســـتعقد ندوة تعريفية بالعمل 
املالي اإلسالمي مخصصة للهيئات 

الديبلوماسية حيث سيتم التطرق 
فيها إلـــى أساســـيات التمويل 
اإلسالمي، وأسباب انتشاره عامليا، 
باإلضافة إلى استعراض بعض 
التجـــارب الناجحة من الغرب، 
الرقمية عن  وتقدمي احلقائـــق 
أحجام ومعدالت منو الصناعة 
املالية اإلسالمية على املستوى 

العاملي. 

يذكـــر أن محـــاور املؤمتر 
تتنـــاول أبرز إفـــرازات األزمة 
العاملية علـــى الصناعة املالية 
اإلســـالمية من خالل جلستي 
عمـــل: أولها حواريـــة مع عدد 
من قيـــادات الصناعـــة املالية 
اإلســـالمية بعنوان »معاجلات 
حالية وتوجهات مستقبلية نحو 
احلوكمة« يناقش فيها املتحدثون 
أمورا متعددة ترتبط باحلوكمة 
ومنها: مجالس اإلدارات واألدوار 
املنوطة بها وعالقتها باإلدارة 
الهيئـــات  التنفيذيـــة، ودور 
الشـــرعية املأمول في احلد من 
الفنيـــة، واإلفصاح  املشـــاكل 
والشـــفافية بـــني املتطلبـــات 
الفنية والشرعية، والشركات 
التابعـــة وتعـــارض املصالح. 
أما اجللســـة الثانية فستنعقد 
حتت عنوان »اســـتراتيجيات 
التمويل واالســـتثمار والرفع 
املالـــي في املؤسســـات املالية 
اإلسالمية« ويناقش املتحدثون 

فيها: استراتيجيات التنويع في 
محافظ التمويل واالســـتثمار، 
الفجوة بني املوجودات  وإدارة 
واملطلوبات، ومخاطر االستثمار 
العقـــاري بني هبـــوط القيمة 
الســـوقية والتنويع في صيغ 
التمويل واالستثمار، وضوابط 
الرفع املالـــي للجهات املتقدمة 

للحصول على التمويل.
وستنعقد على هامش املؤمتر 
ورشة عمل بعنوان »استخدام 
منـــوذج دو بانت فـــي حتليل 
البنوك اإلسالمية«، حيث  أداء 
أبرزها:  تتضمن عدة مواضيع 
الشـــكل واملضمـــون للقوائم 
املالية للبنوك اإلسالمية، أهم 
التي يعول  املالية  املؤشـــرات 
إيجاد  األداء،  عليها في حتليل 
الروابط بني املؤشرات املختلفة 
لتكوين الصورة الواضحة عن 
األداء، إسقاط منوذج »دو بانت« 
على واقع اإلفصاح املالي للبنوك 

اإلسالمية.

د.عبدالرزاق الشايجي

قال ممثل شركة ربان 
اللوجستية القابضة علي 
دشتي ان الكويت كانت 
سباقة في تقدمي املساعدات 
ل� »جزر القمر« منذ عام 
1976 من خالل شق الطرق 
ووضع حجر األس��اس 
الدول��ة هناك وما  لبناء 
تقوم به الشركات الكويتية 
اآلن هو مواصلة مسيرتها 
في بناء هذه األمة السيما 
بعد القمة االقتصادية التي 
عقدت في الكويت ودعا 
فيه��ا رئيس جزر القمر 

االستثمارات الكويتية للقدوم الى بلده.
واضاف دش��تي ان ش��ركة ربان القابضة اسس��ت شركة 
طيران وطنية قمرية في شهر يونيو من عام 2008 بالتعاون مع 
السلطات هناك وهي اآلن في وضع اللمسات االخيرة عليها من 
خالل تطبيق متطلبات »أياتا« كاشفا عن امتالك الشركة لطائرة 
من طراز »ايرباص A320« باالضافة الى مفاوضات مع شركات 
الس��تئجار طائرات اخرى. وبني دشتي ان املطار في أي دولة 
وش��ركة الطيران العصب احليوي ألي دولة مما دفع الش��ركة 
لدخول مفاوضات مع ش��ركات طيران اخرى لتكوين حتالفات 
بهذا الصدد وكاشفا عن بحث الشركة عن مطار خليجي يكون 

مبثابة محور للنقل اجلوي الى جزر القمر.

لربط »الجزر« مع باقي أنحاء العالم

دشتي: »ربان القابضة«
 أسست  شركة الطيران القمرية

علي دشتي

رعد العبداهلل وبشار كيوان وعلي دشتي وخالد الصايغ خالل املؤمتر الصحافي

لإلعالن عن إطالق الملتقى الكويتي ـ القمري األول 12 و13 الجاري

كيوان: 750 مليون دوالر باكورة
 االستثمارات العربية في »جزر القمر« ..والفرص واعدة

فواز كرامي
كشـــف الرئيس التنفيذي في 
شـــركة كومورو غلـــف القابضة 
بشار كيوان عن وجود 12 دراسة 
اقتصاديـــة مختلفة لنشـــاطات 
اقتصادية في جزر القمر ستكون 
متواجدة على جدول اعمال أنشطة 
امللتقى االستثماري القمري األول 
املزمع عقده في الكويت يومي 12 
و13 اجلاري وحتت رعاية رئيس 
جمهورية القمر املتحدة احمد سامبي 
في مقـــر غرفة جتـــارة وصناعة 

الكويت املستضيفة للملتقى.
كيوان وخالل حديثه في املؤمتر 
الشـــركة  الذي نظمته  الصحافي 
لإلعالن عن انطالق أنشطة امللتقى 
االستثماري القمري األول في مقر 
غرفة جتارة وصناعة الكويت امس، 
وحضره كل من نائب رئيس مجلس 
ادارة شـــركة املجموعة املشتركة 
رعـــد العبـــداهلل ورئيس مجلس 
إدارة الشـــركة الكويتية لألسماك 
خالد الصايغ وممثل شركة ربان 
اللوجستية القابضة علي دشتي اكد 
ان املشاريع املطروحة تتنوع بني 
القطاعات السياحية واالنشاءات 
والطيران وصيد االسماك الفتا الى 
املشاريع الكويتية واالستثمارات 
الكويتية فـــي جزر القمر متعددة 
مبا فيها شركة طيران اسست وفي 
مراحل اطالق اعمالها مبشـــاركة 
شـــركة عارف لالستثمار وشركة 
لصيد االسماك بالتعاون مع شركة 
الكويتية املتحدة اضافة  االسماك 
الى شـــركة اتصاالت وبنك. وبني 
كيوان ان اهـــم اهداف امللتقى هو 
التعريف بجزر القمر كمحطة جديدة 
مليئة بفرص االستثمار املجدية في 
قطاعات عديدة وعرض املشاريع 
اجلاهزة للتنفيذ على املستثمرين 
الشـــخصيات ورجال  وعلى اهم 
األعمال الكويتيني، مضيفا ان هدف 
امللتقى بناء شراكات مع املؤسسات 
الكويتية بهدف نقل خبراتها وتفعيل 
عملها واالستفادة من الدعم التام 
الـــذي توفره الدولـــة واملنظمات 
االهلية القمرية للمستثمرين، وكذلك 
التعريف باجلهود الفعالة واملبادرات 

الكويتي الشيخ صباح جابر مبارك 
الصباح وبشار كيوان اللذين اسسا 
مع آخرين شركة كومورو غولف 
القابضـــة القمرية برأســـمال 100 
مليون دوالر إلقامة مشاريع ضخمة 
عديدة من خالل مجموعة تخطط 
وتبني وتنشئ املشاريع وتسلمها 

الى شركات متخصصة.
ومتلك املجموعـــة حاليا عدة 
مؤسسات في اجلزر اهمها فندق 
اربع  »ايتساندرا بيتش« من فئة 
جنوم باســـتثمار 5 ماليني دوالر 
والبنك الفيدرالي للتجارة برأسمال 
10 ماليني يورو، ايضا متتلك شركة 
كومورو غولف كومينكيشني، التي 
اسست شـــركة »تواما« لتشغيل 
الشـــبكة الثانية لالتصاالت وهي 
حاليا فـــي طور تأمني التجهيزات 
واملعدات على ان يبدأ التشـــغيل 
قريبا جدا، ويتوقع ان تستقطب 

اكثر من 150 الف مشترك.
التي  اما بالنســـبة للمشاريع 
تعمل عليها الشركة حاليا فهناك 
الئحة مميزة تزخـــر بها املرحلة 
القريبـــة القادمة اولها مشـــروع 
كورنيش غراند كومور، في العاصمة 
موروني املؤســـس حديثا والذي 
سوف يتضمن فندقا عامليا من فئة 
االربع جنوم ومجمع شقق فندقية 
ومكاتب للشركات مع قاعة مؤمترات 
ومركز اعمال ومركز تسوق يحتوي 
على سوبرماركت ومطاعم ومقاهي 
ومحـــالت جتارية ومالعب اطفال 

ومرفأ سياحي صغير.
اما مشروع »جنة القمر« وهو 
األضخم ويرنو الى تطوير مدينة 
ســـياحية ســـكنية متكاملة على 
مساحة 1268 هكتارا عند البحيرة 
املاحلة في شـــمال جزيـــرة القمر 
الكبـــرى، فهو اآلن قيد الدراســـة 
والتخطيـــط الفنـــي، وميزة هذا 
املشـــروع السكني والسياحي انه 
يرتبط مباشرة ببرنامج املواطنة 
االقتصاديـــة في جزر القمر حيث 
يحصل املســـتثمر على اجلنسية 
القمرية في بلد عربي جميل ميتلك 
طبيعة مشـــابهة جلـــزر املالديف 

والسيشيل.

التي تقوم بها الشـــركة في جزر 
القمر. وقـــال كيوان ان جمهورية 
القمر املتحدة تشهد ورشة اقتصادية 
واعمارية اســـتقطبت استثمارات 
عربية بلغت 750 مليون دوالر الى 
اآلن، خصصت لتمويل مشـــاريع 
في قطاعات السياحة واملصارف 
والصيد والنقل اجلوي والبحري 
والهاتف اخلليوي ويتوقع للجزر 
مستقبال واعدا خصوصا انها تتمتع 
مبيزات جغرافية وسياحية كثيرة 
منها موقعها قرب جنوب افريقيا 
عنـــد قناة موزمبيـــق في احمليط 
التي  الغنية  الهندي وطبيعتهـــا 

متتاز بخضرة دائمة وزهور فريدة 
اضافة الى مناخ استوائي معتدل. 
مشيرا الى ان جزر القمر بالد بكر 
والفرص االستثمارية فيها كبيرة 
جدا وهي ايضا بلد آمن يتميز بنظام 
فيدرالي دميوقراطي، وقد اعتمدت 
الدولة تنفيذا للتوجهات االصالحية 
لرئيسها احمد عبداهلل محمد سامبي 
مجموعـــة قوانني لتحفيز رؤوس 
االموال االجنبية على االســـتثمار 
فيها ابرزهـــا االنفتاح االقتصادي 
والتجارة احلرة وتشجيع القطاع 
اخلـــاص من خـــالل االعفـــاءات 
اجلمركية والضريبية وعملة قوية 

تستند الى اليورو. وبني ان جزر 
القمر تعتمد قانون »أوهادا« الذي 
ينظم عمل االستثمارات واالعمال 
التجارية ويرعاها وهو مأخوذ عن 
القانون الفرنســـي واعمدته نحو 
15 دولة افريقية وله مركز ملتابعة 
تطبيقه في بنـــني، القانون يقدم 
ضمانات لالســـتثمارات االجنبية 
ويتضمن حوافز قانونية ومالية، 
اضافة الى شموله نصوصا تتعلق 
بالتحكيم في حـــال واجه اي من 
االستثمارات مشـــاكل في اي من 
البالد التي تعتمده. يذكر ان من ابرز 
العرب رجل االعمال  املستثمرين 

تستقبل غرفة جتارة وصناعة الكويت رئيسي 
جمهورية سلوڤينيا د.دانيلو تورك وجمهورية 
جزر القمر عبداهلل سامبي في لقائني منفصلني 
غدا بهدف تعزيز العالقات االقتصادية بني الكويت 

وكل من سلوڤينيا وجزر القمر.
وقال��ت الغرفة في بي��ان صحافي امس ان 
اللقائني سيناقشان عددا من القضايا االقتصادية 
والتجارية ذات االهتمام املشترك بني الكويت من 
جهة وجمهوريتي سلوڤينيا وجزر القمر من جهة 
اخرى، مضيفة ان اللقاء االول سيجمع الرئيس 

السلوڤيني بعدد من الفعاليات االقتصادية.

واوضحت ان الرئيس السلوڤيني سيرأس 
خ��الل زيارته وفدا اقتصاديا رفيع املس��توى 
يضم شركات تعمل في قطاعات مختلفة منها: 
الصناع��ة والتجارة العام��ة واملقاوالت والنفط 
والغاز ومولدات الكهرباء والدراسات االقتصادية 
واالستشارية والعقار. وبينت الغرفة ان اللقاء 
الثاني سيشهد افتتاح امللتقى االقتصادي اخلاص 
بالكويت وجزر القمر والذي س��يعقد بحضور 
فعاليات اقتصادية من البلدين يومي غدا وبعد غد 
بحضور الرئيس سامبي بغرض تعزيز العالقات 

االقتصادية املشتركة بني البلدين.

الغرفة تستقبل رئيسي جزر القمر وسلوڤينيا غدًا

خالد الصايغ

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
االسماك الكويتية املتحدة )احدى 
شــــركات دانة الصفاة الغذائية( 
خالد الصايغ ان شركة االسماك 
بالتعاون مع شركة كمروز جلف 
هولدجن ســــتقوم قريبا بإنشاء 
شــــركة في جمهورية جزر القمر 
االســــالمية حتت اســــم »شركة 
االسماك القمرية املتحدة« وتأتي 
تلك اخلطوة حتقيقا للخطة التي 
وضعتها منذ ثالث ســــنوات في 
التوسع محليا واقليميا وعامليا، 
حيث انها قامت بإنشاء شركة في 
سلطنة عمان احدى دول مجلس 
التعــــاون اخلليجــــي مــــع بداية 
العام 2008 حتت اسم »دانة بحر 
العرب« وبعد ذلــــك خالل العام 
2009 مت التوســــع اقليميــــا من 
خالل انشاء شركة في جمهورية 
ايران االسالمية حتت اسم »دانة 
الساحل« وستكون الشركة املزمع 
انشاؤها في جمهورية جزر القمر 
االسالمية تهتم بالصيد والتصنيع 
والتعليب جلميع املنتجات البحرية 
على اختالف انواعها، حيث ان جزر 
القمر االســــالمية دولة مشهورة 

التوســــع خليجيا واقليميا  الى 
املنتجات  وقاريا لتأمني وتوفير 
من مصادر اخرى متعددة، وبذلك 
تكون الشركة قد حققت مع بداية 
العــــام 2010 خطتها فيما يتعلق 
بالوصول الى الساحل االفريقي، 
ولن يقف طموح الشركة عند ذلك 
احلد، بل ستتطلع الى الدخول في 
اتفاقيات مع شركاء استراتيجيني 
خالل االعوام املقبلة ان شاء اهلل 
أو انشاء املزيد من الشركات في 

دول جديدة في العالم.
وكشــــف الصايغ عن احضار 
الشركة لشباب قمريني لتدريبهم 
على آليات عمل الشركة في الكويت 
ليكونوا نواة الصناعة السمكية 
في جزر القمر، السيما ان املشروع 
الذي تعمل عليه الشركة سيشغل 
قرابة 5 آالف عامل، حيث ستقوم 
الشركة بنقل التكنولوجيا احلديثة 
في الصيد الى جزر القمر، الفتا الى 
ان املرحلة االولى ستكون بتقدمي 
طرادات صيد صغيرة للصيادين 
في جزر القمر، على ان يتم ارسال 
التابعة للشركة  الكبيرة  السفن 

في وقت الحق.

بالساحل االفريقي كما انها غنية 
البحرية  باملــــوارد والكائنــــات 
البحرية  والتي تصدر منتجاتها 
الى االســــواق العربية. واضاف 
ان التوسع يأتي من خالل خطة 
مدروســــة وضعت بعناية هدفها 
االساسي ايجاد مصادر صيد جديدة 
تستطيع الشركة من خاللها تأمني 
الكرام  وتغطية حاجات عمالئها 
من منتجات بحرية، حيث ان ندرة 
املوارد البحرية في الكويت وطول 
موسم احلظر للربيان دفعا الشركة 

»األسماك المتحدة« تؤسس »األسماك القمرية« 
وتدرب موظفين قمريين على متن سفنها بالكويت


